
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PANDUAN LENGKAP LOMBA-LOMBA CJF 2020 

 
 
A. NAMA KEGIATAN 

Cor Jesu Festival 2020. 
 

B. LATAR BELAKANG  
Cor Jesu Festival (CJF) merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh SMP 

Katolik Cor Jesu untuk menampilkan bakat, kreativitas, apresiasi terhadap seni, budaya, 
olahraga serta kemampuan akademik. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga sekolah 
mulai dari siswa, guru, tenaga pendidik hingga karyawan.  

Tahun ini kegiatan Cor Jesu Festival (CJF) akan dilaksanakan secara virtual karena 
adanya pandemi covid-19 yang membatasi pergerakan dan aktivitas masyarakat serta 
mematuhi himbauan dari pemerintah untuk tidak berkerumun.  

Kegiatan Cor Jesu Festival (CJF) secara virtual ini mengambil tema yang berkaitan 
dengan budaya dan kepahlawanan yaitu “ Aku Pahlawan Masa Kini, Lestarikan Budaya 
Negeri”. Dengan demikian, SMP Katolik Cor Jesu turut membantu pemerintah daerah 
dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas yaitu cinta dan melestarikan budaya 
sekaligus mengembangkan bakat dan kemampuan siswa secara maksimal. 

 
C. TUJUAN 

● Memberi wadah bagi siswa SD untuk berkompetisi, berkolaborasi, menciptakan 
kreativitas serta meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian melalui lomba-lomba 
bertema seni, budaya, sastra serta teknologi informasi dan komunikasi. 

● Memperkenalkan SMP Katolik Cor Jesu kepada masyarakat. 
 

D. TEMA 
● Tahun ini Cor Jesu Festival (CJF) 2020 akan mengambil tema yaitu 

“ Aku Pahlawan Masa Kini, Lestarikan Budaya Negeri” 
 
E. BENTUK KEGIATAN 

1. Lomba Tari Kreasi Nusantara 
2. Lomba Menyanyi Lagu Daerah  
3. Lomba Photogenic 
4. Lomba Membaca Puisi 
5. Lomba Video Narasi Persuasif 
6. Lomba Desain Poster  
7. Lomba Melukis dengan crayon (khusus SDK Cor Jesu kelas 4-6) 
8. Lomba Tik Tok Tari Nusantara (khusus untuk siswa SMP Katolik Cor Jesu) 
 
 
 



 

 
 
 

F. PESERTA LOMBA 
Peserta lomba siswa SD kelas 4-6 se-Malang Raya 
Peserta lomba internal siswa SDK dan SMPK Cor Jesu 
 

G. WAKTU PELAKSANAAN 
 12 November 2020 - 21 November 2020 
 

  
H. DESKRIPSI KEGIATAN 
 

1. LOMBA TARI KREASI NUSANTARA 
   

 
 

KETENTUAN LOMBA 
1. Lomba Tari Kreasi Nusantara CJF 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing 

dengan mengirimkan video. 
2. Peserta lomba bersifat individu, siswa  kelas 4, 5 atau 6. 
3. Peserta menarikan satu tarian daerah nusantara dengan menggunakan 

kostum dan riasan yang sesuai. 
4. Peserta wajib subscribe YouTube dan follow Instagram SMPK Cor Jesu 

dengan menunjukkan screenshot saat pendaftaran 
 

KETENTUAN VIDEO 
1. Peserta hanya diizinkan mengirim satu video, dan belum pernah diikutkan 

lomba sejenis 
2. Durasi video maksimal 5 menit  
3. Peserta boleh mengedit (menambah nama, judul tarian dan audio) 
4. Perekaman video adalah “one take shoot” tidak diperkenankan memotong 

atau menduplikasi gambar video 
5. Video berbentuk landscape, terlihat dari kepala sampai kaki, resolusi minimal 

720p MP4  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
6. Background video diharapkan polos agar tidak mengganggu gerakan penari 
7. File video diberi identitas: Nama Lengkap_Asal Sekolah_Judul Tarian: Contoh: 

