
 

 

 

SMART CERIA SMP TELKOM BANDUNG 
Kawasan Pendidikan Telkom 

Jl. Radio Palasari Dayeuhkolot – Bandung 40257 

 

Bandung, 09 Desember 2021 
No   : 396/004/SMP-TB/XII/2021 

Hal  : Perpanjangan Pendaftaran Lomba  

Lampiran  : - 

 

Yth. Kepala SD/MI Se-Jawa Barat 

di  

Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Terima kasih kepada Kepala Sekolah yang telah bersedia menerima undangan lomba yang 

telah kami kirimkan sebelumnya. Kami berharap partisipasinya untuk mengikuti perlombaan 

SMART CERIA yang diselenggarakan oleh SMP Telkom Bandung.  

Dari undangan yang kami kirim ada beberapa perubahan diantaranya : 

1. Batas Pendaftaran semula sampai tanggal 10 Desember 2021, diperpanjang menjadi 

tanggal 17 Desember 2021. 

2. Jumlah peserta semula 1 orang tiap cabang lomba menjadi maksimal 3 orang. 

3. Technical Meeting semula akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2021 menjadi 

tanggal 18 Desember 2021. 

4. Batas akhir pengumpulan Video semula pada tanggal 22 Desember 2021 menjadi tanggal 

25 Desember 2021.  

5. Pengumuman Lomba semula tanggal 28 Desember 2021 menjadi tanggal 29 Desember 

2021. 

6. Berikut adalah link Pendaftaran Lomba SMART CERIA :  

https://bit.ly/formpendaftaran-smartceria 

7. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi bagian admin penerimaan pendaftaran : 

Sofie Aryani Dewi, S.Pd  : 081321402811 

Fitri Febriani, S.Pd  : 083822452716 

Berhubung satu dan lain hal, lomba LKBB dan Semaphore Dance ditunda sampai batas 

waktu yang belum ditentukan. 

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas dukungan dan perhatian Bapak/Ibu kami 

ucapkan terima kasih. 

 

 

Bandung, 24 November 2021 

Ketua Pelaksana SMART CERIA 

 

 

 

Oos Rosyatin, S.Pd. 

NIK. 93720022 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/formpendaftaran-smartceria


 

 

 

LAMPIRAN 1 

JENIS PERLOMBAAN 

SMART CERIA SMP TELKOM BANDUNG TINGKAT SD/MI 

SE-PROVINSI JAWA BARAT SECARA ONLINE. 

 

NO JENIS LOMBA 

1 PASANGGIRI JAIPONG 

2 SOLO VOCAL 

3 MEWARNAI 

4 TIKTOK 

5 TAHFIDZ 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 2 

PETUNJUK TEKNIS  

LOMBA MEWARNAI 

1. Kriteria Lomba 

a. Tema lomba adalah SMP Telkom Bandung CERIA 

b. File gambar yang belum diwarnai bisa didownload melalui (link), bagi peserta lomba 

yang tidak bisa mendownload file gambar, bisa dikirimkan melalui grup WA/Email 

(konfirmasi terlebih dahulu kepada panitia). 

c. Print gambar yang belum diwarnai di kertas A4 

d. Lomba mewarnai dilaksanakan secara langsung melalui Zoom 

e. Nama akun zoom menggunakan format : Nama_Kelas_Nama Sekolah 

Contoh: Kinan_6A_SD Melati 

f. Selama live zoom peserta wajib menyalakan kamera yang menampilkan kegiatan 

mewarnai dengan jelas 

g. Waktu pengerjaan selama 60 menit 

h. Peserta sudah siap 10 menit sebelum lomba dimulai 

i. Peserta yang terlambat bergabung di link zoom tidak mendapatkan penambahan waktu 

j. Peserta dilarang memulai lomba sebelum ada perintah dari panitia dan apabila terdapat 

kecurangan dari peserta maka akan didiskualifikasi 

k. Peserta tidak diperbolehkan dibantu orang lain saat pelaksanaan lomba berlangsung 

l. Pewarnaan boleh memakai crayon/spidol/pensil warna 

m. Hasil akhir gambar difoto dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

 Foto langsung dikirim maksimal 10 menit setelah pelaksanaan lomba 

 Foto harus terlihat jelas dengan pencahayaan yang baik 

 Foto dikirim ke (link) dalam bentuk format JPG maksimal 5MB 

 File foto diberi nama dengan format: Nama_Kelas_Asal Sekolah_Asal 

Kecamatan_Kabupaten/Kota 

Contoh: Kinan_6A_SD Melati_Kec.Dayeuhkolot_Kab.Bandung 

2. Penilaian  

Penilaian dilakukan oleh juri yang berpengalaman di bidang gambar dan didampingi oleh 

panitia lomba. Kriteria penilaian meliputi:  

a. Kreativitas 

b. Komposisi warna 

c. Ketepatan waktu 

d. Kerapihan dan kebersihan



 

 

PETUNJUK TEKNIS  

LOMBA TAHFIDZ QUR’AN 

 

A. KETENTUAN LOMBA  

1. Lomba Tahfizh Qur’an diselenggarakan dengan dua kategori yaitu Putra dan Putri. 

2. Setiap sekolah mengirimkan masing-masing 1 peserta baik Putra maupun Putri. 

3. Peserta diwajibkan memakai pakaian sekolah dan sesuai syariat islam (bagi siswa putra 

dianjurkan memakai peci) saat perlombaan berlangsung. 

