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Nomor : 35/B/PAN-USLUB/HMJ-PBA-FITK/UIN-WS/XI/2017 

Lamp  : - 

Hal        : Undangan 

 

 Kepada Yth 

 ………………………………… 

 

 

 Di tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

  Sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara Usbu’ul Lughoh Bi 

Walisongo (USLUB) 2017 yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab (HMJ PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Walisongo Semarang 2017 dengan tema “Meningkatkan Cinta Bahasa Arab 

Melalui Nusantara di Bumi Walisongo“ yang Insya Allah akan dilaksanakan pada: 

  Hari/Tanggal  :Senin- Selasa 13-14 November 2017 

 Waktu  : 08.00 WIB – selesai 

          Tempat  : Aula Q Kampus 2 lantai 2 UIN Walisongo Semarang 

Maka demi kesuksesan acara tersebut, kami memohon partisipasinya dengan 

mengirimkan delegasi untuk mengikuti perlombaan pada acara tersebut. Adapun jenis 

lomba dan ketentuannya terlampir.  

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian 

Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

      Semarang , 11 September 2017 

 

Panitia Pelaksana 

  Ketua        Sekeretaris 

 

 

Muhammad Farhan Tantowi      Elya Isfiyati 

NIM: 1503026088       NIM: 1503026118 

 

Mengetahui, 

Pengurus HMJ PBA 2017 

Ketua Umum 

 

 

     Misbahul Munir 

     NIM: 1503026109 
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Nomor : 34/B/PAN-USLUB/HMJ-PBA-FITK/UIN-WS/XI/2017 

Lamp  : - 

Hal        : Permohonan Delegasi 

 

 Kepada Yth 

 ………………………………… 

 Di tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

  Sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara Usbu’ul Lughoh Bi 

Walisongo (USLUB) 2017 yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab (HMJ PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Walisongo Semarang 2017 dengan tema “Meningkatkan Cinta Bahasa Arab 

Melalui Nusantara di Bumi Walisongo“ yang Insya Allah akan dilaksanakan pada: 

  Hari/Tanggal  : Senin-Selasa, 13-14 November 2017 

 Waktu  : 08.00 WIB – selesai 

          Tempat  : Aula Q Kampus 2 lantai 2 UIN Walisongo Semarang 

Maka demi kesuksesan acara tersebut, kami memohon partisipasinya dengan 

mengirimkan delegasi untuk mengikuti perlombaan pada acara tersebut. Adapun jenis 

lomba dan ketentuannya terlampir.  

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian 

Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

      Semarang , 11 September 2017 

 

Panitia Pelaksana 

  Ketua        Sekeretaris 

 

 

Muhammad Farhan Tantowi      Elya Isfiyati 

NIM: 1503026088       NIM: 1503026118 

  

Mengetahui, 

Pengurus HMJ PBA 2017 

Ketua Umum 

 

 

 

Misbahul Munir 

NIM: 1503026109 

 

 



 

Usbu’ul Lughoh Bi Walisongo (USLUB) CP : 081215548268 
 

3 

Kata Pengantar 

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

menganugerahkan iman dihati kita dan senantiasa menaungi setiap jengkal perjuangan 

untuk memuliakan sendi-sendi agama. Shalawat bertangkaikan salam semoga selalu 

tercurahkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing 

kita dari jalan kesesatan menuju jalan yang haqiqi. Ammaba’du. 

Sejengkal perjalanan demi perjalanan telah kita lalui untuk menghantarkan 

tercapainya sebuah kegiatan besar Se-Jawa Tengah yaitu Usbu’ul Lughoh Bi 

Walisongo (USLUB). Kami sampaikan ucapan terimakasih banyak atas semangat dan 

dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa mewarnai proses kepanitiaan Usbu’ul 

Lughoh Bi Walisongo (USLUB) guna terciptanya kesuksesan kegiatan ini. Tak lupa 

juga parateman-teman panitia yang senantiasa menjaga semangat dan 

kekompakannya, semoga Allah meridhoi atas apa-apa yang telah kita usahakan. 

Usbu’ul Lughoh Bi Walisongo (USLUB) merupakan sebuah ajang untuk menaburkan 

segala kreativitas,seni dan  budaya siswa maupun mahasiswa dalam ranah pendidikan 

untuk menyiapkan kader-kader yang kompeten dan berkapabilitas tinggi agar bangsa 

ini tidak kekurangan tenaga-tenaga ahli dalam ranah pendidikan. 

Dukungan maupun kritik yang membangun senantiasa kami buka lebar-lebar 

kepada sahabat-sahabat untuk senantiasa memperbaiki segala kekurangan dalam 

kegiatan besar Usbu’ul Lughoh Bi Walisongo (USLUB) di Universitas Islam Negeri 

(UIN) Walisongo Semarang yang tercinta ini. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi 

dari sahabat-sahabat sekalian kepanitian ini takakan dapat terselenggara dengan baik.  

