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Kata Pengantar 

 

Students-e merupakan wadah pertemuan non-formal para pelajar dalam dalam usahanya 

mengekspresikan keilmuan, keterampilan, potensi bakat dan minat, baik dalam bidang olah raga maupun 

seni, yang diselenggarakan setiap tahun di lingkungan kampus pendidikan Politeknik Manufaktur Negeri 

Bangka-Belitung. Students atau pelajar-pelajar dari sekolah yang tersebar di beberapa daerah 

diharapkan dapat bertemu, berkompetisi, dan membina hubungan yang positif sesamanya dalam rangka 

mengukur dan meningkatkan kualitas potensi masing-masing.  

Kegiatan Students-e yang telah dimulai dari tahun 2008 ini akan kembali dilaksanakan oleh 

Polman Negeri Bangka Belitung pada tahun ini dalam rangka peringatan Dies Natalis Polman Negeri 

Bangka Belitung yang ke - 28. Kegiatan kali ini akan diselenggarakan dengan Penguatan kompetisi 

pelajar pada bidang pengetahuan, olah raga, minat, bakat dan seni. 

Para pelajar merupakan remaja-remaja yang sarat akan energi dan kreativitas, sesuai dengan 

potensi bidang keilmuan, bakat dan minat masing-masing. Sudah sewajarnya potensi ini dapat 

terekspresikan dan diaktualkan dalam kegiatan-kegiatan positif dan difasilitasi oleh banyak pihak, baik 

oleh badan-badan dalam sistem pendidikan nasional kita, maupun pihak lainnya yang mempunyai 

kepedulian tinggi terhadap perkembangan pendidikan nasional. Di samping itu, para pelajar  selayaknya 

mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pendidikan pada jenjang berikutnya. Dihadirkannya para 

pelajar pada kegiatan Students-e  ini, dimaksudkan pula untuk menjadi wadah yang bermanfaat bagi 

para pelajar agar dapat menambah persiapannya dalam memasuki jenjang yang lebih tinggi tersebut. 

Pada kesempatan ini kami kembali mengundang para pelajar untuk berpartisipasi dalam acara 

Students-e 2022 ini. Selamat bereksprresi, berkreasi dan berjuang dalam semangat pendidikan, 

semoga dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan dan kualitas diri para pelajar. 
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Politeknik Manufaktur Negeri 

Bangka Belitung 

Direktur, 

 

 

 

 

I Made Andik Setiawan, M.Eng, Ph,D  
NIP. 197307032012121003 
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Students-e 2022 
 

PENGERTIAN, TEMA, LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 

Students-e 2022 adalah suatu acara temu pelajar yang ekspresif dalam lingkungan yang edukatif, 

sebagai salah satu bentuk fasilitasi terhadap pengembangan minat dan bakat siswa dan mahasiswa dalam 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya. Acara ini telah diselenggarakan sejak 

Tahun 2008 dan melibatkan lebih dari 500 pelajar setiap tahun. Pada Students-e  2022 dalam rangkaian 

Dies Natalis Polman Negeri Bangka Belitung ke 28 ini diharapkan mampu melibatkan 700 pelajar dari wilayah 

Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Tema yang diangkat pada Students-e 2022 ini adalah ”Penguatan 

karakter pelajar melalui kompetisi”. 

Di samping hal di atas, secara yuridis acara Students-e 2022  ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang 

terkandung dalam tujuan pendidikan nasional yan tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Beberapa hal yang merupakan  manfaat diselenggarakannya acara ini adalah: 

 Meningkatkan rasa kebersamaan antar sesama pelajar. 

 Meningkatkan rasa percaya diri pelajar dalam berekspresi  

 Mengembangkan semangat kompetisi dalam diri pelajar. 

 Menambah wawasan pelajar dalam hal mengaktualkan dan mengembangkan potensi diri. 

 Mempertahankan nilai-nilai budaya daerah dan bangsa 

 

ISI KEGIATAN 

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam acara ini adalah sebagai berikut: 

1. Foto On The Spot tingkat SMA/SMK/MA dan Mahasiswa 

2. English Speech Contest tingkat SMK/SMA/MA 

3. Lomba Mural tingkat SMK/SMA/MA dan mahasiswa 

4. Talent Show tingkat SMK/SMA/MA dan Mahasiswa 

5. Lomba Produk Inovasi Tepat Guna tingkat SMA/SMK/MA 

6. Festival Lagu Melayu (FLM) tingkat SMK/SMA/MA 

7. Cerdas Cermat dan Nalaria Matematika tingkat SMK/SMA/MA 

8. E-Sport tingkat SMA/SMK/MA 

9. Fun Climbing untuk siswa SMA/SMK/MA dan Mahasiswa 
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TEMPAT PELAKSANAAN  

Keseluruhan acara ini bertempat di Kampus Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Kawasan 

Industri Air Kantung-Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

PENGHARGAAN 

Panitia menyediakan berbagai bentuk penghargaan(hadiah) kepada juara pertama, juara kedua, dan juara 

ketiga pada semua kegiatan-kegiatan yang dikompetisikan. 