Nindya Hapsari_SDK Cor Jesu_Merak Ngigel 
 

KETENTUAN PENILAIAN 
1. Setiap video peserta akan diunggah di kanal YouTube SMP Katolik Cor Jesu 

sebagai media penilaian 
2. Persentase penilaian Juri 60% (meliputi Wiraga, Wirama, Wirasa) dan Like 

YouTube 40% 
3. Kualitas gambar dan audio tidak menjadi kriteria utama penilaian 
4. Pengumuman pemenang akan ditayangkan di YouTube sekolah 
5. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

 
 
 

2. LOMBA MENYANYI LAGU DAERAH 
 

 
 

KETENTUAN LOMBA 
1. Lomba Menyanyi Lagu Daerah CJF 2020 dilaksanakan di rumah masing-

masing dengan mengirimkan video. 
2. Peserta lomba  bersifat individu, siswa kelas 4, 5 atau 6. 
3. Peserta menyanyikan satu lagu daerah Indonesia dengan merekam video 

menyanyi (tanpa melalui proses editing dan layering).  
4. Peserta wajib subscribe YouTube dan follow Instagram SMPK Cor Jesu 

dengan menunjukkan screenshot saat pendaftaran 
 

KETENTUAN MENYANYI VIDEO 
1. Peserta hanya diizinkan mengirim satu video menyanyi, dan belum pernah 

diikutkan lomba sejenis 
2. Video lomba menyanyi merupakan video rekaman langsung ketika menyanyi, 

bukan berupa video klip. 
 
 
 



 

 
 
 
 

3. Durasi video maksimal 5 menit  (1 lagu) 
4. Peserta hanya boleh mengedit (menambah nama, judul lagu) 
5. Peserta diperkenankan menyanyikan lagu dengan menyesuaikan nada dasar, 

aransemen musik, maupun improvisasi sesuai kebutuhannya. 
6. Peserta diperkenankan membawakan lagu dengan iringan alat musik 

langsung atau iringan karaoke/minus one. 
7. Peserta memutar musik minus one / midi karaoke di speaker/ pengeras suara 

lainnya dan menyanyi secara langsung. Suara penyanyi harus lebih keras dari 
suara musik iringan. 

8. Perekaman video adalah “one take shoot” tidak diperkenankan memotong 
atau menduplikasi gambar video.  

9. Video berbentuk landscape, terlihat dari kepala sampai kaki, resolusi minimal 
720p MP4  

10. Background video diusahakan polos/ bebas rapi 
11. File video diberi identitas: Nama Lengkap_Asal Sekolah_Judul Lagu Daerah: 

Contoh: Nindya Hapsari_SDK Cor Jesu_Soleram 
 

KETENTUAN PENILAIAN 
1. Setiap video peserta akan diunggah di kanal YouTube SMP Katolik Cor Jesu 

sebagai media penilaian 
2. Persentase penilaian Juri 60% dan Like YouTube 40%  
3. Kualitas gambar dan audio tidak menjadi kriteria utama penilaian 
4. Pengumuman pemenang akan ditayangkan di YouTube sekolah 
5. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

 
KRITERIA PENILAIAN JURI LOMBA MENYANYI LAGU DAERAH 

Materi Suara: 
1. Materi suara 
2. Teknik vokal 
3. Intonasi 
 

Interpretasi Lagu 
1. Dinamika 
2. Improvisasi 
3. Pendalaman penghayatan 
4. Keselarasan dengan iringan 

Penampilan  
1. Keserasian kostum dengan lagu 
2. Keserasian penataan latar/setting video 
3. Kreativitas dalam mengemas tampilan 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

3. LOMBA PHOTOGENIC 

 
 

 
 

KETENTUAN LOMBA PHOTOGENIC 
1. Tema : AKU PAHLAWAN MASA KINI, LESTARIKAN BUDAYA NEGERI 
2. Peserta lomba bersifat individu, siswa kelas 4, 5 atau 6. 
3. Peserta bebas memilih konsep foto sesuai dengan tema 
4. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan 1 karya foto 
5. Foto full body portrait (terlihat dari kepala sampai kaki) 
6. Background foto bebas 
7. Peserta boleh menambah properti yang mendukung 
8. Make up natural dan tidak berlebihan (tetap terlihat wajah asli) 
9. Foto tidak boleh diedit (filter/effect) 
10. Foto yang dikirim belum pernah diikutkan di perlombaan lain 
11. Foto diharapkan menggunakan kamera DSLR/mirrorless agar kualitas baik 

