
 

KETENTUAN KATEGORI FOTOGRAFI  

Tema  

Borobudur Menginspirasi Seni, Melalui Seni Borobudur Lestari  

 

Syarat Pendaftaran Peserta 

1. Pendaftaran dibuka  sampai tanggal 23 Maret 2017 dan terbatas untuk 50 (lima puluh) 

orang peserta 

2. Calon pendaftar wajib mengisi form pendaftaran yang telah disediakan oleh Panitia, 

download form pendaftaran 

3. Pengumuman peserta yang lolos seleksi akan diumumkan secara resmi melalui web 

Balai Konservasi Borobudur pada tanggal 24 Maret 2017. 

4. Peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa  

5. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama kegiatan berlangsung 

6. Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh syarat lomba yang tercantum di 

bawah 

 

Syarat Karya Fotografi 

1. Foto yang dilombakan sesuai dengan tema yang ditentukan oleh Panitia. 

2. Foto tidak mengandung unsur SARA, pornografi, dan/atau kekerasan 

3. Foto yang disertakan adalah foto asli karya pribadi dan merupakan hasil karya 

pengambilan gambar on the spot  pada tanggal 2 April 2017 di area Candi Borobudur, 

Candi Mendut, dan/atau Candi Pawon. 

4. Peserta bebas menggunakan kamera jenis apapun dengan ketentuan foto minimal 2500 

x 1875 pixel. 



5. Olah digital diperbolehkan sebatas perbaikan kualitas (brightness, saturation, contras, 

crop). 

6. Kriteria penilaian foto adalah originalitas, kreativitas dan keunikan sesuai tema yang 

telah ditentukan Panitia 

7. Foto dikumpulkan kepada Panitia maksimal pada pukul 15.00 WIB tanggal 2 April 2017 

di Balai Konservasi Borobudur. 

8. Penilaian dilaksanakan untuk mendapat Juara I, Juara II, Juara III, dan Juara Favorit. 

Masing – masing peserta boleh mengumpulkan foto maksimal 3 foto dan akan dipilih 

foto terbaik untuk penilaian Juara I – III. Untuk penilaian juara favorit, dapat 

mengikutsertakan 3 foto yang diajukan 

9. Keputusan yang diambil oleh panitia dan juri bersifat mutlak, mengikat, dan tidak dapat 

diganggu gugat 

10. Peserta wajib mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh panitia, yang menyatakan 

bahwa peserta tidak akan mempublikasikan hasil pengambilan gambar selama kegiatan 

untuk kepentingan-kepentingan peserta tanpa sepengetahuan dan seijin Panitia. 

11. Foto yang diikutkan dalam perlombaan ini menjadi hak milik panitia yang akan 

dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan budaya (pameran budaya). Panitia akan 

tetap mencantumkan identitas peserta pada foto yang dipamerkan. 

 

Informasi Lain terkait Lomba 

1. Panitia menyediakan konsumsi selama kegiatan berlangsung 

2. Pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2017 dan akan diumumkan 

secara resmi melalui Web Balai Konservasi Borobudur 

3. Penyerahan hadiah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017 bertepatan dengan 

peringatan Hari Situs Warisan Dunia  

 



4. Pemenang berhak mendapatkan sertifikat Kepala Balai Konservasi Borobudur dan uang 

pembinaan sebagai berikut : 

Juara I  : Rp 3.000.000,00 

Juara II : Rp 2.500.000,00 

Juara III : Rp 2.000.000,00 

Juara Favorit  : Rp 2.000.000,00 

 

 


