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SALON FOTO INDONESIA - 39
Secara etimologi dalam bahasa Perancis, kata “salon” diartikan
sebagai “ruangan yang besar tempat orang berkumpul”. Di akhir
abad 17, definisi atau pengertian kata salon bergeser menjadi
“Pertemuan atau Gathering”, ketika kaum intelektual, politikus,
seniman dan kaum borjuis sering mengadakan jamuan dalam
pertemuan – pertemuan klub ketika membahas tema – tema politik,
sastra, seni dan gaya hidup.
Serupa dengan salon di kalangan seniman, salon dalam fotografi pun
ditujukan sebagai ajang berpameran kepada public setelah diawali
dengan proses kurasi dari sebuah perkumpulan/klub di kota atau
Negara tertentu.
Ajang Salon Foto Indonesia lebih kepada pencarian gelar/pengakuan
dari sesama kolega dalam lingkup fotografer baik itu domestik
maupun internasional, tak ubah layaknya pencarian prestasi di dunia
musik dalam ajang Grammy Award atau di dunia film dalam ajang
Academy Award dengan Piala Oscar-nya yang selalu diminati oleh
insan perfilman. Dengan memperoleh serta menambah gelar/prestasi
dalam mengikuti salon, dapat dikatakan prestasi tersebut merupakan
sebuah pencapaian tersendiri sepanjang karir seorang fotografer.

KATEGORI FOTO YANG DILOMBAKAN
• KATEGORI CETAK WARNA (CW) - Tema Bebas
Karya foto diluar definisi foto monokrom atau hitam putih adalah karya foto berwarna.
Diperbolehkan untuk menggeser, menambah atau mengurangi elemen foto asli.

• KATEGORI CETAK MONOKROM (CM) - Tema Bebas
Sebuah karya foto hitam putih adalah perpaduan antara warna abu-abu gelap sekali
(hitam) ke abu-abu terang sekali (putih) dan berbagai warna abu-abu, dengan
menambahkan tone satu warna, ini dikategorikan sebagai foto monokrom.
Diperbolehkan untuk menggeser, menambah atau mengurangi elemen foto asli.

• KATEGORI SOFTCOPY TRAVEL (TP)
Sebuah foto travel harus mengekspresikan waktu, tempat dan budaya dalam keadaan
alami. Tidak diperbolehkan untuk menggeser, menambah atau mengurangi elemen foto
asli, kecuali cropping. Koreksi warna harus terlihat natural. Foto monokrom dapat
diterima, dan foto infrared tidak dapat diterima.

• KATEGORI SOFTCOPY DIGITAL CREATIVE (DC)
Fotografi Kreatif adalah pengembangan dari fotografi konvensional menuju ke seni
kreatif. Bertujuan untuk menstimulasi pikiran-pikiran kreatif dan mendorong
eksperimen dengan ide-ide baru, dan dapat digabungkan dengan teknik apapun sejauh
dilakukan secara digital. Dapat berupa kolase ataupun montase. Hasil akhir tetap
berupa foto digital dan keseluruhan bagiannya harus merupakan hasil karya dari
peserta itu sendiri.

HADIAH & PENGHARGAAN KHUSUS
1. Masing–masing KATEGORI FOTO TERBAIK mendapatkan:
• 1 (satu)
MEDALI EMAS
• 2 (dua)
MEDALI PERAK
• 5 (lima)
MEDALI PERUNGGU
• 10 (sepuluh) TANDA PENGHARGAAN
• 1 (satu)
Medali Emas untuk Pasangan Terbaik (BEST SET)
2. PENGHARGAAN KHUSUS:
• CETAK MONOKROM
: BEST STREET
• CETAK WARNA
: BEST MAKRO
• SOFTCOPY TRAVEL
: BEST CULTURE, BEST AERIAL
3. PENGHARGAAN ADAM MALIK MEMORIAL AWARD
Piala Bergilir yang diberikan kepada peserta dengan jumlah kumulatif nilai tertinggi
(Replika Piala Adam Malik Memorial Award disediakan oleh FPSI dan bisa diperoleh
dengan mengganti biaya pembuatan)

4. PIALA FPSI – Best Photography Club
Piala bergilir yang diberikan kepada klub foto anggota FPSI dengan perolehan
akumulasi point terbanyak.