 

 

Semarang, 11 September 2017 

 

 

 

 

 Panitia USLUB 2017 
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KETENTUAN UMUM PERLOMBAAN FESTIVAL PADANG PASIR 2017 

(USLUB PBA UIN WALISONGO 2017) 

A. TATA TERTIB PESERTA 

1. Setiap peserta melakukan pendaftaran pada waktu  yang  telah ditetapkan. 

2. Peserta wajib melengkapi persyaratan pendaftaran : 

a. Mengisi formulir pendaftaran 

b. Foto kopi KTM/KTP (2 lembar) 

c. Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar) 

d. Surat rekomendasi dari Kaprodi/Instansi terkait 

e. Membayar kontribusi sesuai jenis perlombaan 

3. Peserta diharuskan hadir pada saat technical meeting. 

4. Masing-masing instansi boleh mengirimkan delegasi maks. 3 peserta (untuk 

cabang lomba tunggal), dan 2 regu (untuk cabang lomba beregu). 

5. Peserta wajib mengikuti pembukaan lomba di Aula gedung Q 

6. Peserta diharuskan hadir di tempat acara selambat-lambatnya  10  (sepuluh) 

menit sebelum lomba dimulai. 

7. Sebelum perlombaan dimulai,  setiap peserta diwajibkan untuk  melakukan 

daftar ulang (mengisi daftar hadir)  terlebih dahulu. 

8. Setiap peserta yang mengikuti lomba wajib  berperilaku yang sopan dan 

baik.  

9. Setiap peserta wajib memakai pakaian yang sopan dan rapi saat 

melaksanakan lomba. 

10. Penampilan  dari  setiap  peserta  tidak  boleh  melebihi  waktu  yang  telah  

ditentukan. Jika melebihi, maka nilai akan dikurangi sesuai dengan 

kebijakan dewan juri. 

11. Peserta wajib mengikuti kegiatan perlombaan dari awal sampai akhir. 

12. Peserta diperkenankan keluar ruangan atas izin panitia. 

13. Setiap  peserta  diharuskan  memakai  ID  Card  yang  disediakan  panitia  

selama  berlangsungnya cabang perlombaan yang diikuti. 

14. Setiap instansi diwajibkan memiliki  1  official (pendamping) sebagai 

perantara informasi panitia dan peserta. Syarat untuk menjadi official 

adalah pembimbing/pembina dari instansi tersebut. 

15. Ketidakhadiran peserta setelah 3x pemanggilan maka akan ditempatkan 

pada nomor urut akhir. Dan tidak diperbolehkan membawa teks saat tampil. 

16. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib perlombaan akan 

ditentukan pada technical meeting. 
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B. TECHNICAL MEETING 

1. Setiap  peserta  yang  mendaftarkan  diri  diharuskan  untuk  mengikuti  

technical  meeting (apabila  berhalangan  hadir  bisa  diwakilkan  oleh  

pembimbing/pembina)  yang  akan dilaksanakan pada : 

Hari/tanggal   : 7 November 2017 

Waktu      : 09.00-selesai 

Tempat      : Aula Gedung Q (Kampus II) UIN Walisongo 

Semarang. 

2. Setiap  peserta  yang  hadir  diharapkan  untuk  membawa  slip  bukti  

pembayaran  asli  dan fotocopy, dan berkas persyaratan pendaftaran pada saat 

registrasi.  

3. Peserta  yang  tidak  mengirimkan  perwakilannya  (tidak  mengikuti  technical  

meeting)  dianggap menyetujui hasil technical meeting. 

4. Setiap peserta/ perwakilan diwajibkan hadir selambat-lambatnya  10  menit 

sebelum acara dimulai. 

5. Setiap peserta/ perwakilan diwajibkan membawa buku panduan FPP (berupa 

hard/soft file) ketika technical Meeting. 

6. Pengambilan nomor urut tampil peserta dilaksanakan pada technical meeting.. 

C. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran mulai dibuka pada : 

Tanggal : 15 Oktoober – 04 November 2017 

   Waktu  : 08.00-16.00 WIB 

   Tempat : Gedung PKM Lt II FITK UIN Walisongo 

2. Ketentuan pendaftaran : 

a. Pendaftaran on the spot dibuka pada jam kerja (Senin-Jumat jam 08.00-

16.00 WIB), dan pendaftaran online dibuka setiap hari. 

b. Bagi instansi yang tidak memungkinkan untuk mendaftar secara langsung, 

bias membayar uang pendaftaran melalui rekening panitia a/n ALDILA 

ISMI AGUSTIYANTO (Bank BRI No.Rekening 3358-01-048490-53-4) 

yang otomatis sudah terdaftar dan saat technical meeting bukti 

pembayaran asli dan fotocopy harap dibawa. 

c. Pelunasan biaya pendaftran paling lambat tanggal 06 November 2017 

pukul 16.00 WIB (Via Transfer sampai pukul 23.00 WIB). 

d. Bila instansi yang mendaftar dengan mentransfer, harap untuk segera 

konfirmasi ke no telepon 081215548268 (ALDILA) 
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e. Berkas persyaratan pendaftaran dapat dikirim melalui email 

hmjpba.uinws@gmail.com paling lambat pada tanggal 05 November 2017 

pukul 23.59 WIB dengan format subjek Persyaratan USLUB 2017_Nama 

Peserta_Nama Perlombaan. 

