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LATAR BELAKANG 

 

Segala puji hanya milik Allah SWT, Rabb semesta alam yang telah menciptakan 

semua yang ada pada diri kita, semua yang terdapat di seluruh bumi tanpa terkecuali. Semoga 

kita termasuk orang-orang yang bersyukur. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi besar 

Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, juga kepada para 

keluarga dan sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, dan para pengikutnya yang selalu 

istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. 

Pendidikan merupakan langkah awal untuk mencetak generasi penerus yang kokoh. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka lembaga pendidikan pun 

tidak boleh stagnan sehingga bernilai nol di mata masyarakat. Lembaga Pendidikan Islam 

Terpadu SMPIT Al Uswah Tuban tak akan pernah berhenti untuk selalu mengepakkan 

sayapnya dalam membentuk generasi penerus yang kokoh. 

Pernyataan diatas menjadi dasar pentingnya peran pendidik dalam mencetak penerus-

penerus juang yang sholih, sehat, cerdas, dan berkarakter lingkungan. Pendidik dituntut untuk 

memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

SMPIT Al Uswah Tuban sebagai sebuah lembaga yang konsen terhadap pendidikan 

sudah sepatutnya menjadi wadah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak. 

Dengan harapan anak bisa menjadi generasi-generasi juang yang sholih, sehat, cerdas, dan 

berkarakter. Kegiatan OPEN HOUSE SMPIT AL USWAH TUBAN yang kami laksanakan 

dengan mengambil tema “Generasi Qur’ani Berprestasi Di Era 4.0”  hanyalah merupakan 

setitik langkah dan usaha kami untuk memberdayakan potensi anak didik agar menjadi 

pribadi yang sholih, sehat, cerdas, dan berkarakter lingkungan. 

 

NAMA KEGIATAN 

 

Kegiatan yang akan dilaksanakan ini bernama “OH (Open House) KE-9„‟ 

mengangkat tema “Generasi Qur‟ani Berprestasi Di Era 4.0” acara ini dilaksanakan dalam 

rangka mengenalkan SMPIT Al Uswah Tuban kepada khalayak umum. 

Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun ini, SMPIT Al Uswah masih terus berusaha 

melahirkan generasi platinum yang dapat menjadi agen masa depan yang berguna untuk 

bangsa dan negara dengan berpegang pada Al Qur‟an dan Hadist. 

 

TUJUAN 

 

1. Maksud dan tujuan khusus kegiatan 

 Mewujudkan terbentuknya generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkarakter 

 Ukhuwah islamiyah dengan lembaga dan Sekolah lain di Jawa Timur 

 Meningkatkan visi, misi, dan program SMPIT  Al Uswah Tuban 
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2. Maksud dan tujuan umum kegiatan 

 Meningkatkan peran lembaga pendidikan di tengah kehidupan masyarakat 

 Menambah pengetahuan dan ketrampilan untuk perkembangan pendidikan 

 Sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas siswa dan masyarakat secara 

umum. 

 

SASARAN KEGIATAN 

 

Sasaran kegiatan ini adalah Pelajar tingkat SD/MI kelas 3, 4, 5, dan 6 Se-Jawa Timur 

 

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN 

OPEN HOUSE KE-9  SMPIT Al Uswah Tuban ini akan diselenggarakan pada : 

Hari/Tanggal : 30 November 2020 – 3 Desember 2020 

Waktu  : Sesuai cabang lomba masing-masing 

Tempat : SMPIT Al Uswah Tuban 

 

DESKRIPSI KEGIATAN 

 

Konten acara yang akan dilaksanakan dalam OPEN HOUSE Ke-9 SMPIT Al Uswah 

Tuban adalah sebagai berikut : 

 

PERLOMBAAN 

 

Acara Open House 9 ( OH ) 2020 ini berbentuk perlombaan untuk kategori siswa/i 

SD/MI sederajat. 

Acara perlombaan akan dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal : 30 November 2020 – 3 Desember 2020 

Waktu  : Sesuai cabang lomba masing-masing 

Tempat : Online 

 

Adapun jenis lomba –lomba tersebut adalah : 

1. Olimpiade IPA  

2. Olimpiade IPS     

3. Olimpiade Matematika  

4. Musabaqoh Tartil Qur‟an (MTQ) 

5. Musabaqoh Hifdzil Qur‟an ( MHQ ) 

6. Pidatao Bahasa Arab   

7. Story Telling 

8. Baca Puisi  

9. Menyanyikan Theme Song SMPIT Al Uswah Tuban  

10. KIR (Karya Ilmiah Remaja)   
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PENUTUP 

Penutupan Open House 9 (OH) dilaksanakan secara online dengan menyampaikan 

juara di setiap cabang lomba. 

 

PENYELENGGARA 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh SMPIT Al Uswah Tuban yang bekerja sama 

dengan beberapa perusahaan yang berada di Tuban dan sekitarnya. 
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KETENTUAN – KETENTUAN UMUM 

 

A. TATA TERTIB PESERTA 

1. Peserta siswa/i SD/MI Se-Jawa Timur.  

2. Peserta merupakan siswa/i dari kelas 3, 4, 5 dan 6.  

3. Semua cabang  perlombaan sifatnya perorangan kecuali KIR yang sifatnya beregu 

dan menyanyikan theme song SMPIT Al Uswah Tuban yang sifatnya boleh 

individu atau kelompok. 

4. Setiap peserta melakukan pendaftaran pada waktu yang telah ditentukan (jika 

kuota sudah penuh maka pendaftaran langsung ditutup pada waktu itu 

juga).  

5. Mengirimkan berkas persyaratan pendaftaran saat pengisian formulir pendaftaran, 

berkas berisi : 

a. Scan/foto kartu pelajar (1 lembar )  atau surat keterangan dari sekolah dengan 

format JPG. atau PDF. 

b. Foto Diri  dengan ukuran 34 berwarna dengan format JPG. atau PDF. 

c. Bukti Pembayaran dengan format JPG. atau PDF. 

