JUKLAK & JUKNIS
KEGIATAN LOMBA MILAD KE -40
MAN 1 KOTA MALANG
TAHUN 2018

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA MALANG
JL. Raya Tlogomas No. 21 Malang 65144 Telp. (0341) 551752 Malang

BAB I
MEKANISME PENYELENGGARAAN
A. Pelaksanaan
Kegiatan Kompetisi dalam rangka Milad ke-40 MAN 1 Kota Malang tahun 2018
dengan tema “Kebhinekaan Dalam Bingkai Ukhuah Islamiah Menuju Madrasah Unggul”
adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta yang merupakan delegasi dari MTs/SMP yang
telah mendaftar sebagai peserta kompetisi tersebut.
B. Pembiayaan
Biaya Pelaksanaan Kompetisi dalam rangka Milad ke-40 MAN 1 Kota Malang tahun
2018 berasal dari Pendaftaran Peserta dan dari pihak lain yang tidak mengikat.
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Kompetisi dalam rangka Milad ke-40 MAN 1 Kota Malang tahun 2018
dilaksanakan di sekitar lingkungan MAN 1 Kota Malang pada tanggal 19 – 24 Februari
2018.
D. Fasilitas Peserta & Kejuaraan
1. Setiap peserta mendapatkan sertifikat peserta;
2. Penghargaan akan diberikan kepada setiap pemenang, baik perorangan maupun tim;
3. Penghargaan pemenang berupa dana pembinaan, trophy (juara 1, 2 dan 3) dan sertifikat
juara.
4. Total Dana Pembinaan Puluhan Juta Rupiah.
E. Penyelenggara dan Pelaksana
Penyelenggara dan pelaksana Kompetisi dalam rangka Milad ke-40 MAN 1 Kota Malang
tahun 2018 adalah MAN 1 Kota Malang.
F. Penetapan Juara Umum
Juara Umum berdasarkan akumulasi kejuaraan yang diperoleh setiap delegasi.
G. Juri/Wasit
1. Mampu dan menguasai cabang yang dilombakan;
2. Berlaku adil dan tidak memihak kepada sipapun;
3. Bersedia melaksanakan tugas sesuai jadwal lomba/pertandingan;
H. Protes
1. Protes menyangkut hasil perlombaan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah hasil
perlombaan diumumkan secara resmi oleh panitia.
2. Setiap protes dapat disampaikan secara lisan oleh peserta yang bersangkutan atau tim
manajer atas nama peserta tersebut kepada juri/wasit. Kemudian juri/wasit akan
mempertimbangkan dengan disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk
diambil keputusan atau akan meneruskannya kepada panitia.
3. Apabila keputusan juri/wasit atas protes yang baru diajukan ternyata tidak diterima oleh
pihak yang mengajukan protes, si pengaju protes dapat naik banding kepada panitia.
4. Protes diajukan secara tertulis oleh official dengan mengajukan protes disertai uang
Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).

BAB II
CABANG LOMBA YANG DIKOMPETISIKAN
A. Cabang Seni
1. Qiroah (MTQ)
Perorangan Putera dan Puteri untuk MTs/SMP.
2. Tahfidz Quran (MHQ)
Perorangan Putera atau Puteri untuk MTs/SMP.
3. Singer
Perorangan Putera dan Puteri untuk MTs/SMP.
4. Kaligrafi
Perorangan Putera atau Puteri untuk MTs/SMP.
5. Desain Poster
Perorangan Putera atau Puteri untuk MTs/SMP.
6. Pidato Bhs. Inggris
Perorangan Putera dan Puteri untuk MTs/SMP.
7. Pidato Bhs. Arab
Perorangan Putera dan Puteri untuk MTs/SMP.
8. Pidato Bhs. Indonesia
Perorangan Putera dan Puteri untuk MTs/SMP.
9. Al-Banjari
Beregu Putra atau Puteri untuk MTs/SMP.

