


A. KETENTUAN PESERTA

Peserta lomba merupakan peserta didik SD/MI kelas 5-6 untuk tahun pelajaran

2020/2021.

Peserta mengisi formulir pendaftaran lomba pada link pendaftaran lomba,

mengupload foto bagi peserta lomba dan  surat keterangan Kepala Sekolah.

Peserta wajib mengenakan busana muslim/muslimah.

Peserta tidak boleh mengikuti lebih dari satu jenis lomba.

Setiap peserta diwajibkan untuk follow Instagram smpislampbsoedirman

dan like Fans Page Facebook SMP Islam PB Soedirman Jakarta.

Peserta menguload video dan karya masing-masing lomba ke link google form 

yang disiapkan panitia.

Peserta mengupload video masing-masing lomba ke Instagram peserta

dan diwajibkan untuk menandai (tag) akun Instagram smpislampbsoedirman.

Format video MP4/AV/WMV/MOV dan size maksimal video 100 MB.

Pada caption sertakan kalimat “ Saya (Nama peserta), (Nama sekolah), 

Lomba yang diikuti dan sertakan hashtag Youphoria (#Youphoria).

Video yang diunggah adalah hasil pengambilan video dalam rentang waktu 

sejak peserta mendaftar sampai tanggal 3 Februari 2021.

Video yang telah dikirim ke panitia tidak dapat ditarik kembali oleh peserta 

karena akan menjadi arsip panitia.

Pengumuman pemenang tanggal 6 Februari 2021 di IG smpislampbsoedirman 

dan zoom meeting.

Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
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B. Pendaftaran

Bebas biaya pendaftaran.

Pendaftaran dilakukan tanggal 1 - 22 Januari 2021 melalui link pendaftaran dengan

melampirkan surat keterangan Kepala Sekolah dan foto terbaru peserta lomba.

Setelah pendaftaran online agar mengonfirmasi panitia di contact person panitia.

Guru pendamping wajib mencantumkan no. hp dan akan dimasukkan dalam group

peserta lomba.
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C. HADIAH PESERTA

Juara I : Piagam dan uang pembinaan Rp. 300.000,00

Juara II : Piagam dan uang pembinaan Rp. 200.000,00

Juara III : Piagam dan uang pembinaan Rp. 100.000,00

Juara Favorit  Uang pembinaan Rp. 100.000,00 

                           (Berdasarkan likes  terbanyak di Instagram)
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Pemenang lomba akan diambil 3 terbaik yang akan mendapatkan hadiah sebagai
berikut :



d. pelaksanaan lomba

Tempat : SMP Islam PB. Soedirman dan rumah masing-masing peserta.

Pendaftaran secara online melalui link http://bit.ly/YouphoriaSMPIPBS dimulai:

Melalui link SMP Islam PB. Soedirman atau WA

Contact Person :

Technical Meeting :

Pelaksanaan Lomba : 30 Januari – 3 Februari 2021

Penilaian : 4 - 5 Februari 2021

Pengumuman : 6 Februari 2021
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Hari : Senin – Sabtu

Tanggal : 1 – 22 Januari 2021

 a. Competitions - Riky Irawan, S.Pd (082213505431)

 b. Try Out SD/MI - Amalia Rahayu, S.Pd (083874037182)

Hari : Sabtu, 23 Januari 2021 (via zoom)

Pukul : 08:00 s/d selesai



Pelaksanaan try out akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2021 

mulai pukul 07.30 s.d 09.30 WIB.

Soal yang diberikan berjumlah 30 soal dan mengacu pada Asesmen Kompetensi

Minimum (AKM).

Menggunakan 1 perangkat (Hp/Laptop).

Waktu pengerjaan soal selama 90 menit.

Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

Pemenang akan dipilih berdasarkan tiga peringkat teratas.

