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KETENTUAN LOMBA
ETC (ENTREPRENEURSHIP TRISMA COMPETITION)
TINGKAT SMP SE-BALI 2019
A. PETUNJUK UMUM
Lomba Entrepreneurship Trisma Competition (ETC) III

terdiri atas dua cabang

perlombaan yaitu :
1. Proposal Bisnis dan Produk Usaha
2. Design Kemasan
Lomba tersebut diselenggarakan bagi siswa-siswi SMP/sederajat se-Bali dengan tema :
“Menumbuhkembangkan Minat dan Kreativitas Generasi Muda Untuk Menjadi
Entrepreneurship yang Handal dalam Era Digital”
B. KETENTUAN LOMBA
1. Ketentuan Umum Lomba Proposal Bisnis dan Produk Usaha :
a. Peserta lomba adalah siswa-siswi SMP/sederajat se-Bali.
b. Setiap kelompok terdiri atas 3 orang peserta yang didampingi oleh 1 guru
pendamping.
c. Pendaftaran lomba dilaksanakan pada tanggal :
Hari/tanggal : Senin, 10 Desember 2018 – Kamis, 3 Januari 2019
Waktu

: 14:00 WITA – 17:00 WITA

Tempat

: SMA Negeri 3 Denpasar (Jl. Nusa Indah No. 20X) atau

form pendaftaran dapat diunduh melalui web : www.sman3denpasar.sch.id
dengan link: https://goo.gl/forms/Fz85FSalgd4DThWv1 kemudian dikirim ke
alamat email : kopsistrisma@yahoo.com
d. Peserta lomba yang mendaftar di SMA Negeri 3 Denpasar diwajibkan
membawa foto berukuran 3×4 sebanyak 2 lembar.
e. Peserta lomba tidak dipungut biaya pendaftaran.
f. Karya yang diperlombakan berbentuk proposal bisnis dan produk usaha
yang terdiri dari beberapa bidang usaha, di antaranya :


Wirausaha industri dan jasa yang terdiri dari berbagai sektor
industri, pertanian, dan jasa.



Wirausaha boga yang terdiri dari berbagai pengolahan makanan
dan minuman.



Wirausaha kreatif yang terdiri dari design fashion, kerajinan,
arsitektur, dan layanan komputer.

g. Peserta lomba wajib mengirimkan proposal bisnis berupa hardcopy
sebanyak 3 rangkap dan dijilid berwarna putih ke alamat SMA Negeri 3
Denpasar (Jl. Nusa Indah No. 20X) pada hari/tanggal Senin, 10 Desember
2018 – Jumat, 4 Januari 2019 untuk mengikuti babak penyisihan.

h. Proposal yang telah dikirimkan akan mengikuti babak penyisihan Sabtu, 5
Januari 2019 – Senin, 7 Januari 2019 dan dinilai oleh tim juri.
i.

Proposal yang lolos ke tahap final akan diumumkan pada hari/tanggal :
Rabu, 9 Januari 2019 melalui web : www.sman3denpasar.sch.id

serta

melalui akun instagram : kopsistrisma
j.

Peserta yang lolos ke tahap final akan mengikuti technical meeting pada :
Hari/tanggal

: Jumat, 11 Januari 2019

Waktu

: 14:00 WITA – Selesai

Tempat

: SMA Negeri 3 Denpasar (Jl. Nusa Indah No 20X)

k. Peserta yang tidak menghadiri technical meeting dianggap menyetujui
hasil dari technical meeting.
l.

Lomba Entrepreneurship Trisma Competition dilaksanakan pada tanggal :
Hari/tanggal

: Senin, 14 Januari 2019

Jam

: 08:00 WITA – Selesai

Tempat

: SMA Negeri 3 Denpasar (Jl. Nusa Indah No 20X)

m. Sebelum perlombaan dimulai peserta lomba diwajibkan melakukan
registrasi ulang pada pukul 07:00 WITA – 07:45 WITA di SMA Negeri 3
Denpasar.
n. Peserta diwajibkan membawa sampel produk atau simulasi jasanya pada
saat presentasi.
o. Pada saat perlombaan peserta diwajibkan menggunakan seragam identitas
sekolah.
p. Setiap kelompok mengirimkan satu karya terbaiknya yang merupakan
karya orisinil (bukan plagiat) dan belum pernah dipublikasikan atau
digunakan untuk lomba sejenis.
q. Penilaian didasarkan atas :


Keunikan ide dan kreatifitas



Peluang bisnis



Penguasaan materi

r. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
2. Ketentuan Lomba Design Kemasan
a. Peserta lomba adalah siswa-siswi SMP/sederajat se-Bali.
b. Setiap kelompok terdiri atas 1 orang peserta yang didampingi oleh 1 guru
pendamping.
c. Pendaftaran lomba dilaksanakan pada tanggal :
Hari/tanggal : Senin, 10 Desember 2018 – Kamis, 3 Januari 2019
Waktu

: 14:00 WITA –17:00 WITA

Tempat

: SMA Negeri 3 Denpasar (Jl. Nusa Indah No. 20X) atau

form pendaftaran dapat diunduh melalui web : www.sman3denpasar.sch.id
dengan link: https://goo.gl/forms/Fz85FSalgd4DThWv1 kemudian dikirim ke
alamat email : kopsistrisma@yahoo.com

d. Peserta lomba yang mendaftar di SMA Negeri 3 Denpasar diwajibkan
membawa foto berukuran 3×4 sebanyak 2 lembar.
e. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.
f. Karya yang diperlombakan berupa design kemasan dengan tema :
kemasan makanan non-plastik.
g. Peserta akan mengikuti technical meeting pada :
Hari/tanggal

: Jumat, 11 Januari 2019

Waktu

: 14:00 WITA – Selesai

Tempat

: SMA Negeri 3 Denpasar (Jl. Nusa Indah No 20X)

h. Peserta yang tidak menghadiri technical meeting dianggap menyetujui
hasil dari technical meeting.
i.

j.

Lomba Entrepreneurship Trisma Competition dilaksanakan pada tanggal :
Hari/tanggal

: Senin, 14 Januari 2019

Jam

: 08:00 WITA –Selesai

Tempat

: SMA Negeri 3 Denpasar (Jl. Nusa Indah No 20X)

Sebelum perlombaan dimulai peserta lomba diwajibkan melakukan
registrasi ulang pada pukul 07:00 WITA – 07:45 WITA di SMA Negeri 3
Denpasar

k. Pada saat perlombaan, peserta diwajibkan membawa design kemasan
dalam bentuk hardcopy (sudah dirakit) serta dalam bentuk softcopy.
l.