 

 PENDAFTARAN 

Pendaftaran peserta pada setiap kegiatan yang dikompetisikan dilakukan dengan mengisi dan mengirimkan 

formulir pendaftaran(terlampir). Penyerahan formulir dan pembayaran dapat dilakukan saat technical 

meeting atau saat sebelum acara dimulai. Peserta disarankan melakukan konfirmasi pendaftaran terlebih 

dahulu melalui telepon ke contact person terkait atau sekretariat penyelenggara.  

 

Pendaftaran setiap jenis kompetisi Bisa dilakukan pada tautan berikut : 

 

https://bit.ly/student-e2022 

 

Jika ada pertanyaan mengenai kegiatan tersebut, bisa menghubungi narahubung di contact person : 

  

Febri, +62 831-7586-7785 

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung 

Jalan Timah Raya, Air Kantung, Sungailiat, 33211 

Telepon.(0717) 93586 

https://polman-babel.ac.id/  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/student-e2022
https://polman-babel.ac.id/
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RINCIAN KEGIATAN 

Adapun Rincian kegiatan yang dikompetisikan adalah sebagai barikut: 

 

1. ENGLISH SPEECH COMPETITION TINGKAT SMA/SMK/MA 

Kegiatan English Speech Competition merupakan lomba pidato yang menampilkan keterampilan 
berbahasa Inggris siswa SMA/SMK/MA. Lomba English Speech Competition ini terbagi dalam 2(dua) 
babak yaitu Babak Penyisihan dan Babak Final, bila peserta lebih dari 20 orang. Namun bila peserta 
kurang dari 20 orang, maka langsung di pilih 3 juara berdasarkan urutan nilainya. 
Pelaksanaan acara ini dikelola oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa Inggris Polman Negeri 
Bangka Belitung 
 
 Waktu dan Tempat kegiatan 

Hari,tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022 
 Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai 
 Tempat : Ruang Kuliah Polman Negeri Bangka Belitung 
 
 Technical Meeting 

Hari, tanggal :  Jumat, 14 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 
 

 Tema 

Tema English Speech Competition ada 2: 

1. Why G20 Matters? 

2. Youth and Local Products 

 
 Peserta 

Pelajar SLTA sederajat Se-Bangka Belitung 
 
 Ketentuan  

a. Tiap sekolah maksimal mengirimkan 2 (orang) orang siswa 
b. Peserta harus mendaftarkan diri maksimal sebelum Technical Meeting 
c. Naskah harus original dan belum pernah digunakan untuk jenis lomba yang sama di tempat 

lain. 
d. Peserta mengumpulkan naskah sebanyak 3 (tiga) rangkap. 
e. Aturan-aturan lebih lanjut akan dibicarakan saat Technical Meeting 
f. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 
g. Bagi peserta yang tidak datang saat technical meeting, harus bersedia menerima hasil 

keputusan meeting 
h. Setiap peserta harus menyerahkan copy Kartu Pelajar/Surat Keterangan Kepala 

Sekolah/Raport 

 
 Penghargaan 

 Dana Pembinaan bagi seluruh pemenang 
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 Tropi bagi Juara-I, II, dan III. 
2. FESTIVAL LAGU MELAYU TINGKAT SMA/SMK/MA 

 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya, dimiliki oleh semua 

provinsi dari Sabang sampai Merauke, mulai dari musik, tari, bahasa, pakaian hingga rumah adat. 

Salah satu provinsi di Indonesia yang juga terkenal dengan seni dan budayanya adalah Bangka 

Belitung.Dalam rangka melestarikan seni dan budaya khususnya di bidang musik, kami bertujuan 

untuk mengembangkan kreativitas, minat, bakat dan kemampuan siswa di bidang musik melalui 

kompetisi menyanyi melayu ini. Tidak hanya itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam 

pemahaman mahasiswa tentang seni dan budaya khususnya dalam rangka ikut serta dalam 

pelestarian seni budaya melayu. Melalui kompetisi ini, secara tidak langsung kita akan 

memanfaatkan kompetisi menyanyi melayu sebagai sarana pendidikan seni, sekaligus 

mengedepankan sportivitas yang tinggi dan rasa persatuan di kalangan siswa kita. 

 

 Tujuan 

1. TujuanUmum 

Meningkatkan minat,bakat, dayasaingdanketerampilansiswakhususnya di bidangmusik melayu 

 

2. TujuanKhusus 

Pelestarian budaya Indonesia di bidang seni. 

 

 Rumusan Lomba 

Lomba menyanyi melayu merupakan Lomba menyanyi antar siswa/siswi tingkat SMA/SMK yang 

diadakan di Polmanbabel. 

