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DIRGANALA (DIRGAHAYU TARUNA NALA) COMPETITION 2019 

TINGKAT SMP/MTs SE-JAWA TIMUR 

 

I. PENDAHULUAN 

1) Latar Belakang 

SMAN Taruna Nala Jawa Timur merupakan salah satu sekolah yang berbasis 

taruna yang berstatus negeri pertama di Jawa Timur. SMAN Taruna Nala Jawa Timur 

berdiri pada tanggal 27 Januari 2017 dan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi 

pada 3 Juni 2017. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kedua SMAN Taruna 

Nala Jawa Timur dan ulang tahun yang kedua Gudep PRAMUKA SMAN Taruna 

Nala Jawa Timur mengadakan acara DIRGANALA (Dirgahayu Taruna Nala).  

Dalam perayaan tersebut, DIRGANALA mengadakan beberapa lomba untuk 

siswa SMP/MTs sederajat tingkat Jawa Timur  antara lain: Olimpiade Matematika, 

Olimpiade IPA, Story Telling, Idol, Menghias Topeng, Fotografi, dan PRAMUKA. 

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan SMAN Taruna Nala Jawa Timur 

pada masyarakat wilayah Jawa Timur dan dapat mengembangkan kemampuan, bakat 

dan minat siswa. 

Acara ini akan diadakan pada tanggal 24 dan 26 Januari 2019. Tanggal 24 

Januari 2019 diadakan lomba Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, Idol, Story 

Telling, dan Pramuka. Pada tanggal 26 Januari 2019, diadakan lomba Fotografi, 

Menghias Topeng, dan acara puncak DIRGANALA 2019. 

2) Tujuan  

a. Memperingati Hari Ulang Tahun kedua SMAN Taruna Nala Jawa Timur.  

b. Memperingati Hari Ulang Tahun GUDEP 0211-0212 yang kedua SMAN Taruna 

Nala Jawa Timur.  

c. Memperkenalkan SMAN Taruna Nala Jawa Timur di lingkungan masyarakat.  

d. Mengembangkan kemampuan, bakat dan minat siswa. 

 

II. PETUNJUK PELAKSANAAN DIRGANALA COMPETITION 2019 

A. Waktu Pelaksanaan  

1. Pendaftaran  :  

Gelombang I  : 15 Desember 2018 sd 15 Januari 2019 

Gelombang II  : 16 sd 23 Januari 2019 

2. Pelaksanaan lomba : Kamis dan Sabtu, 24 dan 26 Januari 2019 

a. Kamis, 24 Januari 2019  

Lomba : 

1) Olimpiade Matematika 

2) Olimpiade IPA 

3) Story Telling   

4) Idol 

5) Lomba PRAMUKA (Pionering, PPGD, SSC, Semaphore Dance, 

dan Sogempram) 
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b. Sabtu, 26 Januari 2019  

Lomba : 

1) Melukis topeng 

2) Fotografi 

3) Puncak Acara DIRGANALA 2019 

 

B. Tempat Pelaksanaan 

DIRGANALA COMPETITION 2019 dilaksanakan di SMAN Taruna Nala 

Jawa Timur. Jl. Raya Tlogowaru No. 66 Telp.(0341) – 2993222 Fax.(0341) – 

2993153 Malang, Website : www.smantarunajatim.sch.id. 

 

C. Daftar Cabang Lomba 

No  Cabang Lomba Tingkat Lomba 

1. Olimpiade Matematika (individu) Se-Jawa Timur 

2. Olimpiade IPA (tim 2 org) Se-Jawa Timur 

3. Story Telling (individu) Se-Jawa Timur 

4. Idol (individu) Se-Jawa Timur 

6. Melukis Topeng (individu) Se-Jawa Timur 

7. Fotografi (individu) Se-Jawa Timur 

8. Lomba PRAMUKA (1 regu = 10 org) 

• Pioneering 

• PPGD 

• SSC 

• Semaphore Dance 

• SogemPram 

Se-Jawa Timur 

 

 

D. Penanggung Jawab Lomba 

No  Cabang Lomba Penanggung 

Jawab Lomba 

Telp/WA E-mail 

1. Olimpiade Matematika Andrea Avisa 085855853443 andreaavisanm@gmail.com  

2. Olimpiade IPA Gary Ferdinand 082132352459 garyferdinand15@gmail.com  

3. Story Telling Arasty Anis 0895365106687 arasty15@gmail.com   

4. Idol M. Ainul Yaqin 081252278243 ainyaqin7@gmail.com   

5. Melukis Topeng Vidya Nanda 082138356868 vidyanblestari03@gmail.com  

6. Fotografi Kinanti Padma 081357838859 kinantibidhari@gmail.com  

7. Pramuka (konfirmasi 

pembayaran) 

CP Cabang Lomba : 

a. PPGD 

b. Pioneering 

c. SSC 

d. SogemPram 

Abdurrosyd A. 

