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Higashikawa “Kota Fotografi” di Hokkaido

Kota Higashikawa yang terletak ditengah pulau Hokkaido Jepang, pada Juni 1985 telah
mendeklarasikan diri sebagai “Kota Fotografi" yang belum pernah ada sebelumnya di dunia
dengan tujuan “Menciptakan kota yang semarak dan makmur yang selaras dengan alam dan
budaya, serta kota yang terbuka untuk dunia melalui Pertukaran Kebudayaan Internasional dan
Budaya Fotografi”.

Festival Foto & Pertukaran Internasional Tingkat SMA 

Festival ini diadakan oleh kota Fotografi Higashikawa yang merupakan " Ibu kota budaya
fotografi " di Hokkaido, festival ini diadakan pertama kali pada tahun 2015 yang bertujuan untuk
menciptakan kota dengan jumlah penduduk kecil yang seimbang yang memiliki cita cita sebagai
penghubung budaya fotografi dengan masyarakat dunia, serta menjadikan festival ini sebagai
wadah untuk siswa SMA yang kelak akan memimpin generasi berikutnya untuk memperdalam
hubungan antara satu sama lain, memperluas lingkaran persahabatan, dan menghubungkan ke
perdamaian di dunia yang abadi.
Kami mengadakan perekrutan karya (foto grup) dari negara/wilayah berikut yang memiliki
hubungan dengan kota Higashikawa. Dan sekolah yang terpilih melalui seleksi penilaian karya yang
dilakukan di setiap negara/wilayah akan diundang ke "Kota Fotografi" Higashikawa untuk
melakukan pertukaran budaya melalui fotografi.

Lingkup Seleksi Luar
Negeri

Panitia penyelenggara yang berhak menunjuk Kabupaten, dan 
Kota yang turut serta dalam Festival

※ Selain Kabupaten atau Kota yang tertulis diatas tidak bisa mengikuti festival ini.

※ Seleksi akan dilakukan oleh Koordinator lokal tergantung keputusan negara/wilayah
tersebut. Karena cara perekrutan tiap negara berbeda dengan rekrutmen standar yang
diadakan di Jepang, silakan hubungi Koordinator lokal secara langsung untuk detailnya.

Negara・Wilayah Kabupaten・Kota

Republik Rakyat China Beijing・Xiamen

Korea Selatan Yeonwol

Taiwan All Unit

Thailand

Vietnam

Uzbekistan Tashkent

Indonesia

Australia
Kanada Canmore

Latvia Valmiera

Amerika Serikat New York

Myanmar Twantay

Malaysia Kuala Lumpur

Singapura Singapura

Finlandia Kangasala

Mongolia Ulaanbaatar

Rusia Aniva

Perancis

Laos Viêngchăn

Luksemburg

Kolombia Boyacá



Ａ Kualifikasi Peserta

○Silahkan mendaftar dengan membentuk tim yang terdiri dari 3 siswa SMA tiap negara / wilayah （Siswa harus terdaftar di 
Lembaga Pendidikan yang setara dengan tingkatan SMA di Jepang）.

・Harus ada 1 Guru pendamping dari sekolah Anda.

・Hanya 1 karya dari 1 sekolah. Tidak boleh mendaftar lebih dari 1.

○ Siswa SMA yang mendaftar diharapkan memiliki minat untuk melakukan Pertukaran Kebudayaan Internasional melalui fotografi
dengan siswa SMA dari negara / daerah lain.

Ｂ Tema Karya Pesona Daerah

Ｃ Aturan Pendaftaran Karya

Ｄ Batas Waktu Pendaftaran 18 Mei 2023 （Kamis） pukul 17:00（JST）

Ｅ Alamat Email Pendaftaran

Ｆ Penilaian Karya

3 Juri akan menilai karya yang dikirim untuk tiap-tiap negara/wilayah, dan menyeleksi Sekolah tepilih.
※ Ada kemungkinan seleksi akan dilakukan oleh koordinator lokal di beberapa negara dan wilayah tergantung keputusan 
negara/wilayah tersebut. 

Ｇ Pengumuman Hasil Perlombaan

Email Kantor kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp

Email Koordinator miailahude@gmail.com （Nuzulya Safitri Ilahude）

※Saat mendaftar, kirimkan email ke alamat email Kantor dan Koordinator (kirim ke kedua email tersebut) dengan subjek email
“Application for International High School Students Photo Festival Exchange”.

