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Yogyakarta, 7 Oktober 2020 

 
 

 
 

 
Kepada: 

PESERTA 50 BESAR KARYA FAVORIT SE-INDONESIA 
Di tempat 

 
 

Pertama-tama kami ucapkan selamat karena karyanya menjadi satu dari 
karya lukis 50 Besar Karya Favorit se-Indonesia. Panitia berpikir keras 

untuk dapat  menentukan karya-karya tersebut karena 100 karya tiap kelas 
yang kami seleksi luar biasa bagusnya. 

 

Kami mohon maaf atas keterlambatan pengiriman surat ini. Dua hari 
terakhir agenda kami adalah menyelesaikan pengiriman e-sertifikat dan 

revisinya untuk peserta yang masuk kategori 200 Besar dan 100 Besar 
Karya Favorit Se-Indonesia. Di samping itu, keterbatasan penggunaan surel 

gmail secara massif dalam waktu singkat membutuhkan kehati-hatian 
supaya tidak dianggap spam dan diblok oleh google. 

 
Berkenaan dengan terpilihnya karya lukis kawan-kawan dalam 50 Besar 

Karya Favorit se-Indonesia berikut kami lampirkan informasi pengiriman 
karya  lukis asli dan petunjuk lengkap Kontes Lukis Anak Nasional 2020 

yang juga dapat diunduh di https://bocah.org dan 
https://bocah.org/konteslukis. 

 
Apabila ada hal yang kurang jelas dapat mengirim surel ke 

KontesLukis@gmail.com. 

 
 

Terima kasih, salam keberagaman, dan terus berkarya… 
 

 
 

Kontes Lukis Anak Nasional 2020  

https://bocah.org/
https://bocah.org/konteslukis
mailto:KontesLukis@gmail.com
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AGENDA 

 

8 – 20 Oktober 2020: 

Penerimaan karya lukis oleh panitia. 
 

21 – 27 Oktober 2020: 

Penilaian karya lukis oleh Dewan Juri yang terdiri dari pengajar seni rupa, 
pelukis, psikolog, dll. 

Wawancara via telpon selular. 
 

30 Oktober 2020: 

Pengumuman karya lukis favorit berdasarkan pemilihan dewan juri. 
 

1 November – 31 Desember 2020: 

Pameran dan apresiasi karya lukis secara daring 

Penjualan cenderamata 
 

 

PENGIRIMAN PAKET KARYA LUKIS 

 
Karya lukis asli dikirimkan ke: 
 

PANITIA KONTES LUKIS ANAK NASIONAL 2020 

d/a Rumah Alumni UGM 
Kompleks Perumahan Dosen UGM 

Bulaksumur Blok D 5 Depok - Yogyakarta  
 

Cantumkan juga nama peserta, kelas, dan alamat lengkap peserta pada 
sampul paket untuk mempermudah pendataan. 
 

Pengiriman bisa dilakukan secara kolektif dengan peserta lain. 
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ISI PAKET KARYA LUKIS 

 

- Dua Karya Lukis asli 
 

- Satu Surat Pernyataan Hak Penggunaan Karya Lukis oleh Panitia 

bermaterai Rp 6000,-. Materai diletakkan di tengah, tanda tangan pembuat 
karya lukis dan wali / orangtua mengenai materai: (surat terlampir). 

 

 

DOKUMENTASI PENDUKUNG 

 

- Foto Surat Pernyataan Hak Penggunaan Karya Lukis oleh Paniitia yang 
sudah ditandatangani. 

 

- Foto Surat Pernyataan Hak Penggunaan Karya Lukis oleh Paniitia yang 
disandingkan yang sudah ditandatangani dengan masing-masing karya 

lukis. 
 

- Ketiga foto dikirim ke email: TlatahBocah@gmail.com.  
 

- Jangan bagikan ketiga foto ini di media sosial atau ke publik karena berisi 

data pribadi.  
 

