
 
 
 
 
 
 

LOMBA FOTOGRAFI JURNALISTIK BAGI WARTAWAN 
OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN 2022 

“GAYENG MBANGUN JATENG” 

 

Peserta  : Wartawan foto di Lingkup Provinsi Jawa Tengah (bisa diikuti 
seluruh wartawan foto di kabupaten/kota se-Jawa Tengah) 

Kriteria Penilaian  :  

1. Teknis :  melingkupi unsur-unsur dasar fotografi yakni ketajaman, sudut 
pandang, teknik pemotretan, serta komposisi. 

2. Konsep :  melingkupi unsur-unsur gagasan atau ide yang melatari lahirnya 
sebuah karya foto. 

3. Konten : melingkupi unsur-unsur pesan dan informasi yang tersirat 
maupun tersurat dalam foto. Pesan dalam foto bisa berupa 
pernyataan, kesan atau ungkapan emosi. Pesan yang bagus 
adalah pesan yang jelas, tegas, dan efektif. 

4. Tematis : melingkupi unsur-unsur yang terkait dengan tema lomba. 

 

Tema Utama : Gayeng Mbangun Jateng 

Pembangunan di Jawa Tengah begitu masif sepanjang 2013-
2022. Tema Lomba Jurnalistik kali ini ingin menyoroti berbagai 
macam hasil-hasil pembangunan tersebut. 
 
Memang tidak semua dalam subtema ini adalah pembangunan 
yang menggunakan APBD Pemprov Jateng. Namun keterlibatan 
Pemprov Jateng sangat kental di situ. Bisa jadi karena 
Gubernur atau Pemprov yang menginisiasi pembangunan itu. 
Atau peran Pemprov dalam merangkai kekuatan-kekuatan 
sumber daya untuk mewujudkan gagasan tersebut. 
 
Diharapkan, selain sisi cerita atau proses yang melingkupi 
pembangunan, peserta juga bisa menggali manfaat dari 
pembangunan tersebut.  

 
Peserta lomba bisa memilih salah satu dari subtema berikut: 
 
1. Pembangunan 1.000 Embung 

Kebutuhan sumber air pertanian dan banyaknya daerah kekeringan 
melatarbelakangi ide pembangunan 1.000 embung ini. Sejak dimulai pada 2015, 
saat ini pembangunan sudah mencapai 1135 embung. Jelas tidak semua 
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dibangun oleh Pemprov Jateng, karena kabupaten kota juga dikerahkan untuk 
membangun embung di wilayah masing-masing.  
Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/gerakan-seribu-embung-ganjar-
tercapai/ 

 
2. Bandara Ahmad Yani 

Meski yang membangun PT Angkasapura, namun tanpa keterlibatan Pemprov 
Jateng, Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang tidak bakal seperti 
sekarang. Untuk mewujudkannya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo harus melobi 
langsung menteri perhubungan, menteri pertahanan dan keamanan, menteri 
keuangan, panglima ABRI, dan KASAD. Bandara Ahmad Yani baru akhirnya 
selesai dibangun dan diresmikan pada 2018 silam. 
Sumber : https://www.viva.co.id/arsip/512220-lobi-sukses-bandara-ahmad-yani-
semarang-segera-diperluas?page=1 

 
3. Infrastruktur Desa 

Setiap tahun Pemprov Jateng menggelontorkan ratusan miliar untuk 
pembangunan desa. Baik yang terkait pembangunan infrastruktur (jalan, 
jembatan, irigasi, fasum) maupun pengembangan desa wisata. Misalnya tahun 
2022 bankeu desa dari pemprov Jateng sebanyak Rp 1 triliun lebih.   
Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-gulirkan-bankeu-rp223-
t-dengan-skema-padat-karya/ 

 
4. Revitalisasi 43 Pasar Tradisional 

Sejak 2013, Pemprov Jateng telah membangun dan merevitalisasi 43 pasar 
tradisional di berbagai kabupaten kota. Ada yang karena terbakar, atau 
kondisinya sudah memprihatinkan, kumuh, dan rusak. Hampir semuanya 
menggunakan anggaran Pemprov. Sebagian sharing dengan pemerintah pusat 
maupun pemkab/pemkot.  

