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YURI LOMBA POSTER DAN KARIKATUR (DJOKO MARUTO) 

 

l. Pendahuluan 

Latar Belakang 

 Dalam rangka meningktkan prestasi mahasiswa di bidang Poster dan Karikatur, dan 

meningkatkan apresiasi terhadap masyarakat pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa 

 Selekda di bidang Poster dan Karikatur setiap tahun selalu diselenggarakan dalam 

rangka mencari bibit unggul yang akan mengikuti di tingkat nasional. Seleksi daerah dan di 

Tingkat Nasional di bidang Poster dan Karikatur ini diikuti oleh setiap perguruan tinggi yang 

ada baik Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta tanpa terkecuali. 

 Kali ini selekda diikuti oleh mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta 

Seluruh DIY. Lomba dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2004, di Hall Gedung Administrasi 

Kampus lll Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 

 Dalam pelaksanaan lomba bidang Poster dan Karikatur yang diselenggarakan di 

Universitas Sanata Dharma, menggunakan penilaian yang objektif dengan cara menunjuk 

dewan / tim yuri terdiri dari 3 institusi . Pertama dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 

kedua Universitas Negeri Yogyakarta dan ketiga Universitas Sanata Dharma sebagai tuan 

rumah. Dengan kerjasama dari ketiga yuri tersebut merupakan upaya untuk menghasilkan 

hasil penilaian yang objektif. 

 

ll. Metode Penjurian 

 Tim Yuri terdiri dari tiga orang yang telah dibentuk untuk melaksanakan tugas 

dengan cara mengamati, menyeleksi seluruh karya poster dan karikatur yang telah 

dipamerkan, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Setelah yuri yang terdiri dari tiga 

orang memilih beberapa karya poster dan karikatur yang memenuhi syarat, diseleksi lagi 

untuk memutuskan karya karikatur terbaik 1,2,3, dan poster terbaik 1,2,3 serta harapan 1 

dan 2 baik karya poster maupun karikatur 

 

lll. Kriteria Penilaian  

 Untuk penilaian lomba lukis/poster dan karikatur mahasiswa se Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dalam rangka selekda Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) ke-7 tahun 

2004 melalui tahapan : 



1. Pengumpulan karya Mahasiswa dari berbagai Perguruan Negeri dan 

Swasta 

2. Pemasangan karya yang ttelah terkumpul untuk dipamerkan. 

3. Penilaian seluruh karya yang telah dipamerkan oleh 3 yuri. 

 Adapun kriteria penilaiannya sebagai berikut: 

1. Kesesuaian dengan tema yang telah ditentukan oleh Panitia 

2. Kretifitas, yang meliputi kemampuan daya cipta dalam melahirkan 

bentuk-bentuk baru dalam menggambarkan tema melalui teknik dan 

media yang digunakan. 

3. Originalitas karya. Karya yang diciptakan selain mempunyai ciri khas juga 

belum pernah dipamerkan atau dibuat sebelumnya 

4. Komposisi bentuk maupun warna terdapat keharmonisan, artistik dan 

mendukung tema. 

5. Lukisan / Poster / Karikatur mudah dipahami oleh masyarakat baik 

penggambaran tema, bentuk maupun tekniknya. 

6. Keunikan karya 

 Untuk menilai dan menentukan penghargaan karya terbaik 1,2,3, dipilih oleh 3 yuri 

berasal dari 2 perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 

 

lV. Dewan Yuri 

1. Sumbo Tinarbuko (ISI) 

2. Titus Libert (ISI) 

3. Djoko Maruto (UNY) 

V. Hasil Penilaian  

 Lomba Poster : 

   Juara 1 : Andri Yulianto (ISI) 

   Juara 2 : Ahmad Wuryadi (UGM) 

   Juara 3 : Efendi Aldi (USW) 

   Harapan 1 : Stef Rahardi (USD) 

   Harapan 2 : Agung Laksono (UAD) 

 Lomba Karikatur: 

   Juara1 : Ivan Nurcahyo (ISI) 



   Juara2 : Agus Santoso (UNY) 

   Juara3 : Ali Marwanto (UGM) 

   Harapan 1 : Sofan Sofyan jalil (USD) 

   Harapan 2 : Edi Nurcahyo (UNY) 

 

Vl. Penutup 

 Penjurian lomba poster dan karikatur dalam rangka selekda DIY yang diikuti oleh 

seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sebagai 

anggota yuri dapat menerapkan ilmu desain dan seni lukis ke dalam seni poster dan 

karikatur yang selama ini saya tekuni serta dapat menyeimbangkan tenaga dan pikiran 

keilmuan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian pada 

masyarakat yang mewakili institusi Universitas Negeri Yogyakarta. 


