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I.
PETUNJUK TEKNIS UPACARA PEMBUKAAN / PENUTUPAN

A. WAKTU DAN TEMPAT
Hari / Tanggal : Jum‟at, 08 Mei 2015
Waktu
: 08.00 s.d selesai
Tempat
: Alun – alun Tuban
B. PEJABAT – PEJABAT UPACARA
1. Inspektur Upacara
2. Cadangan
3. Perwira Upacara
4. Cadangan
5. Komandan Upacara
6. Cadangan
7. Pembawa Bendera Kontingen
8. Cadangan
9. Laporan Panitia
10. Cadangan
11. Pembawa Janji Atlet
12. Cadangan
13. Pembawa Janji Wasit
14. Cadangan
15. Pembawa Acara
16. Cadangan
17. Pembawa Acara Pra Acara
18. Pembaca Doa
19. Cadangan
20. Keamanan
21. Kelompok Paduan Suara
22. Konduktor
23. Pengatur Lapangan
C. PESERTA UPACARA
1. Undangan VVIP
2. Undangan VIP
3. Undangan Umum
4. Kontingen
5. Siswa MA
6. Siswa Mtsn
7. Siswa MIN
8. Pembawa Bendera Dan
Papan Nama Kontingen
9. Paduan Suara
10. Tari Massal
11. Reog
12. Drumband

: Menpora / Gubernur / Bupati
: Wakil Gubernur / Ka Kanwil Kemenag
:
:
: Bapak Amir
:
: Siswa/Siswi MAN Tuban
: Siswa/Siswi MAN Rengel
: Ketua Panitia
: Wakil Ketua Panitia
: Siswa MAN Tuban
: Siswa MAN Tuban
: KONI / Anggota KONI
: KONI / Anggota KONI
: Protokol / Marawis
: Protokoler Pemkab Tuban
: Marawis
: Ka Sub Bag TU Kemenag Tuban
: Kemenag Tuban
: Polres / Dishub / Satpol PP
: Siswa/Siswi MAN Rengel
: MAN Rengel
: Kodim / Pemkab Tuban

: 58 Orang
: 155 Orang
: 189 Orang
: 38 Kontingen Kab/Kota
: 30 Siswa MA PA dan 30 Siswa PI
: 30 Siswa MTs PA dan 30 Siswa PI
: 30 Siswa MI PA dan 30 Siswa PI
: 76 Siswa MA
: 1 Group Paduan Suara
:
:
: - MAN Tuban
- MTsN Tuban
- Semen Indonesia
- Lamongan

13. Panggung Hiburan

:

D. PERLENGKAPAN UPACARA
PERLENGKAPAN
1. Sound System Upacara
2. Transit Forpinda
3. Pengerahan Paduan Suara
4. Teks Sambutan Inspektur
5. Kursi, Meja, Karpet
6. Spanduk

:
:
:
:
:
:

PAKAIAN
1. Inspektur Upacara
2. Cadangan
3. Perwira Upacara
4. Cadangan
5. Komandan Upacara
6. Cadangan
7. Undangan
8. Peserta upacara / siswa
9. Paduan suara
10. Official
11. Juri / Wasit
12. MC
13. Dirigen

: Seragam dari Panitia
: Seragam dari Panitia
: Seragam dari Panitia
: Seragam dari Panitia
: Seragam dari Panitia
: Seragam dari Panitia
: Seragam dari Panitia
: Seragam Kontingen / Seragam sekolah
: Seragam Paduan Suara
: Seragam Kontingen
: Menyesuaikan
: Menyesuaikan
:Menyesuaikan

E. SUSUNAN UPACARA PEMBUKAAN
NO
1.
2.

ACARA
Pra Upacara
Devile Kontingen

WAKTU
07.00 – 07.30 WIB
07.30 – 08.00 WIB

3.

4.

Upacara Pembukaan
a. Persiapan Pasukan
b. Inspektur Upacara Memasuki Tempat
Upacara
c. Penghormatan
d. Laporan Penghormatan
e. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
f. Laporan Ketua Panitia
g. Pembacaan Janji Atlet dan janji Wasit
h. Amanat Inspektur Upacara Sekaligus
Membuka Acara PAksioma
i. Lagu Mars Aksioma
j. Doa
k. Laporan Komandan Upacara
l. Penghormatan
m. Inspektur Upacara Meninggalkan Tempat
Upacara
n. Pembubaran Pasukan
o. Pelepasan Balon
Acara Penutup

08.00 – 10.00 WIB

10.00 – selesai

F. HAL LAIN - LAIN
1. Gladi petugas upacara dilaksanakan pada hari senin tanggal 7 Mei 2015
pukul 07.30 WIB bertempat di Alun-alun Tuban.
2. Segala kekurangan dalam pelaksanaan upacara akan disempurnakan
kemudian di lapangan upacara.

RENCANA KEGIATAN UPACARA PEMBUKAAN
AKSIOMA KE-9 MADRASAH ALIYAH SE – JAWA TIMUR 2015
DI KABUPATEN TUBAN
HARI
TANGGAL
WAKTU
TEMPAT
NO
I

ACARA
PRA ACARA
07.00 – 07.30

KEGIATAN

07.00 – 07.30

07.30 – 08.00

08.00

II

ACARA INTI
PERSIAPAN
DEFILE

Defile kontingen
Aksiomake-9
Madrasah Aliyah
se-Jawa Timur
2015

: JUM‟AT
: 8 Mei 2015
:08.00 s.d Selesai
: Alun-alun Tuban
PELAKSANAAN KEGIATAN
Seluruh siswa MA, MTs, dan MI seKabupaten Tuban memasuki GOR, dan
menempati tempat yang telah di
sediakan/ditentukan
a. Kontingen dari 38 Kabupaten/Kota
se-Jatim bersiap-siap di halaman di
Jl. Gub. Suryo, masing - masing di
dampingi 1 siswa sebagai pembawa
papan nama dan 1 siswa sebagai
pembawa bendera kontingen.
b. Di bagian depan barisan adalah grup
drumband dari MAN, yang siap
mengantar kontingen.
c. Grup reog dari MAN berada di urutan
paling akhir, sebagai penutup devile
kontingen.
a. Seluruh undangan telah hadir,
menempati tempat yang telah di
sediakan
b. Seluruh siswa siap di tempat masingmasing
c. Pasukan paduan suara sudah siap di
tempat.
a. Bapak Menpora / Gubernur Jawa
Timur didampingi para asisten tiba di
tempat upacara, menempati
panggung kehormatan di luar GOR
b. Semua tamu/undangan berdiri
sebagai tanda hormat terhadap
bapak Menpora / Gubernur Jawa
Timur

a. Defile dimulai, pasukan drumband
beraksi mengawali defile
b. Sebanyak 38 kontingen melakukan
defile sesuai dengan urutan yang
telah ditentukan Panitia
c. MC membacakan narasi tentang
drumband, membacakan narasi
kontingen, hingga defile kontingen
selesai
d. Defile kontingen di tutup oleh
penampilan grup reog

PERSIAPAN
PASUKAN

1. Komandan
upacara
memasuki
lapangan
upacara,
pasukan di
siapkan

2. Inspektur
upacara
memasuki
tempat
upacara
(menuju
mimbar
podium, tetap
di tribun)

e. Setelah semua kontingen masuk
dalam barisan masing-masing, tari
masal mulai beraksi
f. Defile selesai, upacara di mulai
a. Masing-masing komandan pasukan
menyiapkan pasukannya masingmasing (Per 5-6 kontingen)
b. Komandan upacara mengambil
tempat dan mengambil mengambil
alih pimpinan pasukan dengan
perintah sbb, “pimpinan saya ambil
alih, para komandan pasukan ke
samping barisan. Kerjakan”. Masing–
masing komandan pasukan
mengikuti/menirukan ucapan
“kerjakan” dan menghormat
perorangan, selanjutnya balik kanan
dan menempatkan diri di samping
kanan pasukan
Inspektur upacara dari tempat duduk
menuju mimbar upacara (di trubun
utama)

3. Penghormatan a. Komandan upacara memimpin
kepada
penghormatan kepada inspektur
inspektur
upacara dengan aba-aba, “kepada
upacara
inspektur upacara,hormat...gerak”
b. inspektur upacara
memberikan/membalas hormat
kepada pasukan yang sedang
menghormat.
c. Setelah dibalas oleh inspektur
upacara, komandan upacara
memberi aba-aba, “tegak….gerak!”.
4. Laporan
a. Komandan upacara maju beberapa
komandan
langkah menuju arah inspektur
upacara
upacara, dan melapor sbb, “Lapor,
kepada
upacara dalam rangka pembukaan
inspektur
Aksioma IX Madrasah Aliyah seupacara
Jawa Timur 2015, siap dimulai.”
b. Inspektur upacara setelah menerima
laporan, memerintahkan dengan
aba-aba, “lanjutkan!”
c. Komandan upacara mengulang
perintah dengan mengucapkan abaaba, “Lanjutkan!”. Kemudian balik
kanan menuju tempat semula

5. Menyanyikan a. Semua peserta upacara berdiri, dan
lagu Indonesia
siap untuk menyanyikan lagu
Raya
Indonesia Raya.
(konduktor
b. Konduktor siap memimpin
dari MAN,
menyanyikan lagu Indonesia raya
semua peserta
upacara di
mohon berdiri)
6. Laporan ketua a. Ketua panitia Aksioma, bersiap diri
panitia
menuju mimbar yang telah
disediakan/di tempat pembawa acara
b. Laporan yang sudah disiapkan
dibacakan, “Laporan Panitia
Aksioma IX Madrasah Aliyah seJawa Timur Tahun 2015. Aksioma
di laksanakan Di Tuban, mulai
tanggal 8 s.d. 12 Mei 2015.
Upacara pembukaan di laksanakan
pada tanggal 8 Mei 2015 di Alunalun Tuban. Jumlah kontingen
sebanyak 38 Kabupaten/Kota,
diikuti sebanyak 2318 atlet, dan
722 Official. Cabang yang
dipertandingkan: Cabang Seni,
yaitu: MTQ, MFQ, Band Islami,
Pidato Bahasa Arab, Pidato
Bahasa Inggris, Cipta Puisi
Kandungan Al Quran, dan
Kaligrafi. Cabang Olahraga, yaitu:
Lari 100 dan 400 meter, Futsal,
Tenis Meja, Bola Voli, dan Catur.
Upacara penutupan dilaksanakan
pd tanggal 12 Meri 2015 pukul
14,00 di Alun-alun Tuban, Sekian.
Terima Kasih.”
c. Selesai menyampaikan laporan,
ketua panitia kembali ke tempat
semula.
7. Pembacaan
janji atlet dan
janji wasit

a. 2 petugas pembaca janji atlet dan
janji wasit bersiap diri, melangkah
menuju arah inspektur upacara
b. Petugas pembaca janji atlet
membacakan giliran pertama, “janji
atlet”, satu…sampai selesai.”
c. Petugas pembaca janji wasit
membacakan giliran kedua, “janji
wasit”, satu…..dan seterusnya
sampai selesai.”
d. Selesai membacakan, keduanya
balik kanan, melangkah
menuju/kembali ke tempat semula.