※Kami akan membalas email ke alamat yang Anda informasikan untuk konfirmasi, jadi mohon setting email Anda agar bisa
menerima email dari domain “@town.higashikawa.hokkaido.jp”.

① Karya terbatas pada karya digital.

② Karya terbatas pada karya yang belum dipublikasikan (Karya yang belum pernah dipilih dalam perlombaan lainnya)
（Setelah Sekolah yang terseleksi dipilih, jika Panitia Penyelenggara menemukan bahwa salah satu karya yang dikirimkan
adalah karya yang pernah dipublikasi atau karya plagiat maka partisipasi Anda dalam Festival ini akan dibatalkan.)

③ Pendaftaran dilakukan oleh perwakilan dari tim, 1 sekolah hanya boleh mendaftar 1 karya.

④ Buatlah satu karya yang terdiri dari 6 foto kelompok.

⑥ Pendaftaran karya dikirim melalui email. Jika kapasitas file  besar, kirim melalui penyimpanan tautan (Google Drive, Dropbox).

⑦ Ganti nama file dengan angka urutan nomor karya foto grup. (Contoh: “#1”, “#2”, “#3”, dst)

⑧ Silahkan isi seluruh poin dari “Formulir Pendaftaran”, dapatkan persetujuan (tanda tangan) untuk berpartisipasi dari Kepala
Sekolah, ubah ke dalam format PDF, dan kirimkan karya Anda melalui email.

⑨ Panitia penyelenggara berhak untuk memuat karya secara gratis di pameran, dalam bentuk cetak, situs web, publikasi dll.

⑤ Pemotretan dalam mode RGB, format file JPEG, dimensi panjang minimal 1024 piksel, dan resolusi minimal 72 ppi.

① Penilaian Karya dilaksanakan pada 1～23 Juni 2023.

② Sekolah terpilih akan diumumkan di website pada 3 Juli 2023 (rencana) dan juga akan dihubungi langsung melalui sekolah.   
Silahkan cek ke website resmi kami.

③ Trofi dan sertifikat akan diberikan kepada Sekolah terpilih.

④ Karya-karya yang dikirimkan akan dipamerkan di tempat diadakannya festival selama kegiatan berlangsung.
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B Jadwal Undangan 〈Waktu Acara Kegiatan〉

Sekolah yang terpilih dari setiap negara/wilayah akan berkumpul di “Kota Fotografi” Higashikawa, mengunjungi view point di 
kota ini dan mengadakan sesi foto dengan menggunakan kamera digital.
Melaksanakan pemotretan berdasarkan tema yang ditentukan tiap harinya selama 3 hari di lokasi dan waktu pemotretan yang 
ditentukan, memilih karya, mempersiapkan foto untuk pameran, dan memberikan judul pada 6 lembar untuk foto grup dan 2 
lembar perorang untuk foto individu selama waktu pemilihan karya yang telah ditentukan, lalu serahkan karya tersebut. 
※Rencana Festival dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

21 Agustus （Senin）～27 Agustus 2023 （Minggu） ＜Waktu acara: 22 Agustus （Selasa）～26 Agustus 2023 （Sabtu） ＞

Ｃ Tempat Pelaksanaan Festival

① Gedung Pertukaran Serbaguna Kota Higashikawa Centpure Ⅰ
② Berbagai tempat fotogenik dikota Higashikawa

Ｄ Jadwal Pelaksanaan （Rencana）

21（Senin） Agustus ■Tiba di Kota Higashikawa
22（Selasa） ■Pemotretan tim ■Upacara Pembukaan ■Pelatihan Bahasa Jepang ■Orientasi ■Pesta Penyambutan
23（Rabu） ■Pemotretan① ■Pemilihan Karya① ■Pameran Karya①
24（Kamis) ■Pemotretan② ■ Pemilihan Karya②・ Pameran Karya ② ■Jalin pertemanan melalui foto

■Review Juri ■Voting①
25（Jumat） ■Voting➁ ■ Pemotretan③ ・ Pemilihan Karya③ ・ Pameran Karya③ ■Jalin pertemanan melalui foto

■ Pengembalian peralatan (Bagi peminjam) ■ Voting③
26（Sabtu) ■Tour keluar kota ■Upacara Penghargaan・Upacara Penutupan ■Pertukaran Budaya
27（Minggu） ■Pembubaran Acara

Ｅ Juri Panitia

7 orang, 2 juri dari luar negeri dan 5 juri dari dalam negeri akan menilai karya.