 
= = = = = 

 
 

Mengacu pada Petunjuk Lengkap Kontes Lukis Anak 2020 yang berada di 
laman https://bocah.org dan https://bocah.org/konteslukis serta sudah 

didistribusikan ke publik, karya lukis yang dipersyaratkan adalah 
menggunakan media kertas A3 dan karya lukis berwarna. 

 

 

PESERTA 
 
Kontes Lukis Anak Nasional ini memfasilitasi anak-anak tetap 

mengembangkan bakat melukis yang diapresiasi publik dengan tema terkait 
pandemi covid-19. Syarat peserta: 

 

1. Peserta adalah Warga Negara Indonesia, baik yang bertempat tinggal di 
Indonesia atau luar negeri. 

 

2. Peserta bersifat inklusif berusia / sekolah di SD / SDLB / MI / PKBM / 
Homeschooling, baik negeri atau swasta. 

 

mailto:TlatahBocah@gmail.com
https://bocah.org/
https://bocah.org/konteslukis
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3. Peserta diklasifikasikan dalam 6 kategori berdasar kelas / angkatan di 

sekolah sesuai tahun ajaran 2020 / 2021. 
 

4. Pendaftaran peserta gratis dengan mengirimkan data diri dan foto karya 

lukis. Semuanya dalam formulir daring. 
 

5. Peserta didiskualifikasikan jika terdapat ketidaksesuaian data diri dengan 

karya lukis yang dikirimkan. 
 

6. Satu alamat email dapat digunakan untuk pendaftaran banyak peserta. 

 
 

KARYA 
 
Kriteria karya lukis untuk Kontes Lukis Anak Nasional: 

 
1. Tema: Kreativitas Keluargaku di Rumah Saat Pandemi Covid-19. 

 

2. Alat lukis bebas (krayon, pensil warna, cat air, spidol, dll.). 
 

3. Media kertas A3 (29.7 cm x 42.0 cm). 
 

4. Karya lukis berwarna. 
 

5. Tanda tangan / nama peserta dituliskan di lukisan sebagai tanda hasil 

karyanya (lokasi penulisan bebas). 
 

6. Judul karya lukis, nama lengkap, dan kelas dituliskan di balik karyanya. 
 

7. Karya lukis merupakan karya asli peserta. Karya dibuat pada periode 

tanggal 20 Juli – 15 September 2020. 
 

8. Karya lukis dianggap gugur jika: 

 Karya lukis dibuat dengan bantuan alat digital. 
 Karya lukis mirip dengan karya orang lain. 

 Karya lukis dikerjakan / dibantu orang lain.  
 Karya lukis pernah / sedang diikutkan dalam lomba / festival / 

pameran, atau sejenis untuk publik. 

  

https://bocah.org/lembar-formulir-kontes-lukis-anak-nasional-2020-2/
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SURAT PERNYATAAN 

HAK PENGGUNAAN KARYA LUKIS 

 
Saya, selaku pembuat karya lukis dan wali / orang tua, yakni: 

 

Nama pembuat karya lukis : 
 

Tempat / Tanggal Lahir  : 
 

Kelas     : 
 

Sekolah    : 

 
 

Alamat rumah   : 

 
 

 

Sekolah    : 

 
 

Nama Wali / orangtua  : 
 

Alamat rumah   : 

 
 

 

memberikan hak sepenuhnya pada panitia menggunakan karya lukis yang 

disertakan dalam surat pernyataan ini untuk pameran offline / online, 

duplikasi karya lukis dalam bentuk cenderamata untuk penggalangan dana, 

dan lain-lain mendukung kampanye hak anak dan kemanusiaan.  
 

Demikian surat Surat Pernyataan Hak Penggunaan Karya Lukis oleh Panitia 

ini kami buat secara sadar, tanpa paksaan, dan penuh pemahaman. 
 

Tempat & tanggal pernyataan dibuat: ……………………………………………………………… 

Tanda tangan: 

 
 

 
 

Nama: 
Pembuat karya lukis 

 
 

 
 

:Nama 
Wali / orangtua 

 