8. Amanat
inspektur
upacara,
sekaligus
membuka
Aksioma,
ditandai
dengan
membunyikan
gong

a. Komandan upacara mengistirahatkan
pasukan dengan aba-aba “untuk
perhatian, istirahat di
tempat….gerak!”
b. Setelah amanat dan pemukulan gong
selesai dilakukan, komandan
upacara menyiapkan kembali
pasukan dengan aba-aba,
“siap…..gerak!”

9. Pembacaan
doa

a. Petugas pembaca doa, Ka Sub Bag
TU Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban bersiap-siap
menuju mimbar pembawa acara
b. Membaca doa
c. Selesai membacakan doa, kembali
ke tempat semula.

10. Laporan
komandan
upacara
kepada
inspektur
upacara

a. Komandan upacara melangkah
menujua arah isnpektur upacara
untuk memberi laporan dengan
ucapan sbb, “upacara telah
dilaksanakan, laporan selesai!”
b. Inspektur upacara memerintahkan
dengan aba-aba “Bubarkan!”.
Komandan upacara mengulangi
perintah dengan aba-aba
“Bubarkan!”
c. Komandan upacara balik kanan, lalu
melangkah kembali ke tempat
semula,

11. Penghormatan a. Komandan upacara memimpin
kepada
penghormatan pasukan dengan abainspektur
aba “kepada inspektur upacara,
upacara
hormat….gerak!”
b. Inspektur upacara membalas dengan
memberikan hormat
c. Setelah dibalas, komandan upacara
memberikan aba-aba,
“Tegak…..gerak!”

12. Inspektur
upacara
meninggalkan
mimbar
upacara
menuju ke
tempat
semula

Inspektur upacara menuju ke tempat
semula

13. Pasukan di
bubarkan

III

ACARA
PENUTUP

a. Komandan upacara membubarkan
barisan, dengan aba-aba, “tanpa
penghormatan, bubar
barisan…..jalan!”
b. Semua peserta upacara
meninggalkan lapangan upacara
c. Kontingen tetap di lapangan
menunggu instruksi berikutnya
d. Drumband dapat beraksi yang kedua
kali, di ikuti grup reog

1. Bapak
Menpora /
Gubernur
menuju tempat
pelepasan
balon
2. Hiburan band
dari MAN

Kelompok band beraksi

Ketua Panitia
Kepala MAN

Sekretearis
Kepala MAN

___________________________
NIP

____________________________
NIP.

LAYOUT UPACARA PEMBUKAAN AKSIOMA KE-9 MA SE-JATIM 2015
DI ALUN-ALUN TUBAN
Tanggal 8 Mei 2015 jam08.00 WIB

P- III

P-I

P - II

Jl.
Gu
b.
Sur
yo

Masji
d

SMP
N1
Tuba
n

Agung
Tuban

Kora
mil
Kota

BARISAN KONTINGEN dan PESERTA UPACARA

Jl. RA. KARTINI

Bapeda Kab.
Tubann

Keterangan : Peserta defile diawali dari titik kumpul
di Jl. Gub. Suryo menuju ke Jl. RA. Kartini
depan Masjid Agung Tuban, lalu masuk
ke Lapangan melewati panggung utama

Pemkab Tuban

Kejaksaan Tuban

II.
PETUNJUK TEKNIS PERTANDINGAN OLAH RAGA
PERATURAN TEKNIK
PERTANDINGAN ATLETIK LARI 100 M DAN 400 M

1. WAKTU DAN TEMPAT
a. Hari
:Sabtu, Minggu, Senin, Selasa
b. Tanggal
:9 s.d 12 Mei 2015
c. Pukul
: 07.00 s.d selesai
d. Tempat
: Lapangan Semen Indonesia
2. PERSYARATAN PESERTA
a. Peserta adalah siswa siswi MA se-Jatim sebagai atlet AKSIOMA
b. Peserta sebanyak 4 orang, dengan rincian :
1. Lari 100 meter = 1 putra + 1 putri
2. Lari 400 meter = 1 putra + 1 putri
c. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah disiapkan
d. Peserta putri harus mengenakan pakaian islami. (lengan panjang, training dan berjilbab)
e. Peseta putra tidak diperkenankan mengenakan celana ketat atau kaos ketat.
3. SISTEM PERLOMBAAN
a. Sistem perlombaan menggunakan peraturan PASI
b. Pada babak penyisihan, hanya ambil 2 (dua) (I dan II) dari masing-masing seri
selanjutnya mengikuti babak semi final, dengan 2 seri diambil 3 pelari (I, II dan III) dari
masing-masing seri (Babak semi final) dan Final terditi dari 6 pelari diambil (I, II dan III).
c. Pengaturan seri, seri I, II, VI dan VII terdiri dari 5 pelari; sedangkan seri III, IV dan V
terdiri dari 6 pelari.
d. Pelari wajib menggunakan nomor punggung dan nomor dada dari panitia dan akan
disampaikan pada saat Technical meeting.
e. Penentuan seri dan penjelasan peraturan dijelaskan saat Technical meeting.
4. NOMOR YANG DI LOMBAKAN
a. Lari 100 meter (putra – putri)
b. Lari 400 meter (putra – putri)
5. KEJUARAAN
Juara yang diambil adalah juara I, II, dan III untuk setiap nomor (putra+putri)
6. TECHNICAL MEETING
Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2015 jam 19.00 WIB di MAN Tuban
7. PERATURAN TEKNIK
Peraturan teknik akan dibicarakan pada saat technical meeting

PERATURAN TEKNIK
PERTANDINGAN FUTSAL
1. WAKTU DAN TEMPAT
a. Hari
: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa
b. Tanggal
:9 s.d 12 Mei 2015
c. Waktu
: 08.00 s.d selesai
d. Tempat
: Gajah Futsal
2. PERSYARATAN PESERTA
a. Peserta adalah siswa-siswa MA se-Jawa Timur (Kelas X dan Kelas XI)
b. Peserta satu tim putra
c. Setiap tim terdiri atas 5-12 pemain
d. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
3. PARTAI YANG DI PERTANDINGKAN
Beregu putra
4. SISTEM PERTANDINGAN
a. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur tunggal
b. Seluruh pertandingan menggunakan waktu 2 x 15 menit
c. Timeout diberikan pada setiap babak, lama timeout 1 menit. Tidak ada timeout pada
saat perpanjangan waktu
d. Untuk babak penyisihan tidak ada perpanjangan waktu
e. Apabila terjadi seri pada babak semifinal dan final, maka akan dilakukan perpanjangan
waktu sebanyak 2 x 5 menit dalam bentuk Golden Gol (tim yang memperoleh gol
pertama pada perpanjangan waktu dinyatakan menang)
f. Pada saat perpanjangan masih seri, maka akan diadakan Penalty Kick 3 kali. Apabila
masih terjadi seri akan ditambah 2 kali tendangan. Dan apabila skor masih tetap akan
diadakan TOS dengan koin untuk menentukan pemenang pertandingan.
g. Peraturan pertandingan menggunakan peraturan PSSI terbaru yang telah disahkan
PSSI
5. TATA TERTIB PERTANDINGAN
a. Peserta futsal adalah nama yang telah terdaftar, tidak boleh di ganti
b. Undian jadwal pertandingan dilakukan pda saat technical meeting
c. Jadwal pertandingan menjadi tanggung jawab tim dan official
d. Tim berjumlah 5 pemain inti dan selebihnya pemain cadangan
e. Tim harus mengenakan kostum futsal, bercelana pendek, benomor punggung dan dada.
Warna nomor harus kontras dengan warna kostum.
f. Warna kostum penjaga gawang harus kontras dengan kostum pemain depan, dan
bersarung tangan
g. Tim harus hadir 15 menit sebelum pertandingan
h. Apabila terlambat 5 menit dari pertandingan dinyatakan kalah 1 poin, terlambat 10 menit
dinyatakan kalah 2 poin. Apabila terlambat 15 menit dari jadwal pertandingan dinyatakan
kalah WO
i. Setiap tim harus menyediakan dua kostum tim, dengan 2 warna: satu berwarna terang
dan satu berwarna gelap
j. Setiap pemain wajib mengenakan alat pengaman kaki (shinguard) dan berkaos kaki
panjang
k. Setiap pemain harus bersepatu standar futsal
l. Setiap tim diharapkan membawa bendera kontingen
m. Setiap tim harus didampingi oleh pelatih/official dan manager

6. PROTES
a. Proses berkaitan dengan nonteknis pertandingan hanya dapat diajukan kepada panitia
penyelengara
b. Keputusan wasit yang menjadi kewenangan adalah mutlak
c. Protes berkaitan dengan teknis pertandingan disampaikan kepala panitia pelaksana
(koordinator pertandingan OR) dengan ketentuan:
1. Pelatih/official menyampaikan surat protes resmi dengan uang jaminan Rp.
500.000,00 paling lambat 10 menit setelah kejadian di lapangan
2. Keputusan panitia pelaksana bersam-sama dengan wasit dan delegasi teknik adalah
mutlak
3. Apabila ada protes ditolak, maka uang jaminan menjadi milik panitia pelaksana
7. HUKUMAN DISIPLIN
a. BAGI PEMAIN
1. Teguran pertama
2. Teguran kedua
3. Teguran ketiga

4. Teguran keempat

b. BAGI OFFICIAL
1. Terguran pertama
2. Teguran kedua

: kartu kuning
Kartu kuning dan merah
: kartu kuning (1), kartu kuning (2) dan kartu merah
dari 3 pemain, tim dinyatakan didiskualifikasi
: pelanggaran tim secara umum menciptakan
kekisruhan dan kegaduhan yang mengganggu
jalannya pertandingan akan dikenakan sanksi
diskualifikasi
: supporter tim yang menciptakan kekisruhan
dan kegaduhan sehingga mengganggu jalannya
pertandingan, tim dari supporter tersebut dikenakan
sanksi diskualifikasi
: Kartu kuning
: kartu merah, yang bersangkutan harus
meninggalkan area pertandingan

8. KEJUARAAN
Akan diambil juara I, II, dan III
9. JADWAL UMUM
Babak penyisihan awal
Babak penyisihan (38 besar)
Babak perdelapan final (16 besar)
Babak perempat final (8 besar)
Babak semifinal (4 besar)
Losser dan final
10. TECHNICAL MEETING
Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2015 jam 19.00 WIB di MAN Tuban
11. LAIN – LAIN
Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib pertandingan ini akan ditentukan kemudian
secara musyawarah/mufakat pada saat technical meeting.

