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DIRGANALA (DIRGAHAYU TARUNA NALA) COMPETITION 2018 

Tingkat SMP/MTs Se-Jawa Timur 

 DIRGANALA COMPETITION 2018 diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMAN 

Taruna Nala Jawa Timur yang pertama. Event ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan bakat 

dan minat peserta didik SMP/MTs Se-Jawa Timur. Lomba ini merupakan rangkaian HUT yang akan 

dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Januari 2018. 

I. PETUNJUK PELAKSAANAAN    

  A. Waktu Pelaksanaan    

  1. Pendaftaran dan pengumpulan formulir : 18 Desember 2017 – 13 Januari 2018 

 2. Pelaksanaan Lomba    : Kamis – Sabtu, 25 – 27 Januari 2018 

a. Kamis, 25 Januari 2018 (waktu ditentukan saat Technical Meeting) 

 Lomba  : 1. Modern dance 

    2. PBB 

    3. Idol 

    4. Photography 

    5. Journalist 

b. Jum’at, 26 Januari 2018 (waktu ditentukan saat Technical Meeting) 

Lomba  : 1. Olimpiade IPA 

    2. Olimpiade Matematika 

    3. Story Telling 

    4. Photography 

    5. Journalist 

    6. Poster  

c. Sabtu, 27 Januari 2018 (waktu ditentukan saat Technical Meetiing) 

Puncak Acara DIRGANALA 2018 

      3. Pelaksanaan Technical Meeting  : waktu menyusul 

  

 B. Tempat Pelaksanaan   

 SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur  

 Jl. Raya Tlogowaru no. 66 Telp.(0341) – 2993222 Fax.(0341) – 2993153 Malang 

 Website : www.smantarunajatim.sch.id ; e-mail : infosmantarunajatim.sch.id 
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C . D aftar C abang  Lom ba  

N o  C abang  Lom ba T ingkatan  Lom ba  

1 S tory Te lling  Se-Jaw a T im ur 

2  Ido l Se-Jaw a T im ur 

3  Photography  Se-M alang Raya 

4  Journalist Se-M alang Raya 

5  PBB  Se-Jaw a T im ur 

6  M odern  Dance Se-Jaw a T im ur 

7  O lim p iade IPA  Se-Jaw a T im ur 

8  O lim p iade M atem atika  Se-Jaw a T im ur 

9  Poster Se-Jaw a T im ur 
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        D. Penanggung Jawab Lomba 

No 
Cabang 

Lomba 

Penanggung 

Jawab Lomba 
Telp/WA E-mail 

1 Story Telling Arasty 0895-3651-06687 arasty15@gmail.com 

2 Idol Ishak 

Telp : 0812-3463-2294 

WA : 0877-2102-0836 

ishakfirmansyah86@gmail.com 

3 Photography Celvin 0838-3264-8462 celvinmaulanaa@gmail.com 

4 Journalist Ian 0852-3390-3910 iqbalfariansyahridwan@gmail.com 

5 PBB Vladimir 0858-1588-4492 velad2702@gmail.com 

6 Modern Dance Renade 0896-8336-4763 renadeshafa25@gmail.com 

7 Olimpiade IPA Aditya R 0819-3188-3975 aditr706@gmaiil.com    

8 
Olimpiade 

Matematika 
Kevin S 0811-3504-600 kevinsatria.b@gmail.com  

9 Poster Nafisah 0859-3302-5117 navisnavisa125@yahoo.com 
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              E. Persyaratan Peserta  

1. Peserta merupakan pelajar SMP/MTs/sederajat se-Jawa Timur dan duduk di bangku kelas VII  

– IX. 

2. Peserta yang mengikuti DIRGANALA COMPETITION 2018 hanya diperbolehkan mengikuti satu 

cabang lomba. 

3. Tidak dibatasi pengiriman peserta setiap sekolahnya. 

4. Bagi peserta yang telah mendaftar apabila mengundurkan diri, uang pendaftaran tidak dapat  

ditarik kembali. 

5. Peserta yang batal mengikuti DIRGANALA COMPETITION tidak dapat digantikan dengan 

peserta lain walaupun berasal dari sekolah yang sama.  

