
PETUNJUK TEKNIS 

LOMBA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) TINGKAT 

SLTA SE–DERAJAT SEPRIANGAN TIMUR 

STID SIRNARASA 

 
 

A. Tujuan Kegiatan: 

1. Menumbuhkan ukhuwah islamiyah dan peningkatan dakwah islamiyah. 

2. Mengembangkan seni islami dengan tilawatil Qur’an. 

3. Menumbuhkan jiwa agamis yang cinta Al Qur’an. 

4. Mengembangkan potensi yang sudah dimiliki para generasi muda dalam 

melestarikanseni budaya islami. 

B. Persyaratan Umum Peserta 

1. Peserta adalah pelajar aktif SLTA sederajat yang dibuktikan dengan kartu pelajar 

atau Surat Keterangan dari sekolah. 

2. Masing-masing Sekolah SLTA sederajat dapat mengirimkan Peserta lebih dari 1 

(satu) orang perwakilan (Putra atau Putri). 

C. Ketentuan Lomba MTQ 

1. Musabaqah Tilawatil Qur’an adalah bidang lomba membaca Al- Qur’an dengan 

bacaan mujawwad, yaitu bacaan Al-Quran yang mengandung nilai ilmu membaca 

(tajwid), seni (lagu dan suara) dan etika (adab) membaca. 

2. Peserta bersifat perseorangan, terdiri dari putra (Qari’) dan putri (Qari’ah). 

3. Peserta membawakan bacaan ayat Al-Qur’an dengan memilih salah satu yang 

telah ditentukan oleh panitia. 

4. Peserta mengenakan pakaian muslim (berpeci) / muslimah. 

5. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggt gugat. 

6. Kententuan lain yang belum tercantum diatas ditentukan dikemudian hari dengan 

kebijakan dewan juri. 

D. Materi Lomba 

1. Membawakan lantunan tilawah dengan salah satu maqro’ yang ditentukan oleh 

panitia sebagai berikut: 



a. Q.S Bani Israil ; (78-82) 

b. Q.S Fatir ; (29-35) 

c. Q.S Hasyr ; (18-24) 

d. Q.S An-Naml ; (88-93) 

e. Q.S Azzumar ; (22-28) 

f. Q.S Al-Qoshos ; (83-88) 

g. Q.S As-Syuro ; (50-53) 

h. Q.S Al-mujadalah (11 

2. Peserta Membawakan salah satu dari surah yang sudah ditentukan. 

E. Materi Penilaian 

1. Tajwid 

2. Makhorijul huruf 

3. Adabuttilawah 

4. Pariasi lagu. 



MUSABAQAH SYARHIL QURAN (MSQ) 

 
 

1. Unsur dalam satu regu terdiri atas tiga penampilan: 

 Tilawah Al-Quran, yaitu ayat-ayat sesuai dengan materi yang akan dibahas; 

 Terjemahan maqra’ tersebut secara puitis tanpa teks; 

 Isi dan kandungan ayat-ayat tersebut diuraikan secara bebas dan tanpa 

teks. 

2. Peraturan Perlombaan 

 Peserta memilih salah satu dari 8 tema syarahan yang ditentukan oleh 

panitia dan melaporkan judul syarahan tersebut pada saat pendaftaran. 

 Setiap tema hanya boleh diambil/dijadikan satu judul syarahan 

 Perlombaan dilakukan dengan menggunakan sistem gugur atau nilai yang 

tertinggi itu yang menjadi juara 

3. Ketentuan Umum 

 Peserta di wajibkan hadir 10 menit sebelum acara di mulai 

 Peserta di anggap gugur, jika tidak hadir setelah di panggil tiga kali berturut- 

turut. 

 Peseerta tidak boleh merangkap sebagai kordinator atau dewan juri 

 Peserta tiddak boleh merangkap tiga sebagai peserta pada Musabaqoh 

yang lainnya 

 Peserta di wajibkan memakai nomer peserta yang telah di sediakan oleh 

pihak panitia 

 Peserta boleh di ganti apabila sakit dan atau sejenisnya 

 Peserta di wajibkan berpakain rapih dan sopan 

4. Waktu Penampilan 

 Lama penampilan maksimal 12 menit untuk setiap grup 

5. Pilihan judul: 

 Peserta memilih satu dari judul syarahan yang dilaporkan pada saat 

pendaftaran, 30 menit sebelum penampilan; 

 Buah Dzikir Sebagai Obat Penenang Hati (Q.s Ali-Imran ayat 31) 

 Bertasbih Dan Mensucikan Diri Adalah Pangkat Keberuntungan (Q.s Ar- 

Ra’du ayat 28) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(tiga). 

