
 

 

 

BERITA PERS 

 

“Exploitation of Fish” dianugerahkan sebagai  

UOB Painting of the Year 2015 

 

 

Jakarta, 26 Oktober 2015 – PT Bank UOB Indonesia (UOBI) menganugerahkan Bapak Anggar 

Prasetyo sebagai juara dalam kompetisi UOB Painting of the Year 2015 di kategori pelukis profesional1, 

kategori tertinggi dalam lomba seni lukis yang digelar oleh UOBI. Sebagai pelukis yang masuk dalam 

kategori profesional, Pria berusia 42 tahun tersebut sebelumnya pernah melakukan pameran lukisan di 

lebih dari 200 kota.  

Karya seni Anggar Prasetyo yang memenangkan kompetisi ini berjudul “Exploitation of Fish”, 

menggambarkan dampak dari penangkapan ikan yang berlebihan sehingga mengurangi cadangan ikan 

di lautan. Tehnik pembuatan lukisan menggunakan cat semprot dan dikombinasikan dengan cat acrylic 

menghasilkan efek dimensi yang timbul ke permukaan meskipun menggunakan kanvas yang datar. 

Anggar Prasetyo mengatakan “Laut memberikan manusia berbagai keanekaragaman hayati yang 

melimpah dan sepatutnya menjadi tanggung jawab setiap insan manusia untuk melestarikannya. 

Generasi yang akan datang berhak untuk menikmati laut yang bersih dan bukan sebagai sebuah 

dengan eksploitasi laut secara berlebihan”.  

Sebagai pemenang UOB Painting of the Year 2015, Anggar Prasetyo mendapatkan hadiah senilai 

Rp250 Juta. Hasil karya Anggar selanjutnya akan dikompetisikan dengan pelukis-pelukis dari Malaysia, 

Singapura dan Thailand yang memenangkan kompetisi UOB Painting of Year di masing-masing negara 

tersebut untuk mendapatkan gelar sebagai UOB Southeast Asian Painting of the Year. Selain itu Anggar 

juga berkesempatan untuk memenangkan residency programme di Fukuoka Asian Art Museum di 

Jepang.  

 

 

1
 Kategori Profesional terbuka bagi semua seniman yang memiliki portofolio karya yang mapan. Mereka harus sudah pernah menggelar 

pameran baik pameran tunggal maupun pameran secara bersama-sama. Karya mereka juga saat ini terdaftar pada suatu galeri atau pernah 
mendapatkan penghargaan di bidang seni rupa. 



 

 

 

Pada kategori Pendatang Baru2, pelukis Dian Pramana Putra Wijaya dinobatkan sebagai The Most 

Promising Artist of the Year dengan hasil karya “Place of Farming”.  Senada dengan karya Anggar 

Prasetyo, luksian Dian menggambarkan dampak dari kemajuan teknologi terutama melalui media sosial 

yang memicu keserakahan insan manusia dan mendorong nafsu untuk menghancurkan.  

Bapak Armand B. Arief, Presiden Direktur UOB Indonesia menyampaikan bahwa UOB berkomitmen 

untuk mendorong pertumbuhan seni di Indonesia karena seni memainkan peranan yang penting dalam 

lingkungan masyarakat yang dinamis dan kreatif.  Meskipun kita melihat maraknya interaksi sosial 

disebabkan oleh kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi, seni tetap menjadi sebuah media 

yang penting bagi khalayak umum untuk mengangkat berbagai aspek yang mempengaruhi lingkungan 

kita. 

“Kami bangga kegiatan kompetisi tahunan UOB Painting of the Year terus mendorong seniman-seniman 

di berbagai pelosok Indonesia untuk menghasilkan karya seni yang luar biasa, memberikan inspirasi 

dan menyatukan masyarakat. Talenta seniman-seniman Indonesia kini semakin dikenal di luar negeri.” 

ujar Armand. 

Pemilihan lukisan pemenang dilakukan oleh Dewan Juri yang beranggotakan Bapak Agus Dermawan T, 

seorang konsultan seni di Istana Presiden Republik Indonesia, Bapak Kuss Indarto, kurator dan 

pemimpin editor di berbagai media publikasi antara lain Indonesian Art News dan Harian Berita Nasional 

Jogja, serta turut serta Bapak Edwin Rahardjo, Ketua Asosiasi Galeri Seni Indonesia sekaligus pemilik 

Edwin Gallery. 

Melahirkan alumni-alumni dengan talenta berbakat  

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pagelaran kompetisi UOB Painting of the Year telah melahirkan 

alumni pelukis-pelukis berbakat.  Pelukis-pelukis yang telah memenangi kompetisi UOB Painting of the 

Year antara lain Gatot Indrajati, pemenang perdana kompetisi UOB Painting of the Year di tahun 2011, 

dan hasil karnya baru-baru ini berjudul “The Puppet State” telah dipamerkan di Indonesia, Singapura, 

Korea Selatan dan Shanghai.  

 

 

2
 Kategori pelukis pendatang baru terbuka bagi mereka yang tengah menekuni pendidikan seni, mulai meniti karir di bidang seni lukis ataupun 

mereka yang melukis sebagai hobi. 



