
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SELAYANG PANDANG 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Salam silaturrahim kami sampaikan, teriring doa semoga kita senantiasa dalam 

lindungan Allah Subhaanahu wata’ala dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-

hari, Aamiin. 

Puji Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah Subhaanahu wata’ala 

yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa 

menyelenggarakan sebuah kegiatan yaitu PEKAN ARABI 2018. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita, nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi 

Wasallam. 

Pekan Arabi merupakan sebuah acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri 

Malang. Dan untuk tahun ini kami mengadakan serangkaian lomba tingkat siswa 

MA/SMA Sederajat se- Indonesia. Selain berbagai macam lomba, Pekan Arabi 2018 juga 

menyajikan bazar. Acara ini memiliki tujuan menjawab tantangan eksistensi bahasa Arab 

di Era Kompetitif dengan mengapresiasikan kecintaan terhadap bahasa Arab, 

mewujudkan sarana berbagi, bertukar ilmu, dan menambah wawasan seputar bahasa Arab 

bagi pembelajar, pengajar, pakar dan pencinta bahasa Arab di Indonesia. Selain itu, acara 

ini bertujuan sebagai media evaluasi peningkatan kualitas bahasa Arab dan pengajarannya 

di Indonesia. 

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jurusan 

Sastra Arab FS UM yang telah memberi bimbingan dan dukungan kepada kami. Juga 

kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Sastra, Rektor 

UM, dan seluruh partisipan yang turut serta dalam Pekan Arabi 2018 ini. Semoga Buku 

Panduan ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Malang, 10 Juni 2018 

Panitia Pekan Arabi 2018 

Universitas Negeri Malang 
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TUJUAN KEGIATAN 

Pekan Arabi 2018 di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sastra 

Arab memiliki beberapa tujuan yaitu:  

1. Mempersiapkan generasi muda dalam menyongsong bahasa Arab yang mendunia. 

2. Menjadikan bahasa Arab sebagai Bahasa Komunikasi Global di Era Kontemporer. 

3. Mengaktualkan budaya berbahasa Arab yang inovatif dan kreatif di Era 

Kompetitif. 

4. Menggali potensi keilmuan dan kemahiran berbahasa Arab. 

5. Mewujudkan sarana berbagi, bertukar ilmu, dan menambah wawasan 

seputar bahasa Arab bagi pembelajar, pengajar, dan pakar bahasa Arab di 

Indonesia. 

6. Memberikan motivasi serta sarana daya tarik kepada lembaga-lembaga 

pendidikan bahasa asing, khususnya bahasa Arab untuk lebih kreatif dalam 

mengembangkan metode pengajarannya. 

7. Mengenalkan Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri 

Malang kepada masyarakat umum. 

 

TEMA KEGIATAN DAN PELAKSANAANNYA 

1. Pekan Arabi 2018 memiliki tema yaitu 

 “Tingkatkan Potensi Diri, Menuju Generasi Berprestasi Melalui Pekan Arabi” 

2. Pelaksanaan Pekan Arabi 2018 

Hari  : Rabu-Selasa 

Tanggal : 12-18 September 2018 

Waktu : 08.00-selesai 

Tempat : 

1. Aula AVA Gedung E6 Lt 2 dan Laboratorium Drama Fakultas Sastra Universitas 

Negeri Malang (UM), Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia. 

2. Halaman Gedung D7 dan Gedung D8 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 

(UM), Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia. 



 

3. Aula Perpustakaan Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang, Jawa 

Timur, Indonesia. 

 

SUSUNAN ACARA 
  

No. Tanggal Pelaksanaan Acara Waktu Ruang 

1. Rabu, 

12 September 2018 

Pembukaan 08.00 – selesai AVA 

Technical Meeting 

Bazar 08.00 – selesai Halaman D7&D8 

2. Kamis, 

13 September 2018 

Khatabah 08.00 – selesai Aula 

Perpustakaan 

Munadharah Ilmiyyah 08.00 – selesai AVA 

Bazar 08.00 – selesai Halaman D7&D8 

3. Jum’at, 

14 September 2018 

Olimpiade Bahasa Arab 08.00 – selesai AVA 

Qira’atul Kutub 08.00 – selesai Aula 

Perpustakaan 

Bazar 08.00 – selesai Halaman D7&D8 

4. Sabtu, 

15 September 2018 

Taqdimul Qish-shah 08.00 – selesai Lab. Drama 

Alghaz (Cerdas Cermat) 08.00 – selesai AVA 

Bazar 08.00 – selesai Halaman D7&D8 

5. Minggu, 

16 September 2018 

Masrohiyah (Drama 

Bahasa Arab) 

08.00 – selesai Lab. Drama 

Kuliah Tamu 08.00 – selesai AVA 

Bazar 08.00 – selesai Halaman D7&D8 

6. Senin, 

17 September 2018 

Qira’atul Akhbar 08.00 – selesai AVA 

Qira’atus Syi’ri 08.00 – selesai Aula 

Perpustakaan 

Bazar 08.00 – selesai Halaman D7&D8 

7. Selasa, 

18 September 2018 

Kaligrafi 08.00 – selesai AVA 

Lailah Arabiyyah 18.00 – 

seelesai 

Sasana Budaya 

Bazar 08.00 – selesai Halaman D7&D8 

 

 

 

 

 



 

KETENTUAN – KETENTUAN 

PEKAN ARABI 2018 
MA/ SMA SEDERAJAT TINGKAT NASIONAL 

 
 

A. KETENTUAN UMUM PESERTA 

1. Peserta merupakan siswa/i MA/SMA Sederajat se Indonesia 

2. Peserta melakukan pendaftaran pada waktu yang telah ditentukan  

3. Peserta wajib melengkapi persyaratan pada waktu pendaftaran sebagai 

berikut: 

 Mengisi formulir pendaftaran 

 Fotocopy KTS (Kartu Tanda Siswa) 

 Surat rekomendasi dari lembaga yang ditandatangani oleh kepala 

sekolah 

 Bukti pembayaran perlombaan 

4. Peserta wajib memiliki 1 official (pendamping) 

5. Setiap calon peserta Pekan Arabi 2018 harus melakukan registrasi ulang 

6. Registrasi ulang dilakukan pada tanggal 12 September 2018  pada saat 

Technical Meeting (TM) 

7.  Peserta wajib hadir saat perlombaan, tidak boleh diwakilkan 

8. Peserta hadir di lokasi 15 menit sebelum acara dimulai 

9. Peserta wajib mengikuti perlombaan sampai akhir 

 

B. KETENTUAN PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran Pekan Arabi 2018 Tingkat Nasional ini dilakukan dengan dua 

cara yaitu online dan offline 

2. Pendaftaran online maupun offline dapat dilakukan secara kolektif 

(perwakilan instansi/sekolah) maupun perorangan 



 

3. Bagi perndaftar kolektif (perwakilan instansi/sekolah) dapat mengunduh 

Form Lampiran Nama Peserta Delegasi Sekolah di laman kami dan mengisi 

lampiran tersebut sebelum di upload di formulir pendaftaran online 

4. Pendaftaran online dibuka mulai tanggal 10 Juni 2018 - 05 September 2018  

a. Sebelum mengisi formulir pendaftaran online silakan mentransfer 

biaya pembayaran lomba ke rekening kami yaitu a.n Umi Najihah 

Kholilah: 3680044839 (BCA). Dan mohon konfirmasi segera setelah 

dikirim dengan menghubungi a.n Rohma Maulidya 0812-3369-2876 

(sms/telpon/WA)  

b. mengisi formulir pendaftaran melalui laman arab.sastra.um.ac.id 

c. Mengunggah foto KTS (Kartu Tanda Siswa), Bukti Pembayaran serta 

Form Lampiran Nama Peserta Delegasi Sekolah khusus untuk 

pendaftar kolektif (perwakilan instansi/sekolah) 

5. Pendaftaran offline dibuka mulai tanggal 10 Juli 2018 – 05 September 2018 

dilakukan dengan cara mendaftar langsung ke Stand Pendaftaran kami di 

depan Gedung E6 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Stand 

Pendaftaran buka pada hari efektif (Senin-Jum’at) mulai pukul 08.00-15.00 

WIB. 