Waktu dan Tempat kegiatan 

Hari, tanggal :  Rabu dan Kamis, 19 dan 20 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Aula Serbaguna Polman Negeri Bangka Belitung 
 
 Technical Meeting 

Hari, tanggal :  Jumat, 14 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 
 

 Peserta 

Pelajar SLTA sederajat se- Bangka Belitung 
 

 Ketentuan 

Lagu yang akan dibawakan: 

 MELAYU PUTRA  

Lagu wajib  

 Babak Penyisihan : Cinta Hampa (D’Llyod) 



 

 

 
5 

 Babak Final       : Fatwa Pujangga (Victor Utabarat) 

  Lagu Pilihan  

No Lagu Pilihan  Penyanyi  

1 Seroja  Boy Sandy 

2 Tiara  Kris  

3 Benci ku sangka sayang  Sonia  

4 Mencari alasan Exist  

5 Tak sedalam ini  Andra respati  

6 Sakit dalam bercinta Ipank 

 

 MELAYU PUTRI 

Lagu wajib   

 

 Babak penyisihan :Cindai ( Siti Nurhaliza) 

 Babak Final          : Lasmana raja di laut (iyeth Bustami) 

 

     Lagu Pilihan  

No Lagu Pilihan  Penyanyi  

1 Zapin melayu  Lesti  

2 Tiara  Kris  

3 Laila canggung Eddy sititonga 

4 Benci ku sangka sayang  Sonia  

5 Nirmala Sri siti nurhaliza 

6 Rela Mengalah  Rheka restu  

 

a. Babak Final 

 

Lagu wajib Pria 

1. Fatwa pujangga – Victor Hutabarat 

Lagu Wajib Wanita 

2. Cindai – Siti Nurhaliza 

 

Lagu pilihan: 

1. Laksamana Raja Dilaut -Iyeth Bustami 

2. Benciku Sangka Sayang – Tryana 

3. Laila Canggung – Iyeth Bustami 

4. Lancang Kuning – Eddy Silitonga 

5. Tiara – Kris 

6. Zapin Melayu  - Lesti  
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 Syarat Peserta 

1. Peserta lomba menyanyi melayu dikategorikan untuk tingkat SMA/SMK  

2. Melampirkan kartu tanda pelajar atau surat pengantar dari sekolah  

3. Peserta hanya menyanyikan 2 lagu yaitu 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan.  

4. Peserta menyiapkan dan menyerahkan instrumen berbentuk mp3 yang akan dinyanyikan ke 

pihak panitia (panitia tidak menyediakan pengiring) 

5. Tidak boleh mengandung unsur SARA 

6. Lomba diadakan pada tanggal 19 - 20 oktober 2022 

7. Setiap peserta lomba wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai 

8. Peserta yang terlambat datang, secara otomatis akan mendapat giliran/nomor terakhir 

9. Peserta kedapatan berbuat curang, dan melanggar peraturan pada saat perlombaan akan 

otomatis didiskualifikasi 

10. Peserta maupun supporter berlaku sopan pada saat lomba berlangsung dan tidak boleh 

membuat keributan pada saat peserta lain sedang menyanyi. 

11. Panitia hanya menyediakan fasilitas microfon dan sound system dan peserta boleh membawa 

fasilitas sendiri 

12. Nomor urut peserta dilakukan dengan cara cabut nomor dan nomor peserta dibagikan pada 

saat Technical Meeting 

13. Peserta wajib hadir pada saat Technical Meeting dan pada saat penyerahan lagu 

14. Peserta wajib menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan 

15. Pemenang juara 1, 2 dan 3 diumumkan pada tanggal yang akan ditentukan yang dapat dilihat 

di official akun instagram @ukmseni_polmanbabel 

 

 Detail Perlombaan 

1. Lomba yang ditampilkan masuk dalam kategori lomba menyanyi melayu; 

2. Kategori Perlombaan: siswa/i SMA\SMK 

3. Waktu Perlombaan:  

     Waktu penyisihan: 3 sampai 5 menit setiap orang  

     Waktu babak final: 7 sampai 10 menit setiap orang  

4. Fasilitas yang disediakan panitia: fasilitas ruang aula, kursi, microfon, sound system dan 

dekorasi 

5. Peserta diperbolehkan membawa fasilitas masing-masing seperti microfon 

6. Keputusan juri dalam pertandingan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 

 Kriteria Penilaian 

Penilaian solo vocal  menggunakan system point terdiri dari 4 aspek, yaitu: 

1. Materi Suara 

a. Materi suara 

b. Volume suara/sonoritas 
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2. Teknik Vokal 

a. Intonasi suara/pitch control 

b. Pernapasan 

c. Artikulasi/diksi/pengucapan 

d. Ketepatan tempo 

e. Keredaman suara 

 

3. Interpretasi Lagu 

a. Klimaks lagu / dinamika lagu 

b. Improvisasi 

c. Ketepatan interpretasi lagu 

d. Pendalaman penghayatan 

e. Musikalitas (keselarasan dengan music / pengiring) 

 

4. Penampilan 

a. Kedisiplinan dan ketertiban 

b. Stage action 

c. Kerapian 

 

5. Sistem Vote 

 
 Penghargaan  

 Dana Pembinaan bagi seluruh pemenang 
 Tropi bagi Juara-I, II, dan III. 

 
 

 
3. Foto On The Spot Tingkat SMA/SMK/MA 

Foto on the spot merupakan salah satu kegiatan dalam bidang fotografi yang akan diselenggarakan 
oleh UKM Fotografi dan Pers Polman Negeri Bangka Belitung. Pada kompetisi ini, siswa-siswa 
melakukan sesi pemotretan di kampus Polman Negeri Bangka Belitung. 

 
 Waktu dan Tempat kegiatan 

Hari, tanggal :  Rabu, 19 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 07.30 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 
 
 Technical Meeting 

Hari, tanggal :  Jumat, 14 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 
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 Peserta 

Pelajar SLTA sederajat dan Mahasiswa se- Bangka Belitung. 
 

