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Lomba Bercerita Bahasa Indonesia bersama Menjadi Indonesia
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Pengumuman: 3 Mei 2021

1. T: Biaya lomba?
J: Gratis! Silakan peserta langsung mengirimkan karya ke http://bit.ly/pelajarberkreasi-MI.
2. T: Cerita harus karya sendiri atau dari buku Menjadi Indonesia?
J: Bebas! Peserta boleh menggunakan cerita hasil karya sendiri atau yang ada di buku mana pun. Asalkan cerita
tersebut tetap sesuai dengan tema.
3. T: Bolehkah memakai kostum, properti, dan perubahan karakter suara saat bercerita?
J: Semua diperbolehkan. Anak-anak bebas berkreasi saat bercerita.
4. T: Peserta wajib membawa buku saat bercerita atau tidak?
J: Tidak wajib. Terserah anak-anaknya, apakah dia akan butuh buku atau tidaknya saat bercerita.
5. T: Ada penilaian via YouTube. Apakah peserta harus kirim ke YouTube?
J: Peserta tidak mengunggah karyanya ke Youtube. Panitia akan mengunggah dan mengumumkan video finalis di
kanal YouTube Mentari Group.
6. T: Penilaian berdasarkan like dimulai/terhitung pada saat lomba sudah ditutup atau bagaimana?
J: Penentuan pemenang berdasarkan like warganet dimulai setelah panitia mengunggah video pilihan dewan juri di
kanal YouTube Mentari Group.
7. T: Apakah pemenang yang ditetapkan dari 1–3 saja?
J: Pilihan dewan juri dan warganet menentukan lima orang pemenang.
8. T: Apakah peserta boleh mengedit video?
J: Ya. Peserta boleh mengedit videonya sesuai dengan tema yang dipilih.
9. T: Lomba ini untuk usia berapa?
J: Lomba diperuntukkan bagi pelajar SD/MI kelas 1–6.
10. T: Durasi video minimal berapa menit?
J: minimal 2,5 menit
11. T: Durasi waktu saat bercerita harus pas 4 menit atau boleh lebih sedikit?
J: Maksimal durasi video adalah 4 menit. Jadi, jangan lebih dari yang ditentukan ya.

12. T: Cerita yang dibawakan boleh fiksi atau nonfiksi?
J: Bebas. Yang penting sesuai tema pilihan peserta dari 3 tema yang diberikan oleh panitia.
13. T: Apakah anak-anak saya dalam 1 keluarga boleh ikut lomba?
J: Ya. Kakak beradik dalam 1 keluarga boleh mengikuti lomba jika mereka, baik yang kembar maupun yang
berbeda tingkat pendidikannya (SD/MI kelas 1–6), mau ikut serta.
14. T: Apakah saya boleh mengirimkan karya lebih dari 1?
J: Setiap peserta wajib mengirimkan 1 karya. Jika panitia menerima 2 karya dari peserta yang sama, karya yang
akan dinilai adalah karya pertama yang dikirimkan kepada panitia.
15. T: Jika saya mau bertanya lebih lanjut, saya bisa menghubungi ke mana?
J: Silakan hubungi panitia melalui email pelajarberkreasi@mentarigroups.com atau nomor WhatsApp kami di
0856 9785 6420.
16. T: Tema Indonesia Kaya Budaya itu apa boleh tentang dongeng daerah di Indonesia?
J: Tema Indonesia Kaya Budaya berarti termasuk berikut ini, ya:
a. legenda
b. cerita rakyat
c. tentang alat musik tradisional
d. tentang permainan tradisional
e. cerita buatan peserta yang mengandung kekayaan budaya Indonesia
17. T: Bagaimana dengan rubrik penilaiannya?
J: Rubrik penilaian video meliputi: ketepatan isi, kreativitas, penampilan, kelancaran, dan kesesuaian durasi.
18. T: Apakah pelajar Indonesia yang sedang sekolah di luar negeri boleh ikut dalam lomba?
J: Selama anak-anak yang ikut serta dalam lomba merupakan pelajar SD/MI dan WNI, mereka boleh ikut
lomba.

Jika ada hal lainnya, akan diinfokan kembali.
Terima kasih!
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