6. Pendaftaran sewaktu-waktu bisa ditutup menyesuaikan kuota yang sudah 

ditentukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PERLOMBAAN 

PEKAN ARABI 2018 
MA/ SMA SEDERAJAT TINGKAT NASIONAL 

 

LOMBA KHOTHOBAH 

Tingkat MA/SMA Sederajat 

 

A. PELAKSANAAN  

Hari/Tanggal : Kamis, 13  September 2018  

Waktu       : 08.00 - selesai 

Tempat         : Aula Perpustakaan 

 

B. Ketentuan Perlombaan 

 Lomba Khothobah yaitu berpidato menggunakan bahasa Arab sesuai dengan 

tema yang telah ditentukan. 

 Kuota sebanyak 40 peserta.  

 Perlombaan bersifat individu. 

 Menyerahkan fotokopi teks pidato rangkap 2 (dua) pada saat Technical 

Meeting dengan ukuran A4. 

 Peserta maju sesuai nomor undian yang diambil pada waktu Technical Meeting, 

bila tidak datang saat Technical Meeting maka nomor undian akan diambilkan 

oleh panitia, dan tidak dapat diganggu gugat. 

 Peserta yang terdaftar dan telah mengirimkan formulir tidak dapat digantikan 

siswa/i lain.  

 Peserta yang telah mendaftarkan diri dan tidak hadir saat pelaksanaan lomba 

maka akan didiskualifikasi. 

 Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

 

C. Tema Perlombaan 

 Toleransi Beragama 



 

 Berbakti terhadap Orangtua 

 Generasi Muda dalam Menghadapi Perubahan Zaman 

 Pemimpin yang Ideal dalam Pandangan Islam 

 Manfaat dan Mudharat Media Sosial 

 

D. Kriteria Penilaian 

 Bahasa dan Retorika   : 25 % 

 Isi Pidato    : 25 % 

 Artikulasi dan Intonasi  : 20 % 

 Performance    : 15% 

 Penguasaan materi yang disampaikan: 15% 

 

E. Tata Tertib 

 Peserta hadir 15 menit sebelum lomba dimulai.  

 Peserta maju sesuai nomor undian yang diambil pada waktu Technical 

Meeting. 

 Peserta dilarang membawa teks saat menyampaikan pidato. 

 Penyampaian pidato minimal 7 menit dan maksimal 10 menit. 

 Kelebihan waktu penampilan akan dikenai sanksi berupa pengurangan nilai 

sebesar 5 poin dari nilai total.  

 Peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir maka akan didiskualifikasi kecuali 

ada pemberitahuan sebelumnya kepada panitia disertai alasan yang logis 

dengan konsekuensi dipindahkan nomor urutnya ke urutan terakhir dan 

pengurangan nilai sebanyak 10% dari nilai total. 

 Perlombaan dilaksanakan dengan isyarat lampu 

- Lampu hijau  : Mulai menyampaikan pidato 

- Lampu kuning : Persiapan untuk selesai pidato 

- Lampu merah : Waktu habis 

 

 



 

F. Penanggung Jawab Lomba 

 Badik Indra Rahayu : 081235223886 

 Waktu Konsultasi      : 08.00-16.00 WIB 

 

G. Biaya Pendaftaran 

Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) 

 

LOMBA MUNADHARAH ‘ILMIYYAH 

Tingkat MA/SMA Sederajat 

 

A. Pelaksanaan  

Hari/Tanggal : Kamis, 13 September 2018 

Waktu   : 08.00-selesai  

Tempat  : AVA Gedung E6 Lt 2  

Kuota  : 16 tim  

 

B. Ketentuan Perlombaan 

 Lomba Munadharah ‘Ilmiyyah yaitu berdebat menggunakan bahasa Arab 

fushah sesuai mosi/judul yang telah ditentukan.  

 Perlombaan bersifat kelompok yang terdiri dari 3 orang.  

 Penentuan maju dilakukan saat Technical Meeting dengan pengundian.  

 Sistem debat menggunakan sistem Asian Parliamentary.  

 Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

 Teknis perlombaan menyesuaikan jumlah peserta.  

 Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan perlombaan akan disampaikan 

saat Technical Meeting.  

 

C. Materi Lomba  

Mosi akan diumumkan di website Pekan Arabi 2018 https://arab.sastra.um.ac.id 

paling lambat 3 minggu sebelum lomba dilaksanakan.  

https://arab.sastra.um.ac.id/


 

D. Teknis Perlombaan  

Sistem yang digunakan dalam debat ini adalah sistem Asian Parliamentary Debate. 

Sistem penilaian menggunakan sistem poin untuk penyisihan, dan sistem gugur 

untuk perempat final, semi final, dan final. Dalam sistem debat ini, ada dua tim yang 

terdiri atas tiga orang dan akan saling berlawanan. Teknis pelaksanaan lomba dibagi 

menjadi 4 (empat) babak:  

i. Preliminary Rounds ‘Babak Penyisihan’. Pada babak ini 16 tim akan 

memperebutkan 8 tim terbaik yang akan maju ke babak selanjutnya.  

ii. Quarter Final Rounds ‘Babak Perempat Final’. Pada babak ini terdapat 8 tim 

yang akan berdebat dan akan dipilih 4 tim terbaik yang akan maju ke babak semi 

final.  

iii. Semifinal Rounds ‘Babak Semi Final’. Pada babak ini terdapat 4 tim yang akan 

berdebat dan akan dipilih 2 tim terbaik yang akan maju ke babak final.  

iv. Grand Final Round ‘Babak Final’. Babak ini akan memperebutkan pemenang 

juara 1 dan 2. Juara 3 diambil dari tim yang kalah ketika babak semi final dengan 

nilai tertinggi 

 

E. Pelaksanaan Lomba 

 Penentuan urutan maju pada babak penyisihan akan diundi saat technical meeting 

 Penentuan tim pro dan kontra dilakukan saat case building, yaitu 15 menit 

sebelum lomba dimulai. Kecuali pada babak penyisihan yaitu 1 menit sebelum 

perlombaan dimulai. 

 Peserta lomba yang lolos pada babak penyisihan akan diumumkan saat itu juga 

dan langsung mengambil nomor undian lagi untuk menentukan lawan.  

 Tema babak penyisihan ditentukan pada saat technical meeting. Tema pada babak 

selanjutnya ditentukan 15 menit sebelum lomba dimulai.  

 Lomba terdiri dari 4 (empat) babak: penyisihan, perempat final, semifinal, dan 

final.  

 Dalam waktu 15 menit, peserta dipersilahkan berdiskusi di tempat yang sudah 

disediakan oleh panitia. Pembimbing tidak diperkenankan ikut dalam diskusi.  



 

 Debat dimulai dari pembicara I tim pro, disusul dengan pembicara I tim kontra, 

dilanjutkan pembicara II tim pro, disusul dengan pembicara II tim kontra, dan 

seterusnya.  

