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PANDUAN KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA & SENI MA’ARIF NU 
(PORSEMA NU) XI 

LEMBAGA PENDIKAN MA’ARIF NU  
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2019 
 
 

A. NAMA KEGIATAN 
 

“PEKAN OLAH RAGA & SENI MA’ARIF NU ( PORSEMA NU ) XI LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 

NU CABANG BANYUMAS TAHUN 2019. 

 
B. MAKSUD, TUJUAN DAN TARGET 
 

MAKSUD 
 
Pekan Olahraga dan Seni Ma’arif ( PORSEMA NU ) XI ini dimaksudkan sebagai wahana penyalur 

bakat, minat, pengetahuan, dan ketrampilan dalam rangkaian kegiatan yang menyenangkan, 

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

 
TUJUAN :  
 

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. 

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

3. Jam’iyyah. 

4. Memberi penguatan dan motivasi terhadap kegiatan yang telah dipelajari di masing-masing  

5. satuan dan daerahnya masing-masing. 

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

7. Mendorong terbentuknya generasi muda penerus bangsa yang sehat jasmani dan rohani  

8. sebagai perwujudan pembangunan Indonesia seutuhnya 

 
TARGET : 
 
1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. 

2. Terjaringnya pelajar madrasah/sekolah LP Ma’arif NU yang berpotensi di bidang olahraga 

dan seni. 

3. Terbentuknya generasi muda penerus bangsa yang sehat jasmani dan rohani sebagai  

4. perwujudan pembangunan nasional. 
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C. WAKTU DAN TEMPAT 
 

Jenjang SD/MI :  
 
Hari/Tanggal  : Rabu, 27 Februari 2019 

Waktu  : Pukul 07.30 WIB. s.d selesai 

Tempat  : MTs Ma’arif NU 1 Pekuncen dan MIMA NU 1 Banjaranyar Pekuncen 

 
Jenjang MTs/SMP dan MA/SMA/SMK 
  
Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Februari 2019 

Waktu  : Pukul 07.30 WIB. s.d selesai 

Tempat  : MTs Ma’arif NU 1 Wangon 

 
D. KETENTUAN UMUM PESERTA :  
 

1. Peserta PORSEMA adalah pelajar yang terdaftar sebagai siswa pada madrasah/sekolah di 
bawah naungan LP Ma’arif NU Cabang Banyumas Tahun Pelajaran 2018/2019, yang 
dibuktikan dengan copy kartu pelajar/KTA/NISN/Surat Keterangan dan copy raport hasil 
belajar semester terakhir legalisir kepala sekolah/madrasah. 

2. Khusus olahraga, semua peserta wajib menunjukkan rapor asli sebelum tanding. (klausul 

tambahan) 

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

4. Peserta/kontingen untuk jenjang SD/MI adalah maksimal kelas V (lima) , SMP/MTs 
maksimal kelas VIII (delapan), dan SMA/SMK/MA maksimal kelas XI (sebelas). 

5. Peserta/kontingen yang berhak mengikuti kegiatan lomba PORSEMA adalah siswa/siswi 
tingkatan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di tahun pelajaran 2018/2019 yang diusulkan 
oleh sekolah/madrasah atau kecamatan dan atau zona (SD/MI). 

6. Mengisi Form pendaftaran disertai pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (format form terlampir 
dalam juknis). 

7. Pendaftaran untuk SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dimulai semenjak juknis ini 
ditetapkan sampai dengan  11 Februari 2019.* 

8. Pendaftaran untuk SD/MI dimulai 15-23 Februari 2019.  
9. Pendaftaran off line dikirimkan langsung ke Kantor PC Ma’arif NU Kab. 

Banyumas pada jam kerja yakni Senin s.d. Sabtu pukul 08.30 s.d. 11.00 WIB 
kepada Ibu Siti Maelinah, A.Ma., atau daftar via WA di nomor : 08132-909-1313 
pakai Map Kuning untuk SD/MI, Map Merah untuk SMP/MTs. dan Map Hijau 
untuk SMA/MA/SMK. 

10. Khusus karya film documenter dikirim secara langsung ke Kantor PC Ma’arif NU 
Kab. Banyumas maksimal tanggal 10 Februari 2019. 

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

12. Semua peserta/kontingen wajib menjunjung tinggi ukhuwah islamiyah dan sportifitas 
sebagai peserta porsema, 

13. Semua peserta mengenakan seragam olah raga masing – masing sekolah/madrasah 
(Cabang olah raga) dan Batik Ma’arif (Seni) serta seragam PS. Pagar Nusa (Silat); 

14. Peserta siap di tempat perlombaan 15 menit sebelum acara dimulai kecuali ada 
pemberitahuan dari official/panitia. 

15. Setiap sekolah/madrasah hanya mengirimkan satu utusan untuk satu cabang lomba sesuai 
dengan ketentuan panitia, kecuali jenjang SD/MI (sesuai kuota). 

16. Setiap cabang olahraga dan seni yang diperlombakan akan diambil juara I, II dan III, 
17. Para juara berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
18. Peserta yang meraih Juara I di tiap cabang lomba berhak mewakili PC LP Ma’arif NU 

Kabupaten Banyumas pada Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
19. Hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan kepada panitia di nomor : 081391682366 ( 

Rohman ) , atau 08132-909-1313 ( Syukron ). 
 