PERSYARATAN SFI –39
1. Salon Foto Indonesia 39 – 2018 adalah pameran foto terbuka
bagi penggemar fotografi yang berdomisili di Indonesia, baik itu
warga Negara Indonesia, warga Negara asing (yang memiliki KIMS)
dan atau warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri
2. Dewan Juri dan anggota keluarganya tidak diperkenankan ikut
serta di Salon Foto Indonesia 39 – 2018 pada kategori yang dijurinya
3. Foto yang diikutsertakan pada salonfoto ini tidak boleh mengandung unsur sara, sadisme & atau pornografi / nude photography
4. Semua foto yang diikutsertakan oleh peserta, termasuk file – file
tambahan untuk mengolah harus merupakan hasil karya sendiri
yang dapat dibuktikan kemudian hari secara sah bila diperlukan
atau diminta klarifikasi oleh panitia Salon Foto Indonesia 39 – 2018
5. Peserta dilarang mengirim karya foto dengan memanfaatkan
nama dan atau alamat orang lain
6. Karya foto yang MIRIP dari satu nama peserta tidak boleh
diikutsertakan dalam beberapa kategori. Bila hal tersebut
terjadi, panitia Salon Foto Indonesia 39 – 2018 berhak
menentukan foto yang dapat diikutsertakan, sedangkan foto
lainnya akan didiskualifikasi
7. Karya foto seorang peserta yang telah mendapat status diterima
(accepted) pada Salon Foto Indonesia dan lomba foto lainnya
yang mendapat rekomendasi dari FPSI sebelumnya, tidak dapat
diikutsertakan pada Salon Foto Indonesia 39 – 2018
8. Pelaksana (JPC) beserta penyelenggara (FPSI) berhak mendiskualifikasi karya sebelum, selama dan setelah penjurian berlangsung, apabila ditemukan karya foto yang secara konsep, pembuatan dan presentasinya dinilai sama, serupa dan atau mirip
serta dinilai mengandung unsur plagiasi dan atau melanggar
peraturan serta syarat – syarat Salon Foto Indonesia 39 – 2018
9. Kategori dan Tema Salon Foto Indonesia 39 – 2018
• Kategori CETAK WARNA (CW) - Tema Bebas
• Kategori CETAK MONOKROM (CM) - Tema Bebas
• Kategori SOFTCOPY TRAVEL (TP)
• Kategori SOFTCOPY DIGITAL CREATIVE (DC)
10. Peserta dapat mengikutsertakan MAKSIMAL 4 (empat) buah
karya foto untuk setiap kategori
11. Peserta wajib menggunakan 1 (satu) buah formulir peserta untuk
setiap kategori yang diikuti (formulir peserta dapat diperbanyak
atau di fotokopi) atau diunduh melalui www.sfi39.com dan
disertakan bersama dengan pengiriman karya foto
12. Ketentuan khusus untuk kategori CETAK WARNA & CETAK
MONOKROM
• Ukuran foto sisi terpanjang min. 30 cm, maks. 40 cm
• Kertas foto berbentuk persegi empat dengan keempat
sudut siku – siku dan keempat tepi dipotong lurus
• Foto dapat dicetak pada kertas foto chemical ataupun
non-chemical (cetak inkjet, plotter dan lain – lain)
• Foto monokrom diperkenankan dicetak di atas kertas warna
• Foto tidak diperkenankan ditempel / dibingkai pada
media apapun, serta tidak diperkenankan untuk di
laminasi dan pengirimannya tidak boleh digulung
• Nomor urut, judul foto, nama alamat peserta dan kategori
yang diikuti harus dicantumkan di belakang setiap foto
sesuai dengan formulir peserta
• Peserta tidak diijinkan mencantumkan nama inisial, judul
ataupun tulisan lain di bagian depan foto
13. Ketentuan Khusus untuk kategori SOFTCOPY TRAVEL &
SOFTCOPY DIGITAL CREATIVE
• Foto merupakan foto tunggal, bukan foto seri
• Ukuran sisi terpanjang maksimal 1024 pixel
• Bit-depth: 8 bit dan resolusi 300 dpi
• Format file dalam bentuk JPEG
• Dengan kualitas maksimum / pada skala 12 (Large)
• Peserta tidak diizinkan mencantumkan nama, inisial, judul
ataupun tulisan lain di seluruh bagian foto
• Karya foto dalam bentuk file digital dapat disajikan dalam
format berwarna / hitam putih
• Konversi ke format monokrom diperbolehkan
• Fotografi Infra-Red tidak diperbolehkan
• Modifikasi yang diperbolehkan sebatas mengubah ukuran,
cropping, menerangkan atau menggelapkan, sharpening
(untuk kategori SOFTCOPY TRAVEL)
• Semua foto termasuk file – file tambahan untuk mengolah
