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LATAR BELAKANG
SMP Muhammadiyah 1 Depok telah berjalan lima puluh empat tahun dalam mengabdikan diri
di bidang pendidikan. Usia tersebut merupakan usia yang panjang bagi sebuah lembaga pendidikan
untuk mencapai nama baik dan nama besar. Semua hal dilakukan untuk mencapai tujuan dan
diwujudkan dengan tindakan preventif dan proaktif. SMP Muhammadiyah 1 Depok telah banyak
melakukan usaha dalam menjaga dan mengatur tindakan tersebut agar terus mempertahakankan
kepercayaan pemerintah dan masyarakat. SMP Muhammadiyah 1 Depok diharapkan dapat menjadi
tempat membina ilmu, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum, serta dapat mencetak kaderkader Muhammadiyah dan lulusan yang unggul di masyarakat. Untuk mendapatkan hasil maksimal,
maka SMP Muhammadiyah 1 Depok perlu melakukannya secara berkesinambungan. Salah satu
usahanya adalah memberi wadah kegiatan Milad SMP Muhammadiyah 1 Depok ke-54 yaitu MASCOT
#1 (Musade Competition)
MASCOT #1 merupakan kegiatan menyemarakkan milad sebagai salah satu bentuk tahunan
sekolah dan promosi sekolah. Kondisi dan situasi new normal tidak menghambat kegiatan ini, karena
dapat dilakukan secara daring dan luring dengan mengutamakan protokol kesehatan. Kegiatan yang
dilakukan berupa berbagai macam lomba, pelatihan dan seminar. Lomba ditujukan untuk siswa-siswi
SD kelas VI se-DIY berupa lomba poster, lomba film pendek (short movie), lomba cipta puisi, lomba
tiktok, dan lomba pidato. Untuk pelatihan berupa pelatihan poster digital yang diisi oleh siswa SMP
Muhammadiyah 1 Depok, dan seminar berupa seminar parenting yang ditujukan untuk orang tua siswa
SD kelas VI. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan di bidang teknologi
dan pendidikan.
Kegiatan ini juga diharapkan sebagai wadah menyalurkan bakat dan keterampilan, sehingga
ilmu yang mereka kuasai bermanfaat. Semoga kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam membantu
anak bangsa untuk terlepas dan terhindar dari masalah modernisasi negatif serta dapat mewujudkan
dirinya menjadi generasi berprestasi yang gemilang.
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KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN
1. Peserta terdaftar sebagai pelajar aktif tahun 2021/2022 jenjang SD/MI se-DIY dibuktikan
dengan mengunggah foto kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah.
2. Peserta dapat mengunduh formulir pendaftaran, pernyataan keorisinalan karya, dan petunjuk
teknis pada web www.smpmuh1depok.sch.id atau link https://bit.ly/MASCOT-1-Musade
3. Peserta wajib mengisi link pendaftaran https://bit.ly/MASCOT-1-Pendaftaran
4. Peserta wajib mengisi lembar pernyataan keorisinalan karya.
5. Peserta wajib follow akun instagram @smpmusade1968 dan subscribe channel youtube Musade
TV dan akun tiktok @musade1968 (disesuaikan jenis lomba).
6. Peserta yang sudah meng-upload hasil karya wajib mengonfirmasi panitia melalui narahubung
(contact person) lomba masing-masing.
7. Akun instagram untuk mengunggah karya merupakan akun instagram yang didaftarkan saat
mengisi formulis pendaftaran.
8. Peserta meng-upload hasil karya melalui akun Instagram atau youtube (disesuaikan dengan
jenis lomba) pribadi atau sekolah yang dipastikan tidak diprivat.
9. Peserta meng-upload hasil karyanya sesuai dengan ketentuan umum dan khusus yang diberikan
pada masing-masing jenis perlombaan.
10. Batas waktu pendaftaran dan pengiriman hasil karya pada tanggal 30 Desember 2021 (lomba
poster, lomba cipta puisi, dan lomba tiktok) dan 19 Februari 2022 (lomba short movie dan
lomba pidato)
11. Biaya pendaftaran sebesar Rp 20.000,00 (lomba poster, lomba cipta puisi, lomba tiktok, dan
lomba pidato), Rp 30.000,00 (lomba short movie)
12. Pembayaran biaya pendaftaran dapat dilakukan melalui transfer ke bank, yaitu:
Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening 788 111 1106 a/n SMP
Muhammadiyah 1 Depok.
13. Pemenang lomba akan diumumkan 16 Januari 2022 (lomba poster, lomba cipta puisi, dan
lomba video tiktok) dan 26 Februari 2022 (lomba short movie, lomba pidato) dengan
rangkaian acara lainnya.
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KETENTUAN KHUSUS
LOMBA POSTER MANUAL
TINGKAT SD/MI SE-DIY

