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JURI LOMBA LUKIS MORAL 

Dies Natalis UNY ke – 40 

 

I. Pendahuluan 

Untuk memeriahkan dalam rangka Dies Natalis UNY ke – 40 salah satu bentuk 

kegiatan yang diselenggarakan adalah Lomba Lukis Moral di sekitar Pagar UNY 

di bagian timur. Hal ini diselenggarakan dengan tujuan, selain untuk 

memperindah lingkungan di sekitar UNY, khususnya bagian Pagar Pembatas 

dengan wilayah umum yang seringkali dikotori corat-coret yang tidak baik, juga 

untuk memberika penyaluran pada generasi muda untuk berkomunikasi lewat 

bakal seni melalui lukisan mural yang sekaligus untuk menciptakan keindahan di 

lingkungan kampus.  

Adapun yang tidak kalah pentingnya melalui lomba lukis mural ini untuk 

memberikan penghargaan bagi kelompok maupun perorangan yang dapat 

menciptakan karya terbaik yang terkait dengan masalah kependidikan sesuai 

dengan tugas yang diemban oleh institusi UNY.  

Peserta Loma Lukis Mural ini terbuka untuk umum terutama untuk kelompok 

generasi muda se-Daerah istimewa Yogyakarta.  

II. Tempat dan Waktu 

Lomba lukis Mural diselenggarakan pada tanggal 8 – 9 Mei 2004 bertempat di 

dinding pagar pembatas UNY bagian Timur, Jalan Gejayan, sepanjang 200 

meter. Lomba diselenggarakan pukul 08.00 – 16.00 WIB selama dua hari.  

 

III. Kriteria Penilaian Lomba 

Penilaian Karya Mural seperti pada umumnya dalam hal ini ada dua tahapan: 

1. Pengumpulan desain dan seleksi 

2. Penyelenggaraan/ pelaksanaan melukis mural bagi peserta terseleksi, dan 

penilaian hasil. 

Adapun kriteria penilaian Lomba Lukis Mural sebagai berikut: 

1. Kesesuaian dengan tema yang telah ditentukan oleh Panitia. 

2. Kreatifitas yang meliputi kemampuan daya cipta, dalam melahirkan bentuk 

baru dalam menjabarkan tema, melalui teknik dan media yang digunakan.  



3. Originalitas karya. Karya yang diciptakan belum pernah ada di tempat lain 

(dibuat orang) atau kelompok lain. 

4. Komposisi bentuk maupun warna, terdapat keharmonisan, artistik, dan 

mendukung tema. 

5. Lukisan mudah dipahami masyarakat, selain menggambarkan tema juga 

ketrampilan teknik penggambarannya. 

6. Bagi peserta kelompok, perlu kerja sama yang baik dalam penyelesaian 

lukisan. Karena selain koordinasi yang baik juga setiap individu harus 

memiliki ketrampilan yang sifatnya tersendiri atau spesialisasi sehingga 

dapat menyelesaikan secara cepat dna tepat waktu. 

Untuk menilai dan menentukan penghargaan terbaik satu, dua, dan tiga, dipilih 

tiga juri yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

 

IV. Dewan Juri 

Juri Lomba Mural dalam Rangka Dies Natalis ke – 40 UNY sebagai berikut: 

1. Drs. Djoko Maruto (UNY) 

2. Drs. Susapto Murdowo, M. Sn (UNY) 

3. Drs. Hening Swasana, M. Sn (ISI Yogyakarta) 

 

V. Hasil Penjurian 

Juara I  : kelompok MSD Yogyakarta 

Juara II : kelompok UNY Yogyakarta 

Juara III : kelompok ISI Yogyakarta 

 

VI. Penutup 

Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu tugas dosen pada umumnya, 

dan dosen pendidikan Seni Rupa khususnya, sesuai dengan bidang ilmu yang 

ditekuni yaitu Seni Lukis. Maka sebagai Juri Lomba Lukis Mural merupakan salah 

satu bentuk pengabdian masyarakat. Penyelenggaraan penilaian secara 

obyektif, dengan ketentuan sesuai kriteria akademis, dengan harapan dapat 

memberikan pembelajaran pada masyarakat. 

Kerja sama dan solidaritas antar Juri penting artinya dalam rangka pembinaan 

dan menumbuh kembangkan kelompok-kelompok pelukis mural di Yogyakarta. 

 


