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PEKAN OLAHRAGA DAN SENI (PORSEMA) X
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PANDUAN KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA & SENI (PORSEMA) X
LEMBAGA PENDDIKAN MA’ARIF NU WILAYAH JAWA TENGAH TAHUN 2017
A. NAMA KEGIATAN
“PEKAN OLAH RAGA & SENI MA’ARIF (PORSEMA) X LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU
WILAYAH JAWA TENGAH TAHUN 2017.
B. MAKSUD, TUJUAN DAN TARGET

MAKSUD
Pekan Olahraga dan Seni Ma’arif (PORSEMA) X ini dimaksudkan sebagai wahana penyalur
bakat,

minat,

pengetahuan,

dan

ketrampilan

dalam

rangkaian

kegiatan

yang

menyenangkan, mandiri, silaturrahmi, sportif, dan bermanfaat serta meningkatkan
pengetahuan.

TUJUAN
1.

Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

2.

Memantapkan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme, serta loyalitas
terhadap Jamiyah.

3.

Memberi penguatan dan motivasi terhadap kegiatan yang telah dipelajari di masingmasing satuan dan daerahnya masing-masing.

4.

Menjaring potensi pelajar madrasah/sekolah LP Ma’arif NU di bidang olahraga dan
seni.

5.

Mendorong terbentuknya generasi muda penerus bangsa yang sehat jasmani dan
rohani sebagai perwujudan pembangunan Indonesia seutuhnya

TARGET
1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
2. Terjaringnya pelajar madrasah/sekolah LP Ma’arif NU yang berpotensi di bidang
olahraga dan seni.
3. Terbentuknya generasi muda penerus bangsa yang sehat jasmani dan rohani sebagai
perwujudan pembangunan nasional.
C. WAKTU DAN TEMPAT
Hari/Tanggal

: Kamis-Minggu, 18-21 Mei 2017

Tempat

: di Kabupaten Jepara
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D. JENIS OLAHRAGA dan SENI YANG DIPERLOMBAKAN
NO

JENIS LOMBA

MA/SMA/SMK
PUTRA

PUTRI

MTS/SMP
PUTRA

PUTRI

MI/SD
PUTRA

PUTRI

JUMLAH

JUMLAH

LOMBA

ATLET
MAXIMAL

1 Bola Volly

X

X

X

X

2 Lari Sprint

X

X

X

X

X

3 Tenis Meja Beregu

X

X

X

X

4 Bulutangkis

X

X

X

X

5 Futsal

X

6 Takraw

X

7 Catur

X

X

X

X

X

8 Lari Jauh

X

X

X

X

9 Pencaksilat Seni

4

36

X

6

6

X

X

6

24

X

X

6

6

X

2

16

X

2

8

X

6

6

X

X

6

6

X

X

4

4

12

12

6

6

4

4

3

3

2

2

6

6

2

3 (Debat)

X1 (putra)

Wiraloka

X2 (putri)

PAGARNUSA
10 Pencaksilat Tanding

X

X

X

X

11 MTQ

X

X

X

X

12 Karaoke Qosidah

X

X

X

X

X

X

Modern
13 Kaligrafi

X

X

14 Poster

X

X

15 Puisi Religi
16 Debat

X

X
X

X

X
X

X

X

X

(MA/SMA/SMK),
1 (Pidato)

Pidato (MTs/SMP)
Bahasa Inggris
17 Debat

X

X

2

3 (Debat)

(MA/SMA/SMK),
Pidato (MTs/SMP

1 (Pidato)

Bahasa Arab
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18 Pidato Bahasa

X

X

2

2

19 Pidato Bahasa Jawa

X

X

2

2

20 Film Pendek

X

1

1

X

2

2

X

1

*

87

160

Indonesia

21 Reportase Kegiatan

X

22 Parade Kontingen
Jumlah

* Seluruh Atlet, Official dan Pimpinan Kontingen masing-masing cabang
E. KETENTUAN UMUM PESERTA
1.

Peserta

PORSEMA

adalah

pelajar

yang

terdaftar

sebagai

siswa

pada

madrasah/sekolah di bawah naungan LP Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah tahun
pelajaran 2016/2017, yang dibuktikan dengan kartu pelajar dan raport hasil belajar
asli,
2.

Peserta/Kontingen yang berhak mengikuti kegiatan adalah peserta/kontingen yang
telah mendaftar diri kepada panitia sesuai dengan waktu dan blanko yang
ditentukan panitia,

3.

Peserta/kontingen yang berhak mengikuti kegiatan lomba PORSEMA adalah
siswa/siswi tingkatan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di tahun pelajaran 2016/2017
yang diusulkan LP Maarif NU Cabang.

4.

Semua peserta/kontingen diwajibkan mentaati peraturan dan tata tertib lomba
sebagaimana yang ditentukan panitia,

5.

Semua peserta/kontingen wajib menjunjung tinggi ukhuwah islamiyah dan
sportivitas sebagai peserta porsema,

6.

Peserta siap di tempat perlombaan 15 menit sebelum acara dimulai kecuali ada
pemberitahuan dari official,

7.

Setiap kontingen hanya mengirimkan satu utusan untuk satu cabang lomba sesuai
dengan ketentuan panitia,

8.

setiap cabang olahraga dan seni yang diperlombakan akan diambil juara I, II dan
III,

9.

Para juara berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan,

10.

Juara umum adalah kontingen yang mengumpulkan nilai terbanyak, dengan
ketentuan:
Juara I : bernilai Emas
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Juara II : bernilai Perak
Juara III : bernilai Perunggu
11.

Juara umum berhak menyimpan trophy bergilir yang disediakan oleh Pengurus
Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah,

12.

Apabila terdapat kesamaan jumlah nilai juara, maka untuk penentuan juara umum
ditentukan oleh jenis lomba olahraga yang diikuti oleh peserta terbanyak,

13.

Semua keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat,

14.

Hal-hal yang belum diatur dalam ketantuan umum ini, akan ditentukan kemudian
oleh panitia.

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA OLAHRAGA
1. BOLA VOLLY
-

Peserta adalah pelajar MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU
Wilayah Jawa Tengah

-

Tiap kontingan/ LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 4 regu yang terdiri dari
satu regu MTs/SMP putra, satu regu MTs/SMP putri, satu regu MA/SMA/SMK putra,
satu regu MA/SMA/SMK putri

-

Setiap regu terdiri dari minimal 6 orang, dan maksimal 9 orang dengan
ketentuan 6 orang pemain inti, 3 orang pemain pengganti/cadangan

-

Setiap

regu

diwajibkan

menggunakan

seragam

kontingen

yang

bernomor

dada/punggung
-

Khusus untuk putri harus menggunakan kostum lengan panjang, celana/training
panjang dan berjilbab rapi (Busana Olah Raga Muslimah)

-

Tiap regu diharapkan membawa bola volly berwarna terang yang dapat digunakan
bermain

-

Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur

-

Aturan

pertandingan

menggunakan

peraturan

PBVSI

dengan

sistem

dua

kemenangan (two winning set) dengan sistem reli poin sampai angka 25
dan mencari selisih 2 (dua) bila terjadi duece (24-24)
-

Hukuman; Salah sikap yang kedua dalam pertandingan yang sama oleh pemain
yang sama, atau pemain yang lain, dihukum dengan kehilangan 1 rally, regu lawan
mendapat angka, berhak melakukan service,
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-

Peserta harus siap di tempat lomba 15 menit sebelum acara dimulai

-

Peserta yang dipanggil sampai tiga kali tidak hadir, dianggap mengundurkan diri
(WO) dengan interval 3 menit.

