
 

 

 
 
 
 
 

 
Term of References (ToR)  

Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 
Tingkat SMA/Sederajat  

 
A. Bahan yang diujikan 

Bahan yang diujikan dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 
berkaitan dengan :  

1. Pancasila 
2. Undang - Undang Dasar  
3. Sejarah Indonesia 
4. Semboyan Negara 
5. Lembaga Negara  
6. Sistem Pemerintahan di Indonesia 

 
B. Ketentuan Peserta Dan Pendaftaran  

1. Peserta adalah Siswa Sekolah Menegah Atas / sederajat yang di undang 
untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat.  

2. Kuota peserta terdiri dari 12 grup (dua belas) SMA/Sederajat. 
3. Setiap tim terdiri dari 3 (tiga) orang yang berstatus sebagai pelajar 

tingkat SMA/sederajat dan 1 (satu) orang pembimbing.  
4. Pembimbing dilarang terlibat langsung pada saat perlombaan sedang 

berjalan.  
5. Jika peserta telah memenuhi kuota yang telah ditentukan maka 

pendaftaran akan ditutup dan peserta yang mendaftar tim melebihi 
kuota kelompok akan masuk ke daftar tunggu sesuai urutan 
pendaftaran. 

6. Jika terdapat kelompok yang telah mendaftar tetapi tidak 
mengkonfirmasi, kelompok tersebut akan gugur dan digantikan oleh 
peserta daftar tunggu sesuai daftar tunggu. 

 
C. Teknis Perlombaan Cerdas Cermat  

Lomba Cerdas Cermat terdiri dari 3 bagian yaitu;  
1. Bagian Soal Essay  

a. Pada bagian ini tiap tim akan menjawab pertanyaan (study kasus) 
dengan memberikan argumentasi.  

b. Ketentuan Penilaian apabila jawaban benar maka akan mendapat 
tambahan poin sebanyak 25 poin 

c. Setiap pertanyaan diberikan durasi 2 menit untuk menjawab. 
 
2. Bagian Soal Benar Salah 

a. Pada bagian ini tiap tim akan menjawab benar salah. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
b. Setiap pertanyaan diberikan durasi 5 detik untuk menjawab. 
c. Ketentuan penilaian apabila jawaban benar maka akan mendapat 

tambahan poin sebanyak 10 poin 
 

3. Bagian Soal Rebutan  
a. Pada babak ini pertanyaan akan dijawab oleh tim tercepat yang 

menekan bel setelah soal selesai dibacakan dengan dipersilahkan 
oleh juri terlebih dahulu 

b. Jika salah satu tim telah menekan bel sebelum soal selesai 
dibacakan, maka pembacaan soal dihentikan dan tim tersebut wajib 
memberikan jawaban dengan dipersilahkan oleh juri terlebih 
dahulu.  

c. Ketentuan penilaian apabila 
     - Nilai jawaban benar = 15 poin  

- Nilai jawaban salah = -10 poin  
d. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan benar 

tidak dilempar ke tim lain dan dinyatakan hangus.  
 
D. Juri dan Penjurian  

1. Juri dalam setiap Babak penyisihan serta final terdiri dari 2 (dua) orang 
yang dipilih dan diangkat oleh panitia.  

2. Juri bersifat objektif dan independen.  
3. Nama-nama juri ditetapkan oleh panitia.  
4. Juri bukan pembimbing dari salah satu kelompok peserta.  
5. Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 
6. Selain juri, lomba cerdas cermat juga dilengkapi oleh 2 (dua) orang 

pembaca soal. 
 
E. Babak Penyisihan dan Final  

1. 12 tim peserta akan dikelompokkan menjadi 3 group.  
2. Setiap tim akan diundi untuk menentukan tempatnya dalam satu grup.  
3. 3 grup akan berlomba pada babak penyisihan.  
4. 3 tim pemenang dari babak penyisihan akan maju ke babak final.  

 
F. Hadiah  

1. Juara I : Piagam Penghargaan + Uang Pembinaan 
2. Juara II : Piagam Penghargaan + Uang Pembinaan 
3. Juara III : Piagam Penghargaan + Uang Pembinaan  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

G. Jadwal Kegiatan  
1. Pendaftaran 

Batas waktu : Tanggal 04 – 10 Oktober 2017.  
Pengumpulan Berkas dan Persyaratan.  
 Contac Person : Alif Widiarto (082154342398) 

                       Andre Dicky Pratama (085391192942) 
2. Technical meeting 

 Tanggal 30 Oktober 2017 
 Jam 09.00 – 11.00 WITA 
 Bertempat di kampus S1PIN 
 Pengundian Posisi masing-masing kelompok dalam grup 
 Penjelasan teknis Lomba 
 Penjelasan Kriteria penilaian  

3. Pelaksanan lomba  
 Dilaksanakan babak penyisihan pada tanggal 23 – 25 November 2017, 

dan final pada Tanggal 28 November 2017. 
H. Persyaratan 

1.  Foto copy kartu pelajar sebanyak 1 Lembar 
2.  Pas Foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar 

  