PERATURAN TEKNIK
PERTANDINGAN TENIS MEJA
1. WAKTU DAN TEMPAT
a. Hari
: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa
b. Tanggal
:9 s.d 12 Mei 2015
c. Waktu
: 08.00 s.d selesai
d. Tempat
: Gedung PELTI Tuban
2. PERSYARATAN PESERTA
a. Peserta adalah siswa-siswi MA se-Jawa Timur Kelas X dan Kelas XI yang disahkan
panitia
b. Peserta sebanyak 6 orang: 3 (tiga) siswa putri dan 3 (tiga) siswa putra
c. Peserta harus mempunyai persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
d. Peserta putri harus mengenakan pakaian islami. (lengan panjang, training dan berjilbab)
3. PARTAI YANG DIPERTANDINGKAN
a. Perorangan tunggal putra
b. Perorangan tunggal putri
c. Ganda putra
d. Ganda putri
4. SISTEM PERTANDINGAN
a. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur
b. Seluruh pertandingan menggunakan 3 set kemenangan.
c. Pemain ganda tidak boleh merangkap pemain tunggal.
d. Pemain tunggal tidak boleh merangkap pemain ganda.
5. TATA TERTIB PERTANDINGAN
a. Peserta lomba adalah nama yang telah terdaftar, tidak boleh di ganti
b. Undian dilakukan pada saat technical meeting
c. Pemain harus hadir 25 menit sebelum pertandingan. Apabila saat bertanding tidak hadir,
setelah melalui pemanggilan, yang bersangkutan dinyatakan gugur
d. Seragam /kostum bebas dan berkerah (bukan warna orange)
e. Karet bet berwarna hitam atau merah
f. Penempelan karet bed dilakukan di arena pertandingan atau pemain boleh melihat bed
lawan
g. Bed tidak boleh di tukar pada saat pertandingan, kecuali rusak dan mendapat ijin wasit
h. Peraturan servis menggunakan peraturan yang di keluarkan oleh ITTF, yaitu setelah
bola dilambungkang hingga turun/jatuh di pukul. Bola tidak boleh di halangi oleh bagian
tubuh pelaku servis sehingga servis melihat dengan jelas bola turun dan dipukul
i. Pada permainan, servis yang menyentuh net dan jatuh di meja lawan diulang hingga
servis tidak menyentuh net
j. Lambung servis minimal 15 cm dari telapak tangan, dan saat pemukulan harus terlihat
oleh wasit yang bertugas
k. Pemain diperbolehkan melakukan timeout sebanyak 2 kali selama 1 menit pada tiap
pertandingan
l. Timeout bisa dilakukan oleh pemain maupun official dengan meminta ijin kepada wasit
m. Pada saat melakukan timeout, bed harus diletakkan di atas meja
n. Pemain yang belum mendapat giliran bermain dilarang memasuki arena pertandingan.
6. BOLA
Bola menggunakan merk DHS warna orange

7. PROTES
a. Protes berkaitan dengan nonteknis pertandinganhanya dapat diajukan kepada panitia
penyelenggara
b. Keputusan wasit yang menjadi kewenangannya adalah mutlak
c. Protes berkaitan dengan teknis pertandingan disampaikan kepada panitia pelaksana
(koordinator pertandingan OR) dengan ketentuan :
1. Pelatih/official menyampaikan surat protes resmi dengan uang jaminan Rp.
500.000,00 paling lambat 10 menit setelah kejadian di lapangan
2. Keputusan panitia pelaksana bersam-sama dengan wasit dan delegasi teknik adalah
mutlak
3. Apabila ada protes ditolak, maka uang jaminan menjadi milik panitia pelaksana
8. HUKUMAN DISIPLIN
a. BAGI PEMAIN
1. Teguran pertama
2. Teguran kedua
3. Teguran ketiga
4. Teguran keempat

b. BAGI OFFICIAL
1. Terguran pertama
2. Teguran kedua

: kartu kuning
: kartu kuning dan kartu merah dengan penambahan
1 poin untuk lawan
: kartu kuning dan kartu merah dengan penambahan
2 poin untuk lawan
: pertandingan akan dihentikan, wasit akan
memutuskan apakah pertandingan diteruskan atau
dihentikan, atau pemain tersebut dinyatakan
didiskualifikasi
: Kartu kuning
: kartu merah, yang bersangkutan harus
meninggalkan area pertandingan

5. KEJUARAAN
Akan diambil juara I, II, dan III
6. JADWAL UMUM
Babak penyisihan awal
Ababk penyisihan (32 besar)
Babak perdelapan final (16 besar)
Babak perempat final (8 besar)
Babak semifinal (4 besar)
Losser dan final
7. TECHNICAL MEETING
Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2015 jam 19.00 WIB di MAN Tuban
8. LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib pertandingan ini akan di tentukan kemudian
secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting.

PERATURAN TEKNIK
PERTANDINGAN BOLA VOLLY
1. WAKTU DAN TEMPAT PERTANDINGA
a. Hari
: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa
b. Tanggal
: 9 s.d 12 Mei 2015
c. Waktu
: 07.30 s.d selesai
d. Tempat
: GOR RANGGA JAYA ANORAGA/Semen Tuban
2. PERSYARATAN PESERTA
a. Peserta adalah siswi wakil dari MA kabupaten/kota se-jawa Timur Kelas X dan Kelas XI
b. Peserta : satu tim putri
c. Setiap tim terdiri atas 6-12 pemain
d. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
3. PARTAI YANG DI PERTANDINGKAN
Tim putri
4. SISTEM PERTANDINGAN
a. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur tunggal
b. Pertandingan sampai 16 besar menggunakan two winning set, sedang 8 besar sampai
final menggunakan three winning set.
5. PERATURAN PERTANDINGAN
Peraturan pertandingan menggunakan peraturan PBVSI terbaru yang telah disahkan PP
PBVSI
6. BOLA
Bola yang dipakai adalah bola milik panitia
7. KAOS TIM
Kostum yang dipakai saat bertanding adalah kostum bola voli (atas – bawah) dan bernomor
punggung dan dada( No : 1 – 19 ) kecuali Libero
8. WASIT
Wasit yang memimpin pertandingan adalah wasit dari PBVSI
9. WALKOVER (WO)
a. Terlambat 15 menit dari waktu pertandinga, bila ada halangan dalam perjalanan, salah
satu wakil tim melapor/menghubungi panitia, maka waktu akan ditambah 15 menit lagi.
Apabila sampai dengan waktu tambahan habis, maka tim tersebut di kenakan WO (walk
Over)
b. Menolak bertanding pada jadwal yang telah ditetapkan
c. Memakai pemain yang tidak sesuai dengan ketentuan panitia.
10. PROTES
Protes dilakukan sebelum pertandingan dan apabila protes dilakukan sesudah
pertandingan, maka harus disertai dengan bukti yang kuat dengan menyertakan uang
jaminan sebesar Rp. 250.000,00 (sebagai milik panitia).Apabila protes terbukti, uang
jaminan dikembalikan.

11. KOMISI HAKIM
Unsur komisi hakim pertandingan
a. Panitia
b. Peserta
c. Wasit
12. PENEGASAN PERATURAN PERTANDINGAN
a. Official wajib memahami peraturan permainan bola voli dan wajib menaatinya
b. Jumlah pemain tiap tim 6-12 orang
c. Pemain yang sudah terdaftar dalam blanko daftar pemain tidak
digantikan/ditambah sejak awal sampai akhir
d. Keputusan wasit bersifat mutlak/tidak dapat diganggu gugat
e. Hanya kapten playing yang dapat langsung bicara dengan wasit.

boleh

13. KEJUARAAN
Akan di ambil juara I, II, dan III
14. JADWAL UMUM
Babak penyisihan awal
Ababk penyisihan (32 besar)
Babak perdelapan final (16 besar)
Babak perempat final (8 besar)
Babak semifinal (4 besar)
Losser dan final
15. TECHNICAL MEETING
Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2015 jam 19.00 WIB di MAN Tuban
16. LAIN-LAIN
Hal-hal yang kurang jelas tentang peraturan pertandingan akan dibicarakan pada saat
technical meeting

PERATURAN TEKNIK
PERTANDINGAN BULU TANGKIS
1. WAKTU DAN TEMPAT PERTANDINGAN
a. Hari
: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa
b. Tanggal
: 9 s.d 12 Mei 2015
c. Waktu
: 07.30 s.d selesai
d. Tempat
: GOR RANGGA JAYA ANORAGA Tuban
2. PERSYARATAN PESERTA
a. Peserta adalah siswa-siswi kelas X dan kelas XI wakil dari MA kabupaten/kota se-Jwa
Timur
b. Peserta sebanyak 2 orang : 1 (satu) siswa putri dan 1 (satu) siswa putra
c. Peserta sebanyak 4 orang : 2 (dua) siswa ganda putri dan 2 (dua) siswa ganda putra
d. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
3. PARTAI YANG DIPERTANDINGKAN
a. Perorangan tunggal putra
b. Perorangan tunggal putri
c. Ganda putra
d. Ganda putri
4. SISTEM PERTANDINGAN
a. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur tunggal
b. Seluruh pertandingan menggunakan 2 set kemenangan, dengan menggunakan system
rally ponit, sakor 21
c. Jadwal pertandingan ditentukan saat technical meeting
d. Jadwal pertandingan menjadi tanggung jawab masing-masing pemain dan pelatih.
5. PERATURAN PERTANDINGAN
a. Peserta lomba adalah nama yang terdaftar, tidak boleh di ganti
b. Undian dilakukan pada saat technical meeting
c. Pemain harus hadir 20 meneit sebelum pertandingan. Apabila saat bertanding tidak
hadir, setelah melalui pemanggilan sebanyak 3 kali, yang bersangkutan dinyatakan
gugur
d. Seragam/kostum bebas berkerah selana pendek, untuk pemain putri harus training dan
berjilbab
e. Pada saat poin 11 peserta harus istirahat 60 detik dan pelatih boleh masuk
f. Untuk pergantian dari game ke-1 ke game ke-2, atau dari game ke-2 ke game ke-3,
pemain diizinkan beristirahat selama 2 menit, dan pelatih boleh masuk
g. Pada saat bertanding pemain yang mendapat cedera dapat melanjutkan pertandingan
melalui keputusan pemain dan wasit
h. Pemain tunggal tidak boleh merangkap pemain ganda baik putra maupun putri.
6. SHUTTLE CHOCK
Shuttle chock di sediakan panitia dengan merk “Roket” produk dari Tuban
7. WASIT
Wasit yang memimpin pertandingan adalah wasit PBSI
8. PROTES
a. Protes berkaitan dengan nonteknis pertandingan hanya dapat diajukan kepada panitia
penyelenggara

b. Keputusan wasit yang menjadi kewenangannya adalah mutlak
c. Protes berkaitan dengan teknis pertandingan disampaikan kepala panitia pelaksana
(koordinator pertandingan OR) dengan ketentuan :
1. Pelatih/official menyampaikan surat protes resmi dengan uang jaminan Rp.
500.000,00 paling lambat 10 menit setelah kejadian di lapangan
2. Keputusan panitia pelaksana bersama-sama dengan wasit dan delegasi teknik
adalah mutlak
3. Apabila protes ditolak, maka uang jaminan menjadi milik panitia pelaksana
9. KOMISI HAKIM
Komisi hakim pertandingan terdiri dari :
a. Panitia
b. Peserta
c. Wasit
10. HUKUMAN DISIPLIN
a. BAGI PEMAIN
1. Teguran pertama
2. Teguran kedua
3. Teguran ketiga
4. Teguran keempat