 

 

 

Y. Indra Wahyu, pelukis yang dikenal dengan bakatnya menggunakan tehnik cat air dan skesta, yang 

merupakan pelukis Indonesia pertama mendapatkan gelar UOB Southeast Asian Painting of the Year di 

tahun 2012. Pelukis lainnya adalah Suroso Isur, yang memenangkan kompeitisi UOB Painting of the 

Year di 2013 dan hasil karyanya telah dipamerkan di berbagai galeri seni di Indonesia. Serta tidak 

ketinggalan Antonius Subiyanto, pemenang kompetisi UOB Painting of the Year 2014 (Indonesia) dan 

juga menjuarai 2014 UOB Southeast Asian Painting of the Year.  Hasil karya Antonius telah dipamerkan 

di berbagai kota di Indonesia. 

Pameran lukisan 

Seluruh hasil karya seniman-seniman yang berhasil dalam masuk dalam babak finalis akan dipamerkan 

di kantor pusat UOB Indonesia, bertempat di UOB Plaza, Jakarta dari tanggal 26 Oktober hingga 30 

November 2015. Di saat yang sama UOB Art Gallery di Singapura melakukan pameran lukisan para 

pemenang UOB Painting of the Year dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.  

Daftar pemenang kompetisi UOB Painting of the Year 2015 (Indonesia) 

Penghargaan Pemenang Judul Lukisan Nilai Hadiah 

Kategori Profesional 

UOB Painting of the Year 
Award 

Bapak Anggar Prasetyo Exploitation of Fish Rp250 Juta 

Gold Award Bapak Sapto Sugiyo Utomo “CV” Rumah Kardus Rp100 Juta 

Silver Award Bapak Rocka Radipa Good Vibration Rp80 Juta 

Bronze Award Bapak Andy Firmanto 
Menanam Padi  
di Langit 

Rp50 Juta 

Kategori Pendatang Baru 

Most Promising Artist of the 
Year Award 

Bapak Dian Pramana Putra 
Wijaya 

Place of Farming Rp30 Juta 

Gold Award Bapak Laksamana Ryo Journey of a Dreamer Rp25 Juta 

Silver Award Bapak Turi Raharjo Gajahku Menangis Rp15 Juta 

Bronze Award Bapak Tito Tryamei Berbagi Cerita Rp10 Juta 

 

- Selesai – 



 

 

 

 

Sekilas Mengenai PT Bank UOB Indonesia 

 
PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) didirikan di tahun 1956 dengan jaringan layanan bank terdiri dari 41 kantor cabang, 
172 kantor cabang pembantu disertai 173 ATM di 54 kota di 18 propinsi di seluruh Indonesia. Layanan perbankan UOB 
Indonesia dapat diakses melalui jaringan regional ATM UOB,  ATM Prima, ATM Bersama dan jaringan ATM Visa.  
 
UOB Indonesia merupakan anak perusahaan United Overseas Bank Limited (UOB), bank terkemuka di Asia dengan jaringan 
global 500 kantor di 19 negara dan teritori di Asia Pasifik, Eropa Barat dan Amerika Utara. 
 
UOB Indonesia berkomitmen untuk terus menciptakan produk dan layanan berkualitas yang terkonsentasi dalam layanan 
nasabah individu melalui produk ritel seperti kartu kredit, produk-produk simpanan serta pinjaman KPR. UOB Indonesia juga 
melayani nasabah korporasi melalui layanan-layanan perbankan di bidang business banking, commercial banking, corporate 
banking, pasar global dan manajemen investasi.  

UOB Indonesia juga fokus melayani perusahaan-perusahaan dalam rencana ekspansinya. Bank telah membantu perusahaan-
perusahaan di sektor konstruksi, pertambangan, real estate dan sektor jasa lainnya yang berekspansi ke Indonesia. Lembaga 
pemeringkat Fitch Rating memberikan UOB Indonesia rating AAA (idn). 

Berbagai penghargaan diterima oleh UOB Indonesia di tahun 2015 antara lain Indonesian Bank Loyalty Award untuk kategori 
Saving Account of Conventional Banking untuk bank dengan aset dibawah Rp 100 Triliun,  Contact Centre Service Excellence 
Award, serta Best Structured & Commodity Trade Solution of The Year dari Alpha Southeast Asia Awards. 

UOB Indonesia turut berperan aktif di komunitas dengan memusatkan kegiatan Corporate Social Responsibility di dunia seni, 
pendidikan dan anak-anak. Sejak tahun 2011, UOB Indonesia mengadakan kompetisi tahunan UOB Painting of the Year. 
Pemenang kegiatan UOB Painting of the Year diikutsertakan dalam kompetisi tingkat regional di Asia Tenggara. Perseoran 
juga turut mendorong pegawainya untuk aktif dalam kegiatan sukarela melalui kegiatan tahunan UOB Heartbeat, Donor Darah 
dan Donasi Buku.   

Untuk informasi lebih lengkap, kunjugi www.uob.co.id  

Informasi lebih lanjut, hubungi: 

 
Maya Rizano       Steven Fitzgerald Sipahutar 

Strategic Communications & Customer Advocacy Head  Strategic Communications & Customer Advocacy 
Tel: +62 21 2350 6000 ext. 31246     Tel: +62 21 2350 6000 ext. 31246 
Email: mayarizano@uob.co.id     Email: stevenfigerald@uob.co.id  

http://www.uob.co.id/
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