
PERATURAN DAN TEKNIS LOMBA 

PERINGATAN HUT KE-75 RI 

SMAN 3 JAKARTA 

 

1. STORYTELLING 

PIC Siswa : Azzahra (083897472852) 

PIC Guru : Ibu Haslinda (081385006769)  

Peraturan : 

 Peserta merupakan siswa kelas X dan XI yang mewakili kelasnya. 

 Satu kelas diwakili oleh satu orang 

 Tema: 

 - Kelas X: Berkaca dari sejarah 

 - Kelas XI: Pemuda pembawa perubahan 

 Video berdurasi maksimal 2 menit 

 Video menampilkan sejarah singkat sesuai tema dengan kreatif dan juga 

menampilkan pesan moral sekaligus kesimpulan dari sejarah tersebut di 

akhir video. 

 Video menggunakan Bahasa Indonesia 

 Video tidak boleh memuat unsur sara dan harus memerhatikan kesopanan 

 Peserta memposting video di instagram masing-masing, tidak boleh di 

private, tag instagram @mpkosis3teladan ; @sman3jakarta_official ; 

@tujuhbelasan_3teladan, menuliskan caption yang menarik disertai data diri 

dan #StoryTelling17AgustusTeladan3 dan juga menyebarluaskan 

postingannya. 

 Video di kirim ke email sman3jaksel@gmail.com berupa google drive 

 Batas pengiriman video tanggal 16 Agustus 2020 

 Keputusan akhir mengenai juara bersifat mutlak 

 Mencantumkan identitas SMAN 3 Jakarta di dalam video (Logo atau tulisan 

SMAN 3) 

  

Teknis : 

mailto:sman3jaksel@gmail.com


 Video berdurasi tidak lebih dari 2 menit dengan mengikuti peraturan yang 

tertera. 

 Video harus diposting sesuai ketentuan yang telah ditentukan 

 

  



2. KREASI DAN KULINER 

PIC Siswa : Cindy (085157156422) 

PIC Guru : Bu Jenny (08121993662) 

 

Peraturan : 

 Setiap kelas wajib mengirimkan satu kelompok, yang berisi berisi 5 orang. 

Boleh perempuan dan laki - laki atau perempuan saja atau laki - laki saja. 3 

orang memasak dan 2 orangnya menjelasakan makanan yang dibuat mulai 

dari bahan, mengapa memakai bumbu tersebut dan bisa juga bagian 

mengedit videonya.  

 Peserta yang memasak wajib menggunakan masker ( kecuali ketika bicara ), 

memakai face shield, menggunakan sarung tangan, serta tetap 

memperhatikan physical distancing. 

 Peserta membagi sendiri tugas anggotanya, dan dipastikan tidak ada peserta 

yang non job.  

 Memasak sesuai dengan daerah yang ditentukan panitia.  

 Peserta memberikan menu masakan yang akan dibuat ke panitia sebelum 

membuat video agar panitia dapat melihat masakan yang dibuat sesuai 

dengan daerah yang di dapat. Jika ada perubahan menu masakan, harus 

mengabarkan panitia minimal h-1 video di kumpulkan. 

 Video berdurasi 5 menit dan menampilkan semua tata cara membuat 

masakan tersebut.  

 Peserta memposting video di instagram masing-masing, tidak boleh di 

private, tag instagram @mpkosis3teladan ; @sman3jakarta_official ; 

@tujuhbelasan_3teladan, menuliskan caption yang menarik disertai data diri 

dan #KreasiKuliner17AgustusTeladan3 dan juga menyebarluaskan 

postingannya. 

 Video di kirim ke email sman3jaksel@gmail.com berupa google drive 

 Batas pengiriman video tanggal 16 Agustus 2020 

 Keputusan akhir mengenai juara bersifat mutlak 

 Mencantumkan identitas SMAN 3 Jakarta di dalam video (Logo atau tulisan 

SMAN 3) 

Teknis : 



 Video berdurasi tidak lebih dari 5 menit dengan mengikuti peraturan yang 

tertera. 