 Tidak diperkenankan mengutip ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits sebagai penguat 

argumen pembicara, apabila terdapat tim mengutip ayat-ayat Al-Qur’an dan 

hadits akan dilakukan pengurangan 5 poin.  

 Perlombaan dilaksanakan dengan isyarat lampu dan bel. Dengan aturan :  

1. Lampu hijau  : mulai  

2. Lampu kuning pertama  : kesempatan POI  

3. Lampu kuning kedua : kesempatan POI ditutup dan peringatan waktu  

  akan habis 

4. Lampu merah   : waktu habis  

Waktu tiap pertandingan 30 menit, 15 menit untuk tim pro dan 15 menit untuk 

tim kontra.  

 Waktu untuk mengemukakan pendapat 5 menit untuk tiap pembicara  

 Setiap peserta yang berbicara melebihi waktu yang disediakan (5 menit) akan 

mendapatkan pengurangan 1 poin di setiap 5 detiknya.  

 

F. Point Of Information (POI)/ Sanggahan/ Interupsi 

 Selama penyampaian argumen oleh pembicara, sanggahan/ Interupsi dapat 

dilakukan oleh tim lawan setelah 1 menit pertama dan 1 menit sebelum berakhir 

antara menit (01.01-03.59). Pembicara pertama tim pro tidak dapat menerima 

sanggahan/interupsi.  

 Pembicara berhak untuk menolak ataupun menerima POI yang diajukan lawan.  

 POI tidak boleh diberikan pada menit pertama (00.00‐01.00 menit) dan menit 

terakhir (04.00-05.00 menit) karena kedua menit tersebut merupakan protected 

minutes yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pembicara untuk 

membuka dan menyimpulkan argumennya.  



 

 POI harus diutarakan maksimum 15 detik dan tidak diperbolehkan untuk 

menyampaikan POI secara terus menerus dengan maksud mengganggu 

konsentrasi pembicara lawan (trashing).  

 Kelompok yang melakukan trashing akan dikenakan pengurangan nilai. 

 

G. Kriteria Penilaian 

 Materi  : kesesuaian hujjah dengan tema debat, ketuntasan pembahasan, 

kualitas gagasan, logika dan keaslian pemikir (40%)  

 Team work : kesinambungan gagasan antar anggota dan kerjasama (20%).  

 Manner : kesantunan, volume suara dan bahasa tubuh (20%).  

 Bahasa  : keselarasan bahasa dan ketepatan bahasa (20%).  

NB: Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.  

 

H. Peraturan 

 Kuota maksimal untuk lomba Munadharah ‘Ilmiyah kategori SMA sederajat 

adalah 16 tim.  

 Setiap instansi mengirimkam delegasi maksimal dua tim.  

 Peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara lomba dimulai.  

 Setiap tim berhak mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti technical 

meeting.  

 Ketika hari‐H, semua tim wajib datang tepat waktu dan mengisi daftar kehadiran 

yang telah disediakan panitia.  

 Anggota tim tidak dapat digantikan dalam semua babak, kecuali ada alasan yang 

benar-benar bisa untuk digantikan. Seperti sakit atau ada keluarga kena musibah 

sehingga mengharuskan untuk digantikan.  

 Tim yang lawannya tidak hadir dan sudah dipanggil 3 kali belum hadir, akan 

bertanding melawan tim lain yang lawannya juga tidak hadir. Jika tidak terdapat 

tim lain yang lawannya tidak hadir, tim tersebut akan melawan tim bayangan yang 

disediakan panitia.  



 

 Tim yang tidak hadir tanpa menghubungi panitia ketika gilirannya maju, maka 

akan didiskualifikasi 

 Peserta lomba tidak diperkenankan meninggalkan lokasi lomba sampai selesai 

lomba kecuali dengan seizin dari panitia. 

 

I. Penanggung Jawab Lomba 

 Nuha Mariyatul Qibthiyah  : 0812-3500-1343  

 Waktu Konsultasi   : 08.00-16.00 WIB  

 

J. Biaya Pendaftaran 

Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

 

LOMBA OLIMPIADE BAHASA ARAB 

Tingkat MA/SMA Sederajat 

 

 
A. PELAKSANAAN  

Hari/Tanggal : Jum’at, 14 September 2018  

Waktu        : 08.00 – selesai 

Tempat         : Aula AVA Gedung E6 Lt 2 

 

B.    Ketentuan Perlombaan 

 Lomba Olimpiade bahasa Arab pada Pekan Arabi 2018 adalah lomba tingkat 

Nasional. 

 Lomba Olimpiade bahasa Arab adalah lomba berupa mengerjakan soal-soal 

kebahasaaraban. 

 Perlombaan  bersifat individu.  

 Setiap peserta berpakaian seragam sesuai sekolah asal. 

 Penentuan nomor peserta dilakukan melalui undian pada saat Technical Meeting. 

 Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 



 

 Hal-hal yang belum tercantum pada ketentuan perlombaan akan disampaikan 

saat Technical Meeting. 

 

C.  Materi Lomba  

Materi lomba terdiri atas 100 soal kebahasaaraban yang dikerjakan dalam 2 sesi 

dan memuat topik-topik berikut. 

 Percakapan Sehari- hari 

 Teks Bacaan 

 Kosakata (Mufradat) 

 Lawan Kata (Mudhad) 

 Persamaan Kata (Muradif) 

 Sharaf  

 Nahwu  

 

D.    Kriteria Penilaian 

 Jawaban Benar :  4 

 Jawaban Salah  : -1 

 Tidak Diisi  :  0 

 

E. Tahapan Perlombaan 

Waktu Tahapan 

07.30 - 08.30 Registrasi Ulang 

08.30 - 09.00 Pengarahan dan Pengisian LJK 

09.00 - 11.00 Mengerjakan Soal sesi 1 

12.30 - 14.00 Mengerjakan Soal sesi 2 

14.00 - 14.15 Penutupan  

 

F.    Tata Tertib  

 Panitia hanya menyediakan soal dan lembar jawaban. 



 

 Peserta wajib membawa alat tulis-menulis sendiri yang diperlukan. 

 Selama perlombaan berlangsung setiap peserta wajib mengenakan nomor peserta. 

 Peserta mengerjakan secara individu dan tidak diperbolehkan menyontek 

pekerjaan peserta yang lain atau melakukan kecurangan lainnya. Jika hal tersebut 

diketahui pihak panitia, peserta akan didiskualifikasi. 

 Segala bentuk alat elektronik, tulisan atau catatan tidak boleh dibawa masuk 

kedalam ruangan. Jika ada peserta yang melanggar, maka akan didiskualifikasi. 

 Peserta tidak diperbolehkan berkonsultasi atau mendapat pengarahan teknis 

tentang pengerjaan soal pada waktu kegiatan berlangsung dari pembimbing 

masing-masing kecuali dari tim juri. 

 Pembimbing tidak diperbolehkan masuk ke ruang lomba atau menghubungi 

peserta baik langsung maupun melalui alat komunikasi pada saat lomba 

berlangsung dengan alasan apapun. 

 Bagi yang terlambat harus mendapat izin masuk dari panitia. 

 Peserta yang datang terlambat, diperkenankan mengikuti perlombaan tanpa 

penambahan waktu. 

 Peserta yang tidak dapat melanjutkan lomba dikarenakan sakit atau hal-hal lain, 

maka dianggap gugur/mengundurkan diri. 

 Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib di atas akan diputuskan 

oleh kebijakan juri (ditentukan sesuai kebutuhan). 

 Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberikan sanksi berupa peringatan di 

awal perlombaan sampai berupa pemberhentian sebagai peserta/diskualifikasi. 

 

G.     Penanggung Jawab Lomba 

 Mar’atus Sholikah : 0857- 8462 - 1945  

 Waktu Konsultasi       : 08.00-16.00 WIB  

 

H.      Biaya Pendaftaran 

          Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) 

 



 

LOMBA QIRA’ATUL KUTUB  

Tingkat MA/SMA Sederajat 

 

A. PELAKSANAAN  

Hari/Tanggal  : Jum’at, 14  September 2018  

Waktu        : 08.00  selesai 

Tempat         : Aula Perpustakaan 

Kouta        : 40 Peserta 

 
B.     Ketentuan Pokok 

 Peserta adalah siswa-siswi SMA/MA se-derajat dibuktikan dengan Kartu Tanda 

Siswa (KTS) asli. 

 Peserta telah melengkapi persyaratan, dan membayar registrasi sejumlah Rp. 

80.000.,-/peserta. 

 Peserta adalah perorangan. 

 Peserta diharuskan hadir 15 menit sebelum perlombaan dimulai dan melakukan 

pendaftaran ulang. 

 Tiap instansi mengirimkan delegasi maksimal 2 peserta. Kuota peserta maksimal 

adalah 40 peserta. 

 

C.    Materi 

 Materi Musabaqah menggunakan kitab Fathul Qoriib (فتح القريب ) 

 Batasan materi yang dilombakan adalah bab Ibadah : Kitab Sholat sampai Kitab 

Haji. 

 

D.    Kriteria Penilaian 

 Qiroah                     : 20 % 

 Tarjamah               : 15 % 

 Penjelesan                 : 15 % 

 Qowaid  : 30 % 



 

 Tanya Jawab             : 20 % 

 

E. Teknis Musabaqah 

 Musabaqah dilaksanakan 1 tahapan 

 Peserta akan maju sesuai dengan nomor urut yang didapat pada pengundian saat 

Technical Meeting.  

 Durasi waktu tampil adalah 7-10 menit 

 Pemenang lomba akan diumumkan pada saat penutupan Lailah Arabiyah 

 

F. Tata Tertib perlombaan 

 Peserta mengambil maqra’ 1 (satu) menit sebelum tampil 

 Durasi waktu penampilan peserta adalah maksimal 10 menit, dengan perincian: 

 3 menit               : Qiroah   

 3 menit               : Tarjamah, serta penjelasan 

 4 menit               : Tanya jawab  

 Indikator lampu: 

 Hijau                  : Mulai-3 Menit 

 Kuning               : 3-6 Menit 

 Hijau kedua        : 6-10 Menit (Tanya Jawab) 

 Merah                 : Waktu habis 

 Peserta memulai dan mengakhiri penampilan dengan tanpa salam 

 Waktu dihitung mulai ketika peserta mengucapkan kalimat pertama 

 Peserta yang belum datang setelah 3 kali pemanggilan oleh panitia (durasi 1 

menit) tanpa alasan yang bisa diterima panitia dan dewan juri akan di kenai sanksi 

diskualifikasi 

 Dewan juri berhak mengakhiri penampilan peserta sebelum waktu usai Keputusan 

dewan juri tidak dapat di ganggu gugat. 

 Jika ada perubahan akan di sampaikan saat Technikal Meeting 

 

 



 

G. Penanggung Jawab Lomba 

 M. Nizar Alwi              : 0858-5278-6476 (WA) 

 Waktu Konsultasi       : 08.00-16.00 WIB 

 
H.      Biaya Pendaftaran 

          Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) 

 

LOMBA TAQDIM AL-QISHAH 

Tingkat MA/SMA Sederajat 

 

B. PELAKSANAAN 

Hari, tanggal : Sabtu, 15 September 2018 

Waktu  : 08.00 - selesai 

Tempat : Lab. Drama E 6 – Fakultas Sastra UM 

Kuota   : 40 Peserta 

 

C. Ketentuan Perlombaan 

 Lomba Taqdim Al-Qishah adalah lomba bercerita menggunakan Bahasa Arab. 

 Cerita diharuskan sesuai dengan tema yang telah ditentukan dan cerita buatan 

sendiri (bukan plagiat dari cerita milik orang lain) dan belum pernah 

ditampilkan di lomba lain. 

 Perlombaan bersifat individu/perorangan. 

 Menyerahkan lembar teks cerita sebanyak 3 rangkap pada saat Technical 

Meeting. 

 Menyertakan nama dan instansi pada lembar teks cerita. 



 

 Menyertakan Contact Person yang bisa dihubungi panitia pada lembar teks 

cerita. 

 Nomor urut maju akan diundi pada saat Technical Meeting. 

 Peserta tidak diperbolehkan menggunakan properti yang berlebihan 

(membahayakan/benda tajam, berbahan cair, dan menimbulkan asap). 

 Hal-hal yang belum tercantum dalam teknis dan peraturan Lomba Taqdim Al-

Qishah akan disampaikan pada saat Technical Meeting.  

 Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

D. Sanksi-Sanksi  

 Peserta yang telat menyerahkan lembar teks cerita dikenakan sanksi berupa 

pengurangan 3 poin. 

 Peserta yang tampil melebihi batas waktu dikenakan sanksi berupa 

pengurangan 5 poin tiap 5 menit. 

 Peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir dikenakan sanksi berupa 

pengurangan 10 poin dari nilai total dan dipindahkan ke nomor urut terakhir. 

 Peserta yang yang menggunakan properti berlebihan dikenakan sanksi berupa 

pengurangan 15 poin dari nilai total. 

 

E. Materi Lomba 

 Berbahasa Arab. 

 Cerita boleh berbentuk fabel (hewan) atau non fabel (manusia). 

 Tema cerita tentang Kepahlawanan, Kependidikan, Keteladanan, dan 

Kisah Lucu. 



 

 Isi cerita mengandung hikmah. 

 

F. Kriteria Penilaian 

 Tema, alur dan hikmah cerita : 25% 

 Penguasaan kebahasaaraban : 30% 

 Kelancaran dalam bercerita : 15% 

 Kekreatifan dalam penampilan : 15% 

 Adab dan kesopanan  : 15% 

 

G. Tata Tertib 

 Peserta mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruang lomba. 

 Peserta hadir 15 menit sebelum perlombaan dimulai.  

 Durasi waktu tampil maksimal 7 menit terhitung saat lampu hijau menyala, 

dengan aturan: 

Lampu Hijau : Waktu mulai (peserta mulai bercerita) 

Lampu Kuning  : Waktu kurang 2 menit 

Lampu Merah : Waktu habis (peserta harus turun dari panggung) 

 

H. Penanggung Jawab Lomba 

 Karomatus Sa'idah  : 0812-5266-0699 

 Waktu Konsultasi  : 08.00 – 16.00 WIB 

 



 

I. Biaya Pendaftaran 

Rp80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) 

 

LOMBA ALGHAZ LUGHAWIYYAH 

Tingkat MA/SMA Sederajat 

 

A. PELAKSANAAN  

Hari/Tanggal   : Sabtu, 15 September 2018 

Waktu        : 08.00 – selesai 

Tempat   : Aula AVA Gedung E6 Lt 2 

Kuota         : 36 regu 

 

B. Ketentuan Perlombaan  

 Lomba Alghaz Lughawiyyah yaitu lomba cerdas cermat berbahasa Arab 

dengan materi yang telah ditentukan. 