 

D. DISKUALIFIKASI 

Apabila ada peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan diatas atau ada 

indikasi kecurangan, maka panitia berhak untuk mempertimbangkan 

pendiskualifikasiannya. 

 

E. PENGUMUMAN PEMENANG 

1. Pengumuman dan penyerahan hadiah pemenang dilaksanakan pada akhir acara 

penutupan USHLUB (Festival Padang Pasir) 2017 sesuai dengan kategori 

(tingkat) masing-masing Lomba yang bertempat di Aula Gedung Q  (Kampus 

II) UIN Walisongo Semarang. 

a. MA sederajat : senin, 13 November jam 17.00-selesai 

 b. MAHASISWA.   : Selasa, 14 November jam 17.00-selesai 

2. Kejuaraan setiap cabang lomba terdiri atas juara I, II, dan III. 

3. Hadiah pemenang berupa tropi, sertifikat, dan uang pembinaan. 

4. Setiap delegasi diwajibkan untuk hadir pada pengumuman pemenang lomba di 

acara penutupan. 

 

F. KETENTUAN LAIN-LAIN  

A. Masing-masing  peserta  berhak  mendapatkan  fasilitas  berupa  konsumsi,  ID  

Card,  dan sertifikat. 

B. Peserta  dan  Pendamping  diperbolehkan  mengambil  foto  di  area  yang  

telah ditentukan panitia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hmjpba.uinws@gmail.com
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JUKLAK DAN JUKNIS LOMBA SMA/MA Se-Jateng dan DIY 

Usbu’ul Lughoh Bi Walisongo ( USLUB) 2107 

 

➢ JUKLAK JUKNIS LOMBA MA SEDERAJAT 

 

❖ LOMBA PIDATO BAHASA ARAB 

A. Ketentuan Substantif 

1. Peserta 

a) Peserta adalah siswa/i dan telah mendapatkan rekomendasi dari kepala 

sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi. 

b) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 70.000,-/org. 

c) Peserta adalah perseorangan. 

d) Peserta setiap instansi maksimal mengirim 2 delegasi. 

e) Panitia menginformasikan nomor urut pada saat peserta melakukan daftar 

ulang (daftar hadir) 

2. Tema Khitobah adalah : 

“ Peran Pendidikan sebagai Penggerak Perubahan” 

3. Ketentuan Penulisan Teks 

a) Teks pidato ditulis arab dengan format: jenis huruf Traditional Arabic 

ukuran 16, tepi kiri 3 cm, tepi kanan 3 cm, tepi atas 3 cm, tepi bawah 3 cm, 

kertas A4, spasi single. 

b) Teks pidato diberi identitas (nama dan asal instansi) dengan format header. 

c) Peserta menyerahkan softcopy teks pidato maksimal tanggal 07 November 

2017 pada pukul 23.59 WIB (melalui email hmjpba.uinws@gmail.com 

dengan format subjek Teks Pidato Bahasa Arab USLUB 2017_Nama 

Peserta ) dan hardcopy sebanyak 2 rangkap paling lambat pada saat 

technical meeting. 

d) Naskah khitobah yang akan dilombakan harap dikumpulkan paling lambat 

3 hari sebelum perlombaan. 

 

4. Waktu 

Waktu yang diberikan untuk tampil adalah 7 menit. 

 

B. Teknis Lomba 

1) Peserta mengisi daftar hadir dan menyerahkan teks pidato dalam bentuk print 

out (rangkap 3) 

2) Peserta hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum tampil. 

mailto:hmjpba.uinws@gmail.com
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3) Peserta yang dipanggil 3 kali dan ditunggu selama 3 menit akan dipindahkan 

ke urutan terakhir. 

4) Peserta tidak diperkenankan membawa atau membaca teks saat tampil. 