 

     F.  Administrasi Peserta 

1. Mengumpulkan pas foto berwarna / hitam putih 3x4 sebanyak 1 lembar (ditempel di formulir) 

2. Mengumpulkan formulir pendaftaran (bisa melalui e-mail sesuai dengan penanggung jawab 

lomba diatas atau datang langsung ke SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur) 

3. Mengumpulkan fotocopy kartu pelajar 

4. Membayar uang pendaftaran :  

a. Story Telling   : Rp 100.000/orang 

b. Idol    : Rp 125.000/orang 

c. Photography   : Rp 100.000/orang 

d. Journalist   : Rp 100.000/orang 

e. PBB    : Rp 250.000/tim (18 orang) 

f. Modern Dance  : Rp 150.000/tim (3-7 orang) 

g. Olimpiade IPA  : Rp 100.000/orang 

h. Olimpiade Matematika : Rp 100.000/orang 

i. Poster    : Rp 100.000/tim (2 orang) 
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D.  Fasilitas Peserta dan Penghargaan Pemenang 

1. Fasilitas peserta 

Setiap peserta akan mendapatkan : Sertifikat peserta dan Merchandise 

2. Penghargaan Pemenang 

�  Lomba Story Telling, Idol, Photography, Journalist, Dance, Olimpiade IPA, Olimpiade 

Matematika, dan Poster : 

Juara I    : Sertifikat + Trophy + Uang Pembinaan  

Juara II    : Sertifikat + Trophy + Uang Pembinaan  

Juara III    : Sertifikat + Trophy + Uang Pembinaan  

Harapan I    : Sertifikat + Trophy  

Harapan II    : Sertifikat + Trophy  

 

�  Lomba PBB : 

Juara Umum  : Sertifikat + Trophy + Uang Pembinaan  

Juara 2   : Sertifikat + Trophy + Uang Pembinaan  

Juara 3   : Sertifikat + Trophy + Uang Pembinaan  

Harapan 1   : Sertifikat + Trophy  

Harapan 2   : Sertifikat + Trophy  

Juara Madya  : Sertifikat + Trophy 

Juara Best Formasi  : Sertifikat + Trophy 

Juara Best Performance : Sertifikat + Trophy 

Juara Best Danton  : Sertifikat + Trophy 

Juara Best Variasi  : Sertifikat + Trophy 

Juara Best Costume : Sertifikat + Trophy 

 

E.  Sistem Pembayaran 

 Uang pendaftaran dapat dikirim ke bank BRI dengan nomor rekening 2166-01-003376-

50-7 atas nama Trusia Shinta Wardani SH paling lambat 13 Januari 2018. Setelah melakukan 

pembayaran, peserta dapat melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan hasil foto 

bukti pembayaran melalui WA ke masing – masing penanggung jawab cabang lomba. 

 

G.

H.
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D.  Sistem Pendaftaran 

  Peserta lomba mendaftarkan diri secara langsung dengan mengisi formulir pendaftaran yang 

telah disediakan panitia dan dapat diunduh di www.smantarunajatim.sch.id. Jika peserta lomba 

mengirimkan formulir pendaftaran melalui email sesuai penanggung jawab lomba, diharapkan 

mengirimkannya dengan format subject : Pendaftaran[Cabang Lomba]_[Asal Sekolah]_[Nama 

Siswa]. 

 

J.  Pusat Informasi  

 Apabila ada informasi yang tidak dimengerti silahkan mengirim pertanyaan ke e-mail atau 

Telp/WA masing – masing penanggung jawab lomba (dilayani mulai pukul 16.00 sampai 21.00 

setiap hari) atau datang langsung ke SMAN Taruna Nala Jawa Timur saat hari efektif sekolah 

(Senin – Jumat pukul 8.00 sd 16.00). 

II. PETUNJUK TEKNIS 

 

a. Story Telling 

1. Ketentuan Lomba 

�  Peserta harus hadir di ruang karantina 15 menit sebelum acara dimulai. 

�  Urutan tampil ditentukan saat Technical Meeting (Tanggal Technical Meeting akan 

diumumkan menyusul). 

�  Peserta wajib mengenakan seragam sekolah ataupun kostum sesuai dengan cerita. 

