PERMATABANK dan ERASMUS HUIS mempersembahkan PERMATA PHOTOJOURNALIST GRANT
2019, program pelatihan dan grant yang didedikasikan untuk mengembangkan kualitas pewarta foto di
Indonesia.
Anda dapat mengikuti PERMATA PHOTOJOURNALIST GRANT 2019 sesuai dengan ketentuan dan
pendaftaran, yang terdapat pada informasi di bawah ini.
KETENTUAN






Program terbuka bagi 10 (sepuluh) pewarta foto dan pewarta foto lepas di Indonesia
berusia maksimum 38 tahun yang akan dipilih melalui seleksi.
Peserta bekerja aktif untuk media cetak dan media online.
Bagi yang terpilih mengikuti program ini, wajib menyertakan Surat Ijin Mengikuti Progra m ini
dari Redaktur Foto atau yang berwenang di tempat ia bekerja, seperti contoh di bawah,
atau format dari tempat ia bekerja dengan maksud yang sama.
Komitmen akan menghadiri kelas, dan memenuhi tugas dengan hasil akhir photo story,
mengikuti pameran foto di akhir program.

FORMULIR PENDAFTARAN




Mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran yang tersedia, menyertakan CV dan pas
foto dalam bentuk digital (3 x 4 cm).
Mengirimkan proposal photo story bertema INNOVATION.
Peserta PPG 2019 diundang untuk menginterpretasikan tema INNOVATION: menemukan
ide/gagasan/cerita dan memvisualisasikannya dalam photo story menurut pengalaman dan
pemahaman masing-masing.

PORTFOLIO







Mengirimkan portfolio. Terdiri dari 10 foto tunggal, dan maksimum dua photo story dengan
tema bebas (tidak harus bertema INNOVATION), masing-masing 12 foto (jumlah total
maksimum 34 foto, ukuran 72dpi, sisi terpanjang 1200pix, dan kompresi 8).
Foto-foto di-email dalam 3 Attachment/Folder dengan nama fotografer.
Contoh: Attachment/Folder 1 Foto Tunggal – Totok, Attachment/Folder 2 Photo Story 01 –
Totok, Attachment/Folder 3 Photo Story 02 – Totok.
Nama file masing-masing foto adalah inisial nama fotografer.
Contoh: TO-Foto01, TO-Foto02 ...... sesuai dengan urutan foto.
Setiap foto yang dikirimkan dilengkapi dengan caption
Menyertakan teks/cerita dari photo story yang dikirimkan.

PENGIRIMAN APLIKASI



Formulir pendaftaran, CV, pas foto bentuk digital, proposal photo story bertema
INNOVATION, dan portfolio dikirim ke info@pannafoto.org.

MASA PENDAFTARAN
 Ditutup pada 22 November 2019 pukul 20:00 WIB
TENTANG PROGRAM










Program terbuka untuk 10 (sepuluh) peserta, yang akan dipilih melalui seleksi.
Pewarta foto yang terpilih mengikuti program akan mendapat grant sejumlah Rp
7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna mendukung pembuatan photo story
yang dipilih.
Penerima program akan mendapat workshop dengan materi utama photo story dan materimateri pendukung.
Workshop terdiri dari 12 sesi kelas, dilakukan 2x dalam seminggu (Selasa dan Jumat) oleh
mentor dari PannaFoto Institute dan Alumni PPG, Kroasia (Sasa Kralj). Ditambah dengan
3 hari kelas intensif yang akan diberikan oleh Jenny Smets (Director of Photography,
majalah Vrij Nederland, Belanda).
Karya terbaik PPG 2019 akan mendapatkan 1 kamera Leica (Typ TBC).
Program dilaksanakan mulai dari 10 Desember 2019 – 31 Januari 2020 di Jakarta.
Panitia tidak menyediakan biaya transportasi dan akomodasi selama program berlangsung
bagi peserta dari luar kota.

Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Anda dapat mengirim pertanyaan via email:
lisna@pannafoto.org atau kontak Lisna (0852 1556 5835)

PROPOSAL PERMATA PHOTOJOURNALIST GRANT (PPG) 2019
JUDUL:
FOTOGRAFER:
RINGKASAN
Jelaskan cerita Anda tentang apa, mengapa memilih cerita tersebut (maksimal 3 paragraf)
PROYEKSI VISUAL
Jelaskan pendekatan visual, termasuk foto-foto apa saja yang Anda rencanakan
AKSES DAN PEMBIAYAAN
Disarankan untuk memilih lokasi pemotretan di Jakarta dan sekitarnya

Outline tidak terbatas pada contoh di atas, silahkan ditambah jika diperlukan

SURAT KETERANGAN
(Contoh untuk dibuat di atas kop surat media yang bersangkutan)
No. ...........................
Redaksi (nama media pewarta foto bekerja) dengan ini menerangkan bahwa:
Nama :
NIK
:
Adalah benar fotografer (nama media). Kepada yang bersangkutan kami memberikan izin
untuk mengikuti program Permata Photojournalist Grant 2019 sesuai dengan masa
berlangsungnya program, dari 10 Desember 2019 hingga 31 Januari 2020, meliputi
pelatihan dan pameran.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tempat, dd-mm-yyyy

Tanda Tangan

Nama lengkap, Jabatan