MASCOT #1 (Musade Competition) 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian acara milad SMP
Muhammadiyah 1 Depok. MASCOT #1 2021 mengusung tema “Menyongsong Pembelajaran Tatap
Muka dengan Semangat”. Dalam kegiatannya, MASCOT #1 mengadakan lima lomba yaitu lomba poster,
lomba cipta puisi, lomba video tiktok, lomba film pendek (short movie), dan lomba pidato. Lomba Poster
merupakan salah satu perlombaan yang bertujuan untuk wadah keterampilan peserta dalam bentuk
seni. Selain itu juga sebagai wadah penyalur bakat dan kreasi siswa.
1. Tema : Menyongsong Pembelajaran Tatap Muka dengan Semangat
2. Syarat pendaftaran :
 Scan kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah.
 Mengisi formulir pendaftaran
 Foto bukti pembayaran biaya pendaftaran Rp 20.000,00
 Mengisi Surat Keorisinalitasan Karya yang telah disediakan panitia dan dikirim pada
link pendaftaran
3. Peserta wajib mengisi link pendaftaran https://bit.ly/MASCOT-1-Pendaftaran
4. Peserta wajib mengikuti technical meeting melalui grup WhatsApp lomba poster. Peserta yang
tidak mengikuti technical meeting dianggap sudah mengetahui dan menyetujui keputusan
dalam technical meeting.
5. Peserta hanya diperbolehkan mengirimkan 1 hasil karya poster terbaik.
6. Teknis pengunggahan hasil karya :
 Hasil karya di-upload di Instagram pribadi dengan ukuran potrait
 Poster yang di-upload wajib tag ig @smpmusade1968, dan tag 5 teman kelas dengan
keterangan: Nama Lengkap_Asal SD/MI_Kelas
 Poster yang di-upload harus diberi hastag
#miladmusade
#smpmuhammadiyah1depoksleman
#semangatPTMP
#sekolahberkarakterberbudaya
#lombaposter
#MascotMUSADE
#Mascot1
 Peserta yang sudah meng-upload hasil karya wajib mengonfirmasi panitia melalui
narahubung (contact person) lomba 085743628002 (Pak Taufik)
7. Ketentuan karya :
 Poster berupa tulisan dan gambar, di kertas gambar A3
 Tidak mengandung SARA, kekerasan, dan pornografi
 Karya merupakan guratan tangan dan wajib diwarnai
 Merupakan karya sendiri dan belum pernah diikutsertakan lomba
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8. Kriterian penilaian :
 Orisinalitas karya
 Kesesuaian tema
 Pesan yang disampaikan
 Keindahan warna dan gambar
9. Hasil karya peserta menjadi hak milik panitia.
10. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
11. Hasil karya pemenang diberikan ke SMP Muhammadiyah 1 Depok dalam bentuk hardfile.
12. Hadiah:
 Juara 1 : Uang pembinaan Rp 200.000,00 + sertifikat +thropy
 Juara 2 : Uang pembinaan Rp 150.000,00 + sertifikat +thropy
 Juara 3 : Uang pembinaan Rp 100.000,00 + sertifikat +thropy
 Peserta : sertifikat elektronik

TIMELINE LOMBA POSTER

PENUTUPAN
PENDAFTARAN
16 Desember 2021

PENJURIAN
3-8 Januari 2022

PENGUMPULAN KARYA
30 Desember 2021

PENGUMUMAN
16 Januari 2022
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FORMULIR PENDAFTARAN
LOMBA POSTER MASCOT 2021

