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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Tahun 2021, seluruh warga negara Indonesia telah bersama-sama berjuang 

selama 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19. Negara Indonesia menghadapi sebuah 

era baru dalam segala hal, tak terkecuali dalam bidang pendidikan dimana seluruh 

kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Perubahan era yang terjadi tidak 

menghentikan semangat dari SMA Marsudirini Bogor untuk mengadakan acara tahunan 

Marsud Fest, dimana acara tersebut juga merupakan ungkapan rasa syukur atas 15 tahun 

pelayanan SMA Marsudirini Bogor dalam bidang pendidikan dan sekaligus sebagai 

wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki setiap peserta 

didik. Kegiatan Marsud fest yang dikemas dengan mengambil tema: “WAYANG” yang 

memiliki kepanjangan Wajah dan Karya Anak Bangsa, dimana melalui tema tersebut 

kami mengajak para remaja meskipun di masa pandemi dan di era baru ini untuk tetap 

berprestasi dan dapat mengekspresikan bakat dan kemampuan yang dimiliki serta tetap 

melestarikan budaya negara Indonesia. 

Bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan berupa pemberian penghargaan 

kepada Bapak/Ibu guru yang telah mengabdi untuk SMA Marsudirini Bogor, kegiatan 

Perlombaan/kompetisi, Webinar, Closing Ceremony dan Misa Syukur. Melalui bentuk 

kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu untuk terus berkreasi, berorganisasi, 

memupuk semangat juang dalam berkompetisi, meningkatkan kemampuan bekerjasama, 

serta meningkatkan jiwa sportivitas dan mencintai budaya Indonesia dalam persaudaraan 

antar sekolah se-Indonesia. 

 

I.2 Tujuan Kegiatan 

1. Ungkapan rasa syukur atas 15 tahun karya pendidikan SMA Marsudirini Bogor. 

2. Sebagai wadah untuk berekspresi dan mengapresiasi setiap bakat pelajar se-Indonesia. 

3. Menjadi ajang bagi peserta didik SMA Marsudirini Bogor untuk belajar berorganisasi 

melalui kepanitiaan. 

4. Membangun kepekaan sosial dan sportivitas antar pelajar se-Indonesia. 

5. Menjalin hubungan baik dengan sekolah-sekolah se-Indonesia. 
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BAB II 

ISI KEGIATAN 

 

II.1 PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Nama dan Jenis Kegiatan  

1. Nama Kegiatan : Lustrum III SMA Marsudirini Bogor 

2. Tema Kegiatan : WAYANG (Wajah dan Karya Anak Bangsa) 

3. Tagline : Jadilah Suara bukan Gema 

4. Jenis Kegiatan : Perlombaan/Kompetisi, Webinar, Closing Ceremony dan Misa 

Syukur 

B. Waktu dan Tempat 

Hari  : Sabtu – Sabtu  

 Tanggal : 06 – 13 November 2021 

 Waktu  : Pukul 09.00 – 14.00 (Senin- Jumat) 

     Pukul 09.00 – 12.00 (Sabtu) 

Tempat : melalui Zoom meeting  dan Live Streaming Youtube SMA Marsudirini 

Bogor   

 

C. Jenis, Waktu, Tempat dan Peserta Kegiatan 

1. Technical Meeting 

Hari   : Jumat, 29 Oktober 2021 

Waktu : Pukul 13.00 WIB -selesai 

Tempat : Virtual Zoom  

Peserta : Peserta kompetisi 

 

2. Opening Ceremony 

Hari   : Senin, 08 November 2021 

Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WIB 

Tempat : Zoom / Live Streaming Youtube  

Peserta : Kepala Yayasan Marsudirini Perwakilan Bogor, warga sekolah, panitia 

dan wakil peserta kompetisi 
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3. Kompetisi 

a. Akademik  

1) Olimpiade Matematika SMP/MTs 

Hari  : Selasa, 9 November 2021  

Waktu  : Pukul 09.00 – 12.00 WIB 

Lokasi  : Zoom 

Peserta  : 16 orang 

 

2) Storytelling Bahasa Inggris SMP/MTs 

Hari  : Selasa, 9 November 2021 

Waktu  : Pukul 10.00 – 12.00 WIB 

Lokasi  : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

Peserta  : 16 orang 

 

b. E-sport  

1) Mobile Legend Pelajar Usia 12-18 tahun 

Hari  : Senin - Jumat, 8 -12 November 2021  

Waktu  : Pukul 09.00 – 14.00 WIB (Jadwal lebih lanjut saat TM) 

Lokasi  : Zoom/ Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

 Peserta : 20 tim 

 

2) PUBG Mobile Pelajar Usia 12-18 tahun 

Hari  : Senin 8 November 2021 (Pukul 10.00 – 14.00 WIB 

 dan Jumat, 12 November 2021 (Pukul 12.30 – 14.00 WIB) 

 Lokasi  : Zoom/ Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

 Peserta : 20 orang 

 

3) Valorant Pelajar Usia 12-18 tahun 

Hari  : Senin – Jumat , 8 - 12 November 2021 

Waktu  : Pukul 10.00 – 14.00 WIB (Jadwal lebih lanjut saat TM) 

 Lokasi : Zoom/ Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

 Peserta  : 6 tim 
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4) Catur Online Pelajar Usia 12-18 tahun 

Hari  : Senin - Rabu, 8-10 November 2021  

Waktu : Pukul 10.00 – 14.00 WIB (Jadwal lebih lanjut saat TM) 

 Lokasi  : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

 Peserta  : 14 orang 

 

c. Seni  

1) Band Pelajar Usia 12-18 tahun 

Hari  : Sabtu, 13 November 2021 

Waktu  : Pukul 09.00 – 13.00 WIB 

Lokasi  : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

Peserta : 16 tim 

 

2) Short Movie Pelajar Usia 12-18 tahun 

Hari  : Kamis, 11 November 2021 

Waktu  : Pukul 09.00 – 12.00 WIB 

Lokasi  : Zoom / Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

 Peserta  : 16 tim 

 

3) Podcast SMA/SMK 

Hari : Senin, 8 November 2021 

Waktu : Pukul 12.30 -14.30 WIB 

Lokasi  : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

Peserta  : 16 tim 

 

4) Tiktok Pelajar Usia 12-18 tahun 

Hari : Sabtu, 13 November 2021 

Waktu  : Pukul 13.00 -14.00 WIB 

Lokasi  : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

Peserta  : 16 orang 
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5) Poster Digital SMA/SMK 