-

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh
panitia.

2. LARI SPRINT
- Peserta adalah pelajar SD/MI, MTS/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP
Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah
- Tiap kontingan/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 6 atlit, terdiri dari satu pemain
putra SD/MI, satu pemain putri SD/MI, satu pemain putra MTS/SMP, satu pemain
putri MTS/SMP dan satu pemain putra MA/SMA/SMK, satu pemain putri MA/SMA/SMK
- Nomor yang dipertandingkan adalah 100 M untuk putra dan putri sesuai dengan
jenjang pendidikan MTs/SMP – MA/SMA/SMK, dan MI/SD jarak yang dipertandingkan
60 m
- Aturan main menggunakan peraturan PASI
- Peserta akan mendapatkan nomor punggung dari panitia sesuai dengan kelompoknya
dan akan diberikan pada saat daftar ulang paling lambat 30 menit sebelum
pelaksanaan lomba
- Peserta lomba sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
sehat dari dokter
- Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
3. TENIS MEJA BEREGU
- Peserta adalah pelajar

SD/MI, MTS/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP

Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah
- Tiap kontingan/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 6 regu, terdiri dari satu regu putra
SD/MI, , satu regu putri SD/MI, satu regu putra MTS/SMP, satu regu putri MTS/SMP
dan satu regu putra MA/SMA/SMK, dan satu regu putri MA/SMA/SMK
- Nomor yang dipertandingkan adalah menggunakan sistem beregu dengan 2 single
(tunggal) dan satu ganda
- Tiap regu diharapkan membawa bed yang dapat digunakan bermain, sedangkan Bola
tenis

meja

disediakan

oleh

panitia
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- Khusus untuk putri harus menggunakan kostum lengan panjang, celana/training
panjang dan berjilbab rapi
- Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur
- Aturan pertandingan menggunakan peraturan PTMSI.
- Peserta harus siap di tempat lomba 15 menit sebelum acara dimulai
- Peserta yang dipanggil sampai tiga kali tidak hadir, dianggap mengundurkan diri
(WO) dengan interval 3 menit.
- Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh
panitia.
4. BULUTANGKIS
- Peserta adalah pelajar SD/MI, MTS/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP
Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah
- Tiap kontingan/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 6 pemain , terdiri dari satu
pemain putra SD/MI, satu pemain putriSD/MI , satu pemain putra MTS/SMP, satu
pemain putri MTS/SMP dan satu pemain putra MA/SMA/SMK, satu pemain putri
MA/SMA/SMK
- Tiap pemain diharapkan membawa raket sendiri yang dapat digunakan bermain,
sedangkan shuttlecock panitia hanya menyediakan setiap game satu shuttlecock.
- Nomor yang dipertandingkan adalah tunggal putra dan tunggal putri sesuai jenjang
pendidikan
- Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur
- Aturan pertandingan menggunakan peraturan PBSI.
- Peserta harus siap di tempat lomba 15 menit sebelum acara dimulai
- Peserta yang dipanggil sampai tiga kali tidak hadir, dianggap mengundurkan diri
(WO) dengan interval 3 menit.
- Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh
panitia.
5. Futsal
- Peserta adalah pelajar MTs/SMP, MA/SMA/SMK dibawah naungan LP Ma’arif NU
Wilayah Jawa Tengah
- Peraturan permainan mengunakan peraturan FIFA yang disesuaikan dengan peraturan PSSI
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- Pertandingan mengunakan sistem gugur.
- Tiap kontingen mengirimkan 2 regu putra. 1 regu Tingkat MTs/SMP dan 1 regu
Tingkat MA/SMA/SMK
- Tiap regu terdiri dari 5 orang pemain inti dan 3 orang pemain cadangan
- Memakai kaos seragam bernomor punggung
- Masing – masing regu membawa bola sendiri untuk pemanasan
- Memperebutkan juara 1, 2, dan 3 di masing-masing tingkatan
- Setiap Pemain diwajibkan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam berolahraga
melalui Fair-play.
- Pemain dianggap sudah mengetahui peraturan permainan
- Pemain dilokasi pertandingan 15 menit sebelum pertandingan dimulai
- Pemain/regu yang dipanggil 3 kali dengan interval 3 menit tidak hadir dinyatakan
diskualifikasi/WO.
- Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh
panitia.
6. Sepak Takraw
- Peserta adalah pelajar MTs/SMP, MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU
Wilayah Jawa Tengah
- Peraturan permainan mengunakan peraturan PSTI
- Pertandingan mengunakan sistem gugur.
- Tiap kontingen mengirimkan 2 regu putra. I Regu Tingkat MTs/SMP dan 1 Regu
Tngkat MA/SMA/SMK
- Tiap regu terdiri dari 3 orang pemain inti dan 1 orang pemain cadangan
- Memakai kaos seragam bernomor punggung
- Masing – masing regu membawa bola sendiri untuk pemanasan
- Memperebutkan juara 1, 2, dan 3 di masing-masing tingkatan
- Setiap Pemain diwajibkan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam berolahraga
melalui Fair-play.
- Pemain dianggap sudah mengetahui peraturan permainan
- Pemain dilokasi pertandingan 15 menit sebelum pertandingan dimulai
- Pemain/regu yang dipanggil 3 kali dengan interval 3 menit tidak hadir dinyatakan
diskualifikasi/WO.
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- Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh
panitia
7. Catur
- Peserta adalah pelajar MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK dibawah naungan LP Ma’arif
NU Wilayah Jawa Tengah
- Peraturan permainan mengunakan peraturan FIDE terkini disesuaikan dengan peraturan PERCASI
- Pertandingan mengunakan sistem Swis, 7 babak dengan kontrol waktu 60 menit
- Tiap kontingen/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 6 pemain putra dan putri

