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A. Latar Belakang 
     Sanmarfest adalah ajang kompetisi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Jatim dalam bidang Sains, 
Sosial, Bahasa, dan Seni yang diselenggarakan oleh SMA Santa Maria Surabaya setiap tahunnya. Ajang kompetisi ini 
meliputi 9 lomba yang meliputi : Fisika, Matematika, Logic, Debat, Bahasa Inggris,  Fotografi, Solo Singer, Tari Tradisional, 
dan Band.  
Pada tahun 2015 ini penyelenggaraan Sanmarfest telah memasuki tahun yang ke-4 dengan mengambil tagline “Let Fun The 
Begin!”  Tagline ini dipilih dengan harapan para peserta lomba akan menemukan sendiri beragam kesenangan yang 
mengasyikkan, kreatif, menarik, dan inovatif yang ditawarkan oleh panitia lomba.  
Sementara, keunggulan lain dalam Sanmarfest kali ini adalah para peserta lomba akan dibekali pula dengan beragam materi 
short training yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi life skill siswa untuk bekal di masa depan. Adapun 
keragaman short training tersebut meliputi : bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, karawitan, menulis kreatif, 
penyiar radio, dan grooming/penampilan diri.  
 
B. Tujuan dan Manfaat  
    1. Menumbuhkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan peserta didik. 
    2. Menjaring peserta didik berprestasi dalam bidang Sains, Sosial, Bahasa dan Seni. 
    3. Meningkatkan motivasi diri dan percaya diri peserta didik di ajang lomba. 
    4. Meningkatkan persaudaraan dan persatuan antar pelajar Se-Jatim. 
    5. Meningkatkan kreativitas peserta didik. 
 
C. Sasaran 
     Sasaran kegiatan Sanmarfest adalah siswa-siswi kelas VII, VIII, dan IX Sekolah    Menengah Pertama Se-Jatim. 
 
D. Pelaksanaan Lomba 
 
 hari/tanggal : Jumat-Sabtu, 11-12 September 2015 
    pukul  : 08.00 – 16.00 Wib 
 tempat  : SMA Santa Maria 
     Jl. Raya Darmo 49 Surabaya 
 
KRITERIA PESERTA LOMBA 
 

I. KRITERIA UMUM: 
A. Lomba terbuka untuk pelajar SMP Se-Jatim (kelas VII, VIII dan IX).   
B. Peserta lomba dalam bentuk tim. 1 tim = 3 orang. Terkhusus lomba fotografi 1 tim = 2 orang. 
C. Biaya partisipasi tiap lomba Rp 100.000,-/tim. 
D. Mengisi formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dan disertai dengan fotokopi kartu pelajar serta pas 

foto berwarna (4X6) masing-masing 1 lembar dari setiap lomba yang diikuti.  
E. Setiap sekolah boleh mendaftarkan lebih dari 1 tim/lomba. 
F. Setiap jenis lomba akan berlangsung dengan jumlah peserta minimal 10 tim. 

 
II. KRITERIA KHUSUS: 

A. LOMBA FISIKA 
Lomba fisika pada SanmarFest dilaksanakan  online menggunakan komputer/laptop yang disediakan 

panitia. Tes fisika materi SMP kelas VII dan VIII dalam bentuk pilihan ganda, menjodohkan, jawaban singkat, 
melengkapi gambar dan video praktikum fisika di pancarkan via wifi sekolah. Tes dikerjakan bersama-sama 
dalam 1 tim. Anggota 1 tim 3 siswa menghadapi sebuah komputer atau laptop. Setiap SMP seJatim dapat 
mengirimkan  siswa lebih dari 1 tim. 

Tes muncul di layar komputer secara acak. Siswa dapat mengerjakan nomor-nomor tes  mudah 
terlebih dahulu dengan menekan atau mengklick properti next. Kembali ke tes yang belum dikerjakan dengan 
meng-klick properti back. Peserta dapat melihat sisa waktu pada saat mengerjakan tes dan melihat nilai 
didapat pada tes berakhir. Tes dapat berakhir karena counter waktu habis atau karena peserta sudah selesai 
dapat menekan properti  finish. 
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Lomba fisika Sanmar fest dibagi menjadi 2 babak di ruang multimedia SMA Santa Maria Surabaya. 
Babak penyisihan dilaksanakan Jumat, 11 September 2015 akan memunculkan 10 tim dengan perolehan 
nilai rangking 1 sampai 10. Babak final Sabtu, 12 September 2015 memunculkan juara 1,2 dan 3. Materi 
fisika pada babak final mirip dengan tes babak penyisihan dengan tingkat kesulitan lebih tinggi serta 
ditambah tes uraian yang harus dikerjakan secara manual pada kertas yang disediakan panitia. Keputusan 
Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat 

Peserta lomba membawa laptop+modem/HP paket Internet (Android). Lomba bersifat perorangan. 
 

