
 Ketentuan Lomba Secara Khusus 

 

Platform untuk Coaching Clinic Online menggunakan aplikasi Zoom 

Meeting; 

 

 

 

A. Lomba Vlog (Tingkat SD) 

- Peserta adalah putra-putri setingkat SD (7-12 tahun); 

- Membuat naskah tertulis dan vlog dengan tema “Pemilahan 

Sampah Efektif dalam Situasi Pandemi” 

- Peserta wajib menyerahkan naskah tertulis Vlog melalui email : 

bangpusip.dispusip.bdg@gmail.com 

- Peserta wajib mengikuti Online Coaching Clinic pada tanggal 25 Juni 

2020; 

- Peserta menyiapkan aplikasi video editing sendiri; 

- Peserta membuat vlog sesuai tema yang diminta; 

- Video harus berisi wawancara dengan minimal 1 narasumber; 

- Peserta wajib mengupload vlog ke Instagram masing-masing dengan 

menyertakan hashtags: 

#JamboreBudayaBacaVII 

Juga Mention: 

@dispusipkotabandung @humasbdg 

@gpmbkotabandung @bizboxinfinity 

@tbmtamansekar @bitread @rumahpensil 

- Peserta harus mengupload vlog sebelum tanggal 28 Juni pukul 

23.00; 

- Panitia akan memilih 10 vlog terbaik sebagai semifinalis dan wajib 

mengikuti Babak Online Semifinal berupa presentasi (5-10 menit) 

pada tanggal tanggal 2 Juli 2020 pukul 10.00 s/d selesai untuk 

mementukan 6 finalis; 

- Seluruh Finalis akan mengikuti Babak Final Offline pada tanggal 7 

Juli 2020 di Aula DISPUSIP Lantai 3. 

 

 

 



B. Lomba Karya Tulis Ilmiah (Tingkat SMP) 

- Peserta adalah putra-putri setingkat SMP (13-15 tahun); 

- Peserta yang masuk kedalam 20 besar wajib mengikuti Online 

Coaching Clinic pada tanggal 23 Juni 2020; 

- Hasil tulisan peserta pada Online Coaching Clinic akan dijadikan 

sebuah karya tulis (Antologi) oleh Bitread. 

- Aspek penilaian: 

 

 Kesesuaian dengan tema 

 Informasi yang disampaikan. 

 Kefasihan dalam menyampaikan materi. 

 Gaya bahasa  

 Tata bahasa 

 Orisinalitas 

 

Range penilaian: 10-50 

 

C. Lomba Membacakan Cerita (Untuk Orang Tua) 

- Peserta lomba adalah orang tua(ayah, ibu atau kedua duanya)  

beserta anak sebagai audience 

 

- Peserta tidak berprofesi sebagai guru/pengajar 

 

- Tema bercerita tentang lingkungan,  dengan topik  memilih salah 

satu,  yaitu : 
- Tentang Sampah (Lingkungan) 

- Pandemi covid 19 

   

       - Waktu bercerita 7- 10 menit,  
 

o Untuk tahap penyisihan (babak awal) peserta mengunggah 

video bercerita ke kanal Youtube masing-masing, dan 

mengumpulkan nama peserta beserta link video bercerita di 

Youtube ke form yang nanti akan diinfokan selanjutnya. 
 

o Setelah melalui tahap penyisihan akan dipilih 10 semifinalis 

yang akan bercerita langsung melalui teleconference/daring. 

 
o Kemudian akan dipilih 6 peserta sebagai Finalis yang akan 

bercerita langsung di Aula Dispusip untuk penentuan juara 

lomba. 

 



- Peserta yang sudah mendaftar dan lolos administrasi wajib 

mengikuti coaching yang akan dilakukan pada tanggal 23 juni 
2020. 

 

Komponen penilaian lomba 

1. kreativitas : memakai peraga dongeng/ tidak, dll 

2. tehnik bercerita : ekspresi,  gerak,  volume suara,  artikulasi 
3.Waktu ( 7- 10 menit)  

4. Isi cerita : menarik dan edukatif 

 

Skor penilaian : 
60 kurang 

70 cukup 

80 baik 

90 sangat baik 

100 luar biasa 
 


