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A. PENDAHULUAN 

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2015.  

OSIS SMAN 10 Malang Leadership Academy mengadakan kompetisi Future Leader 

Competition (FLC) tahun 2015 Se-Kota Malang yang bertajuk “Creative Education for 

Future Leader” yang akan dilaksanakan pada 11 Mei 2015 di kampus 2 SMAN 10 Malang 

Leadership Academy di Jl Raya Tlogowaru, Kedungkandang, Malang yang bertujuan 

untuk menjaring putra-putri daerah terbaik yang berhak mendapatkan Full Scholarship* 

di SMAN 10 Malang Leadership Academy. 

 

B. BENTUK KEGIATAN 

 Kompetisi dalam bidang: 

 

 1. Olimpiade Matematika 

 2. Olimpiade IPA 

 3. Olimpiade Komputer 

 4. Dongeng 

 5. Solo Vocal 

 6. Storytelling 

 7. Digital Poster Design   

 

     C. PESERTA KEGIATAN 

    Siswa/siswi SMP/MTs/Sederajat se-kota Malang  

 

D. KETENTUAN  

1. PESERTA 

a) Siswa/siswi SMP/Mts/Sederajat se-kota Malang 

b) Individu yang mewakili satu instansi sekolah SMP/Mts/Sederajat di Kota 

Malang 

c) Jumlah Peserta masing-masing sekolah tidak di batasi 

*untuk lulusan tahun 2015 



  

 

 

 

 

 

d) Wajib hadir ketika Technical Meeting di tempat dan waktu yang sudah 

ditentukan 

e) Pembatalan pendaftaran maksimal dilakukan paa saat Technical Meeting, 

dan uang yang telah dibayarkan dinyatakan hangus 

f) Diperbolehkan membawa guru pendamping dan suporter maksimal 5 / 

sekolah 

g) Pada hari H, peserta wajib hadir 20 menit sebelum acara dimulai 

h) Peserta diwajibkan melakukan pendaftaran ulang pada hari H 

 

2. SISTEM PENDAFTARAN 

a) Peserta mengunduh formulir pendaftaran di www.sman10malang.sch.id  

atau yang terlampir pada panduan lomba 

b) Peserta mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap 

c) Peserta melengkapi berkas pendaftaran berupa : Formulir, Foto kopi Kartu 

Pelajar/ Surat Keterangan dari sekolah untuk mengikuti lomba  

d) Peserta membayar biaya pendaftaran melalui transfer Bank BRI nomor 

rekening 6379-01-003641-53-7 atas nama Atika Umi H 

e) Panitia bersedia mengambil uang pendaftaran di sekolah masing-masing  

f) Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran segera melakukan 

konfirmasi ke Atika Umi Hanif No. Handphone 089680610485  

g) Peserta menyerahkan scan/fotokopi bukti transfer dan berkas pendaftaran 

pada saat Technical Meeting 

h) Batas akhir pendaftaran sampai dengan tanggal 7 Mei 2015 

i) Menghadiri Technical Meeting sesuai jadwal yang ditentukan 

 

 

 

 

 

 

http://www.sman10malang.sch.id/


  

 

 

 

 

 

3. TECHNICAL MEETING 

Dilaksanakan pada : 

Hari/tanggal : 9 Mei 2015 

Waktu  : 08.00 - Selesai 

Tempat  : Aula Mercusuar SMAN 10 Malang Leadership Academy 

  Jalan Raya Tlogowaru, Kel. Tlogowaru, Kec. Kedungkandang      

Kota Malang 

4. PELAKSANAAN 

Dilaksanakan pada :  