B. LOMBA MATEMATIKA 
1. Penyisihan: 30 Soal Pilihan Ganda. 
2. Semifinal (Diambil 75% dari tim yang ikut) 5 soal uraian. 
3. Urutan pemenang pada semifinal menjadi urutan pada final. 
4. Final (diambil 5 tim): Presentasi. 
5. Materi: Bilangan bulat, Aljabar, Bangun datar, Bangun Ruang, Fungsi, Persamaan Garis, Fungsi, Problem 

Solving. 
6. Keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
C. LOMBA DEBAT 

1. Lomba terbuka untuk pelajar SMP se – Jawa Timur  ( Kelas VII, VIII, IX )  

2. Peserta adalah tim yang terdiri dari 3 orang. Tiap SMP diperkenankan untuk mengikutsertakan lebih dari 

satu tim dalam satu sekolah. 

3. Masing – masing peserta dalam tim wajib menyertakan 1 lembar pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dan 1 

lembar foto kopi kartu pelajar yang masih berlaku. 

4. Biaya pendaftaran keikutsertaan lomba Rp 100.000,00 /kelompok 

5. Topik yang diangkat adalah sebagai berikut 

a. Babak penyisihan :   

Maraknya  Video DUBSMASH  menguji kreatifitas anak muda saat ini 

b. Babak Semi Final 

Pendidikan di luar negeri lebih bermutu tinggi daripada pendidikan di Indonesia  
c. Babak Final:  

Homeschooling menjadi pilihan tepat dalam pendidikan modern terkini 

6. Tata cara debat adalah sebagai berikut: 

a. Sesi pertama (opening statement)  

Pembicara pertama kedua tim memberikan opening statement; masing-masing tim diberi waktu 

selama 2 menit untuk memberikan opening statement nya. Dalam sesi ini  diperkenankan adanya 

interupsi setelah menit pertama maksimum 2 x 15 detik. 

b. Sesi kedua  

Pembicara kedua dari tiap tim mengungkapkan argumennya ataupun sanggahan terhadap opening 

statement tim lawan. Pembicara kedua ini masing-masing diberi waktu 4 menit. Sesi kedua ini 

diberikan dua kali kesempatan interupsi selama 2 x 15 detik. Interupsi hanya diperbolehkan di menit 

ke-2 sampai menit ke-3. 

c. Closing statement  

Masing-masing tim mengungkapkan kesimpulan argumennya  

Closing statement tiap kelompok diberikan waktu masing – masing 2 menit. 

Tidak diperbolehkan adanya interupsi. 
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7. Penilaian meliputi : sikap kritis, public speaking, sikap selama berlangsungnya debat, bahasa yang 

digunakan, dan isi. 

8. Juri :     Dra. Maria Rosalia R.  

     Drs. E. Kris Sujendro  

          Dionisia Bhala, S.pd.            

9. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

10. LOMBA LOGIC 
1. Penjelasan Umum  

Kompetisi Logika, merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan SMA Santa Maria Surabaya 
dalam rangkaian kegiatan Sanmar Fest 2015. Kegiatan Kompetisi Logika ini bertujuan untuk memacu 
kemampuan siswa SMP/sederajat untuk menuangkan pemikiran logika dan kemampuan berpikir 
analitik serta kemampuan pemecahan masalah dari berbagai masalah yang ada baik berupa game 
ataupun soal-soal logika yang menantang. Dengan demikian kegiatan Kompetisi Logika ini diharapkan 
mampu mengantarkan siswa untuk menguraikan suatu permasalahan sehingga mendorong perlunya 
dilakukan usaha pemecahan masalah atau pencarian solusi dengan tujuan tertentu. 

2. Kompetisi Logika 2015 dilakukan secara team dimana 1 team terdiri atas 3 orang . Kompetisi Logika 
2015 terdiri dari dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Pada babak penyisihan peserta 
akan melakukan rally game dengan alokasi waktu 210 menit. Dalam babak penyisihan ini akan diambil 
5 team terbaik untuk masuk ke babak final. Pada babak final akan diberikan sebuah permainan 
pemecahan masalah dalam waktu 150 menit yang dikerjakan secara team.  