Hari  : Rabu, 10 November 2021 

Waktu  : Pukul 12.30 – 14.00 WIB 

Lokasi  : Zoom 

Perserta : 16 orang 

 

6) Fashion Show TK 

Hari : Rabu, 10 November 2021  

Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WIB 

Lokasi  : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

Perserta  : 16 orang 

 

7) Solo Vocal TK 

Hari : Senin, 8 November 2021  

Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WIB 

Lokasi  : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

Perserta  : 16 orang 

 

8) Fashion Show SD Kelas 1-3 

Hari  : Rabu, 10 November 2021  

Waktu : Pukul 10.30 – 12.00 WIB 

Lokasi  : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

Perserta  : 16 orang 

 

9) Solo Vocal SD Kelas 4-6 

Hari  : Senin, 8 November 2021 

Waktu  : Pukul 09.00 – 12.00 WIB 

 Lokasi  : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

 Peserta : 16 orang 
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10) Bercerita Bahasa Indonesia SD Kelas 4-6 

Hari  : Selasa, 9 November 2021 

Waktu  : Pukul 10.00 – 12.00 WIB 

 Lokasi  : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

 Peserta : 16 orang 

 

4. Webinar 

Hari  : Sabtu, 6 November 2021  

Waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB 

Lokasi : Zoom 

Peserta  : 200 orang 

 

5. Closing Ceremony  

Hari : Sabtu, 13 November 2021 

Waktu : Pukul 14.00 – 15.00 WIB 

Lokasi : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

Peserta : Peserta dan Warga SMA Marsudirini Bogor 

 

6. Misa Ucapan Syukur  

Hari : Rabu, 8 Desember 2021  

Waktu : Pukul 09.00 – 11.30 WIB 

Lokasi  : Live Streaming Youtube SMA Marsudirini Bogor 

Peserta : Komplek Sekolah Marsudirini Bogor 
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II.2 PERSYARATAN 

A. Persyaratan umum  

1. Pendaftar atau peserta merupakan pelajar aktif mulai dari tingkat TK, SD, 

SMP/MTs dan SMA/SMK/Sederajat se-Indonesia. 

2. Batas akhir pendaftaran peserta dan pembayaran lomba pada hari Jumat, 29 

Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB. 

3. Masing-masing peserta wajib mengisi Google form beserta lampiran dokumen 

yang wajib disertakan.  

a. Kartu Pelajar atau Surat keterangan dari sekolah, jika belum memiliki kartu 

pelajar. 

b. Pas foto 3x4 tiap peserta. 

4. Peserta dilarang keras melakukan pemalsuan identitas peserta. 

5. Setiap tim wajib mengirim perwakilan untuk mengikuti Technical Meeting pada 

hari Jumat, 29 Oktober 2021,  Pukul 13.00 WIB. 

6. Setiap peserta yang bertanding di hari pertama wajib mengikuti Opening 

Ceremony melalui link Zoom  yang akan dibagikan saat Technical Meeting. 

7. Peserta yang mendaftar dan tidak hadir saat kompetisi atau tidak mengumpulkan 

karya dinyatakan diskualisasi tanpa pengembalian biaya pendaftaran.  

8. Seluruh peserta akan mendapatkan E-ID card setelah mengikuti Technical Meeting  

dan akan dikirim melalui email. Peserta wajib mencetaknya dan digunakan selama 

mengikuti kegiatan.  

9. Setiap kegiatan dan perlombaan akan disiarkan melalui channel Youtube SMA 

Marsudirini Bogor. 

10. Dilarang memberi komentar dalam bentuk chat atau bentuk komunikasi apapun 

yang mangandung SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), dilarang berkata 

kasar dan menyinggung peserta lain.  

11. Panitia tidak bertanggung jawab atas kendala jaringan internet, device maupun 

kendala teknis yang dipergunakan oleh peserta.  

12. Semua peserta akan mendapatkan e-sertifikat sebagai peserta lomba. 

13. Panitia dapat menambahkan hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan lomba. 
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B. Persyaratan Khusus 

1. Akademik 

a. Olimpiade Matematika SMP/MTs 

1) Peserta lomba adalah peserta didik tingkat SMP/MTs atau sederajat yang 

dibuktikan dengan foto kartu pelajar atau surat rekomendasi kepala sekolah. 

2) Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 3 peserta didik dan masing-

masing peserta diharuskan menyertakan nama guru pendamping. 

3) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman 

https://marsudirini-bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, 

kemudian mengisi formulir pendaftaran dengan ketentuan : 

a. Nama lengkap diketik dengan huruf kapital dan jangan disingkat. 

b. Pastikan e-mail yang didaftarkan aktif, karena akan digunakan sebagai 

salah satu media informasi kedepannya 

c. NISN 

d. No. Whatsapp 

e. Nama Sekolah  

f. Kota Sekolah 

g. Provinsi Sekolah 

h. Upload pas foto 3x4 

(SS_NamaSekolah_ProvinsiSekolah_NamaLengkap). Foto dalam 

bentuk jpg/jpeg. Ukuran maksimal 2MB 

i. Upload bukti transfer pendaftaran. 

4) Daftar nama peserta harus sesuai dengan yang didaftarkan pada formulir 

pendaftaran dan pada saat absensi di hari pelaksanaan. 

5) Rangkaian kegiatan Olimpiade SMP/MTs pada Lustrum ke-3 SMA 

Marsudirini Bogor akan dilaksanakan secara online melalui platform E-

Ujian dan Zoom Meeting yang ditentukan panitia. 

6) Setiap sesi babak perlombaan peserta Wajib memakai aplikasi Zoom dan 

selalu on Camera dan memakai background yang ditentukan panitia. 

7) Peserta wajib menggunakan format nama berikut pada saat sesi zoom 

dengan nama: 

“Nama Siswa_Nama Sekolah_Nomor Ujian Peserta” 
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8) Ketentuan untuk nomor ujian peserta akan diumumkan pada saat Technical 

Meeting. 

9) Sangat disarankan melaksanakan perlombaan menggunakan laptop atau PC 

(Personal Computer). 

10) Setiap peserta diharuskan melakukan absensi pada saat sebelum mulai 

mengerjakan ujian di Babak yang ditentukan.    