Hari/tanggal : 11 Mei 2015 

Waktu  : 07.30 - Selesai 

Tempat  : SMAN 10 Malang Leadership Academy 

Jalan Raya Tlogowaru, Kel. Tlogowaru, Kec. Kedungkandang    

Kota Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

E. JURNAL PELAKSANAAN DAN JURNAL TEKNIS CABANG LOMBA  

1. Olimpiade  

Petunjuk Pelaksanaan 

 Ketentuan Umum Lomba 

1. Peserta hadir 30 menit sebelum pelaksanaan lomba 

2. Peserta yang hadir terlambat tidak mendapat tambahan waktu 

3. Peserta memakai seragam sekolah masing-masing 

4. Peserta memakai tanda peserta dari panitia 

5. Peserta menempati tempat duduk sesuai nomor urut yang diberikan 

6. Peserta diwajibkan membawa alat tulis milik sendiri 

7. Peserta tidak diperkenankan membawa dan menggunakan : 

a. Buku, catatan, dan segala macam bentuk kertas 

b. Alat hitung dan geometri lainya 

c. Alat komunikasi dan sejenisnya 

8. Saat mengerjakan soal, peserta tidak diperkenankan : 

a. Pinjam meminjam alat tulis 

b. Menggunakan alat hitung (kalkulator, sempoa, dll) 

c. Bertanya atau berbicara dengan peserta lain 

d. Memberi atau menerima catatan dari peserta lain 

e. Melihat atau memperlihatkan jawaban kepada peserta lain 

f. Keluar ruangan tanpa izin pengawas 

9.  Peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan    

olimpiade 

10. Peserta yang melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi 

berupa : 

Pelanggaran pertama   : peringatan lisan 

Pelanggaran kedua   : peringatan lisan kedua 

Pelanggaran ketiga   : diskualifikasi 

11. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat 



  

 

 

 

 

 

Petunjuk Teknis 

a) Metode lomba Olimpiade IPA 

Olimpiade IPA terdiri dari tiga babak, yaitu babak penyisihan, semifinal 

dan final. 

1) Babak Penyisihan (Paper Based Test) 

1. Soal sebanyak 60 soal dengan waktu selama 90 menit. Bentuk soal   

berupa pilihan ganda dengan rincian : 

- 10 soal kimia dasar 

- 25 soal biologi 

- 25 soal fisika 

 

2. Hanya boleh dikerjakan pada lembar yang telah disediakan oleh 

panitia 

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

4. Panitia  tidak menyediakan kertas buram dan peserta tidak 

diperbolehkan membawa kertas buram sendiri, hanya 

diperbolehkan menggunakan kertas soal yang sudah disediakan 

5. 10 peserta dengan nilai tertinggi dalam babak ini dinyatakan lolos 

dan berhak mengikuti babak semifinal 

6. Apabila ada peserta dengan nilai yang sama maka akan diambil 

peserta dengan jawaban benar terbanyak di bidang fisika, 

kemudian bidang kimia dasar, dan yang terakhir biologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

2) Babak Semifinal 

1. Peserta duduk sesuai nomor ranking pengumuman hasil seleksi 

babak penyisihan 

2. Panitia akan menyediakan 2 lembar kertas jawaban untuk tiap 

peserta  

3. Setiap bangku akan disediakan 1 soal uraian yang akan dikerjakan 

oleh peserta yang menempati bangku tersebut selama 3 menit 

4. Jika waktu pengerjaan sudah habis akan ada penanda dari panitia 

dan siswa harus berpindah bangku searah jarum jam untuk 

mengerjakan soal berikutnya 

5. Bobot nilai tertera pada masing-masing soal , bergantung pada 

tingkat kesulitan soal 

6. 5 peserta dengan nilai tertinggi dalam babak ini dinyatakan lolos 

dan berhak mengikuti babak final 

 

3) Babak Final 

     Penentuan juara 1,2, dan 3 berdasarkan akumulasi poin dari sesi I 

dan sesi II dalam babak final 

Sesi I 

1. Panitia menyediakan 30 pertanyaan atau pernyataan benar salah  

2. Setiap peserta diberi kesempatan untuk memilih 6 pertanyaan dan 

menjawab secara bergantian 

3. Waktu menjawab setiap pertanyaan atau pernyataan maksimal 2.5 

menit 

4. Bobot nilai benar adalah 5 poin dan tidak ada pengurangan nilai 

jika salah atau tidak menjawab 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Sesi II  

1. Peserta akan diberikan kesempatan untuk memilih satu buah kasus 

yang disediakan oleh panitia tentang IPA secara acak  

2. Akan diberikan waktu maksimal 5 menit untuk mengutarakan 

tanggapan dari kasus tersebut dihadapan juri 

3. Penilaian berdasarkan kesesuaian dan bobot jawaban yang 

disampaikan oleh peserta 

4. Nilai maksimal setiap kasus adalah 50 poin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

b) Metode lomba Olimpiade Matematika 

Olimpiade Matematika terdiri dari tiga babak, yaitu babak penyisihan, 

semifinal dan final. 

