
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. DATA DIRI 

• Alamat email 

Gunakan 1 alamat email yang biasa digunakan. Sangat berguna untuk komunikasi 

panitia dengan peserta. 

• Nama Lengkap Peserta 

• Tanggal Lahir 

• Nomor Whatsapp yang Mudah Dihubungi 

Digunakan untuk komunikasi panitia dengan peserta & orang tua / walinya. 

Harap tuliskan kode negara tempat nomor kartu tercatat (Indonesia = 62 tanpa 

menggunakan tanda +) baru nomor telponnya tanpa menggunakan 0 di depan. Misal 

kartu Indonesia, nomor telpon 0812 - 8123 9876, maka di formulir dituliskan 

62081281239876. 

 

2. DATA SEKOLAH 

• Nama & Alamat Sekolah 

• Provinsi Sekolah 

• Jenis Sekolah 

• Kelas / Angkatan 

 

3. DOKUMENTASI 

• Judul Karya Lukis 

• Foto Karya Lukis yang Sudah Jadi 

Foto yang ditampilkan hanya karya lukisnya. Bisa juga dengan hasil pemindaian / 

scan. 

Kapasitas penyimpanan 5 Megabyte. Pengambilan gambar tepat dari atas karya 

lukis, gambar masuk dalam layar semua, bidang datar. Perhatikan pencahayaan. 

 

Nama file dengan format:  

Kelas ... - Nama Peserta - Judul Karya Lukis 

Contoh: Kelas 1 - Dadang Rustawan – Hastakarya 

 

Hal ini untuk mempermudah dan mempercepat pendataan serta meminimalisir kekeliruan 

dengan milik peserta lain.  



LEMBAR FORMULIR 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengisi formulir: 

1. Pengisian dan pengiriman formulir dapat melibatkan orang lain. 

2. Pelajari Petunjuk Pengisian Formulir supaya proses pengisian dan pengiriman formulir 

siap dan lancar. 

3. Gunakan form latihan untuk mencoba sebelum mengisi dan mengirimkan formulir 

sesungguhnya. 

4. Siapkan data diri dan foto karya lukis. 

5. Pastikan: 

• Baterai cukup 

• Paket data cukup 

• Sinyal internet kuat. 

6. Luangkan waktu 5 – 10 menit untuk mengisi dan mengirim formulir. 

7. Isi formulir sesuai kelas tahun ajaran 2020 / 2021. Peserta yang mengisi formulir tidak 

sesuai kelasnya, didiskualifikasi. 

8. Pendaftaran peserta hanya melalui formulir yang disertakan di bawah ini. Batas waktu 

penerimaan panitia paling lambat Selasa, 15 September 2020 jam 23.59 WIB. 

9. Peserta yang sudah kirim formulir akan mendapatkan tanda terima otomatis melalui 

surel. 

10. Jika pengiriman formulir gagal dapat menghubungi panitia dengan klik 

surel KontesLukis@Bocah.org subyek: Petunjuk Pengisian Formulir. 

 

 

Form Latihan Dapat Diakses di Tautan: 

s.id/formlatihankolunas 

 

mailto:KontesLukis@Bocah.org?subject=Petunjuk%20Pengisian%20Formulir&body=Kami%20kesulitan%20mengisi%20formulir%20karena%20.%20.%20.

