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  Lampiran II 

KETENTUAN PERLOMBAAN 

KOMPETISI SAINS DAN EKSPO MADRASAH 2012 
 

A. Ketentuan Kepesertaan 

1. Ketentuan Lomba 

Pelaksanaan lomba-lomba mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a. Ketentuan Umum 

 Lomba diikuti oleh siswa-siswi MI/MTs/MA disesuaikan dengan jenjang 
pendidikan dan kategori cabang lomba;  

 Melampirkan Surat Rekomendasi mengikuti perlombaaan yang ditandatangani 
oleh Kepala Madrasah; 

 Melampirkan biodata lengkap (curriculum vitae) saat pendaftaran. 

 Untuk kategori perorangan, masing-masing lembaga hanya boleh mengirimkan 
utusannya maksimal 2 orang. 

 Untuk kategori lembaga, masing-masing lembaga hanya boleh mengirimkan 
utusannya maksimal 1 orang/kelompok. 

b. Waktu Pendaftaran 
Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 November 2012 dan DITUTUP tanggal 15 
November 2012 jam 12.00 WIB 

c. Tempat Pendaftaran 
1. Kantor Mapenda Lt.2  : Dyah Arnursanti (081216009061) 
2. MIN Baron   : Imam Halimi (085230773965) 
3. MI Al-Huda Bogo  : Isaroh (081333450940) 
4. MTs PSM Pace   : Ana Ummul Farida (085232630086) 
5. MTs Modern Sunan Ampel : Yuli Riskianto (085735190313 
6. MIN Tanjunganom  : Hasan Munadi (085645747968) 
7. MI Al-Huda Kedunglo  : Abdul Basid (085735926105) 
8. MTsN Nglawak  : Ali Syamsuddin (08125904398)  

d. Ketentuan Khusus 
 Ketentuan Olimpiade MIPA 

1. Melakukan pendaftaran di tempat yang telah ditentukan oleh panitia; 

2. Soal-soal yang dilombakan merupakan integrasi dari mata pelajaran 

Matematika dan IPA untuk jenjang MI, Matematika dan IPA Terpadu untuk 

jenjang MTs, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi untuk jenjang MA; 

3. Penilaian akan dilakukan oleh Tim Juri yang dibentuk oleh Panitia; 

4. Ketentuan teknis akan ditentukan oleh Tim Juri yang telah ditetapkan;  



 Ketentuan Olimpiade PAI 
1. Melakukan pendaftaran di tempat yang telah ditentukan oleh panitia; 

2. Soal-soal yang dilombakan merupakan integrasi dari mata pelajaran Qur’an 

Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Aqidah Akhlak untuk MI, 

MTs, dan MA; 

3. Penilaian akan dilakukan oleh Tim Juri yang dibentuk oleh Panitia; 

4. Ketentuan teknis akan ditentukan oleh Tim Juri yang telah ditetapkan; 

 Ketentuan Lomba Kaligrafi 

1. Peserta akan menerima teks (ayat Al-Qur’an) yang telah disediakan oleh 

Panitia; 

2. Teks (Ayat Al-Qur’an) akan diberikan pada saat lomba akan dimulai;  

3. Peserta diberi kebebasan untuk menuangkan imajinasinya di atas kertas yang 

disediakan panitia; 

4. Panitia hanya menyediakan media berupa kertas berukuran 40 cm x 30 cm, 

sedangkan peralatan (alat tulis/lukis dan cat) dipersiapkan sendiri oleh 

peserta; 

5. Peserta dipersilahkan memilih jenis khat dari kedelapan jenis berikut : 

Naskhi, Tsulutsi, Diwani, Diwani Jali, Riq’i, Raihani, Farisi dan Kufi; 

6. Penilaian akan dilakukan oleh Tim Juri yang dibentuk oleh panitia, sesuai 

dengan kualifikasi dan kompetensi di bidang yang dilombakan;  

7. Hasil penilaian Tim Juri bersifat obyektif dan tidak dapat diganggu gugat. 

 Ketentuan Lomba Film Pendek Madrasah 

1. Melakukan pendaftaran peserta sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh 
panitia;  

2. Menyerahkan film pendek kepada panitia, sesuai dengan ketentuan berikut:  

- Pembuatan film pendek mengikuti kriteria berikut: [a] Mengangkat isu 
seputar dunia pendidikan madrasah (seperti pendidik, tenaga 
kependidikan, siswa, dan orang tua atau masyarakat sekitar); [b] Tema 
dan alur film menggugah dan inspiratif; [c] Memiliki fokus cerita, 
informasi, kesan, pesan dan misi yang mudah dipahami; dan [d] Tidak 
melanggar nilai-nilai agama dan budaya bangsa.  

- Karya film pendek memuat daftar kru film/pemeran [siswa/guru] di 
akhir film;  

- Menyerahkan hasil karya dalam 2 (dua) format: hard copy dalam bentuk 
miniDV atau DVD, dan soft copy dalam bentuk file MOV (Quicktime) 



atau AVI.DVD dalam format NTSC atau lainnya. Film pendek yang 
dilombakan harus diunggah (upload) di youtube, dengan ketentuan 
nama file (judul film): [Judul]-LFP-[nama madrasah/lembaga] (contoh: 
Laskar Impian-LFP-MI Darussalam), dan mengirim alamat (link) pada 
saat pendaftaran. Rating (jumlah) yang menonton film pendek di 
youtube menjadi salah satu pertimbangan penilaian (peserta diminta 
mengajak sebanyak mungkin orang untuk menontonnya melalui 
youtube).  

- Film pendek dapat dibuat dengan kamera handphone atau handycame 
dengan durasi maksimal 10 menit.  