Apabila terdapat kesamaan total pada peringkat teratas. maka pemenang akan

ditentukan berdasarkan perolehan point terbanyak dari soal dengan tingkat

kesulitan paling tinggi.

tRY OUT SD/MItRY OUT SD/MItRY OUT SD/MI
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ISLAMIC COMPETITIONSISLAMIC COMPETITIONSISLAMIC COMPETITIONS

Pelaksanaan MHQ akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2021

pukul 07.30 s.d 09.00 WIB

Materi lomba Juz 30.

Peserta dilarang menggunakan bantuan Al-quran, Juz Amma atau buku yang

berkaitan surat yang dilombakan.

Babak pertama peserta ditunjuk secara acak untuk membacakan surat pilihan

panitia :

    • Al-Insyiqaq

    • Al-Buruj

    • At-Takwir

Babak kedua peserta ditunjuk secara acak melanjutkan ayat yang disampaikan

oleh dewan juri.

Kriteria penilaian :

     Kelancaran                   = 50 poin

     Tajwid dan Fashohah = 25 poin

     Makhroj huruf             = 25 poin
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Musabaqah Hifzhul Qur’anMusabaqah Hifzhul Qur’anMusabaqah Hifzhul Qur’an
(MHQ)(MHQ)(MHQ)



ISLAMIC COMPETITIONSISLAMIC COMPETITIONSISLAMIC COMPETITIONS

Peserta lomba adalah Ikhwan.

Adzan yang dibawakan adalah adzan Subuh.

Nada lagam yang dipakai bebas sesuai dengan keinginan peserta lomba.

Batas akhir pengumpulan video adalah 3 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.

Kriteria penilaian :

      Makhraj dan Tajwid  = 40 poin

      Irama dan Suara        = 40 poin

      Adab dan Kerapihan = 20 poin
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LANGUAGE COMPETITIONSLANGUAGE COMPETITIONSLANGUAGE COMPETITIONS

Perlombaan adalah baca puisi tunggal tanpa iringan musik ataupun menggunakan

property.

Pilih salah satu puisi tentang Kesehatan karya Nafisa Anida sebagaimana terlampir

Diutamakan posisi pengambilan video landscape.

Durasi waktu maksimal 5 menit.

Batas akhir pengumpulan video adalah 3 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.

Kriteria penilaian :

     Penghayatan                                                                               = 40 poin

     Teknik penyajian, Vokal, Artikulasi, Jeda, dan Intonasi = 45 poin 

     Penampilan                                                                                = 15 poin
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Cerita dalam bentuk Bahasa Inggris dengan tema “Kisah Nabi atau para sahabat

Rosulullah”

Peserta hanya mengirimkan 1 karya original (asli) dan belum dipublikasikan

Perekaman dilakukan dalam bentuk video dengan posisi landscape,  pencahayaan

cukup, dan audio jelas berdurasi maksimal 5 menit.

Batas akhir pengumpulan video adalah 3 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.

Kriteria penilaian :

LANGUAGE COMPETITIONSLANGUAGE COMPETITIONSLANGUAGE COMPETITIONS
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STORYTELLING ISLAMISTORYTELLING ISLAMISTORYTELLING ISLAMI

Understanding (Pemahaman cerita)                             = 10 poin

Voice (Suara)                                                                        = 15 poin

Acting (Akting)                                                                     = 15 poin

Duration (Lamanya cerita)                                               = 15 poin

Pacing (Jeda atau lompatan dalam cerita)                   = 15 poin

Appropriateness (Kesesuaian cerita)                            = 15 poin

Properties (Properti yang digunakan dalam cerita)  = 15 poin

Audience Contact (Kontak dengan penonton)            = 10 poin



Latar harus memenuhi kertas A3.

Batas akhir pengumpulan karya adalah 3 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.

Kriteria penilaian mencakup :

  • Ketepatan khot (1-20) poin

  • Keserasian latar dengan lafadz (1-20) poin

  • Perpaduan warna (1-20) poin

  • Keindahan latar (1-20) poin

  • Kebersihan (1-20) poin

Jenis kaligrafi kontemporer dengan lafadz :

• Al-Balad : 8 

• Al-Lail : 1 

• Al-A’la : 1 

art COMPETITIONSart COMPETITIONSart COMPETITIONS
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Tema lomba poster yaitu “Kondisi Lingkungan Hidup Saat Ini". Karya yang

dilombakan harus sesuai dengan tema lomba dan memenuhi kriteria lomba.