 Ketentuan 

a. Tiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu orang 
b. Peserta wajib mengisi formulir dan mengupload surat persetujuan dari kepala sekolah 
c. Peserta wajib membawa kartu pelajar 
d. Peserta menggunakan seragam sekolah masing – masing 
e. Peserta wajib menggunakan kamera DSLR / Mirrorless 
f. Para peserta wajib menggunakan kamera masing – masing 
g. Olah digital diperbolehkan hanya sebatas perbaikan kualitas foto (crop, brightness, 

contrass, sharpening, saturation) tanpa mengubah foto asli 
h. Tidak boleh mencantumkan waterkmark dan menambahkan unsur lain 
i. Wajib memberikan judul foto 
j. Tema perlombaan adalah Campuss Life 
k. Unsur penilaian dari perlombaan ini adalah kesesuaian tema., teknik fotografi, estetika dan 

keunikan dari foto yang diajukan 
l. Para peserta wajib menggungah hasil foto mereka di sosial media dan men-tag akun official 

Polman Negeri Babel 
m. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat 

 
 Penghargaan  

Dana Pembinaan bagi seluruh pemenang 
Tropi bagi Juara-I, II, dan III. 

 
 

4. LOMBA MURAL TINGKAT SMA/SMK/MA 

 

 Latar Belakang 

Mural adalah menggambar atau melukis di atas media, antara lain: dinding, tembok atau media 

luas lainnya yang bersifat permanen. Seni mural sudah ada sejak 31.500 tahun yang lalu, tepatnya pada 

masa prasejarah. Perkembangan seni mural di Indonesia dimulai dari jaman penjajahan, yang 

merupakan wadah dari pemuda-pemuda Indonesia untuk menyampaikan pemberontakan dengan 

metode mural yang berisikan pesan-pesan semangat dalam mengusir penjajah. 

Meskipun perkembangan jaman media digital semakin meningkat, eksistansi seni mural yang ada 

di Indonesia masih terus berkembang dengan pesat. Media permanen yang digunakan memang tidak 

dapat digantikan oleh teknologi yang ada saat ini, karena dinding yang menjadi media permanen bisa 

memunculkan sebuah nilai estetika yang lebih baik dibandingkan dengan media-media digital yang ada 

saat ini. 

Lomba Mural yang akan diadakan di Student-e ini merupakan salah satu bentuk/wadah bagi 

peserta untuk mengapresiasikan kreatifitas yang ada dalam diri mereka. Tema yang diangkat dalam 

kegiatan ini adalah: “Pesan Sang Hero”, yang dapat diangkat dari tokoh cerita film, animasi, sejarah, 

berita, serta dari kehidupan sehari-hari. 
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 Tujuan 

Tujuan lomba mural di kegiatan ini adalah: 

1. Sebagai sarana penyampaian pesan kepada generasi bangsa melalui karya seni mural; 

2. Sebagai media kreatifitas seni pelajar Bangka-Belitung; 

 

 Rumusan Lomba 

Lomba Mural merupakan Lomba melukis di dinding pagar Polmanbabel pada ruas tertentu dengan 

tema “Pesan Sang Hero”. 

 

 Waktu dan Tempat kegiatan 

Hari, tanggal :  Selasa, 18 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 08.00 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 
 
 Technical Meeting 

Hari, tanggal :  Jumat, 14 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai 

 Tempat :  Ruangan Teori 2 Gedung Mesin kamus Politeknik Manufaktur Negeri 

 Bangka Belitung 

 

 Syarat Peserta 

1. Lomba dikategorikan untuk SMA/SMK/MA/Sederajat; 

2. 1 tim terdiri atas 3 orang; 

 

 Detail Perlombaan 

1. Tema yang diangkat: “Pesan Sang Hero”, yang dapat diangkat dari tokoh cerita film, animasi, 

sejarah, berita, serta dari kehidupan sehari-hari. 

2. Durasi Perlombaan: maksimal 5 jam; 

3. Panitia menyiapkan media dinding di pagar Kampus Polmanbabel dengan luas maksimal 2x2 m2; 

4. Panitia menyediakan 1 cat kaleng semprot warna putih untuk setiap tim 

5. Luas lukisan 1 - 4 m2 

6. Peralatan membuat mural bebas, disiapkan dan dibawa sendiri oleh peserta 

7. Peserta diperbolehkan menggunakan alat bantu apa saja, dengan tetap berorientasi keamanan 

8. Demi keamanan dianjurkan  kepada peserta untuk menggunakan masker 

 

 

 Kriteria Penilaian 

Kriteria Penilaian: 
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1. Relevansi tema; 

2. Proporsional tata letak/layout; 

3. Proporsional warna  

4. Pengembangan ide 

Keputusan juri dalam penilaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

 Penghargaan  

Dana Pembinaan bagi seluruh pemenang 
Tropi bagi Juara-I, II, dan III. 
 

 
5. TALENT SHOW TINGKAT SMA/SMK/MA DAN MAHASISWA 

 Latar Belakang 

Kegiatan telent show diadakan sebagai sarana bagi siswa/i SMA dan Mahasiswa yang 

ada di bangka belitung untuk menyalurkan minat, bakat dan potensi yang dimiliki. 