B. Cabang Olahraga
10. Futsal
Beregu putera untuk jenjang MTs/SMP

BAB III
PETUNJUK PELAKSANAAN
1. Persyaratan Umum
Peserta kegiatan Kompetisi dalam rangka Milad ke-40 MAN 1 Kota Malang
tahun 2018 adalah peserta didik MTs/SMP di Malang Raya yang memenuhi kriteria
sebagai berikut :
a. Siswa-siswi yang tahun pelajaran 2017/2018 menduduki kelas: 7, 8 dan 9
(MTs/SMP); yang dinyatakan dalam surat tugas dari Kepala Sekolah/Madrasah;
b. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
2. Persyaratan Administratif (akan diverifikasi dan divalidasi)
a. Mengisi formulir pendaftaran dimulai pada tanggal 23 Januari s/d 10 Februari 2018
b. Jam Pendaftaran dimulai pukul 08.00 – 16.00 di keseretariatan MAN 1 Kota Malang
c. Formulir Pendaftaran bisa didownload online melalui www.man1kotamalang.sch.id
d. Menyerahkan pas photo (berseragam-terbaru) berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
e. Menyertakan surat delegasi dari sekolah/ madrasah
f. Wajib menyerahkan fotocopy/scan (printer) kartu pelajar
g. Apabila tidak bisa menunjukan kartu pelajar/ surat keterangan siswa/i aktif pada saat
lomba akan dianggap gugur.
h. Pembayaran hanya melayani via transfer BNI dengan no rek. 0039470620,
atas nama Nur Handayani, SP
i. Untuk Pembayaran jenis lomba sebagai berikut:
- Lomba Singer: Rp. 30.000/ Perorangan
- Lomba MTQ: Rp 30.000/ Perorangan
- Lomba MHQ: Rp. 30.000/ Perorangan
- Lomba Kaligrafi: Rp. 30.000/ Perorangan
- Desain Poster: Rp. 30.000/ Perorangan
- Pidato Bahasa Indonesia: Rp. 30.000/ Perorangan
- Pidato Bahasa Inggris: Rp. 30.000/ Perorangan
- Pidato Bahasa Arab: Rp. 30.000/ Perorangan
- Al-Banjari: Rp. 100.000/ Tim
- Futsal: Rp. 150.000/ Tim
j. Bukti pembayaran dicantumkan pada formulir pendaftaran.
k. Pengumpulan formulir dan berkas pendaftaran terakhir tanggal 10 Februari 2018
di kesekretariatan lantai 2 gedung layanan pendidikan MAN 1 Kota Malang.
A. Pendaftaran Peserta
Untuk mengikuti Kompetisi dalam rangka Milad Ke-40 MAN 1 Kota Malang
tahun 2018 agar melaksanakan pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pendaftaran peserta ditujukan kepada:
Panitia Pelaksana Kompetisi dalam rangka Milad MAN 1 Kota Malang ke-40
tahun 2017-2018
Sekretariat : Gedung Layanan Pendidikan Lantai 2 MAN 1 Kota Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 21 Malang 65144
Contac Person: Thoriq Muhammad, S.Pd (087864813421);
Yasin, S.Pd (085259668000)
Email: man1mlg@yahoo.co.id ; Website: www.man1kotamalang.sch.id
2. Pendaftaran harus menyebutkan cabang lomba dan kategori pertandingan yang diikuti

3. Kuota lomba minimal adalah 30% peserta dari jumlah maksimal yang ditentukan dari
masing-masing cabang lomba.
4. Apabila peserta lomba kurang dari kuota minimal, maka lomba tersebut dibatalkan,
serta uang pendaftaran akan dikembalikan sesuai nominal lomba
B. Persyaratan Teknis
Peserta wajib membawa perlengkapan/peralatan lomba/pertandingan sesuai dengan
cabang lomba/pertandingan yang diikuti, kecuali perlengkapan/peralatan
lomba/pertandingan yang telah disediakan oleh panitia.
C. Technical Meeting/ Penjelasan Teknis
1. Peserta Technical Meeting/ Penjelasan Teknis adalah official masing-masing lomba.
2. Technical meeting/penjelasan teknis tidak membahas keabsahan peserta dan tidak ada
lagi perubahan nama-nama peserta dan cabang lomba yang diikuti
3. Technical meeting/penjelasan teknis hanya akan membahas teknis pelaksanaan
perlombaan/pertandingan.
4. Technical meeting/penjelasan teknis diadakan tanggal 14 Februari 2018 bertempat di
AULA MAN 1 Kota Malang, pukul 08.30 - Selesai
5. Diharapkan seluruh official hadir tepat waktu.
D. Daftar Ulang
1. Hari, tanggal serta tempat daftar ulang dilaksanakan sesuai jadwal lomba yang diikuti
2. Keabsahan peserta dibuktikan dengan penerbitan ID Card yang dikeluarkan dan
disahkan oleh panitia. Verifikasi peserta dapat dilakukan setiap sebelum perlombaan
atau pertandingan dilaksanakan
E. Tata tertib
1. Peserta datang 30 menit sebelum lomba dimulai untuk daftar ulang/ verifikasi
2. Mengirim 1 tim beranggotakan 10 orang pemain dan 2 orang official beserta biodata
yang jelas (formulir pendaftaran)
3. Menaati semua peraturan, system dan jadwal pertandingan yang telah dan akan
ditetapkan oleh pihak panitia penyelenggara.
4. Menjaga sportifitas, ketertiban dan bertanggungjawab atas perilaku dari seluruh
anggota tim selama lomba berlangsung.
5. Menyetujui semua peraturan yang ada di technical meeting, jika tim tidak hadir dalam
technical meeting, maka menyetujui semua hal yang diatur dalam technical meeting
C. Sanksi
Apabila terjadi pelanggaran dalam pemalsuan dokumen atau bentuk lainnya maka
perserta didiskualifikasi.
D. Lain-lain
Hal-hal yang belum diatur dan tercantum dalam panduan ini akan diatur dalam
ketentuan tersendiri, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pedoman ini.