Pada saat perlombaan peserta diwajibkan menggunakan seragam identitas
sekolah.

m. Setiap peserta lomba mengirimkan satu karya terbaiknya yang merupakan
karya orisinil (bukan plagiat) dan belum pernah dipublikasikan atau
digunakan untuk lomba sejenis.
n. Penilaian didasarkan atas :


Konsep : Orisinalitas/keaslian ide, unik, baru, berkarakter, dan
berorientasi pasar.



Inovasi dan kreatifitas dalam pengolahan bentuk, material kemasan
3D (pola potong, pola lipat/tekuk untuk membangun kemasan 3D)
dan disempurnakan dengan pengolahan grafis 2D (logo, merk,
warna, huruf, photography, dll) sebagai daya tarik visual dan
pemasaran.



Teknik penyajian konsep dan gambar desain.

o. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
p. Hasil karya peserta lomba menjadi hak milik panitia.

C. PETUNJUK TEKNIS LOMBA
1. Petunjuk Teknis Lomba Proposal Bisnis dan Produk Usaha
a. Setiap

kelompok

dari

masing-masing

sekolah

akan

mempresentasikan

proposalnya dengan bantuan LCD yang telah disediakan oleh panitia.
b. Durasi presentasi adalah 5 – 7 menit.
c. Peserta yang melebihi batas waktu maksimal akan dikenai pengurangan nilai.
d. Di akhir presentasi masing-masing juri akan memberikan 1 buah pertanyaan yang
wajib dijawab oleh setiap peserta lomba.
e. Tim juri terdiri atas 3 orang yang akan menilai hasil karya peserta lomba sesuai
dengan kriteria lomba yang telah ditentukan.
2. Petunjuk Teknis Lomba Design Kemasan
a. Setiap peserta diberikan 1 buah meja untuk meletakkan hasil karyanya
b. Tim juri terdiri atas 3 orang yang akan menilai hasil karya peserta lomba sesuai
dengan kriteria lomba yang telah ditentukan.
c. Selama proses penilaian tim juri dapat megajukan pertanyaan kepada peserta
lomba.
D. KEJUARAAN DAN HADIAH
1. Kejuaraan dan Hadiah Lomba Proposal Bisnis dan Produk Usaha
a. Juara I

: Piala, Piagam, dan Bingkisan.

b. Juara II

: Piala, Piagam, dan Bingkisan.

c. Juara III

: Piala, Piagam, dan Bingkisan.

d. Juara Proposal Terbaik

: Piagam, dan Bingkisan.

e. Juara Produk Terbaik

: Piagam, dan Bingkisan.

f. Juara Presentasi Terbaik

: Piagam, dan Bingkisan.

2. Kejuaraan dan Hadiah Lomba Design Kemasan
a. Juara I

: Piala, Piagam, dan Bingkisan.

b. Juara II

: Piala, Piagam, dan Bingkisan.

c. Juara III

: Piala, Piagam, dan Bingkisan.

d. Juara Favorite

: Piagam dan Bingkisan.

E. CONTACT PERSON
1. Ibu Utami Yogi

: 085738637879 / Id Line: utamyogi

2. Kenia Indita

: 085722346869 / Id Line : keniaindita

3. Dayu Riana

: 081339858966 / Id Line : dyrianap

4. Putri Primayanthi : 081239597308 / Id Line : putrip2506

LOMBA EPT (EKSBISI PRAJA TRISMA) VI
PMR SMAN 3 DENPASAR
TINGKAT SMP SE-BALI 2019
 PETUNJUK TEKNIS UMUM LOMBA

a) Peserta EPT merupakan siswa/siswi SMP (PMR Madya, KSPAN dan Umum) yang
dilengkapi dengan surat tugas dari pihak sekolah yang telah disetujui oleh Kepala
Sekolah.
b) Lomba inti (Tutor Sebaya, Cerdas Cermat, Pertolongan Pertama) dan Lomba Eskbisi
(Tandu Darurat, Hasta Karya) diikuti oleh PMR Madya/KSPAN yang dibagi sesuai
sub bidang lomba masing-masing (juknis perlombaan terlampir). Masing-masing
sekolah hanya diperbolehkan mengirimkan 2 (dua) tim.
c) Kegiatan lomba akan dimulai sesuai dengan jadwal acara (susunan acara terlampir).
d) Tidak diperkenankan mengganti anggota regu yang telah terdaftar dengan alasan
apapun pada saat lomba berlangsung, kecuali pergantian anggota regu dilakukan
pada saat Pendaftaran Ulang.
e) Peserta hadir paling lambat 15 menit sebelum kegiatan lomba dimulai dan telah
melakukan Pendaftaran Ulang.
f) Diberikan toleransi waktu 30 menit bagi peserta yang terlambat mengikuti lomba.
g) Peserta diharapkan berpakaian rapi dan sopan, dengan menggunakan baju
beridentitas sekolah.
h) Peserta hanya diperkenankan membawa barang-barang yang telah ditentukan dan
tidak diperkenankan membawa barang-barang elektronik (seperti handphone, laptop)
pada saat perlombaan.
i) Alat dan bahan yang dipandang perlu akan disiapkan oleh panitia.
j) Untuk Lomba Tutor Sebaya setiap tim wajib mengirimkan 1 orang audiens di luar
peserta lomba dengan ketentuan, yaitu jika tim dari sekolah A tampil, maka audiens
dari sekolah bersangkutan tidak diperbolehkan berada dalam ruangan.
k) Pendamping/Pembina dan supporter tidak diperkenankan mengganggu proses
berjalannya perlombaan dan tidak diperkenankan membantu dengan memberikan
kode atau sejenisnya kepada peserta selama perlombaan berlangsung.
l) Untuk memperlancar proses berjalannya lomba akan disiapkan tempat khusus bagi
Pendamping/Pembina.
m) Keputusan panitia mutlak dari dewan juri dan tidak dapat diganggu gugat.
n) Peserta yang melanggar peraturan akan langsung didiskualifikasi.
o) Disediakan meja pengaduan bagi peserta, dengan ketentuan pengaduan akan diterima
dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat serta melapirkan sejumlah uang sebagai
jaminan. Apabila terbukti maka uang tersebut akan dikembalikan dan permasalahan
akan diproses lebih lanjut, apabila tidak terbukti maka uang tersebut akan menjadi
hak milik panitia.
p) Masing-masing ruangan lomba akan diisi oleh peserta yang telah dibagi sesuai
dengan masing-masing sub unit lomba (juknis perlombaan terlampir).