�  Pada saat lomba berlangsung semua alat komunikasi peserta dimatikan dan peserta tidak 

diperkenankan berinteraksi secara langsung dengan orang lain (meminta kode atau 

bantuan dalam pengarahan cerita). 

�  Pendamping peserta diperbolehkan untuk masuk kedalam ruangan perlombaan dengan 

catatan tidak boleh mengganggu jalannya perlombaan (hanya diijinkan masuk ke ruangan 

sebanyak 1 orang). 

�  Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun saat tampil. 

�  Peserta tidak diperbolehkan meninggalkan ruang karantina ketika lomba sedang 

berlangsung, apabila harus keluar ruangan maka harus meminta izin terlebih dahulu pada 

panitia yang berjaga. 
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�   

�  Peserta diperbolehkan menggunakan soundtrack sebagai pendukung suasana. Soundtrack 

dapat dikumpulkan saat hari-H di flasdisk dengan format (Nomor urut peserta_nama 

peserta_sekolah). 

�  Panitia menyediakan 1 cerita wajib dan 5 judul cerita pilihan. 1 cerita wajib tersebut  harus 

digunakan peserta saat tampil dalam babak penyisihan. Sedangkan 5 judul cerita pilihan, 

salah satunya dipilih dan dibawakan peserta saat babak final.  

�  Durasi waktu tampil yang diberikan kepada peserta saat babak penyisihan dan babak final 

adalah @ 5 menit - 7 menit. 

�  Naskah cerita wajib dapat diunduh di website SMAN Taruna Nala Jawa Timur. 

www.smantarunajatim.sch.id  

�  5 judul cerita pilihan untuk peserta yang masuk babak final sebagai berikut : 

a) Jack and The Beanstalk 

b) The Ugly Duckling 

c) The Golden Touch 

d) The Little Red Riding Hood 

e) The Three Little Pigs  

     Tanda yang diberikan time keeper kepada peserta

    - Time keeper menaikkan bendera hijau saat perhitungan waktu dimulai 

   - Time keeper menaikkan bendera kuning saat perhitungan waktu telah melewati 5 menit.

   - Time keeper menaikkan bendera merah saat perhitungan waktu telah mencapai 7  menit.

   - Dan peserta wajib untuk mengakhiri penampilan apabila terdapat peserta yang melebihi 

     batas waktu yang diberikan, maka akan dihentikan secara paksa oleh panitia.

   �  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

�  Pengumuman 5 nilai tertinggi akan diumumkan pada tanggal 26 Januari 2018 dan 

pengumuman pemenang Juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II serta penyerahan 

hadiah akan diberikan pada acara puncak tanggal 27 Januari 2018. 
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1. Bentuk Kegiatan   

i. Babak Penyisihan 

�  Peserta diperkenankan menyampaikan cerita setelah time keeper memberikan aba-aba. 

�  Waktu penampilan minimal 5 menit dan maksimal 7 menit  

�  Peserta dengan akumulasi 5 nilai tertinggi akan membawakan cerita pilihan di babak final 

�  Peserta diperbolehkan membawa property saat babak penyisihan. Namun, jika property 

menyita waktu, panitia tidak akan memberikan waktu tambahan. 

ii. Babak Final 

�  Babak final lomba story telling diikuti oleh 5 peserta dengan perolehan nilai akumulasi 

tertinggi pada babak penyisihan. 

�  Waktu penampilan minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. 

�  Peserta diperbolehkan membawa property saat babak final. Namun, jika property menyita 

waktu, panitia tidak akan memberikan waktu tambahan. 

�  Pemenang akan diambil 5 nilai teratas dari akumulasi poin pada 2 babak yakni babak 

penyisihan dan babak final. Dengan juara I,II,III dan Harapan I, Harapan II. 

 

2. Kriteria Penilaian 

�  Kriteria penilaian babak penyisihan meliputi: Influence, expression, moral value, costume 

dan property. 

�  Kriteria penilaian babak final meliputi: Influence, expression, moral value, costume, dan 

property. 

2.
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a. Idol  

1. Ketentuan Lomba 

�  Peserta harus hadir di ruang perlombaan 15 menit sebelum acara dimulai. 

