No
1

Jenis Lomba
LKTI

Tanggal
Pendaftaran,
1-27 feb 2018




Technical Meeting,
4 Maret 2018
Tanggal pelaksanaan
5 Maret 2018
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Bazar

Pendaftaran,
1-28 feb 2018




Technical Meeting,
6 Maret 2018




Tanggal pelaksanaan
11 Maret 2018

Syarat dan Ketentuan
Mengisi formulir pendaftara, selambat-lambatnya formulir dikirim via e-mail
bemfpumjember@gmail.com tanggal 25 Februari 2018
Siswa SMA/MA/SMK Sederajat dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda
Siswa
Membayar konstribusi sebesar Rp. 75.000,_ / kelompok
1 kelompok berisikan 5 anggota
Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 kelompok
Peserta selambat-lambatnya memberikan kepastian tanggal 25 Februari
2018
Pembayaran melalui Bank Mandiri Syariah (7076510606) an. Insan W QQ
IKAMAPERTA. Setelah melakukan pembayaran harap konfirmasi ke nomor
panitia (085335550591-Insan Wijaya) dengan format LKTI_Asal
sekolah_Jumlah kelompok_jumlah uang_Tanggal Pengiriman_CP Peserta
dan mengirimkan buku pembayaran berupa foto
Proposal dikirim melalui e-mail bemfpumjember@gmail.com paling lambat
tanggal 27 Februari 2018
Proposal yag lolos ke tahap berikutnya akan diumumkan pada tanggal 01
Maret 2018 via e-mail ke pihak sekolah atau via Whatsapp/SMS ke nomor
koordinator kelompok
Setiap kelompok yang lolos via online wajib mengikuti TM tanggal 04
Maret 2018. Jika tidak maka dianggap gugur
15 Tim terbaik wajib mempresentasikan proposal di fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Jember pada tanggal 05 Maret 2018
Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
Mengisi formulir pendaftaran
Mahasiswa Unmuh Jember dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda
Mahasiswa
Membayar konstribusi sebesar Rp. 75.000,_ / tim
Pembayaran bisa offline di stand pendaftaran kampus Unmuh Jember
(Depan gedung Akpar) atau online melalui Bank Mandiri Syariah
(7076510606) an. Insan W QQ IKAMAPERTA. Setelah melakukan
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Debat

Pendaftaran,
5-28 feb 2018
Technical Meeting,
3 Maret 2018
Tanggal pelaksanaan
7 Maret 2018
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Cerdas Cermat Pendaftaran,
1-20 feb 2018
Technical Meeting,
26 Februari 2018
Tanggal pelaksanaan
28 Februari 2018























pembayaran harap konfirmasi ke nomor panitia (085335550591-Insan
Wijaya) dengan format Bazar_Asal Ormawa_Jumlah kelompok_jumlah
uang_Tanggal Pengiriman_CP Peserta dan mengirimkan buku pembayaran
berupa foto
Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
Mengisi formulir pendaftaran
Siswa SMA/MA/SMK Sederajat dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda
Siswa
Membayar konstribusi sebesar Rp. 150.000,_ / tim
Peserta menggunakan almamater sekolah masing-masing
Peserta terdiri dari 3 orang / tim
Setiap sekolah maksimal mengirimkan 2 tim
Peserta tidak dibatasi kelas berapa pun
Tema debat adalah tentang Pendidikan
Pembayaran bisa offline di stand pendaftaran kampus Unmuh Jember
(Depan gedung Akpar) atau online melalui Bank Mandiri Syariah
(7076510606) an. Insan W QQ IKAMAPERTA. Setelah melakukan
pembayaran harap konfirmasi ke nomor panitia (085335550591-Insan
Wijaya) dengan format Debat_Asal sekolah_Jumlah kelompok_jumlah
uang_Tanggal Pengiriman_CP Peserta dan mengirimkan buku pembayaran
berupa foto
Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
Mengisi formulir pendaftaran
Siswa SMA/SMK Muhammadiyah dibuktikan dengan foto copy Kartu
Tanda Siswa
Membayar konstribusi sebesar Rp. 100.000,_ / tim
Peserta menggunakan almamater sekolah masing-masing
Peserta terdiri dari 3 orang / tim
Peserta merupakan rekomendasi dari sekolah
Setiap sekolah maksimal mengirimkan 3 tim
Peserta tidak dibatasi kelas berapa pun
Materi / soal yang dilombakan Al Islam dan Kemuhammadiyahan
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Futsal

Pendaftaran,
1-28 feb 2018
Technical Meeting,
21 Februari 2018
Tanggal pelaksanaan
22 Februari - 2
Maret 2018
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Teater

Pendaftaran dan
pengiriman video
1-21 feb 2018
Pemilihan 3 terbaik
1 Maret 2018
Technical meeting,
4 Maret 2018








