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KETENTUAN PERLOMBAAN 

LOMBA TARI KREASI TUNGGAL SISWA SMP/MTsN/SEDERAJAT 

TAHUN 2021 

 

A. Persyaratan Umum Lomba 

a. Siswa aktif  di sekolah yang bersangkutan  dengan melampirkan foto copy kartu  

   siswa yang masih berlaku, diunggah pada saat pendaftaran 

b. Pendaftaran dilaksanakan secara online oleh peserta, atau guru dari peserta  

    dengan mengisi form dari link yang disediakan 

c. Video tari yang dikirim berpijak pada tradisi budaya Indonesia, tari kreasi yang 

    tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia 

d. Video tari belum pernah digunakan untuk ajang lomba lain dan peserta belum  

     pernah mengunggah tari yang dibawakannya di medsos/youtube  

e. Semua peserta mendapat e-sertifikat mengikuti Lomba Tari Kreasi Tunggal Dies  

   Natalis FBS tahun 2021 

 

B. Persyaratan Khusus Lomba 

a. Lomba tari kreasi untuk siswa SMP/MTsN/Sederajat yang disajikan secara  

    lengkap dengan rias dan busana tarinya, oleh satu penari/tunggal baik laki-laki  

    atau perempuan (menarikan tari tunggal).   

b. Waktu penyajian tari minimal lima (5) menit dan maksimal tujuh (7) menit  

     (termasuk teks) dan dibuat dalam format rekaman video, create title     

     pada video hanya menampilkan teks berupa judul tari,  nama penari, penata tari  

     (jika diketahui), nama sekolah 

c. Pengambilan gambar secara one shot (long take) dengan menggunakan kamera  

    statis atau bergerak yang memungkinkan ruang gerak penari terlihat jelas dan  

    utuh dari awal sampai akhir tarinya, mempertimbangkan cahaya yang dapat   

    mendukung kebutuhan ekspresi penari 

d. Untuk materi video, di unggah ke Google drive (tidak di private), format video  

    MP4, Rekaman video fokus utama yang ditampilkan gerak tari penari, yang   

    dilakukan secara utuh dalam satu ruang dan atau tempat (indoor atau outdoor),       

    tidak berganti ruang dan atau tempat, serta tanpa ada rekayasa gerak maupun  

    unsur-unsur artistik lainnya melalui media digital 
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e. Peserta dapat menggunakan properti, setting, cahaya. Rias dan busana  

    menyesuaikan tema tarinya  

f. Rekaman video tari, di dalamnya tidak terdapat muatan iklan dari dunia  

    usaha dan industry.  

 

C. Kriteria Penilaian Video Tari Kreasi Tunggal 

a. Teknik gerak (intensitas, fleksibilitas dan ekspresi), mampu menghadirkan gerak  

    dengan penyesuaian dan penggunaan tenaga dalam karya tarinya 

b. Wirama, mampu menyajikan tari sesuai dengan ketukan irama tarinya 

c. Wirasa, mampu mengekspresikan dan menjiwai tari yang dibawakannya 

d. Penampilan, mampu menghadirkan tari secara utuh, harmonis dengan tata  

    busana, tata rias, dan keseluruhan penyajian 

 

D. Penentuan Pemenang/Juara 

Dari jumlah peserta yang mengirimkan video tarinya, dan bisa dibuka oleh para Yur 

maupun teknisi IT, akan diseleksi menjadi sepuluh besar. Dari 10 besar terpilih 

akan ditentukan tiga (3) pemenang lomba masing-masing mendapatkan sertifikat, 

plakat khusus dan uang pembinaan. Hasil keputusan dari Dewan Yuri tidak 

dapat diganggu gugat 

Penghargaan kepada pemenang pertama, kedua, dan ketiga sebagai berikut. 

Pemenang Penghargaan Uang Binaan 

I Sertifikat dan Plakat khusus Rp 3.000.000, 00 

II Sertifikat dan Plakat khusus Rp 2.000.000, 00 

III Sertifikat dan Plakat khusus Rp 1.000.000, 00 

 

 Demikian ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi peserta Lomba 

Tari Kreasi Tunggal untuk siswa SMP/MTsN/Sederajat. Jika sekiranya kurang 

jelas dapat menghubungi panitia yang tercantum pada form pendaftaran online. 


