
Hal: 1 / 14 

 

 

  



Hal: 2 / 14 

 

LATAR BELAKANG 

 
South China Morning Post mendeteksi awal virus Covid-19 pada 17 November 2019 di Wuhan, 
China. Pertama-tama dinamakan Sindrom Pernafasan Akut Berat / Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2). Penyakit ini seperti halnya flu dengan gejala pilek, batuk, 
sakit tenggorokan, sakit kepala, dan terkadang diawali demam selama beberapa hari. 
 
World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan dunia dalam 
kondisi pandemi karena Coronavirus Disease 19 telah menyebar ke 114 negara. Keberadaan 
virus ini memberikan dampak negatif pada seluruh sektor kehidupan.  

 
  

Salah satu sudut kota Wuhan, China. (Chinatopix via AP - news.detik.com 26 Jan 2020) 
 
Sekolah di Indonesia diliburkan mulai pertengahan Maret 2020 sampai sekarang. Murid belajar 
di rumah dengan mengakses materi dari guru melalui internet. Hal tersebut menjadi masalah, 
seperti: 
 Pengajar tidak optimal menyampaikan materi pelajaran. 
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 Siswa tidak mudah menerima pelajaran. 
 Orang tua tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan memadai saat mendampingi 

anaknya belajar. 
 

Di sisi lain, banyaknya waktu berkumpul di rumah mestinya menjadi momen berharga bagi 
anggota keluarga menjalin komunikasi. Mereka melakukan berbagai aktivitas yang sebelumnya 
dianggap remeh, seperti: berkebun, memasak, membuat kerajinan, membersihkan, 
memperbaiki rumah, dll. Namun, tetap saja ada rasa bosan karena merasa kegiatannya sangat 
terbatas dan terkurung di rumah. Tidak dapat berjumpa teman, tetangga, dan sanak keluarga 
yang lain. 
 
Kondisi demikian memberikan inspirasi untuk melakukan kegiatan yang melibatkan banyak 
keluarga namun tetap mengindahkan protokol kesehatan. Pemilihan kontes lukis karena mudah 
dan praktis pelaksanaannya. Kegiatan keluarga tergambarkan dalam karya lukis. Internet 
digunakan sebagai media berbagi pengalaman tersebut. 
 
 

TUJUAN 
 

1. Pengasah kreativitas dan kemampuan melukis. 
2. Sarana berbagi suka-duka keluarga selama pandemi covid-19. 
3. Peningkatan momen keluarga berkumpul dan berkomunikasi lebih berkualitas. 
4. Media dokumentasi kreativitas keluarga dari sudut pandang anak-anak melalui karya lukis. 
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk berkarya seiring adaptasi kebiasaan baru (new 

normal) dan perkembangan jaman. 
6. Pameran karya lukis untuk apresiasi, inspirasi, dan pembelajaran tentang kreativitas bagi 

keluarga lain melalui media daring. 
 

 



Hal: 4 / 14 

 

PARA PIHAK 
 
Kontes Lukis Anak Nasional ini merupakan kerja kolaborasi: 
 Tlatah Bocah, Lembaga yang bergerak dalam bidang anak dan kebudayaan sejak 2004. 
 Kagama Care, Lembaga kemanusiaan alumni Universitas Gadjah Mada. 
 Rumah Alumni UGM, Tempat titik pertemuan dan oase bagi alumni Universitas Gadjah 

Mada. 
 Alpad 88, Perkumpulan Alumni SMAN 3 Jogja angkatan 88. 

 

 
 
 
Panitia melibatkan pula konsultan yaitu: 

 Karya Eka Nala, perusahaan IT dalam penyediaan sistem cerdas di berbagai bidang. 

 Fakultas Seni Rupa - Institut Seni Indonesia Yogyakarta, institusi pendidikan tinggi bidang 
seni rupa di Indonesia.  