11) Setiap peserta tidak diperkenankan untuk diganti setelah melakukan 

pendaftaran. 

12) Silabus 

a) Bilangan 

1. Operasi bilangan bulat dan sifat-sifatnya 

2. Faktor persekutuan terbesar (FPB) dan kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK) 

3. Sifat-sifat bilangan berpangkat dan akar 

4. Basis bilangan 

5. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan 

6. Barisan dan deret 

b) Aljabar 

1. Pengertian, notasi dan operasi himpunan 

2. Relasi dan fungsi 

3. Operasi linear dan kuadrat 

4. Perbandingan senilai dan berbalik nilai 

5. Sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 

6. Persamaan dan pertidaksamaan kuadrat 

7. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan aljabar 

c) Geometri analitik dan pengukuran 

1. Garis dan sudut 

2. Jarak dua titik dan jarak titik ke garis 

3. Bangun datar dan bangun ruang 

4. Kesebangunan dan kekongruenan 

5. Teorema Pythagoras 

6. Transformasi  

7. Trigonometri 
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d) Statistika dan peluang 

1. Ukuran pemusatan dan penyebaran data 

2. Kombinasi dan permutasi 

3. Peluang suatu kejadian 

4. Prinsip sangkar burung merpati 

e) Kapita selekta 

Pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan, 

aljabar, geometri, statistika dan peluang 

f) Kemampuan logika 

13) Keputusan panitia mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

14) Tidak diperkenankan melakukan pembatalan setelah peserta dinyatakan 

terdaftar, apabila pembatalan dilakukan maka biaya pendaftaran yang 

telah diserahkan tidak dapat dikembalikan.   

15) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,- dan e-

sertifikat 

16) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

17) Biaya pendaftaran Rp 50.000,- 

18) Pendaftaran menghubungi humas: Eni Law (0812-9032-8978) 

19) Contact Person koordinator lomba: 

 Ibu Caecillia Berta A., S.Pd. (0813-9280-0775) 

Angelica Daphne (0878-9871-1215) 

 

b. Storytelling SMP/MTs 

1) Peserta lomba adalah peserta didik tingkat SMP/MTs atau sederajat yang 

dibuktikan dengan foto kartu pelajar atau surat rekomendasi kepala sekolah. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman 

https://marsudirini-bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, 

kemudian mengisi formulir pendaftaran. 
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3) Peserta memilih satu tema yang sudah disiapkan panitia (Fable, Folklore, 

Legend atau Fairy Tale dari Indonesia). 

4) Peserta merekam penampilannya dalam bentuk video dengan durasi waktu 

maksimal 5 menit. Format video mp4 16:9, posisi landscape dan  resolusi 

minimal 720p. 

5) Peserta mengupload video penampilannya ke email yang akan dishare saat 

Technical Meeting. 

6) Peserta mengupload video penampilannya paling lambat pada hari Kamis, 

4 November 2021.  

7) Peserta diperbolahkan meggunakan kostum ataupun properti lainya yang 

berkaitan dengan cerita yang akan dibawakan. 

8) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 550.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 350.000,- dan e-

sertifikat 

9) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

10) Biaya pendaftaran Rp 50.000,- 

11) Pendaftaran menghubungi humas: Natalia Blessa (0811-118-639) 

12) Contact Person Koordinator lomba:  

Ibu Fransiska Mimin, N., SS. (0813-9131-9078) 

Patricia Celline (0877-7170-1793) 

 

2. E-sport 

a. Mobile Legend 

1) Peserta lomba adalah peserta didik usia 12-18 tahun yang dibuktikan 

dengan kartu identitas (kartu pelajar) atau surat keterangan sekolah pada 

saat mendaftar. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman https://marsudirini-

bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, kemudian mengisi formulir 

pendaftaran. 

3) Peserta lomba boleh berasal dari satu sekolah/ berbeda sekolah. 
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4) Peserta wajib mendownload aplikasi discord. 

5) Peserta yang diperbolehkan berpartisipasi adalah peserta yang tidak terkait 

dengan suatu kontrak dengan perusahaan/organisasi perusahaan manapun. 

6) Peserta wajib menggunakan akun atau id MOBILE LEGENDS pribadi. 

7) ID- Nickname yang terdaftar tidak dapat digunakan oleh peserta lain. 

8) Masing-masing peserta hanya dapat bermain dalam satu tim dan tidak 

bermain dalam 2 tim 

9) Peserta wajib bergabung di discord server yang telah disediakan panitia. 

Dalam discord server peserta wajib rename dengan format: Nama 

Sekolah_Nama Akun 

10) Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 tim.Setiap tim terdiri dari 6 

orang (5 pemain utama dan 1 pemain cadangan(opsional)). 

11) IN-game name/IN-game ID yang digunakan untuk bermain harus sama 

dengan IN-game name/IN –game ID yang terdaftar (peserta tidak 

diperbolehkan mengganti IN-game name /IN-game ID yang telah terdaftar 

menggunakan change name card). 

12) Nama pemain atau tim tidak menggandung unsur SARA atau kata kasar. 

13) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 800.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 600.000,- dan e-

sertifikat 

14) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

15) Biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- per tim. 

16) Pendaftaran menghubungi humas: Maxedes Verolin (0821-9808-9368) 

17) Contact Person koordinator lomba: 

Bapak Trio Susanto, S.Pd. (0812-2506-2709) 

Zoe Miraldo (0899-9223-292) 
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b. PUBG Mobile 

1) Peserta lomba adalah peserta didik usia 12-18 tahun yang dibuktikan 

dengan kartu identitas (kartu pelajar) atau surat keterangan sekolah pada 

saat mendaftar. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman https://marsudirini-

bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, kemudian mengisi formulir 

pendaftaran. 

3) Peserta wajib mendownload aplikasi discord. 

4) Peserta yang diperbolehkan berpartisipasi adalah peserta yang tidak terkait 

dengan suatu kontrak dengan perusahaan/organisasi perusahaan manapun. 

5) Peserta wajib menggunakan akun atau ID PUBG MOBILE pribadi. 

6) ID-Nickname yang terdaftar tidak dapat digunakan oleh peserta lain. 

7) Kelancaran koneksi saat pertandingan merupakan tanggung jawab peserta. 

8) Masing-masing peserta hanya dapat bermain dalam satu tim dan tidak 

bermain dalam 2 tim. 