6. Formulir pendaftaran peserta diisi peserta sebelum Olimpiade dilaksanakan.  

7. Peserta wajib follow instagram penyelenggara lomba @smpitaluswahtuban. 

8. Peserta wajib subscribe akun youtube penyelenggara lomba SMPIT Al Uswah.  

9. Peserta yang telah didaftarkan tidak dapat digantikan oleh peserta lain (kecuali 

sudah konfirmasi kepada pihak panitia maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan 

lomba)  

10. Peserta yang terlambat mengikuti lomba tidak mendapatkan tambahan waktu. 

11. Setiap peserta berpakain sopan.  

12. Peserta wajib mengikuti kegiatan perlombaan dari awal hingga akhir.  

13. Jika dari hasil penilaian ada peserta peringkat 1-6 yang mendapatkan jumlah nilai 

yang sama, maka akan diadakan babak tambahan berupa mengerjakan soal 

tambahan sebagai penentu juara 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 

 

B. GURU PENDAMPING 

Guru pendamping yaitu guru yang mendampingi peserta lomba dan merupakan 

rekomendasi dari sekolah terkait. 

 

C. DISKUALIFIKASI 

Apabila ada peserta yang tidak memenuhi ketentuan – ketentuan diatas dan atau 

melanggar tata tertib tiap lomba, maka panitia berhak untuk mempertimbangkan 

diskualifikasi. 

 

D. PENGUMUMAN PEMENANG 

1. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada akhir acara perlombaan yang 

dilaksanakan: 

Hari/Tanggal : Minggu, 6 Desember 2020 

Pukul  : 08.00 WIB 
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Tempat  : Secara Online melalui Zoom atau Live Youtube 

2. Kejuaraan terdiri atas juara I, II dan III serta harapan I, II dan III pada semua 

cabang lomba kecuali pada KIR dan Pidato Bahasa Arab 

3. Hadiah pemenang berupa sertifikat, uang pembinaan, Voucher Potongan Daftar 

Ulang SMPIT Al Uswah Tuban* dan Voucher pendaftaran SMPIT Al Uswah 

Tuban**  

 

Keterangan: 

*Voucher hanya berlaku jika pemenang mendaftar dan diterima di SMPIT Al 

Uswah Tuban 

** Voucher hanya berlaku jika pemenang mendaftar di SMPIT Al Uswah Tuban 

 

E. FASILITAS  

1. Masing – masing peserta berhak mendapat fasilitas berupa Soft File Kartu Peserta 

dan E-Sertifikat. 

PENDAFTARAN 

 

A. WAKTU PENDAFTARAN 

Pendaftaran dimulai pada tanggal 26 Oktober 2020 – 29 November 2020 Via 

Online dengan mengakses link di bawah ini: 

http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN 

   

B. PEMBAYARAN ADMINISTRASI 

1. Peserta lomba dapat melakukan pembayaran Biaya Administrasi Lomba via 

transfer ke rekening BRI:  

0109-01-022546-53-7  

an. Open House SMPIT Al Uswah 

2. Peserta lomba yang sudah transfer, harap mengirimkan bukti transfer saat 

mengisi formulir pendaftaran dan  konfirmasi ke No Hp:  

087856377248 (Siti Fatimah)  

atau  

081226480733 (Umu Rosida) 

dengan format:  

OH9_Nama_Asal Sekolah_Lomba yang diikuti_Jumlah Uang yang 

ditransfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN
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PETUNJUK PELAKSANAAN 

OLIMPIADE IPA  

OPEN HOUSE 9 SMPIT AL USWAH TUBAN 

TAHUN 2020-2021 

 

A. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM 

1. Peserta 

Peserta olimpiade IPA adalah siswa kelas 3, 4, 5, 6 SD/MI  

2. Materi dan Soal  

a. Materi yang dilombakan adalah mata pelajaran IPA tingkat SD/MI dan pendalaman  

b. Soal yang dilombakan berupa multiple choice (pilihan berganda) sebanyak 40 butir 

3.  Durasi  

Durasi waktu mengerjakan soal adalah 120 menit  

 

B. TEKNIS LOMBA  

a. Peserta mendaftar melalui Google Form yang telah disediakan Panitia 

b. Peserta konfirmasi kepada panitia. 

c. Peserta masuk ke Grup Peserta melalui link yang telah disediakan 

d. Saat pelaksanaan lomba, peserta stand by 10 menit sebelum lomba dimulai. 

e. Peserta boleh mengerjakan soal setelah ada instruksi dari panitia.  

f. Peserta diperkenankan meninggalkan link aplikasi pengerjaan soal apabila telah 

selesai mengerjakan soal atau ketika waktu habis. 

g. Bagi peserta yang terlambat diizinkan langsung mengerjakan soal di link yang 

sudah dibagikan.  

h. Tidak ada tambahan waktu bagi peserta yang terlambat. 

 

C. KRITERIA PENILIAN DAN PEMENANG LOMBA  

1. Tipe soal multiple choice  

a. Benar : +3  

b. Salah : -1  

c. Tidak dijawab : 0  

2. Pemenang merupakan 6 peserta yang mendapat nilai terbaik  

3. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  

 

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN LOMBA  

Lomba ini dilaksanakan pada : 

Hari, tanggal  : Selasa, 1 Desember 2020  

Waktu   : 07.30 WIB - selesai 

Tempat   : aplikasi yang telah ditentukan oleh panitia 

 

 

 

 

 



7 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

OLIMPIADE IPS  

OPEN HOUSE 9 SMPIT AL USWAH TUBAN 

TAHUN 2020-2021 

 

A. SYARAT DAN KETENTUAN  UMUM 

1. Peserta 

a. Peserta merupakan siswa aktif tahun pelajaran 2020/2021 pada SD/MI se-Jawa Timur 

2. Materi dan Soal  

a. Materi yang dilombakan adalah mata pelajaran IPS tingkat SD/MI dan pendalaman  

b. Soal yang dilombakan berupa multiple choice (pilihan berganda) sebanyak 50 butir 