�  Urutan tampil ditentukan saat Technical Meeting (Tanggal Technical Meeting akan 

diumumkan menyusul). 

�  Peserta mengenakan kostum yang sesuai (sopan, bebas dan rapi). 

�  Jika peserta dipanggil 3x berturut turut dan tidak hadir, maka akan langsung 

didiskualifikasi. 

 

2.  Bentuk Kegiatan   

�  Peserta wajib menyanyikan 1 dari 3 pilihan lagu wajib daerah (Putra dan putri) dan 

memilih 1 dari 8 lagu pop yang disediakan panitia (dibedakan antara Putra dan Putri).  

�  Peserta diperbolehkan membawa alat music atau membawa minus one. Panitia 

menyediakan keyboard dan gitar.  

�  Untuk peserta yang menggunakan Minus One, lagu dikumpulkan pada saat Technical 

Meeting. 

�  Peserta diberi waktu tampil 10 menit. Apabila peserta melebihi batas waktu maka waktu 

penampilan akan langsung dihentikan oleh panitia. 

�  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

�  Pengumuman 5 nilai tertinggi akan diumumkan pada tanggal 25 Januari 2018 dan 

pengumuman pemenang Juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II serta penyerahan 

hadiah akan diberikan pada acara puncak tanggal 27 Januari 2018. 

a) Lagu wajib 

 

NO Judul Lagu Asal Lagu 

1 Sigulempong Batak 

2 Alusia Tapanuli 

3 Sapu Tangan Babuncu Ampat Kalimantan Selatan 

 

b.
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             b) Lagu pilihan 

 

 

 

 

             

 

 

 

3. 

Kriteria Penilaian 

�  Kriteria penilaian meliputi:  

a) Teknik bunyi 

b) intonasi 

c) Penampilan  

Putra Putri 

1. One Direction – Story of My Life 1.Ariana Grande ft Nathan Sykes– 

Almost Is Never Enough 

2. Sam Smith – Lay Me Down 2.Beyonce – Listen 

3. Bruno Mars – Versace on The Floor 3.Adele – Set Fire to The Rain 

4. Bruno Mars – When I Was Your Man 4.Alicia Keys – Girl on Fire 

5. Tulus – Monokrom 5.Alessia Cara – How Far I’ll Go 

6. Tulus – Pamit  6.Raisa – Usai Disini 

7. Rizky Feb ian – Kesempurnaan Cinta 7.Agnes Monica – Karena Ku Sanggup 

8. Adera – Lebih Indah 8.Geisha – Cobalah Mengerti 
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c. Photography 

1. Ketentuan Lomba 

�  Peserta bebas mengambil foto selama kegiatan DIRGANALA 2018 berlangsung tanggal 25 

– 26 Januari 2018. 

�  Peserta wajib mengenakan tanda pengenal yang telah diberikan selama acara. 

�   Pemotretan dapat menggunakan kamera jenis apapun (DSLR, Mirrorles, Handphone). 

�   Hasil pemotretan tidak mengandung unsur SARA dan pornografi. 

�  Hasil foto yang didapat selama acara tidak boleh digunakan untuk keperluan komersil 

peserta. 

�  Olah gambar hanya sebatas Cropping. 

�  File foto merupakan format JPEG atau JPG dengan ukuran file minimal 2 MB  

�  Peserta dapat menggunakan model baik benda maupun manusia untuk memperkuat 

maksud dari foto. 

�  Peserta hanya diperkenankan mengirim karya maksimal 3-buah foto per hari dalam bentuk 

softfile  ke panitia. 

�  Soft Copy dikumpulkan kepada panitia menggunakan flashdisk/hardisk dengan 

mencantumkan Nama dan Nomor Peserta  

�  Foto dikumpulkan sebelum acara berakhir di panitia (untuk waktu menyusul). 

�  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

�  Pengumuman 5 nilai tertinggi akan diumumkan pada tanggal 26 Januari 2018 dan 

pengumuman pemenang Juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II serta penyerahan 

hadiah akan diberikan pada acara puncak tanggal 27 Januari 2018. 

 

 

2. Kriteria Penilaian 

�  Angel Gambar 

�  Momentum  

�  Komposisi  

�  Ketajaman Gambar  
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d. Journalist 

1. Ketentuan Lomba 

�  Peserta lomba wajib datang 15 menit sebelum acara dimulai untuk melakukan registrasi. 

