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Formulir Isian dan Surat Pernyataan 

KOMPETISI FOTO KONSTRUKSI INDONESIA (KFKI) 2015 
1. Formulir ini bisa diketik ulang. 
2. Cetak 1 (satu)  lembar dan masukkan ke dalam amplop beserta foto-foto yang dikirimkan. 
3. Beri tanda v untuk kategori yang diikuti. 

 

Kategori Umum Kategori ASN 
Kemen PUPR 

  
 

 
Nama Lengkap *) : ……………………………………………………………………………………………….. 

Email *) : ……………………………………………………………………………………………….. 

Email akun Facebook : ……………………………………………………………………………………………….. 

alamat akun twitter : ……………………………………………………………………………………………….. 

alamat akun instagram : ……………………………………………………………………………………………….. 

nomor handphone *) : ……………………………………………………………………………………………….. 

telp rumah/ kantor : ……………………………………………………………………………………………….. 

Alamat  *) : ……………………………………………………………………………………………….. 

    

Kode Pos *) : ……………………………………………………………………………………………….. 

Fax : ……………………………………………………………………………………………….. 

No. Kartu Pelajar/ Nomor Mahasiswa/ KTP/ Paspor *):  

*): HARUS DIISI 

Berilah tanda v pada kolom periksa apabila sudah dilakukan. 

Kolom periksa Perihal 

 Setiap foto yang dikirimkan untuk tiap-tiap kategori pada bagian belakang foto telah diberi 
nomor urut (1-10). 

 Setiap foto telah disertai keterangan JUDUL FOTO, TANGGAL PEMOTRETAN dan LOKASI 
pengambilan foto memakai marker permanent.  
Keterangan foto bisa juga ditempelkan memakai kertas yang ditempel dengan lem/ silotip. 

 
A. Kategori Foto Berwarna 

A.1 judul foto        
lokasi                 

:  
: 

A.2 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

A.3 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

A.4 judul foto        
lokasi                 

: 
: 
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A.5 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

A.6 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

A.7 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

A.8 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

A.9 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

A.10 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

 
B. Kategori Foto Hitam-Putih  

 

B.1 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

B.2 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

B.3 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

B.4 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

B.5 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

B.6 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

B.7 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

B.8 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

B.9 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

B.10 judul foto        
lokasi                 

: 
: 

 
Dengan ini saya menyatakan bahwa foto-foto yang saya sertakan dalam “Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia 2015” 
adalah karya saya sendiri.  
Saya membebaskan panitia dari tuntutan sengketa hak cipta yang akan muncul dikemudian hari.  
Apabila setelah 1 (satu) bulan setelah pengumuman pemenang KFKI 2015, yaitu tanggal 30 November 2015 saya tidak 
mengambil foto-foto tercetak yang saya kirimkan ke panitia KFKI, maka saya membebaskan Panitia KFKI dari tanggungjawab 
menjaga keberadaan foto saya. 
 

 Kota/ Tanggal         
Tanda Tangan fotografer 
 
 
 

 

: ……………………….. 
:  
 

 Nama Lengkap : ……………………….. 

 