di

semua tingkatan.
- Berpakaian yang sopan, untuk putri baju muslimah
- Masing – masing pemain membawa papan catur sendiri
- Pertandingan dilakukan di dalam ruangan, yang berhak masuk hanya peserta lomba
dan official
- Selama Bertanding peserta tidak diperbolehkan menerima bantuan dari orang lain
termasuk official
- Pemain yang tidak main pada papan/meja yang telah ditentukan oleh panitia dinyatakan KALAH WO
pada babak yang bersangkutan
- Memperebutkan juara 1, 2, dan 3 Putra dan putri di semua tingkatan
- Pemain dilarang membawa HP dan alat komunikasi lainnya
- Setiap Pemain diwajibkan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam berolahraga
melalui Fair-play.
- Pemain dianggap sudah mengetahui peraturan permainan
- Pemain dilokasi pertandingan 15 menit sebelum pertandingan dimulai
- Pemain yang dipanggil 3 kali dengan interval 3 menit dinyatakan diskualifikasi
- Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh
panitia
8. Lari Jauh
- Peserta adalah pelajar MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK dibawah naungan LP Ma’arif
NU Wilayah Jawa Tengah
- Peraturan perlombaan mengunakan peraturan PASI
- Kategori lomba lari 10 km untuk SMA/MA/SMK Putra
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- Kategori lomba lari 5 km untuk SD/MI Pa/Pi dan SMP/MTs Pa/Pi, MA/SMK/SMA Pi.
- Semua peserta lomba lari jauh melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.
- Peserta memakai kaos bebas tapi sopan, untuk putri mamakai busana olahraga
muslimah
- Memperebutkan juara 1, 2, dan 3 di masing-masing tingkatan
- Setiap Pemain diwajibkan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam berolahraga
melalui Fair-play.
- Pemain dianggap sudah mengetahui peraturan permainan
- Pemain dilokasi pertandingan 15 menit sebelum pertandingan dimulai
- Hal–hal yang belum diatur dalam ketentuan ini,akan ditentukan kemudian oleh
panitia.
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KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA SENI
9. CABANG LOMBA PENCAK SILAT NU PAGAR NUSA
Peserta adalah siswa pelajar MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA/SMK yang terdaftar
pada madrasah/sekolah yang bernaung di bawah LP Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah
yang memiliki ekstra Pencak Silat NU Pagar Nusa.
Kategori tunggal (WIRALOKA)
- Peserta kategori tunggal ini berjumlah empat orang terdiri dari dua orang (satu
putra dan satu putri siswa tingkat (SD/MI), dua orang (satu putra dan satu putri
siswa tingkat

SMP/MTs/MA/SMK/SMA).

Pada

kategori

tunggal

ini

yang

dipertandingkan adalah peragaan salam pagar nusa dan jurus/senam pagar nusa
tingkat SD/MI A-B untuk peserta SD/MI, jurus/senam tingkat SMP/MTs/MA/SMK/SMA
A-B untuk peserta SMP/MTs/MA/ SMK/SMA.
- Peserta kategori tunggal ini berjumlah empat orang terdiri dari dua orang (satu
putra dan satu putri siswa tingkat (SD/MI), dua orang (satu putra dan satu putri
siswa tingkat SMP/MTs/MA/SMK/SMA).


Kategori tunggal tingkat SD/MI yang diperlombakan adalah jurus pagar nusa
tingkat SD/MI dengan menggunakan pola langkah yang difariasikan tangan
kosong dan senjata.



Kategori tunggal tingkat SMP/MTs/MA/SMK/SMA yang diperlombakan jurus
pagar nusa sesuai tingkatannya dengan menggunakan pola langkah yang
difariasikan tangan kosong dan senjata.

- Pakaian peserta pada kategori tunggal ini adalah seragam pencak silat Pagar Nusa
dan diperbolehkan menggunakan tambahan asesoris
- Penilaian kategori tunggal ini adalah kebenaran jurus, seni jurus, ketepatan waktu,
dan asesoris pakaian
-

Waktu penampilan kategori tunggal tingkat SD/MI adalah 4 menit (tidak termasuk
salam pagar nusa)

-

Waktu penampilan kategori tunggal tingkat SMP/MTs/MA/SMK/SMA adalah 5 menit
(tidak termasuk salam pagar nusa)

- Pada kategori tunggal ini mempergunakan sistem sekali tampil, dengan catatan
bahwa jika pesertanya lebih dari 10 peserta, maka akan digunakan sistem pool. Tiga
peserta yang memperoleh nilai tertinggi dari masing-masing pool akan tampil lagi pada
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babak berikutnya (babak final). Peserta tingkat final adalah 3 (tiga) pemenang
menurut urutan perolehan nilai dari tahapan pool pertandingan sebelumnya.
- Jumlah pool ditetapkan oleh rapat antara delegasi teknik, ketua pertandingan dan
dewan wasit juri, serta disampaikan kepada peserta dalam rapat teknik.
- Pada kategori tunggal ini akan diambil juara 1, 2 dan 3
10. KATEGORI TANDING
-

Peserta kategori tanding ini adalah siswa MTs/SMP dan SMA/MA/SMK yang bernaung
di bawah LP Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah

-

Kelas tanding siswa MTs/SMP yang dibuka adalah Kelas C (diatas 36 kg s/d 39 kg)
dan
Kelas D (diatas 39 kg s/d 42 kg) dan kelas E (diatas 42 kg s/d 45)

- Peserta kelas tanding siswa MTs/SMP berusia 12 sampai 14 tahun
per 18 Mei 2017
- Kelas tanding SMA/MA/SMK yang dibuka adalah kelas B (diatas 43 kg s/d 47 kg), Kelas
C (diatas 47 kg s/d 51 kg) dan Kelas D (diatas 51 kg s/d 55 kg)
- Peserta kelas tanding SMA/MA/SMK berusia 14 sampai 17 tahun per 18 Mei 2017
- Peraturan pertandingan pada kategori tanding ini adalah menggunakan peraturan
pertandingan IPSI
- Pada kategori tanding ini menggunakan sistem pertandingan gugur
- Waktu pertandingan 2 menit kotor dalam 3 babak
- Setiap peserta harus melakukan timbang badan yang ditentukan panitia 10 menit
sebelum mengikuti pertandingan.
- Setiap peserta harus memperagakan salam pagar nusa setiap akan bertanding
- Setiap peserta harus mengenakan seragam silat standar IPSI
- Pada kategori tanding ini akan diambil juara 1, 2 dan 3 bersama
- Peserta harus didaftarkan kepada panitia dengan melengkapi:
a. Surat mandat atau rekomendasi dari LP Ma’arif NU Cabang dan Pimpinan Cabang
Pencak Silat NU Pagar Nusa.
b. Biodata peserta
c. Foto kopi ijasah terakhir
d. Menunjukkan rapor yang masih berlaku
e. Surat keterangan sehat dari dokter (puskesmas / rumah sakit)
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- Setiap peserta wajib datang 15 menit sebelum dimulai pertandingan
- Setiap peserta sudah menyiapkan diri serta memakai perlengkapan pertandingan
sebelum pertandingan babak berakhir/selesai.
- Setiap peserta harus hadir di gelanggang pada saat dipanggil oleh nouser atau
sekretaris pertandingan, apabila dipanggil 3 kali belum hadir maka akan dipanggil
kedua dengan 10 kali hitungan, dan apabila setelah dipangil dengan 10 kali hitungan
belum hadir maka pesilat dinyatakan gugur atau undur diri.
- Setiap peserta harus didampingi official berjumlah dua orang
- Setiap official harus mengikuti rapat teknikal meting
- Penentuan dan pengambilan bagan pertandingan akan ditentukan pada saat teknikal
meting
- Official harus mengenakan sabuk orange, jika tidak menggenakan sabuk orage tidak
diperkenankan menjadi official
- Official pada saat pertandingan berlangsung dilarang memprovokasi pesilat membuat
kegaduhan
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- Setiap peserta kontingen dan suporter dilarang membawa segala bentuk senjata
tajam,minuman keras, narkoba dan barang-barang terlarang lainnya di dalam dan di
luar gedung/gelanggang pertandingan
- Setiap peserta kontingen dan suporter dilarang membuat kegaduhan/keributan didalam
dan diluar gedung/gelanggang pertandingan yang dapat mengganggu jalannya
pertandingan dan khalayak umum.
- Pelanggaran terhadap larangan di atas akan dikenakan sanksi berupa:
a. Untuk pesilat
1) Peringatan keras
2)

