DENGAN KAMERAMU, DUKUNG PENDIDIKAN INDONESIA !
YAYASAN INSAN SEMBADA (dulu dikenal sebagai YAYASAN INDONESIA SEJAHTERA) dan disingkat
YIS adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pemberdayaan
dan pengembangan masyarakat.
Sejak tahun 2010 YIS bersama beberapa lembaga masyarakat sipil membentuk koalisi yang bernama
Network for Education Watch (NEW) Indonesia,wadah koalisi lembaga masyarakat sipil ini
mempunyai tujuan untuk andil memajukan Indonesia dengan mewujudkan masyarakat sipil yang
kuat dan mampu memperjuangkan hak – haknya atas pendidikan dan kebijakan publik yang
mendukung Pendidikan Untuk Semua.
Dalam rangka berpartisipasi pada Global Action Week 2015 dan memeriahkan Hari Pendidikan
Nasional, YIS bekerjasama dengan NEW Indonesia mengadakan lomba kreasi foto Pendidikan
Indonesia 2015 sebagai wujud semangat membangun Bangsa melalui kreasi foto Pendidikan terbaik
hasil karya anak bangsa.
Ayo Ikuti ! Lomba Foto Pendidikan Indonesia 2015 Yayasan Insan Sembada (YIS) untuk Area Solo
Raya (Solo, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar) .

Tema : “ Potret Semangat Pendidikan di Sekitar Kita”
Obyek foto menggambarkan sebuah potret pendidikan di Indonesia, semangat dan optimisme
mencerdaskan bangsa, kritik sosial yang membangun dan tidak hanya terbatas pada aktivitas
pendidikan di bangku sekolah.
Hadiah Lomba Foto Pendidikan Indonesia 2015 Yayasan Insan Sembada Kategori Peserta Umum
Juara I
Juara II
Juara III

: Rp 800.000 + piagam penghargaan + souvenir
: Rp 600.000 + piagam penghargaan + souvenir
: Rp 400.000 + piagam penghargaan + souvenir

SYARAT DAN KETENTUAN
UMUM
1. Peserta lomba untuk kategori Umum adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili
di Area Solo Raya (Solo, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar).
2. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang dikirimkan bersamaan dengan
pengiriman foto yang dilombakan melalui email : panitialombafpi2015@gmail.com
Formulir pendaftaran dapat diunduh di www.yis.or.id
3. Satu peserta dapat menyerahkan maksimal 3 (tiga) foto digital yang diserahkan dalam
bentuk file berformat JPEG dengan ukuran sebagai berikut :
a. Ukuran foto untuk kamera Handphone (HP) maksimal resolusi terbesar dan mega pixel
tertinggi yang bisa dihasilkan dari Handphone yang dimiliki dan foto tersebut layak
untuk dicetak dan diperbesar.
b. Ukuran foto untuk Kamera Pocket/DSLR/Profesional tidak dibatasi.

4. Ukuran File Foto yang dikirimkan melalui email yaitu :
a. Kamera Handphone : 500 KB – 2 MB per foto.
b. Kamera Pocket/DSLR/Profesional : 1 -3 MB per foto.
5. Karya foto dikirimkan ke Panitia paling lambat KAMIS,28 MEI 2015 jam 10.00 WIB ke email:
panitialombafpi2015@gmail.com dengan menuliskan subjek: Lomba Foto Pendidikan
Indonesia 2015.
6. Foto harus sesuai dengan norma – norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Foto
tidak boleh mengandung unsur SARA, pronografi, sadisme, dan sarkasme.
7. Masing – masing peserta hanya berhak atas 1 (satu) pemenang. Penilaian berdasarkan atas
penilaian tertinggi dari foto-foto yang diajukan peserta meskipun peserta mengirim lebih
dari 1 (satu) foto.
8. Foto merupakan hasil karya sendiri dan dilarang mengirim foto dengan memakai nama atau
alamat orang lain yang dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan. Peserta yang
mengirim foto dengan nama orang lain akan dikenakan sanksi diskualifikasi sebagai peserta
lomba foto tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
9. Foto belum pernah dipublikasikan dan belum pernah menang dalam perlombaan atau
kompetisi apapun.
10. Semua foto –foto yang masuk dalam Lomba Foto Pendidikan Indonesia 2015 ini menjadi hak
milik sepenuhnya Penyelengara lomba dan berhak digunakan untuk kepentingan publikasi
dan advokasi dalam bentuk apapun terhitung dari sejak diterimanya foto dengan
mencatumkan kreditasi fotografer.
11. Finalis 10 (Sepuluh) Foto terbaik akan diumumkan pada tanggal 29 Mei 2015 melalui
website: www.yis.or.id
12. 10 (Sepuluh) Foto terbaik akan dipamerkan dalam acara Pameran Foto Pendidikan Indonesia
2015 Yayasan Insan Sembada, tanggal 31 Mei 2015 di Car Free Day Solo.
13. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 05 Juni 2015 melalui website:
www.yis.or.id
14. Penyerahan hadiah dilakukan pada acara Workshop Pendidikan Indonesia 2015 Yayasan
Insan Sembada, tanggal 10 Juni 2015 di kantor Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Insan
Sembada (BPK YIS) Jl. Tanjung No. 96, Karangasem, Laweyan, Solo.
15. Peserta menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan yang berlaku dalam Lomba Foto
Pendidikan Indonesia 2015 Yayasan Insan Sembada (YIS) ini.
16. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, sah, dan tidak diganggu gugat
TEKNIS
1. Olah digital yang diperbolehkan hanya sebatas Contrast, Hue, Croping, Dodging, Burning,
Saturation, Level, Curve, Noise Reduction/Dust Removing
2. Tidak diperkenankan mencantumkan unsur non fotografis pada foto misalnya tanda tangan,
digital frame, dan atau gambar dalam bentuk apapun.
3. Manipulasi foto seperti penggabungan (montase) tidak diperkenankan dan data exif harus
tetap terjaga/tidak ada pengubahan data-data vital pada foto.