BAB IV
PENUTUP
Keberhasilan penyelenggaraan Kompetisi dalam rangka Milad Ke-40 MAN 1 Kota
Malang tahun 2018 ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan
kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
Dengan memahami petunjuk teknis ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta dan
pihak-pihak lain dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan
Kompetisi dalam rangka Milad Ke-40 MAN 1 Kota Malang tahun 2018 ini mencapai hasil
secara optimal.
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan pertandingan ini akan ditentukan
kemudian oleh Panitia Penyelenggara. Menyadari masih banyak kekurangan dalam pedoman
ini, kami sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan
penyelenggaraan Kompetisi dalam rangka Milad Ke-40 MAN 1 Kota Malang di tahun-tahun
mendatang.
Semoga petunjuk teknis ini dapat membantu petugas dalam mencapai sasaran yang
diharapkan.

Malang, 17 Januari 2018

Lampiran 1

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
CABANG SENI QIROAH (MTQ)
A. Waktu Pertandingan
Hari
: Selasa
Tanggal
: 20 Pebruari 2018
Pukul
: 07.30 - selesai
Tempat
: Masjid Darul Hikmah
B.

Peraturan Kompetisi
1. Musabaqah Tilawah Al-Qur’an adalah jenis Musabaqah membaca Al- Qur’an dengan bacaan
mujawwad, yaitu bacaan Al-Qur’an yang mengandung nilai ilmu baca (tajwid), seni (lagu dan
suara) dan etika (adab) membaca sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2. Qira’at (bacaan) yang dimusabaqahkan adalah qira’at Imam Ashim riwayat Hafs dengan
martabat mujawwad.
3. Peserta wajib membawakan minimal 4 lagu yang diawali dengan lagu Bayyati dan diakhiri
dengan bayyati akhir atau kuflah.
4. Peserta wajib membacakan maqro’ yang sudah ditetapkan panitia pada saat technical meeting.
Durasi : 6-7 menit.
5. Peserta maksimal terdiri dari 4 (dua) putra dan/atau putri perwakilan MTs-SMP dengan
melampirkan surat keterangan dari sekolah asal; Maksimal 50 peserta.
6. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian;
7. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan berturut turut
tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
8. Tanpa mengucapkan salam;
9. Indikator lampu: Kuning Pertama: persiapan baca, Hijau: mulai membaca,Kuning Kedua:
Persiapan untuk mengahiri bacaan dan Merah : waktu habis (peserta mengakhiri bacaan);
10. Peserta lomba berbusana muslim/muslimah, rapi dan sopan;
11. Tim juri menentukan juara I, II, III (putra dan/atau putri) dan Juara I, II, III harapan (putra
dan/atau putri);
12. Keputusan dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

C. Kriteria Penilaian
Penilaian diberikan terhadap 4 (empat) aspek sebagai berikut:
1. Lagu dan suara
2. Tajwid
3. Fashohah
D. Protes
1. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
3. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.
E. Technical Meeting
Technical meeting dilaksanan hari Rabu, 14 Pebruari 2018 dan diikuti oleh ofisial, sekaligus
pengambilan nomor undian dan maqro’.
F. Hal-Hal Lain
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib dalampertandingan ini akan ditentukan
kemudian secara musyawarah mufakat padasaat technical meeting.

Lampiran 2
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
LOMBA TAHFIDZ (MHQ)
A. Waktu Perlombaan
Hari
: Selasa
Tanggal
: 20 Pebruari 2018
Pukul
: 07.30 - selesai
Tempat
: Gedung Layanan Pendidikan lantai 4
B. Peraturan/ketentuan
1. Musabaqah Hifdzil Quran adalah Musabaqah membaca Al-Qur’an dengan Menghafal
bacaan secara tartil/murottal. Bacaan Al-Qur’an harus mengandung nilai ilmu baca
(tajwid), seni (lagu dan suara), dan kelancaran.
2. Qiraat (bacaan) yang di-musabaqah-kan adalah qira’at Imam Ashim riwayat Hafs
menggunakan Mushaf Bahriah (Al-Qur’an pojok).
3. Panjang bacaan ditentukan oleh dewan hakim berdasarkan lamanya waktu membaca
dan kualitas bacaan
4. Untuk peserta Hifdzil Quran hanya memperlombakan satu cabang saja, yaitu Tahfidz
juz 30 dan 29, atau 1 dan 2
5. Paket soal yang diberikan adalah dalam 4 soal untuk babak penyisihan dan 5 soal
untuk babak final.
6. Paket soal akan diberikan lima menit sebelum tampil.
7. Peserta bersifat perorangan.
8. Peserta maksimal 2 (dua) putra dan/atau putrri perwakilan MTs/SMP; Maksimal 70
peserta;
9. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
10. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan
berturut-turut tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;
11. Tanpa mengucapkan salam;
12. Durasi lomba Tahfidz maksimal 15 menit;
13. Indikator lampu: Hijau: mulai, Kuning: waktu kurang 3 menit, dan Merah: waktu
habis (peserta mengakhiri lomba);
14. Peserta berbusana muslim/muslimah, rapi dan sopan;
15. Tim juri menentukan Juara I, II, III (PA/PI) dan Harapan I, II, III (PA/PI).
16. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.
C. Kriteria Penilaian
1. Kelancaran
2. Lagu dan suara
3. Tajwid dan Fashohah
D. Technical Meeting
Technical Meeting dilaksanakan hari Rabu, 14 Pebruari 2018 dan diikuti oleh official
sekaligus pengambilan nomor undian.
F. Hal-Hal Lain
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib dalam pertandingan ini akan
ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting.