Design poster harus orisinil dan bukan merupakan tiruan atau jiplakan karya orang

lain atau karya-karya yang mengambil dari situs gambar bebas.

Design poster disimpan dalam ukuran A3 dengan dpi 300 dan disimpan dalam file

berbentuk JPEG/PNG.

Batas akhir pengumpulan poster adalah 3 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.

Kriteria penilaian :

art COMPETITIONSart COMPETITIONSart COMPETITIONS
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P O S T E RP O S T E RP O S T E R

Originalitas                         = 20 poin

Konsep ide desain             = 20 poin

Nilai estetika                       = 20 poin

Kesesuaian tema                = 20 poin

Pesan yang disampaikan  = 20 poin



Bergetar segera sebuah kampung

Bercarut marut dalam takut

demam itu berdarah

Bahkan menyisakan kematian

Tangis membahana seperti hujan di kala kemarau

Ketenangan yang diselimuti rintihan

Menghantui manusia-manusia yang lalai 

Hingga kemudian virus itu merayap bebas

menggenangi kumpulan jiwa

Ah,

Sang alam hidup

Bagaimana engkau dicampakkan 

Bahkan dirimu ternodai oleh sisa sisa kotoran manusia

Sampah sampah tak terhitung dilemparkan kepadamu

Lalu lihatlah bagaimana Tuhan menghukum

Lewat udara yang tak lagi segar

Dengan penyakit yang kian beragam

Lalu kematian yang klan mengerikan

S a n g  A l a m  H i d u pS a n g  A l a m  H i d u pS a n g  A l a m  H i d u p
Karya Nafisa Anida



Sebelum nafasmu terhenti

Jadikan wujud ragamu sebagai wujud jatidiri 

Dalam senyap kediamannya

Jasad ingin dimengerti oleh dia yang memiliki 

Duhai jiwa - jiwa yang lalai pada hak tubuh

Yang dengan asap - asap rokok kau recuni paru - parumu

Dengan mata terbuka sepanjang malam kau lelahkan mata dan akalmu

Dengan kebaikan yang bernafsu hingga lupa pada hak jasadmu

Ingatlah,

Tuhan tak menciptakan segala sesuatu tanpa sebab

Maka sebelum nafasmu terhenti

pastikan nafasmu bukan nafas pesakitan 

Pastikan tubuhmu hidup dalam kesejahteraan 

Perjuangan tak perlu mengorbankan badan 

Kesenangan tak perlu merelakan kesehatan 

Kehendakmu tak perlu menyiksakan raga

Sebelum NafasmuSebelum NafasmuSebelum Nafasmu
TerhentiTerhentiTerhenti  Hidup Hidup Hidup

Karya Nafisa Anida



Kukalungkan kesombongan di hatiku

Megah dengan kuasa diri yang angkuh

Jasad ini begitu tegap menjajah bumi

Tiada luka nan sakit yang menempel jasmaniku

Sungguh, rohaniku telah tertipu

Dalam kedangkalan ilmunya

atau sebab takabarnya jiwa

Anugerah itu terlupakan

Dalam rasa sehat

Aku lalai bahwa sehat adalah rizki

Yang terlupakan untuk di syukuri

Dalam rasa sehat

Ada rasa indah dalam kebebasan

Seringkali membawa tinggi hati 

Bahwa kita tak pernah mati

Atau takdir bisa mengintip dari balik kemungkinan

Ah,

Kini ketika semuanya terjadi

Tinggal meringkuk menunggu mati

Berharap rasa sakit ini terhenti

Hingga ajalku datang segera kapanpun nanti

Anugerah TerlupakanAnugerah TerlupakanAnugerah Terlupakan

Karya Nafisa Anida


