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I. PENDAHULUAN  
  

  

A. LATAR BELAKANG  

  

Berdasarkan  RTRW Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Kecamatan 

Baureno adalah kecamatan paling timur yang potensial dikembangkan menjadi 

pusat kegiatan agroindustri, pergudangan, dan simpul intermoda bidang 

kebudayaan, seni rupa dan seni pertunjukan. Dilihat dari perkembangan wilayah, 

area perencanaan merupakan kawasan penting karena merupakan simpul 

pergerakan dari Kabupaten Jombang, Lamongan dan Tuban. 

Dilihat dari letak dan posisi yang cukup strategis sebagai promosi kabupaten 

Bojonegoro, kawasan Desa Gajah dengan potensi bukit batu putih perlu ditata 

dengan baik sehingga dapat menjadi landmark dan icon daerah yang memberikan 

kesan positif bagi daerah menarik minat para pengunjung datang ke Bojonegoro. 

Rencana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membangun taman “ Gajah Watu 

Jodoh”  untuk ruang terbuka hijau yang didalamnya akan berdiri relief tentang 

sejarah Desa Gajah sebagaimana hasil pemilihan tokoh dari kisah asal mula 

Kabupaten Bojonegoro yang didukung dengan Desa Gunungsari adalah upaya 

mempercantik dan memperindah kawasan tersebut lebih asri, dan berkarakter.  

Desain relief dengan menampilkan tokoh yang telah dipilih tersebut harus 

benar-benar menampilkan kualitas desain yang modern dan teknik yang tinggi.. 

Untuk dapat mencapai harapan diatas, desain perencanaan relief berbahan material 

yang berada di Desa Gajah diyakini harus melibatkan partisipasi masyarakat 

terutama para seniman yang spesifik pada desain relief bukan saja berskala lokal 

melainkan melibatkan seniman nasional.  

Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro 

bermaksud menyelenggarakan sayembara desain Relief sejarah Desa Gajah yang 

terbuka bagi umum dan dalam penjuriannya melibatkan profesional di bidangnnya. 

Hal ini diupayakan agar terwujud landmark dan Icon yang berkarakter sebagai 

kawasan pendidikan, budaya, religius, dan pariwisata.  

  

 

 

 

 

 

 



 

B. TUJUAN DAN SASARAN  

1. Tujuan  

a. Menjadikan Taman “ Gajah Watu Jodoh”  menjadi landmark kawasan 

Kabupaten Bojonegoro dan Icon daerah yang berkarakter sebagai kawasan 

pendidikan, budaya, religius, dan pariwisata; 

b. Memberikan memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Gajah untuk 

pelan-pelan melirik usaha jasa pariwisata sebagai cara untuk memperoleh 

pendapatan selain menambang 

c. Merupakan sarana belajar bagi para seniman lokal untuk pahat batu kapur 

d. Upaya penyelamatan lingkungan 

 

2. Sasaran  

a. Terpilihnya desain karya relief sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 

b. Tersusunnya rencana anggaran biaya pemahatan batu yang berada di 

lokasi secara rinci untuk kebutuhan pembangunan relief. 

 

C. NAMA KEGIATAN  

  

“ SAYEMBARA DESAIN RELIEF WARISAN BOJONEGORO LINTAS MEMORI ”  

   

D. KRITERIA  

a. Sayembara ini dilaksanakan dalam satu tahap dan merupakan sayembara 

gagasan ide beserta pemilihan lokasi dikawasan Desa Gajah yang dituangkan 

dalam desain gambar relief;  

b. Selain gagasan ide dalam bentuk desain gambar relief, peserta wajib 

menghitung rencana anggaran biaya produksi pembangunan relief dengan 

bahan dinding bukit yang berada dilokasi;  

c. Pemenang sayembara berhak mendapatkan hadiah dengan besaran 

sebagaimana ditentukan dan tidak wajib untuk dipahatkan dalam satu ruang 

dinding;  

d. Relief terbuat dari bahan batu alam disesuaikan dengan keadaan dilokasi. 