9) Peserta wajib bergabung di discord server yang telah disediakan panitia 

maksimal 15 menit sebelum pertandingan dimulai. Dalam discord server 

peserta wajib rename dengan format: Nama Sekolah_Nama Akun 

10) Nama pemain atau tim tidak menggandung unsur SARA atau kata kasar. 

11) Perhitungan poin diatur melalui Scoring Sheet yang digunakan oleh panitia.  

12) Seluruh tim wajib bermain minimal 3 orang, jika di bawah itu maka akan 

dianggap WO.  

13) Tim akan dinyatakan WO jika tim tersebut tidak mengikuti suatu match di 

perlombaan PUBG Mobile. 

14) Peserta tidak diperbolehkan menggunakan segala jenis CHEAT/BUG. Tim 

yang terbukti menggunakan CHEAT/BUG akan didiskualifikasi oleh 

panitia. 

15) Peserta tidak diperbolehkan menggunakan emulator, alat bantu tombol, 

Tablet/Ipad dan sebagainya. 
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16) Apabila saat pertandingan selesai dan terdapat tim yang memiliki poin 

sama, maka keputusan akan diambil berdasarkan : 

a) Tim dengan total kill lebih banyak pada match tersebut. 

b) Tim dengan total poin tertinggi pada match terakhir. 

c) Tim dengan Placement tertinggi di match terakhir. 

17) Setiap pemain wajib menyerahkan screenshot hasil akhir pertandingan yang 

menunjukan placement tim dan kill dari setiap pemain dalam tim tersebut 

paling lambat 15 menit setelah laga berakhir ke panitia bersangkutan. 

Apabila tidak menyerahkan  screenshot, poin akan kosong. 

18) Map yang digunakan pada babak kualifikasi adalah Miramar (Match 1), 

Sanhok (Match 2) & Erengel (Match 3 ). 

19) Map yang digunakan pada babak final adalah Miramar ( Match 1 ), Sanhok 

(Match 2), Erengel (Match 3) & Miramar (Match 4). 

20) Urutan squad di dalam room akan ditentukan oleh akan ditentukan saat 

Technical Meeting. 

21) Jika terdapat kendala teknis dari server game PUBG Mobile, maka match 

tersebut akan ditunda sesuai dengan keputusan panitia. 

22) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 800.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 600.000,- dan e-

sertifikat 

23) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

24) Biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- per tim. 

25) Pendaftaran menghubungi humas: Maxedes Verolin (0821-9808-9368) 

26) Contact Person koordinator lomba: 

Bapak Trio Susanto, S.Pd. (0812-2506-2709) 

David Ray (0812-5433-4774) 
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c. Valorant 

1) Peserta lomba adalah peserta didik usia 12–18 tahun yang dibuktikan 

dengan kartu identitas (kartu pelajar) atau surat keterangan sekolah pada 

saat mendaftar. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman https://marsudirini-

bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, kemudian mengisi formulir 

pendaftaran. 

3)  Peserta lomba boleh berasal dari satu sekolah/ berbeda sekolah. 

4) Peserta wajib mendownload aplikasi discord. 

5) Peserta yang diperbolehkan berpartisipasi adalah peserta yang tidak terkait 

dengan suatu kontrak dengan perusahaan/organisasi perusahaan manapun. 

6) Peserta wajib menggunakan akun atau ID Valorant pribadi. 

7) ID-Nickname yang terdaftar tidak dapat digunakan oleh peserta lain. 

8) Masing-masing peserta hanya dapat bermain dalam satu tim dan tidak 

bermain dalam 2 tim. 

9) Peserta wajib bergabung di discord server yang telah disediakan panitia 

selambat-lambatnya sebelum hari Minggu, 7 November 2021. Dalam 

discord server peserta wajib rename dengan format: Nama Team_Nama 

Akun 

10) IN-game name/IN-game ID yang digunakan untuk bermain harus sama 

dengan IN-game name/IN –game ID yang terdaftar (peserta tidak 

diperbolehkan mengganti IN-game name /IN-game ID yang telah terdaftar 

menggunakan change name card). 

11) Nama pemain atau tim tidak menggandung unsur SARA atau kata kasar. 

12) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 800.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 600.000,- dan e-

sertifikat 

13) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 
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14) Biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- per tim. 

15) Pendaftaran menghubungi humas: Erico Nicholas (0858-1144-4667) 

16) Contact Person koordinator lomba: 

Bapak Trio Susanto, S.Pd. (0812-2506-2709) 

Vincensius Arga C (0851-5544-9530) 

 

d. Catur Online  

1) Peserta lomba adalah peserta didik usia 12-18 tahun yang dibuktikan dengan 

kartu identitas (kartu pelajar) atau surat keterangan sekolah pada saat 

mendaftar. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman https://marsudirini-

bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, kemudian mengisi formulir 

pendaftaran. 

3) Peserta wajib bergabung di link Zoom sesuai jadwal pertandingan yang telah 

ditentukan. 

4) Peserta wajib mendownload aplikasi Lichess. 

5) Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 perwakilan. 

6) Nickname disesuaikan dengan nama peserta dan tidak mengandung unsur 

SARA dan kata kasar. 

7) Setiap peserta menggunakan dua perangkat (laptop dan HP atau HP dan HP. 

8) Tidak menggunakan joki atau alat bantu (engine atau komputer program 

catur). 

9) Pertandingan menggunakan Sistem Swiss  7  babak  dengan waktu pikir  10 

menit tanpa tambahan (G 10 + 0) untuk babak penyisihan dan babak final (8 

peserta terbaik). 

10) Pengumuman hasil akhir pertandingan  akan di umumkan di hari 

pertandingan berlangsung  berdasarkan hasil online dari Lichess. 

11) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 800.000,- dan e-

sertifikat 
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c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 600.000,- dan e-

sertifikat 

12) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

13) Biaya pendaftaran Rp. 50.000,- 

14) Pendaftaran menghubungi humas: Daniella Gracelyne (0813-1708-3480) 

15) Contact Person koordinator lomba: 

Bapak Stefanus Purwoko, S.Pd. (0821-1159-6053) 

Pieter (0812-8114-2060) 

 

3. Seni 

a. Band Pelajar 

1) Peserta lomba adalah pelajar usia 12-18 tahun, dibuktikan dengan kartu 

identitas (kartu pelajar) atau surat keterangan dari kepala sekolah saat 

mendaftar. 