Lampiran 3

PETUNJUK TEKNIS LOMBA SINGER
TAHUN 2018
A.

KETENTUAN LOMBA
1. Peserta merupakan siswa-siswi MTs/ SMP se-Kota Malang (dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari sekolah/madrasah asal);
2. Masing-masing sekolah/madrasah mengirimkan dua orang : 1 (Satu) peserta putra dan
atau 1 (Satu) peserta putri; maksimal 40 peserta
3. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 30 menit sebelum
pelaksanaan lomba;
4. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;
5. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta tanpa menyebutkan asal
sekolah/madrasah;
6. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
7. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan belum hadir
maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir;
8. Pengeras suara hanya digunakan untuk pengumuman dan pemanggilan peserta;
9. Setiap peserta lomba menyanyikan lagu dengan durasi waktu maksimal 7 (tujuh) menit;
10. Peserta yang menyanyikan lagu melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan
pengurangan nilai;
11. Peserta menyanyikan lagu pilihan yang sudah disediakan oleh panitia
12. Peserta lomba berpakaian rapi dan sopan;
13. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia;
14. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba;
15. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba kecuali
ada kepentingan mendesak dan aatas izin panitia;

B.

MATERI LAGU
a. Pilihan lagu yang dibawakan adalah:
1. Ketika Tangan dan Kaki (Chrisye)
2. Symphoni (Once)
3. Ayat-Ayat Cinta 2 (Krisdayanti)
4. Lailatul Qadar (Gigi)
5. Pada-Mu ku bersujud (Afgan)
6. Tuhan (Bimbo)
7. Ayat-Ayat Cinta (Rossa)
8. Hijrah Cinta (Rossa)
9. Sajadah Panjang (Bimbo)
10. Rindu Rasul (Bimbo)
11. Ya Magnoon (Asalah Nasri)
12. Assalamu Alayka (Maher Zain)
b. Musik menggunakan minusone bukan live

C.

D.

KRITERIA PENILAIAN
Unsur penilaian meliputi:
1. Suara/vocal (Sonaritas, warna dan jangkauan)
2. Pembawaan (ekspresi, frasering dan dinamika)
3. Performa/ Penampilan (kostum, penguasaan panggung, kewajaran dan keserasian);
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
1.
2.
3.
4.

E.

Hari
Tanggal
Waktu
Tempat

: Senin
: 19 Pebruari 2018;
: Pukul 08.00 s.d selesai;
: Mini Hall Gedung Pelayanan MAN 1 Kota Malang

KEJUARAAN
1. Juara I, II, dan III Putra
2. Juara I, II, dan III Putri



F.

Apabila terjadi nilai yang sama, maka tim juri akan menentukan pemenang berdasarkan
nilai tertinggi dalam penguasaan suara/vokal
Juara I, II, III Putra dan Putri akan mendapatkan Trophy, Uang Pembinaan dan Piagam
Penghargaan.

PROTES
1. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan ke panitia penyelenggara
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak
3. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan ke panitia penyelenggara

G. LAIN-LAIN
1. Pengambilan dokumentasi hanya boleh dilakukan seizin panitia dan dilarang melakukan
kecurangan serta kerja sama antar peserta lain.
2. Peserta yang melakukan kecurangan akan di diskualifikasi.
3. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat;
4. Biaya peserta (Transport, Konsumsi, dll) ditanggung oleh sekolah/madrasah masingmasing;
5. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan dan tata tertib dalam lomba, akan
diatur kemudian secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting.

Lampiran 4

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
LOMBA KALIGRAFI
A. Waktu Perlombaan
Hari
: Rabu
Tanggal
: 21 Pebruari 2018
Pukul
: 07.00 - selesai
Tempat
: Aula
B. Ketentuan Kompetisi
1. Peserta maksimal 2 (dua) siswa putra dan/atau putri perwakilan MTs/SMP; Kuota
maksimal 50 peserta;
2. Materi (lafadz) berupa ayat-ayat al Quran atau Hadits yang terdiri dari 4 macam
(terlampir);
3. Jenis kaligrafi “Lukis”
4. Seluruh peserta mendapatkan materi sesuai hasil undian/kesepakatan pada saat
Technical Meeting;
5. Setiap peserta menempati tempat tersendiri sesuai dengan nomor yang diperoleh;
6. Lukis kaligrafi dibuat pada kertas linen putih berukuran A2 cm disediakan panitia;
7. Peserta membawa sendiri cat dan seluruh peralatan lukis kaligrafi yang diperlukan;
8. Peserta melukis dengan cat acrylic;
9. Peserta dilarang membawa mal/patrun berbentuk apapun ke dalam lokasi lomba;
10. Peserta lomba berbusana muslim, rapi dan sopan;
11. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba;
12. Official atau Peserta dilarang mengambil gambar/foto karya peserta sebelum acara
lomba selesai;
13. Peserta dilarang melihat-lihat hasil karya peserta lain selama acara lomba
berlangsung;
14. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia;
15. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba;
16. Karya dibuat pada saat lomba berlangsung di tempat yang telah ditentukan;
17. Waktu berkarya maksimal 3 jam;
18. Peserta yang terlambat diperbolehkan mengikuti lomba tanpa mendapatkan tambahan
waktu;
19. Bagi peserta yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam batasan waktu
yang ditentukan, diberi toleransi tambahan waktu 10 (sepuluh) menit;.
20. Tim juri menentukan Juara I, II dan III putera/putri). Apabila terjadi nilai yang sama,
maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam
kekayaan imajinasi atau kreativitas;
21. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggugugat.
C. Materi