Identitas Peserta
1. Nama

: …………………………………………………………………………….………………

2. Tempat, Tanggal lahir

: …………………………………………………………………………….………………

3. Asal Sekolah

: …………………………………………………………………………….………………

4. Kelas

: V/ VI

5. Alamat Lengkap

: …………………………………………………………………………….………………

6. Nomor Whatsapp

: …………………………………………………………………………….………………

*) coret salah satu

_______________, ______________

(_____________)
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LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
LOMBA POSTER MASCOT 2021
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap
Asal Sekolah
Alamat Lengkap
Akun Instagram
Judul Karya
Kelas

: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: V/ VI
*) coret salah satu

Menyatakan bahwa karya poster dengan judul di atas dan di-upload dalam akun Instagram
tersebut merupakan karya asli milik saya dan belum pernah dipublikasikan serta tidak
sedang dilombakan di luar kegiatan “Lomba Poster MASCOT 2021” yang diselenggarakan oleh
SMP Muhammadiyah 1 Depok.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila terbukti terdapat
pelanggaran di dalamnya, maka saya siap didiskualifikasi dari perlombaan ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

_______________, ______________

(_____________)
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KETENTUAN KHUSUS
LOMBA CIPTA PUISI
TINGKAT SD/MI SE-DIY

MASCOT #1 (Musade Competition) 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian acara milad SMP
Muhammadiyah 1 Depok. MASCOT #1 2021 mengusung tema “Menyongsong Pembelajaran Tatap
Muka dengan Semangat”. Dalam kegiatannya, MASCOT #1 mengadakan lima lomba yaitu lomba poster,
lomba cipta puisi, lomba video tiktok, lomba film pendek (short movie), dan lomba pidato. Lomba Cipta
Puisi merupakan salah satu perlombaan yang bertujuan untuk wadah keterampilan peserta dalam
bentuk seni. Selain itu juga sebagai wadah penyalur bakat dan kreasi siswa.
1. Tema : Menyongsong Pembelajaran Tatap Muka dengan Semangat
2. Syarat pendaftaran :
 Scan kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah.
 Mengisi formulir pendaftaran
 Foto bukti pembayaran biaya pendaftaran Rp 20.000,00
 Mengisi Surat Keorisinalitasan Karya yang telah disediakan panitia dan dikirim pada
link pendaftaran
3. Peserta wajib mengisi link pendaftaran https://bit.ly/MASCOT-1-Pendaftaran
4. Peserta wajib mengikuti technical meeting melalui grup WhatsApp lomba cipta puisi. Peserta
yang tidak mengikuti technical meeting dianggap sudah mengetahui dan menyetujui keputusan
dalam technical meeting.
5. Peserta hanya diperbolehkan mengirimkan 1 hasil karya puisi terbaik.
6. Teknis pengunggahan hasil karya :
 Karya puisi yang sudah jadi difoto
 Hasil foto karya puisi di-upload di Instagram pribadi
 Hasil foto karya puisi yang di-upload wajib tag ig @smpmusade1968, dan tag 5 teman
kelas dengan keterangan: Nama Lengkap_Asal SD/MI_Kelas
 Foto karya yang di-upload harus diberi hastag:
#miladmusade
#smpmuhammadiyah1depoksleman
#semangatPTMP
#sekolahberkarakterberbudaya
#lombaciptapuisi
#MascotMUSADE
#Mascot1
 Peserta yang sudah meng-upload hasil karya puisi wajib mengonfirmasi panitia
melalui narahubung (contact person) lomba 085786857561 (Bu Vitria)
7. Ketentuan karya :
 Tidak mengandung SARA, kekerasan, dan pornografi
 Karya merupakan tulisan tangan
 Merupakan karya sendiri dan belum pernah diikutsertakan lomba
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8. Kriterian penilaian :
 Orisinalitas karya
 Kreativitas pengolahan ide
 Kedalaman pesan/moralitas
 Keindahan bahasa dan kaidah dalam penulisan
9. Hasil karya peserta menjadi hak milik panitia.
10. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
11. Hasil karya pemenang diberikan ke SMP Muhammadiyah 1 Depok dalam bentuk hardfile.
12. Hadiah:
 Juara 1 : Uang pembinaan Rp 200.000,00 + sertifikat +thropy
 Juara 2 : Uang pembinaan Rp 150.000,00 + sertifikat +thropy
 Juara 3 : Uang pembinaan Rp 100.000,00 + sertifikat +thropy
 Peserta : sertifikat elektronik