2)  Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman https://marsudirini-

bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, kemudian mengisi formulir 

pendaftaran. 

3) Lomba band berformat band bukan solo vocal, duo atau akustik. 

4) Jumlah personel tiap grup band maksimal 9 orang. 

5) Boleh berasal dari satu sekolah ataupun dari beda sekolah. 

6) Peserta hanya diperbolehkan untuk mengumpulkan video, terdiri dari 2 lagu: 

1 lagu pilihan dan satu lagu bebas (diperkenankan membawakan lagu ciptaan 

sendiri). 

7) Tiap grup band diwajibkan minimal 1 orang untuk menghadiri Technical 

Meeting pada waktu yang telah ditentukan. 

8) Jika ada peserta yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi. 

9) Hasil karya yang telah dikumpulkan peserta menjadi hak milik panitia. 

10) Ketentuan Lagu 

a). Membawakan 2 buah lagu yaitu 1 lagu pilihan dan 1 lagu bebas. 

i. Lagu Pilihan 

● Ain't It Fun - Paramore  

● Love Never Felt So Good - Michael Jackson 

● Take On Me - A-HA  
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● To The Bone - Pamungkas 

● Masa Masa - The Adams  

● Kau - Candra Darusman  

● Kamulah Satu Satunya - Dewa 

ii. Lagu Bebas 

Diizinkan untuk membawakan lagu berbahasa Indonesia, Inggris, 

maupun lagu ciptaan sendiri. 

b). Tidak ber-genre underground, lagu yang ditampilkan tidak diperkenankan 

memuat adegan yang menyinggung SARA, kekerasan, pornografi, kata-

kata kasar yang tidak sesuai dengan etika, maupun menyerang atau 

memojokkan pihak-pihak tertentu. 

11) Kriteria Penilaian: 

a) Aransemen  

b) Teknik 

c) Harmonisasi 

d) Kostum  

e) Penampilan/ Video 

12) Peserta lomba diharuskan membuat video baru dan tidak diperbolehkan 

menggunakan file lama atau pun video yang pernah dilombakan. Apabila 

terbukti, panitia berhak mendiskualifikasi tim. 

13) Video dibuat sekreatif mungkin, minimal berdurasi 2 menit dan maksimal 15 

menit. Sudah termasuk perkenalan nama band di awal video. Menggunakan 

format ukuran 16:9, posisi landscape dan dengan resolusi video 720p. 

14) Waktu pengumpulan video tanggal 8 November 2021 pukul 23.59 WIB, dan 

akan dikumpulkan di e-mail yang telah disediakan panitia saat technical 

meeting. 

15) Peserta yang terlambat mengumpulkan karya akan mengalami pengurangan 

poin, dan apabila pada tanggal 9 November 2021 pukul 12.00 WIB belum 

mengumpulkan karya, maka peserta dianggap WO. 

16) Seluruh video peserta akan ditampilkan di Youtube SMA Marsudirini Bogor 

dan akan dinilai dan dikomentari langsung oleh para juri. Para peerta 

diharapkan menyaksikan seluruh penampilan peserta dan penilaian pada 
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Youtube SMA Marsudirini Bogor pada 13 november 2021 pukul 09.00 – 

selesai. 

17) Peraturan pertandingan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical 

Meeting. 

18) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,- dan e-

sertifikat 

d) Best vocalist akan mendapatkan e-sertifikat 

e) Best drummer akan mendapatkan e-sertifikat 

f) Best Bassist akan mendapatkan e-sertifikat 

g) Best Guitarist akan mendapatkan e-sertifikat 

h) Best Keyboardist akan mendapatkan e-sertifikat 

19) Biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,-/grup 

20) Pendaftaran menghubungi humas: Erico Nicholas (0858-1144-4667) 

21) Contact Person koordinator lomba:  

Bapak Albertus Setyo Adi, S.Pd. (0856-4286-5535) 

Clara Tatiana (0812-1800-3972) 

 

b. Short Movie Pelajar Usia 12-18 tahun 

1) Peserta lomba adalah peserta didik usia 12 – 18 tahun yang dibuktikan 

dengan kartu identitas (kartu pelajar) atau surat keterangan sekolah pada saat 

mendaftar. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman https://marsudirini-

bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, kemudian mengisi formulir 

pendaftaran. 

3) Setiap tim berisi 3-10 orang. 

4) Setiap sekolah diperbolehkan mengirim maksimal 2 tim (1 tim 1 karya) 

5) Tema Short Movie “Jadilah Suara bukan Gema”. 

6) Kriteria penilaian 
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a) Penilaian Short Movie yaitu: 

 Orisinalitas 

 Kreatifitas 

 Kesesuaian dengan tema 

 Nilai/pesan yang disampaikan 

 Teknik editing dan pengambilan gambar 

 Kualitas audio dan gambar 

b) Penilaian Poster 

  Orisinalitas  

 Kreatifitas 

 Kesesuaian konten dengan tema 

 Sinopsis 

 Kesesuian dengan tema dan Video pada short movie. 

7) Video menggunakan rasio 16:9 dengan format MP4 atau MOV, posisi 

landscape dan resolusi minimal 720p.  

8) Video dikirim dengan format: JudulFilm_NamaSekolah 

9) Video merupakan karya orisinil, bukan hasil karya orang lain, dan belum 

pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam kompetisi Short Movie 

lainnya (apabila terbukti, panitia berhak untuk mendiskualifikasi tim). 

10) Video berdurasi 5-10 menit sudah termasuk credits. 

11) Video tidak mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, politik dan 

pencemaran nama baik. 

12) Peserta menyiapkan satu poster berukuran A4 dalam format JPEG dengan 

keterangan: Poster_JudulFilm_NamaSekolah 

13) Peserta menyiapkan sinopsis film yang akan dilombakan dalam format pdf 

dengan keterangan: Sinopsis_JudulFilm_NamaSekolah 

14) Hasil karya peserta dimasukkan ke Google Drive pada waktu yang telah 

ditentukan panitia. 

15) Hasil karya peserta yang telah didaftarkan menjadi hak milik panita. 

16) Apabila peserta merasa dicurangi terhadap hasil karya peserta lain, dapat 

mengajukan bukti kecurangan kepada panita. 