: kartu kuning
: kartu kuning dan kartu merah dengan penambahan
1 poin untuk lawan
: kartu kuning dan kartu merah dengan penambahan
2 poin untuk lawan
: pertandingan akan dihentikan, wasit akan
memutuskan apakah pertandingan diteruskan atau
dihentikan, atau pemain tersebut dinyatakan
didiskualifikasi

b. BAGI OFFICIAL
1. Terguran pertama : Kartu kuning
2. Teguran kedua
: kartu merah, yang bersangkutan harus
meninggalkan area pertandingan
5. KEJUARAAN
Akan diambil juara I, II, dan III
6. JADWAL UMUM
Babak penyisihan awal
Ababk penyisihan (32 besar)
Babak perdelapan final (16 besar)
Babak perempat final (8 besar)
Babak semifinal (4 besar)
Losser dan final
7. TECHNICAL MEETING
Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2015 jam 19.00 WIB di MAN Tuban
8. LAIN-LAIN
Hal-hal yang kurang jelas tentang peraturan pertandingan akan dibicarakan pada saat
technical meeting

PERATURAN TEKNIK
PERTANDINGAN CATUR
1. WAKTU DAN TEMPAT PERTANDINGAN
a. Hari
: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa
b. Tanggal
: 9 s.d 12 Mei 2015
c. Waktu
: 08.00 s.d selesai
d. Tempat
: MAN Tuban
2. PESERTA
a. Peserta adalah siswa-siswi Kelas X dan Kelas XI MA se-Jawa Timur
b. Peserta sebanyak 2 orang: satu siswa putri dan satu siswa putra
c. Peserta memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan
3. KLASIFIKASI PERTANDINGAN
a. Catur putra perorangan
b. Catur putri perorangan
4. PERATURAN PERTANDINGAN
a. Peraturan yang digunakan adalah permainan PERCASI dengan penyesuaian kondisi
setempat
b. Pertandingan dilaksanakan dengan sistem seeded, 5 pertandingan
c. Setiap babak dibatasi waktunya 60 menit, kemenangan dihitung dengan nilai/poin
d. Walk over (WO) dikenakan kepada peserta yang datang terlambat 15 menit setelah
waktu pertandingan dimulai. Kepada lawannya diberi 75% poin tertinggi
e. Protes atas keputusan wasit akan dikenakan biaya Rp. 50.000,00. Apabila protes
diterima uang kembali
5. PERALATAN CATUR
a. Setiap peserta wajib menyiapkan papan catur lengkap berukuran wajar dengan ukuran
petak minimal 5 x 5 cm
b. Peserta harus membawa jam catur
c. Bagi pemain putih harus menyiapkan peralatan catur, bila dalam batas waktu 10 menit
tidak bisa menyediakan peralatan catur maka dinyatakan kalah.
6. TATA TERTIB PERTANDINGAN
a. Peserta menggunakan pakaian rapi dan bersepatu
b. Peserta harus mengenakan ID Card peserta dari panitia. Sanksi bila tidak mengenakan
ID Card adalah WO
c. Arena pertandingan hanya khusus bagi pemain dan wasit, serta panitia. Selain mereka
tidak dibenarkan berada di dalam arena pertandingan
d. Ketentuan lain akan dibicarakan pada saat technical meeting.
7. KEJUARAAN
Akan diambil juara I, II, dan III
8. KETENTUAN TECHNICAL MEETING SETIAP BABAK
a. Peserta technical meeting harus hadir 10 menet sebelum technical meeting
b. Technical meeting diadakan pada tanggal 8 Mei 2015 pukul 19.00 WIB di MAN Tuban
c. Penentuan undian saat technical meeting
d. Jadwal pertandingan
1. Hari pertama tanggal 9 Mei 2015
Pertandingan dimulai pukul 08.00 s.d selesai
2. Hari kedua tanggal 10 Mei 2015
Pertandingan dimulai pukul 08.00 s.d selesai

III.
PETUNJUK TEKNIS PERLOMBAAN SENI
CABANG MTQ

A. WAKTU DAN TEMPAT
1. Hari
: Sabtu
2. Tanggal
: 9 Mei 2015
3. Waktu
: 08.00 s.d selesai
4. Tempat Lomba
: MASJID AGUNG Kab. Tuban
B. PERSYARATAN LOMBA
1. Peserta lomba adalah siswa dan siswi MA kelas X atau XI se-Jawa Timur
2. Peserta lomba 2 orang dalam satu kontingen, 1 orang siswa dan 1 orang siswi
3. Peserta lomba wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
4. Peserta lomba adalah siswa atau siswi yang telah terdaftar dan tidak boleh diganti
C. KETENTUAN LOMBA
1. Peserta putra dan peserta putri
2. Surat / Maqro‟ ditentukan oleh panitia dengan cara di undi dengan pilhan 4 surat.
3. Durasi waktu selama 7 – 8 menit
4. Peserta hadir 30 menit sebelum lomba
5. Urutan lomba ditentukan saat technical meeting
6. Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2015 pukul 15.30 WIB di MAN
Tuban.
7. Peserta mengenakan ID card dan nomor lomba yang telah diberikan panitia
8. Peserta menggunakan busana muslim / muslimah yang tidak beridentitaskan madrasah
asal peserta
9. Peserta tetap di tempat lomba selama lomba berlangsung
10. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa seizin juri / panitia
11. Penilaian meliputi : LAGU/IRAMA, TAJWID, MAKHORIJUL HURUF dan ADABUT
TILAWAH
12. Kejuaraan Lomba terdiri dari juara (I, II, III), untuk setiap kelompok Putra dan Putri
D. PENENTUAN MAQRO
1. Surat Ali Imron
: ayat 102 dst
2. Surat Al Fath
: ayat 1 dst
3. Surat Al Baqoroh : ayat 124 dst
4. Surat Al Anfal
: ayat 1 dst
E. PENJURIAN
1. Juri lomba berjumlah 3 orang berasal dari LPTQ dan independen
2. Pemenang diumumkan setelah lomba selesai dan setelah juri bersidang
3. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat
4. Pemenang ditentukan skor tertinggi
5. Kriteria penilaian
a. Lagu / Irama Skor Maximal 40
b. Tajwid
Skor Maximal 40
c. Tartil
Skor Maximal 20
Total Skor
100

LOMBA FAHMIL QURAN
1. WAKTU DAN TEMPAT
Hari
: Sabtu
Tanggal
: 9 Mei 2015
Waktu
: 08.00 s.d selesai
Tempat
: MAN Rengel Kab. Tuban
2. PERSYARATAN PESERTA
a. Peserta adalah siswa-siswi MA kelas X dan XI se-Jawa Timur
b. Peserta terdiri dari 1 siswa atau siswi
c. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
3. KETENTUAN LOMBA
a. Setiap peserta berpakaian muslim/muslimah, tidak menampakkan identitas MA masingmasing
b. Mengenakan ID card dan nomor peserta dari panitia
c. Peserta yang akan tampil akan dipanggil sebanyak 3 kali, apabila ternyata pada
panggilan ketiga peserta tidak hadir, maka dinyatakan diskualifikasi (gugur)
d. Soal/pertanyaan disediakan panitia lomba
e. Musabaqoh fahmil quran terdiri dari 3 (tiga) babak, yaitu babak penyisihan, semifinal,
dan final
f. Babak penyisihan diikuti oleh seleuruh peserta dengan tes tertulis. Dari hasil tes tulis
diambil 10 peserta terbaik untuk masuk babak semifinal. Jika ada lebih satu peserta
yang memiliki skor sama pada peringkat 10, kepada mereka akan diberi soal tambahan
(jenis dan banyak soal ditentukan hakim)
g. Dari sepuluh terbaik tersebut, dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok I terdiri
dari peringkat 1, 3, 5, 7, dan 9; sedangkang kelompok II terdiri dari peringkat 2, 4, 6, 8,
dan 10.
h. Kelompok tersebut merupakan kelompok untuk babak semifinal. Dari masing-masing
kelompok akan di ambil 2 peserta terbaik untuk mengikuti babak final
i. Babak semifinal dan babak final akan dilaksanakan dengan cerdas cermat
j. Soal/pertanyaan akan diambil oleh setiap peserta lomba pada saat lomba
k. Setiap soal/pertanyaan dibacakan oleh hakim
l. Setiap soal yang di jwab benar diberi skor 100, jika salah diberi skor 0
m. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh peserta akan dilemparkan ke peserta lainnya
dengan cara adu cepat/rebutan setelah ada tanda/kode dari dewan hakim. Jawaban
benar dari soal lemparan mendapat nilai maksimal 50 dan jawaban salah mendapat nilai
0
n. Pada babak semifinal dan final setiap peserta menjawab soal wajib pada babak
pertama, dan soal rebutan pada babak adu cepat
o. Untuk soal rebuta pada babak adu cepat, jika peserta menjawab benar diberi nilai 100,
jika menjawab salah di kurangi 100
p. Apabila di akhir perlombaan babak semifinal terdapat skor tertinggi kedua yang sama,
atau pada babak final terdapat skor yang sama, maka dewan hakim akan melontarkan
satu soal rebutan untuk menentukan skor tertinggi diantara mereka
q. Setiap peserta yang akan menjawab harus memijit bel
r. Pemenang diambil juara I, II, dan III. Selain itu ada seorang sebagai harapan
s. Juara adalah peserta yang memperoleh skor terbanyak pada babak final

4. KETENTUAN KHUSUS
a. Soal babak penyisihan meliputi : ilmu-ilmu tafsir, isi kandungan alquran tentang,
hubungan agama dan kehidupan bernegara, dan sejarah kebudayaan islam
b. Soal diambil dari kumpulan maqro‟ atau paket soal cerdas cermat isi dan kandungan
alquran (fahmil quran) MTQ Nasional XXII di Kota Pekanbaru Riau 2012. Untuk
semifinal paket soal yang digunakan : paket 01 - 10; lontaran semifinal : paket 01 – 10;
sedangkan pada babak final : paket 01 - 10, lontaran final : 01 – 10.
c. Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2015 pukul 19.00 di MAN Rengel
Kab. Tuban
5. PENJURIAN DAN PENULISAN SOAL
a. Dewan hakim dan penulis soal lomba berasal dari LPTQ Jawa Timur
b. Dewan hakim lomba bersifat independen
c. Keputusan dewan hakim lomba tidak dapat di ganggu gugat.