 Taubat Merupakan Rahman Rahimnya Alloh Terhadap Makhluknya (Q.s Al- 

Baqoroh ayat 160) 

 Membudayakan Salam Untuk Memperkuat Ukhuwah Basyariah (Q.s An- 

Nissa ayat 86) 

 Peningkatan Kualitas SDM Melalui Integritas Iman,Akhlak Dan Ilmu Menuju 

Indonesia Maju (Q.s Al-Baqoroh ayat 151) 

 Akhlak Pemuda/I Merupakan Pondasi Negri Di Era Globalisasi (Q.s An- 

Nissa ayat 9) 

 Etos Generasi Muda Dalam Tantangan Modernisasi (Q.s Al-Jasiah ayat 30) 

 Cinta Damai Merupakan Keharusan Untuk Memperoleh Keimanan Dan 

Semangat Jihad (Q.s Al-Mumtahanah ayat 8) 

Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1 (satu), 2 (dua), dan 3 

6. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting 



PETUNJUK TEKNIS 

MATA LOMBA: MUSABAQAH QIRAATUL KUTUB 

 
 

1. Waktu danTempat Perlombaan 

a. Waktu Perlombaan: senin, 23 januari 2022 

b. Tempat Perlombaan di ruang 1 lantai 4 kampus Sekolah tinggi ilmu dakwah 

(STID) Sirnarasa 

2. Peraturan Perlombaan 

a. Musabaqah qiroatul kutub merupakan cabang lomba ilmiah, yaitu peserta 

membaca kitab klasik berbahasa Arab dengan tema atau bab yang telah 

ditentukan. 

b. Peserta membaca bahasan materi yang telah ditentukan, kemudian 

menerjemahkannya, lalu menjelaskan isi teks, dan diadakan sesi tanya jawab 

c. Peserta adalah perseorangan atau individu utusan sekolah 

MA/SMA/SMK/STM/MAK atau sederajat lainnya. 

d. Kitab yang akan dibahas mengenai tasawuf, yaitu Kitab fadhoilus syuhur, karya 

asy-Syaikh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Al-Maslul QS. 

e. Materi qiratul kutub, yaitu: fashol 1 – 12. 

3. Teknis Perlombaan 

a. Peserta mengambil Maqro’ (bahasan yang akan dibaca) satu menit sebelum 

penampilan. 

b. Peserta memulai penampilan dengan salam dan mengakhiri tanpa salam. 

c. Dewan juri memiliki wewenang untuk mengakhiri penampilan peserta sebelum 

waktu penampilan usai. 

d. Waktu penampilan peserta ditentukan dengan: 

 Bell pertama = Persiapan 

 Bell kedua = Mulai penampilan 

 Bell ketiga = Waktu menjelaskan isi teks 

 Bell keempat = Penampilan berakhir, kemudian dilanjutkan dengan 

tanya jawab. 

4. Kriteria Penilaian 

a. Qira’ah. 

b. Fahmul Lafadz (arti mufradat). 



c. Fahmul Jumal (Pemahaman makna/Penjelasan). 

d. Fahmul Waqi’iyah (Pemahaman/Penjelasan kontekstual). 

e. Qaidah Nahwu dan Sharaf. 

5. Tanya Jawab. 

Dewan juri diberikan kebebasan untuk memberikan pertanyaan kepada masing- 

masing peserta. 

6. Penentuan Kejuaraan : 

Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3. 

7. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu 

technical meeting. 



PETUNJUK TEKNIS LOMBA KALIGRAFI 

SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH (STID) SIRNARASA 

 
Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu Perlombaan : 24 Januari 2023 

b. Tempat Perlombaan : Kampus STID Sirnarasa 

 
 

Katagori Perlombaan 

Hiasan Mushaf Al-Qur’an untuk golongan putra dan putri 

 
 

Peraturan Perlombaan 

a. Perlombaan menekankan kaidah khat, keindahan, dan kebenaran kaidah Rasam 

Utsmani 

b. Tulisan untuk bidang Hiasan Mushaf Al-Qur’an adalah tulisan ayat-ayat Al-Qur’an 

yang dipadukan dalam media berornamen seperti dekorasi pada halaman 1 dan 2 

mushaf Al-Qur'an. 

c. Jenis khat : Naskhi 

d. Media Lomba : Karton putih ukuran 61 CM x 86 CM 

e. Ayat Al-Quran yang akan ditulis adalah surat Al-Mujadalah ayat 11 

f. Alokasi waktu penampilan 480 menit atau delapan jam termasuk waktu istirahat 

 
 

Alat Tulis. 