5) Waktu dimulai ketika petugas memberi tanda ketukan : 

• Ketukan 1x: mulai menyampaikan pidato 

• Ketukan 2x: persiapan selesai (sisa waktu 1 menit) 

• Ketukan 3x: berhenti menyampaikan pidato 

C. KriteriaPenilaian 

Penilaian juri berdasarkan pada: 

1) Vokal meliputi: intonasi dan penyampaian  :40% 

2) Penguasaan materi     :40% 

3) Adab/penampilan     :20%  

D. Waktu dan Tempat pelaksanaan 

Hari, tanggal : Senin, 13 November 2017 

Pukul  : 09.00-Selesai WIB 

Tempat : kampus 2 uin walisongo 

E. Penanggung Jawab (PJ) 

Latifah Rahma (081329166627) 

Fitrotul Maidah (085876155058) 

 

 

❖ LOMBA KALIGRAFI 

A. Ketentuan Substantif 

1. Peserta 

a) Peserta adalah siswa/i tingkat SMA Sederajat dan telah mendapatkan 

rekomendasi dari kepala sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi. 

b) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 70.000,-/org. 

c) Peserta adalah perseorangan. 

d) Peserta membawa perlengkapan kaligrafi sendiri. 

e) Peserta tidak diperbolehkan membawa atau menggunakan blad. 

f) Peserta harus mentaati peraturan yang ada. 

2. Materi 

Lomba berupa ayat Al-Qur’an dengan pilihan tulisan : 

الذين أمنوا وتطمئِن قلوبهم بذكرهللا  االبذكرهللا تطمئن القلوب }سورة الرعد : 

٢٨ } 



 

Usbu’ul Lughoh Bi Walisongo (USLUB) CP : 081215548268 
 

9 

Artinya : Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingat Allah hati 

menjadi tentram (Q.S. Ar-Ra’du :28) 

3. Waktu 

Waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kaligrafi adalah 3 jam (180 menit). 

B. Teknis Lomba 

1) Kaligrafi ditulis sesuai dengan kreatifitas masing-masing ( jenis khot bebas : 

mushaf, dekor atau lukis) 

2) Media dari karton manila diberikan oleh panitia setelah melakukan daftar 

ulang (43x62 cm/ setengah kertas manila) 

3) Peserta tidak diperbolehkan membawa pola / contoh dari rumah 

4) Semua peralatan yang diperlukan (selain kertas) dipersiapkan oleh masing-

masing peserta 

5) Peserta mulai dan berhenti melukis setelah ada intruksi dari panitia. 

C. KriteriaPenilaian 

Penilaian juri berdasarkan pada: 

1) Kaidah huruf  :40% 

2) Keindahan  :30% 

3) Kreatifitas  :30% 

D. Waktu danTempat Pelaksanaan 

Hari, Tanggal : Selasa, 13 November 2017 

Pukul   : 09.00-Selesai WIB 

Tempat  : kampus 2 uin walisongo 

 

E. Penanggung Jawab (PJ) 

Aulia khoirun nisa' (085728098919) 

Aimmatus s. ( 082337481021 ) 

 

 

❖ LOMBA Ghina’ Arobiy 

A. Ketentuan Substantif 

1. Peserta  

a) Peserta adalah siswa/i dan telah mendapatkan rekomendasi dari kepala 

sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi 

b) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 70.000,-/org. 

c) Peserta adalah perseorangan. 

d) Setiap instasi maksimal mengirimkan 2 siswa/i. 
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e) Materi lagu: 

1. Lagu wajib : Qilil Asyikin  

2. Lagu pilihan ditentukan sendiri oleh peserta. 

f) Peserta menyerahkan teks lagu yang akan dinyanyikan pada saat technical 

meeting dengan font times new roman ukuran 12 dan spasi 1,5 dengan 

kertas ukuran A4. 

g) Peserta menyanyi menggunakan minus one (musik karaoke). Minus one 

tersebut dimasukkan ke dalam flashdisk dengan disertakan nama, instansi, 

dan judul lagu kemudian dikumpulkan ketika technical meeting. 

h) Panitia menyediakan laptop, 3 mikrofon, jack kabel, dan sound system. 

2. Ketentuan Lomba 

a) Lomba melewati 1 tahapan. 

b) Nomor urut tampil peserta ditentukan pada saat technical meeting. 

c) Peserta dipanggil sesuai nomor urut. 

d) Peserta maju sesuai nomor urut tampil setelah dipanggil oleh panitia. 

e) Peserta hadir 30 menit sebelum acara lomba dimulai. 

f) Peserta yang tidak menuju panggung setelah dipanggil 3 kali oleh panitia, 

maka urutan tampilnya akan diakhirkan dengan konsekuensi nilai 

dikurangi 10%. Jika pada saat gilirannya dipanggil kembali selama 3 kali 

danyang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan akan 

didiskualifikasi. 

g) Peserta menyanyikan satu lagu wajib dan satu lagu pilihan.  

h) Waktu yang diperkenankan untuk peserta adalah 10 menit. 