Dinyatakan diskualifikasi

b. Untuk official
1) Peringatan keras
2) Tidak diakui haknya sebagai official
3)

Diskors

c. Untuk supporter
1) Peringatan keras
2)

Dikeluarkan dari arena pertandingan

3) Pelanggaran tata tertib yang berkaitan dengan hukum maka akan diproses
sesuai hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab kontingen masingmasing.
- Pengajuan keberatan (protes) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang
diatur dalam peraturan pertandingan pencak silat hasil keputusan MUNAS IPSI tahun
2012 bab II pasal 13 tentang keberatan pertandingan dengan dikenakan biaya sebesar
Rp.2.000.000,-

(dua

juta

rupiah)

yang

harus

diserahkan

melalui

sekretaris

pertandingan bersamaan dengan waktu penyerahan formulir pengaduan masalah
pertandingan.
- Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini akan disempurnakan pada
teknikal meting yang ditentukan oleh panitia.

11. MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ)
-

Peserta adalah pelajar SD/MI, MTS/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP
Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah
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-

Tiap kontingan/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 6 peserta, terdiri dari satu peserta
Putra MI/SD, satu peserta Putri MI/SD, satu peserta putra MTS/SMP, satu peserta
putri MTS/SMP dan satu peserta putra MA/SMA/SMK, satu peserta putri MA/SMA/SMK

-

Ayat yang dibaca bebas dengan waktu maksimal 7 menit

-

Penilaian meliputi tajwid/fashahah, lagu dan adab

-

Ketentuan Bel adalah sebagai berikut : Bel I: mulai , Bel II: peringatan kurang 1

menit, dan Bel III: waktu habis
-

Kejuaran dibagi 6 kategori : 1,2,3 SD/MI pa; 1,2,3 SD/MI pi; 1,2,3 MTS/SMP pa;
1,2,3 MTS/SMP pi; 1,2,3 MA/SMA/SMK pa; 1,2,3 MA/SMA/SMK pi.

12. LOMBA KARAOKE LAGU QOSIDAH MODERN
A.

Ketentuan
- Perserta lomba adalah siswa/siswi MTs/SMP, SMA/MA/SMK, di lingkungan LP
Maarif NU Wilayah Jawa Tengah.
-

Tiap kontingan/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 4 peserta, terdiri dari satu
peserta putra MTS/SMP, satu peserta putri MTS/SMP dan satu peserta putra
MA/SMA/SMK, satu peserta putri MA/SMA/SMK

-

Tiap Peserta menampilkan lagu bebas dan lagu wajib. Panitia hanya menyediakan
lagu wajib, sedangkan lagu bebas peserta membawa CD/Flash disk sendiri.
MTs lagu wajib

: “Damailah Palestina” atau “Merdeka
Membangun”

MA lagu wajib

: “Ifroh Ya Alby” atau “Jagalah Kehormatanmu”

- Lagu bebas ditentukan sendiri
-

Satu Peserta membawakan 1 lagu wajib dan 1 lagu bebas dengan durasi 10 - 15
menit.

-

Musik pengiring menggunakan keyboard elektrik (disediakan oleh panitia).
Diperbolehkan peserta membawa sendiri. Dianjurkan melakukan aransemen ulang
dari music aslinya.

-

Kriteria Penilaian:
Vokal
a. Intonasi suara/pitch control
b. Pernapasan
c. Frasering/pemenggalan nafas
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d. Artikulasi/ diksi/ pengucapan
e. Atact dan ending
f. ketepatan tempo
g. penggunaan a, i, u, e, o
h. ketepatan penggunaan resonansi
i. keredaman suara
Interpretasi Lagu dan
aransemen a. klimaks lagu/
dinamika lagu)
b. Agigoge (legato, marcato dan staccato)
c. improvisasi
d. ketepatan interpretasi lagu
e. pendalaman penghayatan
f. musikalitas (keselarasan dengan musik pengiring, dll)
g. kreatifitas aransemen
Penampilan
a. kedisiplinan dan ketertiban
b. bloking panggung
c. stage action
d. kerapian
Durasi
waktu
B.

Persyaratan
-

Membawa surat tugas dari LP Maarif NU Cabang.

-

Membawa biodata peserta.

-

Masing – masing peserta membawa peralatan sendiri – sendiri

-

Pemenang akan diambil dari akumulasi penilaian terbaik.

-

Kejuaraan I, II dan III

-

Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

13. KALIGRAFI
-

Peserta adalah pelajar

SD/MI, MTS/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP

Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah
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-

Tiap kontingan/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 3 peserta, terdiri dari 1 peserta
SD/MI(Pa/Pi), 1 Peserta MTS/SMP (Pa/Pi) dan 1 Peserta MA/SMA/SMK (Pa/Pi)

-

Tiap peserta mengerjakan 1 bentuk tulisan (Satu Surat) yang telah ditentukan sesuai
jenjang satuan pendidikan dengan menggunakan Khat Naskhi,
MI/SD = Q.S. Al Asr
MTs/SMP = Q.S. Al Falaq
MA/SMA/SMK = Q.S. Al Baqarah ayat 1- 5

-

Tulisan dibuat pada saat lomba yang berlangsung selama tiga jam

-

Tidak diperbolehkan membawa pola dari rumahUkuran kertas MI/SD : A3, MTs/SMP :
A2, MA/SMA/SMK : A2 dan disediakan oleh panitia, sedangan alat tulis/media
disediakan sendiri oleh masing-masing peserta yaitu :
MI = ( spidol, pensil warna, crayon, tinta cina)
MTs =(spidol, Pensil warna, cat air, cat poster, cat akrilik, tinta cina)
MA = (spidol, pensil warna, cat air, cat poster, cat akrilik, tinta cina, cat semprot)

-

Kreiteria penilaian adalah sebagai berikut:
Kesesuaian dengan bentuk Khat Naskhi
Kebenaran tulisan ayat
Keindahan dan kerapian

-

Kejuaran dibagi 3 kategori : MI/SD, 1,2, 3 , 1,2,3 MTS/SMP , 1,2,3 MA/SMA/SMK

14. LOMBA DESAIN POSTER
-

Peserta adalah pelajar MTS/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU
Wilayah Jawa Tengah

-

Tiap kontingan/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 2 peserta, terdiri dari satu peserta
1 Peserta MTS/SMP (Pa/Pi) dan 1 Peserta MA/SMA/SMK (Pa/Pi)

-

Tiap peserta mengerjakan 1 bentuk Desain Poster dengan tema “ Aku Cinta NU, Cinta
Keberagaman, Cinta Indonesia”,

-

Poster wajib berisi ajakan, himbauan, pesan untuk mencintai NU, keberagaman (ras,
suku dan agama) dan NKRI.

