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AJANG KOMPETISI DAN KREASI SISWA (AKOSIWA)
SMP ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA
INSPIRASI DARI RUMAH
Ajang kompetisi dan kreasi siswa (AKOSIWA) merupakan ajang perlombaan tahunan
yang diadakan SMP Islam Diponegoro Surakarta untuk siswa tingkat SD/MI se-eks
Karisidenan Surakarta dalam bidang agama, bahasa, olahraga, dan seni yang terdiri dari lima
perlombaan sebagai berikut:
a. Lomba Kultum
b. Lomba Story Telling Competition
c. Lomba Poster
d. Lomba Membaca Puisi
e. Lomba Juggling
A. KETENTUAN UMUM PERLOMBAAN
1. Peserta lomba kultum, story telling competition, poster, membaca puisi, maupun lomba
juggling adalah individu/perseorangan yang mendaftar sebagai perwakilan sekolah maupun
mendaftar secara pribadi/perseorangan dan berasal dari SD/MI -eks Karisidenan Surakarta.
2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website http://akosiwa.ypid.or.id/. Pendaftaran
online dapat dilakukan mulai tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan15 Januari 2021.
3. Perlombaan ini tidak dipungut biaya atau gratis dengan ketentuan wajib memfollow akun
instagram @smpislamdiponegoro dan @ypidiponegoro untuk mendapatkan informasi
terkait perlombaan.
4. Lomba bersifat perorangan/individu dan hanya dapat mengikuti satu jenis perlombaan.
5. Karya perlombaan dikirimkan peserta secara online dan merupakan karya asli yang dibuat
oleh peserta.
6. Pengiriman karya perlombaan dilakukan dalam bentuk video dengan ukuran maksimal 300
MB ataupun gambar khusus lomba poster melalui email pada alamat akosiwa@ypid.or.id
pada rentang waktu 7 Desember 2020 hingga 15 Januari 2021 pukul 23.59 WIB dengan
menuliskan subject pada Email yaitu Nama Lomba_Nama peserta_Asal Sekolah.
7. Tiga karya nominasi terbaik akan mengikuti babak final penentuan juara secara langsung
pada hari Sabtu, 23 Januari 2020 di SMP Islam Diponegoro Surakarta dengan mematuhi
protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
8. Peserta mengenakan pakaian yang sopan dalam karya video perlombaan yang dibuat
maupun jika mengikuti babak final perlombaan.
9. Jadwal Kegiatan (Timeline) Perlombaan
Jadwal kegiatan (timeline) perlombaan AKOSIWA adalah sebagai berikut.
a. Pengiriman karya perlombaan
: 7 Desember 2020 s/d 15 Januari 2021
Online melalui email akosiwa@ypid.or.id
b. Penjurian
: 16 Januari 2021 s/d 19Januari 2021
c. Pengumuman Nominasi 3 besar : 20 Januari 2020
Online melalui website dan instagram
d. Babak Final &Penyerahan Hadiah : 23 Januari 2021
Secara langsung di Aula Man Jadda Wajada
SMP Islam Diponegoro Surakarta
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10. Fasilitas dan Hadiah
a. Fasilitas
Setiap peserta perlombaan akan mendapatkan fasilitas berupa sertifikat kepesertaan
mengikuti AKOSIWA dalam bentuk file (e-certificate) dan akan dikirimkan melalui
email/whatsapp peserta.
b. Hadiah
Setiap cabang perlombaan akan ditentukan tiga pemenang sebagai juara I, II, dan III
dan akan mendapatkan hadiah sebagai berikut.
1) Piala/throphy kejuaraan (Juara I, II, dan III)
2) Piagam kejuaraan
3) Uang pembinaan
4) Beasiswa Pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro (YPID)
B. KETENTUAN KHUSUS PERLOMBAAN
A. Lomba Kultum
1) Peserta lomba menyampaikan kultum dalam bentuk video yang dibuat dalam rentang
waktu 5 sampai dengan 7 menit.
2) Ukuran file video yang dikirim melalui email dalam perlombaan berukuran maksimal
300 MB.
3) Peserta menyampaikan kultum bertema meneladani kasih sayang Nabi Muhammad
S.A.W
4) Kultum yang disampaikan wajib mengaitkan antara tema dengan ayat Alquran atau
hadist.
5) Peserta diperbolehkan jika membaca teks kultum saat proses perekaman video.
6) Peserta menggunakan pakaian muslim/muslimah yang sopan dan menutup aurat.
7) Komponen penilaian lomba kultum meliputi beberapa hal berikut.
a) Adab meliputi cara berpakaian dan sopan santun/etika.
b) Materi meliputi bobot materi, bahasa, sistematika (kelengkapan), dan sesuai
dengan judul/tema
c) Penampilan meliputi komunikatif, vocal, intonasi, gaya/bahasa tubuh
d) Waktu yang disampaikan dalam rentang waktu minimal 5 menit dan maksimal 7
menit.
8) Tiga peserta terbaik berdasar penilaian juri akan mengikuti babak final penentuan juara
secara langsung di SMP Islam Diponegoro dengan mematuhi protokol kesehatan
pencegahan Covid-19
B. Story telling competition
1) Peserta menampilkan story telling tentang cerita sahabat Rasulullah S.A.W dalam
bentuk video berbahasa Inggris .
