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KATA PENGANTAR 

Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT atas anugrah-Nya sehingga 

kami dapat mengadakan acara Gebyar Bahasa Arab dalam kepengurusan ITLA‟ 

Periode 2019-2020. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada 

baginda Nabi Muhammad SAW. Acara ini diselenggarakan untuk mengapresiasi 

kecakapan Pelajar maupun Mahasiswa dalam pembelajaran Bahasa Arab. Hal ini juga 

untuk mengapresiasi keindahan Bahasa Arab yang merupakan bahasa resmi di PBB 

sejak tahun 1973.  

Terima kasih kami ucapkan kepada ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Dan 

tak lupa juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Rektor IAIN 

Syekh Nurjati Cirebon, serta seluruh Mahasiswa  Bahasa Arab se-Indonesia dan 

seluruh peserta yang turut berpartisipasi dalam Gebyar Bahasa Arab ini. Semoga kita 

semua dapat mengambil manfaat dalam acara ini.  

 

 

 

Cirebon, 10  Maret 2019 
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PENDAHULUAN 

Mengacu pada pengembangan sumber daya manusia sedini mungkin secara 

terarah, terpadu dan menyeluruh, melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh 

komponen bangsa, agar generasi muda berkembang secara optimal disertai dengan hak 

dukungan dan lindungan sesuai potensinya. Maka sebagai pengemban nama kaum 

terpelajar, kami para mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang berada di 

lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon berusaha untuk mengembangkan potensi dalam 

berbahasa Arab sebagai salah satu upaya kami untuk ikut membantu meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia.  

Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur‟an, sementara Al-Qur‟an didalamnya 

terdapat berbagai disiplin ilmu yang akan sangat berarti jika kita dapat menggalinya 

dengan kemampuan berbahasa Arab yang kita miliki. Jika ini menjadi satu bongkah 

berlian untuk pendidikan, maka akan dapat memberikan kontribusi besar untuk kemajuan 

pendidikan khususnya dan dalam setiap sektor kehidupan umumnya. Akan tetapi satu hal 

yang memprihatinkan bagi kita adalah bahwasanya keberadaan bahasa Arab di Indonesia 

ini belum mempunyai pengaruh yang signifikan dibandingkan bahasa-bahasa lainnya, 

padahal dengan bahasa Arab kita dapat membuka kunci-kunci keberhasilan yang terdapat 

di dalam Al -Qur‟an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.  

Norman Vincent Peale di dalam bukunya yang berjudul ”Anda Pasti Bisa Bila Anda Pikir 

Bisa”, menyebutkan bahwa : ”Motivasi tertinggi adalah motivasi spiritual”. Bahasa Arab 

memang identik dengan Islam, karena segala sesuatu dalam Islam mencakup sumber dan 

pelaksanaan ibadah semuanya menggunakan bahasa Arab. Jika dengan bahasa Arab 

dapat memperdalam pemahaman terhadap Islam, maka Islam dapat mencapai kemajuan 

peradaban dan kesejahteraan. Untuk mencapai semua itu, masyarakat terlebih dahulu 

harus dapat menaruh minat terhadap bahasa Arab.  

Bagi bangsa Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam ini dapat 

menjadi modal besar untuk mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan. Ini membutuhkan 

satu upaya yang membumi di masyarakat sehingga menjadi satu gebrakan yang 

menginspirasi mereka untuk terus mengembangkan potensi. Jika hal ini tidak dilakukan, 

maka sampai kapan kita harus menunggu negeri kita tercinta ini bangkit dari 

keterpurukannya karena pada kenyataannya sampai dengan detik ini, negara kita hanya 

dijadikan sebagai tempat eksploitasi tanpa produksi.  