(diperbolehkan menggunakan kamera handphone) 
12. Foto yang dikirim dalam bentuk .JPEG (High Resolution 300 pixel/cm) 
13. Peserta wajib subscribe YouTube dan follow Instagram SMPK Cor Jesu 

dengan menunjukkan screenshot saat pendaftaran 
 
 
TEKNIS PENGIRIMAN FOTO DAN PENILAIAN 
 

1. Peserta mengirimkan foto ke email panitia dengan format "Nama 
Lengkap_Cabang Lomba_Asal Sekolah" contoh: Ricky Dwi_Photogenic_SDK 
CorJesu 

2. Foto peserta yang telah masuk akan dinilai dan diseleksi menjadi 10 terbaik 
atau 20 terbaik (melihat jumlah peserta) oleh dewan juri 

3. Foto yang telah diseleksi akan diunggah di Instagram SMPK Cor Jesu untuk 
mendapatkan dukungan like sampai batas waktu yang ditentukan panitia 

4. Like akan diakumulasikan dengan penilaian juri dengan perbandingan 60% 
penilaian juri dan 40% likes Instagram 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
KRITERIA PENILAIAN PHOTOGENIC 

• Kesesuaian Tema  dan kreativitas (10%) 
• Ekspresi & Pose (30%) 
• Komposisi (warna, bentuk) (20%) 
• Likes Instagram (40%) 

 
 
 

4. LOMBA MEMBACA PUISI 

  
KETENTUAN LOMBA 

1. Lomba Membaca Puisi CJF 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing dengan 
mengirimkan video. 

2. Peserta lomba bersifat individu, siswa kelas 4, 5 atau 6. 
3. Peserta membaca puisi dengan merekam video membaca puisi (tanpa melalui 

proses editing dan layering).  
4. Peserta wajib subscribe YouTube dan follow Instagram SMPK Cor Jesu dengan 

menunjukkan screenshot saat pendaftaran 
 
KETENTUAN VIDEO DAN PENILAIAN 

1. Peserta hanya diizinkan membawakan 1 judul puisi dari 4 pilihan naskah puisi 
yang disiapkan oleh panitia 

2. Video membaca puisi merupakan video rekaman langsung ketika membaca 
puisi (tanpa iringan apapun) 

3. Durasi video maksimal 5 menit  
4. Peserta hanya boleh mengedit video  (menambah nama, judul puisi 
5. Peserta menggunakan seragam sekolah masing-masing 
6. Perekaman video adalah “one take shoot” tidak diperkenankan memotong 

atau menduplikasi gambar video.  
7. Video berbentuk landscape, terlihat dari kepala sampai kaki, resolusi minimal 

720p MP4  
8. Background video diusahakan polos/ bebas rapi 
9. File video diberi identitas: Nama Lengkap_Asal Sekolah_Judul Puisi: Contoh: 

Nindya Hapsari_SDK Cor Jesu_Anak-anak Indonesia 
 
 
 
 



 

 
 
 
KRITERIA PENILAIAN LOMBA MEMBACA PUISI 
1. Ekspresi dan mimik, 
2. Penampilan dan penghayatan 
3. Teknik vokal dan intonasi. 
 

 

PILIHAN PUISI 
Anak – anak Indonesia 
(Ahmadun Yosi Herfanda) 
Kehilangan ladang di kampung mereka.. 
Anak-anak Indonesia merangkak 
di lorong-lorong gelap kota.. 
Berjejal mereka di gerbong-gerbong.. 

Kereta api senja.. 
Terimpit dalam gubuk-gubuk 
tanpa jendela.. 
Anak-anak Indonesia akan digiring 
kemanakah mereka.. 