1) Babak Penyisihan (Paper Based Test) 

1. Soal sebanyak 35 soal dengan waktu selama 90 menit. Bentuk soal   

berupa pilihan ganda 30 soal dan essay 5 soal 

2. Hanya boleh dikerjakan pada lembar yang telah disediakan oleh 

panitia 

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

4. Panitia  tidak menyediakan kertas buram dan peserta tidak 

diperbolehkan membawa kertas buram, hanya diperbolehkan 

menggunakan kertas soal yang sudah disediakan 

5. 10 peserta dengan nilai tertinggi dalam babak ini dinyatakan lolos 

ke babak semifinal 

6. Apabila ada peserta dengan nilai yang sama maka akan diambil 

peserta dengan jawaban benar terbanyak pada essay, kemudian 

pilihan ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

2) Babak Semifinal 

 1. Babak semifinal diadakan di arena outdoor 

2. Babak semifinal terdiri atas 4 pos, masing-masing pos terdapat 3 butir 

soal yang dipilih secara acak oleh peserta 

3. Panitia akan menyediakan lembar kertas jawaban dan amplop soal 

untuk peserta  

4. Peserta boleh memilih soal yang akan dikerjakan tiap posnya, dan 

wajib menyerahkan hasil jawaban kepada panitia yang menjaga di 

tiap posnya 

5. Bobot poin nilai tertera pada masing-masing soal, bergantung pada 

tingkat kesulitan soal 

 6. Pemenang akan ditentukan dari peserta yang mendapatkan 

akumulasi poin terbesar dari keempat pos  

7. Jika ada poin yang sama antar peserta, maka pertimbangan 

selanjutnya dilihat dari waktu pengerjaan 

8. Panitia membatasi waktu maksimal pengerjaan soal selama 20 

menit untuk 4 pos 

6. Jika waktu pengerjaan sudah habis, akan ada penanda dari panitia 

dan pengerjaan soal wajib dihentikan 

7. 5 peserta dengan nilai tertinggi dalam babak ini dinyatakan lolos 

dan berhak mengikuti babak final 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

3) Babak Final 

Penentuan juara 1,2, dan 3 berdasarkan akumulasi point dari sesi I dan 

sesi II dalam babak final 

Sesi I 

1.Akan disediakan 30 pertanyaan atau pernyataan pilihan  

2.Setiap peserta akan menjawab 6 dari pertanyaan atau pernyataan 

yang akan dipilih secara acak oleh peserta 

3.Waktu menjawab setiap pertanyaan atau pernyataan maksimal 2.5 

menit 

4.Bobot nilai benar adalah 5 poin dan tidak ada pengurangan nilai jika 

salah atau tidak menjawab 

 

Sesi II  

1.Peserta akan diberikan kesempatan untuk memilih satu buah 

kasusyang disediakan oleh panitia tentang Matematika secara acak  

2.Akan diberikan waktu maksimal 5 menit untuk mengutarakan 

tanggapan dari kasus tersebut dihadapan juri 

3.Penilaian didasarkan atas kesesuain dan bobot jawaban yang 

diberikan peserta 

4.Nilai maksimal setiap kasus adalah 50 poin 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

c) Metode lomba Olimpiade Komputer  

 

Olimpiade Komputer terdiri dari tiga babak, yaitu babak penyisihan, 

semifinal dan final. 

1) Babak Penyisihan (Paper Based Test) 

1. Soal sebanyak 60 soal dengan waktu selama 90 menit. Bentuk soal   

berupa pilihan ganda 

 

2. Hanya boleh dikerjakan pada lembar yang telah disediakan oleh 

panitia 

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

4. Panitia  tidak menyediakan kertas buram dan peserta tidak 

diperbolehkan membawa kertas buram, hanya diperbolehkan 

menggunakan kertas soal yang sudah disediakan 

5. Peserta dengan 10 nilai tertinggi dalam babak ini dinyatakan lolos ke 

babak semifinal 

6. Apabila ada peserta dengan nilai yang sama maka akan diambil 

peserta dengan waktu pengumpulan tercepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

