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KOMPETISI FOTO KONSTRUKSI INDONESIA (KFKI) 2015 

 
A. TEMA KFKI 2015 
 “Ketahanan masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia menghadapi Globalisasi” 
 

B. PESERTA 
KFKI ini terbuka untuk: 
- Pelajar, mahasiswa, Aparatur Sipil Negara Kementerian PUPR dan umum 
- Warga Negara Indonesia.  

 
C. KATEGORI  
Kategori Kompetisi:  
Kategori Umum 

1. foto Berwarna, 
2. foto Hitam Putih, 

Kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) 
1. Foto Berwarna untuk fotografer Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat. 
 

D. HADIAH  
Hadiah bagi pemenang untuk Kategori foto Berwarna dan Kategori foto Hitam Putih. 
 Juara I Rp. 15 juta 
 Juara II Rp 10 juta 
 Juara III Rp. 7,5 juta 
 Foto Favorit pilihan Dewan Juri Rp. 5 Juta Rupiah  
 
Hadiah bagi pemenang untuk kategori fotografer Aparatur Sipil Negara Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Kategori foto Berwarna 
 Juara I 3 juta 
 Juara II 2 juta 
 Juara III 1,5 juta 
 
Hak cipta foto pemenang dan foto favorit melekat pada fotografer. 
 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat hak/ijin untuk 
mempublikasikan foto Juara I, II, III dan Foto Favorit untuk kepentingan non-komersial 
dalam lingkup kegiatan lomba foto ini maupun kepentingan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat.  
 
Panitia dibebaskan dari tuntutan pihak ke-3, bila foto-foto digunakan untuk keperluan 
tersebut. 
 

F. DEWAN JURI 
1. Drs. Arie Bastaman (konsultan desain) 
2. Oscar Motuloh (jurnalis Kantor Berita Antara dan penggiat dokumenter) 
3. Yori Antar (arsitek) 
4. Arbain Rambey (jurnalis harian KOMPAS) 
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G. KRITERIA PENILAIAN FOTO  
Penilaian Dewan Juri terhadap foto peserta akan dilakukan terhadap :  
a. Kesesuaian dengan tema KFKI, bobot nilai 20%. 
b. Visualisasi  “Ketahanan masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia menghadapi 

Globalisasi, bobot nilai 20 %. 
c. Kesesuaian citra dalam foto dengan aspek keselamatan kerja dalam pelaksanaan 

konstruksi di Indonesia. Bobot nilai 20 %. 
d. Aspek manusiawi (human interest), inovasi, mutu dan aplikasi teknik fotografi. 

Bobot nilai 20 %. 
e. Estetika foto dan tingkat kesulitan pengambilan momen. Bobot nilai 20 %. 
 

URUTAN KRITERIA PENILAIAN FOTO INI MENUNJUKKAN PRIORITAS/ PREFERENSI ATAS 
FOTO PADA SAAT PENJURIAN. 

 
H. PENGIRIMAN KARYA 
Pengiriman karya dimulai 1 September 2015 dan ditutup tanggal 20 Oktober 2015 
pukul 12.00 WIB.  
di 
 

 
KEPADA: 
PANITIA KOMPETISI FOTO KONSTRUKSI INDONESIA 2015  
BIRO KOMUNIKASI PUBLIK - KEMENTERIAN PUPR 
Lantai 4 Gedung Utama  
Jalan Pattimura 20  
JAKARTA SELATAN 12110 
 

 
Entry foto dapat dimasukkan langsung dalam drybox pada alamat diatas. 
Penyelenggara tidak dapat diminta pertanggunganjawabannya atas kejadian di luar 
kendali (misal bencana alam atau kerusuhan) yang dapat mengganggu jalannya 
kompetisi. 

 

I. KARYA FOTO 
1. Karya foto yang diikutsertakan dalam kompetisi ini merupakan foto tunggal berupa 

aktivitas konstruksi atau infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
dengan lokasi obyek foto di wilayah Republik Indonesia, 

2. Tidak diperbolehkan mengirimkan foto berupa kombinasi lebih dari satu foto 
(composite dan montage), 

3. Karya foto yang diambil dari perangkat komunikasi nirkabel (smartphone, tablet 
dan telepon seluler) bila menjadi pemenang atau foto favorit akan didiskualifikasi, 

4. Karya foto dicetak ukuran minimum 8 R/ 6P / 8R Plus; atau 8 R Jumbo / S 8 R / 6 
PW dan maksimum 10 R/ 10 R Plus / S 10 R / 4 PW, 

5. Olah digital diperbolehkan, sebatas perbaikan kualitas foto (sharpening, cropping, 
color balance, dan saturasi warna) tanpa merubah keaslian objek, 

