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Deskripsi 
Lomba Foto
       Dengan munculnya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia bahkan hingga dunia, 
keh idupan  k i t a  be rubah  t o ta l  h i ngga  muncu lnya  h imbauan  #d i r umahSa ja . 
Maka dari itu kita harus bisa mentaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah
yaitu dengan melakukan 3M,  (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak 
atau social distancing).

   Salah satu kegiatan agar tetap terjaganya komunikasi dalam kondisi seperti sekarang 
adalah melalui media sosial. Kami Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial 
Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) FISIP Universitas Pasundan Bandung,  
mengajak kalian agar dapat mengisi waktu luang kalian dengan mengikuti lomba foto yang 
diadakan oleh kami yaitu THE ESSENTIAL.  Kata ini di ambil dalam sebuah kutipan 
seorang penyair dan filsuf dari Amerika Serikat yang bernama Ralph Waldo Emerson  
"if government knew how, i should like to see it check, not mutliply, the population. 
when it reaches its true law of action, every man that is  born will be hailed as essential"  artinya  
"Jika pemerintah tahu caranya, saya ingin melihatnya memeriksa, bukan memperbanyak populasi. 
Ketika mencapai hukum tindakannya yang sejati, setiap manusia yang dilahirkan akan 
dipuji sebagai hal yang esensial."

       Hal ini sesuai dengan konsep  yang kita pakai yaitu Kesenjangan Sosial,dimana sebagai man-
usia yang dilahirkan tidak menjadi sebuah hal yang esensial bagi tiap masing-masing 
orangnya, ketika Pemerintah tahu bagaimana cara untuk menanggulanginya tetapi 
yang mereka lakukan bukannya menyelesaikannya, melainkan hanya memperbanyak populasi.

       Lomba foto ini kami adakan agar bisa meningkatkan kreatifitas,mengolah bakat dibidang 
fotografi serta menjadi tetap produktif  di masa pandemi ini, Kami pun menyediakan hadiah jutaa-
n rupiah.
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A. TEMA
Kesenjangan Sosial 

B. SYARAT
- WNI
- Usia 17-25 Tahun 
- Bersifat individu 
- Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat

C. KETENTUAN KARYA
1. Peserta ialah umum usia 17-25 tahun.
2. Tema yang diusung adalah kesenjangan sosial.
3. Bersifat individu/perorangan.
4. Foto belum pernah di publikasikan, mengikuti kompetisi, atau kontes foto lain.
5. Setiap peserta diwajibkan mengirimkan maksimal 3 foto.
6. Hasil karya di-unggah ke akun Instagram dan diberi caption inspiratif sesuai 
   dengan tema perlombaan. Periode pengambilan foto Januari 2020-Februari 2021.
7. Tag instagram @himaks_unpas, @infokom_himaks dan @essentialphotography2021 
   Cantumkan hashtag : 
   #Lombafotoinfokomhimaks
   #kesenjangansosialhimaks
   #essentialphotocontest
8. Laman foto dan foto asli dikumpulkan melalui formulir pada 
   bit.ly/TheEssentialPhotography
9. Foto memiliki keselarasan dengan tema. 
10. Jenis kamera DSLR , kamera saku, kamera HP diperbolehkan. 
11. Resolusi foto minimal 300 dpi. 
12. Olah digital diperbolehkan sebatas perbaikan dasar kualitas foto 
    (sharpening, cropping, colour balance, dodge/burn, colour/contrast, dan saturasi 
    warna) tanpa mengubah keaslian objek,

13. Tidak diperkenankan mencantumkan data, tulisan/gambar apa pun pada foto.
14. Himpunan mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial berhak menggunakan foto-foto 
    pemenang sebagai bagian dari publikasi, promosi, dan keperluan lainnya (nonkome-
    rsial) dengan tetap mencantumkan nama pemenang/fotografer.
15. Panitia mendiskualifikasi peserta yang memasukkan karya yang dianggap mengan-
    dung unsur SARA, melanggar norma susila, dan tidak sesuai dengan syarat dan 
    ketentuan lomba.
16. Batas akhir pengumpulan foto ialah Rabu, 17 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.
17. Penjurian akan dilaksanakan pada tanggal, 19-21 Februari 2021
18. Pemenang lomba foto akan diumumkan di instagram @himaks_unpas, 
    @infokom_himaks dan @essentialphotography202 pada tanggal 22 Februari 2020.
19. Keputusan dewan juri ialah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
20. Dengan mengumpulkan karya foto pada lomba foto ini, peserta dianggap tunduk 
     pada peraturan yang dibuat panitia.
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D. INDIKATOR PENILAIAN

NO. Aspek Penilaian Detail Presentase

1. Makna Foto
Pola pikir atau ide dari 
peserta yang disalurkan 
melalui foto 

30%

2.  Aspek Visual

- Estetika
- Sudut pengambilan foto
- Komposisi foto
- Komposisi warna

30%

3.  Aspek Teknis

- Ketajaman foto
- Fokus
- Kontras
- Pencahayaan

30%

4. 
Kesesuaian karya 
dengan panduan

kesesuaian dan kesinam-
bungan antara tema,format 
foto, dan karya yang 
diikutsertakan 

10%

*Foto ter-favorit akan dipilih berdasarkan 50% like Instagram dan 50% komentar
(jika terbukti ada penggunaan like dan komentar bot peserta akan didiskualifikasi) .

ALUR PENDAFTARAN DAN PENGUMPULAN

1. Pendaftaran lomba dan pengumpulan karya peserta dilakukan dalam laman yang 
    sama pada . Apabila peserta tidak submit melalui bit.ly/TheEssentialPhotography
    laman tersebut, maka dianggap tidak mendaftar.
2. Pendaftaran dan Pengumpulan karya mengikuti timeline lomba yang telah ditetapkan.
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TIMELINE KEGIATAN

Kegiatan Tanggal 

Pendaftaran dan pengumpulan karya 26 Januari-17 Februari 2021

Penilaian 19-21 Februari 2021

Pengumuman pemenang 22 Februari 2021

BIAYA PENDAFTARAN 
- Peserta melakukan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1 foto = Rp 15.000
2 foto = Rp 25.000
3 foto = Rp 40.000

*harga berlaku kelipatan 

- Peserta wajib membayar biaya kontribusi pendaftaran sesuai dengan jumlah
  karya yang dilombakan ke nomor rekening dengan opsi yang tertera dibawah ini:

BCA 5140578276 a.n Raden Siti Rahmadani Nur 

- Setelah melakukan pendaftaran peserta wajib konfirmasi pendaftaran dengan 
  melampirkan bukti transfer pendaftaran melalui:

Nuri Chasna (+6287719377002)

Pusma Purnama (+6285875318543)

REWARD
Finalis akan dipilih berdasarkan urutan 3 nilai tertinggi dan ditentukan 3 juara,
dengan hadiah masing-masing sebagai berikut:
 1) Juara I     : E-Sertifikat+Uang Pembinaan
 2) Juara II    : E-Sertifikat+Uang Pembinaan
 3) Juara III   : E-Sertifikat+Uang Pembinaan
 4) Terfavorit : E-Sertifikat+Uang Pembinaan

*Setiap peserta mendapatkan e-Sertifikat
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