
PETUNJUK TEKNIS
LOMBA FOTOGRAFI “MENUGAL DI LAHAN GAMBUT DALAM ERA MILENIAL“

PEKAN KOMSOS KEUSKUPAN KETAPANG

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka Pekan  Komunikasi  Sosial  Nasional  Komisi  KOMSOS Keuskupan

Ketapang bekerjasama dengan Pemuda Katolik  Komcab Ketapang menyelenggarakan

beberapa  rangkaian  kegiatan,  salah  satunya  adalah  Lomba  Fotografi  untuk  umum.

Adapun  tema  yang  diangkat  adalah  “MENUGAL  DI  LAHAN  GAMBUT  DALAM  ERA

MILENIAL”.  Tema tersebut  diangkat  karena  menugal  itu  sendiri  adalah suatu  proses

untuk menghasilkan sumber pangan dalam kaitan bertahan hidup yang dilakukan oleh

masyarakat  Dayak.  Dalam  proses  menugal  itu  dilakukan  secara  gotong-royong  atau

bersama-bersama, dan di dalam proses tersebut tercipta suatu ikatan emosional karena

merasa se-nasib sehingga terdapat rasa saling peduli satu sama lain. Proses komunikasi

juga  berjalan  dengan  baik  saat  proses  menugal  tersebut.  Acapkali  para  tetua  akan

bercerita  atau  menyampaikan  petuah-petuah  berisi  tentang  kearifan  lokal  agar  proses

kehidupan dapat berjalan dengan damai & selaras dengan alam sekitar. 

Makna  di  “lahan  gambut”  sendiri  merupakan  gambaran  akan  situasi  nyata  di

lapangan,  gambut   sangatlah  identik  dengan  Kalimantan,  namun  lahan  gambut  ini

bukanlah lahan yang secara umum / secara biasa dipergunakan untuk bercocok tanam

melainkan suatu lahan yang khusus keberadaannya di suatu wilayah tertentu untuk siklus

ekosistem  wilayah  tersebut.  Pemanfaatan  lahan  gambut  ini  secara  spesifik  akan

melahirkan  suatu  karya  yang  identik  pula  dengan  situasi  gambut  tersebut.  Terdapat

karakteristik dari produk-produk yang dihasilkan dari lahan tersebut. Selain itu juga, dalam

menghasilkan produk-produk itu  diharapkan alam gambut  & sekitarnya tetap berfungsi

sebagaimana mana fungsinya.

Tema “Menugal di lahan Gambut dalam Era Millenial” merupakan topik bahasan

mengenai  tata  cara  bagaimana  orang-orang  yang  berdomisili  di  Kalimantan  untuk

bertahan  &  menyambung  hidup  demi  kehidupan  mendatang  agar  lebih  baik  lagi,

khususnya di Kalimantan serta sesuai dengan situasi jaman saat ini, yaitu di era Milenial.

Tata cara bertahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa menjadi pegawai di

1



suatu  lembaga  swasta  atau  pemerintahan  atau  bisa  juga  menjadi  seorang  petani

profesional, pengrajin, pengusaha, dan lain sebagainya, namun yang membedakan di sini

adalah lokasinya berada di Kalimantan. 

B. Ketentuan Lomba : 

1. Lomba Foto terbuka untuk umum 

2. Peserta boleh mengunggah maksimal sebanyak 5 (lima ) foto. Foto yang masuk tidak 

dapat diganti kembali. 

3. Peserta wajib mengikuti (follow) akun instagram panitia di @komsosketapang

4. Setiap peserta wajib tag 5 orang kawannya di kolom komentar di foto miliknya yang 

diunggah panitia ke instagram @komsosketapang

5. Dengan mengikuti lomba foto ini, berarti peserta mengetahui dan setuju pada syarat dan 

ketentuan lomba. 

C. Syarat Karya Fotografi 

1. Foto yang dilombakan adalah hasil karya sendiri, belum pernah dipublikasikan di media 

massa ( kecuali social    media ) dan belum pernah menang dalam perlombaan dan atau 

kontes fotografi baik offline maupun online (termasuk namun tidak terbatas pada gelar 

Photo of The Day, Editor’s Choice dan sejenisnya)