 

 
 
 
Beberapa mitra yang andil dalam perhelatan ini terdiri dari: 
 Panjebar Semangat, Majalah mingguan berbahasa Jawa yang terbit di Surabaya sejak 2 

September 1933. 
 SH Net, Media berita daring yang dikelola oleh mantan wartawan dan staf surat kabar Sinar 

Harapan sejak 2016. 
 Jogja Update, Mikroblogging tentang berbagai informasi seputar Jogja. 
 Imajifes, Ajang ekspresi seni visual berbasis media online-digital untuk mendukung kerja-

kerja kemanusiaan. 
 Kala, Ruang kreatif alternatif anak muda. 
 

 

https://tlatahbocah.org/
http://kagamacare.id/
https://kagama.ugm.ac.id/
https://sma3jogja.sch.id/
http://karyaekanala.com/
https://isi.ac.id/program/seni-rupa/
https://www.facebook.com/majalahpanjebarsemangat/
http://sinarharapan.net/
https://twitter.com/JogjaUpdate
https://imajifes.com/
https://kaosdistro.org/
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SPONSOR 
 
 PT Bukit Asam Tbk., perusahaan enerji kelas dunia yang sebagian besar sahamnya dimiliki 

BUMN. 
 APRI, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia yang legal secara aman, ramah lingkungan, 

berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
 

 

 
AGENDA 
 
Semua agenda Kontes Lukis Anak Nasional ini dilaksanakan secara daring dan selalu diumumkan 
di https://bocah.org/konteslukis.  Selain jadwal yang sudah disusun seperti di bawah ini akan 
ada agenda-agenda kejutan. Selalu pantau perkembangan di laman ini. 
 
20 Juli - 15 September 2020 

Pendaftaran dan pengiriman karya peserta melalui formulir daring (data diri dan foto karya 
lukis). Batas waktu penerimaan panitia paling lambat Selasa, 15 September 2020 jam 23.59 
WIB. 

 

17 September 2020 
Pengiriman e-sertifikat untuk 200 karya favorit se Indonesia. 

 

25 September 2020 
Pengiriman e-sertifikat untuk 100 karya favorit se Indonesia. 

 

1 Oktober 2020 
Pengiriman e-sertifikat untuk 50 karya favorit se Indonesia. 
Peserta yang lolos babak ini wajib mengirimkan karya lukis asli ke panitia segera setelah 
pengumuman. 

 

20 Oktober 2020 
Pengumuman finalis, dilanjutkan wawancara mereka. 

 

30 Oktober 2020 
Pengumuman pemenang.` 

 

1 November - 31 Desember 2020 
Perhelatan: 
 Pameran karya lukis. 

http://www.ptba.co.id/
http://tambangrakyat.com/
https://bocah.org/konteslukis
https://bocah.org/lembar-formulir-kontes-lukis-anak-nasional-2020-2/
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 Apresiasi karya lukis oleh publik. 
 Penjualan cenderamata. 

 
 

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. 
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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FORMULIR 
 
DAFTAR PERTANYAAN: 
 

DATA DIRI 
 
Alamat email 
 Gunakan 1 alamat email yang biasa digunakan. Sangat berguna untuk komunikasi panitia 

dengan peserta.  
 

Nama Lengkap Peserta 
 

Tanggal Lahir 
 

Nomor Whatsapp yang Mudah Dihubungi 
 Digunakan untuk komunikasi panitia dengan peserta & orang tua / walinya. 
 Harap tuliskan kode negara tempat nomor kartu tercatat (Indonesia = 62 tanpa 

menggunakan tanda +) baru nomor telponnya tanpa menggunakan 0 di depan. Misal kartu 
Indonesia, nomor telpon 0812 - 8123 9876, maka di formulir dituliskan 6281281239876. 

 
DATA SEKOLAH 
 
Nama Sekolah 

 Cukup sebutkan nama sekolahnya. 
Contoh: SD Negeri 9 Cimahi atau SDLB Bhinneka Tunggal Ika, dll. 

 

Provinsi Sekolah 

 Isilah sesuai provinsi tempat sekolah berada. 
 

Jenis Sekolah 

 Harap pilih sesuai sekolah yang diikuti. Apabila jenis sekolah tidak tercantum di situ, harap 
sesuaikan dengan yang sejenis. Apabila tidak sekolah, harap pilih homeschooling. 
 