q) Panitia tidak menyediakan konsumsi untuk peserta dan pembina.
r) Technical Meeting Juri akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2018
s) Technical Meeting Peserta akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2018
dengan ketentuan masing-masing tim mengirimkan 1 orang perwakilan peserta dan 1
orang pembina.
t) Pendaftaran peserta Lomba EPT akan dimulai pada :
Hari/tanggal

: 10 - 30 Desember 2018 (Offline)
10 Desember 2018 - 7 Januari 2019 (Online)

Tempat

: SMAN 3 Denpasar (Offline)
Jl. Nusa Indah no 20x Denpasar - Bali
https://goo.gl/forms/b8dUiEkUJTRIQOxQ2 (Online)

u) Juara Umum EPT ditentukan dari nilai tertinggi hasil akumulasi nilai setiap Lomba
Inti pada masing-masing tim.
v) Dengan ketentuan nilai :
 Juara I

: 10 poin

 Juara II

: 7 poin

 Juara III : 5 poin
w) Contact Person :
Dayu Putri

: 085940477993/ Id Line: idaayumahaputri

Wira Widiantara

: 082144122460/ Id Line: Wirawidiantaraa

Aishwarya

: 087752804370/ Id Line: aishwarya30

PETUNJUK TEKNIS LOMBA PERTOLONGAN PERTAMA
EKSBISI PRAJA TRISMA (EPT) VI
TAHUN 2019

a) Peserta
1) Peserta lomba Pertolongan Pertama adalah siswa / siswi SMP (PMR Madya) se-Bali.
2) Peserta berupa tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang, baik Putra ataupun Putri dan
campuran, serta berasal dari sekolah yang sama. Setiap sekolah mengirimkan
maksimal 2 tim.
3) Peserta Lomba Pertolongan Pertama akan dibatasi menjadi 25 tim.
4) Setiap tim menyiapkan satu orang di luar anggota tim sebagai saksi penilaian.
5) Anggota regu lomba Pertolongan Pertama adalah anggota PMR dari sekolah yang
bersangkutan dengan diperkuat oleh Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari Kepala
Sekolah.
6) Apabila diketahui bahwa anggota lomba Pertolongan Pertama bukan merupakan
siswa/siswi dari sekolah yang bersangkutan, maka regu tersebut akan di
diskualifikasi dan hak-haknya dalam lomba tersebut akan dibatalkan.
7) Pergantian peserta diperbolehkan paling lambat saat pendaftaran ulang.
8) Peserta diharapkan berpakaian rapi dan sopan, dengan menggunakan baju
beridentitas palang merah atau identitas sekolahnya.
9) Peserta / tim hadir paling lambat 15 menit sebelum kegiatan lomba dimulai dan telah
melakukan registrasi ulang.
10) Perlengkapan dan peralatan lomba termasuk APD disediakan oleh panitia.
b) Sistem Lomba
1) Pada lomba Pertolongan Pertama, terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu Tahap Teori dan
Tahap Praktek.
2) Pada Tahap Teori, peserta akan menjawab 50 soal pilihan ganda dengan waktu 30
menit secara beregu di Pos Karantina.
3) Pada Tahap Praktek, peserta akan melakukan praktek Pertolongan Pertama sesuai
dengan nomor undi peserta (dengan kasus yang sama).
4) Pada lomba Pertolongan Pertama, terdiri dari 2 (dua) pos yaitu Pos Karantina dan
Pos Praktek Pertolongan Pertama.
5) Pada Pos Karantina, masing-masing dari perwakilan tim akan melakukan pengundian
untuk menentukan nomor undi lomba.
6) Pada Pos Praktek Pertolongan Pertama, peserta akan melakukan praktek Pertolongan
Pertama sesuai dengan nomor undi yang telah ditetapkan (dengan kasus yang sama).
7) Apabila praktek / penanganan korban telah mencapai waktu yang ditentukan maka
waktu akan di berhentikan. Dan segala jenis tindakan yang belum dilakukan, tidak
akan mendapat poin.
8) Nilai dihitung sesuai dengan form penilaian praktek Pertolongan Pertama
standarisasi PMR Madya yang telah disediakan oleh Dewan Juri.

9) Penentuan pemenang akan ditentukan 3 (tiga) tim dengan jumlah nilai tertinggi
(Akumulasi Nilai Tahap Teori dan Tahap Praktek).
10) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
c) Waktu Pelaksanaan
Masing-masing tim disediakan waktu dengan ketentuan 3 (tiga) menit untuk
persiapan dan 10 (sepuluh) menit untuk praktek Petolongan Pertama.
d) Pedoman
Modul Pertolongan Pertama PMR Madya PMI Pusat Tahun 2008.

PETUNJUK TEKNIS LOMBA CERDAS CERMAT
EKSBISI PRAJA TRISMA (EPT) VI
TAHUN 2019

a) Peserta
1) Jumlah peserta dalam 1 tim Lomba Cerdas Cermat adalah 3 (tiga) orang yang terdiri
dari putra atau putri maupun campuran. Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 tim.
2) Anggota regu Lomba Cerdas Cermat adalah anggota PMR/KSPAN dari sekolah yang
bersangkutan dengan diperkuat oleh Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari Kepala
Sekolah dan tidak diperkenankan untuk mengikutsertakan siswa yang bukan
merupakan siswa sekolah yang bersangkutan.
3) Apabila diketahui bahwa anggota Lomba Cerdas Cermat tersebut bukan merupakan
anggota PMR/KSPAN dari sekolah yang bersangkutan, maka regu tersebut akan di
diskualifikasi dan hak-haknya dalam lomba tersebut dibatalkan.
4) Pergantian peserta diperbolehkan paling lambat saat pendaftaran ulang.
b) Sistem Lomba
I. BABAK PENYISIHAN
1) Diikuti oleh semua peserta Lomba Cerdas Cermat.
2) Seluruh peserta akan melaksanakan tes tulis dengan kelompoknya secara bersamaan,
dalam satu ruangan y ang sama.
3) Tes tulis dalam bentuk jawaban singkat dengan jumlah 30 soal, dan dikerjakan
selama 60 menit.
4) Dari tes tulis ini akan dicari 8 tim dengan nilai tertinggi untuk maju kebabak
semifinal, jika ada kesamaan nilai maka akan diberikan soal tambahan bagi tim
tersebut.
5) Pengumuman peserta yang lolos akan disampaikan oleh panitia setelah tes tulis
selesai, dan tidak dapat diganggu gugat.
II. BABAK SEMI FINAL
Dari 8 kelompok dengan nilai terbaik akan dibagi menjadi dua sesi dengan cara diundi.
Babak semifinal memiliki 3 tahap yang harus dilewati.
1. Tahap Pertama (Soal Kasus)
a) Setiap kelompok secara bergiliran akan memilih amplop yang dimana amplop
tersebut berisi kasus yang harus dijawab secara berkelompok
b) Dalam satu amplop berisikan 2 lembar naskah yang sama. 1 naskah akan
diberikan kepada juri, dan 1 naskah lagi akan dipegang oleh peserta.
c) Satu amplop terdiri dari 2 soal dalam bentuk kasus dengan alokasi waktu 5 menit
untuk setiap kasus. Waktu akan mulai dihitung setelah panitia memberikan tanda
mulai, dengan pukulan gong.
d) Setiap peserta yang telah memilih amplop diwajibkan untuk menjawab seluruh
soal kasus pada amplop tersebut.
e) Apabila alokasi waktu masih tersisa, peserta diperbolehkan untuk menambahkan
jawaban dari soal yang diterima dengan persetujuan panitia

