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A.

LATAR BELAKANG
Era pandemi sekarang ini memaksa seluruh elemen lapisan
masyarakat untuk hidup dengan kondisi yang serba terbatas. Banyak
kegiatan-kegiatan yang terpaksa harus dikurangi intensitasnya, dirubah
sistemnya bahkan dihentikan operasionalnya. Tak terkecuali dunia
pendidikan, khususnya di Indonesia dunia pendidikan menjadi sektor yang
terdampak secara langsung. Jalanya sektor pendidikan dalam upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa saat ini menjadi sangat terhambat
dengan adanya pandemi. Banyak program yang terpaksa dirubah
sistemnya, namun demikian gerak untuk tetap bisa mencerdaskan
kehidupan bangsa tidak boleh berhenti karena pandemi. Sektor pendidikan
harus tetap menjadi bagian utama dari gerak menyelamatkan generasi
penerus bangsa.
SMA

Sedes

mempunyai

peran

Sapientiae
salah

Bedono

satunya

sebagai
sebagai

institusi
wahana

pendidikan
untuk

ikut

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap generasi penerus
ke arah yang lebih baik. Sebagai sebuah institusi pendidikan, SMA Sedes
Sapientiae Bedono mempunyai program intern dan ekstern yang dipakai
sebagai bagian dari roda penggerak institusi dalam upayanya ikut
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks saat ini, kebijakan
gagasan tentang konsep Merdeka Belajar dikembangkan sejalan dengan
program yang ada di SMA Sedes Sapientiae Bedono. Konsep merdeka
belajar menjadikan siswa atau generasi muda untuk dapat mengeksplorasi
kreatifitas menjadikan bagian dari program kegiatan yang ada di SMA
Sedes Sapientiae Bedono.
Dalam rangka untuk ikut mendukung gerak eksplorasi kreatifitas
generasi muda dan untuk menghormati pahlawan bangsa yang diperingati
setiap tanggal 10 November dengan menanamkan dharma bakti kepada
Nusa

dan

Bangsa,

maka

SMA

Sedes

Sapientiae

Bedono

menyelenggarakan lomba Video Blog tingkat SMP dengan tema "Padamu
Negeri Aku Berbakti”. Lomba video blog atau disingkat Vlog dilaksanakan
secara digital melalui media instagram. Pemilihan media secara digital
dipilih sebagai upaya untuk tetap meminimalisir penyebaran covid-19.
Siswa-siswi SMP dapat berkreatifitas dengan membuat vlog sesuai tema
yang diupload di akun media sosial masing-masing.
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B.

TUJUAN
1.

Memberikan wadah pada generasi muda khususnya siswa siswi
tingkat SMP untuk dapat menyalurkan bakat berkreasi dalam dunia
digital.

2.

Memberikan ruang pada generasi muda khususnya siswa siswi SMP
untuk dapat menyalurkan penghargaan pada Pahlawan dengan
membuat konten digital yang positif.

C.

NAMA LOMBA
Kompetisi Vlog Nasional “Padamu Negeri Kami Berbakti” Tingkat SMP

D.

TINGKAT
Nasional

E.

MEDIA
Instagram

F.

PESERTA
Siswa SMP, perorangan atau kelompok. Setiap kelompok maksimal terdiri
dari 4 anak

G.

TEMA
"Padamu Negeri Aku Berbakti”

H.

WAKTU PELAKSANAAN
Dilaksanakan selama bulan November 2020

I.

HADIAH / PENGHARGAAN
1.

2.

Uang pembinaan :
Juara I

: Rp. 2.000.000,00

(dua juta rupiah)

Juara II

: Rp. 1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Juara III

: Rp. 1.000.000,00

(satu juta rupiah)

Harapan A : Rp.

500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Harapan B : Rp.

500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Harapan C : Rp.

500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Sertifikat : Semua peserta yang mendaftar dan mengirimkan karya
akan mendapatkan e-sertifikat.
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J.

PELAKSANAAN LOMBA
1.

Syarat dan ketentuan Lomba:
a.

Satu peserta / satu kelompok, membuat satu vlog.

b.

Peserta memfollow instagram @sedesbedono_official.

c.

Peserta melakukan pendaftaran di :
www.sedesbedono.sch.id

d.

Peserta menshare poster lomba di Instagram dan tag pada 5
teman siswa SMP di Instagram.

e.

Peserta mengupload karya di Instagram pribadi dan di tag ke
Instagram

SMA

Sedes

Sapientiae

Bedono

:

@sedesbedono_official dengan menambahkan caption menarik
terkait

judul,

gambaran

vlog

yang

dibuat

dan

wajib

menambahkan hastag :

f.

#haripahlawan

#pahlawan

#sejarahindonesia

#lombavlog

#mudaberkarya

#generasipenerus

#sedesbedono

#sedeskreatif

#sedesian

Peserta mengirimkan karya beserta penjelasanya melalui email :
vlogpahlawan@sedesbedono.sch.id

2.

Perangkat pembuatan :
a.

Dibuat dengan perangkat kamera bebas : DSLR / Mirorless /
Handycam / GoPro / Smartphone, dsb

b.
3.

Resolusi : minimal 720

Teknis file :
a.

File yang diupload diinstagaram pribadi, diupload berupa IGTV
(lanscape)

b.

File yang dikirimkan melalui email : berupa file MP4 / MPEG /
MOV dengan aspek ratio : 16 : 9 (lanscape)

4.

Isi Vlog
a.

Kerangka Vlog: Pembukaan, Isi / Narasi Vlog, Penutup

b.

Kriteria Isi
1)

Berisi tema kepahlawanan “Padamu Negeri Aku Berbakti”

2)

Merupakan ekspresi yang bersifat bebas tetapi tetap
menjaga nilai-nilai kesopanan, tidak menyinggung SARA,
dan tidak mengandung unsur pornografi.

3)

Karya merupakan karya asli dan belum pernah di
publikasikan melalui platform apapun dan diikutsertakan
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dalam perlombaan manapun dengan melampirkan surat
pernyataan

originalitas

karya

(didownload

di

www.sedesbedono.sch.id)

5.

c.

Isi vlog harus menarik, komunikatif dan inspiratif

d.

Durasi : Maksimal 3 menit

e.

Tahap pengerjaan : Selama Bulan November

f.

Penyerahan Karya : Maksimal tgl 30 November 2020

Penilaian Tim Juri :
a.

Penilaian dilakukan dengan melihat kekuatan dan kesesuaian
tema dengan pesan yang disampaikan lewat hasil Vlog.

b.

Penilaian kemampuan komunikasi yang informatif melalui
penyajian Vlog berupa cara penyampaian yang komunikatif,
gaya , sopan, gembira, dan menarik.

c.

Vlog

yang

diciptakan

mampu

menginspirasi

dan

mensosialisasikan tentang tema yang diangkat dalam vlog
tersebut.
d.
6.

K.

Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

Kriteria Penilaian Juri :
a.

Kesesuaian tema : 15%

b.

Komunikatif, informatif dan edukatif : 25%

c.

Kretivitas (teknik dan editing gambar) : 30%

d.

Ide cerita dan pesan yang disampaikan : 30%

Tim Juri
a.

Dhanang P, M.Si ( Dosen UKSW, Praktisi Blog,Vlog dan Sosial
Media )

b.

Cosmas Bramono ( Praktisi Web, Fotografi dan Media Sosial )

c.

Alluisius Pranata (Guru Seni Budaya SMA Sedes Sapientiae
Bedono)
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