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Ada lebih dari 150 spesies burung laut di Jalur Terbang Asia Timur – Australasia (the East 
Asian – Australasian Flyway - EAAFP). Banyak burung laut yang menghabiskan sebagian 
besar hidup di lautan lepas pantai dan memiliki rute migrasi trans-khatulistiwa yang jauh, 
membuat kita bertanya-tanya tentang cara hidup mereka. Pada saat yang sama, burung laut 
menghadapi risiko kepunahan karena berbagai ancaman seperti tangkapan sampingan 
yang tidak disengaja (by catch), penangkapan ikan yang berlebihan, polusi, dan spesies 
invasif. Untuk meningkatkan kesadaran burung laut dan konservasinya, East Asian – 
Australasian Flyway Partnership (EAAFP) dan Seabird Working Group menetapkan tahun 
2022 sebagai “Tahun Dara-laut”. 

Pengamat burung dan fotografer didorong untuk bergabung dalam Lomba Fotografi “Tahun 
Dara-laut” untuk menemukan keindahan jenis burung laut, terutama jenis dara-laut, dan 
Anda bisa mendapatkan hadiah menarik! 

 
Ketentuan Umum 

• Lomba Fotografi “Tahun Dara-laut” terbuka untuk  umum, tidak ada batasan umur, jenis 
kelamin, asal, dan warga negara. Partisipasi dalam Lomba Fotografi tidak dipungut biaya 
dan tidak perlu mendaftar.  

• Hasil foto harus diambil pada lokasi-lokasi yang termasuk dalam jalur  terbang Asia Timur 
– Australasia, yaitu Australia, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Cina (termasuk Hong Kong, 
Makau, dan Taiwan), Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Selandia 



Baru, Korea Utara, Papua Nugini, Filipina, Rusia (Timur Jauh ), Singapura, Korea Selatan, 
Thailand, Timor-Leste, Amerika Serikat (Alaska), dan Vietnam. 

 

Pedoman pengunggahan 

1. Batas waktu pengiriman paling lambat 17 September 2022 pada 21:59 WIB 

2. Semua foto harus diunggah ke website  Lomba Fotografi 2022 “ Tahun Dara-laut”  

3. Foto harus diambil mulai 1 Januari 2022 hingga 17 September 2022. 

4. Ada dua kategori bagi peserta untuk mengirimkan foto dan setiap peserta dapat 
mengirimkan hingga 3 foto untuk keseluruhan kontes. 

5. Informasi yang harus disertakan dalam foto: 

• Tanggal foto diambil 

• Nama lokasi dan koordinat GPS 

• Nama spesies burung laut (Indonesia dan Latin) 

• Informasi bila ditemukan tanda (cincin warna atau cincin) pada kaki 

6. Foto yang dikirim dalam format JPEG, dan ukuran file TIDAK melebihi 5MB. Nama file 
foto: Nama Fotografer_MMDD (bulan dan tahun), misalnya: Kenneth Lam_0706. 

7. Foto tidak boleh diedit kecuali suntingan standar (misalnya, pemotongan, penyesuaian 
eksposur standar, balance, ketajaman, warna dan kontras). Juri berhak dan memiliki kuasa 
untuk mendiskualifikasi hasil foto jika ada bukti yang menunjukkan bahwa foto telah diedit 
secara berlebihan atau tidak jujur. 

8. Tidak ada tanda tangan, logo, dan watermark pada foto yang dikirimkan. 

 

Bagaimana cara Menang (Sila lihat pedoman Lomba Foto untuk detail lebih lanjut) 

 

Kategori 1. FOTO TERBAIK SPESIES DARA-LAUT 

• Setiap peserta hanya dapat mengirimkan satu foto per spesies. Namun, para peserta 
dapat mengirimkan beberapa foto dari beberapa spesies burung laut yang berbeda. 

• Setiap peserta harus menulis deskripsi foto dalam Bahasa Inggris 100 kata (misalnya, 
tentang ancaman terhadap spesies, upaya konservasi). 

Kategori 2. FOTO DARA-LAUT DENGAN PESAN KONSERVASI TERBAIK 

• Setiap peserta dapat mengirimkan tiga foto dan pesan dalam bahasa Inggris 200 kata. 

• Setiap foto dan pesan harus yang menarik, misalnya, tentang ancaman terhadap burung 
laut dan lingkungan laut, upaya konservasi, atau hubungan antara atau di antara burung laut 
dan satwa lain di ekosistem laut 

 

 



FOTO PILIHAN TERBANYAK  

• Peserta yang fotonya mendapatkan suara terbanyak di halaman website Lomba Fotografi 
“Tahun Dara-laut” akan menjadi pemenangnya 

Catatan penting: 

1. Peserta yang mengirimkan 3 foto pada kategori 1 tidak dapat mengirimkan foto tambahan 
untuk kategori 2. 

2. Harap dicatat bahwa 'likes' di media sosial tidak dianggap sebagai suara yang sah. Hanya 
suara di halaman website yang akan dihitung. 

HADIAH 

(GAMBAR)  

Bila ada pertanyaan: 
 
Sila hubungi kami di: yearoftheterns@gmail.com 
Silakan gunakan hashtag-YearofTerns (#YearofTerns) untuk mempromosikan acara atau 
meminta pilihan (vote) di halaman website Lomba Fotografi “Tahun Dara-laut” 
 
Cara Memasukkan Foto : 
 
Nama Anda (Jawab Singkat) 
 
Alamat Email Anda (Jawab Singkat) 
 
Asal (pilih salah satu pilihan) 
 
Apakah Anda bergabung: 
 
Kategori 1 (kotak centang ) 
 
Kategori 2 (kotak centang) 
 
Tanggal pengambilan foto (Jawab Singkat) 
 
Nama lokasi dan koordinat GPS (Jawab Singkat) 
 
Spesies (Nama umum) (Jawaban Singkat) 
 
Informasi tentang bendera/tag kaki (Jawab Singkat) 
 
Masukkan keterangan foto untuk kiriman Anda (100 kata untuk kategori 1 dan 200 kata 
untuk kategori 2) 
 
Unggah foto (Maks. 5 MB) 
 
(kotak centang) Dengan mengikuti Lomba foto ini, saya setuju dan mengakui bahwa Lomba 
Foto 2022 “Tahun Dara-laut” diizinkan untuk menerima data pendaftaran dan informasi 
pribadi saya. 
 

mailto:yearoftheterns@gmail.com


(kotak centang) Saya setuju dan memberikan izin kepada East Asian – Australasian Flyway 
Partnership (EAAFP) untuk menggunakan foto yang saya kirimkan untuk tujuan pendidikan 
dan promosi untuk konservasi burung air. 


