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PANDUAN 

LOMBA FOTOGRAFI TINGKAT NASIONAL 

FORESTIME 2019 

 

A. NAMA KEGIATAN 

Lomba Fotografi FORESTIME 2019 

 

B. TEMA  

“Pesona Alam Indonesia”   

 

C. WAKTU PELAKSANAAN  

Pendaftaran dan Pengumpulan Karya   03 April - 31 Agustus 2019 

Pengumuman 3 Besar     13 September 2019 

Pemberian Hadiah     14 September 2019 

 

D. KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa se-Indonesia. 

2. Peserta wajib menggunakan nama asli sesuai dengan identitas resmi 

(KTP/KTPelajar/KTM/SIM/Paspor). 

3. Peserta dipungut biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,00. 

4. Setiap peserta hanya boleh mengirimkan maks. 5 foto. 

5. Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh syarat lomba seperti yang 

tercantum dalam panduan ini. 

  

E. KETENTUAN KARYA 

1. Karya dapat berasal dari berbagai jenis kamera (HP, pocket, kamera digital, dan 

SLR/DSLR) dan warna/hitam-putih dalam bentuk softcopy. 

2. Kamera yang digunakan bebas, bisa menggunakan kamera HP, kamera pocket, 

kamera digital, SLR/DSLR. 

3. Karya softcopy berformat JPG/JPEG. 

4. Dilarang menambahkan tulisan atau gambar apa pun di dalam karya foto yang 

dilombakan. 

5. Olah digital diperkenankan sebatas kamar gelap (contras, hue, cropping, dodging, 

burning, saturation, level, curve, noise reduction/dust removing). 

6. Karya merupakan karya asli peserta, belum pernah menjadi juara pada perlombaan 

sejenis, tidak boleh menggunakan materi gambar/foto yang melanggar hak cipta 

(karya pribadi), serta tidak diperbolehkan mengirimkan foto berupa kombinasi lebih 

dari satu foto (composite dan montage). 

7. Karya tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, sadisme atau hal-hal yang 

bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. 

8. Pemotretan boleh dilakukan di wilayah manapun. 

9. Karya foto yang terpilih akan dipamerkan pada acara puncak FORESTIME 2019 

HIMAS-USU. 

10. Karya yang sudah dikirim menjadi hak milik panitia dan keputusan juri tidak dapat 

diganggu gugat. 

11. Peserta yang telah mendaftar dianggap menerima dan menyetujui seluruh persyaratan 

perlombaan.  
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F. KETENTUAN PENDAFTARAN 

1. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap melalui 

http://bit.ly/FORMPOSTERFOTOGRAFIFT2019 

2. Karya dikirim melalui e-mail forestime2019@gmail.com dengan subjek: "Lomba 

Fotografi_Nama Peserta_Nama Sekolah/Universitas" Contoh: Lomba 

fotografi_Brasti Anjani_Universitas Sumatera Utara. Karya dikirim dalam bentuk 

lampiran formulir pendaftaran.  

3. Peserta wajib mengupload karya di akun instagram masing-masing dengan memberi 

judul pada keterangan (caption) dan tag akun instagram @forestime2019 dan 

@himas.usu dan menggunakan hastag #forestime2019 #lombafotografi. 

4. Hasil karya akan kami upload ke instagram dengan perolehan like dan komen 

terbanyak akan menjadi pemenang favorit foto 

5. Pengiriman karya paling lambat tanggal 31 Agustus 2019 pukul 23.59 WIB. 
6. Peserta wajib membayar biaya pendaftaran ke No. Rekening BNI 806769254 atas 

nama Miranda Marbun dan melakukan konfirmasi maksimal 1x24 jam kepada 
panitia melalui WA/SMS 087877462858 (format: Lomba Fotografi_Nama 

lengkap_Nama Sekolah/Universitas)  

 

G. HADIAH 

Juara I : Sertifikat + Uang Pembinaan (Rp 1.500.000) 

Juara II : Sertifikat + Uang Pembinaan (Rp 1.000.000) 

Juara III : Sertifikat + Uang Pembinaan (Rp 750.000) 

Favorit Foto : Sertifikat + Uang Pembinaan (Rp 250.000) 

10 besar akan mendapatkan e-sertifikat sebagai finalis. 

 

 

 

Seluruh pengumuman pemenang lomba akan diumumkan di instagram @forestime2019 dan 

@himas.usu 