3. Durasi 

Durasi waktu mengerjakan soal 60 menit 

 

B. TEKNIS LOMBA 

a. Peserta mendaftar melalui Google Form yang telah disediakan Panitia 

b. Peserta konfirmasi kepada Panitia. 

c. Peserta masuk ke Grup Peserta melalui link yang telah disediakan 

d. Saat pelaksanaan lomba, peserta stand by 10 menit sebelum lomba dimulai. 

e. Peserta boleh mengerjakan soal setelah ada instruksi mulai. 

f. Peserta diperkenankan meninggalkan link aplikasi pengerjaan soal apabila telah 

selesai mengerjakan soal atau ketika waktu habis. 

g. Bagi peserta yang terlambat diizinkan langsung mengerjakan soal di link yang sudah 

dibagikan.  

h. Tidak ada tambahan waktu bagi peserta yang terlambat. 

 

C. KRITERIA PENILAIAN DAN PEMENANG LOMBA 

1. Tipe soal multiple choice  

a. Benar : +2  

b. Salah : -1  

c. Tidak dijawab : 0  

2. Pemenang merupakan 6 peserta yang mendapat nilai terbaik  

3. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  

 

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Lomba dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal  : Rabu, 2 Desember 2020  

Waktu   : 07.30 WIB - selesai 

Tempat   : aplikasi yang telah ditentukan oleh panitia 
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PETUNJUK PELAKSANAAN 

OLIMPIADE MATEMATIKA  

OPEN HOUSE 9 SMPIT AL USWAH TUBAN 

TAHUN 2020-2021 

 

A. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM 

1. Peserta 

Peserta olimpiade Matematika adalah siswa kelas 3, 4, 5, 6 SD/MI se-Jawa Timur 

2. Materi dan Soal  

a.  Materi yang dilombakan adalah mata pelajaran Matematika tingkat SD/MI dan 

pendalaman  

b.  Soal yang dilombakan berupa multiple choice (pilihan berganda) sebanyak 40 butir 

3.  Durasi  

Durasi waktu mengerjakan soal adalah 120 menit  

 

B. TEKNIS LOMBA  

a. Peserta mendaftar melalui Google Form yang telah disediakan Panitia 

b. Peserta konfirmasi kepada Panitia. 

c. Peserta masuk ke Grup Peserta melalui link yang telah disediakan 

d. Saat pelaksanaan lomba, peserta stand by 10 menit sebelum lomba dimulai. 

e. Peserta boleh mengerjakan soal setelah ada instruksi dari panitia.  

f. Peserta diperkenankan meninggalkan link aplikasi pengerjaan soal apabila telah 

selesai mengerjakan soal atau ketika waktu habis. 

g. Bagi peserta yang terlambat diizinkan langsung mengerjakan soal di link yang 

sudah dibagikan.  

h. Tidak ada tambahan waktu bagi peserta yang terlambat. 

 

C. KRITERIA PENILIAN DAN PEMENANG LOMBA  

1. Tipe soal multiple choice  

d. Benar : +3  

e. Salah : -1  

f. Tidak dijawab : 0  

2. Pemenang merupakan 6 peserta yang mendapat nilai terbaik  

3. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  

 

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN LOMBA  

Lomba ini dilaksanakan pada : 

Hari, tanggal  : Kamis, 3 Desember 2020  

Waktu   : 07.30 WIB - selesai 

Tempat   : aplikasi yang telah ditentukan oleh panitia 

 

 

 

 



9 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

MUSABAQOH  TARTIL AL QURAN (MTQ) 

OPEN HOUSE 9 SMPIT AL USWAH TUBAN 

TAHUN 2020-2021 

 

 

A. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM 

1. Peserta MTQ adalah siswa kelas 3, 4, 5, 6 SD/MI se-Jawa Timur 

2. Maqra yang dibaca boleh memilih: 

a. QS. Yunus  : 89-92 

b. QS. Yusuf : 9-14 

c. QS. Ibrahim : 28-32 

d. QS. Al-Isra  : 78-82 

e. QS. Al-Kahfi  : 107-110 

f. QS. Luqman  : 32-34 

3. Durasi membaca maksimal 5 menit 

4. Karya original peserta dan belum pernah di upload dalam Musabaqoh tingkat apapun 

5. Tidak mengandung konten yang melanggar hak cipta 

6. Semua hasil karya menjadi hak milik SMPIT Al Uswah Tuban 

 

B. TEKNIS LOMBA 

1. Peserta mendaftar melalui Google Form yang telah disediakan Panitia 

2. Peserta konfirmasi kepada Panitia. 

3. Peserta masuk ke Grup Peserta melalui link yang telah disediakan 

4. Peserta mengupload Video Tilawah ke Youtube, 

5. Video yang diunggah wajib menuliskan tagar berikut pada judul video: 

#MTQSMPITALUSWAHTUBAN2020 

#OPENHOUSE9 

#SMPITAlUswahTuban 

6. Kirim Link Video Tilawah yang telah di Upload ke No WA: Lilis Sri Sulistiyowati, 

S.Pd.I.  (081216142277), dengan format pengiriman:  

(Nama Lengkap_Asal Daerah_Surah_Ayat Al-Qur’an yang dibaca)  

Contoh: (Rahman_Jakarta_Al-Baqarah_183-184) 

7. Ketentuan Video akan dijelaskan secara detail di bagian teknis selanjutnya. 

8. Link video yang telah di upload di channel  akan dishare ke grup peserta 

9. Semua video akan dilakukan penilaian oleh juri selama masa penjurian 

 

C. KRITERIA TEKNIS VIDEO 

1. Video skala 16 : 9 (landscape). 

2. Menampilkan wajah dengan jelas. 

3. Diawali dengan membaca ta‟awudz dan basmalah. 

4. Durasi video: maksimal 5 (lima) menit. 

5. Tampilan konten bukan gambar diam (foto). 
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6. Tidak ada efek berlebihan. 

