Syarat dan Ketentuan Kompetisi Foto Perempuan dan Energi Bersih
Dalam proses pelaksanaan atau pengambilan foto, peserta harus mengikuti prosedur protokol kesehatan
5M (Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak (minimal 1 meter
dengan orang lain), menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi) dalam rangka pencegahan
penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia.
Dengan mengikuti kompetisi ini, Anda menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:
ARTIKEL 1: Tujuan Kompetisi
1.1 Kompetisi diselenggarakan oleh UNDP Indonesia melalui proyek Market Transformation for
Renewable Energy and Energy Efficiency (MTRE3) secara keseluruhan disebut sebagai “Pihak
Penyelenggara”. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, kompetisi foto
ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya mencapai kesetaraan
gender dan mendukung pemberdayaan perempuan di sektor energi, oleh karena itu kompetisi ini
bertujuan untuk menangkap peran inspiratif perempuan dalam sektor energi berkelanjutan (yaitu
kekuatan, kemandirian, semangat bebas, tekad) dan untuk meningkatkan kesadaran akan peran
penting perempuan di sektor energi berkelanjutan.
ARTIKEL 2: Syarat Keikutsertaan
2.1 Kompetisi terbuka untuk Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
2.2 Biaya pendaftaran gratis. Anda hanya boleh mendaftarkan satu foto.
2.3 Foto harus dikirimkan sebelum tanggal 30 Mei 2021. Posting foto melalui akun Instagram dengan
menggunakan tagar #PerempuanEnergiBersih #KompetisiFotoUNDP, follow dan tag
@undpindonesia dan @katadatacoid. Foto yang dikirimkan setelah tanggal dan waktu yang
ditentukan, tidak akan diikutsertakan.
2.4 Bersamaan dengan foto, Anda harus pula mengirim informasi caption tentang “Perempuan dan
Energi Bersih”, maksimal 100 kata.
2.5 20 Peserta terbaik akan dihubungi penyelenggara untuk verifikasi data diri dan pengumpulan materi
foto resolusi asli. Peserta yang tidak melakukan verifikasi data dalam 1x24 jam dinyatakan gugur
untuk tahap selanjutnya.
2.6 Dewan juri yang terdiri dari proyek MTRE3, unit Komunikasi UNDP Indonesia, dan professional
fotografer akan menentukan pemenang. Pemenang kompetisi akan diberitahukan melalui e-mail
setelah proses penjurian selesai.
2.7 Pemenang akan dihubungi via email pemberitahuan oleh penyelenggara agar peserta mengirimkan
konfirmasi dalam 2x24 jam. Peserta yang tidak melakukan konfirmasi akan dianggap gugur dan
digantikan oleh kandidat finalis lainnya.
2.8 Nama-nama pemenang akan diumumkan melalui acara SDG Talks World Environment Day: Save
Energy, Stay Eco-Friendly pada Jumat, 4 Juni 2021 via Zoom meeting dan di akun media sosial UNDP
Indonesia (@undpindonesia). Hadiahnya adalah sebagai berikut:
Pemenang 1: E-Sertifikat dan Voucher senilai Rp2,500,000
Pemenang 2: E-Sertifikat dan Voucher senilai Rp1,800,000
Pemenang 3: E-Sertifikat dan Voucher senilai Rp1,200,000
2.9 Keputusan Juri bersifat tetap dan mengikat. Kriteria yang dinilai adalah relevansi terhadap tema,
kreativitas, orisinalitas, cerita, komposisi dan kualitas foto.
2.10 Foto peserta yang terpilih untuk photo of the week yang akan dimuat di akun media sosial UNDP
Indonesia tidak akan mendapatkan hadiah dalam bentuk apapun.

2.11 Penyelenggara berhak untuk menunda, mengubah, dan membatalkan kompetisi ketika berada
dalam situasi yang berada di luar kendali penyelenggara.
2.12 Pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala klaim, tuntutan, kehilangan dan kerugian
dalam bentuk atau sebab apapun yang terjadi berkaitan dengan atau sehubungan dengan
keikutsertaan dalam kompetisi ini.
2.13 Dengan mengikuti kompetisi, peserta setuju bahwa foto yang dikirimkan akan menjadi milik UNDP
Indonesia dan proyek MTRE3.
ARTIKEL 3: Kelayakan Peserta dan Foto
3.1 Kelayakan Peserta
3.1.1 Warga Negara Indonesia dan tinggal di Indonesia.
3.1.2 Berusia antara 17-25 tahun.
3.1.3 Memiliki akun Instagram.
3.2 Persyaratan foto
3.2.1 Foto memiliki kelarasan dengan tema.
3.2.2 Posting foto melalui akun Instagram dengan menggunakan tagar #PerempuanEnergiBersih
#KompetisiFotoUNDP, follow dan tag @undpindonesia dan @katadatacoid.
3.2.3 Mengirimkan informasi caption tentang “Perempuan dan Energi Bersih” (maksimal 100 kata)
harus dikirimkan beserta foto.
3.2.4 Pengambilan foto dapat diambil dari skenario yang direkayasa (menggunakan model) atau dari
skenario alami (kegiatan langsung sehari- hari tanpa rekayasa).
3.2.5 Anda diperbolehkan menggunakan kamera jenis apapun (kamera HP ataupun profesional).
3.2.6 Resolusi foto harus 150 dpi atau lebih.
3.2.7 Editing foto hanya sebatas leveling dan saturation tanpa mengubah keaslian foto.
3.2.8 Foto Anda tidak diperbolehkan untuk memuat materi yang dapat menyinggung, yang tidak pantas,
dan tidak sesuai dengan tujuan dan tema kompetisi.
3.2.9 Peserta telah menjamin bahwa foto yang diikutsertakan adalah karya asli, bukan tiruan, tidak
melanggar hak orang lain, belum pernah dipublikasikan dan belum pernah menerima
penghargaan pada kompetisi foto manapun.
3.2.10 Jika kelakayan peserta dan persyaratan foto tidak memenuhi dan tidak menghormati Syarat dan
Ketentuan akan secara otomatis di diskualifikasi atas keputusan sepihak dari pihak penyelenggara.
ARTIKEL 4: Hak Cipta
4.1
Foto yang dikirimkan oleh peserta akan menjadi milik Pihak Penyelenggara dan tidak akan
dikembalikan ataupun diakui. Hak cipta foto yang dikirimkan akan tetap di tangan peserta, namun
dengan mengirimkan foto ke kompetisi ini, peserta telah memberikan izin dan wewenang tanpa
batas waktu untuk Pihak Penyelenggara dalam penggunaan foto untuk dipublikasikan,
didistribusikan, diadaptasi, dimodifikasi, dan diproduksi ulang foto yang telah dikirimkan, namun
peserta tidak akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun.