 

 

Arinda V. 

Ayu Cellia 

Dede Bima 

Ilham K. 

085335715525 

 

 

085335378281 

081333518516 

082264861486 

082132001157 

abdurrosyd3@gmail.com  

 

 

virgianaarinda@gmail.com 

ayucellia@gmail.com 

dedebima2003@gmail.com 

nzhidayanti@gmail.com 

http://www.smantarunajatim.sch.id/
mailto:andreaavisanm@gmail.com
mailto:garyferdinand15@gmail.com
mailto:arasty15@gmail.com
mailto:ainyaqin7@gmail.com
mailto:vidyanblestari03@gmail.com
mailto:kinantibidhari@gmail.com
mailto:nzhidayanti@gmail.com
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e. Semaphore 

Dance 

Gita Ariesta 085784763891 gitaariest01@gmail.com 

 

E. Persyaratan Peserta 

1. Peserta merupakan pelajar SMP/MTs/Sederajat se-Jawa Timur dan duduk di 

bangku kelas VII—IX 

2. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu cabang lomba 

3. Tidak dibatasi pengiriman peserta setiap sekolahnya 

4. Peserta yang telah mendaftar apabila mengundurkan diri, uang pendaftaran tidak 

dapat  ditarik kembali 

5. Peserta yang batal mengikuti DIRGANALA COMPETITION 2019 tidak dapat 

digantikan dengan peserta lain walaupun berasal dari sekolah yang sama 

6. Pendaftaran peserta akan ditutup sewaktu-waktu, jika kuota peserta telah 

terpenuhi (sesuai standar dari panitia). 

7. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat di www.smantarunajatim.sch.id. 

 

F. Administrasi Peserta (dibawa ketika Hari H Lomba saat registrasi) 

1. Mengumpulkan formulir pendaftaran beserta pas foto berwarna / hitam putih 3x4 

sebanyak 1 lembar (telah ditempel di formulir) 

2. Mengumpulkan fotocopy kartu pelajar @1 lembar 

3. Bukti pembayaran uang pendaftaran 

 

G. Fasilitas Peserta dan Penghargaan Pemenang 

1. Fasilitas Peserta 

Setiap peserta akan mendapatkan : Sertifikat, snack, makan siang (kecuali 

PRAMUKA), dan merchandise. 

2. Penghargaan Pemenang 

a. Juara I,II dan III   : Piala, Sertifikat dan uang pembinaan. 

b. Juara Harapan I dan II  : Sertifikat dan merchandise. 

 

H. Nominal uang pendaftaran dan Sistem Pembayaran 

1. Nominal  uang pendaftaran : 

a. Olimpiade Matematika 

• Gelombang 1 : Rp75.000,- 

• Gelombang 2 : Rp100.000,- 

b. Olimpiade IPA 

• Gelombang 1 : Rp 150.000,- 

• Gelombang 2 : Rp 175.000,- 

c. Story Telling 

• Gelombang 1 : Rp100.000,- 

• Gelombang 2 : Rp125.000,- 

d. Idol  

• Gelombang 1 : Rp125.000,- 

http://www.smantarunajatim.sch.id/


5 | J u k l a k  j u k n i s  D I R G A N A L A  2 0 1 9  

• Gelombang 2 : Rp150.000,-   

e. Melukis Topeng 

• Gelombang 1 : Rp50.000,- 

• Gelombang 2 : Rp75.000,- 

f. Fotografi 

• Gelombang 1 : Rp50.000,- 

• Gelombang 2 : Rp75.000.- 

g. Lomba PRAMUKA : Rp250.000,-/regu 

1) Pioneering    

2) PPGD    

3) SSC    

4) Semaphore Dance  

5) Battle Yel. 

 

2. Sistem Pembayaran 

Uang pendaftaran Dirganala Competition 2019 dapat dikirim ke bank 

Mandiri dengan nomor rekening 144-00-1675195-7 atas nama Nurin Krisfina 

A.Y. paling lambat Rabu, 23 Januari 2019. Khusus untuk Lomba Pramuka bisa 

dikirim dengan nomor rekening 632301001582500 atas nama Siti Herliye QQ 

Nurhasanah. Setelah melakukan pembayaran, peserta dapat melakukan 

konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan WA Pembayaran ke masing – 

masing penanggung jawab cabang lomba : [Cabang Lomba]_[Asal 

Sekolah]_[Nama Siswa]_[Nominal], contoh : Story Telling_SMPN I 

Malang_Aldi Malik_Rp 100.000,- dan foto bukti pembayaran melalui WA ke 

masing – masing penanggung jawab cabang lomba. Khusus untuk Lomba 

Pramuka, peserta dapat melakukan konfirmasi pembayaran dan foto bukti 

pembayaran melalui WA ke  Abdurrosyd A. (085335715525). 