3. Babak Penyisihan  
Selama babak penyisihan dilakukan rally game yang terdiri dari beberapa POS yang tersebar di area 
SMA Santa Maria, dimana terdapat pos game, pos soal-soal logika serta terdapat juga Pos Bonus dan 
Pos Total Fight. Soal terdiri dari tiga tingkatan yaitu soal mudah, sedang dan sulit. Tiap-tiap Pos 
memiliki nilai maximal yang berbeda. Waktu rally game adalah selama 200 menit yang dibagi dalam 
2 session, session I dimulai pukul 09.00 – 11.30, Session II dimulai setelah Ishoma yaitu pukul 13.00 
– 14.00. 

Gambaran umum soal pada babak penyisihan terdiri dari game online, game offline dan soal logika. 

D. LOMBA FOTOGRAFI 
1. Peserta lomba tergabung dalam tim. Satu tim terdiri 2 orang. 1 orang sebagai fotografer dan 1 orang 

sebagai penulis caption foto.  
2. Pelaksanaan lomba dibagi dalam 2 babak. Babak penyisihan, Jumat 11 September 2015 dalam konsep 

rally foto dengan tema “Foto Inspirasi”. Babak final, Sabtu, 12 September 2015 dalam konsep foto 
bersama model dengan tema “Aku dan Modelku.” Lokasi lomba di SMA Santa Maria, Jl. Raya Darmo 49 
Surabaya. 

3. Kamera yang digunakan bebas, kecuali kamera handphone. 
4. Olah digital diperbolehkan, sebatas perbaikan kualitas foto (sharpening cropping, color balance, dan 

saturasi warna) tanpa mengubah keaslian objek.  
5. Penilaian foto meliputi: kesesuaian foto dengan tema, daya tarik/keunikan, harmonisasi, dan caption foto. 
6. Peraturan selengkapnya akan diberitahukan pada saat technical meeting (Rabu, 8 September 2015, 

Pk.14.00 Wib, di SMA Santa Maria). 
7. Keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 
 

E. LOMBA BAHASA INGGRIS 
1. The games will be done in group of 3 participants. 
2. All should do the elimination stage individually, the result is the total score of participants of one group. 
3. It is not allowed to use any devices and dictionary during the games. 
4. The 5 highest total scores of participating groups will go further into the final stage. The score will be 

counted for the final result. 
5. The description of the elimination and final stage are as follow : 
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Elimination Stage 

1. Participants should answer same questions (45’) 
a. Reading  
b. Vocabulary  
c. Listening  
d. Grammar 

Final Stage 

1. Finding the wrong grammar from some inspirational quotes and revise them. (the quotes are spread out 
around the school) (45’) 

2. Guessing the gesture for the suitable inspirational quotes. (each group does it separately) (45’)  
 

F. LOMBA SOLO SINGER 
1. Persyaratan Lomba: 

a. Peserta adalah siswa SMP sederajat 
b. Waktu dan tempat lomba: 

Hari  :  Sabtu, 11 September 2015 
Pukul  :  08.00 – 10.00 (tidak selang-seling dengan lomba lain) 
Tempat  :  Aula SMA Santa Maria (Lantai 4) 

2. Ketentuan Lomba: 
a. Setiap sekolah hanya diperbolehkan mengirimkan 1 wakil. 
b. Peserta dibatasi sampai dengan 10 peserta, apabila sebelum batas tanggal pendaftaran kuota sudah 

terpenuhi maka pendaftaran ditutup. 
c. Peserta bebas menggunakan kostum apapun asalkan sopan dan sesuai dengan norma kesusilaan 

yang berlaku di Indonesia. 
d. Pada saat Technical Meeting, setiap sekolah harus ada yang mewakili. 
e. Penailaian dewan juri MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat. 
f. Peserta harus menyiapkan pengiring atau instrument sendiri boleh dalam bentuk rekaman (Midi), 

panitia hanya menyediakan keyboard. 
3. Unsur Penilaian: 

a. Kualitas Vokal 
b. Penampilan 
c. Harmonisasi 
d. Peniwaan 
e. TeknikBernyanyi 

4. Bentuk Penyajian: 
a. Menyanyi tunggal (solo) dengan iringan musik dari CD/flashdisk 
b. Setiap peserta membawakan 1 lagu pilihan di babak penyisihan, lagu pilihan tersebut Antara lain: 

- Reflection (Christina Aguilera) 
- Color of The Wild (Vanessa Williams) 
- Let it Go (Demi Lovato) 
- Beyond The Sea Robin Williams) 
- Remember Me This Way (Jordan Hill) 
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G. LOMBA BAND 
1. Batasan Pengertian 

