
 

 

 
 
 
 
 
 
 

KOMPETISI ESAI FOTO 
KATEGORI PEWARTA FOTO MEDIA 

2010 
 
Hadiah: 
Juara I  : 10 Juta Rupiah + Merchandise 
Juara II : 7,5 Juta Rupiah + Merchandise 
Juara III  : 5 Juta Rupiah + Merchandise 
3 Juara Harapan masing-masing : 3 Juta Rupiah + Merchandise 
 
 10 NOMINATOR TERBAIK AKAN DIUNDANG KE JAKARTA PADA BULAN JANUARI 2011 
UNTUK MENGIKUTI LOKAKARYA DAN KEMBALI KE DAERAH MASING-MASING 
DENGAN GRANT FELLOWSHIP SEBESAR 2.5 JUTA RUPIAH UNTUK MEMBUAT ESAI 
FOTO SEBANYAK 2 SET. ESAI FOTO TERSEBUT AKAN DILOMBAKAN ANTAR 
NOMINATOR UNTUK MEMPEREBUTKAN HADIAH UTAMA 
 
Tema : “PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN” 
 
Kondisi stok perikanan sekarang sudah mencapai titik kritis. Konsumsi yang terus berkembang 
telah mendorong dunia perikanan menyuplai ikan ke pasar dengan lebih cepat dan lebih besar. 
Berbagai praktik yang merusak seperti penggunaan bom, sianida, potas, pukat, pencurian, 
serta penangkapan yang tidak berijin telah mengakibatkan stok perikanan di laut menurun 
drastis. Di sisi lain praktik budidaya yang digembar gemborkan sebagai alternatif solusi tidak 
dibarengi dengan pelaksanaan di lapangan yang bertanggung jawab, melalui penggunaan 
pestisida dan antibiotik berlebihan, pembalakan mangrove dan sebagainya. Para ahli 
memperkirakan stok perikanan dunia akan kolaps di tahun 2050 jika tidak ada perbaikan gaya 
hidup serta praktik penangkapan maupun budidaya yang ramah lingkungan dan bertanggung 
jawab. 
 
Kata kunci: 
*Perikanan Lestari  *Sianida, Potas,  & Bom *Hidangan Laut 
*Spesies Laut Dilindungi  *Nelayan/pesisir  *Mamalia Laut  
*Tangkapan sampingan  *Shark Finning  *Pukat  dan Rawai  
*Sertifikasi Perikanan   *Kerapu   *Kakap 
*Budidaya   *Hiu    *Udang 
*Tuna    *Ketahanan Pangan Sektor Kelautan  
 
Definisi Esai Foto: 
Esai foto (berseri); minimal 3 (tiga) foto dan maksimal 6 (enam) foto yang dilengkapi narasi 
untuk keseluruhan foto. Esai foto bertujuan menyampaikan opini atau pendapat yang dirangkai 
dari sudut pandang dan argumen dari si pembuat. Narasi foto maksimal 300 kata.  Periode 
pengambilan  foto (1 Januari 2005- 10 Desember 2010) . Setiap Pewarta maksimal  
mengirimkan dua esai foto. 
 
Ketentuan Lomba : 

• Lomba esai foto ditujukan untuk jurnalis  foto yang bekerja pada media cetak dan online 
( Freelance/fotografer lepas adalah pewarta foto  yang secara rutin menyiarkan foto- 
foto berita di sejumlah media yang menyiarkannya secara continue dalam dua tahun 
terakhir ) 

• Peserta adalah Warga Negara Indonesia yang  berdomisili di Indonesia 



 

 

• Ukuran pixel: minimal 1000 px (sisi pendek) dan/atau dimensi cetak minimal 10 cm (sisi 
pendek) dengan resolusi: 300 dpi. 

• Foto dikirim dalam  format  JPEG 
• Obyek foto di luar wilayah Indonesia tidak dapat diikutsertakan dalam lomba ini. 
• Karya foto yang diikutsertakan untuk lomba merupakan karya asli, tidak direkayasa dan  

belum pernah meraih penghargaan apapun.  
• Penyuntingan minor diperbolehkan sebatas untuk penyesuaian pencahayaan 

(gelap/terang)  
• Kiriman dalam bentuk data CD/DVD dapat dikirimkan ke alamat: 

 
ANTARA FOTO 
Gedung Graha Bhakti ANTARA, Lt. 2 
Jl. ANTARA No. 59 
Pasar Baru Jakarta 10710 
Telp : (021) 34833607 
Cp: Diah  kw ( 08161916990), Lavanda ( 085624159150) 
 
Tulis di pojok kiri atas amplop: Kompetisi Esai Foto 2010 ANTARA & WWF (jurnalis) 
 

• Karya yang dikirimkan dalam bentuk tautan (link) dari file yang telah diunggah ke situs 
berbagi-pakai (sharing) mis: 4shared.com, yousendit.com, dll dikirim melalui email 
dengan maksimal lampiran sebesar 20MB (*.ZIP atau *.RAR) ke 
marinebuddies@gmail.com mencakup:  

1. Karya foto 
2. Caption foto, termasuk Judul/Lokasi/Tanggal Pemotretan dan keterangan 

singkat dengan format *.doc atau *.txt 
3. Narasi foto maksimal 300 kata dengan format *.doc atau *.txt 
4. Biodata singkat (nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomer telepon, e-mail, scan 

kartu identitas KTP atau SIM) 
• Data dan foto yang sudah dikirimkan tidak akan dikembalikan oleh panitia. 
• WWF berhak menggunakan foto-foto sebagai bagian dari publikasi dengan tetap 

menyantumkan nama pemegang hak cipta (fotografer). 
• Segala bentuk klaim kepemilikan dari pihak lain atas suatu karya peserta sepenuhnya 

merupakan tanggung jawab peserta. 
• Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat, dan tidak melayani 

korespondensi atau surat menyurat. 
• Pemberian hadiah secara simbolis bagi pemenang lomba akan dilakukan bersamaan 

dengan acara “Launching Kampanye Sustainable Seafood”  WWF Indonesia, yang 
akan diinformasikan segera. Sedangkan waktu pemberian hadiah akan ditentukan 
kemudian. 

• Dengan mengirimkan esai foto untuk mengikuti lomba ini, berarti peserta dianggap 
tunduk kepada seluruh ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh panitia. 

 
Batas Terakhir Penerimaan Foto: 
Senin, 10 Januari 2011 (cap pos) 
 
Penjurian: 
*WWF-Indonesia  *Oscar Motuloh *Riza Marlon *JAJAK PENDAPAT/POLLING 
 
Pengumuman dan Pameran Hasil Pemenang: 
Januari 2011 melalui website: www.wwf.or.id dan www.marinebuddies.org, serta acara 
Launching Kampanye Sustainable Seafood WWF Indonesia. 
 
Untuk informasi berikutnya layangkan e-mail ke:  
diahkw@yahoo.com 
 
Unduh Poster PDF: 
http://www.4shared.com/document/BijvV8yf/kompetisi_esai_foto_WWF-ANTARA.html  


