
 

 

  
PETUNJUK TEKNIS APLIKASI TERBUKA 

Festival Sketsa Indonesia 2019 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
TEMA     :  “SKETSAFORIA URBAN” 
WAKTU   :  12 September – 12 Oktober 2019 
PERESMIAN   :  Kamis, 12 September 2019, pukul: 19.30  – selesai 
TEMPAT   :  Gedung A, B, C, D dan area outdoor  

Galeri Nasional Indonesia 
Jl. Medan Merdeka Timur No.14 Jakarta Pusat 10110 

 
PESERTA   :  Warga Negara Indonesia (WNI), perorangan, semua usia.  
 
KARYA    :  Sketsa pada berbagai medium. 

 
TIM KURATOR  :  Bambang Bujono 

    Beng Rahadian    
       Teguh Margono 
 
 
KOORDINATOR PAMERAN :   Putra Murdani  

    Tunggul Setiawan 
    Aola Romadhona   
    Claudya Febri Romadhon 
    Subarkah 
 

EMAIL    :  festivalsketsa2019@gmail.com 
WEBSITE    :  www.galeri-nasional.or.id 
     www.kebudayaan.kemdikbud.go.id/galerinasional 
 
MEDIA SOSIAL   : Instagram : @galerinasional 
     Twitter  : @galerinasional_ 
     Facebook : Galeri Nasional Indonesia 
 
Informasi selengkapnya terlampir 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:festiva
http://www.galeri-nasional.or.id/


 
PENGANTAR KURATORIAL 

 

 

 

 

Bertemu, Berjalan, Mensketsa, Pameran 
 
Sketsa Urban, sketsa kota. Kata kunci pertama, mensketsa, membuat sketsa dalam makna 
postacademic, yang bukan lagi akademis. Yakni, sketsa yang terbebas dari batasan, dan dengan 
bebas memanfaatkan segala unsur menggambar. Dan urban, kata kunci kedua, bermakna luas: 
segala hal berkaitan dengan kota yang bukan hanya yang tampak, juga yang ada dalam hati, 
pikiran, dan imajinasi. Bukankah urbanus, bahasa Latin, selain berarti yang berkaitan dengan kota, 
juga mengandung makna menghaluskan, mengusahakan, berani, lancang, elok, dan pilihan? 
(Wiktionary). Maka, festival sketsa urban Indonesia pertama ini menyilakan peserta untuk mensketsa 
apa saja; apa saja yang menarik perhatian di sekitar kita; apa saja yang yang dirasa perlu segera 
diwujudkan dalam sketsa dari saat kita bangun tidur, beraktivitas, hingga tidur lagi. 
 
Memang, ini sebuah festival sketsa; pameran dan lain-lain kegiatan yang berkaitan dengan sketsa 
urban: bertemu, bergembira, mensketsa, berbagi, berpameran, berbincang. Lantas ada sebuah 
“ruang jurnal”, ruang di pameran untuk mewadahi sketsa-sketsa yang dianggap “lain daripada yang 
lain”; dari teknik hingga gagasan, dari pilihan medium hingga cara memamerkan. Di ruang jurnal 
ini pula sebuah kesinambungan dibeberkan: sketsa urban tidak lahir dari ketiadaan, melainkan 
mempunyai kaitan dengan masa silam. Sketsa urban diperlihatkan, dibagikan melalui media sosial, 
dulu sketsa dipublikasikan di media cetak. Sejumlah reproduksi sketsa dipamerkan juga, diperoleh 
dari majalah-majalah budaya dan lain-lain: Budaya, Mimbar Indonesia, Basis, Indonesia, Siasat dan 
beberapa surat kabar lainnya.        
 
Dari festival ini bisa jadi akan diperoleh jawaban: sketsa urban lebih merupakan aktivitas sosial, atau 
aktivitas seni rupa yang menyumbang pada perkembangan seni rupa masa kini yang telah berjalan 
jauh, melibatkan segala hal yang dianggap mungkin, bahkan tidak mungkin, menjadi karya seni 
rupa. 
 