 

*juknis sebelumnya 14 Februari 2019 
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E. JENIS MATA LOMBA 
 

1. Tingkat SD/MI 
a. Lari sprint putra 60 meter  : 1 peserta 
b. Lari sprint putri 60 meter  : 1 peserta 
c. Lari jarak jauh putra 5 km : 1 peserta 
d. Lari jarak jauh putri 5 km  : 1 peserta 
e. Tenis meja beregu putra  : 4 peserta 
f. Tenis meja beregu putri  : 4 peserta 
g. Bulutangkis putra   : 1 peserta 
h. Bulutangkis putri   : 1 peserta 
i. Catur putra   : 1 peserta 
j. Catur putri    : 1 peserta 
k. Pencaksilat Wiraloka putra : 1 peserta 
l. Pencaksilat Wiraloka putri  : 1 peserta 
m. MTQ putra    : 1 peserta 
n. MTQ putri    : 1 peserta 
o. Kaligrafi putra/putri  : 1 peserta 
p. Puisi religi putra   : 1 peserta 
q. Puisi religi putri   : 1 peserta 
r. Pidato B. Indonesia putra/putri : 1 peserta 
s. Pidato B. Jawa putra/putri : 1 peserta 

Jumlah    : 25 peserta 
 
 

2. Tingakt SMP/MTs 
a. Bola voli putra   : 9 peserta 
b. Bola voli putri   : 9 peserta 
c. Lari sprint putra 100 meter : 1 peserta 
d. Lari sprint putri 100 meter : 1 peserta 
e. Lari jarak jauh putra 5 km : 1 peserta 
f. Lari jarak jauh putri 5 km  : 1 peserta 
g. Tenis meja beregu putra  : 4 peserta 
h. Tenis meja beregu putri  : 4 peserta 
i. Bulutangkis putra   : 1 peserta 
j. Bulutangkis putri   : 1 peserta 
k. Futsal putra   : 8 peserta 
l. Takraw putra   : 4 peserta 
m. Catur putra   : 1 peserta 
n. Catur putri   : 1 peserta 
o. Pencaksilat Wiraloka putra : 1 peserta 
p. Pencaksilat Wiraloka putri : 1 peserta 
q. MTQ putra   : 1 peserta 
r. MTQ putri    : 1 peserta 
s. Karaoke Qasidah putra  : 1 peserta** sebelumnya hanya 1 peserta putra/putri 
t. Karaoke Qasidah putri  : 1 peserta 
u. Kaligrafi putra/putri  : 1 peserta 
v. Poster putra/putri   : 1 peserta 
w. Puisi religi putra   : 1 peserta 
x. Puisi religi putri   : 1 peserta 
y. Pidato B. Inggris putra/putri : 1 peserta 
z. Pidato B. Arab putra/putri : 1 peserta 
aa. Pidato B. Indonesia putra/putri : 1 peserta 
bb. Pidato B. Jawa putra/putri : 1 peserta 
cc. Penulisan biografi kiai lokal 

Putra/putri   : 1 peserta 
Jumlah    : 61 peserta 
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3. Tingkat SMA/MA/SMK 

a. Bola voli putra   : 9 peserta 
b. Bola voli putri   : 9 peserta 
c. Lari sprint putra 100 meter : 1 peserta 
d. Lari sprint putri 100 meter : 1 peserta 
e. Lari jarak jauh putra 5 km : 1 peserta 
f. Lari jarak jauh putri 5 km  : 1 peserta 
g. Tenis meja beregu putra  : 4 peserta 
h. Tenis meja beregu putri  : 4 peserta 
i. Bulutangkis putra   : 1 peserta 
j. Bulutangkis putri   : 1 peserta 
k. Futsal putra   : 8 peserta 
l. Takraw putra   : 4 peserta 
m. Catur putra   : 1 peserta 
n. Catur putri   : 1 peserta 
o. Pencaksilat Wiraloka putra : 1 peserta 
p. Pencaksilat Wiraloka putri : 1 peserta 
q. MTQ putra   : 1 peserta 
r. MTQ putri    : 1 peserta 
s. Karaoke Qasidah putra  : 1 peserta** sebelumnya hanya 1 peserta putra/putri 
t. Karaoke Qasidah putri  : 1 peserta 
u. Kaligrafi putra/putri  : 1 peserta 
v. Poster putra/putri   : 1 peserta 
w. Puisi religi putra   : 1 peserta 
x. Puisi religi putri   : 1 peserta 
y. Debat B. Inggris putra/putri : 3 peserta 
z. Debat B. Arab putra/putri : 3 peserta 
aa. Film Dokumenter   : crew 
bb. Penulisan biografi kiai lokal 

Putra/putri   : 1 peserta 
Jumlah    : 63 peserta 

 
F. KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA OLAHRAGA 
 

1. Bola Volly 
 

a. Peserta adalah pelajar MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU Kab. 
b. Banyumas, 
c. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 1 regu yang terdiri dari satu regu putra, satu regu 

putri,  
d. Setiap regu terdiri dari minimal 6 orang, dan maksimal 9 orang dengan ketentuan 6 orang  

pemain inti, 3 orang pemain pengganti/cadangan 
e. Setiap regu diwajibkan menggunakan seragam sekolah/madrasah 
f. Khusus untuk putri harus menggunakan kostum lengan panjang, celana/training panjang 

dan berjilbab rapi (Busana Olah Raga Muslimah) 
g. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur 
h. Aturan pertandingan menggunakan peraturan PBVSI dengan sistem dua kemenangan  

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

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

j. Peserta harus siap di tempat lomba 15 menit sebelum acara dimulai 
k. Peserta yang dipanggil sampai tiga kali tidak hadir, dianggap mengundurkan diri (WO) 

dengan interval 3 menit. 
l. Para juara berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
m. Regu yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
n. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
o. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 
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2.  Lari Sprint 
  

a. Peserta adalah pelajar SD/MI/ MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU 
Kab. Banyumas, 

b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 2 peserta yang terdiri dari 1 peserta putra, 1 peserta  
Putri. 

c. Nomor yang dipertandingkan adalah 100 M untuk putra dan putri sesuai dengan jenjang  
pendidikan MTs/SMP – MA/SMA/SMK, dan MI/SD jarak yang dipertandingkan 60 m 

d. Aturan main menggunakan peraturan PASI 
e. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
f. Peserta yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
g. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
h. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 
3. Tenis Meja Beregu 