 Perlombaan dilaksanakan dengan sistem regu yang terdiri dari 3 (tiga) orang. 

 Bagi lembaga yang mengirimkan delegasi lebih dari satu regu, maka anggota 

regu yang satu tidak diperbolehkan merangkap menjadi anggota regu yang 

lainnya. 

 Penentuan lawan maju dalam babak penyisihan melalui undian pada waktu 

Technical Meeting. 

 Penonton tidak diperbolehkan memberikan jawaban kepada regu yang sedang 

lomba. Apabila penonton memberi jawaban/bantuan dalam bentuk apapun 

kepada regu yang sedang berlomba, maka regu yang bersangkutan dikurangi 

nilainya 50 poin. 

 Apabila terdapat hal-hal yang belum tercantum akan disampaikan ketika 

Technical Meeting. 



 

 Peserta yang dipanggil 3 kali, dan apabila tidak hadir maka dianggap gugur 

kecuali ada izin penundaan penampilan disertai alasan yang logis peserta 

kepada panitia. 

 Keputusan juri besifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

 

C. Materi Lomba 

 Pengetahuan Umum, Agama dan Tokoh-tokoh Islam. 

 Mufradat. 

 Kaidah Bahasa Arab. 

 Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

 Kata Mutiara (Mahfudzat) dan Kalimat berbahasa Arab. 

 

D. Teknis Perlombaan 

 Persiapan Perlombaan 

 Peserta hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 

 Peserta harus mengisi daftar hadir. 

 Peserta harus mengambil nomor undian. 

 Peserta membawa alat tulis. 

 Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan. 

 Pelaksanaan Lomba 

 Perlombaan dimulai. 

 Pengantar perlombaan dan perkenalan oleh master/dewan juri. 

 Masing-masing regu menempati tempat duduk sesuai dengan nomor undian. 

 Masing-masing regu dipersilahkan memperkenalkan diri. 

 Masing-masing regu dipersilahkan mencoba bel. 

 Apabila ada regu yang tidak hadir setelah dipanggil 3x oleh panitia maka 

dianggap gugur/ mengundurkan diri. 

 

E. Tahapan Lomba 

 PENYISIHAN 



 

BABAK I (Imla’) 

a. Soal terdiri dari 10 pertanyaan untuk semua regu. 

b. Soal hanya dibacakan satu kali oleh master/dewan juri. 

c. Soal dijawab oleh salah satu anggota regu. 

d. Cara menjawab soal dengan menuliskan jawaban pada papan yang 

tersedia,kemudian mengangkat papan yang sudah berisi jawaban. 

e. Soal hanya boleh dijawab setelah juri selesai membacakan soal dan selama 

durasi waktu yang ditentukan panitia (10 detik). 

f. Bagi regu yang menjawab diluar durasi waktu yang ditentukan panitia maka 

dianggap gugur. 

 

Kriteria Penilaian 

 Bagi regu yang menjawab soal, selama durasi waktu yang ditentukan oleh 

panitia (10 detik) dan jawaban benar maka mendapat nilai 100. 

 Bagi regu yang menjawab soal diluar durasi waktu yang ditentukan oleh 

panitia, baik jawaban benar maupun salah tidak mendapatkan nilai. 

 

BABAK 2 (Otak Atik Morfologi) 

a. Masing- masing regu berhak mendapat amplop dari panitia. 

b. Soal terdiri dari 5 pertanyaan untuk semua regu. 

c. Setiap soal membutuhkan 2 jawaban. 

d. Jawaban diisi di lembar soal dengan tulisan yang baik dan benar disertai 

dengan harakat lengkap. 

e. Waktu yang disediakan untuk menjawab semua pertanyaan 120 detik. 

 

Kriteria Penilaian 

 Setiap regu berhak mendapat nilai 10 untuk masing-masing jawaban benar 

dan tidak mendapat nilai jika jawaban salah atau tidak menjawab. 

 

BABAK 3 (Eat Bulaga) 



 

 Soal terdiri dari 2 kosa kata (isim dan fi’il). 

 Masing-masing regu wajib membagi kelompoknya (dua orang menutup 

mata dan satu orang menjadi pemandu). 

 Bagi setiap regu yang mendapat giliran bermain, maka berhak  mengajukan 

anggotanya yang menjadi pemandu untuk memilih amplop yang telah 

tersedia dipapan amplop yang didalamnya terdapat dua kata isim dan fiil 

kemudian diberikan kepada master/ juri. 

 Bagi anggota yang yang berperan menjadi pemandu maka berhak 

memegang kunci jawaban, sedangkan dua anggota lain yang menutup mata 

berhak untuk menebak kata. 

 Tanggapan yang boleh diungkapkan oleh pemandu untuk anggota regu yang 

menebak adalah “ya, tidak, mungkin” (berbahasa arab). 

 Anggota regu yang menebak tidak diperbolehkan untuk mengeja huruf. 

 Jawaban yang telah dipegang pemandu (pemegang kunci jawaban) 

ditayangkan di-slide. 

 Durasi waktu yang disediakan untuk masing-masing regu dalam menebak 

kosa kata adalah 60 detik (melewati waktu yang ditentukan dianggap 

gugur). 

 

Kriteria Penilaian 

 Setiap regu berhak memperoleh nilai 100 untuk masing-masing kosa kata 

yang dijawab benar dan tidak mendapat nilai jika jawaban salah atau tidak 

menjawab. 

 Jika terdapat kesamaan nilai akhir lomba, maka dewan juri akan memberikan 

satu soal lain dengan sistem adu cepat yang dijawab oleh regu yang 

memperoleh nilai sama. 

 

 SEMI FINAL 

 



 

BABAK 1 (Apresiasi Relasi Makna (Antonim-Sinonim)) 

a. Masing-masing regu berhak mendapat amplop dari panitia. 

b. Soal terdiri dari enam soal (3 antonim dan 3 sinonim) 

c. Jawaban diisi di lembar soal  dengan tulisan yang baik dan benar disertai 

dengan harokat yang lengkap. 

d. Waktu yang disediakan untuk menjawab semua soal selama 120 detik. 

 

Kriteria Penilaian 

 Setiap regu berhak mendapat nilai 100 untuk masing-masing jawaban benar 

dan tidak mendapat nilai jika jawaban salah atau tidak menjawab. 

 

BABAK 2 (Tebak Gambar) 

a. Perwakilan regu memilih amplop yang sudah disediakan oleh panitia dan 

memberikannya kepada master/dewan juri. 

b. Soal berupa tebak gambar. 

c. Soal terdiri dari 2 soal gambar untuk tiap regu. 

d. Gambar ditampilkan dengan tidak sempurna 3 kali dan tiap tampilan disertai 

pertanyaan, jadi pertanyaan terdiri dari 3 sesi. 

e. Soal dibacakan oleh master 1 kali untuk tiap-tiap regu (bukan soal rebutan). 

f. Waktu menjawab ketika selesai dibacakan pertanyaan, dengan durasi waktu 

15 detik. 

g. Soal hanya boleh dijawab oleh regu yang bersangkutan. 

 

Kriteria Penilaian 

 Jika jawaban benar akan mendapat nilai sebagai berikut: 

- Untuk sesi pertama mendapat nilai 300 

- Untuk sesi kedua mendapat nilai 200 

- Untuk sesi ketiga mendapat nilai 100 



 

 Setiap regu yang menjawab salah atau tidak menjawab maka tidak mendapat 

nilai. 