- Jenis film bersifat bebas, dapat berupa dokumenter, fiksi atau non fiksi, 
live-action maupun animasi. 

- Peserta hanya dapat mengirim satu film (setiap film diberi judul dan 
disertai sinopsis, maksimal 1.000 karakter). 

- Menyertakan nama pengirim, alamat jelas, nomor HP dan telp 
rumah/madrasah.  

- Ide cerita harus orisinil dan karya belum pernah diikutsertakan dalam 
perlombaan ataupun festival film pendek manapun, dibuktikan dengan 
Surat Pernyataan Orisinalitas. Peserta akan langsung gugur/diskualifikasi 
jika terbukti melanggar aturan pada poin ini. 

- Panitia tidak menanggung jika terjadi sengketa karya atau soundtrack yang 
digunakan. 

- Semua salinan (copy) film yang dikirim menjadi milik pelaksana 
kegiatan. 

3. Penilaian akan dilakukan oleh Tim Juri yang dibentuk oleh Panitia, sesuai 
dengan kualifikasi dan kompetensi di bidang yang dilombakan;  

4. Hasil penilaian Tim Juri bersifat obyektif dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

 Ketentuan Lomba Foto Madrasah 

1. Foto bertemakan “Dari Madrasah untuk Indonesia”, memotret berbagai sisi 

dan interaksi terkait madrasah (bangunan fisik, tenaga pendidik, peserta 

didik, dan lain sebagainya) 

2. Karya dikirim dalam bentuk file foto format JPEG/JPG dan tidak boleh 

lebih dari 1MG/file melalui internet ke alamat email : 

zayyinjihad@yahoo.com atau langsung diserahkan dalam bentuk media 

CD/DVD ke tempat yang telah ditentukan. 

3. Tidak diperkenankan menempelkan tandatangan, cap atau identitas 

lainnnya pada foto yang dikirimkan; 



4. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 3 (tiga) foto untuk disertakan 

dalam lomba; 

5. Masing-masing file foto diberi judul dan data teknis fotografi; 

6. Pada file yang dikirimkan lewat VCD/DVD cantumkan NAMA SEKOLAH 

(garis bawah) Nama Lengkap (garis bawah) nomor HP. Contoh : 

MADARUSSALAM_Budi Surya_08134567xxxx. 

7. Pada setiap foto yang dikirimkan via email, tulis pada subjek email: Judul 

Karya (garis bawah) Nama Pengirim_Nomor HP Contoh : Budi Surya_Cuci 

dan Mandi_08134567xxx; 

8. Saat pengiriman karya harus disertai dengan nama dan alamat lengkap 

pengirim, No HP, Nama Sekolah, Judul Karya dan Lokasi Pemotretan; 

9. Panitia tidak menerima karya berupa cetakan dan tidak bertanggung jawab 

apabila karya cetakan hilang atau rusak; 

10. Setiap peserta harus menjamin bahwa foto yang diikut sertakan adalah hasil 

karya sendiri; 

11. Tidak melanggar hak-hak orang lain, kepekaan, budaya yang digambarkan, 

dan tidak akan memunculkan masalah hukum/HAKI dikemudian hari; 

12. Foto yang masuk tidak akan dikembalikan dan berhak digunakan panitia 

untuk kepentingan pendidikan; 

13. Dengan mengirimkan foto kepada panitia maka setiap peserta dianggap 

mengerti dan tunduk kepada aturan lomba foto ini dan membebaskan 

panitia dari segala tuntutan atas keikutsertaan foto yang dikirimkan; 

 
e. Ketentuan Khusus EKSPO MADRASAH 

 Ketentuan Stand Madrasah (KHUSUS UNTUK MADRASAH SASARAN 
MEDP) 

(1) Menyampaikan deskripsi/rincian tentang hal-hal yang akan dipamerkan 
pada saat pendaftaran;  

(2) Menampilkan profil lembaga dalam bentuk software (power point, micro 
flash player, dll) 

(3) Pada saat pendaftaran calon peserta melampirkan: 

- Daftar petugas stand (siswa/guru) yang akan diutus untuk mengisi stand, 
lengkap dengan biodatanya;  

- Rincian peralatan stand yang akan dibawa pada saat pameran;  



- Surat Pernyataan kesiapan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai 
selesai dan mengikuti ketentuan pelaksanaan kegiatan yang ditentukan 
oleh panitia; 

(4) Menampilkan kelebihan madrasah terkait inovasi dan teknologi terapan 
pendidikan baik yang dihasilkan oleh guru maupun murid 

(5) Ketentuan teknis dan mekanisme pendaftaran ditentukan oleh panitia 
pelaksana setempat.  

 

B. Ketentuan Tim Juri 

1. Penentuan Tim Juri di semua lomba mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kesesuaian antara kualifikasi akademik (S1/S2/S3) dengan cabang lomba; 

b. Tim Juri berlatar belakang sebagai berikut: 

- Praktisi Pendidikan  

- Akademisi 

c. Kesediaan calon Tim Juri (menandatangani Surat Kesediaan) untuk: 

- Menyusun instrumen penilaian lomba; 

- Melakukan penilaian lomba hingga selesai;  

- Melakukan proses penilaian lomba secara obyektif, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademik;  

2. Setiap cabang lomba dinilai oleh minimal 2 (dua) orang Juri, terdiri dari seorang 
praktisi, dan seorang akademisi;  

3. Hal-hal lain terkait teknis penjurian seluruh cabang lomba ditentukan oleh 
penyelenggara  Kompetisi Sains dan Ekspo Madrasah 2012 dan DCU kabupaten Nganjuk 
bersama-sama dengan Tim Juri yang dibentuk.  

 

 