C. Kriteria Penilaian 

• Vocal   :40% 

• Penampilan  :30% 

• Penghayatan  :20% 

• Adab   :10% 

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari, tanggal : Senin, 13 November 2017 

Waktu  : 09.00 WIB-selesai 

Tempat : Kampus 2 UIN Walisongo 

E. Penanggung Jawab (PJ) 

Arief Rochman (089660294366) 

Ika Mustafiyah (082324733207) 
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❖ LOMBA Musabaqoh Qiro’atul Kutub (MQK) 

A. Ketentuan Substantif 

1. Peserta 

a) Peserta adalah pelajar tingkat SMA/MA sederajat dan telah 

mendapatkan rekomendasi dari KepalaSekolah dibuktikan dengan 

surat rekomendasi. 

b) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar 

biaya pendaftaran Rp 70.000,-/org. 

c) Peserta adalah perseorangan. 

d) Setiap Instansi mengirimkan delegasi maksimal 2 orang. 

e) Kuota peserta maksimal 30 orang 

2. Materi 

Materi berupa teks yang diambil dari kitab Fathul Qorib ( Kitabu 

Ahkam Al buyu’, Kitabu Ahkam Al Faroidl wal washoya,Kitabu Ahkam 

An Nikah ) 

3. Waktu 

Waktu yang diberikan untuk tampil adalah 5-7 menit` 

B. Teknis Lomba 

1) Lomba melewati 1 tahapan. 

2) Peserta dipanggil sesuai dengan nomor urut undian. 

3) Tanda setiap peserta untuk tampil adalah sebagai berikut: 

• Ketukan 1x pertama sebagai tanda persiapan untuk tampil 

• Ketukan 2x sebagai tanda mulai, dan mulai menjelaskan 

• Ketukan 3x kedua sebagai tanda persiapan berhenti (sisa waktu 1 

menit) 

• Ketukan 4x sebagai tanda berhenti/ selesai tampil. 

C. KriteriaPenilaian 

1) Membaca dan pemahaman teks  :30% 

2) Munaqosyah     :30% 

3) Qowaidh Nahwiyah dan Shorfiyah :40% 

D. Waktu danTempat Pelaksanaan 

Hari/tanggal : Senin, 13 November 2017 

Pukul  : 09.00-Selesai WIB 

Tempat  : Kampus 2 UIN Walisongo 

E. Penanggung Jawab (PJ) 

Miftahul Munir (085707983539) 

Dina Arfi  (085200159918 )  
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JUKLAK DAN JUKNIS LOMBA MAHASISWA Se-Jateng dan DIY 

Usbu’ul Lughoh Bi Walisongo ( USLUB) 2017 

 

❖ Ghina’ Arobiy 

A. Ketentuan Subtansif 

1. Peserta  

a) Peserta adalah mahasiswa/i aktif  maksimal semester 5  

b) Peserta merupakan mahasiswa, dibuktikan dengan fotokopi KTM (kartu 

tanda mahasiswa). 

c) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 85.000,- / orang. 

d) Peserta merupakan perseorangan. 

e) Materi lagu: 

f) Lagu wajib : Tabassam (Mesut Kurtis) 

g) Lagu pilihan ditentukan sendiri oleh peserta. 

h) Peserta menyerahkan teks lagu yang akan dinyanyikan pada saat technical 

meeting dengan font times new roman ukuran 12 dan spasi 1,5 dengan 

kertas ukuran A4. 

i) Peserta menyanyi menggunakan minus one (musik karaoke). Minus one 

tersebut dimasukkan ke dalam flashdisk dengan disertakan nama, instansi, 

dan judul lagu kemudian dikumpulkan ketika technical meeting. 

j) Panitia menyediakan laptop, 3 mikrofon, jack kabel, dan sound system. 

 

2. Ketentuan Lomba 

a) Lomba melewati 1 tahapan. 

b) Nomor urut tampil peserta ditentukan pada saat technical meeting. 

c) Peserta dipanggil sesuai nomor urut. 

d) Peserta maju sesuai nomor urut tampil setelah dipanggil oleh panitia. 

e) Peserta hadir 30 menit sebelum acara lomba dimulai. 

f) Peserta yang tidak menuju panggung setelah dipanggil 3 kali oleh panitia, 

maka urutan tampilnya akan diakhirkan dengan konsekuensi nilai 

dikurangi 10%. Jika pada saat gilirannya dipanggil kembali selama 3 kali 

danyang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan akan 

didiskualifikasi. 

g) Peserta menyanyikan satu lagu wajib dan satu lagu pilihan.  

h) Waktu yang diperkenankan untuk peserta adalah 10 menit 
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. 

B. Kriteria Penilaian 

• Vocal   :40% 

• Penampilan  :30% 

• Penghayatan  :20% 

• Adab   :10% 

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari, tanggal : Selasa, 14 November 2017 

Waktu  : 09.00 WIB-selesai 

Tempat  : Kampus 2 UIN Walisongo 

D. Penanggung Jawab (PJ) 

Lulu'un Nabila (082227392056) 

Qottrunnida K. (085727271159) 

❖ INSYA’ 

A. Ketentuan Subtansif 

1. Peserta  

a) Peserta adalah mahasiswa/i aktif  maksimal semester 5  

b) Peserta merupakan mahasiswa, dibuktikan dengan fotokopi KTM (kartu 

tanda mahasiswa). 

c) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaraan dan melunasi biaya pen

daftaran sebesar Rp. 85.000,-/orang 

d) Setiap Perguruan Tinggi maksimal mengirimkan 2 (satu) delegasi 

e) Peserta yang terlambat selama 15 menit akan di diskualifikasi, kecuali dap

at dispensasi dari juri dan diperkenankan mengikuti tanpa diberi waktu tam

bahan. 

f) Selama perlombaan berlangsung peserta tidak diperkenankan 

 meninggalkan tempat kecuali dengan izin panitia. 