Dengan demikian, sebagai bagian dari masyarakat muda Indonesia, kami 

bermaksud hendak mengadakan acara yang kami beri nama GEBYAR BAHASA ARAB 

(GBA) 2019. Acara GBA 2019 ini merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan 

membumikan budaya, pendidikan dan bahasa Arab di kalangan pelajar pada khususnya 

dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dengan harapan dapat menjadi satu motivasi 

untuk meningkatkan kualitas diri dengan mengembangkan potensi dalam pengajaran dan 
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keterampilan bahasa Arab dan Seni. Kegiatan ini lebih menitikberatkan pada unsur 

kebahasa-Araban dan Seni Islam serta implementasinya dalam pendidikan. Kegiatan ini 

dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidkan Bahasa Arab (HMJ-PBA) 

IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

 

NAMA DAN TEMA KEGIATAN 

Kegiatan ini dinamakan GEBYAR BAHASA ARAB (GBA) 2019. Pada kegiatan kali ini, 

kami mengangkat tema “Eksistensi Bahasa Arab dalam Peranan Budaya dan Pendidikan 

“  

 

TUJUAN 

Tujuan dari kegiatan GEBYAR BAHASA ARAB (GBA) 2019 ini adalah :  

1. Memperkenalkan pendidikan bahasa arab kepada masyarakat Indonesia, khususnya 

masyarakat PBA dan peserta lomba.  

2. Meningkatkan kualitas mahasiswa studi arab di Indonesia dalam penguasaan bahasa 

arab dan pendidikan bahasa Arab.  

3. Memberi motivasi belajar bahasa, pendidikan bahasa arab pada siswa, santri dan 

mahasiswa di Indonesia.  

4. Terjalinnya persahabatan antar mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.  

5. Terjalinnya persahabatan antar siswa MA dan sederajat dari berbagai daerah se-

Wilayah III Cirebon.  

6. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa, siswa dan khalayak umum untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam bidang seni, dan keilmuan berkaitan dengan 

Bahasa Arab dan Budaya Timur Tengah.  

 

SASARAN 

Sasaran dari diadakannya acara ini adalah :  

1. Mahasiswa/i Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia  

2. Siswa/i SMA/MA/sederajat  

3. Santri se-Wilayah III Cirebon  
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4. Seluruh masyarakat umum  



Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab (HMJ PBA) / ITLA’ 

6 | GEBYAR BAHASA ARAB 2019 
 

WAKTU DAN TEMPAT 

Hari & tanggal: Senin - Jum‟at, 22-26 April 2019 

Tempat : IAIN Syekh Nurjati Cirebon  

 

DESKRIPSI KEGIATAN 

Sesuai dengan tema GEBYAR BAHASA ARAB (GBA) 2019, “Eksistensi Bahasa Arab 

dalam Peranan Budaya dan Pendidikan”, maka kami akan mengadakan lomba olah 

kemampuan bahasa seperti CCBA, Pidato, Puisi, Insya, MQK, Kaligrafi, Debat, POP 

Arab, dan Photo bagi tingkat mahasiswa dan siswa madrasah ‘aliyah atau sederajat se-

Indonesia guna mengembangkan ketertarikan Bahasa Arab dalam segala aspek.  

 

PENYELENGGARA 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai panitia 

pelaksana dengan dukungan penuh Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Dekan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan IAIN 

Syekh Nurjati Cirebon.  

 

KETENTUAN-KETENTUAN 

Perlombaan : 

a. Tingkat Mahasiswa  

b. Tingkat Siswa MA atau sederajat  

c. Umum dan Santri  

I. Perlombaan : 

a. Lomba Kategori Siswa  

 

Lomba kategori siswa diikuti oleh siswa Madrasah Aliyah atau sederajat.  

Lomba kategori siswa terdiri atas:  

a) Cerdas Cermat Bahasa Arab  

b) Pidato Bahasa Arab  

c)  Puisi Bahasa Arab  

a.  Lomba Kategori Umum  

Lomba kategori umum dapat diikuti oleh khalayak umum.  

Lomba kategori umum terdiri atas:  

a) Lomba Kaligrafi  
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b) Musabaqoh Qiraatul Kutub (MQK)  

c)  POP Arab  

d)  Mengarang Bahasa Arab (Insya)  

e)  Photo GBA‟19 

 

b. Lomba Kategori Mahasiswa  

 

Lomba kategori mahasiswa diikuti oleh mahasiswa seluruh Indonesia.  

