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B L I T A R 66191

KOMPETISI MIPA DAN SENI SMAN 1 KESAMBEN TAHUN 2017
( KOMISE SMANSA 2017)
I.

PENDAHULUAN
Kompetisi MIPA dan Seni SMAN 1 Kesamben Tahun 2017 atau KOMISE SMANSA 2017
merupakan salah satu event tahunan resmi OSIS SMA Negeri 1 Kesamben, dalam rangka
peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan memperebutkan Trofi Kepala Cabang Dinas
Pendidikan wilayah Kab./Kota Blitar yang bertujuan untuk mencari bibit-bibit unggul bidang
akademik dan non akademik yang nantinya akan masuk ke pendidikan menegah menjadi
siswa-siswi SMA/SMK yang diharapkan kelak akan menjadi siswa-siswi yang unggul dan
berprestasi dalam ajang kompetisi siswa pada Olimpiade di tingkat Kabupaten/Kota, atau
bahkan sampai tingkat Nasional. Tahun 2017 ini adalah tahun pertama dalam
penyelenggaraan KOMISE SMANSA dan merupakan salah satu kegiatan yang ditunggutunggu oleh pelajar SMP/MTs di kabupaten Blitar sebagai salah satu ajang untuk
berkompetisi dan beradu prestasi untuk memperebutkan posisi terbaik sebelum UN tingkat
SMP/MTs dilaksanakan. Tahun ini panitia membuka kesempatan bagi pelajar SMP/MTs se
Kabupaten Blitar untuk penguasaan
kompetensi mata pelajaran Matematika, Ilmu
Pengetahuan Alam dan Seni dan sekaligus sebagai ajang untuk mengenal lebih dekat SMA
N 1 Kesamben sebagai salah satu alternatif pilihan untuk pendidikan menengah atas
sebagai sarana meraih prestasi dan masa depan yang diharapkan.
KOMISE SMANSA I ini terbagi dalam 2 (dua) kompetisi yaitu :
1. Kompetisi Mata Pelajaran matematika dan IPA
2. Kompetisi Seni dengan melaui kompetisi solo vokal

II. PELAKSANAAN KEGIATAN
Hari/tanggal
pukul
tempat

: Minggu, 23 April 2017
: 07.00 WIB s.d. selesai
: SMAN 1 Kesamben, Jl Bromo Kesamben, Tlp.0342 331397

III. KETENTUAN PESERTA
Peserta KOMISE SMANSA 2017 adalah :
1. Siswa kelas IX SMP/MTs Negeri/Swasta dan atau sederajat di wilayah Kabupaten Blitar
2. Memiliki kartu pelajar atau surat keterangan yang disahkan kepala sekolah yang
bersangkutan.
3. Peserta bersifat perorangan.
4. Jumlah peserta dari masing-masing sekolah tidak dibatasi.

IV. TEKNIS PENDAFTARAN
Pendaftaran hanya secara offline. Pendaftar Calon peserta dapat langsung mendaftar di
Resepsionis (Kantor atas) SMAN 1 Kesamben secara kolektif atau perorangan dengan syarat :
1.
2.
3.
4.

Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi ( dapat di foto kopi)
Menyerahkan 2 (dua) lembar foto berukuran 3 x 4 berwarna/hitam putih.
Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
Menyerahkan fotocopy kartu pelajar atau surat keterangan pengganti Kartu Pelajar dari
sekolah asal.
5. Menyerahkan fotocopy rapor kelas IX semester gasal tahun pelajaran 2016/2017
(disertai halaman depan, dan halaman identitas siswa)
Formulir pendaftaran yang sudah diisi dan dilampiri persyaratan tersebut diatas :
1. dimasukan dalam map berwarna merah (untuk peserta kompetisi MIPA)
2. dimasukkan dalam map berwarna kuning (untuk peserta kompetisi seni)
Dan diserahkan langsung ke panitia di Ruang Resepsionis SMA Negeri 1 Kesamben Jl. Bromo
Kotak Pos 14 Kesamben Kabupaten Blitar.

V. WAKTU PENDAFTARAN
Pendaftaran dimulai pada :
Tanggal

: 7 – 22 April 2017

Waktu

: Jam kerja pukul 07.30 sampai dengan 14.00 WIB

Tempat

: Resepsionis ( Kantor Atas) SMA Negeri 1 Kesamben.

Catatan

: Setiap pendaftar akan memperoleh Kartu Peserta KOMISE 1 dari Panitia.