Media (karton) disiapkan oleh panitia. Alat tulis dan perlengkapannya disediakan oleh 

masing-masing peserta. 

 
Penentuan Juara 

1. Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3. 

2. Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih maka penentuan kejuaraan 

didasarkan pada nilai tertinggi pada bidang kebenaran kaidah khat, kemudian 

bidang keindahan hiasan. 

 
Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu 

technical meeting 



Petunjuk Teknis 

English Speech Contest 

 
A. Ketentuan Umum 

1. Peserta adalah siswa/i MA/SMA/SMK yang masih aktif dan merupakan wakil 

dari masing-masing madrasah/sekolah 

2. Peserta yang sah, terdaftar di panitia dan dibuktikan dengan salinan; 

a. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), 

b. Kartu Pelajar, 

c. Akte Kelahiran , 

3. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan lomba dimulai. 

4. Durasi waktu pidato maksimal 10 (sepuluh) menit. Peserta diberi waktu 2 (dua) 

menit untuk mempersiapkan diri. 

5. Jika penampilan selesai sebelum 10 menit langsung dilanjutkan dengan 

peserta berikutnya. 

6. Peserta dapat mempresentasikan pidatonya dengan atau tanpa naskah. 

7. Jika peserta dengan nomor urut sebelumnya berhalangan hadir, secara 

otomatis peserta dengan nomor urut setelahnya yang akan menggantikan. 

8. Peserta memakai pakaian bebas (rapi dan sopan). 

 
 

B. Ketentuan Naskah 

1. Naskah pidato merupakan naskah yang belum pernah digunakan dalam lomba 

pidato manapun sebelumnya. Apabila peserta menggunakan naskah yang 

sudah pernah digunakan sebelumnya dan diketahui oleh juri, maka peserta akan 

dikenakan pengurangan nilai sesuai dengan keputusan dewan juri. 

2. Naskah pidato merupakan naskah asli yang dibuat oleh peserta dan bukan hasil 

plagiarisme. Apabila peserta menggunakan naskah hasil plagiarisme dan 

diketahui oleh juri, maka peserta akan langsung didiskualifikasi. 

3. Naskah pidato diketik menggunakan bahasa Inggris menggunakan font “Times 

New Roman” ukuran 12 dengan spasi 1,5, serta dicetak di atas kertas ukuran 

A4. 

4. Naskah pidato peserta wajib dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada 

panitia pada saat technical meeting. 



C. Peserta dapat memilih satu dari tiga tema pidato dibawah ini. 

1. Religiuos Proselytizing Culture in the Globalized World. 

(Budaya Dakwah di Dunia Global) 

2. Becoming Indonesian Youth in the Digital Era. 

(Menjadi Generasi Muda Indonesia di Era Digital) 

3. Good Islamic Young Generation 

(Generasi Muda Islam yang Baik) 

4. Increasing Students’ Discipline in The Modern Era. 

(Meningkatkan kedisiplinan siswa-siswa di Era Modern) 

D. Komponen Penilaian 

Naskah 

1. Relevansi. 

Komponen ini menilai kesesuaian isi naskah dengan tema yang telah dipilih. 

2. Argumentasi. 

Komponen ini menilai alur logika yang disampaikan dalam naskah. 

3. Koherensi ide. 

Komponen ini menilai kepaduan gagasan antar kalimat dan atau paragraf 

dalam 

naskah. 

4. Diksi. 

Komponen ini menilai tingkat formalitas kosakata yang digunakan dalam 

naskah. 

Performance 

1. Gaya penyampaian. 

Komponen ini menilai ekspresi peserta melalui gerak tubuh. 

2. Intonasi. 

Komponen ini menilai kesesuaian antara penekanan kata/ suku kata dengan 

ketentuan intonasi dalam bahasa Inggris. 

3. Artikulasi. 

Komponen ini menilai kefasihan pengucapan kata. 

4. Pelafalan. 

Komponen ini menilai kefasihan bunyi vocal, konsonan, dan diftong sesuai 

dengan 

ketentuan dalam bahasa Inggris. 



Setiap komponen berkontribusi 20 poin terhadap nilai akhir peserta. Maka nilai 

sempurna yang akan dimiliki peserta adalah 80 poin. 