TIMELINE LOMBA CIPTA PUISI

PENUTUPAN
PENDAFTARAN
16 Desember 2021

PENJURIAN
3-8 Januari 2022

PENGUMPULAN KARYA
30 Desember 2021

PENGUMUMAN
16 Januari 2022

MASCOT #1/ MILAD SMP MUHAMMADIYAH 1 DEPOK

10

FORMULIR PENDAFTARAN
LOMBA CIPTA PUISI MASCOT 2021

Identitas Peserta
1. Nama

: …………………………………………………………………………….………………

2. Tempat, Tanggal lahir

: …………………………………………………………………………….………………

3. Asal Sekolah

: …………………………………………………………………………….………………

4. Kelas

: V/ VI

5. Alamat Lengkap

: …………………………………………………………………………….………………

6. Nomor Whatsapp

: …………………………………………………………………………….………………

*) coret salah satu

_______________, ______________

(_____________)
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LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
LOMBA CIPTA PUISI MASCOT 2021
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap
Asal Sekolah
Akun Instagram
Alamat Lengkap
Judul Karya
Nomor HP
Kelas

: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: V/ VI
*) coret salah satu

Menyatakan bahwa karya poster dengan judul di atas dan di-upload dalam akun Instagram
tersebut merupakan karya asli milik saya dan belum pernah dipublikasikan serta tidak
sedang dilombakan di luar kegiatan “Lomba Cipta Puisi MASCOT 2021” yang diselenggarakan
oleh SMP Muhammadiyah 1 Depok.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila terbukti terdapat
pelanggaran di dalamnya, maka saya siap didiskualifikasi dari perlombaan ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

_______________, ______________

(_____________)
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KETENTUAN KHUSUS
LOMBA VIDEO TIKTOK
TINGKAT SD/MI SE-DIY

MASCOT #1 (Musade Competition) 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian acara milad SMP
Muhammadiyah 1 Depok. MASCOT #1 2021 mengusung tema “Menyongsong Pembelajaran Tatap
Muka dengan Semangat”. Dalam kegiatannya, MASCOT #1 mengadakan lima lomba yaitu lomba poster,
lomba cipta puisi, lomba video tiktok, lomba film pendek (short movie), dan lomba pidato. Lomba Video
Tiktok merupakan salah satu perlombaan yang bertujuan untuk wadah keterampilan peserta dalam
bentuk seni. Selain itu juga sebagai wadah penyalur bakat dan kreasi siswa. Lomba Video Tiktok juga
untuk mengapresiasi dan memfasilitasi para siswa yang memiliki potensi dalam bidang edit video.
1. Tema : Tahun Baru, Sekolah Baru, Musade Pilihanku!
2. Peserta boleh individu/ kelompok.
3. Syarat pendaftaran :
 Scan kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah.
 Mengisi formulir pendaftaran
 Foto bukti pembayaran biaya pendaftaran Rp 20.000,00 (baik individu/ kelompok)
 Mengisi Surat Keorisinalitasan Karya yang telah disediakan panitia dan dikirim pada
link pendaftaran
4. Peserta wajib mengisi link pendaftaran https://bit.ly/MASCOT-1-Pendaftaran
5. Peserta wajib mengikuti technical meeting melalui grup WhatsApp lomba film pendek. Peserta
yang tidak mengikuti technical meeting dianggap sudah mengetahui dan menyetujui keputusan
dalam technical meeting.
6. Peserta hanya diperbolehkan mengirimkan 1 hasil video terbaik.
7. Durasi video tiktok minimal 1menit dan maksimal 3 menit.
8. Video tiktok yang di-upload merupakan hasil karya kelompok/individu yang otentik dan belum
pernah dipublikasikan sebelumnya.
9. Teknis pengunggahan hasil karya :
 Hasil karya berupa video di-upload di Instagram pribadi
 Video yang di-upload wajib tag ig @smpmusade1968, tag 5 teman kelas, dan tiktok
musade @musade1968, dengan keterangan: Nama Lengkap_Asal SD/MI_Kelas
 Poster yang di-upload harus diberi hastag
#miladmusade
#smpmuhammadiyah1depoksleman
#semangatPTMP
#sekolahberkarakterberbudaya
#lombatiktok
#sekolahbaru
#MascotMUSADE
#Mascot1
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10.