7. Wajah tidak ditutupi (emoji icon). 

8. Pastikan video dalam kondisi terang. 

9. Video merupakan original hasil karya peserta dan bukan milik orang lain. 

10. Kirimkan video dengan hasil export kualitas terbaik. 

11. Boleh menggunakan mushaf, boleh juga tidak (bebas sesuai kreasi). 

D. TIME LINE MUSABAQOH TARTIL AL QUR’AN 

1. Pendaftaran peserta mulai tanggal 26 Oktober 2020 s/d tanggal 29 November 2020 

2. Batas Pengumpulan Video maksimal Tanggal 29 November 2020 Pukul 23.59 WIB 

3. Masa Penjurian tanggal 30 November 2020  s/d 4 Desember 2020 

4. Pengumuman Pemenang pada tanggal 6 Desember 2020 

 

E. KRITERIA PENILAIAN DAN PEMENANG LOMBA 

1. KriteriaPenilaian : 

a) Bidang Tajwid (Nilai maksimal 40) 

No 
Jenis yang 

dinilai 

Salah Jali Salah Khafi 
Jumlah 

pengurangan 
Nilai Keterangan Berapa 

kali 
Jumlah 

Berapa 

kali 
Jumlah 

1 
Makharij 

al huruf 
....  3  ....  1 

    

2 
Sifat al 

huruf 
....  3  ....  1 

    

3 
Ahkam al 

huruf 
....  3  ....  1 

    

4 

Ahkam al 

mad wa al 

qashar 

....  3  ....  1 

    

Nilai maksimal 40 Nilai Akhir = 40-...........=......................  

 

b) Bidang Fasohah (Nilai maksimal 30) 

No 
Jenis yang 

dinilai 

Salah Jali Salah Khafi 
Jumlah 

pengurangan 
Nilai Keterangan Berapa 

kali 
Jumlah 

Berapa 

kali 
Jumlah 

1 

Ahkam al 

waqf  

ibtida‟ 

....  3  ....  1 

    

2 

Mura‟at al 

huruf wa 

al harakat 

....  3  ....  1 

    

3 

Mura‟at  

al kalimat 

wa al ayat 

....  3  ....  1 

    

4  ....  3  ....  1     

Nilai maksimal 30 Nilai Akhir = 30-...........=......................  

 

 

 



11 

 

c) Bidang Suara dan Lagu (Nilai maksimal 30) 

No 
Jenis yang 

dinilai 

Nilai Pengurangan 

Nilai 
Jumlah Perolehan Keterangan 

Maks Min 

1 Suara 10 3     

2 
Irama dan 

variasi (lagu) 
10 3   

  

3 

Tempo bacaan 

dan pengaturan 

nafas 

10 3   

  

Nilai maksimal 30      

Nilai minimal 9 Nilai Akhir = 30-...........=......................   

 

2. Pemenang merupakan 6 peserta yang mendapat nilai terbaik  

3. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  
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PETUNJUK PELAKSANAAN 

MUSABAQOH HIFDZIL AL QUR’AN 

OPEN HOUSE 9 SMPIT AL USWAH TUBAN 

TAHUN 2020-2021 

 

A. SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA 

a. Peserta merupakan Siswa dan Siswi Kelas 3, 4, 5, dan 6 SD/MI se- JawaTimur 

b. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Oktober 2020 s/d 29 November 2020 dengan 

cara mengisi Google Form  

c. Penentuan nomor urut tampil peserta sesuai dengan nomor pendaftaran dan sesuai 

kloter yang ditentukan panitia 

d. Peserta diwajibkan memakai pakaian sesuai syariat islam (bagi siswa putra 

diwajibkan memakai peci) 

e. Kuota akan ditutup jika jumlah peserta sudah terpenuhi 

 

B. TEKNIS LOMBA 

a. Peserta mendaftar melalui Google Form yang telah disediakan Panitia 

b. Peserta konfirmasi pendaftaran kepada Panitia. 

c. Peserta masuk ke Grup Peserta melalui link yang telah disediakan. 

d. Pelaksanaan MHQ melalui video call aplikasi Zoom.  

e. Peserta wajib memastikan jaringan/sinyal internet dalam keadaan stabil sehingga tidak 

ada gangguan saat perlombaan. 

f. Saat pelaksanaan lomba, peserta stand by 10 menit sebelum lomba dimulai. 

g. Juz yang diperlombakan adalah Juz 30  

h. Peserta akan mendapatkan 3 pertanyaan : 

 Soal 1 dan 2 melanjutkan ayat yang dibacakan oleh pembaca soal 

 Soal 3 tebak surat dari ayat yang dibacakan oleh pembaca soal 

i. Waktu tampil maksimal 5 menit per peserta dan berdasarkan nomor urut tampil 

j. Peserta yang telah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak hadir di Zoom maka akan 

didiskualifikasi. 

 

C. KRITERIA PENILAIAN DAN PEMENANG LOMBA 

a. KriteriaPenilaian : 

 Makhroj dan Sifat huruf (20) 

 Tajwid (20) 

 Waqof dan Ibtida‟ (10) 

 Kelancaran (40)  

 Irama tartil (10) 

Skor nilai :maksimal 100 ( kesalahan 1 kali dikurangi 2 poin ) 

b. Dewan juri terdiri dari 2 orang dan menilai semua bidang penilaian . 

c. Peserta dengan nilai tertinggi 1,2,3, 4, 5, dan 6 (dari jumlah total ke 3 juri ) ditetapkan 

sebagai juara melalui surat keputusan dewan juri. 

d. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat. 
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e. Jika ditemukan nilai yang sama maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar 

pada bidang penilaian tajwid dan kelancaran 

 

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Lomba dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal  : Senin, 30 November 2020  

Waktu   : 07.30 WIB – selesai 

Tempat   : Zoom 
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PETUNJUK PELAKSANAAN 

LOMBA PIDATO BAHASA ARAB 

OPEN HOUSE 9 SMPIT AL USWAH TUBAN 

TAHUN 2020-2021 

 

A. SYARAT DAN KETENTUAN UTAMA 

1. Peserta  

Peserta merupakan siswa/i SD/MI sederajat di Jawa Timur (Dibuktikan dengan foto/scan 

kartu pelajar maupun surat keterangan dari sekolah asal yang dikirim ketika melakukan 

pendaftaran). 