 

 

 

 



 

E. TINJAUAN LOKASI PERENCANAAN  

  Lokasi kegiatan ini pada Gajah Kecamatan Baureno tepatnya berada di gunung 

kapur/karst bekas tambang Dengan rancangan pembangunan landscape 

sebagai berikut :  

 

 

 



 

 

 

 

II. GAMBARAN SAYEMBARA  

 
1. KONSEP PENYELENGGARAAN SAYEMBARA  

Konsep Relief WARISAN BOJONEGORO LINTAS MEMORI 

Performance relief diharapkan dapat tampil sebagai sebuah desain karya seni 

yang mengandung kriteria :  

a. Menceritakan Bojonegoro pada masa Kerajaan Majapahit 

b. Menceritakan Bojonegoro pada masa Kerajaan Demak 

c. Menceritakan Bojonegoro pada masa Kerajaan Pajang 

d. Menceritakan Bojonegoro pada masa Kerajaan Mataram 



 

e. Menceritakan masa Kabupaten Bojonegoro berdiri (masa penjajahan & 

perkembangan Pemerintahan Daerah) 

f. Unik sehingga dapat memperkuat landscape Gajah Watu Jodoh yang 

menjadi icon kawasan sekitarnya; 

g. Tampilan relief digali dengan cerita yang berdasarkan dari berbagai 

literatur tentang sejarah Bojonegoro 

h. Relief harus menjalin Harmoni dengan arsitektur lokasi desa 

 
2. Jadwal Sayembara  

 
a. Sosialisasi dilaksanakan pada 24 Okt  – 31 Oktober 2018 

b. Pendaftaran dilaksanakan pada 01 Nopember - 17 November 2018   

c. Technical Meeting pada 19 - 20 Nopember 2018 

d. Pengumpulan karya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimulai                          

21 Nopember – 12 Desember 2018 

e. Penjurian awal dilakukan pada 13-14 Desember 2018 

f. Pameran karya digelar pada 15-16 Desember 2018 sekaligus Penjurian 

oleh Masyarakat diselenggarakan di Kawasan Gunung Gajah Watu Jodoh 

Ds. Gajah Kec. Baureno 

g. Penjurian Akhir pada 17 Desember 2018 

h. Penetapan Pemenang Tanggal 18 Desember 2018 (lewat media massa, 

Situs resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan media sosial)  

i. Penyerahan Hadiah 19 Desember 2018 
 

 
Catatan:  

1. Nomor peserta dalam waktu 2x24 jam akan dikirimkan melalui email 

peserta yang tercatat pada formulir pendaftaran, apabila peserta yang 

mengembalikan formulir dan syarat-syarat administratif melalui email 

panitia.  

2. Selanjutnya hanya nomor peserta inilah yang akan digunakan menjadi 

satu-satunya identitas untuk dicantumkan pada setiap lembar karya, 

dokumen sayembara, dan amplop pengiriman karya.  

3. Pertanyaan mengenai materi sayembara dapat dilakukan melalui email di 

sdm.lembaga@gmail.com 



 

4. Risalah hasil penjelasan teknis dan tanya jawab tersebut dapat dilihat 

kembali oleh para peserta di situs www.wisatabojonegoro.com Risalah 

tersebut merupakan bagian dari dokumen sayembara.  

 

3. SYARAT DAN KETENTUAN SAYEMBARA 

1. Terbuka untuk umum (perorangan/instansi) 

2. Pendaftaran Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

3. Peserta dapat atas nama perorangan atau kelompok dengan anggota 

maksimal 3 (tiga) orang. 

4. Peserta mendaftarkan diri dengan mengisi dan menyerahkan kembali 

formulir yang dapat diperoleh di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau 

diunduh via Website www.wisatabojonegoro.com.  Dilengkapi dengan 

salinan kartu identitas diri. Bagi pendaftar online dapat mengirimkan kartu 

identitas yang discan dalam format PDF dan pas foto dalam format 

PDF/JPEG yang dikirim melalui alamat email sdm.lembaga@gmail.com 

5. Peserta harus mengikuti Technical Meeting pada 19–20 Nopember 2018, 

Undangan pelaksanaannya akan disampaikan melalui email atau Whats 

app  

Dalam rapat penjelasan ini setiap peserta akan diberi kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan kepada panitia penyelenggara berkaitan dengan 

dokumen sayembara dan hal-hal lainnya yang relevan. Hasil tanya jawab 

melalui email akan disertakan dalam rapat penjelasan tersebut. 

Mengingat pentingnya acara tersebut, seluruh peserta sayembara 

diharapkan dapat menghadirinya.  

6. Setiap peserta dianjurkan melakukan tinjauan ke lokasi agar dapat lebih 

memahami keadaan eksisting lokasi perancangan secara mendalam. 

Bagi peserta yang tidak bisa melakukan survei langsung, data-data dan 

kelengkapan informasi sudah tercantum di dalam KAK.  