Bagaimana pun komunitas sketsa urban telah tumbuh, dan di mana-mana di banyak kota di dunia 

kegiatan ini mengibarkan semboyan yang mengundang siapa saja: tunjukkan ke dunia, sebuah 

gambar tiap detik -- show the world, one drawing at a time.   

Festival Sketsa Indonesia di Galeri Nasional Indonesia ini membuktikannya. 
 
 
 
Tim Kurator 
 

 

 



A. PESERTA PAMERAN 
 

 Calon peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI), perorangan, semua usia. 

 Setiap calon peserta wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir lembar kesediaan 
dan CV/ biodata peserta menggunakan Bahasa Indonesia dalam format Word Document. 
Biodata terdiri dari: data diri, alamat lengkap, prestasi/ penghargaan, dan pengalaman 
pameran seni rupa (bila ada) dalam bentuk paragraf. Formulir lembar kesediaan dan CV/ 
biodata dapat diunduh di website galeri-nasional.or.id atau 
kebudayaan.kemdikbud.go.id/galerinasional  
(contoh terdapat dalam lampiran lembar kesediaan). 

 Setiap calon peserta seleksi dapat mengajukan MAKSIMAL 2 (dua) buah foto karya dalam 
format .jpg dengan resolusi 300 dpi dan ukuran file 1–5 mb. 

 Foto karya yang akan dikirim, diberi nama file dengan format: 
Nama calon peserta seleksi_Judul karya_Media_Ukuran karya_Tahun pembuatan 
karya_Keterangan waktu pembuatan karya 
Contoh: 
Zelda_Reruntuhan Bangunan_tinta pada kertas_ A3 (29,7 x 42 cm )_2019_ 
pagi/siang/sore/malam hari 

 Setiap calon peserta seleksi wajib mengirimkan kelengkapan berkas seleksi pameran 
tergabung dalam satu email berupa: 
a. Lembar kesediaan calon peserta seleksi (format microsoft word terlampir) 
b. Lembar CV/ biodata (format microsoft word terlampir) 
c. Foto karya (format .jpg dengan resolusi 300 dpi dan ukuran file 1–5 mb)  
d. Foto diri (format .jpg) 

 Seluruh kelengkapan berkas pameran (lembar kesediaan peserta, lembar CV/ biodata, foto 
karya, dan foto diri) dikirimkan paling lambat 11 Agustus 2019 ke alamat email: 
 
 
 
 
 
 
 
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Putra Murdani/ Tunggul Setiawan: 
Telp/ Fax   : 021 – 34833954/ 021 – 3813021 
Whatsapp/ SMS  : 081216647233 
*Pada hari dan jam kerja, Senin – Jumat, pukul 09.00 – 16.00 WIB 
 

 Pengumuman lolos seleksi bagi calon peserta akan diumumkan pada tanggal 22 Agustus 
2019 di website dan media sosial resmi Galeri Nasional Indonesia : 

Website : galeri-nasional.or.id 
  kebudayaan.kemdikbud.go.id/galerinasional 

Instagram : @galerinasional 
Twitter  : @galerinasional_ 
Facebook : Galeri Nasional Indonesia  
 

 Panitia akan menggunakan data seadanya untuk kepentingan publikasi (katalog/ leaflet) 
apabila calon peserta seleksi tidak memenuhi tenggat waktu pengumpulan berkas yang telah 
ditentukan (11 Agustus 2019). 
 

Email    : festivalsketsa2019@gmail.com 
Subjek (subject) email : Nama calon peserta seleksi_Kota_Provinsi 
Contoh   : Ziana Perdana_Semarang_Jawa Tengah 

mailto:festiva


 Panitia tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi bagi peserta yang ingin 
menghadiri pembukaan beserta rangkaian acara festival. Galeri Nasional Indonesia dapat 
membantu memberikan surat keterangan/rekomendasi kepada para peserta untuk 
memberikan dukungan dimaksud. 

 
e. CATATAN TENTANG KARYA    

 Pengerjaan dan penyiapan karya adalah tanggung jawab peserta. 

 Karya yang diajukan untuk dipamerkan merupakan hasil karya sketsa pribadi, on the spot, 
serta milik masing-masing peserta. 