f) Bila kelompok tersebut telah menjawab soal, akan diberikan point dengan
jenjangan nilai sebagai berikut :
Kurang : 25, Cukup : 50, Baik : 75, Sangat Baik : 100
g) Soal tidak akan dilemparkan kepada kelompok lain.
2. Tahap Kedua (Presentasi Kata atau Gambar)
a) Setiap regu akan mendapatkan sebuah kata atau gambar yang berhubungan
dengan materi.
b) Setiap regu akan diwakilkan oleh satu orang pembicara

yang akan

mempresentasikan sebuah kata atau gambar yang berhubungan dengan materi.
c) Diberikan waktu 1 menit untuk berunding dan 2 menit untuk mempresentasikan.
d) Setiap jawaban yang benar mendapatkan (point +200) dan jika salah (point 0).
3. Tahap Ketiga (Soal Papan)
a) Setiap tim akan diberikan satu papan tulis, penghapus papan dan spidol untuk
menjawab soal yang dibacakan oleh panitia.
b) Setiap regu akan diberikan 10 soal.
c) Soal akan dibacakan maksimal dua kali oleh panitia.
d) Penilaian akan dilakukan dengan ketentuan : Jawaban benar (poin +100), salah
tulis dan salah menjawab (poin 0)
III. BABAK FINAL
Babak final terdiri dari 4 regu pemenang pada babak semifinal. Babak final terdiri dari 3
tahap, yaitu:
1. Tahap Pertama (Soal Amplop)
a) Setiap kelompok secara bergiliran mengambil amplop soal.
b) Soal akan dibacakan oleh panitia, maksiamal sebanyak 2 (dua) kali.
c) Satu amplop terdiri dari 10 soal dalam bentuk soal tertutup dengan alokasi waktu
5 menit. Waktu akan mulai dihitung setelah panitia selesai membacakan soal
pertama, setelah itu waktu terus berjalan.
d) Apabila terdapat soal yang tidak bisa dijawab oleh peserta, maka peserta
diperbolehkan menjawab pas lalu soal akan dilanjutkan ke nomor selanjutnya.
e) Apabila alokasi waktu masih tersisa, soal yang sebelumnya dijawab pas bisa
diulang kembali, kecuali soal yang dijawab salah.
f) Bila benar menjawab, kelompok tersebut akan mendapatkan poin 100 (seratus),
bila salah tidak akan dikurangi poin.
g) Soal tidak akan dilemparkan kepada kelompok lain.

2. Tahap Kedua (Rebutan Dengan Pengurangan Nilai, Nilai Berjenjang)
a) Masing-masing soal akan dibacakan oleh panitia maksimal 2 kali.
b) Jumlah soal rebutan sebanyak 15 soal.
c) Regu yang berhak menjawab adalah regu yang menekan bel terlebih dahulu dan
ditunjuk oleh juri. Alokasi waktu untuk menjawab yaitu 10 detik. Apabila setelah
10 detik tidak menjawab (ditandai dengan bunyi gong) atau jawaban salah, maka
soal dapat direbut oleh regu lain. Regu yang sebelumnya tidak bisa menjawab,
nilai regunya akan dikurangi setengah dari bobot soal. Soal direbut maksimal 1
kali.
d) Nilai pada babak ini berjenjang yaitu soal no. 1 dengan bobot soal 100, soal no. 2
dengan bobot soal 200, soal no. 3 dengan bobot soal 300 dan seterusnya.
e) Apabila saat soal belum selesai dibacakan, ada yang menekan bel terlebih dahulu,
dan ditunjuk oleh juri, maka regu tersebut berhak untuk menjawab. Jawaban benar
akan mendapat nilai sesuai bobot soal, jika salah akan dikurangi setengah bobot
soal. Soal dilanjutkan kembali dan diberi kesempatan kepada regu yang lain untuk
merebut soal tersebut.

3. Tahap Ketiga (Sistem Lelang Point)
a) Pada tahap ini setiap regu berkesempatan untuk memasang point sesuai dengan
yang telah disepakati dengan regunya sendiri.
b) Jumlah soal sebanyak 10 soal.
c) Bila benar menjawab, kelompok tersebut akan mendapatkan point sesuai point
yang sebelumnya disepakati, bila salah akan dikurangi sesuai point yang
sebelumnya disepakati.
c) Pedoman
7 Modul Pedoman PMR Madya PMI Pusat tahun 2008

PETUNJUK TEKNIS LOMBA TUTOR SEBAYA
EKSBISI PRAJA TRISMA (EPT) VI
TAHUN 2019

a) Peserta
1) Peserta terdiri dari 2 orang, dengan ketentuan 1 orang sebagai fasilitator dan 1 orang
sebagai asisten fasilitator, yang terdiri dari putra atau putri maupun campuran. Setiap
sekolah maksimal mengirim 2 tim.
2) Peserta Lomba Tutor Sebaya akan dibatasi menjadi 25 tim.
3) Anggota regu Lomba Tutor Sebaya adalah merupakan anggota PMR atau KSPAN di
sekolah dengan diperkuat oleh Kartu Pelajar atau surat Keterangan dari Kepala
Sekolah dan tidak diperkenankan untuk mengikutsertakan siswa yang bukan
merupakan siswa sekolah yang bersangkutan.
4) Apabila diketahui bahwa anggota Lomba Tutor Sebaya tersebut bukan merupakan
siswa dari sekolah yang bersangkutan, maka regu tersebut akan didiskualifikasi dan
hak-haknya dalam lomba tersebut dibatalkan.
5) Penggantian peserta diperbolehkan paling lambat saat pendaftaran ulang.
6) Peserta diharapkan mengumpulkan Rencana Pokok Pembelajaran (RPP) dalam
bentuk cetak sebanyak 3 rangkap pada saat persiapan Lomba Tutor Sebaya.
7) Masing-masing peserta lomba Tutor Sebaya mempresentasikan materi dengan urutan
sesuai nomor undi yang diambil pada saat Technical Meeting peserta.
8) Peserta akan membawakan materi sesuai dengan undian yang didapat pada saat
Technical Meeting, antara lain:
1. NAPZA
2. Kesehatan Reproduksi
3. IMS
4. HIV dan AIDS.
9) Peserta menggunakan pakaian identitas palang merah atau identitas sekolah.
10) Perlengkapan peserta yang disiapkan oleh panitia yaitu : Papan Flipchart
11) Peserta tidak diperkenankan menggunakan media elektronik seperti laptop dan LCD.
12) Tutor sebaya diwajibkan menggunakan media kreasi dan inovasi sendiri.
13) Penentuan frekuensi nilai tergantung kepada kreatifitas dan inovasi yang dibuat
peserta dan penguasaan penggunaan media.
14) Waktu dalam lomba tutor sebaya adalah 20 menit, dengan rincian :