FESTIVAL BAND MUSIK ISLAMI
A. BATASAN PENGERTIAN
Festival band pelajar merupakan ajang uji kreativitas bakat dan minat belajar dalam bidang
musik band yang menjunjung bahasa dan seni.
Band musik islami adalah perpaduan alat musik elektrik yang dipakai secara bersamaan
maupun secara bergantian dan diselingi dengan permainan organ/keyboard diikuti dengan
pukulan drum yang selaras sehingga menghasilkan aluran nada atau irama merdu untuk
mengiringi olah vokal yang senada irama dengn syair lagu islami.
B. WAKTU DAN TEMPAT
Hari
: Sabtu
Tanggal
: 9 Mei 2015
Waktu
: 08.00 s.d selesai
Tempat
:Gedung Budaya Loka Tuban
C. PERSYARATAN PESERTA
1. Peserta adalah grup band pelajar yang terdiri dari peserta didik putra/putri MA se-Jawa
Timur kelas X – kelas XI yang masih aktif
2. Peserta adalah grup, setiap grup maksimal 6 – 7 peserta didik putra atau putri, atau
campuran
3. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
4. Peserta adalah peserta didik putra/putri yang telah terdaftar, dan tidak boleh diganti
5. Setiap Kota/Kabupaten mengirimkan 1 *satu) grup band pelajar yang terbaik sebagai
kontingen Kota/Kabupaten masing-masing
D. PERSYARATAN TEKNIS
1. Setiap peserta harus membawakan satu lagu wajib dan satu buah lagu pilihan
2. Setiap grup diberi durasi waktu penampilan termasuk persiapan, check sound maksimal
15 menit untuk lagu wajib dan lagu pilihan
3. Peserta yang melanggar aturan waktu sebagaimana yang telah ditentukan akan ada
pengurangan nilai dari juri
4. Apabila terjadi kerusakan (berat) pada alat band stelah pementasan grup band tertentu,
yang terjadi secara sengaja/tidak sengaja adalah menjadi tanggung jawab grup atau
peserta tersebut
5. Vokal/vokalis wajib menguasai syair lagu dan menyanyikan secara solo atau duet
6. Volume back sound tidak boleh diubah oleh peserta, back sound disediakan dan di
standarkan panitia
7. Setiap personil band pelajar wajib menguasai alat musik masing-masing
8. Jenis lagu yang di pilih (baik wajib maupun lagu pilihan) diserahkan pada saat technichal
meeting
E. TAHAPAN FESTIVAL BAND
1. Tahap/babak penyisihan diambil 6 besar untuk maku ke babak final
2. Tahap/babak grand final sebanyak 6 besar yang lolos, untuk diambil tiga terbaik sebagai
juara I, II, dan III; serta harapan I, II, dan III.

F. KRITERIA LAGU
1. Lagu wajib babak pertama adalah “Segala Puji Syukur” Ungu Band
2. Lagu wajib babak grand final adalah “Jalan Terang” D‟Bagindas
3. Lagu pilihan yang dinyanyikan pada babak grand final berbeda dengan lagu pilihan yang
telah dinyanyikan pada babak penyisihan

4. Lagu pilihan
a. Cintia Aku Karena Allah
b. DUIT (Do‟a Usaha Ikhtiar Tawaqal)
c. Marhaban Ya Ramadhan
d. Berikanlah Ampunan Mu
e. Alhamdulillah
f. Si Udin Bertanya
g. Dealova
h. Yang Penting Halal

: Novi Ayla
: Nirwana Band
: Wali Band
: Dadali Band
: Regina
: Wali Band
: Opic ft. Amanda
: Wali Band

Penampilan tidak melanggar norma susila, kesopanan dan tidak hingar bingar
G. TEKNIS/TATA TERTIB
1. Peserta harus hadir di tempat lomba 30 menit sebelum perlombaan dimulai
2. Peserta tampil berdasarkan nomor urut yang telah diperoleh saat technical meeting
3. Nomor urutan lomba diberikan 30 menit sebelum lomba dimulai
4. Setiap grup peserta harus mengenakan ID Card dan nomor lomba yang telah diberikan
5. Panitia akan memanggil peserta dengan menyebut nomor urut tampil, nama grup band
dan asal kontingen
6. Setiap grup peserta akan dipanggil tiga (3) kali. Apabila pada panggilan ketiga yang
bersangkutan belum hadir, maka grup peserta tersebut dinyatakan gugur
7. Penampilan pakaian saat lomba menunjukkan tata krama umum seorang pelajar, sopan,
rapi, tidak beranting atau bertindik, tidak di cat dan tidak menggunakan assesories
berlebihan
8. Semua peserta harus tetap di tempat lomba selama perlombaan berlangsung
9. Peserta tidak diperkenankan keluar masuk ruang lomba tanpa seijin dewan juri
lomba/panitia
10. Peserta tidak dalam keadaan mabuk, merokok atau memakai drugs
11. Peserta yang membuat kericuhan saat pelaksanaan lomba akan di diskualifikasi
12. Technical meeting dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 8 Mei 2015 pukul 19.00 WIB
di MAN Tuban.
H. KRITERIA PENILAIAN/PENGAMATAN
Unsur penilaian festival band terdiri dari:
1. Vokal
2. Aransemen musik
3. Harmonisasi
4. Penyajian dan penampilan
Penilaian murni dari juri yang ditunjuk oleh panitia juga diawasi panitia dan tidak ada
campur tangan pihak lain. Pemenang ditentukan oleh penilaian juri
I.

KEJUARAAN
Panitia akan menetapkan dan menyerahkan penghargaan sebagai berikut :
1. Juara I, II, dan III akan mendapatkan trophy dan piagam penghargaan
2. Harapan I, II, dan III mendapatkan piagam penghargaan

J. FASILITAS
Panitia akan menyediakan :
1. Aula dan panggung pentas
2. Sound sistem lengkap dengan backsound
3. Alat / instrument musik yang lain dtanggung para peserta / harap membawa sendiri,
kecuali alat musik Drum disediakan panitia.

K. DEWAN JURI
1. Juri festival berasal dari ahli di bidangnya
2. Pengumuman pemenang festival disampaikan setelah festival selesai dan dewan juri
festival mengadakan sidang
3. Dewwan juri festival bersifat independen
4. Keputusan dewan juri tidak dapat di ganggu gugat
L. LAIN-LAIN
1. Keputusan dewan juri/pengamat bersifat mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Official harus hadir pada saat technical meting

LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS
(ENGLISH SPEECH CONTEST)
A. WAKTU DAN TEMPAT
Hari
: Sabtu
Tanggal
: 9 Mei 2015
Waktu
: 08.00 s.d selesai
Tempat
: MAN Rengel Kab. Tuban
B. PERSYARATAN PESERTA
1. Peserta lomba adalah siswa dan siswi kelas X atau XI MA se-Jawa Timur
2. Peserta lomba berjumlah 2 (dua) orang dalam satu kontingen; satu orang siswa dan
satu orang siswi
3. Peserta lomba wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
4. Peserta lomba adalah siswa atau siswi yang telah terdaftar dan tidak boleh diganti
C. KETENTUAN LOMBA
1. Judul pidato bebas
2. Setiap peserta lomba harus memilih salah satu tema pidato yang disediakan oleh
panitia. Tema pidato adalah sebagai berikut :
a. The Students and the Advance Technology
b. Fashion, Islamic Points of View
c. The Roles of the Youth in Developing Nation
d. Madrasah and education in Indonesia
3. Durasi pidato selama 7 menit, tanpa perpanjangan waktu
4. Setiap peserta lomba harus menyerahkan naskah pidato pada saat technical meeting,
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Naskah di ketik rapi diatas kertas HVS/F4
b. Huruf yang di gunakan dengan font Times New Roman dan font size 12
c. Jarak ketikan 1,5 spasi
d. Naskah dibuat rangkap empat
e. Naskah diserahkan kepada panitia pada saat technical meeting
5. Ketentuan lomba nomor 1, 2, 3, dan 4hanya berlaku untuk babak penyisihan
6. Pada akhir babak penyisihan akan diumumkan 6 pemenang (6 siswa dan 6 siswi) untuk
mengikuti babak final
7. Ketentuan lomba untuk babak final adalah sebgaai berikut:
a. Enam peserta lomba yang masuk ke dalam babak final akan di karantina selama 15
menit untuk membuat naskah pidato singkat yang akan dipresentasikan, dimana
tema akan ditentukan oleh dewan juri
b. Durasi pidato selama 6 menit, dengan rincian 4 (empat) menit untuk
mempresentasikan pidato dan 2 (dua) menit untuk menjawab pertanyaan dari dewan
juri (interview)
8. Pemenang yang diambil sebanyak enam (6) juara siswa dan enam (6) juara siswi yaitu
juara I, II, III, harapan I, harapan II, dan harapan III dengan catatan bahwa yang
diperhitungkan untuk mendapat medali juara hanya juara I, II, dan III. Sedangkang untuk
juara harapan I, harapan II, dan harapan III hanya mendapatkan sertifikat/piagam
9. Penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi
D. TATA TERTIB LOMBA
1. Peserta lomba harus hadir di tempat lomba paling lambat 30 menit sebelum perlombaan
di mulai
2. Nomor urut lomba ditentukan pada saat technical meeting
3. Nomor urut lomba diberikan 30 menit sebelum lomba dimulai

4. Setiap peserta lomba harus mengenakan ID Card dan nomor urut lomba yang telah
diberikan
5. Setiap peserta lomba harus berpakaian muslim/muslimah dan tidak memakai tanda
yang menunjukkan identitas MA asal peserta
6. Semua peserta lomba harus tetap di tempat lomba selama perlombaan berlangsung
7. Peserta lomba tidak di perkenankan keluar masuk ruang lomba tanpa seizin panitia
8. Setiap peserta lomba akan dipanggil sebanyak 3 kali. Apabila pada panggilan ke 3 yang
bersangkutan belum hadir, maka peserta tersebut dinyatakan gugur
9. Peserta lomba tidak diperkenankan membawa atau membaca naskah pada saat
berpidato
10. Official / pendamping tidak diperkenankan memasuki area lomba
11. Technical meeting dilaksanakan pada hari Jum‟at, tanggal 8 Mei 2015 pukul 19.00 di
MAN Rengel
E. PENJURIAN
1. Juri lomba berasal dari perguruan tinggi
2. Kriteria penilaian adalah:
a. Languange (grammar, diction, and pronunciation)
b. Coherence (kesesuaian isi dengan judul teks)
c. Performance (expression dan gesture)
d. Fluency (kelancaran)
e. Pemahaman teks (hanya untuk babak final)
3. Pengumuman pemenang lomba disampaikan setelah lomba selesai, setelah dewan juri
mengadakan sidang
4. Dewan juri lomba bersifat independen
5. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat

LOMBA PIDATO BAHASA ARAB
A. WAKTU DAN TEMPAT
Hari
: Sabtu
Tanggal
: 9 Mei 2015
Waktu
: 08.00 s.d selesai
Tempat
: MAN Rengel Kab. Tuban
B. PERSYARATAN PESERTA
1. Peserta lomba adalah siswa dan siswi kelas X atau XI MA se-Jawa Timur
2. Peserta lomba berjumlah 2 (dua) orang dalam satu kontingen; satu orang siswa dan satu
orang siswi
3. Peserta lomba wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
4. Peserta lomba adalah siswa atau siswi yang telah terdaftar dan tidak boleh diganti
5. KETENTUAN LOMBA
a. Judul bebas dengan memilih salah satu tema berikut:
1. Peran pemuda dalam pembangunan bangsa dan kemajuan bangsa
2. Peran madrasah dalam pengembangan ilmu pengetahuan
3. Dengan AKSIOMA IX kita kokohkan persatuan dan kesatuan
b. Durasi tampil selama 7 menit. Dengan rincian 5 menit untuk mempresentasikan pidato,
2 menit untuk menjawab pertanyaan dewan juri
c. Setiap peserta harus menyerahkan teks pidato, dengan ketentuan
1. Teks di ketik rapi di atas kertas HVS F4
2. Huruf yang digunakan tipe traditional arabic dengan font size 18
3. Jarak ketikan dengan 1,5 spasi
4. Dibuat rangkap 4
5. Diserahkan kepada panitia pada saat technical meeting
d. Pemenang yang diambil sebanyak enam (6) juara untuk siswa dan enam (6) juara untuk
siswi yaitu juara I, II, III, harapan I, harapan II dan harapan III dengan catatan bahwa
yang di perhitungkan untuk mendapat medali hanya juara I, II, dan III. Sedangkan, untuk
juara harapan I, II, dan III hanya mendapatkanSertifikat/piagam
e. Penentuan juara ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi
6. TATA TERTIB LOMBA
a. Peserta harus hadir di tempat lomba 30 menit sebelum perlombaan di mulai
b. Urutan nomor ditentukan pada saat technical meeting
c. Nomor urutan lomba diberikan 30 menit sebelum lomba dimulai
d. Setiap peserta harus mengenakan ID card dan nomor lomba yang telah diberikan
e. Setiap peserta harus berpakaian muslim/muslimah
f. Semua peserta harus tetap di tempat lomba selama perlombaan berlangsung
g. Peserta tidak di perkenankan keluar masuk ruang lomba tanpa seizin dewan juri
lomba/panitia
h. Setiap peserta akan di panggil maksimal sebanyak 3 kali. Apan=bila pada panggilan
ketiga yang bersangkutan belum hadi, maka peserta tersebut dinyatakan gugur.
i. Official tidak diperkenankan masuk ruang lomba.
j. Jika peserta tidak meyerahkan teks Pidato kepada Panitia pada saat technical meeting,
maka dinyatakan gugur.
k. Technical meeting akan dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 8 Mei 2015 pukul 19.00
WIB di MAN Rengel Kab. Tuban

7. PENJURIAN
a. Juri lomba berasal dari ahli di bidangnya sebanyak 3 (tiga) orang
b. Kriteria lomba adalah :
1. Bahasa (tata bahasa, kefasihan, kelancaran & intonasi)
2. Isi
3. Gaya (ekspresi dan mimik)
4. Pemahaman teks (menjawab pertanyaann juri yang berkaitan dengan isi pidato)
c. Bila terjadi jumlah nilai sama, maka penentuan pemenang ditentukan pada aspek-aspek
berikut secara berurutan:
1. Nilai pemahaman
2. Bahasa
3. Isi
4. Sikap/mimik
d. Pengumuman pemenang lomba disampaikan setelah lomba selesai, setelah dewan juri
melakukan sidang
e. Dwan juri lomba bersifat independen
f. Keputusan dewan juri lomba tidak dapat di ganggu gugat

LOMBA CIPTA PUISI KANDUNGAN AL QUR’AN
A. WAKTU DAN TEMPAT
Hari
: Sabtu, Ahad
Tanggal
: 9 s.d 10 Mei 2015
Waktu
: 08.00 s.d selesai
Tempat
: MAN Rengel Kab. Tuban
Uraian waktu dan tempat :
HARI DAN
NO
WAKTU
TANGGAL
1
Sabtu, 9 Mei 2015
08.00 – 11.00
2

Ahad, 10 Mei 2015

08.00 – 11.30

3

Ahad, 10 Mei 2015

13.00 – 16.30

KEGIATAN

TEMPAT

Penulisan puisi

GOR
Rengel
Pembacaan puisi Ruang
untuk putra
MAN
Pembacaan puisi Ruang
untuk putri
MAN

MAN
kelas
kelas

B. PERSYARATAN PESERTA
1. Peserta lomba adalah siswa dan siswi kelas X atau XI MA se-Jawa Timur
2. Peserta lomba berjumlah 2 (dua) orang dalam satu kontingen; satu orang siswa dan satu
orang siswi
3. Peserta lomba wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
4. Peserta lomba adalah siswa atau siswi yang telah terdaftar dan tidak boleh diganti
5. SISTEM LOMBA
1. Lomba diadakan melalui 2 tahap :
a. Penulisan puisi dilaksanakan secara bersama-sama
b. Pembacaan puisi hasil karya yang telah ditulisnya
2. Semua karya puisi dinilai sesuai kriteria
3. 15 puisi terbaik akan masuk babak final.
4. Untuk menentukan pemenang, ditetapkan dari 6 puisi terbaik
5. Pemenang diambil masing-masing 3 juara, yaitu juara I, II dan III; serta harapan I, II, dan
III
6. KETENTUAN LOMBA
1. Puisi di tulis langsung di tempat lomba
2. Puisi di tulis di atas kertas yang telah disediakan panitia
3. Puisi di tulis dengan ball poin dengan tinta berwarna hitam
4. Huruf yang di gunakan bebas
5. Kertas boleh di hias, tetapi hiasan tidak termasuk dalam penjurian
6. Semua alat tulis disediakan oleh masing-masing peserta
7. Setiap peserta memilih salah satu tema berikut:
a. Berita Besar (An-Naba‟)
b. Malaikat yang mencabut (An-Nazat)
c. Terbelah (Al-Infitar)
d. Orang-orang yang curang (Al-Muthaffifin)
e. Gugusan bintang (Al-Buruj)
f. Yang datang di malam hari (At-Thoriq)
g. Bermegah-megah (At-Takatsur)
h. Yang paling tinggi (Al-A‟la)
i. Hari pembalasan (Al-Ghosiyah)
j. Segumpal darah (Al-„Alaq)
8. Pemilihan tema akan ditentukan pada saat lomba melalui pengundian.
9. Puisi berjenis puisi bebas.

10. Setiap peserta hanya menulis/mencipta satu puisi sesuai dengan tema yang telah di
undi
11. Setiap karya puisi harus diberi judul puisi dan nomor peserta, tanpa menyebutkan asal
peserta
12. Waktu penulisan puisi yang disediakan selama 15 menit/2,5 jam
13. Setiap puisi sedikitnya terdiri atas 20 baris dan jika di baca maksimal 5 menit
14. Dari hasil karya puisi akan diambil masing-masing 15 karya puisi terbaik untuk mengikuti
babak kedua (babak pembacaan puisi), selanjutnya dari 15 peserta terbaik akan dipilih 6
untuk masuk babak final
15. Penampilan pembacaan puisi urut dari nomor terkecil nomor undian
16. Waktu penampilan (pembacaan puisi) masing-masing peserta maksimal 5 menit
17. Peserta harus hadir di tempat lomba 30 menit sebelum perlombaan pembacaan puisi di
mulai
18. Setiap pesertaakan di panggil maksimal 3 kali dengan jeda antar panggilan 30 detik.
Apabila pada panggilan ketiga yang bersangkutan belum hadir, maka peserta tersebut
dinyatakan gugur
19. Penilaian akhir merupakan akumulasi dari karya cipta puisi (berupa tulis) dan
penampilan (pembacaan)
20. Technical meeting akan dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 8 Mei 2015 pukul 19.00
di MAN Rengel.
7. TATA TERTIB LOMBA
1. Peserta harus hadir di tempat lomba 30 menit sebelum perlombaan dimulai
2. Nomor peserta ditentukan pada saat technical meeting
3. Nomor peserta diberikan 30 menit sebelum lomba dimulai
4. Setiap peserta harus mengenakan ID card dan nomor peserta yang telah diberikan
5. Setiap peserta harus berpakaian muslim/muslimah tanpa mengenakan identitas yang
menunjukkan MA asal peserta
6. Semua peserta harus tetap di tempa lomba semala perlombaan berlangsung
7. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan arena perlombaan tanpa seizin panitia
8. Peserta yang tidak hadir pada lomba dinyatakan gugur
9. Official tidak diperkenankan memasuki tempat lomba
8. PENJURIAN
1. Juri lomba berasal dari ahli dibu=idangnya, terdiri dari 3 orang juri
2. Kriteria lomba adalah
a. Karya puisi
- Isi puisi
- Kesesuaian isi dengan tema puisi
- Pilihan kata dan penggunaan gaya bahasa
b. Penampilan (pembacaan puisi)
- Gaya (ekspresi dan mimik)
- Intonas
- Penekanan (stressing)
- Penjiwaan
3. Dewan juri lomba bersifat independen
4. Keputusan dean juri lomba cipta puisi kandungan alquran tidak dapat diganggu gugat