 
E. Waktu dan Tempat Lomba Pidato Bahasa Indonesia 

1. Waktu pelaksanaan lomba, 25 Januari 2023, pukul 08.00 sd selesai 

2. Tempat perlombaan di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah 

Sirnarasa (STID) Sirnarasa, ruang perkuliahan 1A lantai 4 

3. Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2023. 



PEDOMANTEKNIS PELAKSANAAN 

LOMBA PIDATO BAHASA ARAB 

 
 

1. Waktu dan Tempat 

a. Hari : Rabu 

b. Tanggal : 25 Januari 2023 

c. Waktu : 08.00 s.d selesai 

d. Tempat : Ruang Kuliah A.1 Lt.4 

2. Persyaratan Peserta 

a. Peserta adalah siswa atau siswi SLTA dan Perwakilan Madrasah (siswa 

SLTA) 

b. Peserta sebanyak 1 orang, siswa atau siswi. 

c. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. 

d. Peserta adalah siswa/siswi yang telah terdaftar, dan tidak boleh diganti. 

3. Ketentuan Lomba 

a. Judul bebas dengan memilih salah satu dari tema berikut : 

(1) Peran Pemuda dalam Pembangunan Bangsa dan Kemajuan Negara 

(2) Pandangan Islam dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

(3) Peranan Bahasa Arab dalam Pembentukan Generasi Muslim yang Baik 

b. Durasi tampil selama 7 menit ( 5 menit menyampaikan pidato & 2 menit 

untukmenerjemahkan beberapa kalimat yang dipilihkan oleh juri). 

c. Setiap peserta harus menyerahkan teks pidato, dengan ketentuan: 

(1) Teks diketik rapi, di atas kertas HVS A-4. 

(2) Huruf yang digunakan tipe Traditional Arabic size 20 

(3) Jarak ketikan dengan spasi 1,5 

(4) Dibuat rangkap 4 

(5) Diserahkan kepada Panitia pada saat regestrasi peserta 

d. Pemenang yang diambil sebanyak lima peserta: Juara I, II, III, IV, dan 

V tanpamembedakan jenis kelamin. 

4. Penjurian 

a. Juri lomba terdiri dari 2 orang berasal dari ahli di bidangnya. 

b. Kriteria lomba adalah 

(1) Bahasa (Tata bahasa, Kefasihan, kelancaran & intonasi ) 



(2) Isi (kesesuaian isi dengan tema) 

(3) Gaya (Ekspresi dan mimik) 

(4) Pemahaman teks ( menterjemahkan beberapa kalimat yang ditentukan 

oleh juri) 

c. Bila terjadi jumlah nilai yang sama, maka penentuan pemenang 

ditentutan padaaspek-aspek berikut secara berurutan : 

(1) Nilai pemahaman 

(2) Bahasa 

(3) Isi 

(4) Sikap/ mimik 

d. Pengumuman pemenang lomba disampaikan setelah lomba selesai, 

setelah DewanJuri Lomba mengadakan sidang. 

e. Dewan Juri Lomba bersifat independen. 

f. Keputusan dewan Juri Lomba tidak dapat diganggu gugat. 

5. Tata Tertib Lomba 

a. Setiap peserta harus melakukan regestrasi pada hari Rabu, 25 Januari 

2023, pukul07.30-08.00. 

b. Lomba dimulai tepat pada pukul 08.00 – selesai. 

c. Peserta harus hadir di tempat lomba 30 menit sebelum perlombaan dimulai. 

d. Urutan tampil lomba ditentukan berdasarkan undian pada saat registrasi. 

e. Nomor urutan lomba diberikan saat registrasi. 

f. Setiap peserta harus mengenakan ID card dan nomor lomba yang telah 

diberikan. 

g. Setiap peserta harus berpakain muslim/muslimah, tidak memakai atribut 

yangmenunjukkan identitas SLTA asal peserta. 

h. Semua peserta harus tetap di tempat lomba selama perlombaan berlangsung. 

i. Peserta tidak diperkenankan keluar masuk ruang lomba tanpa seizin 

Dewan JuriLomba/Panitia. 

j. Setiap peserta akan dipangghil sebanyak 3 kali. Apabila pada panggilan ke- 

3, yangbersangkutan belum hadir, maka peserta tersebut dinyatakan gugur. 

k. Tidak diperkenankan membawa atau membaca teks saat berpidato. 

l. Official tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang lomba. 