2) Durasi video minimal 10 menit dan maksimal 15 menit.
3) Ukuran file video yang dikirim melalui email dalam perlombaan berukuran
maksimal 300 MB.
4) Diperkenankan menggunakan alat peraga dan kostum sesuai dengan cerita.
5) Komponen penilaian meliputi beberapa hal berikut.
a) Isi cerita
Berkaitan dengan cerita yang disampaikan mulai dari nilai moral, pesan yang
tersirat dan motivasi yang diberikan untuk masa depan.
b) Penyampaian cerita
1) Teknik dan gaya bercerita berkaitan dengan gerakan tubuh (gesture)
selama membawakan cerita seperti gerakan tangan, kaki dll.
2) Intonasi berkaitan dengan cepat atau lambatnya pembawaan cerita.
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3) Suara berkaitan dengan jangkauan suara peserta selama membawakan
cerita, apakah mampu didengar dengan baik.
4) Penampilan berkaitan dengan kostum yang digunakan selama pembawaan
cerita.
5) Ekspresi berkaitan dengan ekspresi wajah untuk menyakinkan pemirsa
6) Ketepatan waktu berkaitan dengan lama waktu yang dihabiskan selama
pembawaan cerita, apakah melebihi batas maksimal atau tidak.
6) Tiga peserta terbaik berdasar penilaian juri akan mengikuti babak final penentuan juara
secara langsung di SMP Islam Diponegoro dengan mematuhi protokol kesehatan
pencegahan Covid-19.
C. Lomba Poster
1) Tema Lomba yaitu akhlak keseharian sesuai tuntunan Rasulullah
2) Pewarna yang digunakan bebas, bisa crayon, cat air, atau lainnya.
3) Boleh melakukan finishing karya menggunakan pilog clear.
4) Poster harus orisinil dan dibuat sendiri oleh peserta, tidak dibantu oleh orang lain.
5) Poster yang sudah selesai dibuat kemudian di foto atau di scan agar lebih jelas lalu
dikirimkan melalui email.
6) Peserta diwajibkan mengirimkan foto saat persiapan, proses, dan akhir pembuatan
poster melalui email sebagai bukti pembuatan poster.
7) Kriteria penilaian meliputi beberapa hal berikut
a) Kesesuaian dengan tema
b) Ide
c) Keindahan dan kerapian
d) Pewarnaan
8) Tiga peserta terbaik berdasar penilaian juri akan mengikuti babak final penentuan juara
secara langsung di SMP Islam Diponegoro dengan mematuhi protokol kesehatan
pencegahan Covid-19
d. Lomba Membaca Puisi
1) Tema lomba membaca puisi adalah ibulah inspirasiku
2) Peserta memilih satu puisi dari lima puisi islami yang disediakan panitia pada website
http://akosiwa.ypid.or.id/ untuk kemudian dibaca dan direkam dalam bentuk video.
3) Video dibuat dalam durasi minimal 2 menit dan maksimal 10 menit dan besar video
yang dikirimkan maksimal berukuran 300 MB.
4) Kriteria penilaian meliputi beberapa hal berikut.
a) Artikulasi
b) Intonasi
c) Kreasi Pembacaan Puisi
d) Musikalisasi Puisi
5) Tiga peserta terbaik berdasar penilaian juri akan mengikuti babak final penentuan juara
secara langsung di SMP Islam Diponegoro dengan mematuhi protokol kesehatan
pencegahan Covid-19
e. Lomba Juggling
1) Peserta melakukan aksi juggling dengan menggunakan bola kompan (bola plastik)
sebanyak mungkin dalam bentuk video selama durasi 1 menit.
2) Video yang dikirimkan selama satu menit merupakan video asli dan bukan
editan/gabungan dari beberapa video.
3) Juggling bebas dilakukan dengan kaki kanan maupun kaki kiri.
4) Tidak diperbolehkan menggunakan bantuan tangan maupun tembok agar bola tidak
jatuh.
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5) Penilaian terhadap juggling dihitung berdasarkan banyaknya bukan berdasar tekniknya.
6) Video juggling yang dikirimkan melalui email berdurasi 1 menit dengan ukuran
maksimal 300 MB.
7) Tiga peserta terbaik berdasar penilaian juri akan mengikuti babak final penentuan juara
secara langsung di SMP Islam Diponegoro dengan mematuhi protokol kesehatan
pencegahan Covid-19.
C. Informasi Pendaftaran
Apabila dalam sistem pendaftaran mengalami kesulitan atau ada hal lain yang ingin
ditanyakan berkaitan dengan perlombaan dapat menghubungi panitia melalui:
a. SMS/Telepon/Whatsapp:
1. Arnita Cahya Saputri, M.Pd. (085725312929)
2. Ayuk Nur Sholikhah, M.Pd. (082242566661)
3. Mutiara Danirmala, S.Pd. (082224045565)
b. Telepon SMP Islam Diponegoro
(0271) 651292
c. Instagram
@smpislamdiponegoro
d. Website
http://akosiwa.ypid.or.id
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