 

2. Pendaftaran  

a. Peserta wajib follow instagram penyelenggara lomba @smpitaluswahtuban 

b. Peserta wajib subscribe akun youtube penyelenggara lomba SMPIT Al Uswah 

Tuban 

c. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran LOMBA PIDATO BAHASA ARAB 

pada link berikut: http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN 

(Melampirkan kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah dan bukti pembayaran) 

d. Pendaftaran lomba akan ditutup sewaktu-waktu jika kuota pendaftar sudah terpenuhi 

(silahkan menghubungi CP yang tertera sebelum melakukan pendaftaran); 

a.  

3. Tema 

Peserta membawakan pidato dengan bahasa arab dengan memilih salah satu tema 

berikut: 

 Dakwah Dimasa Pandemi 

 Indahnya Hidup Bersama Al Qur’an 

 Perilaku Terpuji 

 

4. Durasi 

Durasi untuk setiap peserta adalah 7 menit/Peserta 

 

B. KETENTUAN VIDEO 

a. Peserta membuat video pidato bahasa arab dengan memilih 3 tema (masing-masing 

peserta hanya boleh mengunggah 1 video). 

b. Peserta wajib mengirimkan naskah video berupa soft file PDF atau Ms. word  ke 

email: openhousesmpitaluswahtuban@gmail.com maksimal tanggal 29 November 

2020 pukul 23.59 WIB. 

c. Peserta unggah video pidato bahasa arab tanggal 29 November 2020 pukul 23.59 

WIB. 

d. Jika peserta melakukan unggah video melebihi batas waktu yang ditentukan, maka 

peserta akan didiskualifikasi. 

e. Video diunggah ke akun youtube masing-masing peserta dengan format berikut: 

Judul :  

LOMBA PIDATO BAHASA ARAB OPEN HOUSE SMPIT AL USWAH TUBAN 

http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN
mailto:openhousesmpitaluswahtuban@gmail.com
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Deskripsi :  

NAMA LENGKAP PESERTA : 

SEKOLAH ASAL : 

JUDUL PIDATO : 

f. Video yang diunggah wajib menuliskan tagar berikut pada judul video: 

#LombaPidatoBahasaArabSMPITALUSWAHTUBAN2020 

#OPENHOUSE9 

#SMPITAlUswahTuban 

g. Peserta mengirimkan link video pidato bahasa arab yang diunggah ke youtube kepada 

panitia. 

h. Video perlombaan sepenuhnya menjadi hak panitia. 

i. Juri perlombaan berjumlah 3 orang. 

j. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

k. Peserta tidak diperbolehkan membawa teks pidato/ membawa catatan kecil saat 

tampil. 

l. Video hanya satu kali take atau satu kali pengambilan. Bukan rangkaian video yang 

dipotong-potong. 

m. Kostum peserta bebas, sopan dan syar‟i. 

n. Menampilkan wajah dengan jelas, apabila ada pesrta yang tidak menampilkan wajah 

dengan jelas maka keputusan berada ditangan juri.  

o. Tidak menggunkan efek sound tambahan. 

p. Video merupakan hasil karya original dari peserta bukan milik orang, serta tidak 

pernah/ sedang dilombakan. 

q. Dilarang memakai aplikasi pembagus suara. 

 

5. KRITERIA PENILAIAN DAN PEMENANG LOMBA 

a. Kriteria Penilaian 

 Retorika penyampaian (25%) : Ekspresi dan interprestasi, mimik atau ekspresi 

wajah, penghayatan, kelancaran, gesture (bahasa tubuh), retorika dan adab. 

 Isi dan bahasa (30%) : Bobot uraian dan cakupan, sistematika uraian, ungkapan 

bahasa dan gaya bahasa. 

 Penguasaan materi pidato dan kelancaran (35%). 

 Kostum bebas (10%): Sopan dan syar‟i 

b. Juri lomba ditunjuk dan ditetapkan oleh panitia (juri dari luar/dalam Al Uswah) 

c. Pemenang merupakan 3 peserta yang mendapat nilai terbaik  

d. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  
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PETUNJUK PELAKSANAAN 

LOMBA STORY TELLING 

OPEN HOUSE 9 SMPIT AL USWAH TUBAN 

TAHUN 2020-2021 

 

A. SYARAT DAN KETENTUAN 

1. Peserta  

Peserta merupakan siswa/i SD/MI sederajat di Jawa Timur (Dibuktikan dengan foto/scan 

kartu pelajar maupun surat keterangan dari sekolah asal yang diunggah ketika 

melakukan pendaftaran) 

. 

2. Pendaftaran  

a. Pendaftaran akan ditutup sewaktu-waktu jika kuota pendaftar sudah terpenuhi 

(silahkan menghubungi CP yang tertera sebelum melakukan pendaftaran); 

b. Peserta wajib follow instagram penyelenggara lomba @smpitaluswahtuban 

c. Peserta wajib subscribe akun youtube penyelenggara lomba SMPIT Al Uswah 

Tuban 

d. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran LOMBA STORY TELLING pada link 

berikut: http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN 

(Melampirkan kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah dan bukti pembayaran) 

 

3. Tema 

Peserta membuat video story telling dengan tema ISLAMIC FOLKTALE 

menggunakan Bahasa Inggris. 

 

4. Durasi 

Durasi video story telling 5-7 menit; 

 

B. TEKNIS LOMBA 

1. Peserta membuat video story telling sesuai dengan tema: ISLAMIC FOLKTALE 

(masing-masing peserta hanya boleh mengunggah 1 video) 

2. Peserta menggunakan kostum maupun aksesoris yang sesuai dengan judul story 

telling yang dibawakan; 

3. Peserta mengunggah video story telling beserta teksnya dalam bentuk PDF atau Ms. 

Word maksimal tanggal 29 November 2020 pukul 23.59 WIB. 