17) Pengumpulan Video paling lambat hari Jumat, 5 November 2021 pukul 

23.50 WIB. 
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18) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp.1.000.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,- dan e-

sertifikat 

d) Best director mendapat mendapatkan e-sertifikat 

e) Best script writer mendapat mendapatkan e-sertifikat 

f) Best sound director mendapat mendapatkan e-sertifikat 

g) Best Actor mendapat mendapatkan e-sertifikat 

h) Best Actress mendapat mendapatkan e-sertifikat 

i) Best editor mendapat mendapatkan e-sertifikat 

j) Best cameraman mendapat mendapatkan e-sertifikat 

19) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

20) Biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- / tim. 

21) Pendaftaran menghubungi humas: Isabelle Angelina (0813-8629-1729) 

22) Contact Person koordinator lomba:  

Ibu Puji Hartini, S.Pi. (0812-1025-5539) 

Theresa Endas Putri A. (0811-5758-289) 

 

d. Podcast Pelajar SMA/SMK 

1) Peserta lomba peserta didik tingkat SMA/SMK atau sederajat yang 

dibuktikan dengan foto kartu identitas atau kartu pelajar atau surat 

keterangan dari kepala sekolah. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman https://marsudirini-

bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, kemudian mengisi formulir 

pendaftaran. 

3) Lomba diikuti oleh tim terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang. Setiap tim 

hanya diperbolehkan mengirimkan 1 (satu) karya. 

4) Setiap sekolah diperbolehkan mengirim maksimal 2 tim (1 tim 1 karya). 

5) Podcast merupakan karya original peserta, belum pernah dipublikasikan 

dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sebelumnya. 
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6) Isi podcast harus sesuai dengan tema “Jadilah Suara Bukan Gema”. 

Dengan sub tema yang dapat dipilih yaitu: 

a) Efek Samping Pandemi 

b) Permasalahan Zaman Now Dikalangan Generasi Z 

c) Tantangan Generasi Z di Zaman Now 

7) Kriteria penilaian:  

a) Originalitas 

b) Kreativitas  

c) Kesesuaian dengan tema 

d) Cara penyampaian 

e) Konten video 

f) Kualitas audio dan video 

8) Podcast boleh disampaikan dengan penyampaian non-formal dengan tetap 

memperhatikan etika berbahasa  Indonesia yang baik dan benar. 

9) Video podcast adalah mp4 atau MOV dengan ukuran video 16:9, posisi 

landscape, dan resolusi  minimal 720p. 

10) Podcast durasi minimal 5 menit dan maksimal 10 menit dilengkapi dengan 

teks (subtitle). 

11) Podcast tidak mengandung unsur SARA, kalimat provokatif dan 

unsur  pornografi. 

12) Diperbolehkan menambah latar belakang suara/ backsound/backsong, 

apabila backsound memiliki hak cipta, maka wajib mencantumkan nama 

pemilik karya. 

13) Video dikirim dengan format: Podcast_Nama Sekolah 

14) Hasil karya peserta dimasukkan ke Google Drive pada waktu yang telah 

ditentukan panitia. 

15) Pengumpulan video Podcast paling lambat hari Minggu, 7 November 2021 

pukul 23.50 WIB. 

16) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 550.000,- dan e-

sertifikat 
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c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 350.000,- dan e-

sertifikat 

17) Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. 

18) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

19) Biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,-/tim. 

20) Pendaftaran menghubungi humas:  Eni Law (0812-9032-8978) 

21) Contact Person koordinator lomba:  

Ibu Ignatia Debby (0822-8145-4904) 

Gabriela Evelyn Kirana (0812-1173-0103) 

 

e. Tiktok Pelajar Usia 12-18 tahun 

1) Peserta lomba adalah pelajar usia 12-18 tahun, dibuktikan dengan kartu 

identitas (kartu pelajar) atau surat keterangan sekolah pada saat mendaftar. 

2) Peserta lomba individu atau kelompok (maksimal 5 orang). 

3) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman 

https://marsudirini-bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, 

kemudian mengisi formulir pendaftaran. 

4) Peserta hanya diperbolehkan untuk mengumpulkan 1 kali, terdiri dari video 

Tiktok. 

5) Peserta diwajibkan untuk menghadiri Technical Meeting pada waktu yang 

telah ditentukan. 

6) Jika ada peserta yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi. 

7) Hasil karya yang telah dikumpulkan peserta menjadi hak milik panitia. 

8) Ketentuan Video Tiktok 

  Video yang dilombakan merupakan video edukasi sesuai dengan tema 

“Jadilah Suara, Bukan Gema”. 

  Video berdurasi minimal 1 menit dan maksimal 3 menit. 

  Video yang dilombakan merupakan karya orisinil serta belum pernah  

dipublikasikan sebelumnya di media manapun dan belum pernah 

diikutsertakan dalam perlombaan. 

  Video menggunakan caption yang telah disediakan  oleh panitia. 

  Peserta dilarang membubuhkan tanda (watermark) dalam video. 
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 Video yang diikutsertakan dalam kompetisi tidak diperkenankan  

memuat adegan yang menyinggung SARA, kekerasan, pornografi, kata-

kata kasar yang tidak sesuai dengan etika maupun 

menyerang/memojokkan pihak-pihak tertentu. 

  Isi video menjadi tanggung jawab peserta. 

  Video dapat diedit sesuai dengan kreativitas masing-masing. 

9) Waktu pengumpulan video tanggal 8 November 2021 pukul 23.59 WIB, 

dan akan dikumpulkan di link Google Drive yang telah disediakan panitia. 

10) Peserta yang terlambat mengumpulkan karya akan mengalami pengurangan 

poin, dan apabila pada tanggal 9 November 2021 pukul 12.00 WIB belum 

mengumpulkan karya, maka peserta dianggap WO. 

11) Video Tiktok yang dikumpulkan wajib menggunakan format nama: 

Tiktok_MLIII_Asal sekolah_Nama lengkap peserta 

12) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 550.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 350.000,- dan e-

sertifikat 

13) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

14) Biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000, -  

15) Pendaftaran menghubungi humas: Daniella Gracelyne (0813-1708-3480) 

16) Contact Person koordinator lomba: I 

Ibu Meylina Andri H.,S.Pd. (0857-7385-4662) 

Brigitte Clementia (0811-8777-565) 

 

f. Poster Digital Pelajar SMA/SMK 

1) Peserta merupakan siswa SMA/SMK/sederajat dari seluruh Indonesia, 

dibuktikan dengan kartu identitas (kartu pelajar) atau surat keterangan dari 

kepala sekolah. 