Bagai berjuta bebek mereka bersuara menyanyi 
lagu tanpa syair dan nada.. 
Sebelum matahari terbit, anak-anak Indonesia 
berderet di tepi jalan raya 
menggapai-gapaikan tangan mereka ke gedung- 
gedung berkaca yang selalu tertutup pintu-pintunya.. 
 

Dari pagi hingga sore mereka antre lowongan kerja 
tapi lantas dibuang ke daerah transmigrasi.. 
Terusir dari tanah kelahiran (demi bendungan dan lapangan 
golf katanya). 

Anak-anak Indonesia tercecer di pasar-pasar kota, di kaki- 
kaki hotel dan biro-biro ekspor tenaga kerja.. 
Anak-anak Indonesia, akan dibawa kemanakah.. 
Ketika bangku-bangku sekolah bukan lagi dewa 
yang bisa menolong nasib mereka? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
PEREMPUAN-PEREMPUAN PERKASA 
karya : Hartoyo Andangjaya 
 

Perempuan – perempuan 
yang membawa bakul di pagi buta, 
dari manakah mereka.. 
Ke stasiun kereta mereka datang 
dari bukit-bukit desa 
sebelum peluit kereta pagi terjaga.. 
Sebelum hari bermula dalam pesta kerja.. 

Perempuan – perempuan  
yang membawa bakul dalam kereta,  
kemanakah mereka.. 
Di atas roda-roda baja mereka berkendara,, 
Mereka berlomba dengan surya menuju 
gerbang kota.. Merebut hidup di pasar-pasar 
kota.. 

Perempuan – perempuan perkasa 
yang membawa bakul di pagi buta, siapakah mereka.. 
Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, 
perempuan – perempuan perkasa akar – akar yang melata 
dari tanah perbukitan turun ke kota.. 
Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa.. 

 
 
SELAMAT PAGI INDONESIA 
karya Sapardi Djoko Damono 
 
Selamat pagi, Indonesia,  
seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu 
aku pun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu, 
dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu  
dalam kerja yang sederhana; 

bibirku tak bisa mengucapkan kata-kata yang sukar dan tanganku 
terlalu kurus untuk mengacu terkepal.  
selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah, di mata para 
perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membantu para pekerja 
jalanan;  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam mencintaimu. 
pada suatu hari tentu kukerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. 
seekor ayam jantan menegak, dan menjeritkan salam padamu, kubayangkan 
sehelai bendera berkibar di sayapnya. 

aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejemuan, merubuhkan 
kesangsian, dan menyusun batu demi batu ketabahan, 
bentengkemerdekaanmu pada setiap matahari terbit, o anak jaman 
yang megah, biarkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu.  

wajah-wajah yang penuh anak-anak sekolah berkilat, para perempuan menyalakan 
api, dan di telapak tangan para lelaki yang tabah telah hancur kristal-kristal dusta, 
khianat, dan pura-pura selamat pagi, Indonesia, seekor burung kecil memberi salam 
kepada si anak kecil terasa benar: aku tak lain milikmu. 
 
SURAT DARI IBU 
Karya Asrul Sani 
 
Pergi ke dunia luas, anakku sayang 
pergi ke hidup bebas! 
Selama angin masih angin buritan 
dan matahari pagi menyinar daun-daunan 
dalam rimba dan padang hijau. 

Pergi ke laut lepas, anakku sayang 
pergi ke alam bebas! 
Selama hari belum petang 
dan warna senja belum kemerah-merahan 
menutup pintu waktu lampau. 

Jika bayang telah pudar 
dan elang laut pulang ke sarang 
angin bertiup ke benua 
Tiang-tiang akan kering sendiri 
dan nakhoda sudah tak pedoman, 
boleh engkau datang padaku. 

Kembali pulang, anakku sayang 
kembali ke balik malam! 
Jika kapalmu telah rapat ke tepi 
Kita akan bercerita 
“Tentang cinta dan hidupmu pagi hari.” 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

5. LOMBA VIDEO NARASI PERSUASIF 
 

 
 
 

Apa itu teks narasi persuasif? 