11.

12.
13.
14.

 Peserta yang sudah meng-upload video wajib mengonfirmasi panitia melalui
narahubung (contact person) lomba 087838590908 (Bu Vivin)
Ketentuan karya :
 Tidak mengandung SARA, kekerasan, dan pornografi
 Video harus dalam konteks pendidikan
 Segala ilustrasi bebas menggunakan efek apa saja
Kriterian penilaian :
 Orisinalitas karya
 Kreativitas video
 Kesesuaian tema
 Pesan yang disampaikan
Hasil karya peserta menjadi hak milik panitia.
Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
Hadiah:
 Juara 1 : Uang pembinaan Rp 200.000,00 + sertifikat +thropy
 Juara 2 : Uang pembinaan Rp 150.000,00 + sertifikat +thropy
 Juara 3 : Uang pembinaan Rp 100.000,00 + sertifikat +thropy
 Peserta : sertifikat elektronik

TIMELINE LOMBA VIDEO TIKTOK

PENUTUPAN
PENDAFTARAN
16 Desember 2021

PENJURIAN
3-8 Januari 2022

PENGUMPULAN KARYA
30 Desember 2021

PENGUMUMAN
16 Januari 2022
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FORMULIR PENDAFTARAN
LOMBA VIDEO TIKTOK MASCOT 2021

Identitas Peserta (Individu/ Perwakilan)
1. Nama

: …………………………………………………………………………….………………

2. Tempat, Tanggal lahir

: …………………………………………………………………………….………………

3. Asal Sekolah

: …………………………………………………………………………….………………

4. Kelas

: V/ VI

5. Alamat Lengkap

: …………………………………………………………………………….………………

6. Nomor Whatsapp

: …………………………………………………………………………….………………

*) coret salah satu

_______________, ______________

(_____________)
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LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
LOMBA VIDEO TIKTOK MASCOT 2021
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap
Asal Sekolah
Akun Instagram
Alamat Lengkap
Judul Karya
Nomor HP
Kelas

: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: V/ VI
*) coret salah satu

Menyatakan bahwa karya poster dengan judul di atas dan di-upload dalam akun Instagram
tersebut merupakan karya asli milik saya dan belum pernah dipublikasikan serta tidak
sedang dilombakan di luar kegiatan “Lomba Video Tiktok MASCOT 2021” yang
diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Depok.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila terbukti terdapat
pelanggaran di dalamnya, maka saya siap didiskualifikasi dari perlombaan ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

_______________, ______________

(_____________)
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KETENTUAN KHUSUS
LOMBA FILM PENDEK (SHORT MOVIE)
TINGKAT SD/MI SE-DIY