ِ َإ َّن أَ ْك َر َم ُ ُْك ِع ْند
a. ْهللا أَتْقَ ُاك
ِ
b. قُ ْوإ أَه ْ ُف َس ُ ُْك َوأَ ْه ِل ْي ُ ُْك َنَ ًرإ

c. َولْتَ ْن ُظ ْر ه َ ْف ٌس َما قَ َّد َم ْت ِلغَ ٍد
d. خ ْ َُْيُكْ َم ْن تَ َع َّ ََّل إلْ ُق ْرأ َن َوعَل َّ َم ُه
A. Kriteria Penilaian
Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut :
1. Kebenaran tulisan dan bacaan
2. Kekayaan imajinasi atau kreativitas
3.Tata Warna
4. Komposisi
5. Kebersihan
E. Protes
1. Protes dalam hal non tehnis hanya dapat diajukan ke Panitia Penyelenggara;
2. Keputusan wasit yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
3. Protes dalam hal tehnis dapat disampaikan ke Panitia Penyelenggara.
F.Technical Meeting
Technical Meeting dilaksanakan hari rabu, 14 Februari 2018 diikuti oleh official.
G. Hal-Hal Lain
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib dalampertandingan ini akan
ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat padasaat technical meeting.

Lampiran 5
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
LOMBA DESAIN GRAFIS (POSTER)
A. Waktu Perlombaan
Hari
: Rabu
Tanggal
: 21 Pebruari 2018
Pukul
: 08.00 - selesai
Tempat
: Lab TI MAN 1 Kota Malang
B. Peraturan Kompetisi
a. Lomba bersifat perorangan;
b. Setiap Madrasah/Sekolah maksimal mengirimkam 4 (empat) peserta putra dan/atau putri
perwakilan MTs/SMP; maksimal kuota 50 peserta
c. Peserta sudah di tempat lomba 30 menit sebelum lomba diadakan;.
d. Setiap peserta wajib melakukan daftar ulang untuk mendapatkan nomor peserta;
e. Setiap peserta diharuskan berkarya dengan tertib, tenang dan tidak merusak fasilitas
lingkungan;
f. Waktu yang disediakan maksimal 180 menit (3 jam);
g. PC atau laptop disediakn panitia; dengan program yang disiapkan hanya photoshop dan
Corel Draw saja;
h. Peserta dilarang meminta dan membantu peserta lain;
i. Peserta dilarang membawa file dari luar ruang;
j. Isi/konten poster disediakan panitia;
k. Setiap peserta harus berkarya di tempat yang disediakan panitia;
l. Teknis dan gaya visualisasi bebas;
m. Apabila ada pembuktian pelanggaran, maka karya akan dianulir atau dibatalkan
penghargaannya;
n. Peserta kompetisi berbusana muslim, rapi dan sopan atau seragam sekolah.
o. Tim juri menentukan Juara I, II, III, putra dan/atau putrri;
p. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.
C. Tema dan Ketentuan Isi Poster
1. Tema: Narkoba Merusak Masa Depan Bangsa
2. Berisi saran dan himbaun sesuai tema lomba
3. Isi poster harus bisa menarik perhatian, komunikatif dan persuasif;
4. Poster dirancang secara bebas dengan tetap menjada kesopanan dan tidak menyinggung SARA
D. Kriteria Penilaian
1. Gagasan, bobot 60%
a. Kesesuaian dengan tema
b. Originalitas/inovasi
c. Kreativitas/unik/tidak umum
2. Keterampilan (crafting), bobot 40%
a. Visualisasi (gambar, huruf, warna dan komposisi)
b. Penguasan teknik visualisasi
c. Penampilan karya
E. Protes
1. Protes dalam hal non tehnis hanya dapat diajukan ke Panitia Penyelenggara
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak
3. Protes dalam hal tehnis dapat disampaikan ke Panitia Penyelenggara.
F. Technical Meeting
Technical Meeting dilaksanakan hari Rabu, 14 Pebruari 2018 dan diikuti oleh official.
G. Hal-hal Lain
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib dalam pertandingan ini akan
ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting.