SD / MI / sejenis SDLB PKBM Homeschooling 
 
 

Kelas / Angkatan 

 Isilah sesuai kelas yang diikuti pada tahun ajaran 2020 / 2021. 
 

 
Klik gambar di atas ini untuk latihan mengisi formulir 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe1QCx8rxVGBg7QEJH1g3oqejjmBi8NaLJ0Z3oE8JeWZNhmw/alreadyresponded
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DOKUMENTASI 
 
Judul Karya Lukis 
 

Foto Karya Lukis yang Sudah Jadi 

 Foto yang ditampilkan hanya karya lukisnya. Bisa juga dengan hasil pemindaian / scan. 
Kapasitas penyimpanan 5 Megabyte. 

 Pengambilan gambar tepat dari atas karya lukis, gambar masuk dalam layar semua, bidang 
datar. Perhatikan pencahayaan. 

 Nama file dengan format: Kelas ... - Nama Peserta - Judul Karya Lukis 
Contoh: Kelas 1 - Dadang Rustawan - Hastakarya 

 
Hal ini untuk mempermudah dan mempercepat pendataan serta meminimalisir kekeliruan 
dengan milik peserta lain. 
 
 
KORESPONDENSI 
 
Penggunaan media daring pada Kontes Lukis Anak Nasional ini untuk menyesuaikan adaptasi 
kebiasaan baru (new normal). Panitia menyebarkan informasi melalui fasilitas Google, laman, 
media sosial, dan surel tanpa bertemu muka dengan peserta maupun pihak yang berkompeten. 
Berikut adalah akun panitia yang bisa diklik untuk akses publik. 
 

      
 
Kesekretariatan berada di Rumah Alumni UGM, Kompleks Perumahan Dosen UGM, Bulaksumur 
Blok D 5, Depok, Yogyakarta. Alamat tersebut hanya dipakai sebagai penerima kiriman paket 
karya lukis asli para semifinalis. Demikian pula nomer telpon hanya diberikan pada semifinalis 
untuk koordinasi tahap selanjutnya. 

 

 
 
APRESIASI 
 
PARTISIPATIF 
 

Kontes Lukis Anak Nasional ini merupakan perayaan bergembira bersama. Meskipun yang 
melukis hanya satu orang, namun di balik itu ada orkestra hebat sehingga tercipta suatu karya 

https://kagama.ugm.ac.id/
https://bocah.org/
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
mailto:KontesLukis@Bocah.org
https://goo.gl/maps/Hvu6KFgKFDkDUWpZ6
https://bocah.org/
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
mailto:KontesLukis@Bocah.org
https://goo.gl/maps/Hvu6KFgKFDkDUWpZ6
https://bocah.org/
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
mailto:KontesLukis@Bocah.org
https://goo.gl/maps/Hvu6KFgKFDkDUWpZ6
https://bocah.org/
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
mailto:KontesLukis@Bocah.org
https://goo.gl/maps/Hvu6KFgKFDkDUWpZ6
https://bocah.org/
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
mailto:KontesLukis@Bocah.org
https://goo.gl/maps/Hvu6KFgKFDkDUWpZ6
https://bocah.org/
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
mailto:KontesLukis@Bocah.org
https://goo.gl/maps/Hvu6KFgKFDkDUWpZ6
https://bocah.org/
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
mailto:KontesLukis@Bocah.org
https://goo.gl/maps/Hvu6KFgKFDkDUWpZ6
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lukis. Bahkan bisa menjadi kolosal ketika publik terlibat dalam mendukung anak berkreasi. Mau 
tahu perannya? 
 

 
KELUARGA 
 
Saat melukis, si anak tidak sendirian. Keluarga sangat berperan. Sang kakak menyiapkan 
minuman. Ibunya membuat penganan. Bapaknya menunggui sambil mendokumentasikan 
proses. Semangat penuh keingintahuan sang adik, menjadikan semuanya terbahak. Karya lukis 
yang dihasilkan adalah hasil diskusi. 
 