MASCOT #1 (Musade Competition) 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian acara milad SMP
Muhammadiyah 1 Depok. MASCOT #1 2021 mengusung tema “Menyongsong Pembelajaran Tatap
Muka dengan Semangat”. Dalam kegiatannya, MASCOT #1 mengadakan lima lomba yaitu lomba poster,
lomba cipta puisi, lomba video tiktok, lomba film pendek (short movie), dan lomba pidato. Lomba Film
Pendek (Short Movie) merupakan salah satu perlombaan yang bertujuan untuk wadah keterampilan
peserta dalam bentuk seni dan teknologi. Selain itu juga sebagai wadah penyalur bakat dan kreasi siswa.
Lomba Film Pendek (Short Movie) juga untuk mengapresiasi dan memfasilitasi para siswa untuk
membentuk potensi dan kepercayaan diri serta tanggung jawab.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tema : Menyongsong Pembelajaran Tatap Muka dengan Semangat
Peserta mengikuti perlombaan sebagai perwakilan dari sekolah.
Setiap sekolah mengirim 1 tim Film Pendek.
Satu tim tidak ada ketentuan anggota.
Syarat pendaftaran :
 Scan kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah.
 Mengisi formulir pendaftaran
 Foto bukti pembayaran biaya pendaftaran Rp 30.000,00
 Mengisi Surat Keorisinalitasan Karya yang telah disediakan panitia dan dikirim pada
link pendaftaran
Peserta wajib mengisi link pendaftaran https://bit.ly/MASCOT-1-Pendaftaran
Peserta wajib mengikuti technical meeting melalui grup WhatsApp lomba film pendek (short
movie). Peserta yang tidak mengikuti technical meeting dianggap sudah mengetahui dan
menyetujui keputusan dalam technical meeting.
Peserta hanya diperbolehkan mengirimkan 1 film pendek terbaik.
Durasi film pendek maksimal 15 menit.
Film dapat dibuat dengan menggunakan kamera professional maupun kamera ponsel pintar
dengan format MP4.
Konten bebas dari hal-hal yang mengandung ujaran kebencian, isu yang meninggung SARA,
serta pornografi.
Konten belum pernah dilombakan dalam kompetisi lain maupun dipublikasikan dalam media
sosial.
Karya yang telah diikutsertakan merupakan hak panitia dan tidak akan dikembalikan.
Karya yang telah dikumpulkan tidak dapat di edit/ diperbaiki kembali oleh peserta
Teknis pengunggahan hasil karya :
 Peserta wajib follow akun Instagram @smpmusade1968 dan subscribe channel Youtube
Musade TV
 Karya film di-upload ke google drive
 Link google drive dikirimkan ke panitia melalui WA
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 Peserta yang sudah meng-upload video wajib mengirimkan link ke panitia melalui
narahubung (contact person) lomba 081227171771 (Pak Ferry)
16. Ketentuan karya :
 Hasil karya murni ide dari peserta
 Skenario dibuat sekreatif mungkin
 Tidak menggunakan backsound yang bisa dimungkinkan kena copyright
17. Kriterian penilaian :
 Orisinalitas karya
 Kreativitas video
 Kesesuaian tema
 Sinematografi
18. Hasil karya peserta menjadi hak milik panitia.
19. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
20. Hadiah:
 Juara 1 : Uang pembinaan Rp 300.000,00 + sertifikat +thropy
 Juara 2 : Uang pembinaan Rp 250.000,00 + sertifikat +thropy
 Juara 3 : Uang pembinaan Rp 200.000,00 + sertifikat +thropy
 Peserta : sertifikat elektronik

TIMELINE LOMBA FILM PENDEK (SHORT MOVIE)
PENUTUPAN
PENDAFTARAN
11 Januari 2022

PENJURIAN
20-25 Februari 2022

PENGUMPULAN KARYA
19 Februari 2022

PENGUMUMAN
26 Februari 2022
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FORMULIR PENDAFTARAN
LOMBA SHORT MOVIE MASCOT 2021

Identitas Peserta (Perwakilan)
1. Nama

: …………………………………………………………………………….………………

2. Tempat, Tanggal lahir

: …………………………………………………………………………….………………

3. Asal Sekolah

: …………………………………………………………………………….………………

4. Kelas

: V/ VI

5. Alamat Lengkap

: …………………………………………………………………………….………………

6. Nomor Whatsapp

: …………………………………………………………………………….………………

*) coret salah satu

_______________, ______________

(_____________)
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LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
LOMBA FILM PENDEK MASCOT 2021
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap
Asal Sekolah
Akun Instagram
Alamat Lengkap
Judul Karya
Nomor HP
Kelas

: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: V/ VI
*) coret salah satu

Menyatakan bahwa karya poster dengan judul di atas dan di-upload dalam akun Instagram
tersebut merupakan karya asli milik saya dan belum pernah dipublikasikan serta tidak
sedang dilombakan di luar kegiatan “Lomba Film Pendek MASCOT 2021” yang
diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Depok.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila terbukti terdapat
pelanggaran di dalamnya, maka saya siap didiskualifikasi dari perlombaan ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

