
 

 

SAYEMBARA FOTO BANK PAPUA 

 

TEMA : “PERAN WANITA DALAM PEREKONOMIAN PAPUA” 

 

TUJUAN & MAKSUD PELAKSANAAN 

Peran wanita dalam pembangunan dewasa kini sangatlah penting, hal ini didasari oleh berbagai 

macam kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh wanita itu sendiri baik secara general maupun 

individual. Ruang apresiasi bagi para kaum wanita saat ini telah diberikan dan semakin terbuka, 

wanita telah diberikan kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya dalam pembangunan.  

Terbukti pemerintah saat ini juga telah menyediakan program Pemberdayaan Perempuan untuk 

meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara 

dengan  laki-laki agar dapat membangun bangsa dari berbagai aspek.  

 

Untuk itu dalam rangka merepresentasikan peran wanita dalam perkembangan perekonomian 

di Tanah Papua, Bank Papua akan melaksanakan Sayembara Foto dengan Tema “Peran Wanita 

Dalam Perekonomian Papua”. Foto nantinya akan digunakan dalam kegiatan promosi di media 

cetak seperti Kalender dan Agenda Bank Papua.  

 

Obyek Foto dapat mengangkat sub tema yang mencerminkan Peran Wanita di dalam 

perekonomian Papua yang meliputi beberapa aspek seperti :  

- Perekonomian (Ekonomi Kreatif) 

- Sosial 

- Seni / Budaya 

- Pendidikan 

- Lingkungan 

- Kesehatan 

- Pariwisata 

- Olahraga 

- Pembangunan 

 

SYARAT DAN KETENTUAN : 

1. Sayembara Foto ini terbuka untuk umum 

2. Peserta Sayembara Foto adalah warga negara Indonesia (WNI). 

3. Pegawai Bank Papua diperkenankan untuk mengikuti Sayembara Foto 

4. Sayembara Foto Bank Papua tidak dipungut biaya. 



5. Karya Foto yang diikutsertakan adalah hasil karya sendiri dan belum pernah 

dipublikasikan di media massa atau belum pernah menang dalam perlombaan sejenis. 

6. Seluruh hasil foto merupakan tanggung jawab dari peserta, termasuk penggunaan 

model dan/atau properti. Panitia Sayembara Foto Bank Papua bebas dari tuntutan 

pemilik properti dan/atau model yang disertakan dalam Sayembara Foto Peran Wanita 

Dalam Perekonomian Papua. Dan apabila terdapat talent/model foto yang meminta 

imbalan / royalty, Bank Papua akan mengarahkan/menyerahkan sepenuhnya 

tanggungjawab kepada peserta.  

7. Panitia hanya memilih 6 (enam) foto terbaik yang akan digunakan dalam kegiatan 

promosi Bank Papua. Dan peserta yang terpilih akan dihubungi oleh Panitia melalui 

telepon.  

8. Foto terpilih akan menjadi hak milik PT. Bank Papua dan dapat digunakan untuk 

keperluan publikasi dan promosi di media massa. Dan PT. Bank Papua dibebaskan dari 

tuntutan pihak ketiga bila foto digunakan untuk keperluan tersebut. 

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

politik, pornografi, penghinaan ataupun pelecehan terhadap SARA dan latar belakang 

lainnya yang bersifat pribadi.  

10. Setiap peserta berhak maksimal atas 1 (satu) kategori pemenang 

11. Keputusan pemenang Sayembara Foto oleh Bank Papua bersifat mutlak, dan tidak dapat 

diganggu gugat.  

12. Panitia berhak mendiskualifikasi foto peserta sebelum dan sesudah penilaian apabila 

tidak memenuhi ketentuan dan pemenang wajib mengembalikan hadiah kepada panitia 

Sayembara Foto.  

13. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat foto pemenang yang terpilih telah atau pernah 

mempublikasikan foto tersebut di media massa lainnya, maka peserta wajib mengganti 

rugi (materiil dan non materiil) kepada Bank Papua.  

14. Foto yang dikirim harus dalam format digital. Foto diambil menggunakan kamera digital 

(DSLR) atu Mirrorles. Tidak diperkenankan untuk mengirimkan scan negatif, transparansi, 

atau cetakan foto. Foto kolase dan montase tidak diperkenankan. Editing diperkenankan 

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

15. Periode pengumpulan foto mulai dari tanggal 08 April 2018 sampai dengan 31 Mei 2018. 

16. Pengumuman pemenang: 08 Juni 2018 di website www.bankpapua.co.id atau Instagram 

bankpapua_id. 

17. Setiap peserta wajib menyetujui dan tunduk terhadap seluruh syarat dan ketentuan yang 

berlaku dalam Sayembara Foto Bank Papua, seperti yang dijelaskan secara detail dan 

resmi melalui website www.bankpapua.co.id, Informasi Kantor Cabang, Instagram 

bankpapua_id atau media massa lainnya.  

http://www.bankpapua.co.id/
http://www.bankpapua.co.id/


18. Total Hadiah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah termasuk pajak 

dan di bagi dalam 6 (enam) kategori foto terpilih. . 

19. Hadiah diberikan dalam bentuk Tabungan Simanja Bank Papua.  

KRITERIA PENILAIAN 

1. Orisinalitas / Keaslian Karya Foto 

2. Makna / Pesan Foto 

3. Sudut (angle) pengambilan foto 

4. Menarik 

 

PENGIRIMAN FOTO 

1. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 3 (tiga) buah foto dengan disertai 

dengan Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar dll) dan Nomor Telepon yang dapat 

dihubungi serta wajib memberikan Judul dan Deskripsi singkat pada setiap fotonya.  

2. Ukuran file foto kurang dari 12 MB 

3. Format foto dalam bentuk JPG.  

4. Resolusi foto minimal 100 dpi  

5. Ukuran foto minimal 950 pixel (sisi terpendek)  

6. Mempertahankan metadata (EXIF)  

7. Foto yang di kirimkan tidak boleh terdapat “watermark” atau identitas foto  

8. Foto dikirimkan dalam bentuk soft copy ke alamat email 

sayembarabankpapua@gmail.com 

9. Foto paling lambat diterima Kamis, 31 Mei 2018 pukul 23:59 WIB  

 

CONTACT PERSON 

1. Burhanuddin (0811 4815 656) Only WA 

2. Yorgen Kopong (0821 3429 3982) Only WA 

3. Fajar Sadewo (0813 4484 1404) Only WA 

 

 

 

 

 

“ BERSAMA PAPUA MEMBANGUN NEGERI “ 

mailto:sayembarabankpapua@gmail.com