 Karya yang dipamerkan merupakan hasil tanggapan, atau ada relevansinya terhadap tema 
pengantar kuratorial. 

 Karya berupa sketsa pada berbagai medium dan teknik bebas. 
 Ukuran karya :  

a. Karya 2 dimensional, tinggi x panjang berukuran maksimal/tidak lebih dari 1 x 1 m. 
b. Karya 3 dimensional, tinggi x panjang x lebar berukuran maksimal/tidak lebih dari             

1 x 1 x 1 m. 

 Pilihan ukuran, medium, dan bentuk karya yang bersifat khusus harus dibicarakan dengan 
pihak tim kurator pameran.  

 
f. PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN KARYA 
 Masing-masing perserta WAJIB menyiapkan kemasan bungkus atau kotak (packing) karya 

yang memadai sehingga tidak akan mengakibatkan kerusakan karya saat proses pengiriman 
dan pengembalian karya. 

 Peserta wajib mengirimkan karyanya ke dalam kondisi finish siap pajang/display. 
 Karya diterima Galeri Nasional Indonesia pada 23 Agustus – 1 September 2019. 
 Proses dan biaya pengiriman kembali/pemulangan karya ke masing-masing peserta 

pameran merupakan tanggung jawab panitia penyelenggara pameran. Panitia akan 
mengirimkan kembali ke alamat yang tertera dalam lembar kesediaan pameran. 

 Alamat pengiriman karya: 

 
Panitia Pameran “SKETSAFORIA URBAN”  

Festival Sketsa Indonesia 2019 

 

 Galeri Nasional Indonesia 

 Jl. Medan Merdeka Timur No.14, Jakarta Pusat – 10110 (depan Stasiun KA. Gambir) 

 Tlp/ Fax  : 021 - 34833954 / : 021 – 3813021 

WhatsApp/SMS  : 081216647233 

u.p. Bpk. Putra Murdani / Tunggul Setiawan 

 

  
 
 

g. DISPLAY KARYA 

 Display karya sepenuhnya adalah hak dan tanggung jawab kurator pameran dan Galeri 
Nasional Indonesia. 

 Pemasangan atau display karya yang bersifat khusus akan didiskusikan oleh kurator dengan 
pihak perupa/peserta yang bersangkutan. 

 Pengadaan alat yang digunakan untuk presentasi karya adalah tanggung jawab masing-
masing peserta yang menggunakannya. 



h. PUBLIKASI 

 Publikasi kegiatan akan dilakukan melalui berbagai saluran promosi dan interaksi elektronik. 

 Undangan dan poster pameran akan diproduksi Galeri Nasional Indonesia. 
 Galeri Nasional Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan press tour dan menyebarkan 

press release menjelang pelaksanaan kegiatan. 
 

i. KATALOG & PIAGAM 

 Galeri Nasional Indonesia akan memproduksi katalog pameran. 
 Katalog pameran akan dicetak akan didistribusikan kepada para peserta pameran, 

pengunjung pameran, pemerhati seni, pengamat seni rupa, dan kalangan pendidikan. 
 Setiap peserta pameran akan mendapatkan piagam keikutsertaan pameran. 

 
 
 

CATATAN : TENGGAT WAKTU PENTING (TIME FRAME) 
 

1. Peluncuran aplikasi terbuka dan      
pengiriman berkas seleksi pameran   16 Juli – 11 Agustus 2019 

2. Seleksi karya      19 – 21 Agustus 2019 
3. Pengumuman hasil seleksi     22 Agustus 2019 
4. Pengolahan data terkait Katalog dan 
      Bahan Publikasi     23 – 31 Agustus 2019 
5. Pencetakan katalog dan bahan publikasi   1 – 7 September 2019 
6. Pengiriman karya ke Galeri Nasional Indonesia  23 Agustus – 1 September 2019 
7. Display karya      2 – 11 September 2019 
8. Pembukaan pameran      12 September 
9. Pameran       13 September – 12 Oktober 2019 
10. Pembongkaran display karya     14 – 20 Oktober 2019 
11. Pengembalian karya kepada peserta    21 – 31Oktober 2019 

 
 
 
 


