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SYARAT DAN KETENTUAN
LOMBA BRILLIANT ECONOMIC COMPETITION TINGKAT SMA/MA
MILAD HIMADIKMI KE-XIII
HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
A. Deskripsi Kegiatan
Brilliant Economic Competition tingkat SMA/MA adalah untuk mengukur
tingkat pemahaman siswa terhadap Ekonomi baik secara teoritis maupun prakteknya.
Selain itu diharapkan dapat menjadi motor penyemangat siswa untuk mengasah
kemampuannya dalam bidang Ekonomi guna memasyarakatkan konsep bersama tentang
Ekonomi sebagai sistem ekonomi yang menjadi solusi dan selanjutnya berlomba-lomba
dalam mengimplementasikannya di Indonesia pada khususnya. Olimpiade ini juga
diharapkan dapat menjadi sarana ukhuwah Islamiyah yang diiringi dengan suasana yang
kompetitif, bersaudara, dan Islami.
B. Ketentuan Peserta
1.

Peserta lomba terdiri dari individu

2.

Peserta diperbolehkan dari kelas X, XI atau XII

3.

Setiap peserta wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Panitia.

4.

Peserta yang mendaftar diwajibkan membayar biaya sebesar Rp. 40.000/peserta ke
panitia.

5.

Setiap peserta WAJIB mengikuti Technical Meeting yang akan diinformasikan
selanjutnya. Yang mengikuti Technical Meeting guru pendamping atau siswa/i.
Peserta yang tidak mengikuti Technical Meeting maka peserta tersebut dianggap
telah menyetujui seluruh peraturan dan mekanisme serta ketentuan yang dibuat oleh
panitia.

6.

Seluruh peserta lomba diwajibkan untuk dapat menjaga ketertiban dan kesopanan
selama perlombaan.

7.

Apabila terdapat keputusan panitia yang berkaitan dengan peserta karena suatu hal
yang bersifat mendesak maka keputusan tersebut akan disampaikan kepada peserta
lomba.

C. Ketentuan Perlombaan
1. Tidak diperkenankan pergantian peserta lomba.
2. Jika peserta yang akan mengikuti perlombaan dipanggil sebanyak 3x (selama 5 menit)
tidak hadir dalam ruang virtual, maka tim tersebut dinyatakan didiskualifikasi.
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3. Pada saat perlombaan berlangsung, peserta tidak boleh membawa buku atau
berbentuk catatan apapun, HP, leptop.
4. Dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Guru pendamping atau
pendamping lainnya tidak diperbolehkan membantu peserta.
5. Peserta diwajibkan mematuhi semua peraturan yang ada.
6. Keputusan dan kebijakan yang dibuat panitia tidak bisa di ganggu gugat.
7. Apabila melanggar tata tertib di atas, peserta akan dikenakan sanksi, sanksi ditentukan
oleh panitia dan juri.
D. Tahapan Perlombaan
1. Babak Penyisihan, setiap peserta mengerjakan soal yang telah disediakan panitia
secara virtual.
2. Babak Final, presentasi mengenai masalah yang diangkat dari panitia. Adapun
penilaian presentasi:
a. Isi (content)
Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh peserta, terlepas dari gaya
bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan datadata yang terkait dengan topic.
b. Penyampaian (style)
Penyampaian adalah cara . menyampaikan argumentasinya menyangkut bagaimana
pembicara mengontrol dan mengelola bahasa tubuh, volume suara, kontak mata dan
variasi ekspresi.
c. Strategi (strategy)
Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan
dengan baik.
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