Persiapan



Tutor sebaya : 15 menit

: 5 menit

15) Apabila presentasi peserta melebihi waktu yang ditentukan maka akan dilakukan
pemberhentian waktu dan hal-hal yang belum disampaikan tidak akan diberikan
poin.
b) Aspek Penilaian
Penilaian berdasarkan form penilaian yang telah ditentukan.

c) Penentuan Pemenang
Pemenang Lomba Tutor Sebaya ditentukan dengan jumlah nilai terbanyak.
d) Waktu Pelaksanaan
Masing-masing peserta diberikan waktu 5 menit untuk persiapan dan 15 menit untuk
presentasi.
e) Pedoman
Modul Pelatihan PRS PMI Pusat tahun 2010.

PETUNJUK TEKNIS LOMBA TANDU DARURAT
EKSBISI PRAJA TRISMA (EPT) VI
TAHUN 2019

a) Peserta
1) Peserta lomba Pembuatan Tandu Darurat adalah siswa / siswi SMP (PMR Madya)
se-Bali.
2) Peserta berupa tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang putra atau putri maupun campuran,
dan berasal dari sekolah yang sama. Setiap sekolah hanya boleh mengirim maksimal
2 tim.
3) Peserta Lomba Tandu Darurat akan dibatasi menjadi 24 tim.
4) Anggota regu lomba Pembuatan Tandu Darurat adalah siswa/siswi dari sekolah yang
bersangkutan dengan diperkuat oleh Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari Kepala
Sekolah.
5) Apabila diketahui bahwa anggota lomba Pembuatan Tandu Darurat bukan
merupakan siswa/siswi dari sekolah yang bersangkutan, maka regu tersebut akan
didiskualifikasi dan hak – haknya dalam lomba tersebut akan dibatalkan.
6) Pergantian peserta diperbolehkan paling lambat saat pendaftaran ulang.
7) Peserta diharapkan berpakaian rapi dan sopan, dengan menggunakan baju
beridentitas palang merah atau identitas sekolahnya (PDL).
8) Peserta / tim hadir paling lambat 15 menit sebelum kegiatan lomba dimulai dan telah
melakukan pendaftaran ulang.
9) Perlengkapan lomba yang disediakan oleh panitia, meliputi :
 2 bambu dengan panjang 2,25 m atau 225 cm*
 2 bambu dengan panjang 0,75 m atau 75 cm*
*Bambu yang disedakan oleh panitia diharap agar tidak di corat coret
9) Perlengkapan lomba yang wajib dibawa oleh peserta, meliputi :
 2 tali pramuka 10 m
 2 tali pramuka 5 m
b) Sistem Lomba dan Penilaian
1) Pada Pos Karantina, masing-masing dari perwakilan tim akan melakukan pengundian
untuk menentukan nomor undi lomba.
2) Jika setelah 3x dipanggil peserta tetap tidak hadir, maka akan dianggap
mengundurkan diri / DIDISKUALIFIKASI.
3) Masing-masing tim diberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan Tandu Darurat.
4) Waktu pembuatan tandu dimulai dan dihentikan, saat Juri meniup peluit.
5) Apabila telah mencapai waktu yang telah ditentukan, maka pemasangan tandu akan
dihentikan dan dinilai hasil akhir yang dikerjakan.

6) Aspek penilaian Lomba Tandu Darurat meliputi :
 Kekompakan tim,
 Pengukuran bambu,
 Simpul,
 Kekuatan tandu,
 Kerapian tandu,
 Ketepatan waktu.
7) Simpul yang digunakan antara lain :
 Simpul Pangkal;
 Simpul Mati;
 Simpul Jangkar;
 Simpul Palang;
 Simpul Cincin.
*Dengan bantalan menggunakan Simpul Pangkal dan Simpul Jangkar.
8) Lomba ini mempertandingkan 1 (satu) tim tiap sesinya sesuai dengan urutan nomor
undi peserta.
9) Peserta diperbolehkan memakai sarung tangan.
c) Penjurian
 Juri dalam kegiatan ini adalah Unsur Sekolah, Staf dan Para Sukarelawan PMI
Kota Denpasar dan PMI Provinsi Bali
 Koordinator juri adalah PMI Kota Denpasar.
 Penilaian menggunakan sistem grade terbuka.
d) Penentuan Pemenang


Lomba ini bersifat eksebisi dan tidak mempengaruhi perhitungan juara umum.



Penentuan pemenang sebanyak 3 (tiga) tim dengan jumlah nilai tertinggi.



Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

PETUNJUK TEKNIS LOMBA HASTA KARYA
EKSBISI PRAJA TRISMA (EPT) VI
TAHUN 2019

a) Peserta
1) Peserta lomba Hasta Karya adalah siswa/siswi SMP/MTs/Sederajat se-Bali.
2) Peserta berupa tim yang terdiri dari 2 (dua) orang, baik Putra ataupun Putri dan
campuran, serta berasal dari sekolah yang sama. Setiap sekolah mengirimkan
maksimal 2 tim.
3) Anggota regu lomba Hasta Karya adalah siswa/siswi dari sekolah yang bersangkutan
dengan diperkuat oleh Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah.
4) Apabila diketahui bahwa anggota lomba Hasta Karya bukan merupakan siswa/siswi
dari sekolah yang bersangkutan, maka regu tersebut akan di diskualifikasi dan hakhaknya dalam lomba tersebut akan dibatalkan.
5) Pergantian peserta diperbolehkan paling lambat saat pendaftaran ulang.
6) Peserta diharapkan berpakaian rapi dan sopan, dengan menggunakan baju
beridentitas palang merah atau identitas sekolahnya.
7) Peserta / tim hadir paling lambat 15 menit sebelum kegiatan lomba dimulai dan telah
melakukan pendaftaran ulang.
8) Perlengkapan dan peralatan lomba tidak disediakan oleh panitia.
9) Peserta diperkenankan membawa sketch atau rancangan model kerajinannya.
10) Peserta diwajibkan mengumpulkan sketch digital dan identitas timnya pada saat
regristrasi ulang.
b) Sistem Lomba dan Penilaian
1) Sebelum perlombaaan dimulai, panitia akan mengecek barang bawaan peserta.
2) Hasta Karya yang dibuat oleh peserta mengusung Tema “Pemanfaatan Barang
Bekas di Era Globalisasi yang Memiliki Nilai Guna sebagai Wujud Kepedulian
Terhadap Lingkungan”.
3) Kerajinan terdiri dari 60% barang bekas dan 40% barang tambahan. Lem dan
hiasan termasuk dalam barang tambahan.
4) Barang-barang yang digunakan dalam pembuatan hasta karya diharapkan agar tidak
membahayakan diri.
5) Peserta dilarang membawa barang setengah jadi. Apabila diketahui bahwa peserta
membawa barang setengah jadi maka tim tersebut akan didiskualifikasi.
6) Tidak diperkenankan menggunakan barang yang berhubungan dengan listrik.
7) Dalam pembuatan kerajinan tempat pengerjaan setiap peserta akan dibatasi, jika
barang atau peserta keluar dari garis batas yang sudah di tentukan maka tim
tersebut akan dikurangi poinnya.
8) Jika waktu yang telah ditentukan sudah habis, maka segala kegiatan peserta akan di
berhentikan, dan peserta menuju tempat yang telah ditentukan.

9) Aspek penilaian Lomba Hasta Karya meliputi :
 Kekompakan tim,
 Keoriginalan,
 Kreativitas,
 Kebersihan,
 Kegunaan,
 Ketepatan waktu.
10) Hasil kerajinan peserta akan menjadi hak milik panitia.
11) Kerajinan yang dibuat harus memiliki judul atau nama.
12) Pada saat pelaksanaan lomba, Pembina tidak diperkenankan untuk membantu
peserta.
c) Waktu Pelaksanaan
 Masing-masing peserta diberikan waktu 3 jam untuk persiapan, pembuatan
kerajinan dan bersih-bersih.
 Panitia tidak memberikan perpanjangan waktu kepada peserta, kecuali terdapat
gangguan-gangguan tertentu.
d) Penjurian
 Hasil kerajinan akan dipajang
 Juri berasal dari Unsur Relawan PMI, Sekolah, dan Pelaku Seni
 Pemenang terdiri dari Juara 1, Juara 2, Juara 3, dan Juara Favorit sesuai
voting terbanyak.

LOMBA TRISMA SCIENCE OLYMPIAD (TSO)
TINGKAT SMP SE-BALI 2019

I. PESERTA
Ketentuan Peserta Trisma Science Olympiad dapat dipelajari sebagai berikut.
a. Peserta Trisma Science Olympiad adalah siswa-siswi SMP atau sederajat se-bali
yang tergabung bersifat perorangan
b. Setiap sekolah diperrolehkan mengirim lebih dari 3 siswa
c. Peserta Trisma Science Olympiad 2019 TIDAK DIPUNGUT BIAYA. (konsumsi
ditanggung peserta).
II. PENDAFTARAN TRISMA SCIENCE OLYMPIAD
Alur pendaftaran Trisma Science Olympiad mengikuti tahap-tahap berikut ini.
a. Peserta bisa mendaftar secara online/offline. Untuk pendaftaran offline dengan
datang ke SMA Negeri 3 Denpasar langsung untuk mengisi formulir perlombaan.
Sedangkan, untuk pendaftaran online yaitu dengan melakukan registrasi melalui
contact person panitia, yaitu LINE :@danarbaadilla atau di Nomor telepon :
0895412381724 dengan mengisi data-data yang diminta sesuai fakta dan mengirim
kepastian untuk bersedia datang dan mengikuti perlombaan TSO di SMA Negeri 3
Denpasar
b. Panitia akan meminta id Line/no telp. Akun Line masing-masing untuk diundang
masuk ke dalam grup Line peserta TSO untuk informasi lebih lanjut
c. Peserta diwajibkan untuk like fanspage akun facebook SMAN 3 Denpasar dengan
alamat https://www.facebook.com/sman3denpasar/ untuk mendapatkan informasi
Trisma Science Olympiad 2019 ( bisa juga dengan memfollow akun resmi
Instagram SMA Negeri 3 Denpasar @trisma_denpasar ).
d. Technical meeting ( TM ) akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019 yang
waktunya tepat sebelum lomba dilaksanakan
III. MEKANISME PELAKSANAAN TRISMA SCIENCE OLYMPIAD
Trisma Science Olyimpiad akan dilaksanakan dalam 2 babak yaitu babak penyisihan dan
final di SMAN 3 Denpasar.
A. Babak Penyisihan
1. Banyaknya soal pada babak penyisihan adalah 40 butir soal dengan materi pokok
yang akan disajikan pada bagian materi pokok
2. Soal yang dilombakan adalah soal pilihan ganda dengan format a, b, c, d dan e.
3. Waktu pengerjaan soal selama 120 menit
4. Penskoran pada babak ini mengikuti format olimpiade, diaman jawaban benar
memperoleh poin +4, Jawaban salah -1, tidak menjawab poin 0