 
5. Mal Pelayanan Publik 

Total sudah 17 MPP berdiri Jateng, terakhir di Grobogan. Terus bertumbuhnya 
mal-mal di berbagai daerah ini adalah dorongan Gubernur Jateng yang 
menginginkan pelayanan masyarakat denmgan tiga prinsip: mudah, murah, 
cepat. 
Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/resmikan-mpp-ke-17-di-jateng-ganjar-
saya-dorong-jadikan-mal-beneran/ 

 
6. Listrik 24 Jam Karimunjawa 

Puluhan tahun warga Kepulauan Karimunjawa kekurangan listrik. Mereka harus 
puas dengan listrik yang hanya menyala 6 jam sehari. Namun sejak 2016, listrik 
sudah menyala 24 jam berkat PLTD Legon Bajak yang diresmikan Gubernur 
Ganjar Pranowo.  Kini Ganjar melobi PLN lagi untuk menyediakan listrik di 3 
pulau terpencil: Parang, Nyamuk, dan Genting. 
Sumber : 
https://m.tribunnews.com/regional/2014/02/19/ganjar-lobi-pertamina-demi-
listrik-di-karimunjawa 
https://jatengprov.go.id/publik/lobi-ganjar-berhasil-pln-akan-aliri-listrik-3-pulau-
terpencil-di-karimunjawa/  



 
7. Bangun 9 Flyover dan underpass 

Ada 9 flyover dan underpass yang sudah dan sedang dibangun di Jateng. Ganefo 
Mranggen-Demak, Palur Solo-Sragen, Dermoleng di Brebes, Klonengan dan 
Kesambi di Kabupaten Tegal, Kretek di Kabupaten Brebes, Underpass Jatingaleh 
di Semarang, Purwosari Surakarta, serta Underpass Simpang Joglo Surakarta 
yang sedang tahap penataan. Pembangunan ini diharapkan mengurangi 
kemacetan dan menjadi daya ungkit perekonomian. 
Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5086272/ganjar-pamer-bangun-
9-fly-over-dan-underpass-di-jateng-komitmen-percepat-pembangunan-
infrastruktur 

 

Persyaratan : 

1. Mengikuti kaidah jurnalistik. 

2. Karya yang dibuat adalah karya asli dan belum pernah dilombakan. Panitia 
berhak menggugurkan pemenang jika di kemudian hari foto tersebut bukan 
karya asli. 

3. Peserta bisa menentukan subtema secara lebih spesifik yang mendukung Tema 
Utama sesuai dengan kondisi di wilayah liputannya masing-masing. 

4. Karya yang masuk adalah milik panitia dan berhak digunakan untuk kepentingan 
publikasi. 

5. Foto yang dilombakan adalah foto terbaru, yang dibuat dan dipublikasikan di 
media massa cetak umum yang terbit di Jawa Tengah dan media massa online 
nonblog, mulai 1 - 30 November 2022. 

6. Lomba untuk peserta perorangan, setiap peserta hanya boleh mengirimkan 1 
(satu) karya terbaiknya untuk masing-masing tema. 

7. Karya dikirimkan melalui email lombajurnalistik2022part3@gmail.com, 
dengan subject : LOMBA FOTOGRAFI GAYENG MBANGUN JATENG, paling 
lambat 1 Desember 2022. 

8. Peserta melampirkan : 

• Scan KTP 

• Scan kartu pers yang masih berlaku  

• Nomor telepon yang bisa dihubungi  

• Scan bukti pemberitaan di media massa (cetak/ online) 

• File foto asli (JPG atau PNG) 

• Caption foto dalam bentuk file word 

9. Nama pemenang akan diumumkan pada akhir Desember 2022 (informasi 
berikutnya menyusul). 

10. Info selengkapnya kunjungi www.jatengprov.go.id, 
http://diskominfo.jatengprov.go.id, twitter @kominfo_jtg. 
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Hadiah Uang Tunai  

Juara I : Rp.  10.000.000 

Juara II : Rp.  8.000.000 

Juara III : Rp.  5.000.000 

Juara Harapan I : Rp.  4.000.000 

Juara Harapan II : Rp.  3.000.000 

Juara Harapan III : Rp.  2.000.000 

 

 

KONTAK PERSON : ULLY F. MANIK (08157618448) 
 
 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 
 

RIENA RETNANINGRUM, SH. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19641026 198909 2 001 
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