-

Desain Poster dibuat pada saat lomba dengan durasi waktu MTs/SMP : 3 jam (180
menit ), MA/SMA : 4 jam (240 menit)

-

Ukuran kertas untuk tingkat MTs/SMP : A3, tigkat MA/SMA : A2 dan disediakan oleh
panitia
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-

Peserta diperbolehkan menggunakan berbagai media poster(disediakan sendiri)
seperti : Cat poster, Cat Air, Cat Akrilik, Pensil Warna, Crayon , dan lain-lain.

-

Tidak diperbolehkan membawa pola gambar/ tulisan dari rumah

-

Kreiteria penilaian adalah sebagai berikut:
Kesesuaian dengan Tema
Kreativitas ( ide/gagasan, media & teknik)
Estetika /Keindahan

-

Kejuaran dibagi 2 kategori : 1,2,3 MTS/SMP , 1,2,3 MA/SMA/SMK

15. PUISI RELIGI
-

Peserta adalah pelajar SD/MI, MTS/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP
Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah

-

Tiap kontingan/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 6 pemain, terdiri dari satu pemain
putra dan putri SD/MI, satu pemain putra dan putri MTS/SMP dan satu pemain putra
dan putri MA/SMA/SMK

-

Tiap peserta membacakan satu puisi wajib.

Tingkat MI/SD
1. Lemah Lembutlah
2. Kebeningan Kasihmu
Tingkat MTs/SMP
1. Puisi Tentang Iman
2. Ketika Engkau Bersembahyang
Tingkat MA/SMA/SMK
1. Ditanyakan Kepadanya
2. Lautan Cinta dan Persahabatan
*Pilih salah satu
-

Tiap peserta membacakan satu puisi pilihan bebas (dijukan kepada dewan juri
terlebih dahulu)

-

Penilaian meliputi Vokal, Penjiwaan dan Penampilan

-

Kejuaran dibagi 3 kategori pa dan pi: 1,2,3 SD/MI; 1,2,3 MTS/SMP; 1,2,3
MA/SMA/SMK.
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-

Naskah/teks puisi terlampir

16. DEBAT BAHASA INGGRIS
Ketentuan Umum Peserta MA/SMA/SMK
- Peserta adalah siswa-siswi dari jenjang MA/SMA/SMK yang bernaung di bawah LP
Ma’arif NU.
- Peserta lomba merupakan pemenang dari seleksi lomba di masing-masing tingkat
LP Ma’arif NU Cabang kab/kota.
- 1 tim terdiri dari 3 peserta (putra/putri).
- Peserta harus mentaati tata tertib

yang telah ditentukan panitia selama

perlombaan berlangsung
- Peserta wajib saling menghormati dan menjaga ketertiban dalam ruang
perlombaan.
Ketentuan Lomba
- Panitia menggunakan sistem debat lomba sesuai dengan aturan tingkat Jawa
Tengah yaitu sistem Australasia.
- Urutan tampil debat sesuai undian dengan sistem gugur.
- Tim affirmative/Negative ditentukan dengan undian.
- Motion/Topik akan diberitahukan sebelumnya

bersama dengan

undangan.

HeadingMotion akan diberikan sejumlah babak pertandingan.
- Masing-masing tim diperbolehkan membawa semua sumber data/rujukan yang
diperlukan (kamus, buku referensi, koran, majalah, dll) termasuk pemanfaatan
mobile phone, laptop dan sejenisnya untuk akses internet.
- Untuk setiap babak masing-masing tim diberi waktu 15 menit untuk case building.
- Dalam setiap babak Substantive Speech diberi waktu 3 menit dan Reply Speech 2
menit. Sedangkan untuk babak final, setiap Substantive speechdiberi waktu 5
menit dan Reply Speech 3 menit. Reply Speech diberikan kepada Speaker 1 atau 2.
- Tanda waktu berpidato adalah ketukan pertama untuk menit ke-2, ketukan terus
menerus untuk menunjukkan bahwa waktu telah selesai. Untuk final ketukan
pertama pada menit ke-4, ketukan ke-2 pada menit ke-5.
- Tidak ada Point of Information (POI)/ Interupsi.
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- Tidak ada verbal adjudication dalam setiap babak, kecuali final. Konfirmasi atau
masukan bisa diminta kepada juri setelah pengumuman pemenang pada setiap
babak.
- Keputusan Juri tidak bisa diganggu gugat.
- Topik (Motion) untuk Debat Bahasa Inggris Ma’arif Jawa Tengah adalah:
1)

Economy
Labour minimum wage should not be increased.

2)

Education
Curricullum 2013 should be cancelled.

3)

Human Rights
Terrorist should receive equal treatment in trial.

4)

Social media
Facebook decreases student’s achievement at school.

- Penilaian dilihat dari aspek
a.

Matter (isi dari kasus dan argumentasi), poin utama/paling besar dasar
pemberian keputusan menang atau kalah.

b.

Manner (perilaku saat debat termasuk cara pandang, sikap berdiri, dan sikap
keseluruhan selama debat)

c.

Method (metode penyampaian argumentasi, termasuk ketepatan penggunaan
alokasi waktu untuk menyerang dan mempertahankan kasus, kejelasan suara,
dan penggunaan pointer/catatan.

- Jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam tata tertib umum ini, akan di atur
panitia kemudian.
Pidato Bahasa Inggris MTs/SMP
Ketentuan Umum Peserta
- Peserta adalah siswa siswi MTs/SMP yang bernaung di bawah LP Ma’arif NU.
- Tiap Kontingen / PC mengirimkan satu peserta
- Peserta lomba merupakan pemenang dari seleksi lomba di masing-masing tingkat
Ma’arif NU Cabang kabupaten/Kota .
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- Tema yang disajikan panitia, adalah “The role of madrasah/school in reforming

student’s morality.”
Tata Tertib Lomba
Peserta mengisi daftar hadir dan menyerahkan teks pidato dalam bentuk print out

-

(rangkap 3) pada pukul 07.00 – 08.00 WIB.
-

Peserta hadir di tempat lomba selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara di mulai.

-

Nomor urut peserta berdasarkan nomor urut registrasi peserta lomba.

-

Peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urut peserta.

-

Peserta yang dipanggil tiga kali dan tidak hadir maka peserta dinyatakan gugur.

-

Peserta tidak diperkenankan membawa dan atau membaca teks pidato saat tampil.

-

Durasi waktu pidato maksimal 7 menit.

-

Petugas akan memberi tanda peringatan ketika durasi berpidato kurang 1 menit.