2. Ketentuan Insya 

a) Penulisan Insya' dalam bentuk Bahasa Arab. 

b) Penulisan insya disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan panitia. 

c) Penulisan Insya' harus karya tulis pribadi (tidak boleh meniru atau  

plagiat). 

3. Materi  

• Materi Insya adalah Pentingnya Pendidikan Karakter 

 

  



 

Usbu’ul Lughoh Bi Walisongo (USLUB) CP : 081215548268 
 

14 

• Sub Tema:   

-Pendidikan Karakter untuk meningkatkan Ideologi Bangsa, 

 -peranan Pendidikan karakter untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia. 

 

4. Ketentuan Penulisan 

a) Peserta mengembangkan insya sesuai dengan kreatifitas dan kemampu

an masing-masing. 

b) Insya ditulis di atas kertas folio bergaris yang disediakan panitia. 

c) Penulisan insya minimal 1 halaman seukuran folio bergaris dan diberi 

SYAKAL lengkap dengan menggunakan bolpoin warna hitam. 

d)  Peserta tidak diperkenankan menggunakan tipe-x dan sejenisnya, tapi 

cukup dengan satu coretan jika ada penulisan yang salah. 

e) Text insya diberi identitas di pojok  kanan atas dengan format : 

• Nama Lengkap  : 

• Instansi  : 

f) Peserta mempresentasikan hasil Insya selama 5 menit dihadapan  

dewan juri 

B. Waktu 

Waktu yang diberikan untuk menulis Insya pada saat perlombaan adalah 

 60 menit, dengan ketentuan : 

• 1x ketukan : perlombaan dimulai 

• 2x ketukan : waktu kurang dari 30 menit 

• 3x ketukan : Perlombaan selesai 

C. Kriteria Penilaian 

a. Isi    :20%   

b. Kaedah    :30%  

c. Presentasi   :20% 

d. Sastra dan kerapihan  :30% 

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari,Tanggal  : selasa, 14 November 2107 

Waktu  : 09.00-Selesai 

Tempat  : kampus 2 uin walisongo 

E. Penanggung Jawab (PJ) 

Dewi Fatichil Camalia (082242416070) 

Alif Hmadan (085600500248) 
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❖ Taqdimul Qishah 

A. Ketentuan Substansi 

1. Peserta 

a) Peserta adalah mahasiswa/i aktif  maksimal semester 5 

b) Peserta merupakan mahasiswa, dibuktikan dengan fotokopi KTM 

(kartu tanda mahasiswa) 

c) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 85.000,-/orang 

d) Persyaratan dikumpulkan saat Technical Meeting 

2. Materi 

a) Cerita bisa memilih dari dua tema berikut ini:  

•  “Kisah Walisongo” 

• “Legenda Rakyat Indonesia” 

b) Isi cerita mampu memberikan keteladanan dalam menerapkan nilai-

nilai budaya dan karakter bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

keislaman dalam kehidupan bermasyarakat 

3. Ketentuan Penulisan Teks 

a. Teks pidato diketik dengan format: jenis huruf Tradisional Arabic 

ukuran 16, tepi kiri 3 cm, tepi kanan 3 cm, tepi atas 3 cm, tepi bawah 3 

cm, kertas A4, spasi 1,5. 

b. Teks pidato diberi identitas (nama dan asal instansi) dengan format 

header. 

c. Peserta menyerahkan hard copy sebanyak 3 rangkap pada saat 

Technical Meeting. 

B. Waktu 

a) Waktu yang diberikan untuk menyampaikan cerita 8 menit. 

b) Peserta yang melebihi batas waktu maksimal, akan dikenai 

pengurangan nilai. 

