
 

Petunjuk Teknis Gelar Aksi Widiatmika (GAW) 

Lomba Melukis Tingkat SD 

 

A. Ketentuan Peserta dan Pendaftaran  

1. Peserta lomba adalah siswa-siswi Kelas IV, V, dan VI Sekolah Dasar (SD) se-Kuta dan Kuta 

Selatan dan Taman Kanak-Kanak (TK). 

2. Peserta lomba dapat mendaftarkan diri pada : 

a. http://gg.ggformpendaftaranSD_gaw2021 untuk lomba tingkat SD kelas 4, 5 dan 6 

b. http://gg.ggformpendaftaranTK_gaw2021 untuk lomba tingkat TK A dan B 

3. Kuota maksimal untuk masing-masing lomba Tingkat Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai 

berikut: 

a. Kuota maksimal untuk peserta lomba Olimpiade IPA sejumlah 50 peserta 

b. Kuota maksimal untuk peserta lomba Olimpiade Matematika sejumlah 50 peserta 

c. Kuota maksimal untuk peserta lomba Story Telling sejumlah 15 peserta 

d. Kuota maksimal untuk peserta lomba Melukis sejumlah 40 peserta 

e. Kuota maksimal untuk peserta lomba Mesatua Bali sejumlah 15 peserta 

f. Kuota maksimal untuk peserta lomba Tari Condong sejumlah 14 peserta 

g. Kuota maksimal untuk peserta lomba Tari Baris Tunggal sejumlah 14 peserta 

h. Kuota maksimal untuk peserta lomba Menyanyi Bali sejumlah 15 peserta 

4. Lomba bisa berjalan apabila batas minimal mencapai 30% dari kuota maksimal peserta dan 

terdiri dari 3 sekolah yang berbeda. 

5. Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 3 siswa untuk mengikuti lomba olimpiade IPA 

dan Matematika, Story telling dapat mengirimkan 1 orang siswa, Lomba melukis 2 orang 

siswa, Lomba mesatua bali 1 orang siswa, lomba tari Condong 1 orang siswi, lomba tari 

Baris Tunggal 1 orang siswa, dan lomba Menyanyi Bali 1 orang siswa. 

6. Apabila kuota yang ditentukan oleh panitia tidak terpenuhi, maka sekolah dapat 

mengirimkan peserta lebih dari ketentuan tersebut. 

http://gg.ggformpendaftaransd_gaw2021/
http://gg.ggformpendaftarantk_gaw2021/


7. Peserta boleh mengikuti lebih dari 1 jenis lomba dengan syarat hari lomba tidak berbenturan. 

8. Peserta lomba wajib mengikuti Technical Meeting sesuai dengan hari yang telah ditentukan 

(jadwal tecnical meeting dapat dilihat di petunjuk masing-masing lomba) 

9. Peserta lomba wajib join ke grup WA masing-masing lomba 

a. Olimpiade IPA  : https://chat.whatsapp.com/ElyOlDrPcJ3FLZN7ApI4lV  

b. Olimpiade Matematika : https://chat.whatsapp.com/CTTLa42mgxtGPhxpMaS4hP  

c. Storry Telling  : https://chat.whatsapp.com/JuGrqfpIpj81ndLHoIS4u5 

d. Mesatua Bali  : https://chat.whatsapp.com/GVvFt8cKid8LD3VnlKxOJk   

e. Melukis Tingkat SD  : https://chat.whatsapp.com/GRSC0AOhF841mxtEKNsSby  

f. Tari Condong  : https://chat.whatsapp.com/INPk1bEnKIJ3cakVilpvpf  

g. Tari Baris   : https://chat.whatsapp.com/DyWRtoKOXJV7x0HD0gXy1B 

h. Menyanyi   : https://chat.whatsapp.com/Kcpf9oZiXCN80QX3IoMkXT  

i. Mewarnai Tingkat TK : https://chat.whatsapp.com/EXB7RcdS8oY8GPcEmsSpYk  

 

B. Teknis Lomba Melukis 

 Kriteria Peserta 

1. Peserta lomba adalah siswa/siswi SD kelas IV, V atau VI se-kecamatan Kuta dan Kuta 

Selatan. 

2. Setiap sekolah mengirim 2 orang peserta putra/putri 

3. Kuota maksimal untuk lomba melukis sejumlah 40 orang peserta 

4. Apabila kuota yang ditentukan oleh panitia tidak terpenuhi, maka sekolah dapat 

mengirimkan peserta lebih dari ketentuan tersebut. 

 

 Kriteria Lomba 

1. Tema lomba adalah “Semangat Belajar di Masa Pandemi” 

2. Peserta diperbolehkan menggunakan crayon, pensil warna, spidol, pensil, dll dalam 

pewarnaan 

3. Kertas gambar yang dipakai untuk lomba melukis adalahkertas gambar ukuran A3 

4. Proses melukis harus divideokan dengan durasi 3 menit mencakup pembuatan sketsa, 

pewarnaan dan finishing. 

5. Hasil akhir gambar yang difoto dan video dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Foto dan video harus kelihatan jelas dengan pencahayaan yang jelas 

b. Tidak boleh ada bayangan atau hal lain yang menganggu karya. 

c. Foto dikirim ke http://gg.gg/Melukis_SD_GAW2021 dalam bentuk format JPG 

https://chat.whatsapp.com/ElyOlDrPcJ3FLZN7ApI4lV
https://chat.whatsapp.com/CTTLa42mgxtGPhxpMaS4hP
https://chat.whatsapp.com/JuGrqfpIpj81ndLHoIS4u5
https://chat.whatsapp.com/GVvFt8cKid8LD3VnlKxOJk
https://chat.whatsapp.com/GRSC0AOhF841mxtEKNsSby
https://chat.whatsapp.com/INPk1bEnKIJ3cakVilpvpf
https://chat.whatsapp.com/DyWRtoKOXJV7x0HD0gXy1B
https://chat.whatsapp.com/Kcpf9oZiXCN80QX3IoMkXT
https://chat.whatsapp.com/EXB7RcdS8oY8GPcEmsSpYk
http://gg.gg/Melukis_SD_GAW2021


d. Video dikirim ke http://gg.gg/Melukis_SD_GAW2021 dalam bentuk MP4 

e. File foto dan video diisi: Nama Lomba_Nama Peserta_Nama Sekolah.  

Contoh : Lomba Melukis_ Gede Maha_SD No 1 Mangupura 

f. Pengumpulan file foto dan video diterima paling lambat Hari Selasa, tanggal 26 

Januari 2021 pukul 12.00 

 

 Kriteria Penilaian: 

a. Kesesuaian dengan tema 

b. Teknik pewarnaan/kemampuan estetis 

c. Kreativitas 

d. Keharmonisan 

 

Contact Person :  

a. Ni Luh Putu Reza Rosita Ar, S.Pd. (087 861 053 106) 

b. Ni Made Oki Rosmeriani, S.Pd. (083 832 139 839) 

c. I Kadek Agus Putrawan, S.Pd (081 239 020 044) 

d. Ni Made Astri Dwi Jayanthi, S.Pd (082 286 868 628) 

 

http://gg.gg/Melukis_SD_GAW2021