B. Babak Final
Pada babak final akan disiapkan soal essay berbantu praktikum dengan format
problem solving dan tujuan akhir produk / prototype kewirausahaan. Soal dalam
amplop yang telah disiapkan akan dipilih oleh peserta yang lolos di babak final.
Petunjuk dan soal terdapat dalam amplop
IV. JADWAL PELAKSANAAN TRISMA SCIENCE OLYMPIAD
Jadwal Pelaksanaan Trisma Science Olympiad dapat dilihat pada table berikut ini.
a. Pendaftaran ( online dan offline ) 11 Desemper 2018 – 11 Januari 2019
b. Technical meeting: 15 Januari 2019
c. Babak penyisihan : 15 Januari 2019
d. Final: 15 Januari 2019
V. MATERI POKOK KOMPETISI
A. Babak Penyisihan
Pada babak penyisihan, materi pokok yang akan dilombakan adalah sebagai berikut :
1. Matematika : Statistika, Aritmatika, Geometri
2. Fisika : Kinematika, Dinamika, Listrik, Magnet dan Optik
3. Biologi : Bioteknologi, Mikrobiologi.
4. Kimia : Asam-Basa, Zat Aditif, Elektrolit dan Non-elekrolit
5. Geosains : Bantuan dan mineral, Sistem Informasi Geografis
B. Final
Pada babak final soal dibuat adalah eksperimen pemecahan masalah dalam
mencari solusi, dimana materi yang dipertanyakan mencakup keseluruhan materi
penyisihan dengan pemahaman yang lebih mendalam. Keputusan tim juri tidak
dapat diganggu gugat.
VI. PEMENANG DAN HADIAH
Pemenang Trisma Science Olympiad 2019 akan ditentukan berdasarkan skor kompetisi
dan mendapatkan hadiah, diantaranya :
a. Piala untuk pemenang I, II, III
b. Piagam penghargaan bagi siswa yang terganbung dalam tim sekolah yang masuk
babak final
c. Piagam penghargaan bagi guru pembimbing tim yang masuk babak final.
VII. CONTACT PERSON
I Made Adi Sukariawan , S.Pd. ( 085239248284 )
I Ketut Suarjana ( 0818349501 )
Angga Surya ( 081917074888 )
Danar Rafiardi A. ( 0895412381724 / id line : danarbaadilla )

LOMBA MAKENDANG TUNGGAL DAN TARI BARONG BUNTUT
TINGKAT SMP SE-KOTA DENPASAR 2019
I.

PESERTA
Peserta Lomba Mekendang Tunggal adalah siswa SMP Negeri dan Swasta yang ada di
Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

II.

WAKTU DAN TEMPAT
Pendaftaran peserta
Tanggal

: Minggu, 30 Desember 2018 - Senin, 7 Januari 2019

Pukul

: 10.00 s/d 12.00 WITA

Tempat

: SMA Negeri 3 Denpasar d/a Jl. Nusa Indah 20 X
Denpasar

III.

BENTUK PELAKSANAAN KOMPETISI
A. Kompetisi Mekendang Tunggal
1. Nama Kompetisi

: Lomba Makendang Tunggal dan Tari Barong
Buntut

2. Ketentuan Lomba

:

a. Bentuk kompetisi adalah berpasangan.
b. Materi Kendang : Bebarongan.
1. Pepeson Topeng
2. Condong
3. Ngintip Jangkrik
4. Ngomang
c. Proses kompetisi disediakan waktu 12-15 menit untuk masing-masing
peserta
d. Waktu di hitung dari mulai munggah lawang kendang.
e. Pengiring sudah disediakan dari sekaa gong SMA NEGERI 3 Denpasar.
f. Peserta dari tiap-tiap sekolah tidak di batasi, peserta disertai surat
pengantar dari Kepala Sekolah.
g. Peserta diharapkan membawa kendang sendiri sesuai dengan kebutuhan
dan proporsi masing-masing atau menggunakan kendang dan barong yang
telah disediakan
h. Pakaian lomba menyesuaikan dengan pakaian pentas dengan kerangka
acuan adat Bali.
i.

Pendaftaran akan ditutup pada tanggal (6 Januari 2019) sampai kuota kami
terpenuhi.

j.

Penjelasan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan pengundian
nomor urut peserta akan dilakukan dalam Technical Meeting yang akan
dilaksanakan pada :
Hari/tanggal

: Rabu, 9 Januari 2019

Waktu

: 09.30 wita – selesai

Tempat

: SMA Negeri 3 Denpasar

k. Biaya pendaftaran tidak di pungut biaya

l.

Persyaratan Pendaftaran lomba : Membawa foto copy kartu pelajar, foto
3x4 dan surat pengantar dari kepala sekolah.

m. Hal- hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada panitia atau
melalui contact person yang telah tertera di bawah.
n. Ketentuan yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut.
3. Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah dilangsungkan pada akhir
kompetisi.
4. Jadwal Kegiatan

IV.



Hari/ Tanggal

: Selasa, 16 Januari 2019



Waktu

: 09.00 WITA – Selesai



Tempat

: SMA Negeri 3 Denpasar

TEKNIS LOMBA
A. Pembukaan lomba akan di mulai pada pukul 09.00.
B. Lomba akan di mulai pada pukul 09.30
C. Peserta harus hadir 30 menit sebelum lomba di mulai untuk registrasi ulang.
D. Semua peserta harus menyiapkan pakaian atau perlengkapan yang di perlukan.
E. Waktu yang diberikan kepada peserta pada saat kompetisi berlangsung adalah 812 menit
F. Waktu akan dihitung mulai dari munggah lawang kendang.
G. Jika waktu salah satu peserta sudah menunjukan 12 menit, akan ditandai dengan
pemukulan BENDE sebanyak 1 kali.
H. Jika waktu salah satu peserta sudah menunjukan 15 menit, akan ditandai dengan
pemukulan BENDE sebanyak 2 kali.
I. Seandainya waktu salah satu peserta melebihi 15 menit, akan diberikan
pemotongan nilai dari juri.
J. Lomba tidak menggunakan mic untuk di kendang.
K. Tempat lomba akan dilaksanakan di workshop (aula) SMAN 3 Denpasar.
L. Jika peserta telah 3 kali dipanggil, namun tidak datang, maka peserta akan
diberikan kesempatan tampil setelah nomor undi terakhir, dan akan diberikan
pengurangan nilai.
M. Suppporter diwajibkan menggunakan identitas sekolah.
N. Supporter dilarang membawa atribut yang menggangu kelancaran acara, agar
tidak terjadi kericuhan.

V.

KRITERIA PENILAIAN

:

KENDANG :
a) TEKNIK
b) KREATIVITAS
c) PENYAJIAN / EKSPRESI
d) SUARA KENDANG

TARI

:
a) TANDANG
b) TANGKIS
c) TANGKEP
d) TETIKES
e) TETUEK

VI.

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA :
HAK :
a) Peserta yang mendapatkan juara 1,2,3, harapan 1,2,3, dan favorit berhak
mendapatkan hadiah yang telah disiapkan.
b) Peserta berhak menguasai panggung pada saat pementasan.
c) Peserta dapat menggunakan kendang dan barong yang telah disediakan
panitia.
KEWAJIBAN :
a) Peserta harus datang tepat waktu agar acara dapat berjalan dengan lancar.
b) Peserta harus melengkapi ketentuan lomba yang sudah ditentukan.
c) Peserta harus menyiapkan kebutuhannya masing-masing.

VII.

