
                                     
 

SEMANGAT KARTINI  

#GREATERNUSANTARA #TFI#3S 
3 S (Senyum, Sehat, Santun)  

 
 

 
Di tahun 2016 ini, usia BINUS University adalah 35 tahun dan bertepatan dengan hari 

Kartini, maka kami dari Teach For Indonesia BINUS menyelenggarakan acara yang 
dinamakan :  

SEMANGAT KARTINI #GreaterNusantara #TFI #3S  

Sebuah Lomba yang mencerminkan Semangat Kartini untuk Generasi Penerus Bangsa.  

3S adalah Singkatan dari “SENYUM, SEHAT dan SANTUN”  

 

Latar Belakang, Mengapa PAUD ?  
 

1. Kehadiran PAUD sangat penting dalam menanamkan nilai karakter anak sejak 

dini  
2. Memberikan contoh kepada media tentang hal positif yang seharusnya di angkat 

ke masyarakat. 
3. Meningkatkan awareness masyarakat tentang PAUD   

4. Semangat PAUD perlu dicontoh 
 

Arti 3S (SENYUM – SEHAT – SANTUN)  
a. SENYUM : Keceriaan Anak Indonesia yang bersemangat dan punya cita cita.  
b. SEHAT  : Kesehatan adalah Penunjang penting anak untuk Belajar  

c. SANTUN   : Nilai karakter yang di ajarkan perlu di lakukan dan di 
sebarluaskan  

 

Mekanisme Kegiatan  
• Rangkaian kegiatan “3 S” yaitu :  

1. SENYUM  : Lomba Foto Ceria siswa/i PAUD dan Guru  
2. SEHAT  : Lomba Video Senam siswa/i PAUD  

3. SANTUN : Lomba Video tentang SIKAP SANTUN siswa/i PAUD 
 

Target Peserta  
- Seluruh PAUD Di DKI Jakarta : Jakarta Utara, Barat, Timur, Pusat, Selatan  

dan Kepulauan Seribu.  
- Total PAUD     : 2602  

 



                                     
 
 

I SENYUM - LOMBA FOTO  
 
Keceriaan siswa dan siswi PAUD dalam proses pembelajaran, serta semangatnya dalam 

belajar.  
Ketentuan lomba : 

1. Setiap PAUD mengirimkan hanya 1 karya foto terbaiknya, partisipasi harus 
semua anak di sekolah/ minimal 30 anak .  

2. Foto di upload di facebook perwakilan masing-masing PAUD (cukup 1 saja yang 
mewakili) dan diberi keterangan sebagai berikut:  

 
Nama Paud – Wilayah – Tema #greaternusantara #TFI #3S #SENYUM 

Keterangan pengetikan : Diantara tulisan ke # harus pakai spasi.  
 

(contoh : PAUD A – Jakarta Barat – Semangat Belajar #greaternusantara #TFI # 3S 
#SENYUM)  

 
Setelah upload di facebook foto di tag : tfi volunteer.   

 
Tahapan Penilaian :  

a. Penyisihan :  
1. Dilihat dari jumlah like terbanyak minimal 350 like/ 3 terbanyak dari masing-

masing wilayah (jakarta pusat, barat, selatan, utara, timur dan kepulauan seribu)  
2. Yang masuk ke dalam  Penyisihan 3 besar tiap wilayah berhak untuk maju ke 

Final dan menghadiri acara Perayaan dan Pengumuman Pemenang.  
b.   Final   :  

 1. Dipilih juara 1 sampai 3 dan favorit.  
 2. Keputusan dilakukan oleh Juri Independent  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
 

 

SEHAT - LOMBA VIDEO SENAM SISWA dan GURU PAUD   
 
Kesehatan adalah hal penting sebagai penunjang anak dan guru dalam belajar. Dengan 

kesehatan yang prima maka akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan .  
Ketentuan lomba : 

1. Setiap PAUD mengirimkan hanya 1 karya video rekaman senam anakdan guru 
PAUD terbaiknya (panjang video maksimal 5 menit).  

2. Nama Senam PUTRI HALIM  
3. Video di upload di facebook perwakilan masing-masing PAUD (cukup 1 saja 

yang mewakili) dan diberi keterangan sebagai berikut:  
 

Nama Paud – Wilayah – Tema #greaternusantara #TFI #3S #SEHAT 
(contoh : PAUD A – Jakarta Barat – Semangat Belajar #greaternusantara #TFI #3S 

#SEHAT)  
 

Setelah upload di facebook foto di tag : tfi volunteer.   

 

Tahapan Penilaian :  

a. Penyisihan :  

1. Dilihat dari jumlah like terbanyak minimal 350 like/ 2 terbanyak dari masing-
masing wilayah (jakarta pusat, barat, selatan, utara, timur dan kepulauan seribu)  

2. Yang masuk ke dalam  Penyisihan 3 besar tiap wilayah berhak untuk maju ke 
Final dan menghadiri acara Perayaan dan Pengumuman Pemenang.  