Narasi persuasif merupakan bentuk pengungkapan pendapat/informasi 
dengan cara yang meyakinkan. Tujuan dari narasi persuasif ini adalah memengaruhi 
orang lain agar melakukan tindakan yang kita harapkan dengan gaya penyampaian 
yang resmi non-formal (Tetap menggunakan ragam bahasa Indonesia baku dengan 
gaya penyampaian non-formal). 

Bagaimana strukturnya? 

1. Salam Pembuka 
2. Gambaran Umum 

Menjelaskan mengapa kita menjadi pahlawan masa kini 
Menjelaskan mengapa kita harus melestarikan budaya negeri 

3. Deskripsi Aksi Nyata 
Bukti atau tindakan kita yang menunjukkan rasa bangga terhadap budaya negeri 

4. Ajakan dan Penutup  
Ajakan penegas (yang bersifat puitis) dan penutup. 
 
Contoh Narasi Persuasif 

TEMA : AKU PAHLAWAN MASA KINI, LESTARIKAN BUDAYA NEGERI 

STRUKTUR NARASI PERSUASIF 

SALAM PEMBUKA    Hai sahabat millennial! Bagaimana kabar kalian 
hari ini? Saya harap teman-teman semua sehat serta 
aman dalam perlindungan Tuhan. Ingat, tetap di rumah 
saja, kenakan masker, dan rajin cuci tangan ya! 

 

 



 

 

 

GAMBARAN  UMUM  

 

 Teman-teman, kalian sudah dengar belum? 
Pada bulan September lalu, kakak-kakak dari Sanggar 
Kesenian UGM mengharumkan nama Indonesia 
dengan berprestasi dalam ajang tarian tradisional dunia 
atau World Championship of Folklore World Folk 2020 
yang diadakan secara daring. 

 Mereka mempersembahkan tarian Ratoeh Jaroe 
dari Aceh dan meraih gelar third place serta laureate 1, 
mengungguli 86 kelompok dari negara lain.  

Wah, keren sekali, ya? Mereka memperkenalkan nama 
Indonesia serta budaya kita ke kancah internasional. 
Semangat dan kerja keras mereka patut sekali untuk 
kita tiru. 

 

DESKRIPSI AKSI 
NYATA 

 Saya yakin teman-teman semua juga ingin 
semakin memperkenalkan budaya serta keindahan 
Indonesia kepada dunia. Nah, semua itu harus berawal 
dari diri kita sendiri dulu. 

 Sudahkah kita mengetahui budaya serta 
kesenian Indonesia? Sudahkah kita memiliki keinginan 
untuk melestarikan budaya tersebut? 

 Kira-kira sebagai pelajar apa yang bisa kita 
lakukan untuk melestarikan budaya serta kesenian 
negeri kita?  

Kita bisa mengikuti berbagai macam perlombaan, 
misalnya tari tradisional, pidato mengenai budaya 
Indonesia, melukis keindahan seni di Indonesia, dan 
banyak lagi. Contoh lagi 

 memakai sosial media kita untuk menyebarkan hal-hal 
mengedukasi mengenai Indonesia. 

 Tidak perlu jauh-jauh, kita merasa bangga 
mengenakan batik serta produk dalam negeri juga 
sudah melestarikan budaya kita sendiri.  

 

 



 

 

 

AJAKAN DAN 
PENUTUP  

 Hal-hal mudah ini meski terlihat kecil sangatlah 
membantu dan berdampak. Ayo, kita semua lebih 
mencintai dan melestarikan budaya Indonesia, ya! 
Budaya-budaya kita ini sangatlah indah, jangan sampai 
kita sendiri melupakan budaya asal kita! 

 

Baiklah teman-teman 

Jangan jadikan umur sebagai tolak ukur 

Lihatlah negeri kita yang melimpah dengan 
keberagaman 

Mari bersama terus melestarikan dan mengucap syukur 

 

Saya Belicia Tampubolon dari SMPK Cor Jesu, 

Penerus generasi Indonesia, BISA! 