2. Karya Foto berumur tidak lebih dari 2 tahun sampai penutupan penerimaan foto 

3. Karya foto diambil di Kalimantan

4. Foto harus sesuai dengan norma-norma sosial serta tidak mengandung unsur kekerasan, 

politik, pornografi, penghinaan atupun pelecahan terhadap SARA dan latar belakang 

lainnya yang bersifat pribadi 

5. Seluruh hasil foto adalah tanggung jawab dari peserta, termasuk penggunaan model atau 

subjek foto dan / atau property. Panitia lomba foto MENUGAL DI LAHAN GAMBUT DALAM

ERA MILENIAL bebas dari tuntutan pemilik property, model atau subjek foto yang 

disertakan dalam lomba foto tersebut 

6. Foto harus dalam format digital. Foto diambil menggunakan kamera digital (DSLR, pocket, 

mirrorless) atau smartphone yang mendukung ketentutan format foto. Tidak diperkenankan

megambil foto menggunakan drone. Tidak diperkenankan untuk mengunggah scan 

negative, transparansi atau hasil cetak foto 
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7. Foto kolase dan montase tidak diperkenankan. Editing diperkenankan hanya sebatas 

warna, kontras, dodging, burning, rotating dan cropping 

8. Ukuran sisi terpanjang foto minimal 2048 pixel (foto yang diunggah ke email panitia) 

D. Pengiriman Foto 

1. Ukuran foto kurang dari 7 MB (foto yang diunggah ke email panitia) 

2. Format foto JPG 

3. Resolusi foto 72 – 300 dpi 

4. Mempertahankan metadata (EXIF) (foto yang diunggah ke email panitia)

5. Foto yang diunggah tidak boleh terdapat watermark/identitas foto dalam bentuk apapun 

6. Format pengiriman foto : Nama /(Foto ke … ) dari (jumlah total)/Judul / Caption / Nomor HP

yang bisa dihubungi Contoh : Tingang / 1 dari 5 / Tangan Pekerja / Dalam keterbatasan, 

seorang janda bertahan hidup untuk dia dan anaknya / 0815****** 

7. Foto dikirimkan dalam bentuk soft copy dengan mengirim ke email panitia di 

pekan.komsos@keuskupanketapang.org dan di – CC (Carbon Copy) ke 

pekan.komsoskk2018@gmail.com, panitia tidak menerima foto dalam bentuk cetak. 

8. Jangka waktu pengiriman foto tanggal 6 Mei - 8 Mei 2018 pukul 24.00 wib (waktu yang 

berlaku adalah waktu panitia)

9. Pengumuman pemenang tanggal 18 Mei 2018  melalui instagram dan mengontak 

pemenang via sms/WA/email.

 

E. Ketentuan Lainnya : 

1. Akan dipilih 10 nominasi foto yang akan dinilai oleh para juri dan dicetak oleh panitia, untuk

keperluan pameran. Penentuan nominasi berdasarkan pilihan panitia. Peserta yang fotonya

masuk nominasi akan dihubungi oleh panitia. 

2. Photo yang masuk ke panitia sepenuhnya menjadi hak  milik panitia. Foto pemenang dan 

nominasi berhak digunakan oleh panitia lomba foto MENUGAL DI LAHAN GAMBUT 

DALAM ERA MILENIAL untuk kepentingan panitia lomba foto MENUGAL DI LAHAN 

GAMBUT DALAM ERA MILENIAL dalam hal apapun. 

3. Setiap peserta hanya berhak atas 1 (satu) gelar juara. Keputusan Dewan Juri bersifat 

mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, serta tidak ada korespondensi apapun terkait 

dengan keputusan yang telah dibuat. 
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4. Pemenang favorit ditentukan atas jumlah like foto yang diunggah ke instagram 

@komsosketapang ( bobot 40%), jumlah polling langsung oleh pengunjung pameran foto 

(bobot 40%), dan jumlah poling panitia ( 20% ). Batas akhir pemberian like di instagram 

pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 20.00 wib. Panitia akan memasukkan foto yang dianggap 

layak ke instagram (setelah peserta mengirim foto ke email panitia).

5. Panitia lomba foto MENUGAL DI LAHAN GAMBUT DALAM ERA MILENIAL berhak untuk 

mendiskualifikasi foto yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. 

F. Pemenang dan Hadiah 

1. Pemenang Pertama : 

Hadiah uang IDR 2.000.000 + Trophy dan Sertifikat 

2. Pemenang Foto favorit 

Hadiah uang IDR 1.000.000 + Trophy dan Sertifikat 

G. Dewan Juri 

1. RD. Simon Anjar Yogatomo (Keuskupan Ketapang)

2. Jessica Helena Wuysang (Pewarta Foto ANTARA)

3. Iwan Djola (Akademisi)
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