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Dalam rangka mengisi waktu luang setelah siswa melaksanakan kegiatan Penilaian 

Akhir Tahun (PAT) sebelum penentuan kenaikan kelas, SMK YPT Pringsewu mengadakan 

beberapa lomba. Kegiatan ini berupa class meeting. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah 

semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki 

kemampuan/prestasi untuk meningkatkan kreativitasnya, Adapun lomba yang dimaksud 

adalah Video Tiktok, Video Instagram & Foto Instagram. 

Yang akan dilaksanakan Mulai 14 Juni 2021 sampai 11 Juli 2021,  Pengumuman 12 

Juli 2021 Dengan mengusung tema ”Ayo Bergabung di SMK YPT Pringsewu” masing 

masing cabang akan diambil Tiga pemenang yaitu juara I, juara II, juara III, dan Juara favorit, 

dimana masing masing juara akan di beri hadiah berupa Piagam Penghargaan, dan Uang 

Pembinaan 

 

Berikut adalah teknis lomba dari masing-masing cabang yang dilombakan: 

A. Kategori Video TikTok Challenge 

1. Peserta merupakan siswa/i  SMK YPT Pringsewu kelas X dan XI 

2. Video yang diikutsertakan dalam lomba berisi keunggulan bersekolah di SMK 

YPT Pringsewu. contoh:(Jurusan, Eskul, Fasilitas, dan Prestasi) 

3. Unggah Video kamu ke Tiktok dengan tema “Ayo Bergabung di SMK YPT 

Pringsewu”  ke akun Tiktok pribadi kamu. 

4. Video yang diikutsertakan tidak mengandung Sara dan Pornografi maupun 

melanggar undang-undang yang berlaku 

5. Diwajibkan karya sendiri (siswa/i) bukan mengambil karya orang lain. 

6. Video dibuat pada 14 Juni - 11 Juli 2021 

7. Bebas menggunakan atribut apapun 

8. Peserta diwajibkan mengikuti (follow) akun tiktok  @smksyptpringsewu  

9. Posting hasil karya anda ke Tiktok dengan menggunakan hashtag  

#SMKBISAHEBAT  #SEKOLAHNYAANAKTEKNIK  #AYOKEYPTAJA  

#PPDB2021 #YPTVIDEOTIKTOK 

@smkyptpringsewu



10. Peserta wajib mencantumkan judul Video dan narasi singkat (caption) sesuai 

dengan video yang dibuat (pastikan sesuai dengan tema) 

11. Tag dan mention minimal 5 teman kamu dan pastikan akun peserta tidak di 

kunci 

12. Panitia berhak menggugurkan karya video apabila diketahui tidak sesuai 

dengan kriteria 

13. Pemenang lomba adalah Juara I, Juara II, Juara III, dan Juara Favorit. 

14. Untuk JUARA FAVORIT ditentukan dengan hasil LIKE terbanyak. 

15. Setiap Kelas DIWAJIBKAN mengirim 2 Video yang berbeda(Lebih tidak 

Masalah). 

16. SMK YPT Pringsewu berhak menggunakan/mempublikasikan video 

pemenang untuk kepentingan nonkomersial sekolah. Panitia dibebaskan dari 

tuntutan pihak ketiga  apabila Video diperlukan untuk keperluan di atas. 

17. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat 

 

B. Kategori Video Instagram 

18. Peserta merupakan siswa/i  SMK YPT Pringsewu kelas X dan XI 

19. Video yang diikutsertakan dalam lomba berisi keunggulan bersekolah di SMK 

YPT Pringsewu 

20. Unggah Video kamu ke instagram dengan tema “Ayo Bergabung di SMK 

YPT Pringsewu”  ke akun instagram pribadi kamu. 