2) Babak Semifinal 

1. Babak semifinal berisi pertanyaan berupa esai tentang suatu kasus 

yang  berhubungan dengan dunia komputer  

2. Panitia akan menyediakan lembar kertas jawaban 

3. Bobot poin nilai bergantung pada ketepatan jawaban esai  

4. Jika ada poin yang sama antar peserta, maka pertimbangan 

selanjutnya dilihat dari waktu pengerjaan 

5. 5 Nilai tertinggi peserta dalam babak ini dinyatakan lolos dan berhak 

mengikuti babak final 

3) Babak Final 

Penentuan juara 1,2, dan 3 berdasarkan akumulasi point dari sesi I dan 

sesi II dalam babak final 

Sesi I 

1.Akan disediakan 30 pertanyaan atau pernyataan pilihan  

2.Setiap peserta akan menjawab 6 dari pertanyaan atau pernyataan 

yang akan dipilih secara acak oleh peserta 

3.Waktu menjawab setiap pertanyaan atau pernyataan maksimal 2.5 

menit 

4.Bobot nilai benar adalah 5 poin dan tidak ada pengurangan nilai jika 

salah atau tidak menjawab 

Sesi II  

1.Peserta akan diberikan kesempatan untuk memilih satu buah kasus 

yang disediakan oleh panitia tentang Komputer secara acak  

2.Akan diberikan waktu maksimal 5 menit untuk mengutarakan 

tanggapan dari kasus tersebut dihadapan juri 

3.Penilaian didasarkan atas kesesuain dan bobot jawaban yang 

diberikan peserta 

4.Nilai maksimal setiap kasus adalah 50 poin 

 



  

 

 

 

 

 

2. Mendongeng 

Petunjuk Pelaksanaan 

Peserta diperbolehkan memakai kostum dan property untuk mendukung 

penampilan. Peserta memilih salah satu dari dongeng dibawah ini yang 

akan dijadikan bahan mendongeng.  

 Pilihan Dongeng 

a. Jaka Tingkir (Jawa Tengah) 

b. Timun Mas (Jawa Tengah) 

c. Nyi Roro Kidul (Jawa Tengah) 

d. Tujuh Anak Lelaki (Nangroe Aceh Darussalam) 

e. Aji Saka (Jawa Tengah) 

f. Asal-Usul Nama Buleleng dan Singaraja (Bali) 

g. Si Pitung (DKI Jakarta) 

h. Si Kabayan (Jawa Barat) 

i. Si Pahit Lidah (Sumatera Selatan) 

j. Toba dan Samosir (Sumatera Utara) 

k. Lutung Kasarung (Jawa Barat) 

l. Asal-Usul Nama Banyuwangi (Jawa Timur) 

m. Ande-Ande Lumut (Jawa Timur) 

n. Sangkuriang (Jawa Barat) 

o. Putri Tandampalik (Sulawesi Selatan) 

p. Telaga Bidadari (Kalimantan Selatan) 

q. Cindelaras (Jawa Timur) 

r. Asal-Usul Nama Minangkabau (Sumatera Barat) 

s. Buaya Ajaib (Papua) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Teknis  

 Metode Lomba Mendongeng 

Lomba Mendongeng FLC menggunakan sistem audisi untuk mencari 

3 juara terbaik yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari. Lomba ini 

terdiri dari dua babak, Penyisihan dan Final: 

 

1) Penyisihan 

1. Setiap peserta memiliki waktu sebanyak 5-8 menit untuk membawakan 

dongengnya 

2. Peserta wajib membawakan salah satu dongeng yang telah 

disediakan oleh panitia 

3. Peserta wajib menyerahkan softcopy naskah dongeng kepada panitia 

saat Technical Meeting 

4. Peserta tidak diperkenankan membawa naskah/catatan dalam 

bentuk apapun saat tampil 

5. Akan diambil 5 peserta untuk lanjut ke Babak Final 

2) Final 

1. Undian akan dilaksanakan untuk menentukan dongeng yang akan 

dibawakan oleh finalis 

2. Peserta diberi waktu sebanyak 30 menit untuk mempersiapkan 

dongeng yang akan dibawakan 

3. Sebelum tampil, peserta dipersilahkan memilih sejumlah 5 (lima) 

properti penunjang yang telah disiapkan oleh panitia 

4. Peserta diperkenankan membawa catatan saat tampil 

5. Setiap peserta memiliki waktu sebanyak 5-8 menit untuk membawakan 

dongengnya di depan juri 

 