Lampiran 6
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
LOMBA AL-BANJARI

1. Persyaratan Peserta
a. Kelompok atau grup yang mendaftarkan adalah siswa/i MTs/SMP se-derajat
wilayah Malang Raya
b. Jumlah personil dalam satu grup maksimal 10 orang (5 vokal dan 5 terbang);
maksimal kuota 30 grup
c. Setiap kelompok boleh terdiri dari grup sejenis atau grup campuran (putra dan
putri). Jika vocal terdiri dari putra dan putri (campuran), maka akan dikenakan
pengurangan nilai 5 poin pada nilai ADAB
2. Ketentuan Perlombaan
a. Lagu yang digunakan sebagai dasar acuan kriteria penilaian adalah 1 lagu bebas
dan 1 jinggle
b. Panitia menyediakan alat, jika membawa alat sendiri diperbolehkan
c. Peserta tidak diperkenankan memakai peralatan elektronik pada waktu
penampilan
d. Setiap grup atau personil grup hanya diperbolehkan tampil satu kali
e. Jika diketahui ada kecurangan, maka akan didiskualifikasi
3. Kriteria Penampilan
Kriteria penilaian meliputi :
1. Vocal (40 poin) :
a. Keindahan suara
b. Power dan Keutuhan suara
c. Perpaduan suara
2. Terbang (30 poin) :
a. Kekompakan pukulan
b. Harmonisasi pukulan dengan lagu
c. Variasi pukulan
d. Dinamika
3. Adab (30 poin) :
a. Penampilan dan berpakaian
b. Fashohah bacaan sholawat
c. Penjiwaan
4. Teknis Pelaksanaan
a. Peserta dipanggil menurut nomer peserta undi penampilan
b. Peserta dipanggil 3x berturut-turut tidak hadir, maka akan dirolling pada urutan
terakhir, dengan konsekuensi pengurangan nilai 5 poin pada nilai adab
c. Peserta berpenampilan/berpakaian rapi dan sopan (muslim & muslimah)
d. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum waktu penampilan dengan langsung
mendaftar ulang ke panitia
e. Peserta wajib memakai nomor urut undian yang diberikan panitia pada waktu
tampil

f. Apabila salah satu grup tampil 2x (digrup lain), maka grup tersebut
didiskualifikasi
g. Lama penampilan 7 menit, dimulai sejak lampu hijau dinyalakan (bukan termasuk
cek sound & persiapan)
Tanda Isyarat Lampu:
a) Lampu kuning pertama, isyarat persiapan
b) Lampu hijau, dimulainya penampilan
c) Lampu kuning kedua, tanda persiapan diakhiri penampilan (menit ke-5)
d) Lampu merah, tanda berhentinya penampilan (menit ke-7)
5. Penentuan Kejuaraan
a. Terbaik I
: Tropi, Sertifikat dan Uang Pembinaan
b. Terbaik II
: Tropi, Sertifikat dan Uang Pembinaan
c. Terbaik III
: Tropi, Sertifikat dan Uang Pembinaan
d. Best Jinggle
: Sertifikat dan Uang Pembinaan

Lampiran 7

PETUNJUK TEKNIS LOMBA PIDATO BAHASA INDONESIA MILAD MAN 1 KOTA
MALANG 2018
WAKTU DAN TEMPAT
a.

Hari

: Kamis,

b.

Tanggal: 22 Februari 2018

c.

Waktu : 08.00 – 14.30

d.

Tempat : Lab. Fisika, MAN 1 KOTA MALANG

PERSYARATAN PESERTA
a.

Peserta adalah siswa atau siswi MTs/SMP se kota Malang.

b.

Peserta maksimal 2 orang: 1 orang siswa dan 1 orang siswi;

c.

Kuota dibatasi maksimal 48 peserta.

d.

Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

e.

Peserta adalah siswa/siswi yang telah terdaftar dan tidak boleh digantikan.

KETENTUAN LOMBA
a. Peserta memilih salah satu dari tema berikut dengan judul bebas:
1. Dampak positif dan negatif Gadget (Hape) bagi anak-anak remaja
2. Pentingnya pendidikan agama di era globalisasi
3. Melestarikan kesenian dan budaya Indonesia
4. Implementasi K.13
5. Memberantas korupsi sejak dini
b. Durasi tampil selama 5-7 menit.
c. Setiap peserta harus menyerahkan teks pidato , dengan ketentuan:
1.

Teks diketik rapi, diatas kertas HVS A4.

2.

Huruf yang digunakan tipe Times New Roman 12

3.

Jarak ketikan dengan spasi 1,5

4.

Dibuat rangkap 3

5.

Diserahkan pada panitia pada saat Technical Meeting dan selambat-lambatnya 30 menit
sebelum perlombaan dimulai.

d. Kriteria Penilaian:
1. Kefasihan dan kelancaran
2. Isi (Kesesuaian judul dan isi)

3. Menggunakan Bahasa yang baku dan sesuai dengan EYD
4. Penampilan (Mimik, kontak mata, gestur, dan Bahasa tubuh)
e. Pemenang sebanyak tiga orang, yaitu juara 1, 2, dan 3.
Persyaratan Peserta Lomba Pidato Bahasa Indonesia Mts-SMP Se-Malang Raya 2018 :
 Peserta adalah siswa madrasah Tsanawiyah atau SMP tahun pelajaran 2017/2018 (MTs/SMP:
kelas 7,8,9) di Kabupaten/ Kota Malang.

Lampiran 8

PETUNJUK TEKNIS LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS MILAD MAN 1 KOTA
MALANG 2018
WAKTU DAN TEMPAT
a.