 

a. Peserta adalah pelajar SD/MI/MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU 
Kab.Banyumas, 

b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 2 regu yang terdiri dari satu regu putra, satu regu 
putri,  

c. Untuk SD/MI peserta adalah delegasi kecamatan dengan jumlah peserta sesuai kuota yg 
sudah ditentukan.  

d. Setiap regu terdiri dari 4 orang,    
e. Nomor yang dipertandingkan adalah menggunakan sistem beregu dengan 2 single 

(tunggal) dan satu ganda 
f. Tiap regu diharapkan membawa bed yang dapat digunakan bermain, sedangkan bola tenis 

meja disediakan oleh panitia 
g. Khusus untuk putri harus menggunakan kostum lengan panjang, celana/training panjang 

dan berjilbab rapi 
h. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur 
i. Aturan pertandingan menggunakan peraturan PTMSI. 
j. Peserta harus siap di tempat lomba 15 menit sebelum acara dimulai 
k. Peserta yang dipanggil sampai tiga kali tidak hadir, dianggap mengundurkan diri (WO)  

dengan interval 3 menit. 
l. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
m. Regu yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
n. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
o. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 
 
4. Bulutangkis 

 

a. Peserta adalah pelajar SD/MI/MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU 
Kab. 

b. Banyumas, 
c. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 2 peserta yang terdiri dari 1 peserta putra, 1 peserta  

putri, kecuali jenjang SD/MI (Perwakilan masing-masing Kecamatan), 
d. Tiap pemain diharapkan membawa raket sendiri yang dapat digunakan bermain, sedangkan 

shuttlecock panitia hanya menyediakan setiap game satu shuttlecock. 
e. Nomor yang dipertandingkan adalah tunggal putra dan tunggal putri sesuai jenjang  

pendidikan 
f. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur 
g. Aturan pertandingan menggunakan peraturan PBSI. 
h. Peserta harus siap di tempat lomba 15 menit sebelum acara dimulai 
i. Peserta yang dipanggil sampai tiga kali tidak hadir, dianggap mengundurkan diri (WO) 

dengan interval 3 menit. 
j. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
k. Peserta yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
l. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
m. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 
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5. Futsal 
 

a. Peserta adalah pelajar MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU Kab. 
Banyumas, 

b. Tiap sekolah/madrasah jenjang SLTP - SLTA mengirimkan 1 regu yang terdiri dari 8 orang, 
5 pemain inti dan 3 cadangan, 

c. Peraturan permainan mengunakan peraturan FIFA yang disesuaikan dengan peraturan PSSI 
d. Pertandingan mengunakan sistem gugur. 
e. Memperebutkan juara 1, 2, dan 3 di masing-masing tingkatan 
f. Setiap Pemain diwajibkan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam berolahraga melalui 

Fair-play. 
g. Pemain dianggap sudah mengetahui peraturan permainan 
h. Pemain dilokasi pertandingan 15 menit sebelum pertandingan dimulai 
i. Pemain/regu yang dipanggil 3 kali dengan interval 3 menit tidak hadir dinyatakan 

diskualifikasi/WO. 
j. Lama pertandingan 2 x 10 menit. (klausul tambahan) 
k. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
l. Regu yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
m. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
n. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 
 
6. Sepak Takraw 
 

a. Peserta adalah pelajar MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU Kab. 
Banyumas, 

b. Tiap sekolah/madrasah jenjang SLTP - SLTA mengirimkan 1 regu putra yang terdiri dari 4 
orang, 3 pemain inti dan 1 cadangan, 

c. Peraturan permainan mengunakan peraturan PSTI 
d. Pertandingan mengunakan sistem gugur. 
e. Masing – masing regu membawa bola sendiri untuk pemanasan 
f. Memperebutkan juara 1, 2, dan 3 di masing-masing tingkatan 
g. Setiap Pemain diwajibkan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam berolahraga melalui 

Fair-play. 
h. Pemain dianggap sudah mengetahui peraturan permainan 
i. Pemain dilokasi pertandingan 15 menit sebelum pertandingan dimulai 
j. Pemain/regu yang dipanggil 3 kali dengan interval 3 menit tidak hadir dinyatakan     

diskualifikasi /WO. 
k. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
l. Regu yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
m. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
n. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 
7. Catur 
 

a. Peserta adalah pelajar SD/MI/MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU 
Kab. Banyumas, 

b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 2 peserta yang terdiri dari 1 peserta putra, 1 peserta 
putri, kecuali jenjang SD/MI (Perwakilan masing-masing Kecamatan), 

c. Peraturan permainan mengunakan peraturan FIDE terkini disesuaikan dengan peraturan 
PERCASI 

d. Pertandingan mengunakan sistem Swis, 7 babak dengan kontrol waktu 60 menit 
e. Berpakaian yang sopan, untuk putri baju muslimah 
f. Masing – masing pemain membawa papan catur sendiri 
g. Pertandingan dilakukan di dalam ruangan, yang berhak masuk hanya peserta lomba dan 

official 
h. Selama Bertanding peserta tidak diperbolehkan menerima bantuan dari orang lain termasuk 

official 
i. Pemain dilarang membawa HP dan alat komunikasi lainnya 
j. Setiap Pemain diwajibkan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam berolahraga melalui 

Fair-play. 
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k. Pemain dianggap sudah mengetahui peraturan permainan 
l. Pemain dilokasi pertandingan 15 menit sebelum pertandingan dimulai 
m. Pemain yang dipanggil 3 kali dengan interval 3 menit dinyatakan diskualifikasi 
n. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
o. Pemain yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
p. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
q. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 
 
8. Lari Jauh 
 

a. Peserta adalah pelajar SD/MI/MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU 
Kab. Banyumas, 

b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 2 peserta yang terdiri dari 1 peserta putra, 1 peserta 
putri. 