 

 

 

I. Sistem Pendaftaran 

Peserta lomba mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran yang 

telah disediakan panitia dan dapat diunduh di website sekolah 

www.smantarunajatim.sch.id.   

 

J. Pusat Informasi 

Apabila ada informasi yang tidak dipahami 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 WIB). 

 

 

 

http://www.smantarunajatim.sch.id/
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III. PETUNJUK TEKNIS DIRGANALA COMPETITION 2019 

A. Olimpiade Matematika 

1. Ketentuan Lomba 

a) Peserta wajib mengenakan seragam sekolah dan bersepatu. 

b) Peserta dilarang membawa kalkulator maupun alat bantu hitung lainnya. 

c) Peserta hanya boleh menuliskan jawaban pada lembar jawaban yang telah 

disediakan oleh panitia. 

d) Peserta diwajibkan membawa pensil 2B dan penghapus. 

e) Peserta diperbolehkan membawa meja dada apabila diperlukan. 

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

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

h) Peserta wajib memasuki ruang lomba 15 menit sebelum kegiatan lomba 

berlangsung. 

i) Babak Penyisihan terdiri atas 50 soal pilihan ganda dan 2 soal essay sebagai 

pembanding. 

j) Babak Semifinal terdiri dari 5 pos, diikuti oleh 10 peserta yang lolos dari 

babak penyisihan. 

k) Babak Final terdiri dari 3 babak, diikuti oleh 5 peserta dengan nilai terbaik 

dari babak semifinal. 

l) Peserta dilarang bekerjasama dalam bentuk apapun dengan peserta lain. 

m) Segala bentuk kecurangan dapat berakibat diskualifikasi pada peserta yang 

melakukan. 

n) Pemenang akan ditentukan berdasarkan perolehan poin tertinggi di babak final, 

dengan juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II. 

 

o) Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

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 pengerjaan selama 120 menit. 

2) Bobot penilaian (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 bantu hitung 

(kalkulator, sempoa dll) selama pengerjaan.  

5) Peserta dapat menggunakan kertas buram yang sudah disediakan oleh 

panitia untuk menghitung. 

6) Peserta yang dapat lanjut ke babak semifinal adalah 10 peserta dengan 

nilai tertinggi pada babak penyisihan. 
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7) Apabila ada peserta dengan nilai yang sama maka akan dilihat dari jumlah 

soal benar yang terbanyak. 

b) Babak Semifinal 

1) Terdapat 5 pos pada babak semifinal. 

2) Di setiap pos terdapat 1 soal yang harus dijawab dengan menuliskan juga 

langkah-langkah pengerjaannya.  

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

panitia, peserta harus 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 layar LCD yang telah disediakan 

c. Waktu pengerjaan setiap soal adalah 2 menit 

d. Jika berhasil menjawab dengan benar mendapat nilai 40 

e. Jika jawaban salah / tidak menjawab mendapat nilai -10 

• Babak Kedua, soal lemparan 

a. Setiap peserta 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 kepada peserta lain 

d. Waktu pengerjaan akan dihitung 3 menit setelah peserta memberikan 

keputusan 

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 

berikutnya 

d. Jika peserta pertama yang mendapat kesempatan menjawab salah, maka 

soal akan dilempar ke peserta lain. Jika peserta kedua yang mendapat 

kesempatan menjawab masih salah, maka soal akan dianggap hangus. 

e. Poin jawaban benar = 50 (kesempatan pertama) dan 30 (kesempatan 

kedua) sedangkan skor untuk jawaban salah = -20. 

f. Jika peserta pertama yang mendapat kesempatan menjawab dengan 

benar, maka akan memperoleh 50 poin. Jika jawaban salah, akan 

mendapat pengurangan sebesar 20 poin dan soal dilempar ke peserta 

lain. Jika peserta kedua menjawab dengan benar, maka akan 
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mendapatkan 30 poin. Namun, jika jawaban salah poin akan dikurangi 

sebesar 20 poin juga dan soal hangus. 

 

 

B. Olimpiade IPA 

1. Ketentuan Lomba 

a) Peserta lomba berbentuk tim (2 orang) 

b) Peserta wajib mengenakan seragam sekolah dan bersepatu.   

c) Peserta dilarang membawa kalkulator atau alat bantu lainnya.   