21. Video minimal berdurasi 1 menit 

22. Video yang diikutsertakan tidak mengandung Sara dan Pornografi maupun 

melanggar undang-undang yang berlaku 

23. Diwajibkan karya sendiri (siswa/i) bukan mengambil karya orang lain. 

24. Video dibuat pada 14 Juni - 11 Juli 2021 

25. Kru pengambilan gambar tidak dibatasi 

26. Bebas menggunakan kamera apapun 

27. Peserta diwajibkan mengikuti (follow) akun instagram  @smksyptpringsewu 

dan @ictsmkyptpringsewu 

28. Posting hasil karya anda ke instagram dengan menggunakan hashtag  

#SMKBISAHEBAT  #SEKOLAHNYAANAKTEKNIK  #AYOKEYPTAJA  

#PPDB2021 #YPTVIDEOIG 



29. Peserta wajib mencantumkan judul Video dan narasi singkat (caption) sesuai 

dengan video yang dibuat (pastikan sesuai dengan tema) 

30. Tag dan mention minimal 5 teman kamu dan pastikan akun peserta tidak di 

kunci 

31. Panitia berhak menggugurkan karya video apabila diketahui tidak sesuai 

dengan kriteria 

32. Pemenang lomba adalah Juara I, Juara II, Juara III, dan Juara Favorit. 

33. Untuk juara favorit ditentukan dengan hasil like terbanyak. 

34. Setiap Kelas DIWAJIBKAN mengirim 3 Video yang berbeda. 

35. SMK YPT Pringsewu berhak menggunakan/mempublikasikan video 

pemenang untuk kepentingan nonkomersial sekolah. Panitia dibebaskan dari 

tuntutan pihak ketiga  apabila Video diperlukan untuk keperluan di atas. 

36. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat 

 

 

C. Kategori Foto Instagram 

1. Peserta merupakan siswa/i  SMK YPT Pringsewu kelas X dan XI 

2. Foto yang diikutsertakan berisi mengenai keunggulan bersekolah di SMK YPT 

Pringsewu 

3. Unggah Foto kamu ke instagram dengan tema “Ayo Bergabung di SMK 

YPT Pringsewu”  ke akun instagram pribadi kamu. 

4. Setiap individu hanya diperbolehkan mengirim 1 foto terbaik 

5. Foto yang diikutsertakan tidak mengandung Sara dan Pornografi maupun 

melanggar undang-undang yang berlaku 

6. Diwajibkan karya sendiri (siswa/i) bukan mengambil karya orang lain. 

7. Foto dibuat pada 14 Juni - 11 Juli 2021 

8. Bebas menggunakan kamera apapun 

9. Peserta diwajibkan mengikuti (follow) akun instagram  @smksyptpringsewu 

dan @ictsmkyptpringsewu 

10. Posting hasil karya anda ke instagram dengan menggunakan hashtag  

#SMKBISAHEBAT  #SEKOLAHNYAANAKTEKNIK  #AYOKEYPTAJA  

#PPDB2021 #YPTFOTOIG 

11. Peserta wajib mencantumkan judul Foto dan narasi singkat (caption) sesuai 

dengan gambar yang diambil (pastikan sesuai dengan tema) 



12. Tag dan mention minimal 5 teman kamu dan pastikan akun peserta tidak di 

kunci 

13. Panitia berhak menggugurkan karya kamu apabila diketahui tidak sesuai 

dengan kriteria 

14. Pemenang lomba adalah Juara I, Juara II, Juara III, dan Juara Favorit. 

15. Untuk juara favorit ditentukan dengan hasil like terbanyak. 

16. Setiap Kelas DIWAJIBKAN mengirim 5 Foto yang berbeda. 

17. SMK YPT Pringsewu berhak menggunakan/mempublikasikan foto pemenang 

untuk kepentingan nonkomersial sekolah. Panitia dibebaskan dari tuntutan 

pihak ketiga (objek foto) apabila foto diperlukan untuk keperluan di atas. 

18. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat 

19. Panitia berhak menggugurkan karya video apabila diketahui tidak sesuai 

dengan criteria 

20. Pemenang lomba adalah Juara I, Juara II, Juara III, dan Juara Favorit. 

21. Untuk juara favorit ditentukan dengan hasil like terbanyak. 

22. Setiap Kelas diwajibkan mengirim 5 Foto yang berbeda. 

23. SMK YPT Pringsewu berhak menggunakan/mempublikasikan video 

pemenang untuk kepentingan nonkomersial sekolah. Panitia dibebaskan dari 

tuntutan pihak ketiga  apabila Video diperlukan untuk keperluan di atas. 

24. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat 

 

 