“Hal yang tidak diperkenankan pada kontes lukis ini hanyalah 
membantu melukis ke media lukis”. 

 
Kalau membantu meraut pensil atau mengambilkan pewarna, mengapa tidak? 
Hal asyik terjadi jika keluarganya mengunggah foto dan video saat berproses ke media sosial. 
Tentu saja dengan ijin sang pelukis dan memperhitungkan privacy. Beri tagar  #KontesLukis 
#HariAnak #PendidikanInklusi #AnakMelukis #AnakMerdeka #BahagiaDiRumah 
#WaspadaCovid19 #IndonesiaMerdeka dan tagar lain yang biasanya dipakai. Jangan lupa 
senggol media sosial panitia: 
 

    
 
yang siap meneruskan status tersebut melalui akun yang ada. 
 
 
PUBLIK 
 
Kontes Lukis Anak Nasional mengajak publik mengapresiasi kreativitas anak-anak. Dukungan 
kawan-kawan merupakan spirit mereka untuk terus berkarya. Patut disayangkan apabila 
luapan api-api kecil ini padam karena kita berdiam diri. 
 
Kontes lukis ini tidak tergantung pada sponsor namun menginisiasi gotong royong untuk 
mendukung anak-anak berkarya. Setiap orang mempunyai sumber daya yang bisa dibagikan. 
Hal yang paling mudah dilakukan adalah acung jempol, bagikan, dan komentari dengan gawai 
kita.  
 
Temukan potensi-potensi anak-anak tersebut di sosial media dengan tagar  #KontesLukis 
#HariAnak #PendidikanInklusi #AnakMelukis #AnakMerdeka #BahagiaDiRumah 
#WaspadaCovid19 #IndonesiaMerdeka atau jenguk akun panitia: 

    

https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
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Kawan-kawan juga dapat memberi penghargaan para pemenang. Panitia menggabungkannya 
dengan hadiah yang sudah disiapkan. 
 
Publik bisa juga memberikan hadiah khusus pada karya lukis tertentu yang nanti dipamerkan 
di laman https://Bocah.org/konteslukis dengan menghubungi panitia di surel 
KontesLukis@Bocah.org. 

 
 

SIAPA SAYA 
 
Pak Tino Sidin adalah legenda. Almarhum mengasuh Gemar Menggambar TVRI era 80'an. Pada akhir 
acara beliau menunjukkan gambar kiriman anak-anak dari berbagai daerah dan berkomentar "Bagus!". 
 
Pak Tino Sidin membimbing anak-anak berani menggambar. Semua karya adalah benar, tidak 
ada yang salah. Masing-masing unik dengan kekhasannya sendiri-sendiri. Klik gambar pak Tino 
Sidin berikut untuk melihat bagaimana beliau memotivasi anak-anak (menit 1.20): 

 

 
Pak Tino Sidin juga menerbitkan buku serial pelajaran menggambar 

 
Bagaimana dengan kita? Apakah harus menjadi orang terkenal? Siapa bilang? Mulailah 
sekarang juga. 
 
Gawai yang kita pegang adalah senjata ampuh. Mari dukung anak-anak pada Kontes Lukis 
Anak Nasional ini. Kontes lukis sebagai sarana pengasah ketrampilan melukis anak-anak dan 
empati publik. 

https://bocah.org/konteslukis
mailto:KontesLukis@Bocah.org?subject=Apresiasi%20Karya%20Lukis&body=Saya%20ingin%20mengapresiasi%20karya%20lukis%20.%20.%20.%20dalam%20bentuk%20.%20.%20.%22
https://tirto.id/pak-tino-sidin-guru-gambar-kita-semua-enfj
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.youtube.com/watch?v=IVJU0XomXzY
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.youtube.com/watch?v=IVJU0XomXzY
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.youtube.com/watch?v=IVJU0XomXzY
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.youtube.com/watch?v=IVJU0XomXzY
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.youtube.com/watch?v=IVJU0XomXzY
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Simak laman ini untuk menelusuri media sosial tempat karya lukis anak-anak hebat tersebut 
diunggah. acung jempol, bagikan, dan komentari adalah hal paling sederhana yang bisa kita 
lakukan. Apresiasi Anda pasti positif bagi semesta. Gunakan kata kunci #KontesLukis 
#HariAnak #PendidikanInklusi #AnakMelukis #AnakMerdeka #BahagiaDiRumah 
#WaspadaCovid19 #IndonesiaMerdeka. 
 