PETUNJUK TEKNIS 

MATA LOMBA: PIDATO BAHASA INDONESIA 

 
 

A. Ketentuan Umum Lomba Pidato Bahasa Indonesia 

1. Peserta adalah siswa putra atau putri MA/SMA/SMK yang masih aktif dan 

merupakan wakil dari masing-masing sekolah. 

2. Peserta yang sah adalah peserta yang terdaftar di Panitia Pelaksanan 

dengan dibuktikan oleh : 

1) Mempunyai NISN. 

2) Mempunyai Kartu Pelajar. 

3) Membawa akte kelahiran asli. 

4) Menyertakan fotokopi persyaratan di atas sebagai arsif panitia. 

3. Peserta wajib menyiapkan naskah pidato sesuai tema ditulis dengan kertas 

ukuran A4, format spasi 1,5, margin kiri 4, kanan, 3, atas 3, bawah 3, dan 

font Times New Roman 12 (Rich Teck Format), dan difotokopi sebanyak 4 

bendel. Naskah diserahkan kepada juri saat akan tampil. 

4. Naskah bukan hasil plagiat melainkan orisinil (hasil karya sendiri) 

5. Naskah belum pernah dipublikasikan maupun dilombakan sebelumnya. 

6. Setiap peserta tidak diperkenankan membawa dan membaca naskah saat 

lomba. 

7. Waktu penampilan setiap peserta maksimal 7 menit. 

8. Jika penampilan selesai sebelum 7 menit langsung dilanjutkan dengan 

peserta berikutnya. 

9. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan lomba dimulai. 

10. Jika peserta dengan nomor urut sebelumnya berhalangan hadir, secara 

otomatis peserta dengan nomor urut setelahnya yang akan menggantikan. 

11. Peserta memakai pakaian bebas (rapi dan sopan). 

 
 

B. Ketentuan Khusus Lomba Pidato Bahasa Indonesia 

1. Materi pidato sesuai subtema yang telah ditetapkan. 

2.  Aspek-aspek penyajian meliputi pemilihan diksi, kesesuaian isi dengan 

tema pidato, sasaran isi pidato, kelancaran, kejelasan ujaran, keruntutan, 

variasi intonasi, percaya diri, ekspresi, dan santun. 



3. Penjurian akan dilakukan dengan menganut 3 (tiga) aspek, yaitu isi pidato, 

kebahasaan, dan penampilan 

4. Tim dewan juri terdiri dari praktisi seni dan akademisi yang mempunyai 

pengalaman dan reputasi yang mumpuni. 

5. Penilaian dan penentuan pemenang dilakukan setelah keseluruhan 

rangkaian acara selesai. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 
C. Subtema Pidato Bahasa Indonesia 

- Peran milenial sebagai agen moderasi beragama 

- Peran dakwah di era digital 

- Pemuda hari ini adalah penerus bangsa dan agama 

 
 

D. Kriteria Penilaian 

1. Substansi/Isi (40%) 

a. Kesesuaian isi dengan tema 

b. Kedalaman isi 

2. Bahasa (30%) 

a. Kefasihan penyampaian 

b. Ketepatan gramatikal 

c. Pemilihan kata 

3. Penampilan (30%) 

a. Gaya dan ekspresi (intonasi dan volume) 

b. Ketepatan waktu 

c. Bahasa tubuk (gestur) 

E. Waktu dan Tempat Lomba Pidato Bahasa Indonesia 

4. Waktu pelaksanaan lomba: Selasa, 24 Januari 2023 (08.00 – selesai) 

5. Tempat perlombaan: Ruang kuliah 1.A lantai 4 

6. Technical meeting dilaksanakan pada 22 Januari 2023. 



PETUNJUK TEKNIS 

CABANG TENIS MEJA 

 
1. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a. Jadwal pertandingan sesuai dengan pengundian pada saat Technical 

Meeting. 

b. Tempat Pertandingan Kampus STID Sirnarasa Lantai 3. 

c. Pelaksanaan mulai Tanggal 23 - 28 Januari 2023 Pukul 08.00 - 21.00. 

d. Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2023 di 

Kampus STID Sirnarasa. 

2. Ketentuan Umum 

1. Panitia Pelaksana 

a. Pertandingan Cabang Tenis Meja dilaksanakan oleh Panitia 

Pelaksana Pekan olah raga olah nyawa olah rasa yang 

bertanggung jawab terhadap keseluruhan pertandingan dan 

mendapat surat tugas dari Ketua STID Sirnarasa. 

b. Wasit dan juri yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari 

Pengurus Panitia Perlombaan tempat berlangsungnya 

pertandingan. 

