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LOMBA CERDAS CERMAT (LCC) 4 PILAR KEBANGSAAN
SMA/SEDERAJAT SUMATERA BARAT

A. Bahan yang diujikan.

Bahan yang diujikan dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar berkaitan dengan :

1. Konstitusi

2. Empat pilar kebangsaan

3. Kekuasaan kehakiman

4. Sejarah ketatanegaraan

5. Lembaga Negara

6. Sistem Pemerintahan

7. Dan lain-lain

B. Peserta

1. Peserta adalah Siswa sekolah Menengah Atas/sederajat yang di undang untuk mengikuti lomba Cerdas
Cermat. Peserta terdiri dari 12 (dua belas) SMA/Sederajat se Sumatera Barat.

2. Setiap tim terdiri dari 3 (tiga) orang yang berstatus sebagai pelajar kelas X dan XI tingkat SMA/sederajat
yang berasal dari sekolah yang sama.

3. Insert yang harus dibayarkan peserta adalah Rp. 150.000,- untuk satu tim

4. Tiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 tim.

5. Jika kuota 12 tim telah terpenuhi, maka pendaftaran akan di tutup

6. Pembimbing dilarang terlibat langsung pada saat perlombaan sedang berjalan.

C. Ketentuan Lomba Cerdas Cermat

Lomba Cerdas Cermat terdiri dari 2 bagian yaitu;

1. Bagian Menjelaskan

i. Pada bagian ini tiap tim akan memilih sendiri amplop yang berisi pertanyaan untuk dijawab oleh tim
yang bersangkutan.
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ii. Pertanyaan di bagian cerdas berjumlah 5 soal, dengan ketentuan:

Nilai jawaban benar = 100 poin

Nilai jawaban salah = 0

iii. Jawaban yang dinilai oleh juri adalah jawaban yang diberikan setelah pertanyaan selesai dibacakan
seutuhnya.

iv. Jika tim sebagaimana pada point 1 tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dalam
waktu 3 menit, maka soal tersebut akan dilempar untuk tim lain dengan cara rebutan.

v. Rebutan sebagaimana point 4 dimulai setelah dipersilahkan oleh pembaca soal, dengan konsekuensi
penilaian sebagai berikut:

Nilai jawaban benar = 100 poin

Nilai jawaban salah = -50 poin

2. Bagian Rebutan

i. Bagian cermat merupakan babak rebutan.

ii. Pada bagian ini amplop soal telah ditentukan oleh panitia.

iii. Pertanyaan untuk babak ini berjumlah sebanyak 10 soal, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

Nilai jawaban benar = 100 poin

Nilai jawaban salah = -50 poin

iv. Pada babak ini pertanyaan akan dijawab oleh tim tercepat yang membunyikan bel setelah soal selesai
dibacakan dengan dipersilahkan oleh juri terlebih dahulu.

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

vi. 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 berjumlah 3 orang yang di pilih dan di angkat 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.

7. Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan keseluruhan point yang diperoleh dari jumlah poin yang
diberikan masing-masing juri.

8. Selain juri, lomba cerdas cermat juga dilengkapi oleh 1 (satu) orang pembaca soal.



E. Babak Penyisihan, Semifinal dan Final

1. 12 tim peserta akan dikelompokkan menjadi 4 group.

2. Setiap tim akan diundi untuk menentukan tempatnya dalam satu grup.

3. 4 grup akan berlomba pada babak penyisihan.

4. 2 tim pemenang dari babak penyisihan akan maju ke babak semifinal.

5. Tim pemenang dari babak semi final (3 sekolah) akan masuk dan berlomba di Babak Final.

F. Hadiah

Juara I: Trofi, Sertifikat dan Uang sebesar Rp. 1.000.000,-

Juara II: Trofi, Sertifikat dan Uang sebesar Rp. 750.000,-

Juara III: Trofi, Sertifikat dan Uang sebesar Rp. 500.000,-