HADIAH DAN PENGHARGAAN :
Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah dilangsungkan pada akhir kompetisi.
Penetapan pemenang adalah:
Juara I

: Piala, piagam dan uang pembinaan

Juara II

: Piala, piagam dan uang pembinaan

Juara III

: Piala, piagam dan uang pembinaan

Juara Harapan I , II , III : Piagam
Juara Favorit : Plakat dan Piagam
Semua Peserta Diberikan Piagam Penghargaan.
VIII. CONTACT PERSON
Panitia guru

: Drs. I Ketut Arya Putra M.pd (081239166378)

Panitia Mekendang Tunggal 1

:Komang Tri Asta P.S. (085338223386)

Panitia Mekendang Tunggal 2

: I Made Mahotama Warmasuta (081239669880)

LOMBA NYURAT AKSARA BALI
TINGKAT SMP SE-KOTA DENPASAR 2019
1. PESERTA
Peserta lomba nyurat aksara bali adalah siswa/siswi SMP NEGERI/swasta se Kota
Denpasar.
2. JADWAL LOMBA
a. Lomba Nyurat Aksara Bali di Daun Lontar akan dilaksanakan pada:
Hari / tanggal

: Rabu, 16 Januari 2019

Waktu

: 08.00 WITA - Selesai

Tempat

: SMAN 3 Denpasar

b. Pendaftaran dilaksanakan pada:
Pendaftaran sesi 1
Hari / tanggal

: Minggu, 16 Desember 2018 – Minggu, 30 Desember 2018

Waktu

: 11.00 – 15.00 WITA

Tempat

: SMAN 3 Denpasar

Pendaftaran sesi 2
Hari / tanggal

: Rabu, 2 Januari 2019 – Kamis, 10 Januari 2019

Waktu

: 15.30 – 17.30 WITA

Tempat

: SMAN 3 Denpasar

3. KETENTUAN
a. Bentuk kompetisi adalah perorangan Peserta maksimal 2 orang (putra / putri) dan 1
orang Pembina.
b. Semua Peserta memakai pakaian adat madya.
c. Materi : Alih aksara teks berbahasa Bali dari aksara latin ke aksara Bali di atas daun
lontar, Dengan media lontar dibawa oleh peserta lomba dengan panjang 35 cm.
Naskah ditentukan oleh panitia.
d. Peserta wajib membawa perlengkapan seperti : pangrupak, bantalan, dulang dan
penghitam.
e. Penilaian lomba dilihat dari kesesuaian busana, etika, bentuk tulisan, kerapian tulisan
dan komposisi, pasang aksara, ketuntasan.
f. Durasi waktu masing-masing peserta adalah 2 jam.
g. Technical Meeting akan dilaksanakan pada :
Hari/tanggal

: Kamis, 10 Januari 2019

Waktu

: 16.00 – 18.00 WITA

Tempat

: SMAN 3 Denpasar

h. Biaya pendaftaran GRATIS.
i.

Ketentuan yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut.

j.

Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah dilangsungkan pada akhir kompetisi.

k. Pada saat melakukan pendaftaran, peserta membawa beberapa persyaratan : Foto
copy kartu pelajar, foto 2 lembar(3x4), surat pengantar dari kepala sekolah, dan
membawa 2 buah lontar dengan ukuran 35 cm.

4. HADIAH
Juara I

: Piala, Piagam

Juara II

: Piala, Piagam

Juara III

: Piala, Piagam

5. CONTACT PERSON
Milda Marsila : 082145903482 /Id Line: milda182
Dian Sastra

: 0895413368951/Id Line: diansastraa

LOMBA MAWIRAMA/KEKAWIN
TINGKAT SMP SE-KOTA DENPASAR 2019
1. PERSYARATAN PESERTA
a. Peserta adalah siswa SMP NEGERI/swasta se-Kota Denpasar
b. Sekolah mengirimkan pasangan putra dan putri sebagai wakil sekolah disertai surat
keterangan dari kepala sekolah masing-masing.
c. Semua peserta berpakaian adat bali dan diharapkan hadir di tempat lomba 30 menit
sebelum lomba dimulai.
d. Pendaftaran peserta melalui panitia mawirama, bisa datang langsung ke SMAN 3
Denpasar, Jln Nusa Indah No 20x, Denpasar, telpon : (0361) 234293.
e. Nomor undi peserta akan di ambil pada saat registrasi ulang sebelum lomba dimulai.
f. Pendaftaran gratis.
g. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
h. Pada saat melakukan pendaftaran , peserta membawa beberapa persyaratan : Foto
copy kartu pelajar, foto 2 lembar (3x4), surat pengantar dari kepala sekolah.
i.

j.

Technical Metting akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal

:Kamis , 10 januari 2019

Waktu

:16.00 – 18.00

Tempat

:SMAN 3 Denpasar.

Ketentuan yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut.

k. Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah dilangsungkan pada akhir kompetisi
2. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
a. Lomba mawirama 2018 akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal

:Rabu, 16 Januari 2019

Waktu

: 08.00 – Selesai

Tempat

: SMAN 3 Denpasar

b. Pendaftaran dilaksanakan pada:
Pendaftaran sesi 1
Hari/tanggal

: Minggu, 16 Desember 2018 – Minggu, 30 Desember 2018

Waktu

: 11.00 – 15.00 WITA

Pendaftaran sesi 2
Hari/tanggal

: Rabu, 02 Januari 2019 – Kamis, 10 Januari 2019

Waktu

: 15.30 – 17.30 WITA

Tempat

: SMAN 3 Denpasar

3. MATERI
a. Peserta pasangan siswa putra diwajibkan membawakan 1 bait wirama wajib dan 1
bait wirama pilihan dengan cara membaca. Peneges menghafal materi terlampir.
b. Peserta pasangan siswa putri diwajibkan membawakan 1 bait wirama wajib dan 1 bait
wirama pilihan dengan cara membaca. Peneges menghafal materi terlampir.

4. KRETERIA PENILAIAN
 Pengwacen (pembaca)
a. Tikas (penampilan)
b. Suara (jenis dan keindahan suara)
c. Guru laghu
d. Onek-onekan (jelas tidaknya ucapan)
e. Raras (ekspresi)
 Peneges (penerjemah)
a. Tikas (penampilan)
b. Artos (ketepatan terjemahan)
c. Anggah ungguhing basa
d. Kelengutan basa
e. Raras (ekspresi)
5. HADIAH
Juara I

: Piala, Piagam

Juara II

: Piala, Piagam

Juara III

: Piala, Piagam

6. CONTACT PERSON
Anom Swandewi
: 082147317914/ Id Line: anomswand
Arya Dwisetya
: 087865121717/ Id Line: 68701234567