Lomba produk inovasi tepat guna yang akan diadakan di Student-e ini merupakan salah 

satu bentuk/wadah bagi peserta untuk ini diselenggarakan untuk mendorong berkembangnya 

ide–ide kreatif dan inovatif dari peserta. 

 

 Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya lomba ini adalah: 

1. Memberikan kesempatan bagi siswa/i SMA dan Mahasiswa menunjukan bakat dan 

potensi yang dimiliki didepan banyak orang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

diri. 

2. Menyalurkan bakat – bakat dan potensi unik yang dimiliki siswa/i SMA dan Mahasiswa. 

3. Menumbuhkan kepedulian terhadap pengembangan bakat dan potensi yang ada didalam 

diri. 

4. Memberikan support pengembangan bakat bagi peserta terpilih. 

 

 Rumusan Lomba 

Lomba telent show merupakaan lomba untuk menyalurkan dan menumbuhkaan 

kepercayaan diri khususnya dibidang seni, tingkat siswa/i SMA dan Mahasiswa yang 

diadakan di POLMAN BABEL. 

 
 Waktu dan Tempat kegiatan 

Hari, tanggal :  Senin, 17 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 08.00 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 

 
 Technical Meeting 

Hari, tanggal :  Jumat, 14 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai 
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 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 
 

 Peserta 

Pelajar SLTA sederajat se- Bangka Belitung 
 

 Ketentuan 

Syarat Peserta 

1. Peserta lomba telent show dikategorikan untuk tingkat siswa/i SMA\SMK dan 

Mahasiswa. 

2. Melampirkan kartu tanda pelajar atau surat pengantar dari sekolah   

3. Peserta menyiapkan dan menyerahkan instrumen berbentuk mp3 yang akan di 

tampilkan ke pihak panitia (panitia tidak menyediakan pengiring) 

4. Tidak boleh mengandung unsur SARA 

5. Lomba diadakan pada tanggal 17 – 19 oktober 2022 

6. Setiap peserta lomba wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai 

7. Peserta yang terlambat datang, secara otomatis akan mendapat giliran/nomor terakhir 

8. Panitia hanya menyediakan fasilitas microfon dan sound system dan peserta boleh 

membawa fasilitas sendiri 

9. Nomor urut peserta dilakukan dengan cara cabut nomor dan nomor peserta dibagikan 

pada saat Technical Meeting 

10. Peserta wajib hadir pada saat Technical Meeting 

11. Peserta wajib menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan 

12. Peralatan yang tidak disediakan pihak panitia, wajib dibawa sendiri oleh peserta ; 

13. Peserta tidak boleh ribut maupun mengacau dalam lokasi; 

14. Bagi yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi dari perlombaan; 

15. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh peraturan yang ditetapkan oleh panitia; 

16. Peserta yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi seperti yang telah 

ditentukan 

17. Peserta kedapatan berbuat curang, dan melanggar peraturan pada saat perlombaan 

akan otomatis didiskualifikasi 

 

 

 

 

 Detail Perlombaan 

 Lomba yang ditampilkan masuk dalam kategori lomba alat tepat guna; 

 Kategori Perlombaan: siswa/i SMA; 

 Waktu Perlombaan: 7 – 10 menit; 

 Peralatan pendukung untuk lomba disediakan oleh masing-masing peserta; 

 Keputusan juri dalam pertandingan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 
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 Kriteria Penilaian 

Kriteria Penilaian: 

a. Ekspresi  

b. Kreatifitas peserta  

c. Koreo grafi 

d. Kekompakan 

e. Performens  

f. Costum  

g. Sistem Vote 

 

 Pengadaan Material 

Panitia hanya menyediakan fasilitas ruang aula, kursi, microfon, sound system dan 

dekorasi. 

 
 Penghargaan  

Dana Pembinaan bagi seluruh pemenang 
Tropi bagi Juara-I, II, dan III. 

 
 

6. LOMBA PRODUK INOVASI TEPAT GUNA TINGKAT SMA/SMK/MA  

 Latar Belakang 

Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat 

menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat secara mudah serta ada nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. 

Pengembangan Teknologi Tepat Guna(TTG) adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya 

untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan. Lomba Produk Inovasi Tepat Guna merupakan salah 

satu dari kegiatan dari pengembangan Teknologi Tepat Guna(TTG). 

Lomba produk inovasi tepat guna yang akan diadakan di Student-e ini merupakan salah satu 

bentuk/wadah bagi peserta untuk ini diselenggarakan untuk mendorong berkembangnya ide–ide kreatif 

dan inovatif dari peserta. 

