
PROPOSAL DANA HIBAH PROYEK 

RUANG BERKARYA RAMAH ANAK 

 

A. DESKRIPSI PROYEK 

Meluaskan ruang berkarya supaya saya bisa berkarya sambil menemani anak anak bermain. 

Sehingga saya bisa lebih produktif dalam meramaikan dunia seni rupa khususnya sebagai 

pelukis dekoratif. 

 

B. LATAR BELAKANG 

Berkarya menjadi sesuatu yang mahal untuk saya. Sebagai seorang ibu dua balita, saya 

mendidik dan melakukan pekerjaan rumah seorang diri karena suami bekerja di luar kota. 

Berkarya saya lakukan dengan mencuri waktu ketika menemani anak bermain atau setelah 

mereka tidur. Meski demikian saya menjalaninya sebagai anugrah. Saya tetap bersemangat 

mengembangkan aktifitas seni dalam diri saya untuk saya dan lingkungan sekitar. Kebetulan 

kedekatan saya dengan anak anak di lingkungan tempat tinggal mendorong mereka untuk 

sering datang ke tempat saya  melukis. Awalnya bermain dengan anak anak saya, tak 

terkadang mengganggu aktifitas saya melukis. Karena itu mereka saya libatkan sekalian 

untuk belajar bersama. Saya ajarkan apa yang selama ini saya pelajari.  Menggambar, 

melukis, komputer grafis dan lain-lain.  Beberapa murid sekolah sd tempat saya memberikan 

les ektrapun sering ke rumah untuk belajar menggambar. Saya sengaja membukakan 

kesempatan ini tanpa pungutan biaya, berharap kedepannya suatu saat nanti saya bisa 

mendirikan sanggar seni yang lebih kompleks manfaatnya. 

 

 

C. MASALAH YANG DIANGKAT 

Tempat yang tidak memadai membuat ruang gerak saya terbatasi. Ruangan yang sempit dan 

bongkar pasang sangat menyita waktu. Malam saya gunakan untuk beristirahat, siang saya 

gunakan untuk berkarya dan menemani anak anak bermain.  

 

D. INDIKATOR SUKSES 

1. Secara khusus: Terselesaikannya karya  karya dekoratif saya yang merupakan rangkaian 

dari satu tema yaitu ‘dolanan bocah’ yang selama ini tersendat sendat pengerjaannya. 

Terdiri dari 10 karya lukis yang sudah 80% selesai.  

    Secara luas : Ketika saya bisa bangkit dari kefakuman berkarya, dan seterusnya menjadi 

pembuka jalan untuk berkesenian kembali. 

 

2. Anak anak yang datang semakin banyak dan mampu menyerap ilmu dari ruang berkarya 

yang ramah anak dari hibah ini. 

 

 

 



E. KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN 

 Melukis (saya sendiri) 

 Menggambar dan mewarnai untuk usia di bawah lima tahun hingga SD. 

 Belajar desain grafis untuk usia SMP. 

 

F. PESERTA RUANG BERKARYA RAMAH ANAK 

 ENDAH SUSANTI (Saya sendiri sebagai perupa perempuan seni lukis dekoratif). 

 Anak anak pada usia di bawah lima tahun. 

 Anak anak pada usia SD hingga SMP. 

 Dan masyarakat atau siapapun yang tertarik berkarya bersama saya. 

 

G. KARYA YANG SEDANG DIKERJAKAN 

10 Karya dekoratif dengan tema ‘Dolanan bocah’. 

 

 

Judul karya: Engklek, Ukuran: 120 x 160 cm, Media: Akrilik di atas kanvas 

 

 

Judul karya: Jamuran, Ukuran: 120 x 160 cm, Media: Akrilik di atas kanvas 

 



 

Judul karya: Makan Pizza, Ukuran: 120 x 140 cm, Media: Akrilik di atas kanvas 

 

 

Judul karya: Ingkling, Ukuran: 120 x 160 cm, Media: Akrilik di atas kanvas 



 

Judul karya: Jamuran, Ukuran: 120 x 160 cm, Media: Akrilik di atas kanvas 

 

 

Judul karya: Hadiah dari bapak  

Media: Crayon di atas kertas 

 

 

Judul karya: Ayunan,  

Ukuran: 40 x 80 cm, Media: Akrilik 

di atas kanvas 

 



 

Judul karya: Ingkling, Ukuran: A3 , Media: Crayon di atas kertas 

 

Judul karya: Berlari, Ukuran : A3,  Media: Crayon di atas kertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. KEGIATAN ANAK ANAK 

Seluruh kegiatan berada dalam satu ruangan ini. 

 

 

 

 

 

Beberapa anak kadang datang untuk belajar. 

      Penampakan ruangan apa adanya. 



I. DETAIL RENCANA DARI DANA HIBAH: 

Meluaskan ruang berkarya. 

Saya menempati rumah pribadi yang tidak terlalu luas. Tidak ada halaman untuk bermain anak, dan 

setiap ada anak yang akan belajar menggambar ruang harus dikondisikan. Jika saya diamanahi dana 

hibah, akan saya pergunakan untuk membuat ruang di atas rumah saya. Berukuran 3 x 10 meter 

dengan tangga menghadap ke luar. Supaya memungkinkan terbuka untuk umum. Pertimbangan 

saya karena di daerah saya sudah sangat padat penduduk. Jadi bisa menghadirkan ruang 

berkreatifitas didalam kota Yogyakarta. 

 

J. DANA YANG DIHARAPKAN 

No  Keterangan Jumlah 

1 Membeli material bangunan : 15.000.000 

2 Membayar tukang bangunan  10.000.000 

3 Membeli perlengkapan ramah anak   5.000.000 

Total keseluruhan :        30.000.000 

 
K. PENUTUP 

Demikian proposal ini saya buat dengan kondisi yang sebenar benarnya. Atas perhatian dan 
pertimbangannya, saya ucapkan terima kasih. 