C. Teknis Lomba 

a) Lomba melewati satu tahapan. 

b) Peserta telah hadir di lokasi perlombaan 10 menit sebelum acara 

dimulai. 

c) Peserta yang telah dipanggil namanya sebanyak 3x dan tidak 

memberikan keterangan maka akan dinyatakan gugur. 

d) Sebelum peserta tampil, peserta sudah menunggu untuk 

mempersiapkan diri di tempat yang telah disediakan panitia. 

e) Peserta tidak diperkenankan membawa catatan dalam bentuk apapun 

saat tampil. 
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f) Tanda setiap peserta untuk menyampaikan Qishoh adalah sebagai 

berikut: 

• Ketukan 1x : tanda untuk memulai cerita 

• Ketukan 2x : tanda waktu masih 2 menit 

• Ketukan 3x : tanda menyampaikan cerita selesa 

 

D. Kriteria Penilaian 

a. Aspek Penilaian 

1) Content  (materi)  

• Ketepatan kosakata dan tata bahasa 

• Penggunaan kebahasaan yang mendukung kedekatan emosional 

dengan penonton 

• Keruntutan cerita 

2) Penyampaian  

• Keakuratan unsur bahasa lisan (pengucapan, tekanan, dan intonasi) 

• Penggunaan mimik wajah dan bahasa tubuh sebagai pendukung 

kedekatan dengan penonton. 

• Kelancaran dalam bercerita 

3) Daya pukau/ kekreatifitasan  

• Kekreatifitasan dalam pemilihan dan penggunaan alat bantu 

(property). 

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari, Tanggal : 14 November 2017 

Pukul  : 09.00-Selesai 

Tempat : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang  

F. Penanggung Jawab (PJ) 

Ailu Liliya H. (087730007163) 

Nur Fika p.  (087730742447 )  

 

❖ Debat Bahasa Arab 

A. Ketentuan Substansif  

1. Peserta 

a) Peserta adalah mahasiswa/i aktif  maksimal semester 5  

b) Peserta merupakan mahasiswa, dibuktikan dengan fotokopi KTM 

(kartu tanda mahasiswa) 

c) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 150.000,-/tim  

d) Peserta merupakan tim yang terdiri dari 3 orang  
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e) Anggota tim tidak dapat digantikan dalam semua babak 

f) Batas maksimal pendaftar lomba debat Bahasa Arab adalah 16 tim 

g) Ketika hari-H dan technical meeting peserta (pendamping/pembimbing 

yang mewakili) wajib hadir 30 menit sebelum acara lomba dimulai dan 

mengisi daftar kehadiran yang telah disediakan panitia  

h) Setiap instansi mengirimkan maksimal 2 tim 

2. Materi  

a) Penghapusan identitas keagamaan di KTP 

b) Bahasa asing mengurangi rasa nasionalisme  

c) Pernikahan dini adalah solusi menyelamatkan generasi  

d) Perlunya sertifikat ustadz/mubaligh  

e) Tolak anggota parpol menjadi komisioner KPU  

f) Penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi 

g) Penggunaan transportasi umum mencegah kemacetan  

 

h) Perlunya larangan penggunaan HP bagi anak berumur dibawah 17 

tahun dilingkungan sekolah  

i) E-tilang demi meningkatkan keterrtiban lalu lintas  

j) Kebiri bagi kaum gay  

k) Sistem perbankan syariah mengatasi krisis ekonomi sosial di Indonesia 

l) Peminjaman dana haji untuk pembangunan infrastruktur 

m) Pemutaran ulang film G30 S/PKI  

B. Teknisi lomba 

a) Topik-topik di atas akan diundi pada saat technical meeting dan 20 

menit sebelum pelaksanaan debat pada babak selanjutnya  

b) Pro kontra ditentukan 10 menit sebelum perlombaan dimulai  

c) Topik-topik yang telah digunakan pada tahap tertentu, tidak akan 

digunakan kembali pada tahap selanjutnya. Dan dilarang menggunakan 

dalil-dalil agama (Al Qur’an, Hadits, dan Kaidah Ushul Fiqh) 

C. Sistem Debat  

a) Penentuan nomor urut akan diundi ketika technical meeting  

b) Sistem debat menggunakan Asian Parliamentary Debate  

c) Peserta lomba wajib hadir 20 menit sebelum pelaksanaan. Apabila 

peserta dipanggil 3 kali tidak hadir maka dianggap gugur  

d) Terdapat 4 tanda ketukan untuk setiap pembicara:  

• 1 kali ketukan    : pembicara mulai memaparkan 

argumentasinya 

• 2 kali ketukan pertama  : 1 menit pertama, tanda 

kelompok lawan boleh menyanggah atau memberi pertanyaan 
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• 2 kali ketukan ke-2   : 1 menit terakhir, tanda waktu 

sanggahan dari kelompok lawan sudah habis  

• 3 kali ketukan    : tanda waktu telah habis dan 

pembicara tidak boleh memaparkan argumentasinya 

e) Waktu untuk bertanya atau memberikan sanggahan kepada pembicara 

dimulai pada menit kedua dan berakhir di menit ketiga 

f) Sanggahan atau pertanyaan boleh ditujukan kepada semua pembicara  

g) Bagi setiap pembicara diwajibkan menerima satu pertanyaan dari 

lawan dan bagi lawan diwajibkan minimal memberi satu pertanyaan 

atau sanggahan  

D. Job Desk Setiap Pembicara 

Pro 

• Pembicara 1 : mendefinisikan topik, mengalihkan, dan 

memberikan argumen yang mendukung. 