 

 Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya lomba ini adalah: 

1. Mendorong budaya kreatifitas dan inovasi di siswa/i SMA/SMK/MA/Sederajat; 

2. Memasyaratkan teknologi dan metode untuk menumbuhkan budaya entrepreuneur. 

 

 Rumusan Lomba 

Lomba produk inovasi tepat guna merupakan lomba yang menampilkan kreatifitas dan inovasi peserta 

di bidang alat tepat guna. 
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 Waktu dan Tempat kegiatan 

Hari, tanggal :  Rabu, 19 Oktober 2022 
 Waktu :  08.00 WIB s.d. 15.00 WIB 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 
 

 Technical Meeting 

 Hari, tanggal :  Senin, 10 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 

 
 Peserta 

- Lomba dikategorikan untuk SMA/SMK/MA Sederajat se- Bangka Belitung; 

- 1 tim terdiri atas 2 orang; 

 
 Ketentuan 

 Lomba yang ditampilkan merupakan inovasi alat bantu kehidupan sehari-hari, keamanan, 

transportasi, rumah tangga, media pendidikan, alat bantu pertanian, alat bantu perikanan, 

furniture, gadget, energi, dan inovasi tepat guna lainnya ; 

 Inovasi dapat berupa : 

-Pengembangan  dari produk yang sudah ada (Sepeda motor dengan pelindung hujan) 

-Produk dengan rancangan baru (jam tangan tuna netra) 

-Produk serupa namun dengan rancangan berbeda ( Sepatu pintar untuk anak-anak(dengan 

fitur gps, perekam audio dan video, private call) ) 

 Rancangan dapat berupa :  

-gambar teknik manual di atas kertas karton putih A3 

-gambar sketsa manual di atas kertas karton putih A3 

-softfile gambar sketsa / gambar teknik dengan software tertentu dalam sebuah diskmemory 

atau dapat dikirimkan ke google drive lombainovasistudente@gmail.com 

-miniatur, maket,3D print, prototype, atau model fisik lainnya 

 Rancangan disertai deskripsi di kertas A4, font times new roman, size 12, jarak spasi 1,5 , 

maximal 2 halaman; 

 Rancangan di presentasikan di depan dewan juri selama maksimal 20 menit pada hari rabu,19 

oktober 2022 jam 9.00 WIB di ruang presentasi polman babe (panitia menyediakan proyektor 

dan laptop); 

 Urusan presentasi di tentukan oleh panitia secara acak dan akan di informasikan pada perserta 

1 hari sebelum presentasi 

 Keputusan juri dalam pertandingan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 

 

 Kriteria Penilaian 

Kriteria Penilaian: 

1. workability 
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2. Originalitas 

3. Manufacturability 

 
 Penghargaan  

Dana Pembinaan bagi seluruh pemenang 
Tropi bagi Juara-I, II, dan III. 

 
 

7. CERDAS CERMAT & NALARIA MATEMATIKA TINGKAT SMK/SMA/MA  

Pada pertandingan ini, peserta akan berkompetisi pada 2 cabang lomba, yaitu lomba cerdas cermat 
beregu dan lomba nalaria matematika. Kedua lomba ini menguji kemampuan para peserta 
memecahkan masalah dalam bidang matematika, baik dalam individu maupun berkelompok. 

 
 Waktu dan Tempat kegiatan 

Hari, tanggal :  Rabu dan Kamis, 19 – 20 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 08.00 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 
 
 Technical Meeting 

Hari, tanggal :  Jumat, 14 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 

 
 Peserta 

Pelajar  SLTA sederajat se- Bangka Belitung 
 

 Ketentuan 

Peserta 

a. Setiap SMA/ SMK sederajat dapat mengirimkan peserta sebanyak – banyaknya baik beregu 
maupun perorangan 

b. Tiap regu terdiri dari 3 orang 
c. Peserta atau guru pendamping mengisi formulir pendaftaran dengan jelas dan benar untuk 

print out sertifikat peserta 
d. Peserta sudah menghubungi/ konfirmasi kepada panitia bahwa mendaftar sebagai peserta 

lomba paling lambat tanggal 14 Oktober 2022 dengan melampirkan formulir pendaftaran. 
e. Lomba Nalaria Matematika : Siswa SMA/ SMK sederajat (Perorangan) 
f. Lomba Cerdas Cermat Matematika : Siswa SMA/ SMK sederajat (Beregu) 
g. Semua peserta baik beregu maupun perorangan harus mendapatkan rekomendasi dari pihak 

sekolah yang bersangkutan  
h. Peserta membawa alat tulis masing-masing 
i. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung 
j. Peserta yang memperoleh jawaban dari luar baik penonton maupun guru pendamping, saat 

pertandingan berlangsung akan didiskualifikasi. 
 

Guru Pendamping 
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a. Guru pendamping adalah guru yang mengajar atau bertugas dimana peserta bersekolah  

b. Peserta dengan asal sekolah yang sama hanya diperbolehkan memilih 1 guru pendamping  

c. Guru pendamping diharapkan menuliskan nama lengkap (untuk sertifikat). 

 
 Teknis Lomba 

Tes yang dilaksanakan : 
 
LOMBA NALARIA MATEMATIKA (PERORANGAN) 
  Babak Penyisihan 
Jenis tes adalah Soal PISA untuk tingkat SMA/ SMK sederajat dengan bentuk soal bentuk pilihan 
ganda dengan alasan, soal isian singkat dengan alasan dan soal bentuk uraian bebas. Jumlah 
soal adalah 4 tema dalam dengan waktu pengerjaan 60 menit. 
 
  Babak Semifinal 
Jenis tes adalah Soal PISA untuk tingkat SMA/ SMK sederajat dengan bentuk soal bentuk pilihan 
ganda dengan alasan, soal isian singkat dengan alasan dan soal bentuk uraian bebas. Jumlah 
soal adalah 3 tema dalam dengan waktu pengerjaan 45 menit. 
 
