
TEMA : Bersama Melawan Pandemi Covid-19, Menuju 

Mataram Harum. 

SYARAT & KETENTUAN UMUM LOMBA Fotografi: 

1. Peserta ialah WNI, terbuka untuk umum, dan tidak dipungut biaya.  

2. Objek foto di wilayah Kota Mataram. 

3. Panitia berhak menggunakan foto-foto pemenang sebagai bagian 

dari publikasi, promosi, dan keperluan lainnya (nonkomersial) 

dengan tetap mencantumkan nama pemenang/fotografer. Jika ada 

foto peserta yang tidak menang dan dipergunakan untuk publikasi, 

panitia akan memberitahu fotografer yang bersangkutan. 

4. Foto yang dilombakan tidak pernah mendapat juara di kompetisi 

yang lain. 

5. Panitia akan menampilkan 20 karya finalis terbaik pada puncak 

peringatan HUT Kota Mataram yang ke-28, yakni tanggal 31 

Agustus 2021. 

6. 20 Karya terbaik akan dihubungi lebih lanjut secara resmi oleh 

panitia. 

7. Objek atau isi foto sepenuhnya ialah tanggung jawab peserta. 

Panitia tidak melayani segala bentuk tuntutan terkait dengan foto 

yang dilombakan. 

8. Panitia mendiskualifikasi peserta yang memasukkan karya yang 

dianggap mengandung unsur SARA, melanggar norma susila, dan 

tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan lomba. 

9. Batas akhir pengumpulan foto ialah Selasa, 24 Agustus 2021 pukul 

23.59 WITA. 

10. Keputusan dewan juri ialah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

Juri tidak melayani korespondensi/surat menyurat. 

  



Syarat Khusus Lomba Fotografi Kategori Pelajar: 

1. Peserta merupakan pelajar yang menempuh pendidikan di 

wilayah Kota Mataram. 

2. Peserta maksimal sedang berada di bangku kelas XII 

Sekolah Menengah Atas (SMA). 

3. Memenuhi syarat Umum dan ketentuan Teknis 

Pendaftaran lomba. 

 

  



Ketentuan Teknis Pendaftaran: 

1. Peserta diwajibkan untuk follow akun instagram : @mataram.kita 

2. Peserta wajib repost insta story di akun pribadi dan like postingan ini. 

3. Akun media sosial peserta tidak boleh dikunci/private selama kegiatan 

berlangsung. 

4. Setiap peserta maksimal mengirim 3 foto. 

5. Foto yang dilombakan diambil maksimal 1 Tahun terakhir (1 Agustus 2020). 

6. Hasil karya diupload di instagram masing-masing dengan menandai akun 

instagram Pemerintah Kota Mataram (@mataram.kita). 

7. Foto diberikan caption berupa judul foto dan mencantumkan lokasi pengambilan 

foto. 

8. Mention minimal 2 temenmu dalam karya tersebut. 

9. Gunakan hastag: 

#HUTKotaMataram 

#28TahunMataramKita 

#HadapiPandemi 

#MataramHarum 

10. Olah digital diperbolehkan sebatas perbaikan dasar kualitas foto (sharpening, 

cropping, colour balance, dodge/burn, colour/contrast, dan saturasi warna) 

tanpa mengubah keaslian objek. 

11. Kamera yang diperborbolehkan DSLR, Mirrorless, dan handphone. 

 

 

 

 

 



Timeline : 

12 - 24 Agustus : Upload di instagram masing-masing 

25 - 29 Agustus : Penjurian 

30 Agustus : Pengumuman Lomba 

31 Agustus : Pembagian Hadiah 

 

Contact Person: Furqon (0859 – 2551 - 2316) 

 