2) Peserta lomba individu atau kelompok (maksimal 5 orang). 
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3) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman 

https://marsudirini-bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, 

kemudian mengisi formulir pendaftaran. 

4) Peserta hanya diperbolehkan untuk mengumpulkan 1 kali, terdiri dari 1 

poster dan mempersiapkan narasi yang akan disampaikan secara langsung 

pada saat pelaksanaan lomba melalui zoom meeting. 

5) Peserta diwajibkan untuk menghadiri Technical Meeting pada waktu yang 

telah ditentukan. 

6) Jika ada peserta yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi. 

7) Hasil karya yang telah dikumpulkan peserta menjadi hak milik panitia. 

8) Ketentuan Poster 

 Poster wajib dibuat sesuai dengan tema yang telah ditentukan, yaitu 

“Jadilah Suara, Bukan Gema”. 

 Poster merupakan hasil karya orisinil yang belum pernah dipublikasikan 

sebelumnya ke media dan lomba manapun. Segala macam bentuk 

plagiarisme/ penjiplakan pada hasil karya tidak akan diterima. 

 Poster dibuat sederhana, menarik, mudah dilihat, berwarna, dan 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. 

 Judul poster bebas dan menggambarkan isi dari poster tersebut. 

 Penyampaian narasi tidak diperkenankan menyinggung SARA, kata-kata 

kasar yang tidak sesuai dengan etika, maupun menyerang/memojokkan 

pihak-pihak tertentu.  

 Poster harus dibuat menggunakan aplikasi pengolah gambar, seperti 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, GMIP, dan 

sejenisnya. 

 Poster dibuat dengan ukuran A4 dengan file format .pdf dan orientasi 

kertas portrait. 

 Poster yang dikumpulkan wajib dalam bentuk .pdf dengan format nama:  

Poster_MLIII_Asal sekolah_Nama lengkap peserta 

9) Peserta wajib mengumpulkan karya poster dan narasi ke Link Google Drive 

yang sudah disediakan oleh panitia sebelum 8 November 2021 pukul 23.59 

WIB. 
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10) Peserta yang terlambat mengumpulkan karya akan mengalami pengurangan 

poin, dan apabila pada tanggal 9 November 2021 pukul 12.00 WIB belum 

mengumpulkan karya, maka peserta dianggap WO. 

11) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 550.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 350.000,- dan e-

sertifikat 

12)  Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

13)  Biaya pendaftaran Rp. 50.000,- 

14)  Pendaftaran menghubungi humas: Isabelle Angelina (0813-8629-1729) 

15)  Contact Person koordinator lomba:  

Ibu Angela Seriang, S.Pd. (0812-3616-5646) 

Brenda Angelica (0878-7384-9512) 

 

g. Fashion Show TK 

1) Peserta lomba adalah peserta didik TK yang dibuktikan surat keterangan 

dari kepala sekolah. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman https://marsudirini-

bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, kemudian mengisi formulir 

pendaftaran. 

3) Peserta mengenakan pakaian adat daerah nusantara. 

4) Pemakaian instrument disesuaikan dengan tema yang dipilih. 

5) Format video landscape, ratio 16:9, resolusi minimal 720p dengan durasi 

video 1-2 menit. 

6) Peserta wajib mengumpulkan video ke Link Google Drive yang sudah 

disediakan oleh panitia sebelum Jumat, 5 November 2021 pukul 23.50 

WIB. 

7) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 
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b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 550.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 350.000,- dan e-

sertifika 

8) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

9) Biaya pendaftaran untuk lomba Fashion Show sebesar Rp 50.000,-/peserta. 

10) Pendaftaran menghubungi humas: Reynardo Christopher (0815-1123-7042) 

11) Contact Person koordinator lomba: 

Ibu Clarista Aurelia (0857-7347-1546) 

Felicia Adeline (0812-9799-4491) 

 

h. Solo Vocal TK 

1) Peserta lomba adalah peserta didik TK yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari kepala sekolah. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman https://marsudirini-

bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, kemudian mengisi formulir 

pendaftaran. 

3)  Syarat pengambilan video: 

a) Lomba dilaksanakan di tempat masing- masing dan direkam 

menggunakan kamera atau HP dengan format mp4 16:9 resolusi 

minimal 720p. 

b) Bernyanyi secara live take. Dilarang mengubah atau mengedit audio dan 

visual video. 

c) Pengambilan video minimal berjarak ideal 1,5 m atau setengah badan. 

d) Ruangan tempat pengambilan video harus berkondisi tenang dengan 

pencahayaan yang baik. 

e) Lomba menyanyi boleh diiringi secara langsung atau menggunakan 

minus 1 (karaoke) atau silahkan sesuai kreativias anak 

4) Peserta wajib memposting video ke Instagram dan mengumpulkan video ke 

Link Google Drive yang sudah disediakan oleh panitia sebelum Jumat, 5 

November 2021 pukul 23.50 WIB. 

5) Membawakan 1 lagu pilihan, yaitu sebagai berikut: 

a) Aku Anak Indonesia (Ciptaan A.T. Mahmud) 
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b) Cinta Tanah Air (Ciptaan Ibu Sud) 

c) Bintang Kejora (Ciptaan A.T. Mahmud) 

d) Peramah dan Sopan (Ciptaan Gerardus Joseph Daljono) 

e) Pemandangan Alam (Ciptaan Pak Kasur) 

6) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 550.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp.350.000,- dan e-

sertifikat 

7) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

8) Biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,-/peserta 

9) Pendaftaran menghubungi humas: Natalia Blessa (0811-118-639) 

10) Contact Person koordinator lomba: 

 Ibu Ch. Dessy Suryani, S.Pd. (0813-8403-1748) 

 Lavia Jovelin (0821-7733-3218) 

 

i. Fashion Show SD Kelas 1-3 

1) Peserta lomba adalah peserta didik Kelas 1-3 SD yang dibuktikan surat 

keterangan dari kepala sekolah. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman 

https://marsudirini-bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, 

kemudian mengisi formulir pendaftaran. 

3) Peserta mengenakan pakaian adat daerah nusantara. 

4) Pemakaian instrument disesuaikan dengan tema yang dipilih. 