c. Peraturan perlombaan mengunakan peraturan PASI 
d. Kategori lomba lari 10 km untuk SMA/MA/SMK Putra 
e. Kategori lomba lari 5 km untuk SD/MI Pa/Pi dan SMP/MTs Pa/Pi, serta MA/SMK/SMA Pi. 
f. Peserta memakai kaos bebas tapi sopan, untuk putri mamakai busana olahraga muslimah 
g. Memperebutkan juara 1, 2, dan 3 di masing-masing tingkatan 
h. Setiap Pemain diwajibkan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam berolahraga melalui 

Fair-play. 
i. Pemain dianggap sudah mengetahui peraturan permainan 
j. Pemain dilokasi pertandingan 15 menit sebelum pertandingan dimulai 
k. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
l. Pemain yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
m. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
n. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 
 

G. KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA CABANG SENI 
 

9. Pencak Silat NU Pagar Nusa 
Kategori Tunggal/Wiraloka 
a. Peserta perwakilan dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang berjumlah 2 orang, 

yakni 1 orang peserta putra dan 1 orang peserta putri. 
b. Yang dipertandingkan adalah peragaan salam pagarnusa dan jurus/senam pagar nusa 

tingkat SD/MI A-B, jurus/senam tingkat SMP/MTs/SMA/MA/SMK. 
c. Pakaian peserta boleh ditambahkan asesoris. 
d. Kategori penilaian ; kebenaran jurus, seni jurus, ketepatan waktu, dan asesoris pakaian. 
e. Waktu penampilan tingkat SD/MI adalah 4 menit (tidak termasuk salam pagarnusa). 
f. Waktu penampilan tingkat SMP/MTs/SMA/MA/SMK adalah 5 menit (tidak termasuk salam 

pagarnusa). 
g. Menggunakan system sekali tampil, dengan catatan jika peserta lebih dari 10 maka 

digunakan system pool. 
h. Tiga peserta yang memeroleh nilai tertinggi dari masing-masing pool akan tampil lagi 

dibabak berikutnya (final). 
i. Jumlah pool ditetapkan oleh rapat delegasi teknik, ketua pertandingan, dewan wasit, juri 

serta disampaikan kepada peserta. 
j. Akan diambil juara 1, 2, 3 dan berhak menerima piagam serta piala. 
k. Juara 1 akan mewakili Banyumas di Porsema XI tingkat Provinsi Jawa Tengah. 
 

10.  Musabaqoh Tilawatil Qur’an ( MTQ ) 
 

a. Peserta adalah pelajar MI/MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU 
Kab.Banyumas, 

b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 2 peserta yang terdiri dari 1 peserta putra, 1 peserta 
putri,  

c. Untuk SD/MI peserta adalah delegasi kecamatan dengan jumlah peserta sesuai kuota yg 
sudah ditentukan.  

d. Ayat yang dibaca / maqro’ bebas, waktu maksimal 7 ( tujuh ) menit 



8 
 

e. Penilaian meliputi : tajwid/fashahah, lagu dan adab, 
f. Ketentuan bel : bel I mulai, bel II peringatan kurang 1 menit, bel III waktu habis 
g. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
h. Peserta yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
i. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
j. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 
11.  Lomba Karaoke Qasidah Modern 

 
a. Peserta adalah pelajar MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU Kab. 

Banyumas, 
b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 2 peserta yang terdiri dari 1 peserta putra, 1 peserta 

putri,   
c. Pada tahap awal semua peserta tampil hanya membawa lagu wajib. 
d. Enam (6) peserta terbaik pada saat tampil membawakan lagu wajib akan tampil kembali 

membawakan lagu pilihan. (klausul tambahan) 
e. Lagu wajib MTs / SMP : “ Deen Assalam “ atau “ Maulana “  (Sabyan). 
f. Lagu wajib MA,SMA/SMK : “ For the rest of my life” atau “Insya Allah” (Maher Zen) 
g. Lagu bebas menentukan sendiri ( lagu bernafaskan Islam, mengandung nasehat, baik 

beraliran pop atau dangdut ), 
h. Musik pengiring lagu wajib, sekolah/madrasah dapat mengaransemen sendiri atau music 

karaoke, sedangkan untuk lagu bebas dianjurkan melakukan aransemen ulang music 
aslinya. 

i. File music disimpan menggunakan flashdisk dan diserahkan kepada panitia sebelum peserta 
tampil. 

j. Kriteria penilaian 
1) Vokal : intonasi/pitch control, pernafasan, prasering, artikulasi, ketepatan tempo, 

ending, keredaman suara, ketepatan resonansi. 
2) Interpretasi lagu dan aransemen : klimaks lagu, agigoge, improvisasi, ketepatan 

interpretasi lagu,  penghayatan, musikalitas ( selaras dg musik pengiring), & 
aransemen, 

3) Penampilan : kedisiplinan, bloking panggung, stage action, kerapian, durasi waktu 
k. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
l. Peserta yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
m. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
n. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 
12. Kaligrafi  

 
a. Peserta adalah pelajar SD/MI/MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU 

Kab.Banyumas, 
b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 1 peserta putra /putri, kecuali jenjang SD/MI (seleksi 

perkecamatan sesuai kuota ), 
c. Tiap peserta mengerjakan 1 bentuk tulisan yang telah ditentukan dengan menggunakan 

Khat Naskhi : 
1) SD/MI  : Hubbul Wathan minal Iman 
2) MTs/SMP  : Ayat-ayat tentang salah satu prinsip tawazun, tawasuth, tasamuh, 

  i’tidal atau amal ma’ruf nahu munkar. 
3) MA/SMA/SMK : Ayat-ayat tentang Pancasila 

d. Tulisan dibuat pada saat lomba yang berlangsung selama 3 jam ( 180 menit ) dan tidak 
membawa pola dari rumah, kertas disediakan oleh panitia, MI ukuran A3, MTs/SMP A2 dan 
MA,SMA/SMK A2. Alat tulis yang boleh digunakan :  

 
1) SD/MI   : spidol, pensil warna, crayon dan tinta cina 
2) MTs/SMP  : spidol, pensil warna, crayon, cat poster, cat akrilik, cat air dan tinta 

     cina 
3) MA,SMA/SMK : spidol, pensil warna, crayon, cat poster, cat akrilik, cat air, tinta  

     cina dan cat semprot. 
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e. Kriteria penilaian : 
1) kesesuaian dengan bentuk khat naskhi 
2) kebenaran tulisan ayat 
3) Keindahan dan kerapian 

f. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
g. Peserta yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
h. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
i. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 
 
13.  Lomba Desain Poster 

 
a. Peserta adalah pelajar MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU Kab. 