4. Nomor urut peserta akan diundi saat Technical meeting. 

5. Apabila jumlah peserta sudah memenuhi kuota, maka pendaftaran lomba Tahfizh 

Qur’an akan ditutup. 

6. Apabila ada peserta yang berhalangan hadir, maka tidak dapat digantikan oleh peserta 

lain. 

7. Setiap kategori lomba dinilai oleh dua juri. 

  

B. MEKANISME & MATERI LOMBA 

1. Lomba Tahfizh Qur’an dilasaksanakan 1 babak. 

2. Peserta berhak memilih amplop yang disediakan Juri, didalamnya meliputi: 

a. Materi bacaan (Maqra/Wajib) adalah Al Qur’an juz ke-30, Surat Al-Insyiqaq. 

b. Setelah menyelesaikan bacaan Maqra, peserta menjawab pertanyaan dari Juri 

meliputi: 

- Sambung ayat 

- Tebak ayat, dan  

- Tebak surat 

3. Peserta bebas dan boleh membawakan irama murattal dan variasi (lagu). 

4. Pelaksanaan lomba dilaksanakan melalui Zoom Meeting dengan sistem breakout dengan 

tetap menyalakan kamera (ON CAMERA). 

5. Penamaan akun peserta pada Zoom Meeting dengan format  

a. NOMOR PESERTA_TAHFIZH PUTRA (Peserta Putra) 

b. NOMOR PESERTA_TAHFIZH PUTRI (Peserta Putri) 

6. Peserta yang sudah menyelesaikan lomba boleh meninggalkan Zoom Meeting (Leave 

Meeting). 

 

C. ASPEK PENILAIAN 

1. Tajwid 

2. Makhroj 

3. Fashahah wal Adab, meliputi: 

a. Kekuatan dan ketepatan hafalan 

b. Irama 

c. Adab 

 

D. Dewan juri bekerja sama dengan Lembaga Tahfidz Rumah Quran Mumtaz (RQM)



 

 

PETUNJUK TEKNIS 

LOMBA TIKTOK  

 “PPDB with S.M.A.R.T ( Semangat.Mandiri.Amanah.Religius.Terampil)” 

A. KETENTUAN LOMBA 

a. Setiap sekolah mengirimkan 1 peserta lomba (baik individu maupun kelompok) kelas V 

dan VI. 

b. Peserta lomba menggunakan seragam sekolah  

c. Didalam video, harus terdapat unsur promosi PPDB SMP Telkom Bandung dan slogan 

S.M.A.R.T (Sumber referensi untuk konten diambil dari Instagram dan facebook SMP 

Telkom Bandung) 

d. Video berdurasi maksimal 30 detik 

e. Peserta lomba bebas menggunakan backsound apapun, baik sound yang sudah ada atau 

membuat sendiri. 

f. Video berbentuk portrait 

g. Jenis video berjenis bebas. (ex.cinematic, vlog, selfie, dll) 

h. Peserta lomba dibebaskan mengedit video sekreatif mungkin. 

i. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

j. Pengiriman hasil karya melalui google drive pada link : 

https://bit.ly/tiktok-smartceria   

B. PENILAIAN :  

1. Sistem penilaian dilihat dari skor tertinggi 

2. Kejuaraan yang diperebutkan juara 1,2, 3 dan harapan 1, 2, 3  

3. Penilaian video tiktok PPDB with S.M.A.R.T 

a. Kesesuaian tema 50 

b. Kreativitas peserta lomba 20 

c. Kesesuaian bentuk video 20 

d. Ketepatan durasi yang telah di tentukan 10  

 

Dewan juri dari influencer TikTok

https://bit.ly/tiktok-smartceria


 

 

PETUNJUK TEKNIS 

LOMBA SOLO VOKAL 

 

1. Ketentuan Umum 

a. Setiap sekolah hanya mengirimkan satu peserta. 

b. Peserta wajib share pamflet dan upload Twibbon ke Instagram masing-masing sebagai 

persyaratan pendaftaran lomba. 

c. Semua yang berhubungan dengan kebutuhan peserta, disediakan oleh masing-masing 

peserta. 

d. Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh ketentuan lomba yang tercantum. 