5) Format video landscape, ratio 16:9, resolusi minimal 720p dengan durasi 

video 1-2 menit. 

6) Peserta wajib mengumpulkan video ke Link Google Drive yang sudah 

disediakan oleh panitia sebelum Jumat, 5 November 2021 pukul 23.50 

WIB. 

7) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 
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a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 550.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 350.000,- dan e-

sertifika 

8) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

9) Biaya pendaftaran untuk lomba Fashion Show sebesar Rp 50.000,-/peserta. 

10) Pendaftaran menghubungi humas: Reynardo Christopher (0815-1123-7042) 

11) Contact Person koordinator lomba:  

Ibu Ignatia Tutus Atmajanti, S.Pd. (0858-1797-6002) 

 Marybell. G. Galstaun (0812-3756-8557) 

 

j. Solo Vocal SD Kelas 4-6 

1)  Peserta lomba adalah peserta didik SD kelas 4, 5, dan 6 yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dari kepala sekolah. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman https://marsudirini-

bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, kemudian mengisi formulir 

pendaftaran. 

3) Syarat pengambilan video: 

a) Lomba dilaksanakan di tempat masing- masing dan direkam 

menggunakan kamera atau HP dengan format mp4 16:9 resolusi 

minimal 720p. 

b) Bernyanyi secara live take. Dilarang mengubah atau mengedit audio dan 

visual video. 

c) Pengambilan video minimal berjarak ideal 1,5 m atau setengah badan. 

d) Ruangan tempat pengambilan video harus berkondisi tenang dengan 

pencahayaan yang baik. 

e) Lomba menyanyi boleh diiringi secara langsung atau menggunakan 

minus 1 (karaoke) atau silahkan sesuai kreativias anak. 

4) Peserta wajib memposting video ke Instagram dan mengumpulkan video ke 

Link Google Drive yang sudah disediakan oleh panitia sebelum Jumat, 5 

November 2021 pukul 23.50 WIB. 

5) Membawakan 1 lagu pilihan, yaitu sebagai berikut: 
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a) Untukmu Indonesiaku dipopulerkan oleh Shanna Shannon 

b) Kupu-kupu dipopulerkan oleh Melly Goeslaw 

c) Persahabatan dipopulerkan oleh Sherina Munaf 

d) Laskar Pelangi dipopulerkan oleh Nidji 

e) Terhebat dipopulerkan oleh Cowboy Junior 

6) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 550.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 350.000,- dan e-

sertifikat 

7) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

8) Biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,-/peserta 

9) Pendaftaran menghubungi humas: Natalia Blessa (0811-118-639) 

10) Contact Person koordinator lomba: 

 Ibu Ch. Dessy Suryani, S.Pd. (0813-8403-1748) 

 Lavia Jovelin (0821-7733-3218) 

 

k. Bercerita Bahasa Indonesia untuk SD Kelas 4-6 

1) Peserta lomba adalah peserta didik SD kelas 4, 5, dan 6 yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dari kepala sekolah. 

2) Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran pada laman 

https://marsudirini-bgr.sch.id/ dengan mengirimkan bukti transfer, 

kemudian mengisi formulir pendaftaran.. 

3) Peserta memilih satu tema yang sudah disiapkan panitia (legenda, cerita 

rakyat, cerita tentang alat musik tradisional, cerita tentang permainan 

tradisional) 

4) Peserta merekam penampilannya dalam bentuk video dengan durasi waktu 

maksimal 5 menit. Format video mp4 16:9, posisi landscape dan  resolusi 

minimal 720p. 

5) Peserta mengupload video penampilannya ke e-mail yang akan dishare saat 

Technical Meeting. 
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6) Peserta mengupload video penampilannya paling lambat pada hari Kamis, 4 

November 2021.  

7) Peserta diperbolahkan meggunakan kostum ataupun properti lainya yang 

berkaitan dengan cerita yang akan dibawakan. 

8) Pemenang lomba berhak mendapatkan: 

a) Juara I mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,- dan e-

sertifikat 

b) Juara II mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 550.000,- dan e-

sertifikat 

c) Juara III  mendapatkan: uang pembinaan sebesar Rp. 350.000,- dan e-

sertifikat 

9) Peraturan lebih lanjut akan diumumkan pada saat Technical Meeting. 

10) Biaya pendaftaran Rp 50.000,- 

11) Pendaftaran menghubungi humas: Isabelle Angelina (0813-8629-1729) 

12) Contact Person Koordinator lomba:  

Ibu Fransiska Mimin, N., SS. (0813-9131-9078) 

Patricia Celline (0877-7170-1793) 

 

C. Pendaftaran dan Technical Meeting  

1. Pendaftaran  

a) Peserta melakukan pendaftaran pada laman https://marsudirini-bgr.sch.id/ 

dengan mengirimkan bukti transfer. 

b) Peserta akan mendapatkan notifikasi melalui e-mail yang terdaftar pada laman 

pendaftaran.  

c) Pengisian pendaftaran hanya hanya dilakukan oleh 1 orang perwakilan untuk 

tim maupun individu. 

d) Peserta melakukan pembayaran melalui transfer bank BCA a/n Ignasia 

Hernawati Mulyaningtyas & Sr. Lucia Prabandani (no rekening akan 

dikirimkan melalui email yang terdaftar).  

e) Pada transaksi diharapkan menggunakan keterangan di kolom berita dengan 

format Nama_Jenis lomba / Namatim_Jenis lomba  

Contoh = Theresa_Solovocal  

       Coin_Shortmovie  
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

Demikian proposal ini kami buat sebagai bahan acuan dan kerangka dasar demi 

terlaksananya kegiatan ini sekaligus menjadi pertimbangan Bapak, Ibu, Saudara/i untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan ini. Panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan 

kerja sama seluruh pihak dalam rangka mewujudkan kegiatan “ WAYANG“ ini. 

 

 

 

Ketua Pelaksana, 

 

 

 

 

 

( Cellina Aurelia Soerianto) 

 

 

  Bogor, 30 Agustus 2021 

Sekretaris 

 

 

(Geoseva Maria Kristianti) 

 

Penanggung Jawab Yayasan 

Marsudirini Perwakilan Bogor 

 

 

 

 

(Sr. M. Christella, OSF S.Pd) 

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah, 

              

 

 

 

(Agustinus Setyo Nugroho., S.T) 

 

 

 

 

 

 