Banyumas, 
b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 1 peserta ( putra / putri )  
c. Tiap peserta mengerjakan 1 bentuk desain poster dengan tema “ Aku Cinta NU, Cinta 

Keberagaman, Cinta Indonesia, 
d. Poster wajib berisi ajakan, himbauan, pesan untuk mencintai NU, keberagaman ( suku, 

ras dan agama ) dan NKRI, 
e. Desain poster dibuat pada saat lomba dengan ketentuan : 

- MTs/SMP  : waktu 3 jam ( 180 menit ), ukuran kertas A3 
- MA,SMA/SMK : waktu 4 jam ( 240 menit ), ukuran kertas A2 

f. Peserta tidak boleh membawa pola dari rumah, dan diperbolehkan menggunakan alat 
yang disediakan sendiri : cat poster, cat akrilik, pensil warna, crayon dan sebagainya. 

g. Kriteria penilaian : keseuaian dengan tema, kreatifitas ( ide, media & teknik ), 
keindahan, 

h. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
i. Peserta yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas 

pada Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
j. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
k. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 
14.  Puisi Religi 

 
a. Peserta adalah pelajar SD/MI, MTs/SMP dan MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU 

Kab.Banyumas, 
b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 2 peserta yang terdiri dari 1 peserta putra, 1 peserta 

putri, kecuali jenjang SD/MI seleksi perkecamatan sesuai kuota, 
c. Tiap peserta membuat/mencipta satu puisi dalam waktu 60 menit dengan tema pilihan : 

1) Aku Cinta Indonesia 
2) Aku Cinta NU 

d. Semua peserta membacakan hasil puisi ciptaannya dihadapan dewan juri. (klausul perubahan) 

e. Penilaian meliputi : Vokal, Penjiwaan dan Penampilan 
f. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
g. Peserta yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
h. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
i. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 
15. Debat Bahasa Inggris 

 
a. Peserta adalah peserta didik jenjang SMA/MA/SMK yang bernaung di bawah LP Ma’arif NU. 
b. Satu tim terdiri dari 3 (tiga) peserta (putra/putri) 
c. Peserta harus mentaati tata tertib yang ditentukan panitia selama perlombaan berlangsung. 
d. Panitia menggunakan system debat Australasia. 
e. Urutan tampil debat sesuai dengan nomor undian dengan system gugur. 
f. Tim Affirmative/negative ditentukan dengan undian. 
g. Motion/topic akan diberitahukan sebelumnya pada saat technical meeting. 
h. Masing-masing tim diperbolehkan membawa semua sumber data/rujukan yang diperlukan 

(kamus, buku referensi, Koran, majalah, dll) termasuk pemanfaatan mobile phone, laptop, 
dan sejenisnya untuk akses internet. 
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i. Untuk setiap babak masing-masing tim diberi waktu 15 menit untuk case building. 
j. Dalam setiap babak substantive speech diberi waktu 3 menit dan reply speech 2 menit. 

Sedangkan untuk babak final, setiap substantive speech diberi waktu 5 menit dan reply 
speech 3 menit. Reply speech diberikan kepada speaker 1 atau 2. 

k. Tanda waktu berpidato adalah ketukan pertama untuk menit ke-2, ketukan terus menerus 
untuk menunjukkan bahwa waktu telah selesai. Untuk final ketukan pertama pada menit 
ke-4, ketukan ke-2 pada menit ke-5. 

l. Tidak ada point of informations (POI)/interupsi. 
m. Tidak ada verbal adjudication dalam setiap babak, kecuali final. Konfirmasi atau masukan 

bisa diminta kepada juri setelah pengumuman pemenang pada setiap babak. 
n. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. 
o. Topik/motion adalah : “Aswaja, Cinta NKRI, Globalisasi, Tolak Radikalisme”. 
p. Aspek penilaian : 

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

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

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

q. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam tata tertib ini, akan diatur panitia 
kemudian. 
 

16. Pidato Bahasa Inggris 
 
a. Peserta adalah siswa siswi MTs/SMP yang bernaung di bawah naungan PC LP Ma’arif NU 

Kab. Banyumas. 
b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan satu peserta dengan gender bebas. 
c. Tema yang disajikan panitia, adalah “Aswaja, Cinta NKRI, Globalisasi, Tolak Radikalisme.” 
d. Peserta mengisi daftar hadir dan menyerahkan teks pidato dalam bentuk print out (rangkap 

3) sebelum perlombaan dimulai. 
e. Nomor urut peserta berdasarkan nomor urut registrasi peserta lomba. 
f. Peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urut peserta. 
g. Peserta yang dipanggil tiga kali dan tidak hadir maka peserta dinyatakan gugur. 
h. Pada saat tampil tidak menggunakan teks, dan menyerahkan teks pidato sebanyak 3 ( tiga 

) eksemplar, 
i. Durasi waktu pidato maksimal 7 menit. 
j. Petugas akan memberi tanda peringatan ketika durasi berpidato kurang 1 menit. 
k. Petugas akan memberi tanda peringatan ketika waktu berpidato habis. 
l. Peserta dilarang meninggalkan arena perlombaan kecuali telah mendapatkan ijin dari 

panitia. 
m. Pakaian : Batik Ma’arif NU 
n. Aspek yang dinilai meliputi; 

