
 

Lomba Foto Jurnalistik HUT ke-44 Pasar Modal 

Kategori Peserta 

Wartawan 

Waktu Pelaksanaan : 

 Pendaftaran/Submission 
30 Agustus – 30 November 2021 

 Periode piblikasi foto yang dilombakan 

2 Januari – 30 November 2021 

 Penjurian 

6 – 20 Desember 2021 

 Pengumuman 

Penutupan Perdagangan 2021/Pembukaan Perdagangan 2022 



Hadiah 

Juara 1 : Rp10.000.000 
Juara 2 : Rp7.000.000 
Juara 3 : Rp5.000.000 
 
Rp 2.000.000. kepada 3 peserta yang menjadi Juara Harapan 

 

Pengiriman Foto: 

1. Ukuran foto minimal sepanjang 3000 pixels, resolusi 300 dpi, quality. 

2. Tiap foto tercantum keterangan foto seperti; judul, caption, lokasi, dan waktu pemotretan, 

nama, media, dan nomor telefon yang dapat dihubungi. 

3. Foto dikirim dalam bentuk soft copy ke email panitia Lomba Foto Pasar Modal 

: LombaFotoHUTPM@gmail.com 

Juri 

Independen dan Perwakilan Self-Regulatory Organization (BEI, KPEI, dan KSEI) 

Ketentuan Umum: 

1. Karya foto yang dikirimkan menjadi hak milik panitia dan tidak akan dikembalikan, Panitia 

berhak menggunakan foto foto peserta sebagai bagian dari publikasi non komersilnya. 

Ketentuan penggunaan foto akan diatur kemudian dengan tetap mencantumkan nama 

pemenang/fotografer. 

2. Dengan mengirimkan karya foto untuk mengikuti lomba ini berarti peserta dianggap 

memahami dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh panitia. 

3. Foto yang diikutsertakan lomba wajib di muat di media massa, pada periode lomba 1 

Januari-30 November 2021 dengan mengirimkan scan bukti pemuatan dan soft copy asli 

dengan ukuran per image maksimal 500kb (prioritas lolos dalam seleksi awal lomba). 

4. Setiap peserta hanya berhak atas satu gelar juara. 

5. Karya Foto dari Pemenang dan Nominasi 15 besar, akan ditampilkan di beberapa media 

publikasi. 

6. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

 



Persyaratan: 

1. Peserta harus melampirkan Kartu Pers resmi dari media yang bersangkutan. 

2. Foto yang dikirimkan sesuai tema HUT ke-44 PM yaitu “Sinergi Pasar Modal Bagi 

Pemulihan Ekonomi” dan dapat memilih kesesuaian dengan salah satu sub-tema di 

bawah ini: 

 

- Waspada Penipuan Investasi 

- Kegiatan dan Acara Pasar Modal Indonesia 

- Kegiatan CSR Pasar Modal Indonesia (yang dilaksanakan oleh SRO) 

- Unicorn Indonesia di Pasar Modal Indonesia 

- Inovasi atau Inisiatif atas Program Infrastruktur Pasar Modal Indonesia 

- Environmental, Social and Good Governance (ESG) 

 

3. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 5 (lima) foto hasil karya sendiri dan belum 

pernah diikut sertakan dalam lomba. 

4. Foto yang dikirimkan boleh stok (lama) dengan masa penayangan 1 Januari – 30 

November 2021. 

5. Seluruh hasil karya merupakan tanggung jawab dari peserta. Panitia lomba bebas dari 

tuntutan apapun atas artikel yang dikirimkan. 

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

politik, pornografi, penghinaan atau pelecehan terhadap SARA dan latar belakang yang 

sifatnya pribadi. 

7. Karya foto merupakan karya asli, dan bukan rekayasa digital. 

8. Objek materi foto merupakan hasil murni teknik fotografi yang baik. 

9. Foto harus dalam format digital. Foto diambil menggunakan kamera digital (dslr,pocket, 

mirrorless). Tidak diperkenankan untuk mengambil foto dengan perangkat nirkabel 

(ponsel, tablet, smartphone, drone), scan negative, transparansi atau cetakan foto. 

10. Foto kolase dan mortise tidak diperkenankan. Editing diperkenankan dengan batasan di 

warna, kontras, dodging, burning, rotating, dan cropping. 

Informasi 

Jika terdapat pertanyaan di luar ketentuan yang telah disebutkan, panitia dapat dihubungi 

melalui Dimas : +62 878 8378 7544 / Harri : +62 856 7842 659 (Office Hour Only) 