4. Peserta mengirimkan naskah video berupa soft file PDF atau Ms. word  ke email: 

openhousesmpitaluswahtuban@gmail.com maksimal tanggal 29 November 2020 

pukul 23.59 WIB. 

5. Jika peserta mengunggah video melebihi batas waktu yang ditentukan, maka peserta 

akan didiskualifikasi; 

6. Video diunggah ke akun youtube masing-masing peserta dengan format berikut: 

Judul:  

LOMBA STORY TELLING OPEN HOUSE SMPIT AL USWAH TUBAN 

Deskripsi:  

http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN
mailto:openhousesmpitaluswahtuban@gmail.com
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NAMA LENGKAP PESERTA: 

SEKOLAH ASAL: 

JUDUL STORY TELLING: 

7. Video yang diunggah wajib menuliskan tagar berikut pada judul video: 

#LombaStoryTellingSMPITALUSWAHTUBAN2020 

#OPENHOUSE9 

#SMPITAlUswahTuban 

8. Video perlombaan sepenuhnya menjadi hak panitia; 

9. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

 

C. KRITERIA PENILAIAN DAN PEMENANG LOMBA 

a. Kriteria Penilaian meliputi aspek berikut ini: 

1. Method (30%)  

 Stating the title (Judul) 

 Organizing the content of the story (Alur cerita) 

 Using accurate pronunciation (Penggunaan tata bahasa) 

 Illustrating the value of the story (Nilai moral dalam cerita) 

2. Manner (50%) 

 Demonstrating body language/gesture as the real story (bahasa tubuh) 

 Speaking fluently by using appropriate vocabulary (Pemilihan kata/diksi 

 Using tone, speed, and volume as tools (Intonasi/ kecepatan dan volume suara 

 Using appropriate costume and media (Media dan kostum) 

 Appearing comfortable with audience (Penguasaan panggung) 

3. Time (20%) 

 Narrating the story within the appointed time (Durasi waktu 5-7 menit) 

b. Pemenang merupakan 6 peserta yang mendapat nilai terbaik  

c. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  

 

 

D. TIMELINE LOMBA 

Pembayaran dan Pendaftaran   : 26 Oktober - 26 November 2020 

Unggah Video dan Pengiriman Link Video : 21 November – 29 November 2020 

Penjurian      : 30 November – 2 Desember 2020 

Pengumuman Pemenang    : 6 Desember 2020 
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PETUNJUK PELAKSANAAN 

LOMBA BACA PUISI 

OPEN HOUSE 9 SMPIT AL USWAH TUBAN 

TAHUN 2020-2021 

 

A. SYARAT DAN KETENTUAN 

1. Peserta  

Peserta merupakan siswa/i SD/MI sederajat di Jawa Timur (Dibuktikan dengan foto/scan 

kartu pelajar maupun surat keterangan dari sekolah asal yang diunggah ketika 

melakukan pendaftaran) 

. 

2. Pendaftaran  

a. Pendaftaran akan ditutup sewaktu-waktu jika kuota pendaftar sudah terpenuhi 

(silahkan menghubungi CP yang tertera sebelum melakukan pendaftaran); 

b. Peserta wajib follow instagram penyelenggara lomba @smpitaluswahtuban 

c. Peserta wajib subscribe akun youtube penyelenggara lomba SMPIT Al Uswah 

Tuban 

Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran LOMBA BACA PUISI  pada link 

berikut: http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN 

(Melampirkan kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah dan bukti pembayaran) 

 

3. JUDUL PUISI 

Setiap peserta membacakan salah satu dari puisi yang ditentukan oleh panitia, meliputi: 

No. Judul Puisi Penyair 

1. Karawang – Bekasi Chairil Anwar 

2. Pahlawan Tak Dikenal Toto Sudarto Bachtiar 

3. Gugur W.S. Rendra 

 

4. Durasi 

Durasi video pembacaan puisi maksimal 10 menit; 

 

B. TEKNIS LOMBA 

1. Peserta membuat video baca puisi sesuai dengan judul yang ditentukan panitia (masing-

masing peserta hanya boleh mengunggah 1 video). 

2. Peserta menggunakan kostum maupun aksesoris yang sesuai dengan judul puisi yang 

dibacakan. 

3. Video pembacaan puisi TANPA MUSIK, WAJAH PESERTA HARUS TERLIHAT 

JELAS (bukan video background yang diberi suara).  

4. Video hanya satu kali take atau satu kali pengambilan. Bukan rangkaian video yang 

dipotong-potong. 

5. Perekaman Video dan suara dilakukan bersamaan (tidak  boleh ada proses editing) 

6. Video baca puisi belum pernah diikutkan lomba sebelumnya. 

http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN
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7. Peserta unggah video baca puisi maksimal tanggal 29 November 2020 pukul 23.59 WIB. 