 

 

Contoh video bisa dilihat di INSTAGRAM TV @smpkcorjesumalang  

https://www.instagram.com/tv/CGWapydjjEZ/?igshid=11369nmbk231q  

 
KETENTUAN LOMBA 

1. Lomba Narasi Persuasif CJF 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing 
dengan mengirimkan video. 

2. Peserta lomba bersifat individu, siswa kelas 4, 5 atau 6. 
3. Peserta membacakan narasi persuasif  dengan merekam video  (tanpa 

melalui proses editing dan layering).  
4. Peserta wajib subscribe YouTube dan follow Instagram SMPK Cor Jesu 

dengan menunjukkan screenshot saat pendaftaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

TEKNIS LOMBA MEMBACA NARASI PERSUASIF 
1. Peserta hanya diizinkan mengirim satu video narasi persuasif dan belum 

pernah diikutkan lomba sejenis 
2. Tema narasi persuasif “AKU PAHLAWAN MASA KINI, LESTARIKAN BUDAYA 

NEGERI” 
3. Video narasi persuasif menggunakan bahasa Indonesia  

4. Durasi video 3 - 4 menit   
5. Peserta hanya boleh mengedit video (menambah nama, judul ) 
6. Peserta mengenakan seragam sekolah masing-masing 
7. Perekaman video adalah “one take shoot” tidak diperkenankan memotong 

atau menduplikasi gambar video.  
8. Video berbentuk landscape, terlihat dari kepala sampai kaki, resolusi minimal 

720p MP4  
9. Background video diusahakan polos/ bebas rapi 
10. File video diberi identitas: Nama Lengkap_Asal Sekolah_Judul Narasi: Contoh: 

Nindya Hapsari_SDK Cor Jesu_Cintai Budaya Indonesia 
 
KRITERIA PENILAIAN 

1. Orisinalitas / keaslian teks 
2. Kesesuaian tema, judul dan isi narasi persuasif 
3. Bahasa yang baik dan benar 
4. Vokal / Artikulasi/ Intonasi 
5. Gaya/Mimik  dan Improvisasi 
6. Ketepatan waktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
6. LOMBA DESAIN POSTER 
 

 
 

KETENTUAN LOMBA 

1. Tema : AKU PAHLAWAN MASA KINI, LESTARIKAN BUDAYA NEGERI 
2. Peserta bersifat individu siswa SD kelas 4, 5, dan 6 
3. Satu peserta hanya boleh mengirim 1 (satu) karya) + 1 foto siswa membawa 

karya 
4. Peserta wajib subscribe YouTube dan follow Instagram SMPK Cor Jesu dengan 

menunjukkan screenshot saat pendaftaran 
 
 

KETENTUAN POSTER 

1. Poster dibuat secara digital. 
2. Peserta memiliki kebebasan untuk menggunakan aplikasi grafis (tidak ada 

batasan jenis aplikasi yang harus digunakan) 
3. Poster berisi ajakan atau himbauan yang mengandung pesan positif 
4. Materi poster tidak menyinggung SARA. 
5. Poster merupakan hasil kreasi yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 
6. Poster merupakan hasil karya orisinal peserta, panitia tidak bertanggung jawab 

jika terjadi penjiplakan, penggunaan karya / material dari karya cipta pihak lain. 
7. Ukuran poster : 1080pixel x 1080pixel, Rasio 1:1 (square) 
8. Peserta mengirimkan file poster ke email panitia dengan format "Nama 

Lengkap_Asal Sekolah_Judul Poster" contoh: Ricky Dwi_SDK Cor Jesu_Cintai 
Budaya Negeri 

9. Poster peserta yang telah masuk akan dinilai dan diseleksi menjadi 10 terbaik 
atau 20 terbaik (melihat jumlah peserta) oleh dewan juri 

10. Poster yang telah diseleksi akan diunggah di Instagram SMPK Cor Jesu untuk 
mendapatkan dukungan like sampai batas waktu yang ditentukan panitia 

11. Like akan diakumulasikan dengan penilaian juri dengan perbandingan 60% 
penilaian juri dan 40% likes Instagram 

 
 
 



 

 
 
 

KETENTUAN FOTO  

1. Peserta wajib memotret diri dengan perangkat yang digunakan dengan 
menampilkan file poster. Seperti contoh dibawah ini. Jika tidak menyertakan 
maka dianggap diskualifikasi 