  Babak Final 
Jenis tes adalah Soal PISA untuk tingkat SMA/ SMK sederajat dengan bentuk soal bentuk pilihan 
ganda dengan alasan, soal isian singkat dengan alasan dan soal bentuk uraian bebas. Jumlah 
soal adalah 3 tema dalam dengan waktu pengerjaan 30 menit. 
 
 

 LOMBA CERDAS CERMAT MATEMATIKA (BEREGU) 
  Babak Penyisihan 
Bentuk tes adalah soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban untuk tingkat SMA/ SMK sederajat, 
banyak soal adalah 40 soal untuk babak penyisihan dalam waktu 60 menit. 
 
  Babak Semifinal 
Bentuk tes adalah soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban untuk tingkat SMA/ SMK 
sederajat,, banyak soal adalah 30 soal untuk babak semifinal dalam waktu 45 menit. 
 
  Babak Final 

a.  Bergilir 
Ada 4 amplop yang disediakan. Masing-masing amplop terdiri dari 3 soal dengan jenis soal 
essay jawaban singkat. Peserta yang mendapatkan giliran memilih 1 amplop untuk di jawab. 
Soal akan dibacakan oleh pembaca soal. Peserta yang mendapatkan giliran diberi waktu 
menjawab 1 menit untuk satu soal. Waktu dimulai setelah soal selesai dibacakan oleh 
pembaca soal untuk masing-masing soal. Jika peserta yang mendapatkan giliran tidak 
menjawab dengan benar dalam waktu 1 menit maka soal akan dilempar ke peserta lain 
secara rebutan dengan cara memencet bel. 

 
b.  Penilaian 

Apabila peserta yang mendapat giliran tidak menjawab atau menjawab salah maka tidak 
mendapatkan pengurangan nilai. Sedangkan untuk peserta yang memencet bel/merebut 
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giliran, jika tidak menjawab atau jawaban salah maka akan mendapat pengurangan nilai. 
Soal tidak dilemparkan lagi jika peserta yang merebut menjawab salah. 

 
c.  Rebutan 

Banyak soal adalah 10 soal dengan jenis soal essay jawaban singkat. Waktu untuk 
menjawab 1 soal adalah satu menit dimulai dan berakhir saat bel timer berbunyi. Soal akan 
dibacakan oleh pembaca soal. Peserta yang menekan bel terlebih dahulu dan telah 
dipersilahkan oleh juri berhak menjawab soal. Jika peserta menekan bel saat soal belum 
selesai dibacakan, maka pembacaan soal dihentikan dan peserta yang memencet bel 
dipersilahkan menjawab. Jika peserta memencet bel namun tidak menjawab atau jawaban 
salah maka akan mendapat pengurangan nilai. 

 
d.  Investasi 

Banyak soal adalah satu soal dengan jenis soal essay jawaban singkat. Soal investasi 
diberikan setelah babak rebutan berakhir. Waktu untuk menjawab soal adalah 120 detik 
dimulai dan berakhir setelah bel timer berbunyi. Soal akan dibacakan oleh pembaca soal. 
Peserta yang menekan bel terlebih dahulu dan telah dipersilahkan oleh juri berhak 
menjawab soal. 

 
e.  Tambahan 

Soal tambahan diberikan jika pada babak final yaitu peserta yang memperoleh nilai tertinggi 
yang sama pada akhir babak tersebut.waktu menjawab soal adalah satu menit. 
 

 Protes 

Proses babak bergilir dan rebutan 

- Setelah kunci jawaban dari setiap soal disebutkan oleh dosen juri, peserta yang ingin 

mengajukan protes dipersilakan untuk mengajukan protes sebelum soal berikutnya 

dibacakan.  

- Jika tidak ada yang protes maka akan dilanjutkan ke soal/babak selanjutnya dan 

protes dinyatakan Di TUTUP (tidak melayani lagi protes pada soal/babak tersebut 

apapun yang terjadi)  

- Jika ada yang protes, peserta dipersilahkan langsung menghadap ke meja juri untuk 

berdiskusi  

- Waktu protes 1 menit setelah kunci jawaban diberikan 

Tindak Lanjut Protes Final 

- Jika argumen benar, maka peserta protes akan ditambahkan nilai benar pada aturan 

+100 sebagai reward  

- Jika argumen salah, maka nilai akan dikurangi 200 sebagai punishment 

 
 

 Penghargaan  

Dana Pembinaan bagi seluruh pemenang 
Tropi bagi Juara-I, II, dan III. 
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8. E-Sport Tingkat SMA/SMK/MA 

Mobile Legends adalah game online mobile pertarungan 2 tim (5 lawan 5)/MOBA (Multiplayer Online 

Battle Arena)  dimana masing-masing pemain memilih 1 dari 117 hero yang tersedia, setiap hero 

memiliki role, skill,  dan karakteristik yang berbeda-beda. Tujuan akhir atau misi dari masing-masing 

tim adalah menghancurkan Tower Utama dari tim lain. Pemain diperkenankan mengeliminasi hero 

dari pemain tim lain, melakukan jungle, mengeliminasi Creeps, Turtle dan Lord untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

 

 Waktu dan Tempat kegiatan 

Hari, tanggal :  Rabu – Jum’at, 19 – 21 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 08.00 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 
 
 Technical Meeting 

Hari, tanggal :  Jumat, 17 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 

 
 Peserta 

Pelajar SLTA sederajat se- Bangka 
 

 Ketentuan 

1. Syarat Peserta 

 1 Tim terdiri dari 6 orang anggota (5 orang pemain yang bertanding + 1 orang pemain 
cadangan). 

 Anggota dalam 1 Tim adalah siswa/siswi aktif yang berasal dari SMA/SMK yang sama 
(Dibuktikan dengan kartu pelajar). 