8. Jika peserta melakukan unggah video melebihi batas waktu yang ditentukan, maka 

peserta akan didiskualifikasi; 

9. Video diunggah ke akun youtube masing-masing peserta dengan format berikut: 

Judul :  

LOMBA BACA PUISI OPEN HOUSE SMPIT AL USWAH TUBAN 

Deskripsi :  

NAMA LENGKAP PESERTA : 

SEKOLAH ASAL : 

JUDUL PUISI : 

10. Video yang diunggah wajib menuliskan tagar berikut pada judul video: 

#LombaBacaPuisiSMPITALUSWAHTUBAN2020 

#OPENHOUSE9 

#SMPITAlUswahTuban 

11. Peserta mengirimkan link video pembacaan puisi yang diunggah ke youtube kepada 

panitia; 

12. Video perlombaan sepenuhnya menjadi hak panitia; 

 

C. KRITERIA PENILAIAN DAN PEMENANG LOMBA 

a. Kriteria Penilaian meliputi aspek berikut ini: 

 Intonasi dan Irama      (30%) 

 Ekspresi dan Mimik Wajah     (30%) 

 Gesture       (30%) 

 Kesesuaian busana dengan puisi yang dibacakan  (10%) 

b. Pemenang merupakan 6 peserta yang mendapat nilai terbaik  

c. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  

 

D. TIMELINE LOMBA 

Pembayaran dan Pendaftaran   : 26 Oktober - 26 November 2020 

Unggah Video dan Pengiriman Link Video : 21 November – 29 November 2020 

Penjurian      : 30 November – 2 Desember 2020 

Pengumuman Pemenang    : 6 Desember 2020 
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PETUNJUK PELAKSANAAN 

LOMBA MENYANYIKAN THEME SONG 

OPEN HOUSE 9 SMPIT AL USWAH TUBAN 

TAHUN 2020-2021 

 

A. SYARAT DAN KETENTUAN 

1. Peserta  

a. Peserta merupakan siswa/i SD/MI sederajat di Jawa Timur (Dibuktikan dengan 

foto/scan kartu pelajar maupun surat keterangan dari sekolah asal yang diunggah 

ketika melakukan pendaftaran) 

b. Peserta lomba boleh perorangan atau kelompok  

. 

2. Pendaftaran  

a. Pendaftaran akan ditutup sewaktu-waktu jika kuota pendaftar sudah terpenuhi 

(silahkan menghubungi CP yang tertera sebelum melakukan pendaftaran). 

b. Peserta wajib follow instagram penyelenggara lomba @smpitaluswahtuban 

c. Peserta wajib subscribe akun youtube penyelenggara lomba SMPIT Al Uswah 

Tuban 

d. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran LOMBA MENYANYIKAN THEME 

SONG SMPIT AL USWAH TUBAN  pada link berikut: 

http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN 

(Melampirkan kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah dan bukti pembayaran) 

 

3. JUDUL LAGU 

Setiap peserta menyanyikan theme song berikut ini:  

“SMPIT AL USWAH TUBAN” 

 

4. Durasi 

Durasi video antar 3-5 menit 

 

B. TEKNIS LOMBA 

1. Peserta membuat video menyanyikan theme song SMPIT Al Uswah Tuban (masing-

masing peserta hanya boleh mengunggah 1 video); 

2. Peserta boleh memakai intrumen (musik) atau non istrumen (Accapela) 

3. Peserta boleh membuat aransemen lagu yang baru (mengaransemen ulang) dan 

memberikan improvisasi lagu 

4. Peserta menggunakan kostum bebas, sopan, dan syar‟i. 

5. Video menyanyikan theme song SMPIT Al Uswah Tuban harus memperlihatkan 

WAJAH PESERTA dan keseluruhan pengiringnya. 

6. Peserta unggah video maksimal tanggal 29 November 2020 pukul 23.59 WIB. 

7. Jika peserta melakukan unggah video melebihi batas waktu yang ditentukan, maka 

peserta akan didiskualifikasi. 

 

 

http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN
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8. Video diunggah ke akun youtube masing-masing peserta dengan format berikut: 

Judul :  

LOMBA MENYANYIKAN THEME SONG OPEN HOUSE SMPIT AL USWAH 

TUBAN 

Deskripsi :  

NAMA LENGKAP PESERTA : 

SEKOLAH ASAL : 

JUDUL : Theme Song SMPIT Al Uswah Tuban 

9. Video yang diunggah wajib menuliskan tagar berikut pada judul video: 

#LombaThemeSongSMPITALUSWAHTUBAN2020 

#OPENHOUSE9 

#SMPITAlUswahTuban 

10. Peserta mengirimkan link video menyanyikan theme song SMPIT Al Uswah Tuban 

yang diunggah ke youtube kepada panitia; 

11. Video perlombaan sepenuhnya menjadi hak panitia; 

 

C. KRITERIA PENILAIAN DAN PEMENANG LOMBA 

a. Kriteria Penilaian meliputi aspek berikut ini: 

 Vokal penyanyi      (30%) 

 Keindahan dan kreativitas musik pengiring   (30%) 

 Keserasian antara musik pengiring dan lagu   (30%) 

 Ekspresi dan sikap bernyanyi vokalis    (10%) 

b. Pemenang merupakan 6 peserta yang mendapat nilai terbaik  

c. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  
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PETUNJUK PELAKSANAAN 

LOMBA KARYA TULIS REMAJA (LKIR) 

OPEN HOUSE 9 SMPIT AL USWAH TUBAN 

TAHUN 2020-2021 

 

A. PERSYARATAN LOMBA 

1. Lomba Karya Ilmiah Remaja “OPEN HOUSE SMPIT 9 SMPIT AL USWAH 

TUBAN 2020” dibuka bagi seluruh siswa SD se-Jawa Timur. 

2. Pendaftaran dibuka pada tanggal 26 Oktober 2020 

3. Peserta lomba adalah  siswa/siswi SD atau MI (Kartu pelajar atau surat keterangan) 

4. Lomba bersifat kelompok. 

5. Setiap kelompok terdiri 3 (tiga) orang siswa dan 1 (satu) orang guru pendamping 

dari sekolah yang sama. 

6. Semua peserta mendapat sertifikat dan guru pendamping yang mengirimkan lebih 

dari 1 tim akan mendapatkan E-sertifikat Pembina. 

7. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- per judul naskah/makalah yang 

diajukan, dan setiap kelompok hanya boleh mengirimkan satu judul/makalah. 

 

B. PENDAFTARAN PESERTA 

1. Peserta dapat mendaftar di  http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN  

2. Peserta mengirimkan karya dalam bentuk softcopy dan Video yang dilengkapi surat 

pernyataan keaslian karya. 