  

 

 

 

 

 

3. Solo Vocal  

Petunjuk Pelaksanaan 

 Ketentuan Umum Lomba 

1. Peserta diperkenankan menggunakan kostum yang sesuai dengan 

konsep lagu dengan tetap menjaga kesopanan 

2. Setiap peserta telah mempersiapkan dua lagu. Satu buah lagu wajib 

dan satu lagu pilihan yang akan dibawakan dengan Minus One (MP3) 

3. Lagu pilihan menggunakan lagu daerah Jawa Timur 

4. Daftar lagu wajib: 

No Pilihan Lagu wajib Putri Pilihan wajib Bebas Putra 

1. If I were a Boy – Beyonce Man in The Mirror – Michael 

Jackson 

2. Karena kusanggup – Agnes 

Monica 

Symphony yang Indah – Once 

3. Kecewa – Bunga Citra Lestari Nuansa Bening – Vidi Aldiano 

4. Cinta pertama dan terakhir – 

Sherina 

Bukan Cinta Biasa – Afghan 

5. Hero – Mariah Carey Haven’t Met You Yet – Michael 

Buble 

5. Peserta diperkenankan mengaransemen lagu wajib yang akan 

dibawakan tanpa menghilangkan konsep lagu yang telah dipilih, lagu 

daerah Jawa Timur hanya diperkenankan mendapatkan improvisasi 

vokal tanpa mengubah komposisi original lagu 



  

 

 

 

 

 

Petunjuk Teknis 

 

Peserta akan membawakan kedua lagu sekaligus dalam satu kali 

penampilan dengan durasi tidak lebih dari 15 menit (tidak termasuk persiapan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

4. Storytelling  

Petunjuk Pelaksanaan 

 Ketentuan Lomba 

1. pemenang langsung diambil dalam sekali penampilan 

2. Seluruh peserta ada di aula untuk mengikuti lomba, tidak ada ruang 

karantina 

3. Setelah tampil, peserta diperbolehkan meninggalkan aula, tetapi tidak 

diperkenankan pulang sebelum pengumuman 

Petunjuk Teknis 

 Metode Lomba Storytelling 

1. Dongeng yang dilaksanakan bebas tetapi wajib berbahasa Inggris 

2. Durasi tampil maksimal 7 menit, lebih dari 7 menit akan diberikan 

sanksi berupa pengurangan 50% poin yang didapat. Panitia akan 

memberikan aba-aba waktu berupa tulisan di belakang juri 

3. Boleh menggunakan properti, kostum, iringan, dan sebagainya 

yang berupa dengan dongeng yang ditampilkan 

4. Tidak diperbolehkan adanya unsur SARA dan pornografi dalam 

dongeng 

5. Para peserta yang tidak datang Technical Meeting akan diberi 

nomor secara acak oleh panitia 

6. Peserta yang ketika gilirannya, telah dipanggil 3x tidak ada akan 

diskipkan setelah peserta terakhir usai 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

5. Digital Poster Design 

Petunjuk Pelaksanaan 

Ketentuan : 

1. Seperangkat komputer dan software disediakan oleh SMA Negeri 10 

Malang 

2. Software yang digunakan adalah Corel Draw X6 

Petunjuk Teknis 

 Metode Lomba Digital Poster Design 

Lomba ini terdiri atas 2 babak 

1) Babak Penyisihan 

1. Peserta Wajib membuat poster bertema “Creative Education for 

Future Leader”   

2. Peserta tidak diperkenankan membawa alat bantu dan/atau 

sketsa 

3. Waktu pengerjaan selama 2,5 jam 

4. Akan diambil 5 peserta terbaik untuk maju ke babak final 

2) Babak Final 

1. Peserta akan mempresentasikan ide dan konsep pembuatan 

poster 

2. Peserta diberi waktu 6 menit untuk menyajikan presentasi  

3. Akan diambil Juara 1, 2, 3  

 