_______________, ______________

(_____________)
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KETENTUAN KHUSUS
LOMBA PIDATO
TINGKAT SD/MI SE-DIY

MASCOT #1 (Musade Competition) 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian acara milad SMP
Muhammadiyah 1 Depok. MASCOT #1 2021 mengusung tema “Menyongsong Pembelajaran Tatap
Muka dengan Semangat”. Dalam kegiatannya, MASCOT #1 mengadakan lima lomba yaitu lomba poster,
lomba cipta puisi, lomba video tiktok, lomba film pendek (short movie), dan lomba pidato. Lomba Pidato
merupakan salah satu perlombaan yang bertujuan untuk wadah keterampilan peserta dalam bentuk
seni. Selain itu juga sebagai wadah penyalur bakat dan kreasi siswa. Lomba Pidato juga untuk
mengapresiasi dan memfasilitasi para siswa untuk membentuk potensi dan kepercayaan diri.
1. Tema : Memperingati Isra Miraj
2. Syarat pendaftaran :
 Scan kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah.
 Mengisi formulir pendaftaran
 Foto bukti pembayaran biaya pendaftaran Rp 20.000,00
3. Peserta wajib mengisi link pendaftaran https://bit.ly/MASCOT-1-Pendaftaran
4. Peserta wajib mengikuti technical meeting melalui grup WhatsApp lomba pidato. Peserta yang
tidak mengikuti technical meeting dianggap sudah mengetahui dan menyetujui keputusan
dalam technical meeting.
5. Durasi video pidato maksimal 7 menit.
6. Teknis pengunggahan hasil karya :
 Peserta wajib follow akun Instagram @smpmusade1968 dan subscribe channel Youtube
Musade TV
 Karya film di-upload ke google drive
 Link google drive dikirimkan ke panitia melalui WA
 Peserta yang sudah meng-upload video wajib mengonfirmasi panitia melalui
narahubung (contact person) lomba 08112639373 (Bu Jenti)
7. Ketentuan karya :
 Naksah pidato murni ide dari peserta
 Naskah tidak mengandung SARA, kekerasan, dan pornografi
 Boleh membaca naskah/ boleh tidak membaca
8. Kriterian penilaian :
 Orisinalitas naskah
 Kesesuaian tema
 Gaya (ekspresi dan mimik)
 Bahasa (Tata bahasa, Kefasihan, Kelancaran, dan Intonasi)
9. Hasil karya peserta menjadi hak milik panitia.
10. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
11. Hadiah:
 Juara 1 : Uang pembinaan Rp 250.000,00 + sertifikat +thropy
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 Juara 2 : Uang pembinaan Rp 200.000,00 + sertifikat +thropy
 Juara 3 : Uang pembinaan Rp 150.000,00 + sertifikat +thropy
 Peserta : sertifikat elektronik

TIMELINE LOMBA PIDATO
PENUTUPAN
PENDAFTARAN
11 Januari 2022

PENJURIAN
20-25 Februari 2022

PENGUMPULAN KARYA
19 Februari 2022

PENGUMUMAN
26 Februari 2022
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FORMULIR PENDAFTARAN
LOMBA PIDATO MASCOT 2021

Identitas Peserta
1. Nama

: …………………………………………………………………………….………………

2. Tempat, Tanggal lahir

: …………………………………………………………………………….………………

3. Asal Sekolah

: …………………………………………………………………………….………………

4. Kelas

: V/ VI

5. Alamat Lengkap

: …………………………………………………………………………….………………

6. Nomor Whatsapp

: …………………………………………………………………………….………………

*) coret salah satu

_______________, ______________

(_____________)
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LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
LOMBA PIDATO MASCOT 2021
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap
Asal Sekolah
Akun Instagram
Alamat Lengkap
Judul Karya
Nomor HP
Kelas

: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………
: V/ VI
*) coret salah satu

Menyatakan bahwa karya poster dengan judul di atas dan di-upload dalam akun Instagram
tersebut merupakan karya asli milik saya dan belum pernah dipublikasikan serta tidak
sedang dilombakan di luar kegiatan “Lomba Pidato MASCOT 2021” yang diselenggarakan oleh
SMP Muhammadiyah 1 Depok.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila terbukti terdapat
pelanggaran di dalamnya, maka saya siap didiskualifikasi dari perlombaan ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

_______________, ______________

(_____________)
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PENUTUP
Demikian buku panduan lomba MASCOT #1 dalam rangka Milad ke-54 SMP Muhammadiyah 1
Depok ini kami susun. Panduan menjadi gambaran informasi dan teknis pelaksanaan lomba. Hal-hal
teknis lainnya dapat ditanyakan melalui penanggung jawab masing-masing lomba. Kami berharap
peserta dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai saat pengumuman hasil. Terima kasih atas
partisipasi semua peserta. Semoga menjadi pemenang!
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