2. Peraturan Pertandingan 

a. Pertandingan Cabang Tenis Meja dilaksanakan dengan sistem 

single. 

b. Sistem pertandingan Cabang Tenis Meja dilaksanakan dengan 

sistem gugur dengan ketentuan Tree Winning Set. 

3. Waktu dan Tempat Pertandingan 

1. Jadwal pertandingan sesuai dengan pengundian pada 

saatTechnical Meeting. 

2. Tempat Pertandingan Kampus STID Sirnarasa Lantai 3. 

3. Pelaksanaan mulai Tanggal 23 - 28 Januari 2023 Pukul 

08.00 – 21.00. 

4. Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2023 di 

Kampus STID Sirnarasa. 

 
4. Ketentuan Umum 



1. Panitia Pelaksana 

a. Pertandingan Cabang Tenis Meja dilaksanakan oleh Panitia 

Pelaksana Pekan olah raga olah nyawa olah rasa yang 

bertanggung jawab terhadap keseluruhan pertandingan dan 

mendapat surat tugas dari Ketua STID Sirnarasa. 

b. Wasit dan juri yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari 

Pengurus Panitia Perlombaan tempat berlangsungnya pertandingan. 

2. Peraturan Pertandingan 

a. Pertandingan Cabang Tenis Meja dilaksanakan dengan sistem 

single. 

b. Sistem pertandingan Cabang Tenis Meja dilaksanakan dengan 

sistem gugur dengan ketentuan Tree Winning Set. 

5. Peraturan Khusus 

1. Peserta 

Peserta sah adalah yang terdaftar di Panitia Pelaksana dengan 

dibuktikan oleh : 

1) Siswa/i di salah satu Sekolah tingkat SLTA sederajat 

2) Membawa NISN (Nomor Induk Siswa Nasional). 

3) Menyertakan surat keterangan sebagai Siswa/i dari Sekolah 

masing-masing. 

4) Menyertakan photo copy persyaratan di atas sebagai arsip 

Panitia. 

2. Ketentuan Wo 

1) Bila pemain datang terlambat 15 menit dari waktu yang telah 

ditentukan dalam jadwal pertandingan, akan dinyatakan kalah 

(WO) setelah dipanggil 3 kali. 

2) Bila pemain menolak untuk main pada jadwal yang telah 

ditentukan panitia. 

3) Memakai pemain lain yang tidak disahkan dalam pertemuan 

teknis. 

3. Protes 

1) Waktu untuk mengajukan protes paling lambat 1 jam setelah 

pertandingan berakhir 

2) Satu kali mengajukan protes harus disertakan dengan uang 



protes sebesar 25.000,- dan apabila protes benar, maka uang 

protes akan dikembalikan. 

3) Protes dilakukan secara tertulis rangkap 2 (dua) dengan data 

yang otentik. 

4. Ketentuan Khusus Pertandingan 

1) Peralatan pertandingan mengacu pada peraturan permainan 

yang dikeluarkan oleh ITTF. 

2) Bola yang digunakan adalah merk “DHS TIGA BINTANG” warna 

putih, oleh karena itu pemain tidak diperbolehkan menggunakan 

kaos berwarna putih. 

3) Karet 

 Karet Bintik biasa adalah lapisan tunggal yang bukan karet 

cellular, sintentik. 

 Lunak adalah lapisan tunggal dari karet cellular yang ditutupi 

dengan atau karet alam, dengan bintik yang menyebar di 

permukaan bet secara merata dengan kepadatan kurang 10 

per cm2 dan tidak lebih dari 30 cm2 

 Karet lapisan luar karet bintik biasa. 

 Semua jenis karet yang sudah berubah karakter, karet 

proses/oplosan, warnanya pudar, kotor, bau dan lengket, tidak 

boleh dipergunakan. 

4) Pakaian Pemain 

 Setiap peserta harus berpakaian olah raga lengkap (kaos, 

celana pendek/training, bersepatu dan kaos kaki). 

 Pakaian tidak menggunakan warna dasar putih, kuning atau 

orange. 

 Apabila ada dua tim yang bertanding menggunakan kaos tim 

dengan warna dasar yang sama, maka salah satu tim harus 

menggantinya setelah terlebih dahulu diundi oleh wasit. 

5. Dewan Hakim 

a. Dewan   Hakim   merupakan   Badan   tertinggi   yang 

akan memutuskan bila ada masalah-masalah yang terjadi. 

b. Keputusan Dewan Hakim   adalah   mutlak   dan   tidak 



biasa diganggu gugat. 