6. Tidak diperbolehkan menghilangkan/mengubah elemen-elemen dalam satu foto, 
7. Foto tidak boleh dibingkai atau ditempel di atas matboard, 
8. Karya foto yang dikirim adalah karya ciptaan sendiri dalam kurun waktu 2 (dua) 

tahun terakhir, yang akan dibuktikan dari data EXIF file foto, 
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9. Karya foto yang dikirimkan belum pernah memenangkan suatu lomba/ kompetisi 
foto yang diselenggarakan dalam 2 (dua) tahun terakhir dan belum pernah 
dipublikasikan di media cetak skala lokal, nasional maupun internasional, 

6. Tidak diperkenankan mencantumkan nama atau identitas lainnya di atas atau di 
belakang foto, 

7. Peserta wajib menuliskan judul foto, lokasi dan waktu pemotretan di belakang foto 
pada kertas yang ditempelkan dan inisial ”F” (untuk foto yang diambil dengan 
medium penyimpanan foto FILM) atau ”D” (untuk foto yang diambil dengan 
medium penyimpanan foto DIGITAL) dalam format sebagai berikut:  

 
Judul Foto :  
Lokasi :  
Tanggal pemotretan :  
Medium Pre Press: (diisi dengan FILM atau DIGITAL) 
 

J. Jumlah Foto Tiap Peserta 
Setiap peserta dapat mengirimkan foto dengan kuota maksimal 10 (sepuluh) untuk 
masing-masing  kategori.  
 
Jika seorang peserta mengikuti dua kategori dan memanfaatkan seluruh kuota maka 
seorang peserta maksimal mengirimkan 20 (duapuluh) foto. 
 

K. Kamera 
Jenis kamera yang dapat digunakan peserta adalah kamera professional (SLR, DSLR 
atau mirrorless) dengan medium penyimpanan pre press FILM atau DIGITAL. 

 
L. Diskualifikasi  
Panitia berhak mendiskualifikasi foto peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila 
dianggap tidak memenuhi ketentuan. 

 
M. Keputusan Panel Juri 
Penjurian akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2015. 
Dengan mengirimkan karya foto berarti peserta telah dianggap menyetujui seluruh 
persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia. 
Keputusan akhir Panel Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  
Pemenang KFKI 2015 bersedia untuk terlibat dalam kegiatan dokumentasi dan 
publikasi pihak penyelenggara. 

 
N. Pengumuman Pemenang 
Pengumuman pemenang KFKI dapat dilihat di situs www.pu.go.id dan kanal-kanal 
media sosial resmi Kementerian PUPR pada tanggal 30 Oktober 2016. 
 
Adapun kanal-kanal resmi media sosial Kementerian PUPR sebagai berikut: 
twitter: @KemenPU 
facebook: fb.com/publikasi.kementerianpu  
 

O. Softcopy Foto Pemenang dan Foto Pilihan Dewan Juri 
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Pemilik foto pemenang dan foto favorit sebelum hadir dalam acara penyerahan 
hadiah, piagam dan plakat, wajib mengirimkan softcopy foto dalam medium CD/ DVD 
file digital foto yang dicetak (atau scan print foto jika medium pre press-nya dari 
negative film) dan file digital asli foto dari kamera.  
 
Softcopy juga harus dikirmkan melalui email ke: konstruksiindonesia@gmail.com 
dengan subyek email KFKI 2015 

Ketentuan softcopy foto yang dikirimkan:  
a. berukuran maksimal 7 MB,  
b. format JPEG (8bit),  
c. berukuran 4096 pixel atau lebih tinggi,  
c. resolusi minimal 300 dpi,  
d. tetap menjaga metadata (EXIF)  
e. menggunakan profil warna Adobe RGB (1998) 
 

P. Penyerahan Hadiah  
Penyerahan hadiah direncanakan dilaksanakan sebagai rangkaian acara dalam 
pameran Konstruksi Indonesia 2015, 4-6 November 2015 .  
Para pemenang akan dihubungi panitia.  
 
Panitia tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi pemenang dan pemilik 
foto favorit pilihan Dewan Juri KFKI untuk penerimaan hadiah.  

 
Q. Pameran Foto 
Seluruh karya pemenang dan foto favorit serta 63 foto nominasi (terdiri 30 foto hitam 
putih/ BW dan 33 foto berwarna) akan dipamerkan dalam acara puncak pameran 
"KONSTRUKSI INDONESIA 2015". 
 
Pelaksanaan pameran foto KFKI 2015 akan diumumkan kemudian. 
 
 
 
 

 


