
JUKNIS LOMBA MEMBUAT BONEKA  

BERPAKAIAN ADAT JAWA GAYA YOGYA DENGAN BERPAKAIAN BATIK/LURIK 

(Dalam Rangka Memperingati Hari Kartini Daerah lstimewa Yogyakarta) 

 

I. TEMA  a. lnovasi Boneka Yogya, Nilai Perca Berkelas 

b. Dengan Jiwa dan Semangat Kartini Mendorong Kreatifltas Perempuan 
Berdaya dan Berbudaya 

 

II. SPESIFIKASI BONEKA: 

a. Badan menggunakan bahan Katun 

b. Tinggi Boneka antara 20 cm - 30 cm dengan ketebalan makslmal 10 cm 

c. Berpakaian Tradisional Adat Jawa Gaya Yogya dengan Batik/Lurik beserta 
asesoris pendukungnya 

d. Rambut menggunakan benang woll jenis apapun 

e. Bahan bahan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan desainnya 

f. Boneka dapat dipajang berdiri/duduk 

g. Karya Boneka yang dibuat harus aman, tidak mudah rusak, tidak rentan 
terhadap sentuhan/goncangan 

h. Boneka dapat berbentuk tunggal/Sarimbit/Berpasangan. 

 

III. PESERTA: 

a. Peserta diikuti oleh 5 komponen organisasi Bayangkari, Darma Pertiwi, 
Darma wanita, BKOW dan TP.PKK masing masing komponen mengirimkan 3 
orang peserta 

b. Kabupaten/Kota masing masing mengirimkan 3 orang peserta 

c. Setiap peserta dianjurkan membuat karya boneka yang bisa menciptakan 
inovasi baru, unik dan original 

 

IV. PENDAFTARAN DAN INFORMASI : 

a. Pendaftaran ,Iomba dimulai tanggal 10 Maret 2023 melalui komponen 
organisasi masing masing dan dari masing masing Kabupaten/Kota 

b. Pendaftaran Lomba bisa dilakukan melalui on line Email : 
kartinilomba@gmail.com 

mailto:kartinilomba@gmail.com


c. Boneka dikumpulkan di Kantor TP.PKK DIY, Kompleks Kepatihan, Danurejan, 
Yogyakarta dalam bentuk sudah jadi (dibuat di rumah) dimasukkan dalam 
DOS KACA/MIKA dilampiri video/foto proses pembuat dan Narasi filosofinya 
secara singkat 

d. Teknical meeting dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 di 
Ruang Rapat TP.PKK DIY jam 08.00 WIB 

e. Pengumpulan Boneka dimulai tanggal 27 Maret 2023, terakhir tanggal 31 
Maret 2023 jam 12.00. 

f. Pemenang akan diberikan Hadiah : 

Untuk Juara I : Rp. 2.000.000,-  Untuk Juara Harapan I : Rp. 1.200.000,- 

Juara II : Rp. 1.750.000,-           Harapan II : Rp. 1.000.000,- 

Juara III : Rp. 1.500.000,-           Harapan Ill : Rp. 800.000,- 

g. Kriteria Penilaian : 

- Lampiran Boneka : Judul Karya boneka , ukuran boneka , video/foto proses 
pembuatan boneka, Narasi/Filosofi. 

- Estetika 

- Kreativitas 

- Orisinalitas gagasan 

- Nilai Seni dan Nilai Jual. 

 

V. SVARAT DAN KETENTUAN 

a. Boneka yang menjadi peserta lomba baik yang menjadi Juara maupun yang 
tidak masuk kejuaraan akan menjadi hak milik penyelenggara, dengan 
digantl biaya pembuatannya sebesar Rp. 100.000,- 

b. Boneka yang ikut dilombakan merupakan hasil karya sendiri dan belum 
pernah dipublikasikan/diikutkan dalam lomba yang lain, bila ditemukan 
peserta mempublikasikan karyanya maka peserta dinyatakan gugur. 

c. Boneka yang ikut dilombakan memiliki makna filosofi yang mencerminkan 
kekhasan Yogyakarta baik dari sisi bentuk boneka, kain Batik/Lurik yang 
dipakai. 

d. Boneka yang sudah dikumpulkan di Kantor TP.PKK DIY, akan dikurasi/dinilai 
oleh Tim YURI Lomba 

e. Penentuan Yuri didasarkan pada jumlah nllai yang diperoleh pada setiap 
aspek penilaian untuk menentukan kejuaraan, dan Keputusan Yuri mutlak 
dan tidak bisa diganggu gugat. 

f. Penjurian akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 dan hasilnya 
akan segera diumumkan. 



g. Setelah selesai penentuan kejuaraan lomba, penyelenggara berhak 
mempublikasikan dalam bentuk apapun. 

 

 

Yogyakarta,    Maret 2023 

 

 