�  Peserta lomba akan  diberikan kartu tanda pengenal saat registrasi. 

�  Peserta lomba mengambil berita selama acara DIRGANALA berlangsung pada 25 sd 26 

Januari 2018. 

�  Peserta lomba wajib membawa laptop dan flashdisk serta membawa alat tulis/HP untuk 

mencatat berita. 

�  Berita dikumpulkan sebelum acara berakhir di panitia (untuk waktu menyusul). 

�  Berita harus berisi min 300 kata pada hari ke-1 dan ke-2 ( Belum termasuk judul dan sub 

judul ). 

�  Bentuk font adalah menggunakan Times New Roman dan Font size adalah 12. Dan 

untuk judul font size adalah 18. 

�  Space menggunakan 1.0. 

�  Berita harus mengandung 5W+1H. 

�  Di pojok kanan atas berita diberi nama, asal seolah dan nomor peserta. 

�  Berita tidak boleh mengandung unsur sarap dan pornografi. 

�  Apabila ada berita yang sama maka starting pointnya akan berbeda. 

�  Berita dikumpulkan kepada panitia dalam bentuk softfile. 

�  File masing-masing peserta harus diberi nama lengkap,asal sekolah dan nomor peserta. 

�  Apabila peserta terlambat mengumpulkan berita atau tidak tepat dengan waktu yang 

ditentukan maka akan ada pengurangan poin dari pihak juri. 

�  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

�  Pengumuman 5 nilai tertinggi akan diumumkan pada tanggal 26 Januari 2018 dan 

pengumuman pemenang Juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II serta penyerahan 

hadiah akan diberikan pada acara puncak tanggal 27 Januari 2018 

2. Kriteria Penilaian 

¬ Pemilihan kata ( Diksi ) 

¬ Keunikan berita 

¬ Whats next ( dampak dari berita tersebut ) 

¬ Objektivitas 

¬ Validitas 
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e. PBB 

1. Ketentuan Lomba 

�  Peserta lomba adalah kelompok yang mewakili sekolah dan setiap kelompok terdiri atas 

18 siswa/siswi/campuran: 

�  15 pasukan + 1 danton 

�  1 cadangan dan 1 official 

�  Peserta harus hadir di tempat lomba 15 menit sebelum acara dimulai. 

�  Urutan tampil ditentukan saat Technical Meeting (Tanggal Technical Meeting akan 

diumumkan menyusul) 

�  Perwakilan kelompok dan official wajib mengikuti technical meeting 

�  Durasi penampilan setiap tim maksimal 11 menit 

�  Nomor urutan penampilan akan diumumkan ketika Technical Meeting 

�  Kriteria PBB yang dilombakan adalah PBB Baku,PBB Variasi,dan PBB Formasi 

�  Kostum per tim bebas rapi, bersih, dan sopan sesuai dengan pertunjukkannnya sebagai 

lomba 

�  Nomor urutan peserta akan dikenakan oleh Penjuru kanan di pinggang kanan. 

�  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

�  Pengumuman 5 nilai tertinggi untuk Juara I,II dan III serta Harapan I dan Harapan II 

akan diumumkan pada tanggal 25 Januari 2018 dan penyerahan hadiah akan diberikan 

pada acara puncak tanggal 27 Januari 2018. Sedangkan pengumuman juara madya, best 

formasi, best performance, best danton, best costume dan best variasi akan diumumkan 

dan diberikan hadiahnya pada 25 Januari 2018.  

2. Kriteria Penilaian 

a. Formasi 

b. Variasi 

c. Kostum 

d. PBB baku 

e. Kekompakan 
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f. Modern Dance 

1. Ketentuan lomba 

�  Peserta lomba dance antara 3-7 orang 

�  Kostum dan penampilan peserta tidak boleh mengandung unsur kekerasan, pornografi, 

maupun SARA. 

�  Durasi penampilan lomba tiap peserta adalah max. 7 menit. 

�  Masing masing tim harus ada 1-2 orang official untuk datang saat Technical Meeting (TM). 