Kiat paling mudah untuk menemukannya adalah dengan mengunjungi akun panitia: 

 

    
 
 

PENJURIAN 
 
Panitia berdiskusi panjang menentukan kurator dan juri yang berkompeten supaya pelaksanaan 
Kontes Lukis Anak Nasional ini berkualitas  tinggi. Selain itu, Fakultas Seni Rupa - Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta memberi dukungan penuh selaku konsultan. Hal tersebut mengingat 
organisasi penggagas kontes lukis ini (Tlatah Bocah - Kagama Care - Rumah Alumni UGM - Alpad 
88) konsisten berkiprah cukup lama di bidangnya. 
 

https://isi.ac.id/program/seni-rupa/
https://isi.ac.id/program/seni-rupa/
https://tlatahbocah.org/
http://kagamacare.id/
https://kagama.ugm.ac.id/
https://sma3jogja.sch.id/
https://sma3jogja.sch.id/
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
https://www.instagram.com/tlatahbocah/
https://facebook.com/tlatahbocah
https://twitter.com/tlatahbocah
https://www.youtube.com/TlatahBocah
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Bersama Mas Tomy W. Taslim Berkonsultasi dengan Bapak Dr. Drs. Timbul Raharjo, M.Hum., 

Dekan Fakultas Seni Rupa, ISI Yogyakarta. 
 
Kurator dan juri terdiri dari akademisi dan pelaku seni rupa. Mereka telah berpengalaman di 
berbagai aktivitas seni rupa. Pemilihan pemenang karya lukis merupakan keputusan bersama 
secara obyektif dan profesional. 
 
 
HADIAH 

 
1. Semua peserta berhak mendapatkan e-sertifikat peserta. Syarat: peserta telah mengirim 

data diri dan foto karya lukis melalui formulir daring yang sudah disediakan. 
2. Sebanyak 300 peserta berhak mendapatkan e-sertifikat semifinalis. Setiap kelas ada 50 

semifinalis. Syarat: semifinalis telah mengirim karya lukis asli dan surat pernyataan hak 
panitia. Hak panitia artinya penggunaan karya lukis untuk penggalangan dana kemanusiaan, 
cenderamata bergambar karya lukis tersebut, pameran, dan promosi. Surat pernyataan 
dibuat panitia, diisi oleh semifinalis, dikirim ke panitia. 

3. Sebanyak 90 peserta berhak mendapatkan e-sertifikat finalis. Setiap kelas ada 15 finalis. 
Syarat: finalis bersedia diwawancara jarak jauh oleh panitia. 

https://www.facebook.com/tomytaslim
https://www.facebook.com/timbul.raharjo.92
https://bocah.org/lembar-formulir-kontes-lukis-anak-nasional-2020-2/


Hal: 13 / 14 

 

4. Sebanyak 24 peserta berhak menjadi pemenang. Setiap kelas ada 4 pemenang sesuai 
penilaian juri. Para pemenang ini akan mendapatkan: 
 Sertifikat cetak. 
 Piala. 
 Peralatan sekolah. 
 

Panitia melayani percetakan sertifikat untuk semua peserta dengan mengganti ongkos cetak 
dan biaya pengiriman. 
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CONTOH E-SERTIFIKAT PESERTA 
Dikirimkan langsung ke surel semua peserta yang sudah mengisi formulir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTOH E- SERTIFIKAT SEKOLAH / ORGANISASI 
Dikirimkan langsung ke surel sekolah / organisasi yang anggotanya menjadi peserta setelah 

mengisi formulir 
 
 
 
 


