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JURI LOMBA MENGGAMBAR DAN MEWARNAI PAMERAN LENSA TP 2011 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Dalam acara Pameran Teknologi Pendidikan “Lensa TP 2011”, 

Exhibition Hall Taman Pintar Yogyakarta merupakan bentuk kerja sama dari 

dua intansi yang saling mendukung yaitu Universitas Negri Yogyakarta dan 

Taman Pintar Yogyakarta, menyelenggarakan Lomba Menggambar dengan 

tema “Jogja Istimewa” dan Lomba Mewarnai dengan tema “Lingkungan 

Hidup”. 

  Lomba tersebut bertujuan selain guna memberikan kegiatan positif 

bagi anak-anak melalui diadakannya Lomba Menggambar dan Mewarnai, 

juga untuk menjaring potensi anak-anak yang memiliki kemampuan di 

bidang menggambar dan mewarnai. Hal ini ada baiknya dilakukan sejak usia 

anak-anak. Munculnya generasi penerus dalam bidang menggambar dan 

mewarnai sangat penting artinya, mengingat Yogyakarta merupakan salah 

satu kota budaya yang sudah sering dapat mewakili dan mendapatkan 

Kejuaraan Melukis di Tingkat Internasional. Oleh karenanya perlu 

dipertahankan kelangsungannya.  

 Peserta Lomba naik Lomba Menggambar maupun Lomba Mewarnai 

dijaring melalui sekolah-sekolah dasar, seluruh Kotamadya Yogyakarta baik 

negri maupun swasta. Untuk lomba menggambar pesertanya anak usia 6 – 

8,5 tahun, sedangkan untuk Lomba Mewarnai pesertanya anak usia 5 – 

6,5tahun. Yang pelaksanaannya lombanya di gedung taman Pintar 

Yogyakarta.  

 Untuk pelaksanaan penjurian Lomba Menggambar dan Mewarnai 

dalam Acara Pameran Lensa Teknologi Pendidikan berdasar SK Dekan FBS 

UNY No: 02647/ UN.34. 12/ KP/ 2011.  

  

II. TEMPAT DAN WAKTU 

 

Lomba Menggambar dan Mewarnai dalam acara pameran “Lensa 

Teknologi Pendidikan” diselenggarakan di exhibition hall, Taman 

Pintar pada hari Sabtu, 3 Desember 2011. Lomba diselenggarakan 

pada jam 08.00 – 13.00 WIB untuk lomba mewarnai, dan untuk lomba 

menggambar dari jam 11.00 – 16,00 WIB. 

 



III. KRITERIA PENILAIAN LOMBA MEWARNAI 

 

A. Untuk lomba mewarnai, seperti biasanya karena sketsa gambar sudah 

depersiapkan sebelumnya, maka Lomba Mewarnai penilaian lebih 

sederhana.  

1. Kerapihan dalam Mewarnai. Pewarnaan bentuk-bentuk, sketsa 

yang ada dinilai tingkat kerapihannya.  

2. Teknik Mewarnai, hal ini meliputi ketrampilan menggunakan 

bahan dan alat dalam hal ini menggunakan krayon atau pensil 

berwarna, dan yang terpenting adalah bagaimana 

mengkombinasikan, penyusunan, penggabungan warna-warna 

yang digunakan, sehingga tampak harmonis dan menarik. 

 

B. Sedangkan untuk Lomba Menggambar agak berbeda yaitu meliputi:  

1. Tema, tema harus sesuai dengan yang ditentukan oleh panitia, dalam 

hal ini adalahh Jogja Istimewea. 

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

bentuk baru, dalam menjabarkan tema, melalui teknik dan media yang 

digunakan.     

3. Oroginalitas Karya, karya dalam Hal ini, belum pernah ada, belum 

pernah dibuat sebelumnya, atau belum pernah dibuat oleh orang lain. 

4. Komposisi bentuk maupun warna dari element yang ada, terdapat 

keharmonisan, artistik, dan mendukung tema. 

5. Lukisan mudah dipahami masyarakat, selain dalam penggambaran tema 

juga ketrampilan teknik penggambarannya. 

6. ketepatan waktu, dalam penyelesaian dalam melukis merupakan suatu 

persyaratan, karena waktu yang tersedia benar - benar terbatas. 

 

Untuk menilai dan menentukan penghargaan terbaik I, II, dan III 

dipilih oleh dua orang Juri yang sesuai dengan keahliannya.  

 

IV. DEWAN JURI 

 

Juri lomba menggambar dan mewarnai dalam acara pameran lensa 

teknologi pendidikan di Exhibition Hall Taman Pintar Yogyakarta 3 

Desember 2011 sebagai berikut:  

 

1. Drs. Djoko Maruto, M.Sn. (juri I) 

2. Amirna Tita Lestyana (juri II) 



 

V. HASIL PENJURIAN 

 

Dari hasil penjurian untuk:  

1. Kategori Menggambar: Lensa TP 2011 sebagai berikut bawah: 

1.1 Juara  I  Vicky Kusuma Afriyansah  

1.2 juara  II  Muhammad Lintang Ramadhan 

1.3 juara  III  Cahyaningtyas 

2. Kategori Mewarna: Lensa TP 2011 sebagai berikut: 

2.1 juara  I  Argo Rakajanu DY Gusti Negara Putra 

2.2 juara  II  Lakeisha Alief Rajni Yuono 

2.3 juara  III  Marliza Najmi Yulianisa 

 

VI. PENUTUP 

 

Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu butir Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Juri merupakan salah satu kegiatan pengabdian pada 

masyarakat bagi dosen pendidikan Seni Rupa. 

 Dalam kegiatan penjurian lomba khususnya lukis, menggambar, 

dosen dituntut untuk memberikan pengabdian yang terkait dengan profesi 

kependidikan. Oleh karenanya perlu adanya tanggung jawab profesi 

terutama pada masyarakat dalam hal ini selain mampu memberikan 

penilaian secara benar sesuai standar keilmuan, juga mampu 

mendeskripsikan di hadapan masyarakat luas sebagai bentuk 

pertanggungjawaban profesi sekaligus memberikan apresiasi tentang seluk 

beluk seni lukis khususnya perihal penjurian lomba lukis kepada masyarakat. 

 

  