 Video harus diposting sesuai ketentuan yang telah ditentukan 

 Penilaian akan dilihat dari aspek berikut :  

- Kesesuaian menu masakan dengan daerah yang di dapat 

- Video yang menarik 

- Penataan hasil akhir masakan ( plating )  

- Kekompakan peserta saat masak memasak  

 

 

  



3. Pass The Flag Challenge (PTFC) 

PIC Siswa : Kirana (081211137899) 

PIC Guru  : Ibu Nasrida (081383174169) 

 

Peraturan 

 Peserta wajib memakai pakaian dengan tema yang telah diberikan, yaitu 

temanya berkaitan dengan Indonesia.  

Contohnya : 1. Pakaian adat tradisional  

2. Tokoh pahlawan 

3. Cerita rakyat (Si Pitung, Gatotkaca, Si Buta Dari Gua 

Hantu,dll). 

 Peserta menyediakan bendera merah putih, atau menggunakan media 

kertas (di gambar/di print) atau boleh juga menggunakan media kain/bahan. 

 Setiap kelas (kelas X dan XI) wajib mengirimkan 1 kelompok yang terdiri dari 

5 orang 

 Peserta di perbolehkan memakai aksesoris dan riasan sesuai dengan tema 

yang dipilih. 

 Peserta wajib menggunakan lagu yang berjudul “Bendera-Coklat Band” 

sebagai lagu yang di gunakan pada video yang dibuat. 

 Jika ada peserta yang menggunakan pakaian maupun aksesoris dan riasan 

yang tidak sesuai dengan tema akan mendapatkan pengurangan nilai 

 Peserta memposting video di instagram masing-masing, tidak boleh di 

private, tag instagram @mpkosis3teladan ; @sman3jakarta_official ; 

@tujuhbelasan_3teladan, menuliskan caption yang menarik disertai data diri 

dan #PTFC17AgustusTeladan3 dan juga menyebarluaskan postingannya. 

 Video di kirim ke email sman3jaksel@gmail.com berupa google drive 

 Batas pengiriman video tanggal 16 Agustus 2020 

 Keputusan akhir mengenai juara bersifat mutlak 

 Mencantumkan identitas SMAN 3 Jakarta di dalam video (Logo atau tulisan 

SMAN 3) 

 

Teknis 

 Video berdurasi tidak lebih dari 2 menit dengan mengikuti peraturan yang 

tertera. 
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 Peserta dapat mengikuti contoh dari media sosial ataupun contoh video yang 

telah diberikan.    

  



4. E-SPORT 

PIC Siswa : Emir (08111992002) 

PIC Guru  : Bapak Tri (081219772354) 

 

Peraturan : 

 Satu grup berisi 4 orang per kelas 

 Dilarang melakukan cheat 

 Permainan dilakukan sebanyak 2 kali, dengan sesi pertama 9 squad 

melawanan semua (classic match map eranggel) 

 Sesi ke dua, top 3 diadu kembali di livik 

 Peserta memberikan ID ke kontak narahubung yang sudah tertera di flyer 

 

  



5. MENGHIAS MASKER 

PIC Siswa : Daro (081298472190) 

PIC Guru  : Ibu Inta (081584542367) 

 

Peraturan : 

 Peserta kelas X dan XI yang mewakili kelasnya 

 Menggunakan bahan masker Scuba berwarna putih atau hitam 

 Menggunakan Cat Akrilik atau wantex  

 Video minimal 2 menit  

 Peserta memposting video di instagram masing-masing, tidak boleh di 

private, tag instagram @mpkosis3teladan ; @sman3jakarta_official ; 

@tujuhbelasan_3teladan, menuliskan caption yang menarik disertai data diri 

dan #MenghiasMasker17AgustusTeladan3 dan juga menyebarluaskan 

postingannya. 

 Video di kirim ke email sman3jaksel@gmail.com berupa google drive 

 Batas pengiriman video tanggal 16 Agustus 2020 

 Keputusan akhir mengenai juara bersifat mutlak 

 Mencantumkan identitas SMAN 3 Jakarta di dalam video (Logo atau tulisan 

SMAN 3) 

 

Teknis : 

 Masker yang sudah selesai dihias akan dikirim ke sklh dan dinilai oleh juri. 

 Keputusan juri tidak dapat di ganggu gugat 
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