1) Pronunciation (pelafalan atau pengucapan) 
2) Material (isi pidato) 
3) Performance (Penampilan) 
4) Fluency (kelancaran) 
 

17. Debat Bahasa Arab 
 

a. Persyaratan Peserta 
1) Peserta merupakan tim yang terdiri dari 3 peserta didik jenjang SLTA dengan gender 

bebas. 
2) Memiliki kemampuan dalam bahasa Arab (membaca, menulis dan berbicara) 
3) Peserta adalah pelajar dilingkungan PC LP Ma’arif Kab. Baanyumas 

b. Pembagian Tim 
a. Pihak Pro 

a) Ketua Pro 
Membuka perdebatan, menyatakan definisi tema (mosi) selogis mungkin, 
memberikan batasan tema/mosi dan memberi argument 

b) Pembicara Pro I 
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Membantah sanggahan dari oposisi, mempertegas argumen beserta pebelaan 
terhadap argumen dan contoh-contohnya 

c) Pembicara Pro II 
Memberi jawaban atas sanggahan oposisi dan merangkum semua argumen dari 
pihak Pro 

d) Kata Akhir oleh Ketua dengan memberikan kesimpulan dari perdebatan baik dari 
segi positif maupun negatif menurut pandangan pemerintah/Pro 

b. Pihak Kontra 
a) Ketua Kontra 

Menyatakan bantahan terhadap argumen-argumen Pihak Pemerintah/Pro dengan 
konfrontasi selogis mungkin beserta argumen dari oposisi. Memberikan definisi dan 
batasan tema/mosi jika belum disampaikan oleh pihak pemerintah 

b) Pembicara Kontra I 
Memberi sangggahan terhadap argumen pembicara I dari pihak Pemerintah/Pro, 
memberikan argumen yang memperkuat pernyataan dari Ketua Oposisi 

c) Pembicara Kontra II 
Memberi bantahan atas argumen Pembicara Pro II, memperkuat argumen pihak 
Kontra dengan contoh-contoh dan merangkum segala argumen pihak Kontra. 

d) Kata Akhir Pihak Kontra 
Memberi kesimpulan dari perdebatan baik dari segi positif maupun negatif menurut 
pandangan Kontra. 

c. Waktu Mengemukakan Argumen 
a) Pada setiap babak, setiap pembicara disediakan waktu 5 menit untuk memberikan 

pidato rekonstruksinya. Pembicara harus urut sesuai ketentuan (baik dari pihak Pro 
maupun Kontra) 

b) Pembicara-pembicara tersebut akan tampil sesuai urutan berikut : 
i. Ketua Pro 
ii. Ketua Kontra 
iii. Pembicara Pro I 
iv. Pembicara Kontra I 
v. Pembicara Pro II 
vi. Pembicara Kontra II 

c) Pidato penutup 
Pidato penutup merupakan suatu analisis perbandingan mengenai kekuatan dan 
kelemahan dari argumen masing-masing pihak. Tujuan dari pidato ini adalah 
memberikan penilaian berpihak mengapa juri harus memenangkan timnya. 
Sanggahan tidak boleh diutarakan saat pidato jawaban. Durasi waktu 3 menit. 

d. Sanggahan 
a) Selama pidato terkonstruksi, sanggahan dapat dilakukan oleh tim lawan setelah 

menit pertama sampai menit kelima. Pembicara Pertama baik dari pihak Pro maupun 
Kontra tidak dapat menerima sanggahan 

b) Pembicara berhak untuk menolak ataupun menerima sanggahan yang diajukan 
lawan 

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

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

e) Kelompok yang melakukan trashing (mengganggu konsentrasi lawan) akan 
dikenakan pengurangan nilai 

e. Format Kompetisi 
a) Peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara lomba dimulai untuk registrasi ulang 
b) Tim yang tidak hadir setelah dipanggil 3 kali dianggap gugur 
c) Babak penyisihan 

i. Babak penyisihan terdiri dari beberap putaran 
ii. Babak penyisihan ini akan dibagi menjadi 2 group penyisihan yang dilakukan 

dalam waktu bersamaan 
iii. Tema debat dan urutan tampil ditentukan pad saat technical meeting. 
iv. Penentuan kelompok (Pro atau kontra) ditentukan tepat sebelum lomba 

dimulai 
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v. Peserta yang lolos ke putaran selanjutnya diumumkan pada hari yang sama 
dengan hari pelaksnaan lomba 

vi. Babak ini akan menghasilkan 16 tim 
d) Babak perdelapan Final 

i. Penentuan kelompok (Pro atau kontra) ditentukan tepat sebelum lomba 
dimulai 

ii. Penentuan tema debat dan urutan tampil ditentukan babak sebelumnya 
selesai. 

iii. Peserta yang lolos ke putaran selanjutnya diumumkan pada hari yang sama 
dengan hari pelaksnaan lomba 

iv. Babak ini akan menghasilkan 8 tim yang akan bertanding di Perempat Final 
e) Babak Perempat Final 

i. Penentuan kelompok (Pro atau kontra) ditentukan tepat sebelum lomba 
dimulai 

ii. Penentuan tema debat dan urutan tampil ditentukan 1 jam sebelum lomba 
dimulai. 

iii. Peserta yang lolos ke putaran selanjutnya diumumkan pada hari yang sama 
dengan hari pelaksnaan lomba 

iv. Babak ini akan menghasilkan 4 tim yang akan bertanding di Semi Final 
f) Babak Semi Final 

i. Penentuan kelompok (Pro atau kontra) ditentukan tepat sebelum lomba 
dimulai 

ii. Penentuan tema debat dan urutan tampil ditentukan 30 menit sebelum lomba 
dimulai. 