 Jumlah tim yang mewakili satu SMA/SMK adalah maksimal 1 Tim. (Membawa surat 
pengantar/rekomendasi dari sekolah pada saat mendaftar). 

 Peserta menggunakan ID dan membawa Device/Handphone (Android/Iphone) masing-
masing. 

 Menggunakan seragam olahraga sekolah masing-masing pada saat bertanding. 

 Dilarang menggunakan cheat. 

 Dilarang melakukan provokasi terhadap Tim lain (Di dalam game atau pun di luar game). 

 Dilarang berkata kasar, mengeluarkan/berbicara kotor atau hal yang tidak pantas lainnya. 
(termasuk chat/percakapan di dalam game). 

 Peserta yang melakukan pelanggaran maka Tim dari peserta yang bersangkutan akan 
didiskualifikasi. 

2. Detail Perlombaan  

 Menggunakan sistem gugur 1 ronde dan format “Draft Pick”. 

 Babak final menggunakan sistem best of 3. 

 Terlambat masuk ruangan lebih dari 5 menit, dinyatakan di diskualifikasi 

 Jumlah peserta dibatasi yaitu sebanyak 32 Tim. 

 Waktu maksimal 1 pertandingan adalah 50 menit. 



 

 

 
18 

 
3. Kriteria Penilaian  

 Tim yang mampu menghancurkan Tower Utama tim lain terlebih dahulu dinyatakan sebagai 
pemenang. 

 Jika dalam waktu 50 menit belum ada tim yang berhasil menghancurkan Tower Utama tim 
lain, maka tim dengan jumlah “Kill” lebih banyak dinyatakan sebagai pemenang. Jika 
dalam kondisi tersebut jumlah “kill” kedua tim adalah sama, maka tim yang melakukan “First 
Blood” dinyatakan sebagai pemenang. 

 
 Penghargaan  

Dana Pembinaan bagi seluruh pemenang 
Tropi bagi Juara-I, II, dan III. 
 
 

9. FUN CLIMBING 

Fun Climbing merupakan Kegiatan pemanjatan yang dilakukan di dinding panjat dengan 

tujuan untuk mengambil kupon doorprize yang ditempel pada dinding panjat tersebut. 

 

 Tujuan 

Tujuan Fun Climbing di kegiatan ini adalah: 

1. Berolahraga untuk menyehatkan badan; 
2. Mendidik para Siswa/I, mahasiswa/siswi  untuk bisa disiplin pribadi dan percaya diri; 
3. Untuk lebih mengenal kelebihan dan kekurangan individu tanpa fokus pada perihal 

menang atau kalah; 
4. Sebagai media promosi bagi Polmanbabel; 

 

 Waktu dan Tempat kegiatan 

Hari, tanggal :  Rabu –Jum’at 19 – 21 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Wall Panjat Tebing Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 
 
 Technical Meeting 

Hari, tanggal :  Jumat, 14 Oktober 2022 
 Waktu :  Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai 
 Tempat :  Kampus Polman Negeri Bangka Belitung 
 
 
 

 Syarat Peserta 

1. Lomba dikategorikan untuk SMA/SMK dan Mahasiswa; 

2. Setiap Sekolah atau Perguruan Tinggi mengirim utusannya maksimal 10 orang; 

3. Peralatan seperti harness dan magnesium karbonat disiapkan oleh panitia; 

4. Peserta diperbolehkan membawa perlengkapan sendiri; 



 

 

 
19 

5. Peserta hanya diberikan kesempatan satu kali pemanjatan; 

6. Peserta diwajibkan menggunakan pakain olahraga; 

7. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh peraturan yang ditetapkan oleh panitia; 

8. Peserta yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi seperti yang telah 

ditentukan 

 

 Detail Perlombaan 

1. Kategori Perlombaan: siswa/i SMA/SMK dan Perguruan Tinggi; 

2. Setiap peserta diberi satu kali pemanjatan untuk mengambil kupon; 

3. Kupon doorprize ditempet acak pada permukaan dinding panjat; 

4. Setiap peserta hanya boleh mengambil 1 kupon; 

5. Waktu maksimal pemanjatan adalah 2 menit untuk setiap peserta; 

6. Peserta maksimal 150 orang 

7. Pemanjatan dibagi dalam 2 sesi, sesi pagi pukul 09.00  – 11.00 WIB dan siang pukul 14.00 

- selesai; 

8. Urutan pemanjatan diatur oleh panitia dimana setiap perwakilan sekolah/perguruan 

tinggi diberi kesempatan 1-2 peserta pertama dan seterusnya 

 

 Kriteria Penilaian 

Kriteria Penilaian: 

Pemanjatan dinyatakan selesai apabila telah mengambil 1 kupon; 

 