F Penghargaan Festival

Penghargaan Festival Bagian grup Bagian Individu Isi

Penghargaan “Kota Foto” Higashikawa (Penghargaan Emas) 1 sekolah 1 orang Sertifikat・Hadiah Tambahan

Penghargaan Asosiasi Pariwisata Higashikawa (Penghargaan Perak) 1 sekolah 1 orang Sertifikat・Hadiah Tambahan

Penghargaan Sekolah Hokko Gakuen (Penghargaan Perunggu) 1 sekolah 1 orang Sertifikat・Hadiah Tambahan

Penghargaan Khusus (Penghargaan Kinerja Luar Biasa)
※Penghargaan Pilihan Sponsor

2 sekolah Sertifikat・Hadiah Tambahan

Penghargaan Peserta Seleksi・ Sutradara 2 sekolah 3 orang Hadiah Tambahan

Penghargaan Seleksi Khusus （Voting internet） 2 sekolah 3 orang Hadiah Tambahan

Penghargaan Festival (Penghargaan Seleksi Khusus) akan dilaksanakan dengan voting internet yang bisa diikuti oleh siapapun
diseluruh dunia.
• Tanggal dan waktu voting untuk Karya yang dikirim①:

23 Agustus 2023 (Rabu) 20：00～26 Agustus 2023 (Sabtu) 12:00 (JST)
• Tanggal dan waktu voting untuk Karya yang dikirim②:

24 Agustus 2023 （Kamis）20:00～ 26 Agustus 2023 (Sabtu) 12:00 (JST)
• Tanggal dan waktu voting untuk Karya yang dikirim③:

25 Agustus 2023 （Jumat）20：00～ 26 Agustus 2023 (Sabtu) 12:00 (JST)
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Ａ Isi Kegiatan

G Voting Internet

Ｈ Biaya Partisipasi Festival

Panitia Penyelenggara akan menanggung biaya transportasi PP dari bandara utama keberangkatan dari 3 peserta dan guru 
pendamping dari sekolah yang terpilih dari tiap-tiap negara/wilayah, serta biaya akomodasi (biaya penginapan dan biaya makan) 
selama acara Festival. 
※ Untuk biaya transportasi dan biaya makan dari wilayah peserta ke bandara utama keberangkatan ditanggung oleh peserta.
※Panitia Penyelenggara hanya akan membayarkan biaya penginapan yang diperlukan saja (untuk biaya yang muncul

diluarnya menjadi tanggungan peserta).



1) Jika diperlukan sertifikat PCR 72 jam sebelum memasuki atau meninggalkan Jepang, maka biaya tes PCR akan ditanggung
oleh penyelenggara. Untuk penggantian biaya tes PCR, Anda diharuskan untuk menyerahkan kuitansi asli, jadi harap simpan
kuitansi Anda dengan baik.

2) Saat berada di kota Higashikawa selama periode acara Anda dapat menggunakan Wi-Fi pada setiap fasilitas yang 
digunakan, tetapi jika Anda ingin menggunakan handphone di luar ruangan silahkan siapkan sendiri kartu SIM, atau Wi-Fi 
pocket dll jika diperlukan.

3) Saat berada di kota Higashikawa selama periode acara, staff penerjemah akan menemani setiap sekolah dari perwakilan
negara/wilayah. Kami akan berusaha untuk menyiapkan penerjemah yang bisa berbicara bahasa Anda, namun untuk
beberapa negara kami hanya bisa menyiapkan penerjemah berbahasa Inggris.

4) Selama berada di Jepang, harap lakukan tindakan pencegahan penularan virus covid-19, seperti memakai masker, mencuci 
tangan dengan sabun atau disinfeksi tangan dengan alkohol.

5) Jika Anda terinfeksi virus covid-19 atau menjadi orang yang mempunyai kontak erat dengan orang positif covid-19 
selama acara sedang berlangsung, silahkan ikuti instruksi yang diberikan oleh panitia.
*Peserta undangan harus mengisi surat perjanjian yang dikirimkan terpisah.

6) Penyelenggara akan mendaftar asuransi kecelakaan selama acara berlangsung, tetapi jika biaya yang berkaitan dengan
perpanjangan masa tinggal dan perubahan penerbangan pulang yang diakibatkan oleh penularan virus covid-19 melebihi
cakupan dari asuransi, Anda akan diminta untuk membayarkan kelebihannya.

I Lainnya



Formulir Pendaftaran 

Festival Foto ＆ Pertukaran Internasional Tingkat SMA  

 

Nama Sekolah  

Nama Kepala Sekolah 

（Tanda Tangan） 
 

□Setuju □Tidak Setuju 

atas keikutsertaan dalam Festival 

※Beri tanda centang pada □. 