VI. PELAKSANAAN KOMPETISI
A. Kompetisi MIPA.
Dilaksanakan dengan Computer Base Test (CBT) bentuk tes pilihan ganda dengan
ketentuan, nilai untuk setiap jawaban BENAR +4, SALAH -1, dan KOSONG 0.
Hasil seleksi diambil 20 % jumlah peserta dengan nilai terbaik berdasarkan peringkat nilai.
Pemenang 1, 2 dan 3 berhak mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan
prestasi siswa.
20 % peserta terbaik berpeluang besar diterima di SMA Negeri 1 Kesamben melalui PPDB
Jalur Khusus Tahun Pelajaran 2017/2018, dengan cara melakukan regristasi ulang dengan
menunjukkan piagam penghargaan dan surat keterangan bahwa yang bersangkutan duduk
di kelas IX dari kepala Sekolah pada hari pertama PPDB Jalur PMDK SMAN 1 Kesamben (
waktu Tanggal akan di umumkan lebih lanjut)
B. KOMPETISI SENI
Syarat-syarat :
1. Peserta memenuhi syarat-syarat umum yang ditentukan panitia ( Poin IV )
2. Peserta menyanyikan lagu wajib yang telah ditentukan panitia
3. Peserta di iringi musik yang disediakan panitia

4. Pemenang 1,2, dan 3 berhak mendapat piagam penghargaan dan uang pembinaan
prestasi dari panitia.
5. 20 % dari peserta terbaik berpeluang besar diterima di SMA Negeri 1 Kesamben
melaui jalur khusus dengan cara melakukan regristasi ulang dengan menunjukkan
piagam penghargaan dan surat keterangan bahwa yang bersangkutan duduk di
kelas IX dari kepala Sekolah pada hari pertama PPDB Jalur PMDK SMAN 1 Kesamben
( waktu dan Tanggal akan di umumkan lebih lanjut)

Daftar lagu wajib :
1. Dia ( Anji )
2. All I Ask (Adele)
3. Kau Yang Telah Pergi ( Cafein)
4. Dalam Kenangan ( Kris Dayanti)
5. Setelah Kau Tiada (Cakra Khan)
VII. TATA TERTIB PESERTA
1. Peserta wajib mengikuti upacara pembukaan yang dilaksanakan di aula SMAN 1
kesamben pada pukul 07.00, sebelum pelaksanaan lomba;
2. Peserta wajib berseragam almamater lengkap, rapi dan sopan
NB: Apabila tidak tersedia seragam almamater, diperbolehkan memakai seragam biru
putih
3. Kompetisi dimulai setelah upacara pembukaan ;
4. Peserta bersifat perorangan (individu) dan wajib membawa perlengkapan alat tulis yang
diperlukan dalam kompetisi yang dibutuhkan;
5. Peserta yang diperkenankan mengikuti lomba adalah peserta yang terdaftar secara sah
pada panitia;
6. Apabila ternyata peserta dalam mengikuti lomba mengganti peserta dengan orang lain
atau tidak memenuhi persyaratan, maka peserta tersebut dianggap tidak sah
(diskualifikasi);
7. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan langsung mengikuti perlombaan, kecuali
mendapat izin dari panitia untuk mengikuti kompetisi,dan kepadanya tidak diberikan
tambahan waktu;
8. Bila peserta datang terlambat melebihi dari waktu yang ditentukan yaitu tiga perempat
dari waktu kompetisi maka peserta tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi dan di
diskualifikasi;
9. Apabila peserta yang sedang mengikuti kompetisi didampingi oleh pembina maka pada
pelaksanaan kompetisi pembina harus berada diluar ruang kompetisi ( khusus kompetisi
MIPA);
10. Peserta tidak diperbolehkan saling memberi atau menerima jawaban atau bekerjasama
dengan peserta yang dalam bentuk apapun;
11. Peserta wajib menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan lomba mulai dari
pelaksanaan sampai dengan akhir perlombaan;
12. Apabila pada hari pelaksanaan kompetisi peserta tidak hadir maka dinyatakan gugur
(diskualifikasi)
13. Keputusan panitia adalah mutlak dan dapat dipertanggungjawabkan;
14. Dengan mendaftarkan diri, peserta dianggap mengerti dan bersedia mematuhi
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia, dan apabila peserta tidak
mematuhi maka panitian berhak mengeluarkan peserta tersebut dan memperoleh nilai
nol;

VIII. PENGHARGAAN, HADIAH DAN REWARD, dll.
Masing juara kategori kompetisi akan mendapatkan :
a. Juara I : Piagam Kejuaraan + Uang pembinaan prestasi sebesar Rp. 250.000 (duaratus
limapuluh ribu rupiah)
b. Juara II : Piagam Kejuaraan + Uang pembinaan prestasi sebesar Rp. 200.000 (duaratus
ribu rupiah)
c. Juara III : Piagam Kejuaraan + Uang pembinaan prestasi sebesar Rp. 150.000 (seratus
limapuluh ribu rupiah)
d. Dan 20% peserta terbaik : Piagam penghargaan sebagai peserta.
CATATAT :
1. Lembaga yang paling banyak memperoleh kejuaraan pada masing-masing kompetisi
berhak mendapatkan trofi bergilir Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar Raya.
2. 20 % peserta terbaik masing-masing kategori kompetisi berpeluang besar masuk di
SMA Negeri 1 Kesamben melalui PPDB Jalur Khusus Tahun Pelajaran 2017/2018
3. Tiap peserta berhak mendapatkan : snack, buku notes, bollpoin dari panitia.
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