Penutup 

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib dan peraturan 

pertandingan ini akan ditentukan kemudian pada saat pertemuan 

technical meeting. 

2. Hasil akhir petemuan technical meeting akan dijadikan dasar hukum 

untuk ditaati dan dilaksanakan demi lancarnya kegiatan Pekan Olah 

Raga Olah Nyawa Olah Rasa ini. 



Petunjuk Teknis 
Mata Lomba: BADMINTON 

 
I. Waktu danTempat Perlombaan 

a. Waktu Perlombaan: senin, 23 januari 2022 

b. Tempat Perlombaan di GOR GSG Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) 

Sirnarasa 

 
II. Ketentuan Perlombaan 

 
1. Peserta adalah utusan sekolah MA/SMA/SMK/STM/MAK atau sederajat 

lainnya. 

2. Menyerahkan foto copy lapor dan atau kartu siswa untuk di periksa silang 

sebelum pertandingan 

3. Peraturan pertandingan adalah yang dikeluarkan oleh Badminton World 

Federation Internasional ( BWF ) dan Pengurus Besar Persatuan Badminton 

Seluruh Indonesia ( PB PBSI ). 

4. Sistem pertandingan adalah sistem gugur dengan ketentuan Two Winning 

Set. 

5. Peserta harus hadir di tempat pertandingan 30 menit sebelum jadwal 

pertandingan 

6. Bila peserta yang datang terlambat lebih dari 15 menit dari jadwal yang telah di 

tetapkan akan dinyatakan kalah WO ( setelah 3x pemanggilan ). 

7. Meninggalkan lapangan permainan dan tidak mau melanjutkan pertandingan 

dinyatakan kalah 2-0 ( 25-0,25-0 ) 

8. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia 

9. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan bersifat mengikat 

10. Wasit dapat membatalkan keputusan hakim garis 

11. Pertandingan bersifat perorangan ( Tunggal Putra dan Tunggal Putri ) 

12. Pemain harus berpakaian olahraga yang sopan 

13. Shuttle Cock disediakan dan di atur oleh panitia 

14. Tiap peserta membawa raket masing-masing ( panitia tidak menyediakan ) 

15. Protes yang sifatnya teknis akan diputuskan oleh wasit 

16. Protes Non teknis diputuskan oleh wasit,panitia dan dewan hakim serta 

bersifat final. 

17. Pertandingan menggunakan Score 21 x 2 rally point 

18. Apabila kedudukan 20 sama,maka yang memperoleh 2 angka berturut sebagai 

pemenang 

19. Apabila kedudukan 29 sama,maka yang mencapai angka 30 sebagai 

pemenang 

20. Apabila mencapai angka 11,pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik 

21. Sebelum melanjutkan game kedua dan game ketiga ( bila ada ),pemain berhak 

istirahat tidak lebih dari 120 detik dan pelatih / pendamping diperbolehkan 

memberikan instruksi langsung 

Hal – hal yang belum tercantum dalam ketentuan akan ditentukan kemudian



PETUNJUK TEKNIS 

LOMBA LOMBA LAGU RELIGI SOLO 

DALAM RANGKA PCMB KAMPUS STID SIRNARASA 

TAHUN 2023 

 
 

KETENTUAN LOMBA: 

 
 

Umum 

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

2. Setiap peserta lomba wajib melakukan daftar ulang untuk mendapatkan nomor 

lomba 

3. Setiap peserta lomba wajib mendaftarkan Nada Dasar Lagu yang akan 

dibawakan (sesuai dengan jenis vokalnya) kepada panitia 

 
Khusus 

1. Peserta merupakan Siswa Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah 

Menengah Kejuruan, atau sederajat, dibuktikan dengan kartu pelajar, dan akta 

kelahiran 

2. Lulusan paket C, dibuktikan dengan ijaszah dan KTP 

3. Perwakilan dari MTQN/raudhoh yang belum melaksanakan kuliah jenjang S1, 

dengan membawa surat rekomendasi dari ketua MTQN/raudloh 

4. Masing-masing sekolah atau MTQN/raudloh diharapkan mengirimkan 

maksimal 2 (Dua) delegasi sebagai peserta 

5. Peserta menyanyikan lagu wajib yang sudah ditentukan oleh panitia 

penyelenggara, dan lagu pilihan (pop religi) yang disediakan oleh panitia 

penyelenggara 

6. Alat music dan player disediakan oleh panitia penyelenggara 
 

TIMELINE LOMBA 

Lomba nyanyi religi solo akan dilaksanakan pada hari selasa, 24 Januari 2023, di 

pelataran kampus STID Sirnarasa 



MATERI LAGU 

Lagu pilihan untuk peserta Lomba Nyanyi Solo dalam rangka PCMB Kampus STID 

Sirnarasa tahun 2023 adalah: 