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

diperlukan. 

e) Peserta wajib menggunakan tanda peserta lomba.   

f) Peserta wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan lomba berlangsung.    

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

h) Peserta dilarang bekerjasama dalam bentuk apapun dengan peserta lain. 

i) Segala bentuk kecurangan dapat berakibat diskualifikasi pada peserta yang 

melakukan. 

j) Pemenang akan ditentukan berdasarkan perolehan poin tertinggi di babak final, 

dengan juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II. 

k) Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 

2. Bentuk Kegiatan 

Kegiatan ini berbentuk Lomba Olimpiade IPA dengan 3 babak 

a) Babak Penyisihan  

1) Diberikan 60 soal pilihan ganda (40 Biologi dan 20 Fisika) 

2) Waktu  mengerjakan 90 menit 

3) Dikerjakan di lembar kertas yang disediakan oleh panitia menggunakan 

pensil 2B 

4) Tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu komunikasi dan hitung 

5) Peserta diberikan kertas buram untuk menghitung 

6) Akan diambil 15 tim dengan nilai terbaik untuk masuk ke babak semifinal 

7) Pengumuman ditempel di mading depan ruang kesiswaan ±30 menit 

sebelum babak selanjutnya 

8) Sistem penilaian :  Benar : +4    

Salah : -1     

Tidak Mengisi : 0   

b) Babak Semifinal 

1) Peserta pada babak ini diminta untuk menyelesaikan sebuah praktikum 

2) Setiap tim akan diberikan suatu kasus praktikum dan harus bisa melakukan 

praktikum sesuai prosedur dan petunjuk yang ada, peserta harus bisa 

menggunakan alat praktikum dengan baik dan benar, dan tetap 

mempertahankan  

3) Tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi apapun 

4) Akan diambil 6 tim terbaik yang akan maju ke babak final 



9 | J u k l a k  j u k n i s  D I R G A N A L A  2 0 1 9  

5) Pengumuman ditempel di mading depan ruang kesiswaan ±30 menit 

sebelum babak selanjutnya 

6) Sistem penilaian : Ketepatan langkah kerja 

Keselamatan Kerja 

Keterampilan penggunaan alat 

Keakuratan hasil 

c) Babak final 

1) Babak final dilaksanakan di kelas 

2) Pada babak final 6 tim terbaik dari babak semifinal akan mendapat undian 

yang berisikan 1 soal fisika dan 1 soal biologi.   

3) Peserta mendapatkan waktu 3 menit untuk mengerjakan dan 

mempresentasikan 1 soal, jadi total waktu adalah 6 menit.  

4) Peserta wajib mempresentasikan secara detail proses – proses 

pengerjaannya kepada juri.   

5) Panitia akan menghentikan presentasi, jika waktu yang disediakan sudah 

habis. 

6) Sistem penilaian : Proses penyampaian   

Ketepatan Teori   

Hasil jawaban  

 

C. Story Telling 

1. Ketentuan Lomba 

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

b) Peserta diwajibkan berada di ruang karantina. Dan pendamping peserta 

dilarang masuk ke ruang karantina ataupun bertemu dengan peserta.  

c) Urutan tampil akan ditentukan oleh panitia dan ditampilkan pada hari-H lomba. 

d) Lomba story telling terdiri dari babak penyisihan dan babak final. 

e) Peserta diperkenankan memakai soundtrack ataupun menggunakan LCD di 

kedua babak untuk  mendukung penampilan. Soundtrack dapat dikumpulkan 

saat hari-H di flashdisk dengan format (Nomor urut peserta_nama 

peserta_sekolah). 

f) Peserta tidak diperkenankan membawa catatan dalam bentuk apapun saat 

tampil. 

g) Peserta diperbolehkan meng-improvisasi teks cerita. 

h) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat 

i) Durasi penampilan story telling 5-7 menit 

j) 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. 
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k) Peserta wajib untuk mengakhiri penampilan apabila terdapat peserta yang 

melebihi batas waktu yang diberikan, maka akan dihentikan secara paksa oleh 

panitia dan mengurangi nilai peserta. 

l) Pemenang akan ditentukan berdasarkan perolehan poin tertinggi di babak final, 

dengan juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II. 

m) Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 

2. Bentuk Kegiatan 

a) Babak Penyisihan  

1) Setiap peserta menampilkan ceritanya masing-masing dengan tema: 

“Cultural Archipelago”. 

2) Kostum : sesuai tema story telling atau bebas rapi 

3) Peserta diperbolehkan membawa property saat babak penyisihan. Namun, 

jika property menyita waktu, panitia tidak akan memberikan waktu 

tambahan. 