3. Softcopy dapat dikirimkan ke alamat  email: kirsmpitaluswahtuban@gmail.com 

maksimal tanggal 29 November 2020 pukul 23.59 

4. Video diunggah ke akun youtube masing-masing peserta dengan format berikut: 

Judul :  

LOMBA KIR OPEN HOUSE SMPIT AL USWAH TUBAN 

Deskripsi :  

NAMA LENGKAP PESERTA : 

SEKOLAH ASAL : 

JUDUL PUISI : 

5. Video yang diunggah wajib menuliskan tagar berikut pada judul video: 

#LombaKIRSMPITALUSWAHTUBAN2020 

#OPENHOUSE9 

#SMPITAlUswahTuban 

6. Peserta mengirimkan link video presentasi karya yang diunggah ke youtube kepada 

panitia maksimal tanggal 2 Desember 2020. 

7. Video presentasi sepenuhnya menjadi hak panitia. 

8. Peserta mentransfer biaya pendaftaran ke rekening 0109-01-022546-53-7 an. Open 

House SMPIT Al Uswah 

9. Setiap peserta diwajibkan mengumpulkan formulir pendaftaran disertai dengan 

melampirkan scan/foto identitas diri (Kartu Pelajar) yang masih berlaku, scan pas foto 

berwarna ukuran 3x4, serta scan/foto bukti pembayaran uang pendaftaran peserta yang 

dikirim ke wa panitia. Setelah Pengiriman semua berkas peserta wajib mengirim pesan 

http://bit.ly/PendaftaranOH9SMPITALUSWAHTUBAN
mailto:kirsmpitaluswahtuban@gmail.com
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kesalah satu Contact person yang tertera dibawah. 

Contact Person : Linda Nur Janah (085730638897) 

C. PENILAIAN DAN TIM JURI 

1. Penilaian Karya Ilmiah Remaja (KIR) dilakukan dengan dua tahap penilaian yaitu  

penilaian proposal  dan penilaian presentasi, serta hasil produk. 

2. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang berkompeten dan berdedikasi yang 

ditentukan oleh panitia pelaksana. 

3. Pada saat penjurian identitas pengirim/ asal sekolah dirahasiakan. 

 

D. PENTUNJUK TEKNIS PENULISAN 

1. Judul karya harus sesuai dengan tema “ Kreatif dan inovatif di masa pandemi” 

dan bidang yang ditentukan, yaitu: 

a. Pendidikan 

b. Lingkungan  

c. Teknologi 

d. Seni dan budaya 

2. Format Penulisan laporan penelitian Karya Ilmiah Remaja (KIR) 

a. Tulisan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan 

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).  

b. Proposal diketik pada kertas A4, dengan format satu spasi dengan 

menggunakan jenis dan ukuran huruf “Times New Roman 12 pt” dan maksimal 

25 halaman terdiri dari bagian inti sampai bagian akhir menggunakan spasi 1,5 

c. Batas pengetikan (margin). 

1) Samping kiri 2.5 cm c. Batas atas 2 cm. 

2) Samping kanan 2 cm d. Batas bawah 2 cm. 

 

E. ISI MAKALAH 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Sampul 

Judul diketik dengan huruf kapital (maksimal 15 kata), sesuai dan tepat dengan 

masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda. 

1) Nama penulis dengan nomor induk siswa ditulis dengan jelas dan benar. 

2) Sekolah asal ditulis dengan jelas. 

3) Tahun penulisan. 

4) Sampul menggunakan kertas buffalo warna putih. 

b. Halaman Judul 

Halaman judul memiliki format yang sama dengan halaman sampul. Penulisan 

halaman judul menggunakan kertas HVS A4. 

c. Lembar pengesahan 

1) Lembar pengesahan ditanda tangani oleh guru pembimbing dan kepala 

sekolah atau kepala yayasan lengkap dengan stempel sekolah. 

2) Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

3) Format lembar pengesahan dapat dilihat pada lampiran. 
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d. Kata pengantar dari penulis. 

e. Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan. 

2. Bagian Inti 

a. BAB I Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut : 

1) Latar belakang yang mencakup uraian tentang alasan mengangkat gagasan 

menjadi Tema KIR. 

2) Rumusan Masalah. 

3) Tujuan dan Manfaat. 

b. BAB II Tinjauan Pustaka 

c. BAB III Metodologi Penelitian 

d. BAB IV Hasil Penelitian 

e. BAB V Penutup 

1) Kesimpulan 

2) Saran 

 

F. KRITERIA PENILAIAN 

 

Kriteria Skor 

1. Naskah 

Orisinilitas/kpioniran 15 

Inovasi 10 

Tata bahasa 10 

Penulisan 10 

2. Presentasi/ Penguasaan materi 

Penguasaan proses 15 

Penguasaan penyajian materi 10 

3. Prototipe 

Manfaat 15 

Efektivitas 15 

Total 100 
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G. SURAT PERNYATAAN PESERTA 

 

 

HALAMAN PERNYATAAN PESERTA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini,  

Nama   : 

Tempat, Tgl Lahir : 

NIK   : 

Alamat   : 

 

 

Menyatakan bahwa proposal KIR (KARYA ILMIAH REMAJA) SD/MI se-derajat Se JAWA 
TIMUR “OPEN HOUSE SMPIT 9 SMPIT AL USWAH TUBAN 2020”saya dengan judul :  

“____________________________________________”  

1. Merupakan karya asli, bukan jiplakan maupun adopsi.  

2. Belum pernah menang dalam perlombaan apapun;  

3. Belum pernah mendapat bantuan pendanaan dari pihak manapun.  

 

Jika terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan / adopsi, belum pernah menang dalam 

perlombaan apapun atau pernah mendapat pendanaan, maka saya bersedia untuk menarik 

proposal ini, dibatalkan penerimaan penghargaannya (jika masuk dalam kategori penerima 

penghargaan), dan mendapat sanksi sesuai ketentuan. 

 

Tuban, _______________ 2020  

Yang membuat pernyataan,  

 

 

Materai 6000, ttd 

 

 

(nama terang) 

 


