
Lomba Fotografi Mahasiswa Edisi 2 (Tanggal 6 – 20 Juni 2012) 

Yuk meramaikan ulang tahun Jakarta dengan membuat foto-foto unik, antik, dan menarik seputar 

Jakarta. Anda bisa membuat reportase atau opini yang dilengkapi dengan foto-foto hasil jepretan 

sendiri. Fotonya bisa tentang gedung-gedung yang makin menjulang, pemanfaatan ruang publik, 

kemacetan, pasar tradisional, atau tentang kehidupan warga Jakarta yang heterogen. Tulisan berfoto 

tersebut diunggah ke blog komunitas fotografi Universitas Gunadarma di 

http://fotografi.gunadarma.ac.id. Persyaratan dan pedoman lomba fotografi selengkapnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Lomba ini hanya berlaku untuk mahasiswa program D3 dan S1 di Universitas Gunadarma 

2. Waktu lomba adalah mulai dari tanggal 05 sampai 20 Juni 2012. Postingan yang masuk di luar 

periode waktu tersebut tidak didipertimbangkan sebagai peserta lomba. 

3. Jika Anda memiliki akun pribadi di social media (blog, facebook, twitter, dll), buat link atau 

share tulisan Anda di akun social media yang dimiliki Anda. Pencantuman link di blog pribadi 

atau share di akun social media serta jumlah komentar dan status: “like this” pada akun tersebut 

menjadi salah satu kriteria lomba. 

4. Peserta mem-posting tulisan ke blog fotografi melalui studentsite, atau langsung ke 

http://fotografi.blog.gunadarma.ac.id/wp-admin dengan memasukkan email studentsite ke 

“username“ berikut password studentsite mahasiswa UG. 

5. Setiap postingan berupa foto paling banyak 3 buah dengan disertai penjelasan, deskripsi, atau 

reportase singkat berkenaan dengan foto-foto tersebut. 

6. Pilihlah kategori : “Jakarta Kita“ dan minimal menggunakan “post tags“: Gunadarma dan 

Jakarta. 

7. Setiap peserta boleh mengirimkan tulisan lebih dari satu postingan. 

8. Foto dan tulisan merupakan karya orisinal dari peserta lomba, tidak melanggar peraturan dan 

perundangan, atau melanggar hak karya intelektual orang lain.  Administator blog fotografi 

berhak menghapus postingan yang diindikasikan melanggar peraturan dan perundangan. 

9. Setelah mem-posting dan men-share postingan tersebut di akun sosial media masing-masing, 

silakan kirim email ke ictaward@gunadarma.ac.id, dengan subyek: peserta lomba foto Jakarta 

dengan isi emailnya: nama mahasiswa, npm, kelas, email alternatif, nomor HP, dan alamat sosial 

media (facebook, twitter, atau lainnya). 

10. Panitia lomba dan pengelola blog komunitas fotografi tidak bertanggung jawab terhadap 

implikasi hukum dari postingan peserta lomba. 

11. Penentuan pemenang akan ditentukan oleh juri yang ditunjuk oleh panitia lomba. Keputusan 

dewan juri tidak dapat diganggu gugat.  

12. Pemenang Lomba fotografi akan diumumkan paling lambat dua minggu setelah batas akhir 

perlombaan ini. 
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