2. Ketentuan Teknis 

a. Hasil karya direkam langsung dengan musiknya dalam bentuk video lalu diunggah di google 

drive dengan format MP4 tanpa proses editing pada link : https://bit.ly/solovokal-smartceria   

b. Lagu yang dibawakan Official Theme Song Asian games 2018 “Meraih Bintang” Via 

Vallen. 

c. Tidak diperkenankan menampilkan tampilan lagu yang mengandung unsur SARA dan 

Pornoaksi. 

d. Durasi maksimal 5 menit dalam 1 video. 

e. Video bersifat orisinal tidak plagiasi, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak 

manapun dan belum pernah dipublikasikan atau dilombakan sebelumnya. 

f. Pakaian disesuaikan dengan lagu asalkan rapih dan sopan. 

g. Dalam video diperbolehkan memakai iringan alat musik ataupun instrumen buatan sendiri. 

h. Teknis perekaman diutamakan dapat menampilkan karakter suara, untuk itu pengambilan 

rekaman diusahakan dapat lebih dekat dan dilakukan dalam ruangan agar suaranya dapat 

lebih jelas dan tidak terganggu oleh suara-suara lainnya. 

i. Tidak ada proses edit audio visual, dan tidak diperbolehkan menggunakan jasa rekaman 

studio. 

j. Suara tidak boleh didubbing, harus suara asli/ langsung. 

k. Apabila melanggar ketentuan di atas peserta akan didiskualifikasi. 

Format pengumpulan video, adalah: 

Lagu Lomba:  Meraih Bintang_ Lomba Solo Vokal SMART CERIA_Nama Peserta_Nama 

Sekolah_Asal Kecamatan_Asal Kabupaten/Kota. 

Contoh: Meraih Bintang_ Lomba Solo Vokal SMART CERIA _Mira Bela 

Santi_SDN Sukarame 2_Bayongbong_Garut. 

 

3. Aspek Penilaian 

1. Teknik vokal 

2. Improvisasi 

3. Performance 

4. Gestur 

 

 

https://bit.ly/solovokal-smartceria


 

 

PETUNJUK TEKNIS 

PASANGGIRI JAIPONG 

 

PERSYARATAN PESERTA 

1. Kategori lomba yaitu TUNGGAL  

2. Untuk Sekolah mengirimkan 1 peserta 

3. Durasi Minimal 5 menit dan maksimal 10 menit 

4. Lomba dilaksanakan dalam sekali putaran (tanpa babak final). 

5. Lomba dilaksanakan secara virtual, mengirimkan hasil tarian berupa video 

6. Peserta mengunggah video ke Google Drive pada link : https://bit.ly/jaipong-smartceria   

7. Video di ambil dari satu arah saja yaitu arah depan dengan posisi LANDSCAPE 

8. Hasil karya menggunakan satu video (tidak di edit dan tidak menggabungkan dua video atau lebih) 

9. Subject email: Nama Sekolah_Nama Lengkap Peserta, contoh: Kinan_6A_SD 

Melati_Kec.Dayeuhkolot_Kab.Bandung 

10. Karya tidak menggunakan property yang mengandung kekerasan (benda tajam), dan pornografi. 

11. Peserta bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan materi dalam karya yang berasal dari pihak 

ketiga (yang terkait dengan hak cipta) 

12. Rias dan busana menyesuaikan karakter garapan tari, busana harus tetap sopan dan tidak terlalu 

terbuka. 

13. Hal - hal yang belum di atur dalam ketentuan akan dibahas dalam Technical Meeting. 

 

 

KETENTUAN PENJURIAN 
1. Dewan Juri berjumlah 3 orang yang berkompeten di bidang nya. 

2. Penampilan akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut 

Mengedepankan sisi 

a. Wiraga, (penguasaan dalam tari/Gerak) 

b. Wirahma (ketukan/irama dinamika perpindahan gerak yang selaras) 

c. Wirasa (ekspresi raut muka) 

d. Wirupa (penampilan/ busana) 

3. Juara dianugerahkan kepada peserta dengan nilai tertinggi. 

https://bit.ly/jaipong-smartceria


 

 

 

SMART CERIA SMP TELKOM BANDUNG 
Kawasan Pendidikan Telkom 

Jl. Radio Palasari Dayeuhkolot – Bandung 40257 

 

 

BUKTI PENYERAHAN SURAT UNDANGAN SMART CERIA 

SMP TELKOM BANDUNG 

TAHUN 2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Penerima : ........................................................................................................... 

Asal SD/MI  : ........................................................................................................... 

Jabatan  : ........................................................................................................... 

No. HP  : ........................................................................................................... 

Telah menerima undangan SMART CERIA SMP TELKOM BANDUNG. 

 

Bandung, …. Desember 2021 

 

 

 

…………………………….. 

 

 

 

 

SMART CERIA SMP TELKOM BANDUNG 
Kawasan Pendidikan Telkom 

Jl. Radio Palasari Dayeuhkolot – Bandung 40257 

 

 

BUKTI PENYERAHAN SURAT UNDANGAN SMART CERIA 

SMP TELKOM BANDUNG 

TAHUN 2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Penerima : ........................................................................................................... 

Asal SD/MI  : ........................................................................................................... 

Jabatan  : ........................................................................................................... 

No. HP  : ........................................................................................................... 

Telah menerima undangan SMART CERIA SMP TELKOM BANDUNG. 

 

Bandung, …. Desember 2021 

 

 

 

…………………………….. 

 