 

BABAK 3 (Tarjamah Fauriyah) 

 Perwakilan regu memilih amplop yang tersedia di papan amplop dan 

memberikannya kepada master/dewan juri. 

 Soal berupa soal lemparan. 

 Soal terdiri dari 3 pertanyaan untuk setiap regu yang memuat: 

- Ayat Al- Qur’an. 

- Hadits. 

- Mahfudzot. 

 Soal dibacakan 1 kali oleh master/dewan juri. 

 Waktu yang disediakan untuk menjawab setiap pertanyaan 25 detik. 

 Waktu yang disediakan untuk menjawab soal lemparan 15 detik. 

 

Kriteria Penilaian 

 Setiap soal yang dijawab oleh regu yang mendapat giliran mendapat nilai 

100 jika jawaban benar dan tidak ada pengurangan nilai jika jawaban salah 

atau tidak menjawab. 

 Regu yang mendapat soal lemparan memperoleh nilai 50 jika jawaban 

benar, dan dikurangi 15 jika jawaban salah atau tidak menjawab. 

 Jika terdapat kesamaan nilai diakhir lomba, maka dewan juri akan 

memberikan satu soal lain dengan sistem adu cepat yang dijawab oleh regu 

yang memperoleh nilai sama. 

 

 FINAL 

BABAK 1 (Melengkapi Syair Lagu) 

a. Masing-masing regu berhak mendapat amplop soal dari panitia. 

b. Soal berupa teks syair lagu yang dirumpangkan yang terdiri dari 10 soal. 

c. Jawaban diisi dilembar soal dengan tulisan yang baik dan benar. 



 

d. Lagu hanya diputar satu kali. 

e. Pengerjaan soal dimulai pada saat lagu mulai diputar. 

f. Waktu yang disediakan untuk melengkapi jawaban adalah 30 detik. 

 

Kriteria Penilaian 

 Setiap regu berhak mendapat nilai 100 untuk masing-masing soal jika 

jawaban benar. 

 Setiap regu yang menjawab salah atau tidak menjawab maka tidak mendapat 

nilai. 

 

BABAK 2 (Analisis Film) 

 Soal berupa satu film untuk semua regu. 

 Film hanya diputar satu kali. 

 Soal dibacakan oleh master/dewan juri 1 kali. 

 Soal dibacakan untuk semua regu. 

 Terdapat 5 soal berupa rebutan dan lemparan. 

 Regu yang berhak menjawab adalah regu yang lebih dahulu menekan bel dan 

ditunjuk oleh master/dewan juri. 

 Apabila regu yang menekan bel terlebih dahulu tidak bisa menjawab atau 

jawaban salah maka soal akan dilempar keregu yang lain. 

 Durasi menjawab 15 detik. 

 Soal yang belum selesai dibacakan dan ada regu yang menekan bel maka 

master/dewan juri menghentikan membaca soal, kemudian regu yang 

menekan bel dipersilahkan untuk menjawab. 

 

Kriteria Penilaian 

 Setiap regu yang menekan bel pertama dan menjawab dengan benar mendapat 

nilai 100 dan jika jawaban salah atau tidak menjawab dikurangi 50. 



 

 Regu yang mendapat soal lemparan memperoleh nilai 50 jika jawaban benar, 

dan dikurangi 25 jika jawaban salah. 

 

BABAK 3 (Adu Cepat) 

a. Soal dibacakan oleh master/dewan juri 1 kali. 

b. Soal berupa soal rebutan berjumlah 10 pertanyaan. 

c. Soal bertingkat dengan nilai antara 100-1000. 

d. Regu yang berhak menjawab adalah regu yang lebih dahulu menekan bel dan 

ditunjuk oleh master/dewan juri. 

e. Durasi waktu untuk menjawab 30 detik. Diluar durasi waktu yang ditentukan 

panitia maka dianggap gugur. 

f. Soal yang belum selesai dibacakan dan ada regu yang menekan bel maka 

master/dewan juri menghentikan membaca soal, kemudian regu yang 

menekan bel dipersilahkan untuk menjawab. 

 

Kriteria Penilaian 

 Setiap regu akan mendapat nilai sesuai dengan bobot tingkatan soal (mulai 

dari soal tingkat rendah bernilai 100 hingga soal tingkat tinggi bernilai 1000) 

jika jawaban benar. 

 Setiap anggota regu akan mendapat pengurangan nilai sesuai dengan bobot 

tingkatan soal, jika jawaban salah atau tidak menjawab. 

 Jika terdapat kesamaan nilai akhir lomba, maka master/dewan juri akan 

memberikan satu soal lain dengan sistem adu cepat yang dijawab oleh regu 

yang memperoleh nilai sama. 

 

F. Penanggung Jawab Lomba 

 Ridha Amalinda Lazuardi  : 0812-4938-9686 (WA) 

   0813-3354-9156 (SMS/Tlp) 

 Waktu Konsultasi        : 08.00-16.00 WIB 



 

H.      Biaya Pendaftaran 

          Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

 

LOMBA DRAMA BAHASA ARAB 

Tingkat MA/SMA Sederajat 

 

A. PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal : Ahad, 16 September 2018 

Waktu  : 08.00 — Selesai 

Tempat : Lab. Drama Ged. E6 Lt. 2 

 

B. Ketentuan Lomba 

a. Setiap sekolah mendelegasikan maksimal 2 tim. 

b. Setiap tim harus menampilkan satu buah drama berbahasa Arab. 

c. Peserta/tim wajib menggunakan bahasa Arab fushah ketika tampil. 

d. Lomba hanya berlaku sekali pentas, tidak terdapat babak penyisihan, semifinal, 

maupun final. 

e. Penjelasan Teknik (Technical Meeting).  

 Peserta/tim wajib mengirimkan maksimal 2 orang untuk menghadiri penjelasan 

teknis (TM). 

 Undian pementesan akan dilaksanakan pada saat penjelasan teknis (TM). 

Apabila perwakilan peserta tidak hadir saat penjelasan teknis (TM), maka 

jadwal pementasan ditentukan panitia dan tidak dapat diganggu gugat. 

 Peserta/tim wajib mematuhi hasil penjelasan teknis (TM). 



 

f. Segala properti dan perlengkapan pentas menjadi tanggung jawab masing-masing 

peserta/tim. 

Peserta/tim yang menggunakan segala jenis properti lab drama diharapkan 

melapor pada panitia terlebih dahulu pada saat penjelasan teknis (TM). Properti 

Lab. Drama: level dan lighting dengan filter. 

g. Peserta/tim wajib konfirmasi pada panitia saat akan menggunakan panggung dan 

pemasangan property 

h. Pemenang lomba diambil juara penyaji terbaik I, II, III, juara kategori sutradara 

terbaik, dan juara kategori aktor terbaik. Juara akan diumumkan pada saat Lailah 

Arabiyah (LA). 

i. Segala keputusan dewan, juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

C. Ketentuan Peserta/Tim 

 Peserta adalah perwakilan dari masing-masing sekolah dan terdaftar sebagai siswa 

aktif pada bulan diadakannya lomba. 

 Jumlah personil masing — masing peserta/tim tidak dibatasi dan mempunyai 

koordinator. 

 Peserta lomba hanya bisa mengikuti satu tim dalam perlombaan, kecuali untuk 

tim musik dan lighting (bagi satu sekolah). 

 

D. Teknis Lomba 

 Peserta wajib hadir 15 menit sebelum lomba dimulai dan mengisi daftar hadir. 

 Peserta dipanggil berdasarkan nomor urut. 