iii. Peserta yang lolos ke babak selanjutnya diumumkan pada hari yang sama 
dengan hari pelaksnaan lomba 

iv. Babak ini akan menghasilkan 2 tim yang akan bertanding di Babak Final 
g) Babak Final 

i. Semi Finalis yang kalah pada babak semifinal akan memperebutkan juara 
ketiga dan yang menang akan memperebutkan juara satiu dan dua 

ii. Urutan tampil adalah perebutan juara ketiga terlebih dahulu, diikuti oleh 
finalis. 

iii. Penentuan tema debat ditentukan 15 menit sebelum pelaksanaan lomba. 
iv. Penentuan kelompok (Pro atau kontra) ditentukan sebelum pelaksanaan 

lomba. 
v. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan kecuali dengan 

izin panitia 
h) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
f. Kriteria Penilaian 

a) Penilaian lomba debat mencakup 3 kriteria : 
i. Isi : mengenai subtansi debat, argumen, bukti-bukti yang disajikan, penalaran 

logis, dan penyampaian argumen 
ii. Retorika dan adab : gaya penyampaian, keahlian persuasi, dan tindakan 

peserta 
iii. Bahasa : ketepatan dalam berbahasa Arab (sesuai dengan Grammar dan uslub 

Arab) 
b) Secara umum : 

i. Nilai subtansi debat tidak kurang dan tidak lebih dari 31 – 34 
ii. Nilai cara penyampaian tidak kurang dan tidak lebih dari 31 – 34 
iii. Nilai ketepatan bahasa yang digunakan (sesuai dengan grammar dan uslub 

Arab ) tidak kurang dan tidak lebih dari 13 – 17 
iv. Apabila peserta mendapat nilai penuh : 

 Isi : 34 
 Retorika dan Adab : 34 
 Bahasa : 17 
 Jumlah : 85 

g. Peraturan 
a) Setiap kontingen dapat mengirimkan delegasi 1 tim 
b) Ketika hari pelaksanaan lomba, setiap tim wajib datang tepat waktu dan mengisi 

daftaarr kehadiran kehadiran kehadiran yang telah disediakan panitia 
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c) Peserta yang terlambat hadir lebih dari 15 menit dari jadwalPeserta yang terlambat 
hadir lebih dari 15 menit dari jadwal yang telah ditentukan akan didiskualifikasi 

d) Anggota tim tidak dapat digantikan dalam semua babak 
e) Tim yang lawannya tidak hadir, akan bertanding melawan tim lain yang lawannya 

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

h. Tema Debat 
a) Aswaja    c) Globalisasi 
b) Cinta NKRI   d) Tolak Radikalisme 

 
18. Pidato Bahasa Arab 

 
a. Peserta adalah pelajar MTs/SMP di bawah naungan LP Ma’arif NU Kab.Banyumas, 
b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 1 peserta putra / putri,  
c. Waktu penampilan selama 10 menit 
d. Judul bebas, 
e. Tema : “Aswaja, Cinta NKRI, Globalisasi, Tolak Radikalisme “ 
f. Kriteria penilaian : Vokal / intonasi, isi pidato dan penampilan ( ekspresi, gerak ), 
g. Ketentuan bel : bel I mulai pidato, bel II peringatan selesai/kurang 1 menit, bel III  waktu 

habis 
h. Pada saat tampil tidak menggunakan teks, dan menyerahkan teks pidato sebanyak 3 ( tiga ) 

eksemplar, 
i. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
j. Peserta yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
k. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
l. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 
 
19. Pidato Bahasa Indonesia 

 
a. Peserta adalah pelajar SD/MI dan MTs/SMP di bawah naungan LP Ma’arif NU 

Kab.Banyumas, 
b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 1 peserta putra / putri, SD/MI perwakilan masing-

masing Kecamatan 
c. Waktu penampilan selama 10 menit 
d. Judul bebas, 
e. Tema : Aswaja, Cinta NKRI, Globalisasi, Tolak Radikalisme “ 
f. Kriteria penilaian : Vokal / intonasi, isi pidato dan penampilan ( ekspresi, gerak), 
g. Ketentuan bel : bel I mulai, bel II peringatan selesai/kurang 1 menit, bel III waktu habis 
h. Pada saat tampil tidak menggunakan teks, dan menyerahkan teks pidato sebanyak 3 ( tiga 

) eksemplar, 
i. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
j. Peserta yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
k. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
l. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 
20. Pidato Bahasa Jawa 

 
a. Peserta adalah pelajar MI dan MTs/SMP di bawah naungan LP Ma’arif NU Kab.Banyumas, 
b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 1 peserta putra / putri, ( SD/MI Perwakilan masing-

masing kecamatan ) 
c. Waktu penampilan selama 10 menit 
d. Judul bebas, 
e. Tema : Aswaja, Cinta NKRI, Globalisasi, Tolak Radikalisme “ 
f. Kriteria penilaian : Vokal / intonasi, isi pidato dan penampilan ( ekspresi, gerak ), 
g. Ketentuan bel : bel I mulai pidato, bel II peringatan selesai/kurang 1 menit, bel III waktu 

habis 
h. Pada saat tampil tidak menggunakan teks dan menyerahkan teks pidato sebanyak 3 ( tiga ) 

eksemplar, 
i. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 



14 
 

j. Peserta yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 
Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 

k. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
l. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 
21. Film Dokumenter 

 
a. Hasil karya siswa SMA/SMK/MA di naungan LP Ma’arif NU  Kab.Banyumas. 
b. Mengangkat isu seputar amaliah warga NU 
c. Tema dan alur film menggugah dan inspiratif (budaya orang NU) 
d. Memiliki focus cerita, informasi, kesan, pesan, dan misi yang mudah dipahami. 
e. Tidak melanggar nilai-nilai agama dan budaya bangsa. 
f. Karya film memuat daftar crew dan pemeran film di akhir film. 
g. Judul dan bahasa yang digunakan bebas. 
h. Jenis film berupa documenter. 
i. Durasi maksimal 20 menit termasuk credit title. 
j. Film dapat dibuat dengan camera handphone atay handycam. 
k. Karya belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan ataupun festival film documenter 

manapun, dibuktikan dengan surat pernyataan orisinalitas. Peserta akan langsung 
gugur/diskulaifikasi jika terbukti melanggar aturan pada poin ini. 

