
II. LOMBA FOTO DIRI MIRIP PAHLAWAN NASIONAL 
 
Lomba foto diri ini adalah sebagai sarana mendekatkan masyarakat, khususnya 
generasi muda dengan tokoh-tokoh yang telah diangkat sebagai pahlawan nasional. 
Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada 
seseorang Warga Negara Indonesia yang semasa hidupnya berjasa sangat luar biasa 
bagi kepentingan berbangsa dan bernegara. Pahlawan Nasional yang sudah diakui saat 
ini oleh Pemerintah Indonesia berjumlah sekitar 156 orang. 
 

1. Persyaratan:  
a. Peserta adalah warga negara Indonesia  
b. Mencantumkan identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa) 
c. Mengisi formulir yang disediakan oleh panitia  
d. Foto yang dikirimkan disertakan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000,-  
e. Foto harus diposting di twitter dan ditag ke twitter @GentaSejarah dengan tweet 

berisi deskripsi tokoh yang diperankan, dilengkapi dengan dua hashtag yaitu 
#HariSejarah dan #nama tokoh pahlawan nasional yang diperankan.  

f. Foto yang telah terpilih sebagai pemenang, menjadi hak milik Kemendikbud. 
g. Foto yang dikirim dengan format close up dan seluruh badan, dengan ukuran 

maksimal 500 kilo byte. 
h. Foto dapat diambil menggunakan media: smartphone, kamera DSLR, kamera 

digital. 
 

2. Penilaian Foto berdasarkan : 
Dalam lomba ini, panitia akan memilih 2 kategori pemenang, yaitu: 
1) kategori favorit didasarkan pada banyaknya follower yang memberikan Favorite 

tanda * (bintang) 

2) kategori mirip tokoh pahlawan nasional: 
a. Tingkat kemiripan mendekati tokoh yang diperankan 
b. Kostum sesuai dengan zaman dan identitas tokoh yang diperankan 
c. Foto harus asli bukan hasil editan 

  
3. Jadwal Pelaksanaan 

a. Foto dikirim melalui alamat email panitia: gentasejarah2015@gmail.com, Subyek: 
Lomba Foto Diri Mirip Pahlawan Nasional 

b. Batas waktu pengumpulan tanggal 25 November 2015 
c. Pemenang lomba akan dihubungi oleh panitia melalui email/telepon. Pengumuman 

pemenang lomba foto tanggal 30 November 2015 melalui email dan 
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ 

d. Keputusan panitia mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
 

 
4. Hadiah  

 Panitia akan memilih Pemenang favorit sebanyak 5 orang dengan hadiah sebesar 
@ Rp. 1.500.000,- dan diberikan sertifikat serta akan diundang ke Jakarta untuk 
mengikuti perayaan Hari Sejarah pada tanggal 4-6 Desember 2015. 

 Panitia akan memilih peserta termirip tokoh pahlawan nasional sebanyak 15 orang 
yang akan mendapat hadiah sebesar @Rp 1.500.000,- dan diberikan sertifikat, 
serta akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti perayaan Hari Sejarah pada 
tanggal 4-6 Desember 2015. Pendaftaran tidak dipungut biaya. 
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