 

  
 

KRITERIA PENILAIAN 

1. Originalitas 
2. Konsep ide desain 
3. Komposisi 
4. Kesesuaian tema 
5. Pesan yang disampaikan 

 
 
 

7. LOMBA MELUKIS DENGAN CRAYON (Menggambar dan Mewarnai)  
      (Khusus SDK Cor Jesu kelas 4-6) 

 

 
KETENTUAN LOMBA 

1. Tema Lukisan : AKU PAHLAWAN MASA KINI, LESTARIKAN BUDAYA NEGERI 
2. Peserta bersifat individu siswa SD kelas 4, 5, dan 6 SDK Cor Jesu 
3. Satu peserta hanya boleh mengirim 1 (satu) karya) + 1 foto siswa membawa 

karya 
4. Peserta wajib subscribe YouTube dan follow Instagram SMPK Cor Jesu dengan 

menunjukkan screenshot saat pendaftaran 
 



 

 
 

KETENTUAN LUKISAN 

1. Ukuran kertas gambar A3  
2. Siswa menggambar sendiri pola gambar dan mewarnainya 
3. Alat mewarna / melukis : CRAYON  
4. Peserta memfoto hasil karya dengan jelas, tanpa melalui proses editing 
5. Peserta mengirimkan file foto lukisan ke email panitia dengan format "Nama 

Lengkap_Asal Sekolah_Judul Lukisan" contoh: Ricky Dwi_SDK Cor Jesu_Cintai 
Budaya Negeri 

6. Lukisan peserta yang telah masuk akan dinilai dan diseleksi menjadi 10 
terbaik atau 20 terbaik (melihat jumlah peserta) oleh dewan juri 

7. Lukisan yang telah diseleksi akan diunggah di Instagram SMPK Cor Jesu 
untuk mendapatkan dukungan like sampai batas waktu yang ditentukan 
panitia 

8. Like akan diakumulasikan dengan penilaian juri dengan perbandingan 60% 
penilaian juri dan 40% likes Instagram 

 
 

KETENTUAN FOTO  

1. Peserta wajib memotret diri dengan membawa lukisan yang telah selesai. 
Seperti contoh dibawah ini. Jika tidak menyertakan maka dianggap 
diskualifikasi 

 

 
 

KRITERIA PENILAIAN LOMBA 

1. Ide (kesesuaian, tematik, konseptual)  
2. Kreativitas (keunikan dan daya cipta)  
3. Harmoni (komposisi warna)  
4. Originalitas ( foto lampiran)  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

8. LOMBA TIK TOK TARI NUSANTARA  
(khusus untuk siswa SMP Katolik Cor Jesu) 
 

 
 
KETENTUAN LOMBA 
1. Peserta lomba adalah siswa SMPK Cor Jesu Malang. 
2. Tiap kelas WAJIB mengirimkan 2 video TikTok (2 kelompok). 
3. Tiap kelompok terdiri dari 4 siswa. 
4. Pengambilan video TIDAK dilakukan di satu tempat yang sama, tetapi 

merupakan penggabungan dari video tiap anggota kelompok dari rumah 
masing-masing. 

5. Tidak boleh mengandung unsur SARA 
6. Karya video boleh diedit dan dikreasikan, serta menggunakan audio yang 

terdengar jelas. 
 
KETENTUAN VIDEO TIKTOK 
1. Siswa menggunakan musik tiktok yang ada di akun @oktavianoricky, musik tari 

nusantara 
2. Durasi video adalah 60 detik  
3. File video diberi identitas: KELAS_NAMA KELOMPOK_NAMA ANGGOTA.  