�  Urutan penampilan peserta lomba akan diundi pada saat Technical Meeting (TM). 

�  Peserta akan tampil berdasarkan nomor urut sesuai undian. 

�  Peserta wajib menyiapkan lagu dalam bentuk file yang dikirim lewat email dengan format 

Nama Tim dan asal sekolah ke alamat email atau Whatsapp penanggung jawab lomba atau 

dikumpulkan pada saat Technical Meeting(TM) menggunakan flashdisk. 

�  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

�  Pengumuman 5 nilai tertinggi akan diumumkan pada tanggal 25 Januari 2018 dan 

pengumuman pemenang Juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II serta penyerahan hadiah 

akan diberikan pada acara puncak tanggal 27 Januari 2018. 

2. Bentuk Kegiatan 

�  Tahap pertama adalah seleksi yang akan diambil 5 team. 

�  Tahap selanjutnya adalah penampilan pada puncak acara sekaligus akan diumumkan 

pemenangnya. 

 

3. Kriteria Penilaian Lomba 

�  Kekompakan  

�  Gerakan/koreo 

�  Power  

�  Ekspresi  

�  Kostum  

�  Kesesuaian antara lagu dan gerakan 
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g. Olimpiade IPA 

1. Ketentuan Lomba 

�  Peserta wajib mengenakan seragam sekolah dan bersepatu. 

�  Peserta dilarang membawa kalkulator atau alat bantu lainnya. 

�  Peserta diwajibkan membawa pensil 2B, penghapus, dan meja dada bila diperlukan.  

�  Peserta wajib menggunakan ID Card (dibagikan pada saat lomba). 

�  Peserta wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan lomba berlangsung.  

�  Peserta diwajibkan mematuhi tata tertib selama di area lomba.  

�  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

�  Pengumuman 5 nilai tertinggi akan diumumkan pada tanggal 26 Januari 2018 dan 

pengumuman pemenang Juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II serta penyerahan 

hadiah akan diberikan pada acara puncak tanggal 27 Januari 2018. 

2. Bentuk Kegiatan 

 Kegiatan ini berbentuk Lomba Olimpiade IPA dengan 3 babak : 

1. Babak Penyisihan 

�  Soal sebanyak 60 soal pilihan ganda (Terdiri dari 20 soal fisika dan 40 soal biologi) 

dengan waktu selama 90 menit.  

�  Jawaban hanya boleh dikerjakan pada lembar yang telah disediakan oleh panitia.   

�  Peserta pada babak ini hanya diizinkan menggunakan pensil 2B.  

�  Tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi dan alat hitung (kalkulator, sempoa 

dll) selama pengerjaan.  

�  Peserta menggunakan kertas buram atau HVS yang sudah disediakan oleh panitia untuk 

menghitung.  

�  Peserta yang dapat lanjut ke babak semifinal diambil sebanyak 20 peserta dengan nilai 

tertinggi  

�  Apabila ada peserta dengan nilai yang sama maka akan dilihat dari soal benar yang 

terbanyak.   
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2.  Babak Semifinal  

�  Babak semifinal diadakan di  ruang kelas yang telah disediakan panitia. 

�  Disediakan oleh panitia 30 soal essay ( Terdiri dari 20 soal biologi dan 10 soal fisika) 

�  Waktu pengerjaan selama 90 menit 

�  Peserta akan diambil 10 yang akan melanjutkan babak final. 

3. Babak Final 

�  Pada babak final peserta akan mendapat undian yang berisikan 1 soal fisika dan 1 soal 

biologi. 

�  Peserta mendapatkan waktu 3 menit untuk mengerjakan dan mempresentasikan 1 soal, 

jadi total waktu adalah 6 menit. 

 

�  Peserta wajib mempresentasikan secara detail proses – proses pengerjaannya kepada 

juri. 

�  Panitia akan menghentikan jika waktu yang dibatasi sudah mencapai batas. 