7. Pengisian/pendaftaran yang disertai desain karya ataupun kelengkapan 

pendukung lainnya (prototip karya/miniatur/model karya) diterima panitia 

paling lambat tanggal 12 Desember 2018 

8. Setiap peserta menyerahkan 3 (tiga) karya desain relief yang 

menggambarkan suatu alur cerita 

http://www.wisatabojonegoro.com/
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9. Karya desain belum pernah diikutkan pada lomba serupa atau 

dipublikasikan (bersifat orisinil), mengacu pada referensi gambar dan 

literatur yang wajib dilampirkan berikut Surat Pernyataan Orisinalitas pada 

saat pengumpulan desain. 

10. Jika dikemudian hari terdapat bukti bahwa karya desain relief pemenang 

terbukti tidak orisinil, panitia berhak membatalkan pemenang dan diproses 

sesuai dengan hukum yang berlaku. 

11. Tim juri tidak berhak mengikuti sayembara 

12. Seluruh karya desain yang dikirim menjadi milik panitia lomba. 

13. Keputusan panitia lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

14. Ketentuan hasil desain : 

a. Desain Gambar Relief adalah menceritakan Bojonegoro dari masa ke 

masa dimana masing-masing peserta bisa memilih cerita relief 

Bojonegoro pada masa : 

- masa Kerajaan Majapahit 

- masa Kerajaan Demak 

- masa Kerajaan Pajang 

- masa Kerajaan Mataram 

- masa Kabupaten Bojonegoro berdiri (masa penjajahan & 

perkembangan Pemerintahan Daerah) 

b. Materi gambar dimasukan secara berurutan antara lain :  

1) Gagasan atau konsep Desain Relief dalam bentuk tulisan dan 

gambar  

2) Lay out, yang memperlihatkan hubungan antara posisi relief dan 

lingkungan di Gunung Karst Gajah Watu Jodoh 

3) Minimal dua tampak (memperlihatkan struktur relief)  

4) Tampilan Persepektif antara lain,  

- Perspektif mata Manusia satu Gambar;  

- Perspektif mata katak satu gambar. 

- Dapat pula dilengkapi dengan prototype 3 dimensi/model 

miniatur  

c. Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang dalam waktu tertentu 

harus bersedia hadir untuk paparan tentang hasil desainnya;  



 

d. Pemenang Sayembara harus menyerahkan Softcopy/CD kepada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro 

e. Karya desain tidak mengandung unsur SARA. 

f. Panitia berhak menyempurnakan desain pemenang ketika disain 

tersebut akan diaplikasikan. 

g. Peserta yang memasukkan karya dengan tidak mematuhi ketentuan 

seperti yang tertera dalam tata-cara pemasukan karya sayembara akan 

terkena diskualifikasi sehingga hasil karyanya tidak akan dinilai oleh 

para juri;  

h. Peserta yang tidak dilengkapi bukti identitas sebagaimana yang tertera 

dalam identitas peserta dan karya sayembara juga akan terkena 

diskualifikasi sehingga hasil karyanya tidak akan dinilai oleh para juri;  

 

4. PENGHARGAAN 

20 ( dua puluh ) peserta terbaik akan mendapatkan penghargaan berupa  

a. uang tunai  sebesar  Rp.5.625.000 ( lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima 

Ribu Rupiah) dimana pajak hadiah ditanggung oleh pemenang 

b.  Sertifikat dari Bupati Bojonegoro 

 

5. PANITIA PELAKSANA  

Panitia pelaksana sayembara ini dikoordinasi oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Bidang Pengembangan SDM 

dan Kelembagaan Pariwisata dan Budaya 

Sekretariat  beralamat di : Jalan Teuku Umar No. 80 Bojonegoro  

No Telepon / Faximile : 0353 – 881571 

Email                           : sdm.lembaga@gmail.com 

Website                       : www.wisatabojonegoro.com 

Telepon                       : 081259287676 ( ibu Enggar) 

 

6. DEWAN JURI  

• Dewan juri terdiri dari Akademisi, Seniman dan Budayawan 

• Penjurian dilakukan secara offline 
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7. HAK MILIK  

• Panitia pelaksana berhak mengumumkan, memperbanyak, dan 

memproduksi gambar karya Peserta untuk keperluan publikasi 

• Hak Cipta karya peserta lainnya tetap dimiliki yang bersangkutan, akan 

tetapi Panitia Pelaksana berhak untuk mempublikasikan dan memamerkan 

karya relief dengan disertai nama perancang/pematung tersebut. 
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