4) Penilaian meliputi:  

• Content (Include moral value) : 40% 

• Fluency: 15% 

• Pronounciation: 15% 

• Expression: 10% 

• Gesture: 10% 

• Properties and costume: 10%  

5) Peserta akan diambil 10 orang untuk lolos ke babak final. 

b) Babak final 

1) Babak final lomba story telling diikuti oleh 10 peserta dengan perolehan 

nilai akumulasi tertinggi pada babak penyisihan. 

2) Teks cerita yang ditampilkan, menggunakan cerita yang telah disediakan 

oleh panitia. 

3) Teks yang diberikan panitia bertema seperti babak penyisihan yaitu: 

“ Cultural Archipelago” 

4) Peserta akan diberikan waktu 30 menit untuk memahami teks yang 

diberikan oleh panitia di ruang karantina. 

5) Peserta diperbolehkan mengimprovisasi teks naskah cerita. 

6) Waktu penampilan minimal 5 menit dan maksimal 7 menit dengan aba-aba 

bendera yang sama dengan babak penyisihan 

7) Penilaian meliputi: 

• Content (Include moral value) : 40% 

• Fluency: 20% 

• Pronunciation: 20% 

• Expression: 10% 

• Gesture: 10% 
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D. Idol 

1. Ketentuan Lomba 

a) Peserta harus hadir di ruang lomba minimal 30 menit sebelum lomba dimulai.  

b) Urutan tampil ditentukan saat registrasi ulang pada hari-H lomba.  

c) Peserta mengenakan kostum/seragam yang sopan dan rapi.  

d) Peserta diperkenankan membawa alat musik sendiri.  

e) Jika peserta dipanggil selama 3x berturut turut dan tidak hadir,maka 

dinyatakan gugur/mengundurkan diri.  

f) Pemenang akan ditentukan berdasarkan perolehan poin tertinggi di babak final, 

dengan juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II. 

g) Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 

2. Bentuk Kegiatan 

a) Peserta wajib menyanyikan 1 dari 4  lagu wajib daerah (putra dan putri) dan 

memilih 1 dari 8 lagu pilihan pop yang disediakan panitia (dibedakan antara 

putra dan putri). Lagu bisa diaransemen oleh peserta.  

b) Peserta diperbolehkan membawa alat musik (membawa pengiring) atau 

membawa minus one dengan format MP3 (panitia menyediakan keyboard dan 

gitar).  

c) Untuk peserta yang menggunakan minus one, lagu dikumpulkan terakhir pada 

tanggal 23 Januari di SMAN Taruna Nala. Untuk peserta yang berada diluar 

malang bisa dikirim melalui email di penanggungjawab lomba idol dengan 

format Nama_Judul Lagu_Asal Sekolah dan konfirmasi melalui WA. 

d) Pilihan Lagu 

LAGU WAJIB 

Kicir-kicir 

O in ani keke 

Kr. Bengawan Solo 

Kr. Bandar Jakarta 

 

LAGU PILIHAN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Tulus – Sepatu Anggun C. Sasmi – Mimpi 

Marcell – Takkan Terganti Yura Yunita – Intuisi 

Bruno Mars – Versace On The Floor Adelle – All I Ask 

Tompi - Menghunjam Jantungku JAZ - Teman Bahagia 

Elvis Presley – Can’t Help Falling In 

love with You 

HiVi – Pelangi 

Tulus – Tukar Jiwa Agnes Monica – Karna Ku Sanggup 
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Kunto Aji – Ekspetasi Daniel Caesar – Best Part 

Frank Sinatra – Fly Me To The Moon Labrynth – Jealous 

 

e) Kriteria Penilaian 

• Teknik Vokal  

Teknik vokal meliputi pernapasan, artikulasi, tepatan tempo dan 

penggunaan a,i,u,e,o yang jelas.  

• Intonasi  

Intonasi meliputi konsistensi Irama, kualitas Tinggi Rendahnya Nada.  

• Performance  

Performance meliputi kedisiplinan saat tampil, blocking panggung, stage 

action, dan kelihaian dalam menguasai panggung. 