-

Petugas akan memberi tanda peringatan ketika waktu berpidato habis.

-

Peserta dilarang meninggalkan arena perlombaan kecuali telah mendapatkan ijin dari
panitia.

-

Peserta mengenakan Seragam Madrasah/sekolah (batik).

-

Aspek yang dinilai meliputi;
a. Pronunciation (pelafalan atau pengucapan)
b. Material (isi pidato)
c. Performance (Penampilan)
d. Fluency (kelancaran)
Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

-

17. DEBAT BAHASA ARAB
MA/SMA/SMK
Deskripsi
Kompetisi ini merupakan ajang pelajar untuk mengkolaborasi pikiran, berani
beragumentasi dan bertindak kritis sesuai dengan logika menggunakan bahasa Arab.
Persyaratan Peserta :

-

Peserta merupakan tim yang terdiri dari 3 orang (Putra/Putri)

-

Memiliki kemampuan dalam bahasa Arab (membaca, menulis dan berbicara)
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-

Sehat jasmani dan rohani

-

Peserta adalah pelajar dilingkungan LP Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah

-

Masing-masing peserta memenuhi ketentuan umum persyaratan peserta
PORSEMA 2017

Pembagian Tim
-

Pihak Pro
a. Ketua Pro
Membuka perdebatan, menyatakan definisi tema (mosi) selogis mungkin,
memberikan batasan tema/mosi dan memberi argumen
b. Pembicara Pro I
Membantah sanggahan dari oposisi, mempertegas argumen beserta pebelaan
terhadap argumen dan contoh-contohnya
c. Pembicara Pro II
Memberi jawaban atas sanggahan oposisi dan merangkum semua argumen dari
pihak Pro
d. Kata Akhir oleh Ketua dengan memberikan kesimpulan dari perdebatan baik dari
segi positif maupun negatif menurut pandangan pemerintah/Pro

-

Pihak Kontra
a. Ketua Kontra
Menyatakan bantahan terhadap argumen-argumen Pihak Pemerintah/Pro dengan
konfrontasi selogis mungkin beserta argumen dari oposisi. Memberikan definisi
dan batasan tema/mosi jika belum disampaikan oleh pihak pemerintah
b. Pembicara Kontra I
Memberi sangggahan terhadap argumen pembicara I dari pihak Pemerintah/Pro,
memberikan argumen yang memperkuat pernyataan dari Ketua Oposisi
c. Pembicara Kontra II
Memberi bantahan atas argumen Pembicara Pro II, memperkuat argumen pihak
Kontra dengan contoh-contoh dan merangkum segala argumen pihak Kontra.
d. Kata Akhir Pihak Kontra
Memberi kesimpulan dari perdebatan baik dari segi positif maupun negatif
menurut

pandangan

Kontra.
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Waktu Mengemukakan Argumen
- Pada setiap babak, setiap pembicara disediakan waktu 5 menit untuk memberikan
pidato rekonstruksinya. Pembicara harus urut sesuai ketentuan (baik dari pihak Pro
maupun Kontra)
- Pembicara-pembicara tersebut akan tampil sesuai urutan berikut :
a. Ketua Pro
b. Ketua Kontra
c. Pembicara Pro I
d. Pembicara Kontra I
e. Pembicara Pro II
f. Pembicara Kontra II
- Pidato penutup
Pidato penutup merupakan suatu analisis perbandingan mengenai kekuatan dan
kelemahan dari argumen masing-masing pihak. Tujuan dari pidato ini adalah
memberikan penilaian berpihak mengapa juri harus memenangkan timnya.
Sanggahan tidak boleh diutarakan saat pidato jawaban. Durasi waktu 3 menit.
Sanggahan
-

Selama pidato terkonstruksi, sanggahan dapat dilakukan oleh tim lawan setelah
menit pertama sampai menit kelima. Pembicara Pertama baik dari pihak Pro maupun
Kontra tidak dapat menerima sanggahan

-

Pembicara berhak untuk menolak ataupun menerima sanggahan yang diajukan
lawan

-

Sanggahan tidak boleh diberikan pada menit pertama (0-1 menit) dan menit terakhir
(5-6 menit) karena kedua menit tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada pembicara untuk membuka dan menyimpulkan argumennya.

-

Sanggahan harus diutarakan maksimal 15 detik dan tidak diperbolehkan untuk
menyampaikan sangghan lawan secara terus-menerus dengan maksud mengganggu
konsentrasi pembicara lawan (trashing).

-

Kelompok yang melakukan trashing (mengganggu konsentrasi lawan) akan
dikenakan pengurangan nilai
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Format Kompetisi
-

Peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara lomba dimulai untuk registrasi ulang

-

Tim yang tidak hadir setelah dipanggil 3 kali dianggap gugur

-

Babak penyisihan
a. Babak penyisihan terdiri dari beberap putaran
b. Babak penyisihan ini akan dibagi menjadi 2 group penyisihan yang dilakukan
dalam waktu bersamaan
c. Tema debat dan urutan tampil ditentukan pad saat technical meeting.
d. Penentuan kelompok (Pro atau kontra) ditentukan tepat sebelum lomba dimulai
e. Peserta yang lolos ke putaran selanjutnya diumumkan pada hari yang sama
dengan hari pelaksnaan lomba
f. Babak ini akan menghasilkan 16 tim

-

Babak perdelapan Final
a. Penentuan kelompok (Pro atau kontra) ditentukan tepat sebelum lomba dimulai
b. Penentuan tema debat dan urutan tampil ditentukan babak sebelumnya selesai.
c. Peserta yang lolos ke putaran selanjutnya diumumkan pada hari yang sama
dengan hari pelaksnaan lomba
d. Babak ini akan menghasilkan 8 tim yang akan bertanding di Perempat Final

-

Babak Perempat Final
a. Penentuan kelompok (Pro atau kontra) ditentukan tepat sebelum lomba dimulai
b. Penentuan tema debat dan urutan tampil ditentukan 1 jam sebelum lomba
dimulai.
c. Peserta yang lolos ke putaran selanjutnya diumumkan pada hari yang sama
dengan hari pelaksnaan lomba
d. Babak ini akan menghasilkan 4 tim yang akan bertanding di Semi Final

-

Babak Semi Final
a. Penentuan kelompok (Pro atau kontra) ditentukan tepat sebelum lomba dimulai
b. Penentuan tema debat dan urutan tampil ditentukan 30 menit sebelum lomba
dimulai.
c. Peserta yang lolos ke babak selanjutnya diumumkan pada hari yang sama
dengan hari pelaksnaan lomba
d. Babak ini akan menghasilkan 2 tim yang akan bertanding di Babak Final
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-

Babak Final
a. Semi Finalis yang kalah pada babak semifinal akan memperebutkan juara ketiga
dan yang menang akan memperebutkan juara satiu dan dua
b. Urutan tampil adalah perebutan juara ketiga terlebih dahulu, diikuti oleh finalis.
c. Penentuan tema debat ditentukan 15 menit sebelum pelaksanaan lomba.
d. Penentuan kelompok (Pro atau kontra) ditentukan sebelum pelaksanaan lomba.