Hari

: Kamis,

b.

Tanggal: 22 Februari 2018

c.

Waktu : 08.00 – 14.30

d.

Tempat : Lab. Kimia, MAN 1 KOTA MALANG

PERSYARATAN PESERTA
a.

Peserta adalah siswa atau siswi MTs/SMP se kota Malang.

b.

Peserta maksimal 2 orang: 1 orang siswa dan 1 orang siswi;

c.

Kuota dibatasi maksimal 48 peserta.

d.

Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

e.

Peserta adalah siswa/siswi yang telah terdaftar dan tidak boleh digantikan.

KETENTUAN LOMBA
a. Peserta memilih salah satu dari tema berikut dengan judul bebas:
1. The Effects of Sinetron for The Teenagers
2. The School Fees and The Students’ Achievements
3. The Youth’s Role in Preserving the Indonesian’s Culture
4. The Habit of Saving Money since Childhood
b. Durasi tampil selama 5-7 menit.
c. Setiap peserta harus menyerahkan teks pidato , dengan ketentuan:
1.

Teks diketik rapi, diatas kertas HVS A4.

2.

Huruf yang digunakan tipe Times New Roman 12

3.

Jarak ketikan dengan spasi 1,5

4.

Dibuat rangkap 3

5.

Diserahkan pada panitia pada saat Technical Meeting dan selambat-lambatnya 30 menit
sebelum perlombaan dimulai.

d. Kriteria Penilaian:
1. Kefasihan dan kelancaran
2. Isi (Kesesuaian judul dan isi)
3. Lexicogrammatika (Grammar dan vocabulary)
4. Performance (Mimic, eye contact, gesture, dan body language)

e. Pemenang sebanyak tiga orang, yaitu juara 1, 2, dan 3.
Catatan: Apabila Juara 1, 2, & 3 seluruhnya siswa saja/siswi saja maka ada juara harapan 1, 2
& 3.
Persyaratan Peserta Lomba Pidato Bahasa Inggris Mts-SMP Se-Malang Raya 2018 :
 Peserta adalah siswa madrasah Tsanawiyah atau SMP tahun pelajaran 2017/2018 (MTs/SMP:
kelas 7,8,9) di Kabupaten/ Kota Malang.

Lampiran 9

PETUNJUK TEKNIS LOMBA PIDATO BAHASA ARAB
MILAD MAN 1 KOTA MALANG 2018
WAKTU DAN TEMPAT
a.

Hari

: Kamis,

b.

Tanggal: 22 Februari 2018

c.

Waktu : 08.00 – 14.30

d.

Tempat : Ruang Lab. Biologi, MAN 1 KOTA MALANG

PERSYARATAN PESERTA
a.

Peserta adalah siswa atau siswi MTs/SMP se kota Malang.

b.

Peserta maksimal 2 orang: 1 orang siswa dan 1 orang siswi;

c.

Kuota dibatasi maksimal 48 peserta.

d.

Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

e.

Peserta adalah siswa/siswi yang telah terdaftar dan tidak boleh digantikan.

KETENTUAN LOMBA
a. Peserta memilih salah satu dari tema berikut dengan judul bebas:

 )أمهيّة العلوم والتّكنولوجيAhammiyatu al-ulum wa at-tiknulujiya

1. (

حب الوطن
ّ ) Hubbul wathan

2. (

 )الثّقافة اإلسالميّة يف إندونيسياAts-tsaqafah al-islamiyah fi Indunesia

3. (

4. (الشبان
ّ

)أخالق

Akhlaq asy-syubban

b. Durasi tampil selama 5-7 menit.
c. Setiap peserta harus menyerahkan teks pidato , dengan ketentuan:
1.

Teks diketik rapi, diatas kertas HVS A4.

2.

Huruf yang digunakan tipe Traditional Arabic 18

3.

Jarak ketikan dengan spasi 1 (satu)

4.

Dibuat rangkap 3

5.

Diserahkan pada panitia pada saat Technical Meeting dan selambat-lambatnya 30 menit
sebelum perlombaan dimulai.

d. Kriteria Penilaian:
1. Kefasihan dan kelancaran
2. Isi (Kesesuaian judul dan isi)
3. Qawaid dan mufradat
4. Performansi (mimic, gestur, kontak mata dan Bahasa tubuh)
e. Pemenang sebanyak tiga orang, yaitu juara 1, 2, dan 3.
Catatan: Apabila Juara 1, 2, & 3 seluruhnya siswa saja/siswi saja maka ada juara harapan 1, 2
& 3.
Persyaratan Peserta Lomba Pidato Bahasa Arab Mts-SMP Se-Malang Raya 2018 :
 Peserta adalah siswa madrasah Tsanawiyah atau SMP tahun pelajaran 2017/2018 (MTs/SMP:
kelas 7,8,9) di Kabupaten/ Kota Malang.

