
SYARAT & KETENTUAN LOMBA FOTOGRAFI: 

• Peserta ialah (WNI) dan tidak dipungut biaya. 

• Tema Foto “ Harumkan Ekpresimu, Di Wajah Baru Kota Mataram”  

• Objek foto diambil pada ikon Kota Mataram, seperti: Tembolak, Taman 

Hiburan Rakyat Makam Loang Baloq, Taman Sangkareang, Tugu Mataram 

Metro, Pantai Ampenan, Pantai Mapak Indah, Pantai Gading, Tugu 0 Km, 

Pantai Tanjung Karang, dan lokasi tujuan pariwisata maupun tempat ikonik 

lainnya di Kota Mataram. 

• Karya diupload di instagram masing-masing dengan menandai akun 

@mataram.kita dan wajib mengikuti akun IG @mataram.kita, dan 

@suarakota105fm, dengan hastag: 

• #MataramHarum 

• #29TahunMataram 

• #HarumkanEkpresimu. 

• Peserta wajib mention minimal 3 temannya di kolom komen masing-masing. 

• Selama kegiatan berlangsung, peserta tidak boleh menggunakan mode "Private 

Akun". 

• Satu Peserta maksimal mengirim 2 (dua) foto.  

• Jika dua karya yang diupload oleh peserta mendapat nilai terbanyak, maka 

panitia akan mengambil satu foto sebagai pemenang.  

• 10 besar karya terbaik akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia. 

• Karya belum pernah dilombakan dan tidak pernah mendapat penghargaan 

sebelumnya. 

• Kamera yang diperborbolehkan DSLR, Mirrorless, dan handphone. 

• Panitia tidak menerima foto dalam bentuk cetak (print out). 

• Olah digital diperbolehkan sebatas perbaikan dasar kualitas foto (sharpening, 

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

tanpa mengubah keaslian objek. 

• Panitia mendiskualifikasi peserta yang memalsukkan karya dan dianggap gugur 

jika mengandung unsur SARA, melanggar norma susila, dan tidak sesuai 

dengan syarat dan ketentuan lomba. 

• Dengan mengumpulkan karya foto pada lomba foto ini, peserta dianggap tunduk 

pada peraturan panitia. 

• Diskominfo Kota Mataram berhak menggunakan foto-foto peserta sebagai 

bagian dari publikasi, promosi, dan keperluan lainnya (nonkomersial) dengan 

tetap mencantumkan nama pemilik karya.  

• Objek atau isi foto sepenuhnya ialah tanggung jawab peserta. Panitia tidak 

melayani segala bentuk tuntutan terkait dengan foto yang dilombakan.  

• Keputusan dewan juri ialah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Juri tidak 

melayani korespondensi/surat menyurat. 



• Batas akhir pengumpulan foto ialah Minggu, 21 Agustus 2022 pukul 23.59 

WITA. 

• Pemenang lomba foto akan diumumkan di akun instagram @mataram.kita  

• Pajak hadiah ditanggung pemenang. 

• Informasi seputar lomba dapat diakses di website Kota Mataram, web.mataramkota.go.id 

atau IG: @mataram.kita 

  

http://www.mataramkota.go.id/


Lomba Reels Instagram 

Ketentuan Umum 

• Video reels tentang Kota Mataram dengan tema “Harumkan Ekspresimu di Wajah Baru 

Kota Mataram" 

• Peserta tidak dibatasi usia. 

• 1 Peserta maksimal melombakan 2 karya. 

• Peserta diperbolehkan menggunakan kamera apa pun (ponsel/pocket/mirrorless/DSLR, 

dll). 

• Video yang diupload harus beretika dan tidak melanggar hukum, serta tidak memuat 

unsur-unsur negatif terkait SARA, politik, dan pornografi. 

• Merupakan karya baru, asli, belum pernah diikut sertakan dalam lomba sejenis. 

• Dilarang menjiplak dan atau melakukan repost karya orang lain. 

• Penilaian juri berdasarkan: engagement 20% (interaksi jumlah like, dan komentar). isi 

konten 40%, kualitas video reels 40%. 

• Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

• Lokasi pengambilan reels harus diambil pada ikon Kota Mataram (satu lokasi atau lebih 

dalam satu video), seperti: Tembolak, Taman Makan Loang Baloq, Taman Sangkareang, 

Tugu Mataram Metro, Pantai Ampenan, Tugu 0 Km, Giong Siu dan titik tujuan 

pariwisata maupun ikonik di Kota Mataram lainnya. 

• Diskominfo Kota Mataram berhak menggunakan video peserta sebagai bagian 

dari publikasi, promosi, dan keperluan lainnya (nonkomersial) dengan tetap 

mencantumkan nama pemilik karya. 

• Objek atau isi video sepenuhnya ialah tanggung jawab peserta. Panitia tidak 

melayani segala bentuk tuntutan terkait dengan foto yang dilombakan. 

• Keputusan dewan juri ialah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Juri tidak 

melayani korespondensi/surat menyurat. 

• Batas akhir pengumpulan video ialah Minggu, 21 Agustus 2022 pukul 23.59 

WITA. 

• Pemenang lomba akan diumumkan di akun instagram @mataram.kita 
• Pajak hadiah ditanggung pemenang.  

Ketentuan Teknis 

• Karya video diupload di akun IG masing-masing. 

• Karya video dibuat dengan rasio aspek 9:16 atau 1080px X 1920px (Potrait). 

• Karya video berdurasi maksimal 60 detik. 

• Dapat menggunakan musik pendukung yang tersedia pada Platform Reels Instagram. 

(bukan lagu yang mengandung unsur SARA atau pornografi). 

• Dapat berkreasi dengan dubbing, voice over atau dalam bentuk seni video lainnya. 

• Dapat menggunakan budaya atau bahasa daerah lokal. 

• Wajib mengikuti akun media sosial @mataram.kita, dan @suarakota105fm. 

• Pada caption, peserta wajib menggunakan tagar: 



#MataramHarum  

#29KotaMataram  

#HarumkanEkspresimu 

• Tag akun instagram resmi @mataram.kita 

• Wajib  mention minimal 3 orang dalam 1 karya. 

• Akun Instagram peserta tidak terkunci selama periode lomba berlangsung. 

• Informasi seputar lomba dapat diakses di website Kota Mataram, web.mataramkota.go.id 

atau IG: @mataram.kita 

http://www.mataramkota.go.id/