1. Kriteria Penilaian 

a) Babak Penyisihan 

�  Benar : +4  

�  Salah : -1   

�  Tidak Mengisi : 0  

b)  Babak Semifinal  

�  Proses pengerjaan hingga ke hasil akan dinilai oleh panitia 

c) Babak Final 

�  Proses penyampaian 

�  Ketepatan Teori 

�  Hasil jawaban 

3.
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h. Olimpiade Matematika 

1. Ketentuan Lomba 

a) Peserta wajib mengenakan seragam dan bersepatu. 

b) Peserta dilarang membawa kalkulator. 

c) Jawaban hanya boleh dikerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan panitia. 

d) Peserta diwajibkan membawa pensil 2B, penghapus, dan meja dada bila diperlukan. 

e) Peserta wajib menggunakan ID Card (dibagikan pada saat lomba). 

f) Peserta wajib hadir 30 menit sebelum kegiatan lomba berlangsung. 

g) Peserta wajib memasuki ruang lomba 15 menit sebelum kegiatan lomba berlangsung. 

h) Pengerjaan soal akan dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB. 

i) Peserta diwajibkan mematuhi tata tertib selama di area lomba. 

j) Babak Penyisihan terdiri atas 50 soal pilihan ganda dan 2 soal essay sebagai pembanding. 

k) Babak Semifinal , terdiri dari 5 pos, diikuti 10 peserta. 

l) Babak Final, terdiri dari 3 babak , diikuti 5 peserta. 

m) Pemenang akan diambil 5 nilai teratas dari point tertinggi di babak final, dengan juara I, II, 

III dan Harapan I, Harapan II yang akan diumumkan pada saat acara puncak tanggal 27 

Januari 2018. 

n) Segala bentuk kecurangan berakibat diskualifikasi pada peserta yang melakukan. 

o) Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

p) Pengumuman 5 nilai tertinggi akan diumumkan pada tanggal 26 Januari 2018 dan 

pengumuman pemenang Juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II serta penyerahan hadiah 

akan diberikan pada acara puncak tanggal 27 Januari 2018. 

            2. Bentuk Kegiatan 

Kegiatan ini berbentuk Lomba Olimpiade Matematika dengan 3 babak 

a) Babak Penyisihan 

1) Soal sebanyak 50 soal pilihan ganda dan 2 soal pembanding berbentuk essay dengan 

waktu selama 120 menit. 
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2) Bobot nilai (pilihan ganda) 

Benar : +4 

Salah : -1 

Tidak Mengisi : 0 

Soal Pembanding : Nilai Maksimal 10 

3) Peserta pada babak ini hanya diizinkan menggunakan pensil 2B. 

4) Tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi dan alat hitung (kalkulator, sempoa 

dll) selama pengerjaan.  

5) Peserta menggunakan kertas buram yang sudah disediakan oleh panitia untuk 

menghitung. 

 6) Peserta yang dapat lanjut ke babak semifinal diambil sebanyak 10 peserta dengan nilai 

tertinggi. 

7) Apabila ada peserta dengan nilai yang sama maka akan dilihat dari soal benar yang 

terbanyak. 

b) Babak Semifinal 

1) Babak semifinal terdapat 5 pos 

2) Setiap pos akan ada 1 soal yang dijawab secara essay  

3) Waktu pengerjaan setiap pos adalah 10 menit, setelah ada instruksi dari panitia, peserta 

pindah ke pos selanjutnya 

4) Penilaian akan ditentukan oleh juri. 

5) Skor maksimal masing-masing soal adalah 10 point 

               c) Babak Final, terdiri dari 3 babak :  

�  Babak Pertama, soal wajib  

a. Seluruh peserta akan mengerjakan 5 soal isian singkat  

b. Setiap soal akan ditampilkan di layer LCD yang telah disediakan 

c. Waktu pengerjaan adalah 2 menit  

d. Jika berhasil menjawab dengan benar mendapat nilai 40 

e. Jika jawaban salah / tidak menjawab mendapat nilai -10 
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�  Babak Kedua, soal lemparan 

a. Akan diberi 3 soal 

b. Setiap soal akan ditampilkan di layar yang telah disediakan  

c. Setiap peserta akan diberi waktu 10 detik untuk menentukan akan menjawab atau 

melempar soal pada peserta lain  

d. Waktu pengerjaan akan diberikan 3 menit setelah memutuskan  

e. Nilai jawaban benar = 40 

f. Nilai jawaban salah = -20 (termasuk tidak menjawab)  