-

Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan kecuali dengan izin
panitia

-

Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kriteria Penilaian
- Penilaian lomba debat mencakup 3 kriteria :
Isi : mengenai subtansi debat, argumen, bukti-bukti yang disajikan,
penalaran logis, dan penyampaian argumen
Retorika dan adab : gaya penyampaian, keahlian persuasi, dan tindakan peserta
Bahasa : ketepatan dalam berbahasa Arb (sesuai dengan Grmmar dan uslub Arab)
- Secara umum :
Nila subtansi debat tidak kurang dan tidak lebih dari 31 – 34
Nilai cara penyampaian tidak kurang dan tidak lebih dari 31 – 34
Nilai ketepatan bahasa yang digunakan (sesuai dengan grammar dan uslub Arab )
tidak kurang dan tidak lebih dari 13 – 17
Apabila peserta mendapat nilai penuh :
- Isi

: 34

- Retorika dan Adab

: 34

- Bahasa

: 17

Jumlah

: 85

Peraturan
-

Setiap kontingen dapat mengirimkan delegasi 1 tim

-

Ketika hari pelaksanaan lomba, setiap tim wajib datang tepat waktu dan mengisi
daftaarr kehadiran kehadiran kehadiran yang telah disediakan panitia

-

Peserta yang terlambat hadir lebih dari 15 menit dari jadwalPeserta yang terlambat
hadir lebih dari 15 menit dari jadwal yang telah ditentukan akan didiskualifikasi
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-

Anggota tim tidak dapat digantikan dalam semua babak

-

Tim yang lawannya tidak hadir, akan bertanding melawan tim lain yang lawannya
juga tidak hadir. Jika tidak terdaapat tim lain yang lawannya tidak hadir, maka tim
tersebut akan dinyatakan menang KO

Tema Debat
-

Kebijakan Nasional
Penghentian Kurikulum 2013
Larangan merokok ditempat umum
Pilkada melalui DPRD

-

Problematika Sosial
Penggunaan HP bagi pelajar
Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Jawa Tengah
Lokalisasi prostitusi di Jawa Tengah
Kawin kontrak
Indonesia berdasarkan Khilafah
Hukuman mati bagi pengedar Narkoba
Hukuman mati bagi koruptor
Pemiskinan koruptor

-

Pendidikan
a. Pendidikan sex bagi pelajar Ma’arif
b. Wajib militer bagi pelajar Ma’arif

-

Ekonomi
a. Pelarangan kontes kecantikan di Indonesia
b. Lokalisasi judi

-

Hukum
a. Poligami
b. Nikah sirri
c. Merokok
d. Kawin muda
e. Sepak bola wanita
f.

Bunga Bank

g. Sopir bis wanita
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b. Pidato Bahasa Arab (MTs/SMP)

1. Peserta adalah pelajar MTs/SMP di bawah naungan LP Ma’arif NU Wilayah
Jawa Tengah
2. Tiap kontingan/PC LP Ma’arif mengirimkan 1 peserta
3. Setiap peserta menyampaikan materi dengan ketentuan;
Judul Bebas
Tema :

دمج مي ق التنوع يف روح التعلمي القومية هأ ل الس نة وام جلاعة بندونس يا
(Integrasi nilai-nilai kebhinekaan dalam spirit nasionalisme pendidikan aswaja)

4. Waktu penyampaian pidato selama 10 menit
5. Ketentuan Bel adalah sebagai berikut : Bel I: mulai pidato, Bel II:

peringatan selesai, dan Bel III: waktu habis
18. PIDATO BAHASA INDONESIA
-

Peserta adalah pelajar SD/MI dan MTS/SMP di bawah naungan LP Ma’arif NU
Wilayah Jawa Tengah

-

Tiap kontingen/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 2 peserta, terdiri dari satu
peserta SD/MI, satu peserta MTS/SMP

-

Setiap peserta menyampaikan materi dengan ketentuan;
Judul : Bebas
Tema : “Peran LP Ma’arif NU dalam Membentuk Generasi yang
berkarakter Aswaja, Nasionalis, dan Menjaga Kebhinekatunggalikaan”

-

Waktu penyampaian pidato selama 10 menit

-

Ketentuan Bel adalah sebagai berikut : Bel I: mulai pidato, Bel II:

peringatan selesai, dan Bel III: waktu habis
-

Pada saat tampil tidak menggunakan teks

-

Aspek penilaian: vokal, isi pidato dan penampilan

-

Kejuaran dibagi 2 kategori : 1,2,3 SD/MI , 1,2,3 MTS/SMP .
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19. PIDATO BAHASA JAWA
-

Peserta adalah pelajar SD/MI dan MTS/SMP (MTs/SMP) di bawah naungan LP
Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah

-

Tiap kontingen/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 2 peserta pa/pi, terdiri dari
satu peserta SD/MI pa/pi, satu peserta MTS/SMP/MTs Pa/pi

-

Setiap peserta menyampaikan materi dengan ketentuan;
Judul Bebas
Tema : “Sumbangsih siswo NU Sakjruning panggulowentahing etika”

-

Waktu penyampaian pidato selama 10 menit

-

Ketentuan Bel adalah sebagai berikut : Bel I: mulai pidato, Bel II:

peringatan selesai, dan Bel III: waktu habis
-

Pada saat tampil tidak menggunakan teks

-

Aspek penilaian: vokal, isi pidato dan penampilan

-

Kejuaran dibagi 2 kategori : 1,2,3 SD/MI , 1,2,3 MTS/SMP .

20. Film Pendek
A.

Ketentuan Umum
- Kriteria Film Pendek :
- Mengangkat isu seputar dunia pendidikan madrasah ( seperti pendidik, tenaga

kependidikan, siswa dan orang tua atau masyarakat sekitar).
- Tema dan alur film menggugah dan inspiratif (Bersama Ma’arif Kita

Berprestasi)
- Memiliki fokus cerita, informasi, kesan, pesan dan misi yang mudah dipahami
- Tidak melanggar nilai – nilai agama dan budaya bangsa.
- Karya film pendek memuat daftar crew dan pemeran film (siswa/guru) diakhir film
- Judul dan bahasa yang digunakan bebas ;
- Jenis film bersifat bebas, dapat berupa documenter, fiksi atau non fiksi maupun
animasi
- Durasi film maksimal 20 menit (termasuk credit title)
- Film pendek dapat dibuat dengan camera handphone atau handycam
- Ide cerita harus orisinil dan karya belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan
ataupun festival film pendek manapun, dibuktikan dengan Surat Pernyataan
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Orisinalitas. Peserta akan langsung gugur/diskualifikasi jika terbukti melanggar
aturan pada poin ini.
- Pelaksana tidak menanggung jika terjadi sengketa karya atau soundtrack yang
digunakan.
- Semua salinan (copy) film yang dikirim akan menjadi milik panitia.

- Kejuaraan I, II dan III.
B.