  

E. Melukis Topeng 

1. Ketentuan Lomba 

a. Peserta harus hadir ditempat perlombaan maksimal 10 menit sebelum    

perlombaan dimulai, lewat dari itu peserta tidak diberikan tambahan waktu. 

b. Durasi perlombaan adalah 3 jam sejak lomba dimulai dan tidak diberikan 

tambahan waktu bagi yang terlambat. 

c. Peserta menempati tempat yang disediakan oleh panitia.  

d. Peserta dilarang meminjam peralatan apapun dari peserta lain saat 

perlombaan berlangsung, jika melanggar maka peserta akan dikenakan 

sanksi (pengurangan poin atau nilai).  

e. Peserta dilarang mengganggu sesama peserta lomba dan wajib bertanya 

hanya kepada panitia lomba selama lomba berlangsung, jika melanggar 

maka peserta akan dikenakan sanksi berupa pengurangan poin atau nilai. 

f. Peserta wajib mengenakan seragam sekolah. 

g. Peserta masuk dan meninggalkan tempat lomba dengan keadaan tertib dan 

bersih. 

h. Panitia berhak untuk MENDISKUALIFIKASI peserta yang tidak memenuhi 

syarat. 

i. Tema : Topeng akulturasi budaya Indonesia 

j. Panitia menyediakan tempat perlombaan dan topeng yang akan di lukis. 

k. Peserta WAJIB membawa perlengkapan sendiri berupa alat lukis/alas serta 

cat yang akan digunakan. 

l. Teknik melukis bebas. 

Menggunakan cat bebas (direkomendasikan menggunakan cat acrylic/air) 

m. Karya diperbolehkan diberi tambahan seperti pernak pernik atau tambahan 

lainnya (termasuk penilaian kreativitas), namun yang di utamakan adalah 

hasil lukisan pada topeng 

n. Karya yang dibuat dianggap sah oleh juri jika sesuai dengan tema yang 

dilombakan, sesuai dengan kriteria penilaian dan merupakan karya sendiri. 

o. Keputusan Dewan Juri bersifat MUTLAK dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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p. Karya merupakan hasil sendiri, tidak meniru, tidak menjiplak dari orang lain. 

q. Setiap karya yang dilombakan menjadi hak milik panitia. (jika karya diminta 

peserta mengganti dengan uang tunai Rp 10.000,-)  untuk juara I, II, III dan 

harapan I dan II menjadi hak milik panitia. 

 

2.   Bentuk Kegiatan 

Lomba melukis topeng dilaksanakan dalam satu tahapan, yaitu penyisihan yang 

sudah termasuk final dan  langsung diketahui juaranya pada hari itu juga. 

• Kriteria penilaian 

• Orisinalitas (20%) 

• Kesesuaian tema (20%) 

• Kreatifitas (20%) 

• Kerapihan (20%) 

• Estetika (20%) 

 

F. Fotografi  

1. Ketentuan Lomba 

b. Tema : HUMAN and ENVIRONMENT INTEREST. 

1.Peserta membawa kamera pribadi dan memori card pribadi. 

2.Diperbolehkan menggunakan tambahan lensa dan alat bantu tripod. 

3.Foto dilakukan secara on the spot di SMAN TARUNA NALA pada Sabtu,  26 

Januari 2019 

4.Foto dikumpulkan pada tanggal 26 Januari 2019 max pukul 14.00 WIB 

5.Foto dikumpulkan dalam bentuk JPEG 

6.File foto diberi format: Nama lengkap_Judul_AsalSekolah 

7.Foto yang diikutsertakan dalam lomba adalah hasil foto yang benar-benar dari 

pemotretan yang menggunakan kamera DSLR atau Mirorless (tanpa editing 

efek, dsb). 

8.Setiap peserta dapat mengumpulkan maksimal dua foto kepada panitia lomba 

dengan format pengumpulan foto. 

9.Karya yang diikutsertakan menjadi hak milik panitia dan panitia dapat 

menggunakannya untuk kebutuhan publikasi dan lainnya. 

 

c. Bentuk Kegiatan 

1.Lomba dilaksanakan oleh peserta secara individu dan diperbolehkan untuk 

spot foto yang menarik di area SMAN Taruna Nala Jawa Timur dengan satu 

tahapan dan langsung diketahui juaranya setelah pengumpulan karya kepada 

panitia. 

2.Kriteria penilaian  : daya tarik, komposisi, keunikan, dan kesesuaian judul.  
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IV. PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS LOMBA 

PRAMUKA 

A. Pioneering 

1. Ketentuan Lomba 

a) Peserta mempersiapkan peralatan 15 menit sebelum lomba dimulai 

b) Peserta membawa tongkat dan tali dari pangkalan 

c) Peserta berjumlah 3 orang setiap regu 

d) Tema dari pionering adalah “hewan” baik untuk regu putra maupun regu 

putri 

e) Peserta menggunakan seragam pramuka lengkap atau pakaian lapangan 

dari masing – masing pangkalan 

f) Perlengkapan : 