JUKNIS LOMBA DESAIN GRAFIS (POSTER)
AKSIOMA MADRASAH ALIYAH SE JAWA TIMUR 2015
A. PENGERTIAN
Poster adalah media informasi untuk mengkomunikasikan sesuatu pesan, baik dalam
konteks mempersuasikan pesan-pesan sosial dan kultural atau pun mempromosikan
produk yang berupa barang dan jasa, yang dipasang di tempat-tempat strategis baik di
dalam maupun di luar ruangan, berbentuk lembaran kertas atau bahan lainnya. Pada
dasarnya, poster brfungsi untuk mempersuasi khalayak sasarannya agar bersikap dan
bertindak sesuai isi pesan yang disampaikan oleh poster tersebut.Isi pesan poster diolah
dalam gagasan yang kreatif, unik, dan relevan untuk kemudian disampaikan melalui bahasa
verbal (teks) dan/atau visual (gambar) yang di tata sedemikian rupa agar mampu menarik
perhatian khalayak sasarannya dalam waktu yang relatif singkat.
B. OBYEKTIF LOMBA
1. Tema Lomba
“PENDIDIKAN INDONESIAKU TAHUN 2015
Persoalan generasi muda, berkaitan dengan perilaku negatif yang kontraproduktif dalam
membangun karater bangsa
(detail soal akan diberika pada saat lomba)
2. Tujuan Poster
a. Menumbuhkan kesadaran siswa MA tentang pentingnya peran diri mereka sebagai
SDM bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan
b. Menggugah masyarakat untuk menjadi kritis terhadap perilaku negatif kalangan
generasi muda, karena hal tersebut kontaproduktif dengan pengembangan kualitas
SDM untuk kemajuan bangsa dan negara
3. Ketentuan Isi Poster
 Berisi saran/himbauan/seruan sesuai dengan tema lomba
 Isi poster harus menarik perhatian, komukatif, dan persuasif
 Poster
dirancang
secara
bebas
tapi
sopan,
SARA/mendiskreditkan suatu golongan/kelompok tertentu

tidak

menyinggung

C. TEMPAT DAN WAKTU
Hari
: Sabtu
Tanggal
: 9 Mei 2015
Waktu
: 08.00 s.d selesai
Tempat
: MAN Rengel Kab. Tuban
D. KETENTUAN LOMBA DESAIN GRAFIS
1. Jumlah peserta setiap kontingen 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan)
2. Setiap peserta lomba sudah hadir 30 menit sebelum acara lomba diadakan
3. Setiap peserta wajib mendaftar ulang untuk mendapatkan nomor peserta
4. Setiap peserta diharuskan berkarya dengan tertib, tenang dan tidak merisak fasilitas
lingkungan tempat lomba
5. Waktu yang ditetapkan untuk lomba 180 menit/3 jam
6. PC atau laptop disediakan panitia, dimana pada PC atau lapto[ tersebut hanya berisi
program photoshop CS4 dan Corel Draw X4 saja
7. Setiap peserta dilarang membantu dan dibantu oleh peserta/pihak manapun
8. Peserta dilarang membawa file (soft copy dari luar) baik dalam flashdisk, CD, maupun
bentuk lainnya
9. Isi (konten) poster disediakan panitia
10. Setiap peserta diharuskan berkarya di tempat yang disediakan panitia

11. Poster di buat dengan memanfaatkan teknologi digital
12. Setiap peserta harus menguasai program Photoshop CS4 dan CorelDraw X4
13. Sebagai lalu lintas data, panitia menyediakan flashdisk dan CD
14. Teknis dan gaya visualisasi bebas sesuai dengan kesukaan dan kemampuan, buatan
sendiri, serta bukan tiruan/jiplakan dan tidak melanggar karya cipta orang lain
15. Apabila ada pembuktian pelanggaran ketentuan ini, karya akan dianulir dan/atau
dibatalkan penghargaannya
16. Technical meeting akan dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 8 Mei 2015 pukul 19.00
s.d selesai bertempat di MAN Rengel Kab. Tuban
E. DEWAN JURI
Dewan juri terdiri atas :
a. Akademisi desain grafis
b. Praktisi (desainer)
F. ASPEK YANG DI NILAI
a. Gagasan, bobot 60%
 Kesesuaian dengan tema (relevan)
 Originalitas / Inovasi
 Kreativitas (unik dan tidak umum)
b. Keterampilan (crafting), bobot 40%
 Visualisasi (gambar, huruf, warna, dan komposisi)
 Penguasaan teknik visualisasi
 Penampilan karya
G. RENTANG NILAI
a. 90 – 100
: sangat bagus
b. 80 – 90
: bagus
c. 70 – 80
: cukup bagus
d. 60 – 70
: kurang bagus
H. FORMAT-FORMAT PENILAIAN
a. Format penjurian desain poster
Nomor
Urut

Nama peserta

L/P

Peserta

Jumlah Nilai
Juri
Gagasan

Crafting

Nilai
Jumlah

Ket.

Nilai
Jumlah

Ket.

b. Format rekapitulasi penjurian desain poster
Nomor
Urut

Peserta

Nama peserta

L/P

Jumlah Nilai
Juri
1
2
3

I.

LAIN-LAIN
1. Tat tertib lomba akan ditentukan kemudian
2. Keputusan dewan pengamat/juri bersifat mengikat dan tidak dapat di ganggu gugat
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan ini akan di umumkan kemudia seduai
dengan keperluan lomba.

BIDANG SENI CABANG KALIGRAFI
A. WAKTU DAN TEMPAT
Hari
: Sabtu
Tanggal
: 9 Mei 2015
Waktu
: 08.00 s.d selesai
Tempat
: MAN Rengel Kab. Tuban
B. BATASAN PENGERTIAN
Lomba lukis kaligrafi adalah ungkapan / penuangan ide / imajinasi pribadinya secara
spontanitas, murni apa yang terkandung di dalam hatinya secara bebas di curahkan ke
dalam suatu media kertas, dalam bentuk kaligrafi (tulisan alquran)
C. PERSYARATAN PESERTA
1. Peserta lomba adalah siswa dan siswi MA se Jawa Timur
2. Peserta lomba 2 orang dalam satu kontingen, 1 orang siswa dan 1 orang siswi
3. Peserta lomba wajib memenuhi persyaratan administrasi ataupun teknis yang telah di
tetapkan
4. Peserta lomba adalah siswa atau siswi yang telah terdaftar dan tidak boleh di ganti
D. KETENTUAN LOMBA
1. Peserta putra dan peserta putri
2. Makro‟ di tentukan
a. Tawakkaltu “Alalloh
b. Quu Anfusakum wa ahliikum naaroo
c. Khoirun naas anfa‟uhum linnaas
3. Durasi waktu selama 5 – 6 jam
4. Peserta hadir 30 menit sebelum lomba
5. Urutan lomba di tentukan saat technical meeting
6. Peserta mengenakan ID card dan nomor lomba yang telah diberikan panitia
7. Berbusana muslim/rapi sopan yang tidak beridentitaskan madrasah asal peserta
8. Peserta tetap di tempat lomba selama lomba berlangsung
9. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa seijin juri
10. Peserta di panggil 3 x, setelah panggilan ke 3 tidak hadir maka di nyatakan gugur
11. Lomba di laksanakan 1 putaran diambil 3 juara
12. Technical meeting dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 8 Mei 2015 pukul 19.00 di
MAN Rengel Kab. Tuban
E. PERSYARATAN TEKNIS
1. Teknis melukis, nahan, alat bebas
2. Tema lukisan kaligrafi makro‟
a. Tawakkaltu “Alalloh
b. Quu Anfusakum wa ahliikum naaroo
c. Khoirun naas anfa‟uhum linnaas
3. Waktu pengerjaan kurang lebijh 6 jam sudah termasuk persiapan alat lukis
4. Proses pengerjaan dilakukan sendiri
5. Media kertas
6. Disediakan panitia ukuran kurang lebih 40 x 60
7. Alat : kuas, palet, dll disediakan peserta
8. Dititik beratkan pada qo‟dah khot bukan seni
9. Memakai garis tepi
10. Jenis lukisan kontemporer bentuk bebas

F. KRITERIA PENILAIAN / PENGAMATAN
Kriteria penilaian dalam lomba ini adalah :
1. Orisinalitas
2. Artistik
3. Kreatifitas
4. Teknik
G. PENJURIAN
1. Juri lomba dari tim MKQ independen
2. Pemenang diumumkan setelah lomba selesai dan setelah juri bersidang
3. Keputusan juri tidak dapat di ganggu gugat
4. Pemenang diambil 3 juara: 3 juara putra, 3 juara putri; serta masing-masing diambil 3
harapan
5. Pemenang ditentukan skor tertinggi
H. LAIN-LAIN
1. Tata tertib lomba akan ditentukan kemudian
2. Keputusan dewan pengamat/juri bersifat mengikat dan tidak dapat di ganggu gugat
3. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam bentuk teknis ini akan diumumkan kemudian
sesuai dengan keperluan lomba.

IV.
PETUNJUK TEKNIS
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
Sebagai penjabaran yang telah tertuang pada petunjuk pelaksanaan tentang pendaftaran
dan verifikasi, maka diuraikan lagi hal-halsebagai berikut :
A. PENDAFTARAN PESERTA
1. Cara/Teknik Pendaftaran
Pendaftaran secara ONLINEdialamat : http://www.aksiomajatim2015.com dan Email :
aksiomajatim2015@gmail.com dengan ketentuan :
a. Pendaftaran dikoordinir melalui OPERATOR Kabupaten / Kota masing-masing
b. Mendapatkan USER dan PASSWORD dari PANITIA
c. OPERATOR mengisi/melengkapi data yang sudah di tentukan oleh Panitia

d. Setelah data persyaratan di lengkapi, OPERATOR Bisa mencetak ID Card
PESERTA / OFFICIAL untuk di bawa Registrasi di SEKRETARIAT
e. Kepada seluruh kontingen diberi kesempatan mengganti (nama peserta dan official)
pada 25 – 26 April 2015 (12 hari sebelum pelaksanaan) dengan persyaratan seperti
peserta yang telah di daftarkan sebelumnya, serta menyebutkan peserta yang di
ganti. Seluruh administrasi pengganti peserta Namanama peserta yang telah
didaftarkan tidak dapat diubah/diganti (termasuk official).
f. Pendaftaran yang melampaui batas yang telah ditetapkan dianggap batal/gugur.

2. Waktu
Tanggal pendaftaran
Tanggal perubahan pendaftaran

: 15 s.d 31 Maret 2015
: 25 s.d 26 April 2015

B. PENYERAHAN DOKUMEN DAN VERIFIKASI DATA PESERTA
1. Penyerahan dokumen persyaratan peserta
a. Dokumen yang di serahkan kepada panitia mulai tanggal 7 Mei 2015 pukul 10.00 s.d
15.00 dan 8 Mei 2015 pukul 07.00 – 12.00 di skretariat panitia MAN Tuban
b. Dokumen pendukung asli akan diserahkan kembali pada tanggal 8 Mei 2015 pukul
20.00 – 21.00 saat technical meeting
c. Pada saat penyerahan dokumen, yang wajib dan berhak menyerahkan adalah ketua
dan atau wakil ketua kontingen. Sehingga peserta dan official lainnya tidak harud
hadir dan berada di sekretariat, ketua dan atau wakil ketua kontingen dapat hadir di
sekretariat lebih awal
2. Dokumen dan perlengkapan yang diserahkan
a. Ijazah SMP/MTs asli dan 1 lembar fotokopi yang telah dilegalisasi
b. Rapor/LHBS asli
c. Fotokopi buku induk ( khusus lembar siswa yang bersangkutan ) sebanyak 1 lembar
yang telah dilegalisasi(bagi Kelas X yang belum masuk buku Induk, harus
melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Kemenag Kabupaten/Kota).
d. Surat keterangan sehat dari dokter (asli)
e. Menyerahkan kartu pelajar asli dan 1 lembar fotokopi yang telah dilegalisasi
f. Surat tugas official
g. Bendera kontingen 2 buah
h. Narasi profil kontingen
3. Pendaftaran ulang dan verifikasi
a. Semua peserta AKSIOMA 2015 dan official yang telah didaftarkan melalui emai,
harus melakukan daftar ulang/registrasi dan verifikasi dengan mengisi daftar hadir di
sekretariat.
b. Registrasi dilakukan tanggal 7 Mei 2015 pukul 10.00 – 21.00 dan tanggal 8 Mei 2015
pukul 07.00 – 10.00 di sekretariat AKSIOMA 2015 di MAN Tuban
c. Penyerahan ID card untuk peserta dan official dilakukan saat regestrasi setelah
dinyatakan sah oleh tim verifikasi.
d. Verifikasi ulang khususnya kesesuaian peserta dengan photo akan dilakukan di
tempat pertandingan :
1. Panitia akan mencocokkan kesesuaian wajah peserta dengan photo yang ada
pada dokumen
2. Jika terjadi keraguan terhadap salah seorang peserta, peserta lain dapat
mengajukan verifikasi dokumen ulang di tempat pertandingan/perlombaan
sebelum pertandingan/perlombaan berlangsung
3. Seluruh dokumen pendukung peserta harus selalu dibawa di tempat
pertandingan/perlombaan
4. Ketidaksanggupan peserta untuk menunjukkan kebenaran atas keraguan yang
diajukan dapat mengakibatkan diskualifikasi peserta yang diragukan tersebut