harus merupakan hasil karya sendiri yang dapat dibuktikan
kemudian hari secara sah bila diperlukan atau diminta
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klarifikasi oleh panitia Salon Foto Indonesia 39 – 2018 (untuk
kategori SOFTCOPY DIGITAL CREATIVE)
14. Penulisan nama file digital untuk seluruh foto yang
dikirimkan adalah sebagai berikut:
NAMAPESERTA_XXY_JUDUL FOTO_KOTAPESERTA.jpg
(“XX” = Kode Kategori, “Y” = Nomor Urut Foto). Contoh:
YUSAK_DC1_Misty Morning_Jakarta.jpg
15. Peserta wajib menyertakan CD berisi file digital foto yang
diikutsertakan dalam Salon Foto Indonesia 39 – Jakarta untuk
keperluan pencetakan katalog. Ukuran file dengan resolusi
300dpi dan sisi terpanjang Minimal 3000 pixel. Penulisan
nama file seperti tertulis pada point #14. CD harus diberi
nama, alamat dan nomor telepon. CD dikemas sebaik
mungkin untuk menghindari kerusakan dalam pengiriman.
CD tersebut akan dikembalikan bersamaan dengan
pengembalian foto dan pengiriman katalog
16. Biaya keikutsertaan adalah Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah) untuk setiap kategori
17. Pembayaran biaya keikutsertaan Salon Foto Indonesia 39 –
2018 hanya dapat dilakukan melalui rekening dibawah ini:
BCA Cabang Bumi Serpong Damai
No Rekening : 4971068099
Atas Nama
: Valentino Danny Lumanto
18. Fotokopi bukti pembayaran / transfer turut DILAMPIRKAN
besama dengan karya foto peserta. Mekanisme pembayaran
selain yang telah disebutkan diatas, diluar tanggung jawab
panitia Salon Foto Indonesia 39 – 2018.
19. Foto / CD yang dikirim tanpa disertai biaya peserta, tidak akan
diikutsertakan dalam penjurian dan tidak akan dikembalikan
20. Peserta akan mendapatkan katalog dalam bentuk cetak
apabila mengikuti minimum 2 (dua) kategori
21. Bagi peserta Salonfoto Indonesia 39 – 2018 yang
menginginkan katalog tambahan, dapat memesan katalog
tersebut melalui Panitia Salon Foto Indonesia 39 – 2018
dengan harga Rp. 300.000,- (tigaratus ribu) per katalog
22. “Model & Property Release” sepenuhnya menjadi tanggung
jawab peserta. Panitia Salon Foto Indonesia 39 – 2018 tidak
bertanggung jawab apabila di kemudian hari timbul tuntutan
dari model maupun pihak ketiga atas foto yang diikutsertakan
23. Panitia akan melakukan segala tindakan untuk melindungi
karya – karya foto peserta, namun tidak bertanggung jawab
atas kerusakan atau hilangnya karya peserta yang
diikutsertakan yang mungkin terjadi dalam pengiriman
24. Keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat
diganggu-gugat. Panitia tidak akan melayani segala bentuk
korespondensi dengan peserta mengenai keputusan Dewan Juri
25. Pengiriman hasil penjurian akan dikirimkan melalui email
masing – masing peserta
26. Pengiriman KATALOG dan PENGEMBALIAN FOTO peserta
akan dikirimkan ke alamat domisili di Indonesia (atau ke klub
foto dimana peserta menjadi anggota). Apabila peserta
berdomisili di luar negeri, biaya pengiriman menjadi
tanggung jawab peserta. Mohon menghubungi panitia
Salonfoto Indonesia 39 – 2018 untuk keterangan lebih jelas
27. HADIAH & PENGHARGAAN KHUSUS
Hadiah yang disediakan untuk setiap kategori dalam Salon
Foto Indonesia 39 – 2018 adalah sebagai berikut :
1 (satu)
MEDALI EMAS
2 (dua)
MEDALI PERAK
5 (lima)
MEDALI PERUNGGU
10 (sepuluh) TANDA PENGHARGAAN
1 (satu)
MEDALI EMAS untuk Pasangan Terbaik (Best Set)
• PENGHARGAAN KHUSUS:
CETAK MONOKROM : BEST STREET
CETAK WARNA
: BEST MAKRO
SOFTCOPY TRAVEL : BEST CULTURE, BEST AERIAL
• PENGHARGAAN ADAM MALIK MEMORIAL AWARD
Piala Bergilir yang diberikan kepada peserta dengan jumlah
kumulatif nilai tertinggi (Replika Piala Adam Malik Memorial
Award disediakan oleh FPSI dan bisa diperoleh dengan
mengganti biaya pembuatan)
• PIALA FPSI – Best Photography Club
Piala bergilir yang diberikan kepada klub foto anggota FPSI
dengan perolehan akumulasi point terbanyak.