Contoh: 7C_KELOMPOK 1_Putri, Sinta, Roni, Lia, Amanda 
4. Seluruh video yang masuk diseleksi terlebih dahulu oleh tim juri, akan dipilih 9 

video terbaik untuk di unggah ke IG sekolah.  
5. Dari 9 video (masing-masing pararel 3 video) akan dipilih 1 pemenang pada 

tiap pararel berdasarkan jumlah like IG terbanyak 
 

KRITERIA PENILAIAN JURI 
1. Ketepatan irama dan gerakan 
2. Kreativitas video 
3. Kekompakan 
4. Penampilan 
 
 
 



 

 
 
 
 

I. PENGUMPULAN DAN PENGUMUMAN HASIL KARYA 
 

1. Pengumpulan hasil karya seluruh bidang lomba: 
Kamis, 12 November 2020 ke email masing-masing Koordinator lomba 

2. Upload Instagram SMPK Cor Jesu oleh panitia: 
Jumat, 13 November 2020 

3. Batas like Instagram : 
Rabu, 18 November 2020  

4. Pengumuman Pemenang Bidang lomba: 
Sabtu, 21 November 2020 

5. Daftar email pengumpulan hasil karya bidang Lomba: 
a. LOMBA TARI KREASI NUSANTARA 

Sri Winarsih : sriwinarsih@smpkcorjesu.sch.id 
b. LOMBA MENYANYI LAGU DAERAH 

Lusy Ayu Widowati : lusyayu@smpkcorjesu.sch.id 
c. LOMBA PHOTOGENIC 

Ricky Dwi O : rickydwi@smpkcorjesu.sch.id 
d. LOMBA MEMBACA PUISI : 

Veronika Endah Budiastuti : veronikaendah@smpkcorjesu.sch.id 
e. LOMBA VIDEO NARASI PERSUASIF 

Caecilia Dhani : caeciliadhani@smpkcorjesu.sch.id 
f. LOMBA DESAIN POSTER: 

Louis Bertrand S : louisbertrand@smpkcorjesu.sch.id  
g. LOMBA MELUKIS DENGAN CRAYON  

Reni Krismawati : renikrismawati@smpkcorjesu.sch.id 
h. LOMBA TIKTOK TARI NUSANTARA 

Alvita Kartika P : alvita@smpkcorjesu.sch.id 
 

J. PENGHARGAAN 
Untuk bidang lomba no 1 – 7 :  

Juara 1 : Sertifikat, Piala, Uang pembinaan Rp. 300.000,00 
Juara 2 : Sertifikat, Piala, Uang pembinaan Rp. 250.000,00 
Juara 3 : Sertifikat, Piala, Uang pembinaan Rp. 200.000,00 
Semua peserta mendapatkan e-Sertifikat 
 

CATATAN:  
KHUSUS PESERTA KELAS 6 YANG MENDAPATKAN JUARA DAN MENDAFTAR KE SMPK 
COR JESU AKAN MENDAPATKAN HADIAH TAMBAHAN BERUPA POTONGAN UANG 
MASUK SEBESAR Rp 500.000,00 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
K. PENDAFTARAN LOMBA 

A. Telepon langsung 
Kantor Tata Usaha SMP Katolik Cor Jesu  
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 55 – Malang Telepon 0341 – 321765 
Pendaftaran langsung melalui Pak Valent 
Narahubung :  
Sri Winarsih     : 085100184818  (Lomba Tari Kreasi Nusantara) 
Lusy Ayu Widowati  : 08123454770 (Lomba Menyanyi Lagu Daerah) 
Ricky Dwi O   : 089678375174 (Lomba Photogenic) 
Veronika Endah B  : 08123362670 (Lomba Membaca Puisi) 
Caecilia Dhany A.R  : 085855131585  (Lomba Video Narasi Persuasif) 
Louis Bertrand S  : 085236457787 (Lomba Desain Poster) 
Reni Krismawati  : 081233306450  (Lomba Melukis dengan Crayon) 
Pendaftaran ditutup pada tanggal 7 November 2020 
 

B. Online 
Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui link berikut ini: 
http://bit.ly/PENDAFTARAN_CJF20 

 
L. PENUTUP 

Demikian proposal kegiatan Cor Jesu Festival (CJF) 2020 ini kami susun dengan harapan 
agar seluruh rencana kegiatan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan dan memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang terlibat. 
 
 

Malang, 12 Oktober 2020 
Ketua Pelaksana           Sekretaris  

 
 
 

Sri Winarsih, S.Psi       Reni Krismawati, S.Pd 
 

 
 

 