Band Sanmar Fest 2015 adalah sebuah kompetisi Band tingkat SMP yang diselenggarakan dalam 
rangkaian Sanmar Festival  oleh SMA Santa Maria Surabaya. 
Band Sanmar Fest 2015 yang dimaksud  adalah kompetisi musik band dengan materi lagu-lagu  wajib 
dan pilihan (terlampir di daftar materi lagu) serta  mempertimbangkan harmoni pada penyajiannya baik 
itu audio maupun visual. Penyajiannya bisa dilakukan oleh pria, wanita, atau campuran pria wanita. 
Ketentuan festival akan diterangkan lebih lanjut pada persyaratan teknis festival.  
Panitia menerima 10 kelompok tim dari 10 Sekolah,tiap sekolah mengirim 1 kelompok band, apabila 
sebelum batas tanggal pendaftaran kuota sudah terpenuhi maka pendaftaran ditutup. 

2. Daftar Materi Lagu 
Setiap peserta akan membawakan 1 pilihan lagu wajib dan 1 lagu bebas (bisa karya sendiri atau karya 
orang lain).  
Berikut daftar materi lagu wajib, yaitu :  
a.  Album Kotak 
b.  Album Wali 
c.  Album Nidji 
d.  Album J-Rock 
6.  Album D-Masiv 

3.  Persyaratan Teknis 
a.   Bentuk penyajian adalah format band. 
b.   Biaya pendaftaran Rp. 100.000,00 
c.    Peserta festival adalah siswa SMP atau sederajad dengan menunjukkan foto copy kartu pelajar 

yang masih berlaku (semua anggota band) dan diserahkan pada panitia pada saat TM. 
d.   Jumlah peserta minimal 4 orang dan  maksimal 7 orang. 
e.   Peserta tidak boleh merangkap menjadi anggota grup band yang lain. 
f.    Penyaji vokal adalah tunggal. 
g.   Setiap peserta festival akan membawakan 1 pilihan lagu  wajib dan 1 lagu bebas (lagu bebas 

dilampirkan pada saat TM).  
h.  Peserta melampirkan jumlah anggotanya, lagu wajib, judul lagu pilihan dan alat musik yang akan 

digunakan pada saat pengisian formulir pendaftaran. 
i.   Pemilihan materi lagu bebas, mempertimbangkan nilai etika dan estetika.  
j.   Durasi masing-masing lagu maksimal 6 menit. 
k.   Panitia menyediakan alat musik Band Combo (Gitar melodi 2, Bass, Keyboard dan Drum). 
l.  Peserta boleh membawa alat musik sendiri.  
m.   Peserta boleh membawa crew untuk membantu persiapan di panggung, maksimal 2 orang. 
n. Busana yang dipakai dalam festival sopan. 
o. Nomor penyajian akan diundi pada technical meeting dan dipasangkan pada bagian yang terlihat 

oleh juri. 
p. Peserta wajib daftar ulang pada waktu pelaksanaan festival. 

4.  Penilaian 
a. Aspek Penilaian 

Aspek penilaian meliputi :  
- Vokal (pitch, artikulasi, warna suara) 
- Kreativitas (arransemen - baik vokal maupun instrumen, teknik vokal, dinamika, virtuositas)  
- Penyajian (harmonisasi, ekspresi, penguasaan panggung, durasi) 

b. Dewan Pengamat 
Pengamat adalah profesional yang pakar di bidang musik. Latar belakang pengamat dari akademik 
kesenian, seniman. 

5.  Fasilitas 
Panitia menyiapkan  stage, soundsystem, mic 2  buah, instrumen band combo beserta sound control. 
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6.  PENUTUP 
Band Sanmar Fest 2015 menjadi ruang ekspresi dan kreativitas bagi anak-anak kita. Harapan ke depan 
dapat menghasilkan talent-talent yang berkualitas dan menjadi brand image bagi perkembangan musik 
di Indonesia.  Salam Budaya!. 
 

H. LOMBA TARI TRADISIONAL 
1. Jenis Tari: Tari Tradisional Jawa Timur 
2. Ketentuan Lomba: 

a. Panitia menerima 10 kelompok tari dari 10 Sekolah,tiap sekolah mengirim 1 kelompok tari, apabila 
sebelum batas tanggal pendaftaran kuota sudah terpenuhi maka pendaftaran ditutup. 

b. Kelompok Tari berisikan 5-7 penari dan 1 pendamping 
c. Kelompok tari harap membawa CD/Flashdisk yang sudah di persiapkan 
d. Durasi penampilan maksimal 8 menit 

3. Unsur Penilaian:  
a. Originalitas 
b. Kreativitas 
c. Penampilan 

4. Wajib mengirimkan perwakilan saat Technical Meeting 
 

 