Lampiran 10

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
FUTSAL CUP MAN 1 KOTA MALANG
A. Peraturan Pertandingan
1. Peraturan permainan yang akan di gunakan adalah peraturan permainan Futsal Persatuan
Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI).
2. Semua peserta di anggap telah memahami dan mengerti isi dari peraturan tersebut.
3. Pakaian dan Sepatu (Para peserta diwajibkan memakai sepatu futsal, Deck kaki dan kostum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk cabang Olahraga Futsal).
4. Peraturan Permainan
Pada prinsipnya peraturan permainan yang di pergunakan sama dengan peraturan permainan
Futsal yang terbaru, dan ada beberapa ketentuan khusus, antara lain :
a. Lama bermain : 2 X 10 menit (10 menit setiap babak terdiri dari waktu bersih, yang tidak
menghitung waktu saat bola mati)
b. Pertandingan dilakukan dalam 2 babak, yaitu: Babak Penyisihan dan Babak Final
c. Pertandingan mengunakan sistem gugur
d. Waktu pertandingan adalah 2 x 10 menit.
5. Jumlah Pemain
a. Setiap Tim terdiri dari 5 pemain inti dan 5 pemain cadangan.
b. Tim Maksimal terdiri dari 10 pemain dan 2 official
c. Maksimal kuota 32 Tim
6. Seragam Pemain
a. Setiap pemain harus memakai kostum seragam (atas/bawah) satu warna yang dominan.
b. Kaos harus bernomor Punggung.
7. Pergantian Pemain
a. Pergantian pemain dapat dilakukan sewaktu-waktu selama pertandingan berlangsung
b. Jumlah Pergantian pemain tidak di batasi selama pertandingan berlangsung
c. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja, baik bola di dalam atau di luar permainan
B. Nomor-nomor yang Dipertandingkan :
Beregu/tim putera jenjang SMP/ MTs
C. Ketentuan peserta
1. Usia atlet maksimal sesuai ketentuan persyaratan peserta tiap jenjang
2. Peserta adalah perwakilan dari tim di wilayah se Malang Raya
3. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim
verifikasi/keabsahan.
4. Bila terjadi regu yang menggunakan pemain tidak sah, regu tersebut dinyatakan kalah
(diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak dibenarkan untuk mengikuti pertandingan
berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan.
5. Sebelum pertandingan dimulai Setiap tim wajib mengkonfirmasi/cross ceck ID Card yang akan
didata oleh panitia.
D. Protes
1. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh
pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan
2. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani
E. Ketentuan Nilai dan Pemenang
Jika pada akhir pertandingan terdapat jumlah goal yang sama (seri) maka untuk menentukan
pemenangnya, ditentukan sebagai berikut:
1. Perpanjangan waktu 2 x 5 menit

2. Bila belum menghasilkan pemenang maka dilanjutkan dengan tendangan penalti (3
penendang). Urutan penalti dimulai dengan 3 penendang, kemudian 1 vs. 1 hingga salah
satunya menang. Gol penalti hasil skor imbang tidak termasuk daftar gol top skor kompetisi
F. Pemenang
1. Akan diambil Pemenang Juara 1, 2, dan 3
2. Pemenenang akan mendapatkan Thropy Juara, Sertifikat & Dana Pembinaan,
G. Ketentuan Lain/ Pelanggaran
1. Jika ada konflik hanya boleh diselesaikan oleh wasit saja. Pihak pemain putih maupun hitam
dilarang ikut campur.
2. Setiap tim yang pemainnya mendapatkan kartu merah harus menunggu 2 menit untuk bisa
menggantikan pemain yang dikenai kartu merah.
3. Pemain yang mendapatkan 2 kartu kuning dalam satu pertandingan yang sama atau berbeda,
tidak diperkenankan untuk bermain pada pertandingan berikutnya sabanyak 1 kali.
4. Pemain yang mendapatkan kartu merah langsung pada satu pertandingan, tidak dapat bermain
pada 2 kali pertandingan berikutnya.
5. Penonton tidak boleh didekat pemain
H. SYARAT PESERTA
1. Mengambil formulir/bisa melalui online pendaftaran tanggal 23 januari 2018
2. Menyerahkan formulir pendaftaran paling akhir tanggal 13 Februari 2018 dengan ketentuan :
3. Data formulir sudah terisi lengkap dan bisa dipertanggung jawabkan
4. Foto 3x4 (bebas & berwarna) 2 lembar
5. Surat Rekomendasi dari sekolah
6. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000/ Tim
7. Peserta yang terdaftar wajib mengikuti TM (technical meeting) pada tanggal 14 Februari 2018
pukul 08:00 WIB dengan perwakilan Kapten Tim dan Manajer
8. TM (Technical meeting) berpusat di AULA MAN 1 Kota Malang
I. WAKTU DAN TEMPAT PERTANDINGAN
1. Waktu pertandingan
• Babak Penyisihan :
Tgl. 19 – 23 Februari 2018, pukul 08.30 – 17.00
• Babak Final :
Kamis, 24 Februari 2018, pukul 08.30 – 17.00
2. Tempat pertandingan
• Lapangan Sport Center MAN 1 Kota Malang
3. Jadwal Tanding akan diberikan ketika pembukaan lomba:
• Tgl. 19 Februari 2018 di Lapangan MAN 1 Kota Malang
H. Penutup
Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian.

