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INFORMASI LOMBA LUKIS 

 

 
Lestarikan Selamanya Persahabatan Kedua Negara 

Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok 

Revisi November 2020 

印中两国友谊之情; 

天长地久，万年长青。 

Kata Pengantar 

 

Dalam rangka perayaan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan 

Republik Rakyat Tiongkok yang ke 70 tahun, Yayasan Musik Jakarta (YMJ) bersama 

dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing (KBRI – Beijing), Kedutaan Besar 

Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta, Perhimpunan Persahabatan Indonesia – 

Tiongkok, Beijing Association of Retired Workes for Overseas Chinese Affairs dan 

beberapa instansi di Indonesia dan di Tiongkok akan mengadakan Lomba Lukisan 

dengan tema BUDAYA 

 
Lukisan dengan tema BUDAYA dapat diambil dari masing-masing atau kedua negara, 

dengan harapan melalui kegiatan tersebut dapat melestarikan persahabatan kedua 

negara dan meningkatkan pengertian, kerja sama melalui pertukaran budaya masing- 

masing kedua negara tersebut. 

Lomba lukisan dibagi dalam beberapa kategori usia (lihat lembar persyaratan dan 

prosedur). Panitia Lomba Lukisan akan mengundang tim pakar dari ke dua negara 

untuk mengadakan seleksi karya unggulan dan memberikan predikat berupa Gold, 

Silver, Bronze dan Merit untuk semua karya lukis yang ikut dalam Lomba Lukis 70 

tahun hubungan diplomatis (persahabatan) RI-RRT 2020. 

Pelukis dari Lomba Lukis 70 tahun RI-RRT 2020 akan menerima Sertifikat  

partisipasi dan karya-karya unggul dari Lomba Lukis 70 tahun RI-RRT 2020 akan 

ditampilkan secara online di akun-akun Social Media dan Website Yayasan Musik 

Jakarta. Dan jika waktu memungkinkan, akan ditampilkan dalam sebuah pameran 

lukisan di Jakarta.  

 

Jakarta, November 2020 
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Persyaratan, Ketentuan & Prosedur Lomba Lukisan 70 tahun RI-RRT 2020 

 
 

Lestarikan Selamanya Persahabatan Kedua Negara 

Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok 

印中两国友谊之情; 

天长地久，万年长青。 

Tujuan: 

 

Dalam rangka perayaan 70 tahun persahabatan antara Indonesia dan Republik 

Rakyat Tiongkok (RRT), diadakan Lomba Lukis 70 tahun RI-RRT 2020 dengan 

tema 

 
Lestarikan Selamanya Persahabatan Kedua Negara Indonesia dan RRT 

 

印 中  两  国  友  谊 之  情 ;  

天  长 地  久，万  年  长 青。 

Tema karya lukisan mengangkat tema BUDAYA dari masing-masing atau dan 

kedua negara, dengan harapan melalui kegiatan tsb. dapat melestarikan 

persahabatan kedua negara dan meningkatkan pengertian, kerja sama dan 

pertukaran budaya masing-masing kedua negara tsb. 

 
 

Persyaratan & Ketentuan: 

1. Peserta lomba lukisan dapat berasal dari semua negara dan berbagai usia 

2. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran, melampirkan copy passport/akte 

kelahiran serta melampirkan foto berukuran 3 cm x 4 cm 

3. Ukuran dan bentuk lukisan mengikuti salah satu ketentuan berikut : Portrait A3 

atau Landscape A3 (297 mm x 420 mm) 

4. Media lukisan bebas, bisa berupa cat minyak, akrilik, cat air dll, dan diatas 

kanvas, kertas dllnya 

5. Lukisan bertemakan Kebudayaan Indonesia / Tiongkok 

6. Lukisan harus dilukis tanpa bantuan digital 

7. Semua lukisan harus diberi judul 

8. Semua lukisan harus diberi nama pelukisnya pada lukisannya 

9. Lukisan yang telah dikirimkan kepada panitia adalah sepenuhnya menjadi hak 

milik penyelenggara dan tidak dikembalikan 
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10. Lukisan & Formulir dapat dikirim kepada panitia paling lambat tanggal 15 

Desember 2020, (sesuai dengan cap postal), keterlambatan penerimaan lukisan 

tidak akan diterima 

11. Hasil penilaian dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

12. Pengumuman pemenang Lomba Lukis Internasional 2020 akan dilakukan 

secara online di social media dan website Yayasan Musik Jakarta pada 

tanggal 31 Desember 2020 
 

Kategori & Standar Penilaian: 
 

Kategori Usia 

A ≤ 18 tahun 

B 19 – 35 tahun 

C≥ 36 tahun 

 

 Lukisan yang memperoleh nilai 60-69 mendapatkan penghargaan Merit 

 Lukisan yang memperoleh nilai 70-79 akan mendapatkan penghargaan 

Bronze 

 Lukisan yang memperoleh nilai 80-89 akan mendapatkan penghargaan Silver 

 Lukisan yang memperoleh nilai 90 dan lebih akan menerima 

penghargaan tertinggi yaitu Gold 

Prosedur Pendaftaran: 

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Lomba Lukis Internasional 2020 

2. Melengkapi persyaratan dokumen yang tertera dalam Formulir Pendaftaran 

Lomba Lukis Internasional 2020 

3. Mengirim Karya dan kelengkapan dokumen sebelum 15 Desember 2020. 

Hadiah & Penghargaan: 
 

1. Semua lukisan unggulan dengan predikat Gold, Silver, Bronze akan ditampilkan 
secara online di Social Media dan Website Yayasan Musik Jakarta, dan pada 
waktu yang memungkinkan akan diadakan pameran lukisan di Jakarta. 

2. Semua peserta yang lukisannya mendapat predikat Gold, Silver, Bronze dan 

Merit akan mendapatkan Sertifikat Partisipasi dari Panitia Lomba Lukis 

Internasional 2020. 

 
Keterangan lainnya: 

1. Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di www.yayasanmusikjakarta.org 

2. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menigirimkan email ke info.lukis@yayasanmusikjakarta.org 
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