 Bila dipanggil 3X belum hadir, maka akan dipindah ke nomor paling 

belakang dan nilainya dikurangi 5 poin. 



 

 Durasi penampilan maksimal 30 menit. Terhitung setelah penyiapan properti 

diatas panggung. Bila setelah 30 menit penampilan masih berlangsung, maka 

peserta/tim nilainya dikurangi 5 poin setiap 5 menit. 

 Peserta memakai kostum yang sopan dan sesuai dengan naskah. 

 Memakai nomor tanda peserta (wajib untuk aktor utama). 

 Penilaian juri dipaparkan setelah penampilan peserta/tim.  

NB: Operator, Backsound, Lighting, Penampilan dll diatur oleh masing-masing 

peserta/tim. 

 

E. Ketentuan Naskah 

 Naskah bertema bebas (asal tidak mengandung unsur SARA). 

 Menyerahkan naskah berbentuk print out berbahasa Arab maksimal pada waktu 

penjelasan teknis (TM). 

 Dengan format docx., berisi Subject: Mashrohiyyah, Isi: nama sekolah, judul naskah, 

isi naskah, nama dan CP koordinator, nama sutradara dan para aktor. 

 Bagi yang telat menyerahkan naskah, dikenakan sanksi pengurangan nilai 5 poin. 

 

F. Ketentuan Tanda Lampu 

 Lampu hijau tanda dimulai. 

 Lampu merah pertama tanda waktu penampilan kurang 10 menit. 

 Lampu merah kedua tanda berhenti. 

 

G. Kriteria penilaian 

 Bobot Naskah: 1-10 



 

 Penyutradaraan: 1-15 

 Keaktoran (aktor dan aktris): 1-20 

 Artistik (setting panggung, make up, kostum, dan tata lampu): 1-10 

 Musik: 1-10 

 Totalitas/performansi pementasan: 1-20 

 Kebahasaan: 1-15 

F. Penanggung Jawab Lomba 

 Septia Zuhrotul L : 0812-1671-1081 

 Waktu Konsultasi       : 08.00-16.00 WIB  

 

G. Biaya Pendaftaran 

     Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

 

LOMBA QIRO'ATUL AKHBAR 

Tingkat MA/SMA Sederajat 

 

A. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan 

Hari/tanggal : senin, 17 September 2018 

Pukul   : 07:30-selesai 

Tempat   : AVA (gedung E6 lt-2) 

 

B. Peserta 

 Peserta merupakan siswa-siswi SMA/MA se-derajat 

 Peserta adalah perorangan/individu 

 Peserta wajib hadir di tempat perlombaan selambat-lambatnya 20 menit sebelum 

lomba dimulai 

 



 

C. Teknis Lomba 

 Peserta wajib mengikuti technical meeting. Bagi peserta yang tidak hadir 

dianggap menyetujui seluruh ketetapan hasil tecnical meeting 

 Peserta di panggil sesuai dengan nomor urut yang telah ditentukan pada saat 

technical meeting 

 Lomba dilaksanakan 1 tahapan 

 Waktu yang diberikan untuk tampil minimal 4 menit  dan maksimal 8 menit jika 

lebih dari waktu yang di sediakan maka akan ada pengurangan poin sebesar 5% 

per menit 

 Tanda setiap peserta untuk tampil ialah sebagai berikut : 

a) Lampu kuning pertama sebagai tanda persiapan untuk membaca 

b) Lampu hijau sebagai tanda mulai membaca, dan lampu akan menyala terus 

selama peserta membaca 

c) Lampu kuning kedua sebagai tanda waktu akan habis (sisa waktu 1 kurang 

menit) 

 Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran 

 Setiap peserta diperbolehkan  membawa operator sendiri 

 Setiap peserta wajib membuat vidio/slide sesuai dengan judul berita yang dibuat 

untuk menunjang penampilan dan dikumpulkan ke panitia setelah tecnical 

meeting berlangsung 

 Setiap peserta wajib mengumpulkan teks berita (print out) dengan ketentuan 

penulisan font Traditional Arabic 16, spasi single, kertas A4, margin 

(3cm,3cm,3cm,3cm) nama peserta dan asal instansi dengan format header dan 

dikumpulkan ke panitia setelah tecnical meeting berlangsung bersamaan dengan 

pengumpulan vidio/slide 

 Setiap peserta wajib mengumpulkan teks (print out) sekaligus vidio (jika ada) 

kepada panitia. selambat-lambatnya saat pelaksanaan technical meeting 

perlombaan 

 Fasilitas yang di sediakan panitia adalah proyektor, laptop, meja dan microfon 

 Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat 



 

 Pemenang di ambil juara 1, 2, dan 3 akan diumumkan pada Lailah Arabiyyah 

(penutupan Pekan Arabi) pada selasa, 18 September 2018 

 

D. Materi Lomba 

 Teks berupa bahasa Arab fushah 

 Tema Lomba baca berita bahasa Arab : 

a. Bom bunuh diri di surabaya  

b. Demokrasi serentak di indonesia  

c. Bulan ramadhan di Arab Saudi 

 

E. Kriteria Penilaian 

 Pelafalan (tarkib,kefasihan) : 25% 

 Isi berita (teks, media) : 20% 

 Kesesuaian tema : 15% 

 Performance : 20% 

 Intonasi : 20% 

 

F. Penanggung Jawab Lomba 

 Ihda Faizatul Abdah : 0821-4128-0675  (WA) 

  0812-3669-1360 (SMS/Tlp) 

 Waktu Konsultasi       : 08.00-16.00 WIB  

 

G. Biaya Pendaftaran 

     Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) 

 

LOMBA QIRO'ATUSY SYI’IR 

Tingkat MA/SMA Sederajat 

 

A. PELAKSANAAN  



 

Hari/Tanggal : Senin, 17 September 2018  

Waktu       : 08.00 – selesai 

Tempat        : Aula Perpustakaan Pusat 

Kouta       : 40 peserta 

 

B.    Ketentuan Perlombaan 

 Peserta adalah siswa di MA/ SMA sederajat. 

 Baju bebas menurut kenyamanan masing-masing peserta tapi sopan. 

 Perlombaan dilaksanakan secara perorangan. 

 Penentuan maju dilakukan saat technical meeting.  

 Peserta hadir 30 menit sebelum acara dimulai. 

 Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia.  

 Peserta maju sesuai nomor undian yang diambil pada waktu technical meeting.  

 Peserta mambaca 1 naskah puisi dari   puisi pilihan  yang disediakan oleh panitia 

(durasi 5 menit). 

 Teks puisi dapat ditampilkan dengan membaca teks atau tanpa teks (dihafal). 

 Penentuan teks puisi untuk babak penyisihan ditentukan dengan cara undian.  

 Peserta tidak diperbolehkan memakai instrumen pengiring puisi. 

 Peserta yang dipanggil 3x tidak hadir maka akan didiskualifikasi, kecuali ada 

pemberitahuan sebelumnya kepada panitia disertai alasan yang logis dengan 

konsekuensi dipindahkan urutannya ke urutan terakhir dan pengurangan nilai 

sebanyak 10% dari nilai total. 

 

C. Kriteria Penilaian Lomba 

 Vokal      : (40%) 

 Ekspresi dan interpretasi   : (40%) 

 Penampilan dan penguasaan panggung : (20%)  

 

D. Pilihan Puisi 

 Puisi 1, untuk babak penyisihan secara undian  محمود درويش -  (إلي أّمي)   



 

 Puisi 2, untuk babak penyisihan secara undian   القلمدموع  -عبد الرحمن العشماوي) ) 

 Puisi wajib, untuk babak final   ( العربيةاللغة  –موس حليم د)   

 

E. Lain-lain 

 Technical meeting dilaksanakan pada hari Rabu, 12 September 2018. 