Lagu wajib : Magadir 

Lagu pilihan : Muhasabah cinta, Aisyah istri Rasulullah, Ungu – Bila tiba 

 
 

KRITERIA PENILAIAN 

1. Teknik Vokal 

2. Interpretasi 

3. Performance 

 
 
 
 

KEJUARAAN 

Pada kejuaraan Lomba Nyanyi Solo ini akan ditentukan juara sebagai berikut: 

Lomba nyanyi ini hanya ada satu putaran, langsung ditentukan juara I, II, dan III 

LAIN-LAIN 

1. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat 

2. Apabila terdapat ketentuan lomba yang belum tercantum, akan diatur 

kemudian 

 
 

CP: 

Eunis Khoerunnisa, M. Ag (081278068958) 



PELAKSANAAN TEKNIS PERTANDINGAN CATUR 

TANGGAL SAMPAI TANGGAL JANUARI 2023 

DI KAMPUS STID SIRNARASA 

 
 

 
I. PERSYARATAN PESERTA UNTUK MASING-MASING MA/SMA/SMK 

1. Peserta adalah siswa Aktif dari MA/SMA/SMK yang bersangkutan 

2. Membawa surat Tugas dari sekolah masing – masing 

3. Merupakan siswa dari MA/SMA/SMK dengan bukti fotocopy kartu siswa 

4. Tiap Peserta melampirkan Pas Foto 3 X 4 Berwarna, sebanyak 1 lembar 

5. Panitia berhak untuk MENDISKUALIFIKASI peserta yang dianggap tidak 

memenuhi syarat pada point 1, 2 dan 3 

II. SISTEM PERATURAN dan PERTANDINGAN 

Ketentuan Umum Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur Ketentuan 

Khusus: 

1. Setiap pemain diwajibkan berpakaian rapi, sopan dan bersepatu 

2. Setiap pemain tidak boleh membawa makanan kecuali air minum kedalam 

ruangan 

3. Setiap pemain dilarang membawa hp/ponsel ke dalam ruangan pertandingan, 

HP silahkan disimpan didalam tas. Sanksi bagi pemain yang di ketahui membawa 

hp yang tidak di non aktifkan (silent) sedang pertandingan 

4. Pemain yang datang terlambat di tempat pertandingan 5 menit di nyatakan kalah 

WO 

5. Pemain yang tidak menempati kursi/duduk sesuai dengan ketentuan (salah 

duduk), dinyatakan kalah 

6. peserta yang sudah selesai bertanding wajib meninggalkan tempat pertandingan 

7. pemain yang menang wajib melaporkan hasilnya kepada Wasit. Apabila lebih 

dari 5 menit setelah seluruh pertandingan selesai pada babak tersebut belum juga 

melaporkan hasilnya kepada Wasit, maka keduanya dianggap tidak bermain dan 

hasilnya 0 - 0 

8. setiap pemain diwajibkan menjunjung tinggi sportivitas dan fairplay 

9. Tiap pertandingan akan dinilai dengan menang 1 poin, remis, ½ poin, dan kalah 

0 poin 



10. Peraturan permainan menggunakan peraturan FIDE yang berlaku saat ini dan 

disesuaikan dengan peraturan PB PERCASI 

III. KONTROL WAKTU/ LAMA PERMAINAN 

Lama pertandingan/ waktu pikir adalah 30 menit 

IV. PERALATAN CATUR 

Panitia tidak menyediakan peralatan catur untuk seluruh pemain. Jadi yang 

memegang bidak putih wajib menyediakan papan catur (jam catur digital kalau 

ada, kalau tidak untuk jam tidak apa-apa) 

V. PENENTUAN JUARA/RANGKING 

Juara di ambil 1 2 3 (PUTRA DAN PUTRI) Poin tertinggi / Match Point (MP) 

tertinggI 

VI. PROTES 

Protes yang bersifat teknis, diajukan langsung kepada Wasit saat kejadian 

tersebut (dengan cara angkat tangan) dan waktu diberhentikan oleh Wasit.
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