C. PERTEMUAN TEKNIK (TECHNICAL MEETING)
1. Waktu technical meeting
Hari
: Jum‟at
Tanggal
: 8 Mei 2015
Pukul
: 19.00 s.d selesai
2. Tempat
:Menyesuaikan
Atau tempat lainnya (akan diberitahukan kemudian),
mengingat tempat pertandingan olahraga dan
penginapan peserta menyebar di beberapa tempat
3. Peserta
: setiap kontingen di wakili seluruh official setiap cabang
yang di pertandingkan dan ketua/wakil ketua kontingen
4. Penanggung jawab:
1. Cabang olahraga
2. Cabang seni

A. PROSEDUR OPERASIOANAL STANDAR PENDAFTARAN, VERIFIKASI,
PENYERAHAN ID CARD, DAN PIAGAM PENGHARGAAN
No
1.

Aktivitas

Uraian
Kegiatan/Dokumen
Penyebaran

buku

Panitia

Persyaratan

Kontingen

Panitia

Download

buku

pedoman : petunjuk

dan

pedoman

:

pelaksanaan

buku pedoman

petunjuk

oleh MKK Jatim,

masing-masing

petunjuk

ke

pelaksanaan dan

diosepakati

FKKM

pelaksanaan

petunjuk

teknis

kepala MAN se-

Wilker

Porseni ke-9 MA

Jawa Timur, dan

teknis porseni

se-Jawa

Kabid

ke-9 MA se-jawa

dan

petunjuk

teknis

PORSENI ke-9 MA

website

poseni

se-Jawa Timur 2015

Timur

2015

telah

di

yang
setujui

Mendapatkan

Panitia

Penyusunan
upload

Proposal

Kontingen

informasi

Dokumen buku
dari

MAN

dan petunjuk

Mapenda

Kanwil Kemenag
Provinsi

pedoman :

Timur 2015

Jawa

Timur
2.

Penyediaan formulir

Upload formulir

Download

Formulir

Aktif akses dan

Formulir

pendaftaran

formulir

pendaftaran

download

pendaftaran

pendaftaran

dari

website porseni

telah di upload
di

website

porseni
3.

Pengisian

formulir

-

Mengisi

pendaftaran

formulir

-

Telah ditentu-kan

pendaftaran,

salon

biodata

peserta

dan official, data

narasi

dan foto peserta

kontingen dalam

dan official, serta

format MS Word

data

dan

-

peserta

narasi

kontingen

4.

Pendaftaran

Menerima

Mengirim melalui

Menerima

pendaftaran,

email : dokumen

konfirmasi

biodata,

pendaftaran,

kontingen bahwa

biodata

peserta

telah

dan offisial, dan

email

narasi

file

dan
melalui

email

dari

mengirim

narasi kontingen

5.

Pengantian

peserta

dan atau offisial

Menerima
email

daftar

pengganti
peserta
atau offisial

6.

dan

Mengirimkan

Telah

email

formulir

penggantian

pengganti

peserta dan atau
offisial,

upload

data

File pendaftaran
biodata,
dan
narasi
di
emailkan
ke
email
panitia
porseni,
selanjutnya
memberitahukan
ke
contact
person
panitia
porseni

File attachement

Telah download

Menerima email

dan

daftar

mengisi

dari

kontingen

telah masuk di
inbok

email

panitia porseni

formulir

penggantian

penggantian

penggantian

peserta dan atau

peserta

peserta

selanjutnya

official

memberitahukan

biodata

kepada panitia

fotonya

Penyerahan

Menerima

Menyerahkan

Menyiapkan

dokumen pendukung

dokumen

data pendukung

blanko

:

dan

official

beserta
dan

Mempersiapkan

Blanko

dan

penerimaan

menyusun

:

pendukung

seluruh

peserta

dan

offisial

dan

peserta
offisial

penerimaan
dokumen,

serta

sesuai ketentuan

daftar

persyaratan

validasi

administrasi

dan offisial

peserta

cek

list

peserta

data pendukung

dokumen, serta

masing-masing

daftar

peserta

validasu peserta

dalam

stopmap

list

dan official telah

terpisah,

dan

cek

serta

terisi

pendukung

offisial

official

berupa

surat tugas dari
kankemenag
kabupaten/kota
serta

2

buah

bendera
kontingen
7

Registrasi

peserta

dan offisial

Mengecek

Menandatangani

Blangko

jumlah peserta

daftar hadir

hadir peserta dan

peserta

offisial

official

yang

telah

daftar

hadir

Kehadiran

Daftar
dan
di

sekretariat

hadir

telah

di

tandatangani
peserta

dan

official

yang

telah hadir
8.

Validasi dan verifikasi

Memvalidasi

data

dan

-

Data

Segera

Daftar

dokumen

melengkapi

dan official yang

memverifikasi

pendukung

dokumen

seluru

data

peserta

dan

terdapat

dengan

data

offisial

telah

keraguan

pendukung
peserta

dan

diterima lengkap
dan

jika

peserta

telah di validasi
dan di verifikasi,

atau

daftar

temuan

ketidaklengkapa

peserta

dan

n

official,

serta

offisial dengan

alternatif

memperhatikan

penyelesaiannya

kebenaran dan
kesesuaian
9.

Pengesahan peserta

Mengesahkan

Menyetujui hasil

Daftar

dan dokumen

peserta

dan

verifikasi panitia

validasi

official

yang

dengan

verifikasi

telah memnuhi

membubuhkan

persyaratan

tanda

peserta

dan

official porseni

tangan

persetujuan

hasil
dan

-

Pengesahan
daftar
dan
porseni

peserta
official

10.

Penyerahan ID Card

Menyerahkan

Menerima

ID

card

Card

ID

peserta official

Daftar

Telah menyetujui

Daftar penerima

pengesahan

hasil verifikasi

ID card

-

Tanda

peserta

dan

official
11.

Penyerahan kembali

Menyerahkan

Menerima

Seluruh

data

dokumen pendukung

kembali

dokumen

peserta

dan

asli

dokumen

pendukung

pendukung asli

peserta

asli

official

telah

terima

penyerahan

di

kembali

verivikasi

dokumen

peserta melalui

pendukung

ketua

peserta

/

wakil

asli

ketua
kontingen
12.

Technical meeting

Menyelenggara

Mengikuti

Mengirimkan

Hasil

kan

ikut menyepakati

masing – masing

ketua dan wakil

kesepakatan

technical meeting

pertandingan dan

ketua kontingen,

peraturan

masing-masing

perlombaan,

serta

seluruh

pertandingan

pertandingan

peraturan

official

cabang

dan perlombaan,

dan

peraturan dalam

pertandingan

dan

perlombaan

porseni,

dan perlombaan

nomor

serta peraturan

nomor

lainnya

dan nomor dada

–

masing – masing

cabang

pertandingan dan

pertandingan

perlombaan

dan perlombaan

technical

meeting

dan

dalam

porseni

13.

Pertandingan

dan

perlombaan

Petunjuk

teknis

–

serta
undian

/

undian

peserta masing

Mengikuti

Hasil

kan

pertandingan dan

meeting,

memperhatikan

pertandingan

pertandingan

perlombaan

perlengkapan

seluruh

dan perlombaan,

dan

sesuai

dengan

pertandingan dan

technical

serta

perlombaan

hasil

technical

perlombaan serta

meeting

menentukan

sesuai dengan

meeting dengan

sarana

hasil

semangat,

prasarana

sportif, jujur, dan

pendukungnya

meeting

Hadir

dan

dan

masing

Menyelenggara

technical

technical

daftar

hsail

Hasil

kejuaraannya

penuh
persahabatan
14.

Penyerahan
penghargaan

piagam

Menyerahkan

Menerima

Piagam

piagam

piagam

penghargaan,

piagam

penghargaan

penghargaan

blangko

penghargaan

kepada seluruh

seluruh

penerimaan

peserta

dan

dan official, serta

piagam

official,

serta

piagam

penghargaan,

piagam

kejuaraan

peserta

bagi

berita

-

acara

Tanda

terima

kejuaraan
kepada
pemenang

yang
para

mendapatkannya

kajuaraan

V.
PENUTUP
Alhamdulilahi rabbil „aalamiin… rasa syukur panitia haturkan ke hadirat
Allah SWT, “Buku Pedoman : Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Aksioma
ke-9 Madrasah Aliyah se – Jawa Timur Tahun 2015” yang akan di laksanakan di
Tuban ini dapat di selesaikan
Dengan tersusunnya buku pedoman ini panitia berharap kepada semua
pihak semoga :
1. Buku pedoman ini dapat di jadikan acuan kerja panitia pelaksana
2. Kritik dan saran yang konstruktif yang dapat dipergunakan untuk membenahi,
memperbaiki dan menambah pedoman buku ini baik dalm sistematika
maupun substansi dari buku pedoman ini
3. Panitia pelaksana dapat mempergunakan buku pedoman yang telah disusun
sebagai acuan kerja
4. Pelaksanaan Aksioma ke-9 Madrasah Aliyah se – Jawa Timur tahun 2015
mendapat ridho-Nya, sehingga dapat berjalan lancar tanpa suatu halangan
dan tercapai sesuai tujuan kita bersama.
Demikian buku pedoman ini di susun, semoga kegiatan Aksioma ke-9
Madrasah Aliyah se-Jawa Timur tahun 2015 dapat meningkatkan kualitas pembinaan
kegiatan olahraga dan seni pada khususnya dan pembinaan kesiswaan secara
holistik pada umumnya pada madrasah aliyah se-Jawa Timur. Amin.

Tuban,

April 2015

Ketua Umum

Sekretearis Umum

___________________________

____________________________

NIP

NIP.

