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JIPFest DITUNDA KE 2021  

 

 
Jakarta, Juni 2020 –Dalam dua bulan terakhir, kami berusaha memikirkan konsep 

penyelenggaraan Jakarta International Photo Festival (JIPFest) agar sejalan dengan regulasi dan 

norma baru terkait pandemi global COVID-19. Sayangnya, ada banyak ketidakpastian yang 

membuat perencanaan acara sangat sulit dilakukan. 

 

Sehubungan dengan kondisi itu, dengan menyesal kami menginformasikan penyelenggaraan 

JIPFest akan ditunda ke paruh kedua tahun 2021. Keputusan ini diambil usai melewati banyak 

diskusi internal dan koordinasi dengan Pemprov DKI sebagai otoritas lokal. Kami juga sempat 

mempertimbangkan konsep festival virtual, tapi kami percaya konsep ini sulit menggantikan 

pengalaman menikmati karya dan berjejaring di antara peserta dan publik.  

 

Tahun depan, kami akan tetap menggelar festival di Kota Tua dengan tema SPACE, termasuk 

menampilkan karya-karya yang telah dipilih melalui panggilan terbuka pameran. Kami 

berharap dapat bertemu semua sobat JIPFest dan merayakan fotografi bersama di sana. 

 

Sehat selalu dan sampai jumpa tahun depan! 

 

Salam, 

Tim JIPFest 

   

Ikuti kanal-kanal media sosial JIPFest untuk kabar terbaru (Facebook | Instagram). 

 

### 
Kontak Media 

press@jipfest.com 

 

Tentang JIPFest (Jakarta International Photo Festival)  
JIPFest adalah platform bagi fotografer dan publik untuk bersua, berdialog, dan bertukar cerita, serta 

arena bagi proyek-proyek fotografi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Sebagai festival fotografi 

internasional pertama di Indonesia, JIPFest juga bertekad menyemai dan membawa fotografer 

Indonesia ke panggung dunia. Festival garapan PannaFoto Institute ini diadakan untuk pertama kalinya 

pada 2019 dan dihadiri lebih dari 17.000 pengunjung. Edisi kedua festival akan diadakan pada 19 

Agustus – 6 September 2020 di Kota Tua. jipfest.com 

 

Tentang PannaFoto Institute 

PannaFoto Institute, penyelenggara JIPFest, adalah organisasi non-profit yang berbasis di Jakarta, 

Indonesia. Didirikan pada tahun 2006, PannaFoto Institute berfungsi sebagai platform untuk 

pendidikan dan menumbuhkan pemahaman fotografi melalui program interdisipliner dengan 

dukungan dari World Press Photo Foundation di Belanda. Sejak didirikan, PannaFoto Institute telah 

melakukan serangkaian lokakarya fotografi untuk pewarta foto muda berbakat Indonesia, kelas, 

seminar, diskusi, serta pameran foto. pannafoto.org 
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