�  Babak Ketiga, soal rebutan  

a. Akan disediakan 5 soal  

b. Peserta yang membunyikan bel pertama kali (lampu menyala) diperbolehkan menjawab 

setelah dipersilahkan oleh panitia.  

c. Waktu setiap soal adalah 5 menit, dan jika tidak ada yang membunyikan bel maka soal 

akan hangus dan dilanjutkan ke soal selanjutnya  

d. Nilai jawaban benar = 50 (kesempatan pertama) & 30 (kesempatan kedua)  

e. Nilai jawaban salah = -20 

f. Jika peserta pertama yang mendapat kesempatan, menjawab dengan jawaban yang 

salah, maka akan mendapat pengurangan nilai sesuai peraturan diatas  

g. Lalu akan diberi kesempatan terakhir kepada peserta lain, jika peserta kedua menjawab 

dengan jawaban yang benar maka akan mendapat tambahan nilai  

h. Dan jika peserta kedua menjawab dengan jawaban yang salah juga maka mendapat 

pengurangan seperti peserta pertama dan soal tersebut diangap hangus dan akan 

dilanjutkan ke soal berikutnya 
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i. Poster 

1. Ketentuan Lomba 

�  Satu tim terdiri dari 2 orang dan harus dalam satu sekolah yang sama. 

�  Tema lomba poster adalah “KEMARITIMAN INDONESIA” . 

�  Poster yang dibuat merupakan hasil karya sendiri, orisinil secara manual dan belum pernah 

dilombakan ataupun dipublikasikan sebelumnya.  

�  Peserta wajib membawa media (alat dan bahan) untuk gambar/lukis sendiri.Tidak ada batasan 

pada jenis media. Panitia hanya menyediakan kertas berukuran 60 x 42 cm 

�  Dalam poster terdapat judul(headline), gambar(picture), dan sub judul (sub headline). 

�  Peserta tidak diperbolehkan membawa contoh gambar selama perlombaan berlangsung, 

namun diperbolehkan untuk mempersiapkan konsep jauh-jauh hari tanpa menjiplak karya 

orang lain. 

�  Perlombaan ini berjalan selama 4 jam. 

�  Peserta dilarang menggambar pada kertas lain, selain kertas dari panitia. 

�  Peserta diperkenankan duduk ditempat yang telah disediakan panitia. 

�  Selama perlombaan berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk mengobrol dengan 

peserta yang lain.  

�  Peserta akan diberi kertas HVS dari panitia untuk menuliskan ide/konsep/filosofi karya. 

�  Dilarang menggunakan mal dan pilox pada saat pengerjaan poster. 

�  Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

�  Peserta dengan 5 karya terbaik berhak melanjutkan perlombaan ke tahap selanjutnya, dengan 

mempresentasikan hasil karyanya dihadapan dewan juri. 

�  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

�  Pengumuman 5 nilai tertinggi akan diumumkan pada tanggal 26 Januari 2018 dan pengumuman 

pemenang Juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II serta penyerahan hadiah akan diberikan 

pada acara puncak tanggal 27 Januari 2018. 
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            2. Bentuk Kegiatan 

a) Tahap Semi Final  : 

�  Peserta akan diberi kertas gambar berukuran 60x42 cm untuk menggambar, dan kertas 

HVS untuk menjelaskan hasil karyanya dalam bentuk tulisan, waktu yang diberikan 

untuk pengerjaan poster termasuk menulis keterangan gambar sesuai ketentuan adalah 

4 jam . 

�  Dari hasil karya tersebut, dipilih 5 pemenang teratas bedasarkan penilaian karya poster 

yang dibuat dan ilustrasi karya, dan berlanjut ke tahap final. 

b) Tahap Final  : 

�  Kelima peserta yang lolos ke tahap final akan mempresentasikan karyanya dihadapan 

dewan juri.  

2. Kriteria Penilaian 

a) Orisinalitas ( karya sendiri tidak memakai karya orang lain ) 

b) Kesesuaian dengan tema. 

c) Informatif, komunikasif, edukatif, persuasif/ propokatif karya yang dibuat 

d) Kreatifitas (Artistik) karya. 

e) Komposisi (Estetika) karya poster. 

f) Ketepatan waktu mengumpulan.  
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