• Maksimal 70 tongkat terdiri dari tongkat panjang dan pendek 

• Jumlah tali menyesuaikan 

g) Peserta menempati kavling masing-masing ( 4 x 4m) 

h) Lomba dimulai setelah terdengar 1 kali peluit panjang 

i) 10 menit sebelum waktu berakhir, panitia meniup 2 kali peluit pendek 

j) Waktu pengerjaan pionering berakhir setelah terdengar 2 kali peluit 

panjang 

k) Ukuran tongkat sandart ukuran 155 – 160 cm, tongkat 

pendek(menyesuaikan) 

l) Aturan : 

• Peserta dilarang memotong tali dan tongkat saat pelaksanaan lomba 

• Peserta dilarang berkomunikasi dengan pihak luar 

• Peserta dilarang membawa contoh pionering yang akan dibuat saat 

pelaksanaan lomba 

• Peserta dilarang keluar dari kavling saat pelaksanaan lomba 

• Setiap pelanggaran mendapatkan minus maksimal 10 poin 

 

2. Kriteria penilaian : 

• Kerapihan    20% 

• Kekuatan   25% 

• Ketepatan simpul  15% 

• Model bentuk  25% 

• Kreativitas   15% 

 

B. PPGD 

1. Ketentuan Lomba 

a) Peserta membawa sendiri peralatan yang dibutuhkan dari pangkalan 

b) Peserta berjumlah 5 orang tiap regu 

c) Durasi waktu 12 menit pengerjaan 

d) Peserta menggunakan seragam pramuka lengkap 

e) Perlengkapan :  
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• Bidai 

• Tongkat panjang 2 buah dan tongkat pendek 2 buah tongkat ukuran 

normal 

• Selimut 

• Mitela 

• Obat – obatan  

f) Peserta wajib datang sesuai waktu yang ditentukan. Apabila terlambat 

akan ada pengurangan poin 

g) Peserta memasuki ruang tunggu, kemudian akan dilaksanakan pengecekan 

barang sebelum pelaksanaan lomba 

h) Peserta akan dipanggil dan memasuki lapangan sesuai kloter yang telah 

dibagikan 

i) Ketua regu untuk PPGD maju ke depan untuk laporan, kemudian 

mengambil kertas yang berisi kasus yang harus ditangani. Peserta dilarang 

membawa catatan dalam bentuk apapun. Apabila peserta didapati 

membawa catatan, maka akan ada pengurangan poin 

j) Durasi pelaksanaan lomba 12 menit setelah ketua regu menerima kertas 

yang berisi kasus yang harus ditangani 

k) Pembuatan tandu dilaksanakan saat penanganan berlangsung terdiri dari 2 

orang 

l) Penilaian dilakukan saat dan setelah pelaksanaan penanganan berlangsung 

m) Peserta yang telah melaksanakan lomba akan kembali ke ruang tunggu, 

dan akan keluar dari ruang tunggu bersamaan dengan peserta lainnya. 

Apabila peserta akan meninggalkan ruang tunggu wajib melapor ke panitia 

 

2. Kriteria penilaian : 

• Ketepatan  40% 

• Kerapian 15% 

• Kekuatan 45% 

 

 

C. SSC (Scout Smart Competition) 

1. Ketentuan Lomba 

a) Peserta berjumlah 2 orang 

b) Peserta menggunakan seragam pramuka lengkap 

c) Perlengkapan : 

d) Papan dada 

e) Alat tulis lengkap 

f) Kertas kosong (untuk kertas kosong disediakan oleh panitia) 

2. Bentuk Kegiatan 

Lomba SSC dibagi menjadi 3 babak : 

BABAK 1 

a. Peserta diberikan soal sejumlah 41 soal 
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b. Soal berupa 40 pilihan ganda 1 soal HOTS berupa essay 

c. Untuk ketetentuan menjawab apabila jawaban salah nilai -1, apabila tidak 

dijawab maka nilai 0, apabila jawaban benar nilai 2, khusus untuk soal 

HOTS nilai 20 

d. waktu pengerjaan : 90 menit 

e. pembagian kriteria soal pilihan ganda: 

• kemaritiman (30%) 

• tekpram (60%) 

• umum (10%) 

BABAK 2 

a. Peserta terdiri dari 10 regu (pa/pi) yang lolos di babak 1 

b. Soal yang diberikan berupa  soal essay dalam bentuk sandi 

c. Waktu : 20 menit  

BABAK 3 

a. Terdiri dari 5 regu (pa/pi)  yang lolos di babak 2 

b. untuk babak 3 ini menggunakan sistem taruhan nilai 

c. peserta diberi modal sebesar 100  

d. untuk alur 

e. peserta memberikan nilai yang ditaruhkan kepada panitia 

f. panitia memberikan soal 

g. ketentuan menjawab soal: peserta menjawab soal dengan jawaban 

benar/salah 

h. peserta diberikan lembaran kertas berisi tulisan benar dan salah 

i. peserta diberi waktu diskusi 5 detik setelah soal selesai dibacakan 

j. jika ada skor yang sama maka panitia akan memberikan 1 soal cadangan 

berupa soal      HOTS dengan sistem adu cepat 

k. setiap peserta diberikan bendera semaphore jika ada sistem adu cepat 

l. Peralatan yang boleh dibawa peserta : 