• Pembicara 2 : mengkritisi pembicara 1 kontra, dan 

menguatkan argumen pembicara 1 pro dengan bukti. 

• Pembicara 3 : menyanggah pembicara 1 dan 2 kontra dan 

memberi solusi serta memberi kesimpulan dari pembicara 1 dan 2 

pro. 

Kontra 

• Pembicara 1 : menanggapi argumen pembicara 1 pro dan 

menjelaskan konsep ketidaksetujuan kontra. 

• Pembicara 2 : menanggapi pembicara 2 pro dan menguatkan 

argumen pembicara 2 kontra dengan bukti. 

• Pembicara 3 : menyanggah pembicara 1, 2, dan 3 pro dan 

memberi solusi serta memberi kesimpulan dari pembicara 1 dan 2 

kontra. 

E. Tahapan lomba 

a) Babak penyisihan merupakan babak penyisihan dari 16 tim yang akan 

memperebutkan 8 tim terbaik yang akan maju ke babak selanjutnya 

dengan menggunakan sistem scoring. 

b) Babak perempat final terdapat 8 tim yang akan berdebat da akan 

dipilih 4 tim terbaik yang akan maju ke babak semifinal dengan 

menggunakan sistem gugur. 

c) Babak semifinal terdapat 4 tim yang akan berdebat dan akan dipilih 2 

tim terbaik yang akan maju ke babak final dengan menggunakan 

sistem gugur. 

d) Babak final ini akan memperebutkan pemenang juara 1 dan 2 
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e) Keputusan juri adalah mutlak 

F. Kriteria Penilaian 

a) Materi  : Kesesuaian alasan dengan tema debat,ketuntasan 

pembahasan,kualitas gagasan,logika,dan keaslian pemikir 

b) Bahasa  : Keselarasan bahasa dan ketepatan bahasa 

c) Manner  : Kesantunan Volume suara dan bahasa tubuh 

d) Team Work : Kesinambungan gagasan antar anggota dan kerjasama 

G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari, Tanggal : selasa,14 November 2017 

Waktu  : 09.00-Selesai 

Tempat   : Aula Gedung Q Kampus 2 UIN Walisongo 

H. Penanggung Jawab (PJ) 

Atika Nurul Kaffi (085712113447) 

Andita Aprillia F. ( 085740196484 )  

❖ Lomba Puisi 

A. Ketentuan Substansif 

1. Peserta 

a) Peserta adalah mahasiswa/i aktif  maksimal semester 5 

b) Peserta merupakan mahasiswa, dibuktikan dengan fotokopi KTM 

(kartu tanda mahasiswa) 

c) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 85.000,-/orang 

d) Peserta lomba puisi merupakan Mahasiswa/i se – Jateng dan DIY 

e) Tiap Perguruan Tinggi diperbolehkan mengirimkan delegasi 2(satu) 

Mahasiswa/i 

f) Tiap Perguruan Tinggi diperkenakan membawa 1 (satu) pendamping. 

2. Materi 

Tema baca puisi : 

a) Kritik Sosial 

b) Cinta dan Agama 

3. Waktu 

Durasi membaca puisi yaitu  7 (tujuh) menit.  

B. Teknis Lomba 

a) Peserta lomba sudah berada ditempat 15 menit sebelum lomba dimulai. 

b) Apabila peserta sudah dipanggil sebanyak 3 kali dan belum hadir,maka 

peserta dinyatakan didiskualifikasi 

c) Peserta yang mengikuti lomba baca puisi harus puisi yang belum 

pernah dilombakan. 
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d) Peserta yang menjadi juara 1,2,3 diambil dari hasil penilaian juri 

berdasarkan hasil baca puisi terbaik. 

e) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

C. Kriteria Penilaian 

Penilaian dalam lomba baca puisi ini meliputi : 

a) Vocal    :40% 

b) Artikulasi   :30% 

c) Gasture    :20% 

d) Adab    :10% 

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari,Tanggal  : Selasa,14 November 2107 

Waktu  : 09.00-selesai 

Tempat  : kampus 2 uin walisongo 

E. Penanggung Jawab (PJ) 

Uzlifatul Jannah (085642879005) 

Wilda Jaya U. (085875878581) 
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FORMULIR PENDAFTARAAN PESERTA FESTIVAL PADANG PASIR 

(USLUB) 2017 

 

 

 

 

Nama Peserta :..........................................................   

Tempat/Tanggal lahir :.......................................................... 

Asal Sekolah/ 

Perguraan Tinggi  :.......................................................... 

Alamat Sekolah/ 

Perguruaan Tinggi  :.......................................................... 

No.Telp   :.......................................................... 

Jenis lomba yang diikuti : .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,.................... 

 

Mengetahui, 

Pendamping       Peserta 

  

      

 

 

 