 

b. Final   :  

1. Penilaian dilakukan secara live saat acara dan akan dipilih juara 1 sampai  
dengan 3 dan favorit.  

2. Nama Senam PUTRI HALIM  
3. Keputusan dilakukan oleh Juri Independent, penilaian meliputi :  

Kompetensi   : Kompak dan Hafal gerak serta selaras dengan lagu 
Keceriaan anak-anak : senyum, semangat  

Kreatifitas   : atribut tambahan  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                                     
 
 

 

SANTUN - LOMBA VIDEO SIKAP SANTUN SISWA dan GURU 

PAUD   
 
Pendidikan yang baik bukan hanya menciptakan anak yang pintar melainkan anak yang 

memiliki karakter baik. Karakter tidak dapat terjadi dengan sendirinya namun perlu untuk 
diajarkan, dibentuk dan dilakukan.  

 
Ketentuan lomba : 

1. Setiap PAUD mengirimkan hanya 1 karya video rekaman contoh sikap santun 
anak dan guru PAUD terbaiknya. Video bisa berupa drama/ dapat berupa sikap 

spontan anak anak terhadap sesame siswa/ guru/ lingkungan.  
Contoh : anak anak membuang sampah pada tempat sampah, anak anak 

mengucapkan salam kepada guru, dll  
2. Video di upload di facebook perwakilan masing-masing PAUD (cukup 1 saja 

yang mewakili) dan diberi keterangan sebagai berikut:  
 

Nama Paud – Wilayah – Tema #greaternusantara #TFI #3S #SEHAT 
(contoh : PAUD A – Jakarta barat – Semangat Belajar #greaternusantara #TFI #3S 

#SANTUN)  
dan video di tag : tfi volunteer.   

 
Tahapan Penilaian :  

a. Penyisihan :  
1. Dilihat dari jumlah like terbanyak minimal 350 like/ 3 terbanyak dari masing-

masing wilayah (jakarta pusat, barat, selatan, utara, timur dan kepulauan seribu)  
2. Yang masuk ke dalam  Penyisihan 3 besar tiap wilayah berhak untuk maju ke 

Final dan menghadiri acara Perayaan dan Pengumuman Pemenang.  
 

b. Final   :  

1. Dipilih juara 1 sampai 3 dan juara favorit. Keputusan dilakukan oleh 
Juri Independent  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



                                     
 

INFORMASI PENTING  Waktu   

Batas Akhir pengiriman karya di facebook ; Foto, Video Sehat, 
Video Santun   

11 April pk 23.59  

Seleksi Penilaian  13  April  

Acara Final dan Perayaan   21 s.d /23 April* 

*) tanggal masih tentative akan di informasikan lebih lanjut  

 
Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat tanggal 13 April 2016 di :  

 1.web TF : www.teachforindonesia.org  
2.facebook : tfivolunteer  

3.telp  : 021 – 5345830 (ext 1025/ 1026)  
4.Kantor TFI : Jl. Kebun Jeruk Raya no 27,  

Kampus Anggrek Univ Bina Nusantara, lantai basement  
 

FINAL  

Untuk PAUD yang masuk ke dalam tahap FINAL, maka kami mengundang secara 

resmi dengan tahapan sebagai berikut :  

- Mendapat pemberitahuan resmi dari Teach For Indonesia BINUS dan wajib 

hadir di acara FINAL.  
- Semua yang masuk dalam Tahap SELEKSI – Wajib hadir di acara FINAL di 

tanggal yang sudah di tetapkan. Dengan kehadiran maksimal 30 anak + 30 
orang tua dan 3 guru untuk setiap PAUD.  

- Akan diberikan kaos seragam acara namun Setiap PAUD disarankan 
menggunakan atribut tambahan sebagai ciri khas  

- KREATIFITAS DAN SEMANGAT adalah salah satu point yang akan di 
Nilai di setiap Lomba.  

- Penilaian FINAL dilakukan di acara Puncak  
- Lomba SENYUM – dilakukan Foto langsung dilakukan di lokasi dan dinilai 

oleh Juri Independent  
- Lomba SEHAT – dilakukan performance senam oleh anak anak PAUD  

- Lomba SANTUN – dilakukan dari sikap dan disiplin  
 

 

HADIAH  
THROPY/ PIALA  JUARA  

TOTAL LEBIH DARI 50 JUTA UNTUK PEMENANG  
RIBUAN PAKET SUSU UNTUK ANAK PAUD  

 
 

http://www.teachforindonesia.org/


                                     
 
 
 

SUSUNAN ACARA FINAL LOMBA dan PUNCAK ACARA   
 
 

Jam  Kegiatan  
06.30 Pelepasan Jalan Sehat dengan Sirine dan pelepasan balon  

Jalan Sehat 5000 orang (2000 anak-anak dan 3000 dewasa)  

07.30 Berkumpul  

08.00 Penilaian Senam 1-12 Peserta PAUD  

09.00 Seremonial  

 - Menyanyikan lagu Indonesia Raya  

 - Menyanyikan Lagu Ibu Kita Kartini  

10.00 Pemotongan Tumpeng dan Menyanyikan Lagu Selamat 

Ulang Tahun BINUS  

 Performance  

10.10 Sambutan Ketua PAUD DKI  

 Sambutan Yayasan dan Rektor BINUS  

 Sambutan Gubernur DKI Jakarta  

11.00 Pengumuman Pemenang dan Serah Terima Hadiah  

  

 
 
 