l. Pelaksana tidak menanggung jika terjadi sekngketa karya atau soundtrack yang digunakan. 
m.  Semua salinan (copy) film yang dikirim akan menjadi milik panitia. 
n.  Peserta hanya dapat mengirim satu 1 film. 
o. Menyerahkan hasil karya film dalam format MOV/AVI menggunakan DVD atau flashdisk. 
p. Penilaian meliputi : Orisinalitas dan ide cerita, teknik pengambilan video dan konsep editing, 

pesan yang disampaikan. 
q. Penilaian akan dilakukan oleh Tim Juri independen sesuai dengan kualifikasi dan 

kompetensi dibidang yang dilombakan. 
r. Hasil penilaian Tim Juri tidak dapat diganggu gugat. 
s. Juara 1, 2 dan 3 berhak memperoleh trophy dan piagam penghargaan, 
t. Peserta yang meraih Juara I berhak mewakili PC LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas pada 

Porsema XI Provinsi Jawa Tengah. 
 

22. Penulisan Biografi Kiai Lokal 
 
a. Peserta adalah pelajar MA/SMA/SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU  Kab.Banyumas, 
b. Tiap sekolah/madrasah mengirimkan 1 peserta putra / putri,  
c. Biografi tokoh yang belum dibubukan dan dipublikasikan. 
d. Tokoh yang dimaksud adalah yang sudah wafat/meninggal dunia. (klausul tambahan) 
e. Penulisan dilakukan diarena lomba dengan waktu maksimal 90 menit. 
f. Ditulis tangan pada kertas folio bergaris maksimal 3 (tiga) halaman (tidak bolak balik). 
g. Kriteria penilaian, isi berita, sumber berita, bahasa, dan tulisan. 
h. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 
Purwokerto, 4 Januari 2019 
PANITIA PORSEMA NU XI 
KABUPATEN BANYUMAS 

 
 
 

M. HIDAYATURROHMAN   SYUKRON MA’ 
Ketua      Sekretaris 

Mengetahui, 
PENGURUS CABANG 

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU 
KABUPATEN BANYUMAS 

 
 
 
 

Dr. FAUZI, M.Ag.   MUJIBURROHMAN, M.Pd. 
Ketua     Sekretaris 
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Lampiran : 1 
 

SUSUNAN PANITIA PORSEMA NU 
PC. LP. MA’ARIF NU KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2019 

 
 
Penanggungjawab : Dr. Fauzi, M.Ag. 

  Ketua PC. LP. Ma’arif NU Kab. Banyumas 
 
Steering Comitee : Mujiburrohman, M.Pd 

  H. Edi Sungkowo, M.Pd 
     Zaenudin, S.Pd. M.Si 
     M. Asror Sa’bani, S.Pd., M.Pd. 
 
Organizing Comitee :  

Ketua   : M. HIDAYATURROHMAN 

Wakil Ketua I  : Waluyo, M.Pd 

Wakil Ketua II  : Busrol Kafi, ST. M.Pd 

Sekretaris  : Syukron Ma’ 

Wakil Sekretaris  : Dani Sistriani, S.Pd 

Bendahara  : Muhemin, M.Pd.I 

Wakil Bendahara : Syaiun, M.Pd.I 

 
Bidang – bidang 
 
A. Bidang Seni  : Akhmad Thontowi, M.Pd.I 

    Musmualim, M.S.I. 
     

B. Bidang Olahraga : Al Amin, M.Pd.I 

    M. Yanuari, S.Pd.Ing. 
 

C. Bidang Usaha Dana : Astajib, S.T. 

    Saefudin, S.Pd.I. 
    Hidayatulloh, S.Ag., M.Pd. 
    Sutrisno, S.Pd.I. 
 

D. Bidang Humas &  

Logistik   : Ahlan, S.Ag 
     Catur Wahyono, S.Pd.I 
     Masrukhin, S.Pd 
     Rokhmat Faozi 

 
           Purwokerto, 4 Januari 2019 

PENGURUS CABANG 
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU 

KABUPATEN BANYUMAS 
 
 
 
 
 

Dr. FAUZI, M.Ag.   MUJIBURROHMAN, M.Pd. 
Ketua     Sekretaris 
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Lampiran : 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B I O D A T A   P E S E R T A 

PEKAN OLAHRAGA DAN SENI MA’ARIF NU XI 

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU  

KAB. BANYUMAS 

TAHUN 2019 
  

   

Nama Peserta : ……………………………………………… Jenis Olahraga/Seni 

Tempat Tanggal Lahir : ……………………………………………….. ……………………. 

Alamat Rumah 

 

: ………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………… 

  Telp./Hp……………………………………………………………….. 

Prestasi 1.  

 2. 

 3. 

Jenjang Pendidikan SD/MI …………………………. Lulus Tahun : ……………………. 

 MTs./SMP……………………… Lulus Tahun : ……………………. 

 MA/SMA/SMK………………… Lulus Tahun : …………………….. 

Nama Pendamping/Official  : ………………………………………………………………………… 

No. HP Pendamping/Official : …………………………………………………………………………. 

Nama Madrasah/Sekolah : ………………………………………………………………………… 

Alamat Madrasah/Sekolah 

 

: ………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………… 

  Telp. : …………………………. ……………………………. 

  

Purwokerto, 10 Februari 2019 

  

Mengetahui, 

Kepala Sekolah/Madrasah      Peserta  

 

 

 

 

………………………………………..    ………………………………… 

NIP. ………………………………….  