 Pemenang lomba dan penyerahan hadiah, serta penghargaan akan diumumkan dan 

diserahkan pada saat Lailah Arabiyyah. 

 Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

 Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat technical meeting, atau 

hubungi panitia Lomba Qiro’atusy Syi’ir Pekan Arabi 2018. 

F. Penanggung Jawab Lomba 

 Kiki Safitri  : 0812-3081-8309 

 Waktu Konsultasi       : 08.00-16.00 WIB  

 

G. Biaya Pendaftaran 

     Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) 

 

LOMBA KALIGRAFI 

Kategori MA/SMA Sederajat 

 

A. PELAKSANAAN  

Hari/Tanggal  : Selasa, 18 September 2018  

Waktu        : 08.00 - selesai 

Tempat         : Aula AVA Gedung E6 Lt. 2 Fakultas Sastra UM 

Kouta   : 70 

 

 

B. Ketentuan Pokok  



 

 Lomba Kaligrafi yaitu menulis indah ayat Al-Qur’an yang menekankan 

kebenaran dan keindahan tulisan menurut kaidah khat yang berlaku.  

 Golongan yang dilombakan adalah golongan dekorasi.   

 Majelis Hakim (Juri) menentukan nilai berdasarkan urutan karya terbaik. 

 Karya yang diikut sertakan dalam lomba menjadi hak panitia. 

 Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 Lomba bersifat individual dan tidak diperkenankan mendapat bantuan dari 

siapapun.  

 Kecuali peserta,  juri dan panitia yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan 

untuk masuk ke ruang lomba. 

 Setiap peserta bertanggungjawab atas kebersihan tempatnya. 

 Hal-hal yang belum tercantum pada ketentuan perlombaan akan disampaikan 

saat   Technical Meeting. 

 

C. Kriteria Penilaian   

 Kaidah  

i) Proporsi huruf (25%) 

ii) Kebenaran (25%) 

iii) Jarak spasi dan letak huruf (20%) 

 Keindahan   

i) Keserasian (20%) 

ii) Kerapian (10%) 

 

D. Tata Tertib 

 Peserta   wajib   datang   30   menit   sebelum   perlombaan   dimulai   dan 

mengkonfirmasi kehadiran kepada panitia. 

 Penentuan  tempat  duduk  peserta  ditentukan  30  menit  sebelum  lomba 

dimulai. 



 

 Peserta  tidak  diperbolehkan  memulai  lomba  sebelum  ada  pemberitahuan 

dari panitia. 

 Waktu yang disediakan selama 8 jam (termasuk ishoma). 

 Panitia tidak menyediakan waktu tambahan bagi peserta yang terlambat. 

 Peserta  menggunakan  kertas  berstempel  yang  disediakan  panitia  pada 

waktu lomba. 

 Media berupa kertas duplek (Ukuran 79 cm x 54,5 cm). 

 Peserta  menggunakan  alat  warna  sendiri  berupa  cat  air  atau  akrilik, atau 

pensil warna dsb. 

 Peserta diperbolehkan membawa mal-malan kecuali mal- malan ayat. 

 Khat yang digunakan: 

 Khat yang wajib dicantumkan (Tsulusi, Naskhiy, Riq’i).  

 Khat yang sunnah dicantumkan (Diwani jali, Farisi, Kufiy, dan Diwani). 

 Ayat yang dilombakan adalah Surat Al Kahfi ayat 110. 

 

E. Penanggung Jawab Lomba 

 Nurul Isnaini   : 0823-0232-0234 

 Waktu Konsultasi   : 08.00-16.00 WIB 

 

F. Biaya Pendaftaran 

Rp. 85.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah)   

 

 

 

 

 

 

 



 

KUOTA DAN BIAYA PERLOMBAAN 

Perlombaan Pekan Arabi 2018 MA/SMA Sederajat Tingkat Nasional 

No. 
Nama Perlombaan Kuota 

Delegasi 

Instansi 
Biaya Pendaftaran 

1. Taqdimul Qish-shah 40 Peserta 2 Orang Rp. 80.000/Individu 

2. Khatabah 40 Peserta 2 Orang Rp. 80.000/Individu 

3. Munadharah Ilmiyyah 16 Tim 2 Tim    Rp. 150.000/Group 

4. Olimpiade Bahasa Arab 100 Peserta 2 Orang Rp. 80.000/Individu 

5. Alghaz (Cerdas 

Cermat) 
36 Regu 

2 Tim    Rp. 150.000/Group 

6. Qira’atul Kutub 40 Peserta 2 Orang Rp. 80.000/Individu 

7. Qira’atus Syi’ri 40 Peserta 2 Orang Rp. 80.000/Individu 

8. Qira’atul Akhbar 40 Peserta 3 Orang Rp. 80.000/Individu 

9. Kaligrafi 70 Peserta 3 Orang Rp. 85.000/Individu 

10. Drama Bahasa Arab 16 Tim 2 Tim     Rp. 150.000/Group 

 

AKOMODASI PESERTA 

A. Penginapan 

Kami tidak menyediakan fasilitas penginapan, kami hanya menyediakan informasi 

penginapan terdekat.  

B. Transportasi 

Transportasi berikut adalah perjalanan dari terminal, stasiun dan bandara menuju 

kampus Universitas Negeri Malang; 

a. Terminal Arjosari menuju UM  : Angkot AL (Rp 4000-/orang) 

b. Terminal Landungsari menuju UM : Angkot AL/GL/LG (Rp 4000.-/orang) 

c. Terminal Gadang menuju UM  : Angkot GL/LG (Rp 4000.-/orang) 

d. Stasiun Kota Baru menuju UM  : Angkot AL (Rp 4000.-/orang) 

Panitia tidak melakukan Penjemputan kontingen di luar kampus. Untuk info lebih 

lanjut hubungi  



 

Info Akomodasi: Dewi Mashito 0877-5962-1593 

 

LAIN LAIN 

a. Nama yang tercantum dalam formulir adalah nama yang akan tertulis di sertifikat/ 

piagam penghargaan. 

b. Segera mengkonfirmasi panitia setelah melakukan pembayaran, dikarenakan kuota 

peserta terbatas. 

c. Seluruh delegasi diharapkan datang maksimal sebelum pelaksanaan Technical 

Meeting. 

d. Pengumuman kejuaraan akan dilaksanakan saat acara penutupan yaitu Lailah 

Arabiyyah, Selasa, 18 September 2018 pukul 18.00 - 22.00 WIB 

e. Hal-hal yang belum jelas dapat dikonfirmasikan  kepada panitia. Info lebih lanjut 

bisa menghubungi contact person berikut: 

Rohma Maulidya : 0812-3369-2876 atau kunjungi : 

Website  : arab.sastra.um.ac.id 

Email      : pekanarabi@gmail.com 

Instagram    : @sastraarabum 

 

PENUTUP 

Demikian Buku Panduan ini kami buat, semoga dengan adanya buku Panduan ini 

bisa mempermudah peserta dan panitia dalam kegiatan Pekan Arabi UM 2018. Partisipasi 

dari semua pihak sangat berarti bagi kami, demi terlaksananya kegiatan rutin tahunan ini. 

Dan kami berharap semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan 

apapun, Aamiin. 

 

  

 

 



 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Denah Kampus UM 

2. Pamflet Kegiatan  

3. Pamflet Rangkaian Acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