• papan dada 

• polpen dan tipe x 

• (untuk kertas kosong disediakan oleh panitia) 

m. Kriteria Penilaian :  

Kejuaraan diambil dari hasil akumulasi poin  

NB: Jika diketahui membawa kertas dari pangkalan maka akan auto di 

diskualifikasi 

 

 

D. Semaphore Dance 

1. Ketentuan Lomba 

a. Peserta merupakan pelajar SMP/MTs/Sederajat se-Jawa Timur 

b. Tidak dibatasi pengiriman peserta setiap sekolahnya 

c. Bagi peserta yang telah mendaftar apabila mengundurkan diri, uang 

pendaftaran tidak dapat ditarik kembali 
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d. Peserta yang batal mengikuti DANCE SEMAPHORE tidak dapat 

digantikan dengan peserta lain walaupun berasal dari sekolah yang 

sama 

e. Setiap pangkalan mengirimkan maksimal 2 regu (campuran Pa dan Pi ), 

setiap kelompok terdiri dari 10 orang.  

f. Setiap kelompok harus mempersiapkan peralatan (jika dibutuhkan) 

masing-masing 

g. Kostum merupakan kreatifitas masing -  masing regu,tetapi harus tetap 

memakai pakaian pramuka lengkap sebagai dasar tema. 

h.  Peserta melakukan dance dengan menggunakan bendera semaphore 

i.  Waktu yang diberikan adalah 5 menit.Maksimal. 

j. Ukuran tempat adalah 20x8 meter 

k. Peserta melakukan atraksi parade semaphore dengan kata 

wajib ”Pramuka Mandiri,Cerdas,dan Berkarya” 

l. Setiap pangkalan menyediakan perlengkapan sendiri berupa 

bendera semaphore dan properti 

m. Untuk musik diserahkan kepada setiap peserta dengan kreatifitas 

masing-masing, dengan catatan Wajib menyetorkan CD atau USB 

(format file mp3) kepada panitia pada saat  registrasi ulang dengan 

format nama file ”Semaphore Dance_Nama Sekolah” 

n. Para juri merupakan figur yang dianggap memenuhi kriteria oleh pihak 

panitia, dan keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat 

 

2. Bentuk Kegiatan 

Dance tetap dalam norma dan nilai kepramukaan dan pancasila, tidak ada 

unsur negatif dalam setiap gerakannya. 

Kriteria Penilaian : 

• Kerapihan 15%                                                         

• Kekompakan    15%                                                            

• Keserasian Gerakan  25% 

• Pakaian / kostum yang digunakan (sekreatif mungkin) 10% 

• Koreografi 20% 

• Semangat 15% 

 

E. SogemPram (Sorak gembira Pramuka) 

1. Ketentuan Lomba 

a. Peserta membawa sendiri perlengkapan dan atribut dari pangkalan 

b. Peserta berjumlah 10 orang setiap regu 

c. Dalam yel yel harus tercantum nama lomba (Nala Scout Competition) 

d. Durasi waktu maks 7 menit 

e. Peserta diperbolehkan menggunakan kostum sesuai kreasi masing 

masing pangkalan 
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f. Peserta berkumpul 15 menit sebelum perlombaan dimulai untuk 

mendapatkan brieving dari panitia. 

g. Peserta memulai yel waktu panitia meniupkan peluit panjang 

h. Boleh menggunakan start diluar kavling 

i. Ukuran kavling 9 x 18  

j. Saat yel berlangsung peserta dilarang keluar kavling 

k. Atribut yel harus berada didalam kavling dan tidak boleh keluar 

kavling 

l. Jika keluar kavling maka akan di minus 20  

m. Hitungan keluar kavling apabila kaki peserta menginjak batas kavling 

dan untuk atribut juga sama 

2. Kriteria penilaian: 

• Kekompakan: 50% 

• Suara             : 40% 

• Semangat      : 10% 

 

 

V. PENUTUP 

Demikian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIRGANALA 

COMPETITION 2019. Kami mengharapkan partisipasi dari siswa-siswi SMP 

sederajat se-Jawa Timur untuk ikut serta dalam mendukung jalannya acara.  