Ketentuan Khusus
- Peserta lomba film pendek adalah siswa/siswi dan warga madrasah.
- Peserta hanya dapat mengirim satu buah film ( setiap film diberi judul dan disertai

synopsis, maksimal 1000 karakter)
- Menyerahkan hasil karya film pendek dalam 2 (dua) format : hard copy dalam
bentuk mini DV/DVD dan Soft Copy dalam bentuk file MOV (Quicktime) atau AVI.
- Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
C. Penilaian
- Terakhir dikumpulkan tanggal Pengumpulan Lomba Film Pendek terakhir diterima
tanggal 25 April 2017, Seleksi Penjuaraan dilaksanakan tanggal 9 Mei 2017.
- Penilaian meliputi hal-hal sebagai berikut:
Kesesuaian dengan tema.
Orisinalitas dan ide cerita.
Teknik pengambilan video dan konsep editing.
Pesan yang disampaikan.
- Penilaian akan dilakukan oleh Tim Juri yang Independen, sesuai dengan kualifikasi
dan kompetensi di bidang yang dilombakan;
- Hasil penilaian Tim Juri bersifat obyektif dan tidak dapat diganggu gugat.
- Pemenang juara I, II, & III, akan diumumkan bersamaan pengumuman juara umum
PORSEMA IX 2016 di LP Ma’arif NU Cabang Jepara (21 Mei 2017).

21. REPORTASE KEGIATAN
-

Peserta adalah pelajar MTs/SMP, MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU
Wilayah Jawa Tengah

-

Tiap kontingan/LP Ma’arif NU Cabang mengirimkan 2 peserta terditri dari 1 Peserta
MTs/SMP (putra/putri) dan 1 Peserta MA/SMA/SMK (Putra/Putri)

-

Materi berita adalah kegiatan “PORSEMA NU IX tahun 2017”
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Berita ditulis tangan pada kertas folio bergaris maksimal 2 halaman (tidak boleh

-

bolak-balik
-

Kriteria penilaian : isi berita, sumber berita, bahasa dan tulisan

-

Peserta diberi waktu satu hari untuk melakukan reportase/mencari berita

-

Peserta dikumpulkan untuk menuliskan hasil reportase secara bersamaan dan hasil
reportase diserahkan kepada panitia
Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat

-

22. PARADE KONTINGEN
-

Parade Kontingen Porsema LP Maarif NU Wilayah Jawa Tengah dilaksanakan
sebelum pembukaan yakni pada tanggal 19 Mei 2017 di Kabupaten Jepara

-

Peserta adalah seluruh atlit Porsema LP Maarif NU Wilayah Jawa Tengah 2017.

-

Seluruh peserta parade kontingen mewakili LP Maarif NU Cabang.

-

Nomor urut peserta akan ditentukan oleh panitia.

-

Peserta Parade Kontingen diperbolehkan membawa spanduk, poster, maupun
alat peraga lainnya.

-

Peserta Parade Kontingen juga dipersilahkan membuat yel-yel tentang
semangat Porsema dan tema yang disusung, sebagai tanda kekompakan.

-

Parade kontingen membawa sebuah tema Pilihan yang diusung yakni:
Islam Nusantara
Islam dan Anti Kekerasan
NU dan keutuhan NKRI

-

Penilaian parade kontingen adalah
Kekompakan.
Kreatifitas Kostum dan alat Peraga.
Interpretasi dari tema yang diusung.
Kelengkapan
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-

Parade Kontingen ini akan memperebutkan juara favorit Cabang 1,2,3

Ditetapkan
Di

: Semarang

Tanggal

: 11 Desember 2016
11 Rabiul Awal 1438 H

Pengurus Lembaga Pendidikan Ma’arif NU
Wilayah Jawa Tengah

H. Agus Sofwan Hadi, SH.
Ketua

Drs. Sahidin, M.Si.
Sekretaris
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Lampiran 1. Kordinator Lomba
KORDINATOR LOMBA
PEKAN OLAH RAGA & SENI MA’ARIF NU X
TAHUN 2017
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU WILAYAH JAWA TENGAH
NO
1

JENIS LOMBA
Bola Volly

Jenjang
MTs/SMP/MA/SMA/SMK, PA&PI

2

Lari Sprint

3

Tenis Meja Beregu

4

Bulutangkis putera

5

Futsal

6

Sepak Takraw

7

Catur

8

Lari Jauh

9

Pencaksilat Seni Wiraloka
PAGARNUSA

MI/SD/MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA&PI
MI/SD/MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA&PI
MI/SD/MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA
MTs/SMP/MA/SMA/SSMK,
PA&PI
MTs/SMP/MA/SMA/SMK
PA
MI/SD/MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA,PI
MI/SD/MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA,PI
MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA&PI

10

Pencaksilat Tanding

MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA&PI

11

MTQ

12

Karaoke Qasidah Modern

13

Kaligrafi

14

Poster

MI/SD/MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA&PI
MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA&PI
MI/SD/MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA/PI
MTs/SMP/MA/SMA/SMK,

15

Puisi Religi

16

Debat Bahasa Inggris
Pidato Bahasa Inggris
Debat Bahasa Arab
Pidato Bahasa Arab
Pidato Bahasa Indonesia

17
18

MI/SD/MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA&PI
MA/SMA/SMK (team)
MTs/SMP/MA/SMA/SMK
MA/SMA/SMK (team)
MTs/SMP/MA/SMA/SMK
MI/SD/MTs/SMP, PA&PI

PANITIA WILAYAH
Fauzan Nugroho, S.Pd.
081325673972
Joko Susilo, S.Pd.
08156575666
Joko Susilo, S.Pd.
08156575666
Fauzan Nugroho, S.Pd.
081325673972
Fauzan Nugroho, S.Pd.
081325673972
Joko Susilo, S.Pd.
08156575666
Fauzan Nugroho, S.Pd.
081325673972
Joko Susilo, S.Pd.
08156575666
PW Pagar Nusa Jawa
Tengah
Harun, S.Pd.
085201119727
PW Pagar Nusa Jawa
Tengah
Harun, S.Pd.
085201119727
Anthin Lathifah,M.Ag.
087735155355
Sukat A. Mu’iz, M.Pd.I
081325646311
A. Sumindar, M.Pd.
081325882328
Supramono, M.Pd
081326776474
Nur Sahid, S.Ag
081325203468
Ma’as Shobirin
081218635504
Arifana Nurkholiq, Lc
085290049090
Muslihudin, M.M
081390221974
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19

Pidato Bahasa Jawa

MI/SD/MTs/SMP, PA&PI

20

Satuan Pendidikan

21

Film Pendek
(madrasah/sekolah
bermutu)
Reportase Kegiatan

22

Parade Kontingen

MTs/SMP/MA/SMA/SMK,
PA/PI
MI/SD/MTs/SMP/MA/SMA/SMK,

Ilyas Jauhari, M.M
087832297322
Yayan M Royani
085223526953
Hery Nugroho, M.Si.,M.S.I
081325360001
Supramono, M.Pd.
081326776474
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