Alamat Sekolah 

       

          
ＴＥＬ：（            ）            －             
ＦＡＸ：（            ）            －             

Ｅ-ｍａｉｌ：                    ＠ 

Guru 
Pendamping 
（ L・P ） 

 
 

※Lingkari jenis kelamin 

Anda 

Nama  

Ukuran Kaos 
□S □M □L 

□LL □Lainnya（  ） 

Alergi Makanan 

dll 
 

Ｅ-ｍａｉｌ                  ＠ 

Siswa１ 
（Kelas  ） 

 
（ L・P ） 

 
 

※Lingkari jenis kelamin 

Anda 

Nama  

Ukuran Kaos 
□S □M □L 

□LL □Lainnya（  ） 

Alergi Makanan 

dll 
 

Peminjaman 

peralatan dari 

Panitia 

YA ・ TIDAK 

※Lingkari pilihan diatas. 

※Jika TIDAK, jawab pertanyaan 

disamping 

Tipe peralatan 

pribadi yang 

digunakan 

□Kamera  （       ） 

□MemoryCard（       ） 

□CardReader（       ） 

Siswa２ 
（Kelas  ） 

 
（ L・P ） 

 
 

※Lingkari jenis kelamin 

Anda 

Nama  

Ukuran Kaos 
□S □M □L 

□LL □Lainnya（  ） 

Alergi Makanan 

dll 
 

Peminjaman 

peralatan dari 

Panitia 

YA ・ TIDAK 

※Lingkari pilihan diatas. 

※Jika TIDAK, jawab pertanyaan 

disamping 

Tipe peralatan 

pribadi yang 

digunakan 

□Kamera  （       ） 

□MemoryCard（       ） 

□CardReader（       ） 

Siswa３ 
（Kelas  ） 

 
（ L・P ） 

 
 

※Lingkari jenis kelamin 

Anda 

Nama  

Ukuran Kaos 
□S □M □L 

□LL □Lainnya（  ） 

Alergi Makanan 

dll 
 

Peminjaman 

peralatan dari 

Panitia 

YA ・ TIDAK 

※Lingkari pilihan diatas. 

※Jika TIDAK, jawab pertanyaan 

disamping 

Tipe peralatan 

pribadi yang 

digunakan 

□Kamera  （       ） 

□MemoryCard（       ） 

□CardReader（       ） 
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※Jangan isi kolom ini. 

Judul Karya yang 

dilombakan 

（Dalam Bahasa Indonesia） 

（Dalam Bahasa Inggris） 

Jumlah Karya ６ item      ※Foto kelompok dengan tema “Pesona Daerah” 

Tipe Karya １:Hitam Putih ２:Warna ３:Campur   ※Lingkari pilihan Anda. 

Pesan≪Jika Anda memerlukan nama（Judul atau Deskripsi）untuk karya atau foto setiap karya, silahkan tulis di 

kolom ini≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１．Harap isi semua informasi yang diperlukan didalam bingkai tebal diatas. 

※２．Pastikan untuk meminta tanda tangan Kepala Sekolah. Jika tidak ada tanda  

tangan maka pendaftaran tidak diterima.Jangan lupa mengisikan tanda centang  

pada kolom Persetujuan. 

※３．Kaos hanya diberikan pada Sekolah yang terpilih dalam festival. Silahkan  

masukkan ukuran kaos Anda untuk referensi kami.  

  ※４．Informasi pribadi yang ditulis hanya akan digunakan untuk kepentingan  

festival, dan tidak akan diinformasikan ke pihak lain tanpa izin. 

 ※５ Jika tidak ada deskripsi di kolom permintaan untuk menggunakan peralatan 

 milik pribadi, maka dianggap akan menggunakan peralatan yang disiapkan  

panitia selama kegiatan festival.  

 ※６ Silahkan isi dengan bebas kolom tentang alergi makanan dll. Kami  

akan mempertimbangkan makanan selama acara festival berdasarkan deskripsi  

yang Anda isikan. 

 ※７ Karena Guru pendamping, Siswa 1, Siswa 2, Siswa 3 dari Sekolah yang dipilih 

 akan berpartisipasi dalam festival ini, maka mohon isikan nama orang yang  

benar-benar bisa bergabung.  
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Negara・

Wilayah 

Kabupaten・

Kota 
Nomor Entry 
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