0818 0707 6767

www.sfi39.com

DEWAN JURI SFI –39
KATEGORI

KATEGORI

CETAK
WARNA

CETAK
MONOKROM

(CW)

Koordinator:
• Budi Darmawan, Hon.JPC, Hon.E.FPSI,
Hon.LFCN, A.FPSI****, ARPS, FRPST, ACPA

Juri:
• Andiyan Lutfi
• Martha Suherman
• I Ketut Widiatmika, A.FPSI*, E.FPSI, A.NPC
• Mahendra Putra Liem, A.FPSI*
• Herman Morrison, A.FPSI*

(CM)

Koordinator:
• Agus Leonardus Hon.E.FPSI, A.FPSI****

Juri:
• Suherry Arno
• Sigit Pramono
• Harjanto Sumawan, A.FPSI*
• Tjioe Sungkono, A.FPSI**
• Agung Wiera BA. A.FPSI*

KATEGORI

KATEGORI

SOFTCOPY
TRAVEL

SOFTCOPY
DIGITAL
CREATIVE

(TP)

(DC)

Koordinator:
• Tan Thiam Kie, Hon.E.FPSI, AFIAP

Juri:
• Hermandari Kartowisastro
• Hendro Hioe, EFIAP, ARPS, EPSA, GPU-Cr3
• Lim Winasdy, A.FPSI*
• Aries Liem Hon.E.FPSI, A.FPSI**
• Mukri Sulaiman A.FPSI*, Hon.JPC

Koordinator:
• Johnny Hendarta, Hon.E.FPSI, A.FPSI*

Juri:
• Ario Wibisono
• Budi Yuwono
• Jong Cherly, A.FPSI*
• Adithya Zen, S.Sn, AFIAP, A.FPSI*
• Aris Sanjaya, A.FPSI**

Semua karya peserta Salonfoto Indonesia 39 - 2018 harus dikirimkan dalam
sampul tertutup selambat - lambatnya pada hari Sabtu, 30 Juni 2018
Ke Alamat :

PANITIA SALONFOTO INDONESIA 39 - 2018
ZOOM-IN Photo Studio
Ruko Modernland - Blok CR No. 15
Jln. Jendral Sudirman, Tangerang 15118
Telp. 021-5528958

FORMULIR
PENDAFTARAN
SFI –39
JUDUL FOTO*

DISELENGGARAKAN :

JAKARTA PHOTO CLUB

PENGHARGAAN
KHUSUS
BM

Kategori
Penghargaan Khusus

DILAKSANAKAN :

BS

BC

NILAI

BA

NOMOR
PESERTA

: Cetak Warna (CW) | Cetak Monokrom (CM)| Softcopy Travel (TP)
Softcopy Digital Creative (DC) **
: Best Macro (BM) | Best Street (BS) | Best Culture (BC)
Best Aerial (BA) **

Nama Peserta*

:

Gelar Fotografi

:

Alamat Peserta*

:

No. Handphone*

:

Alamat e-mail*

:

Klub Foto*

:

Tlp. Rumah :

Pesan Katalog Tambahan :

Buku

:

Bersama ini saya kirimkan :

foto / CD dan Bukti Transfer Bank untuk
Biaya Keikutsertaan / Katalog tambahan

* Diisi dengan huruf kapital
** Lingkari yang dipilih

Tanda Tangan Peserta