Pembayaran bisa offline di stand pendaftaran kampus Unmuh Jember
(Depan gedung Akpar) atau online melalui Bank Mandiri Syariah
(7076510606) an. Insan W QQ IKAMAPERTA. Setelah melakukan
pembayaran harap konfirmasi ke nomor panitia (085335550591-Insan
Wijaya)
dengan
format
CerdasCermat_Asal
sekolah_Jumlah
kelompok_jumlah uang_Tanggal Pengiriman_CP Peserta dan mengirimkan
buku pembayaran berupa foto
Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
Mengisi formulir pendaftaran
Siswa SMA/MA/SMK Sederajat dan Mahasiswa dibuktikan dengan foto
copy Kartu Tanda Siswa dan Kartu Tanda Mahasiswa
Membayar konstribusi sebesar Rp. 150.000,_ / tim
Setiap tim terdiri dari 9 pemain dan 1 orang official
Pas foto 3x4 dua (2) lembar
Setiap tim harus satu fakultas pada kategori mahasiswa
Pembayaran bisa offline di stand pendaftaran kampus Unmuh Jember
(Depan gedung Akpar) atau online melalui Bank Mandiri Syariah
(7076510606) an. Insan W QQ IKAMAPERTA. Setelah melakukan
pembayaran harap konfirmasi ke nomor panitia (085335550591-Insan
Wijaya)
dengan
format
Futsal_Asal
sekolah/fakultas_Jumlah
kelompok_jumlah uang_Tanggal Pengiriman_CP Peserta dan mengirimkan
buku pembayaran berupa foto
Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
Mengisi formulir pendaftaran
Siswa SMA/MA/SMK Sederajat dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda
Siswa
Membayar konstribusi sebesar Rp. 150.000,_ / kelompok
Satu (1) kelompok maksimal terdiri dari 10 orang anggota
Lomba teater dimuat dalam bentuk video
Pengiriman formulir pendaftaran dan video teater via e-mail
agroteknologiumj374@gmail.com (Google Drive)


Final ,
11 Maret 2018
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Tari
Tradisional
dan Dance

Pendaftaran,
2-25 feb 2018




Technical Meeting,
5 Maret 2018






Tanggal pelaksanaan
6-7 Maret 2018


8

Fotografi

Pendaftaran,
1-28 feb 2018




Technical Meeting,
1 Maret 2018



Tanggal pelaksanaan
3 Maret 2018




Tiga (3) tim terbaik teater akan tampil pada malam puncak Milad Fakultas
Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember sekaligus final
Pembayaran bisa offline di stand pendaftaran kampus Unmuh Jember
(Depan gedung Akpar) atau online melalui Bank Mandiri Syariah
(7076510606) an. Insan W QQ IKAMAPERTA. Setelah melakukan
pembayaran harap konfirmasi ke nomor panitia (085335550591-Insan
Wijaya) dengan format Teater_Asal sekolah_Jumlah kelompok_jumlah
uang_Tanggal Pengiriman_CP Peserta dan mengirimkan buku pembayaran
berupa foto
Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
Mengisi formulir pendaftaran
Siswa SMA/MA/SMK Sederajat (untuk Tari Tradisional) dibuktikan dengan
foto copy Kartu Tanda Siswa dan Umum ( untuk Dance )
Membayar konstribusi sebesar Rp. 100.000,_ / kelompok
Memakai pakaian sopan dan tertutup
1 kelompok minimal 3 orang dan maksimal 8 orang
Pembayaran bisa offline di stand pendaftaran kampus Unmuh Jember
(Depan gedung Akpar) atau online melalui Bank Mandiri Syariah
(7076510606) an. Insan W QQ IKAMAPERTA. Setelah melakukan
pembayaran harap konfirmasi ke nomor panitia (085335550591-Insan
Wijaya) dengan format TariTradisional/Dance_Asal sekolah_Jumlah
kelompok_jumlah uang_Tanggal Pengiriman_CP Peserta dan mengirimkan
buku pembayaran berupa foto
Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
Mengisi formulir pendaftaran
Kategori Siswa SMA/MA/SMK Sederajat dibuktikan dengan foto copy
Kartu Tanda Siswa dan kategori Umum
Membayar konstribusi sebesar Rp. 30.000,_ ( Siswa ) Rp. 50.000,_ ( Umum
)
Batas usia peserta maksimal 25 tahun per juni 2018
Menyerahkan pas poto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar,













berpakaian rapi dan sopan
Peserta wajib membawa peralatan, perlengkapan kamera sendiri dan laptop
pribadi
Waktu dan tempat pelaksanaan pemotretan on the spot di Kampus Unmuh
Jember
Model objek foto bebas selama ada di lingkup Kampus Unmuh Jember
Olah digital diperbolehkan, sebatas perbaikan kualitas poto (Sharpening,
color balance dan cropping ) dan software yang digunakan adalah Potoshop
Ukuran foto 8R
Proses pemotretan dilakukan selama 2 jam
Proses editing dilakukan selama 1 jam
Semua peserta wajib mendeskripsikan alas an foto yang diambil dan
mempresentasikan hasil foto akhir
Pembayaran bisa offline di stand pendaftaran kampus Unmuh Jember
(Depan gedung Akpar) atau online melalui Bank Mandiri Syariah
(7076510606) an. Insan W QQ IKAMAPERTA. Setelah melakukan
pembayaran harap konfirmasi ke nomor panitia (085335550591-Insan
Wijaya) dengan format Fotografi_Asal sekolah_jumlah uang_Tanggal
Pengiriman_CP Peserta dan mengirimkan buku pembayaran berupa foto
Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