Lomba kategori mahasiswa terdiri atas:  

a) Debat Bahasa Arab  

b)  Pidato Bahasa Arab  

c) Puisi Bahasa Arab  

 

II. Ketentuan Umum Peserta Lomba Kategori Mahasiswa/Siswa  

a. Peserta adalah Mahasiswa/Siswa yang terdaftar dan berstatus aktif pada 

Perguruan Tinggi/Sekolah tertentu, dibuktikan dengan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM)/Kartu Pelajar dan foto copy transkrip nilai/raport terakhir.  

b.  Peserta adalah Mahasiswa program Strata 1 atau UKM yang bergerak di 

bidang kebahasa araban/Siswa Sekolah Menengah Pertama dan Atas atau 

sederajat yang terdapat bahasa arab di sekolahnya.  

c. Peserta harus didaftarkan dan tergabung dalam Tim Perguruan 

Tinggi/Sekolah yang bersangkutan.  

d. Pendaftaran dibuka sejak 1 Maret-17 April 2019 

e. Mengisi dengan online formulir pendaftaran selambat-lambatnya 17 April 

2019 atau datang langsung ke sekretariat GBA.  

f. Untuk pengisian formulir lomba debat yang memiliki 2 TIM dari satu jurusan 

harap mencantumkan nama TIM nya pada kolom delegasi atau utusan. 

Contoh TIM A IAIN SNJ Cirebon.  

g. Aplikasi yang harus disertakan adalah:  

a) Foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) / Kartu Pelajar.  
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b)  Surat rekomendasi atau surat tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan 

Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan/ Ketua Jurusan/Kepala 

Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.  

h. Pengumpulan aplikasi selambat-lambatnya ketika technical meeting.  

i.  Nomor urut peserta ditentukan melalui pengundian pada saat technical 

meeting, 1 hari sebelum hari pelaksanaan acara GBA di tempat yang telah 

ditentukan.  

j.  Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara yang diselenggarakan 

sesuai dengan yang tercantum dalam pedoman ini.  

k. Sanksi tiap perlombaan, tertera  pada petunjuk teknis dan pelaksana pada 

masing-masing lomba 

l.  Setiap peserta maximal dapat mengikuti 2 lomba  
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III. Ketentuan Umum Peserta Lomba Kategori Umum  

a. Peserta merupakan khalayak umum.  

b. Batas usia bagi peserta minimal 16 tahun dan maksimal 24 tahun.  

c.  Pendaftaran dibuka sejak 1 Maret-17 April 2019 

d. Mengisi secara online formulir pendaftaran.  

e. Menyertakan foto kopi KTP/kartu identitas lain.  

f.  Pengisian formulir pendaftaran melalui online selambat-lambatnya pada tanggal 

17 April 2019 

g.  Pengumpulan kartu identitas selambat-lambatnya pada saat technical meeting  

h. Nomor urut ditentukan ketika technical meeting/ 1 hari sebelum pelaksanaan 

lomba.  

i.  Sanksi tiap perlombaan, tertera  pada petunjuk teknis dan pelaksana pada 

masing-masing lomba 

j. Setiap peserta maksimal dapat mengikuti 2 lomba  

IV. Tata Cara pendaftaran 

1. Pendaftaran online 

a. Klik https:/ /gba2019.blogspot.com/?m=1. 

b. Klik registrasi GBA 2019 

c. Melengkapi data diregistrasi GBA 2019 

d. Membayar uang pendaftaran 

e. Membayar uang pendafaran melalui online bisa ditransfer ke No.Rek 

:374084848568(BCA) An Zahra Farida 

f. Mengonfirmasi pendaftaran dan kelengkapan berkas ke No: 089695567404 

(Zahra Farida) 

2. Pendaftaran Offline 

a. Mengisi formulir pendaftaran yang terlampir dalam surat undangan dan wajib 

mengisi formulir online yang tersedia di link pendaftaran. 

b. Melengkapi berkas yang telah ditentukan 

c. Menyerahkan formulir dan berkas persyaratan dengan menghubungi kontak 

penanggung jawab tiap lomba. 

g. Membayar uang pendaftaran dengan  menghubungi No: 089695567404 

(Zahra Farida) 
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V.  Sanksi  

a. Segala bentuk pelanggaran akan dikenakan sanksi diskualifikasi.  

b. Pada lomba yang menggunakan sistem presentasi keterlambatan peserta akan 

dipanggil selama 3 kali dan akan diakhirkan pada nomor urutan dan nilai 

akan dikurangi 10 point. Pada keterlambatan selanjutnya akan 

didiskualifikasi.  

c.  Pada lomba non presentasi tidak ada tambahan waktu karena keterlambatan. 

 

VI. Official  

a. Official adalah mereka yang tidak ikut berlomba dan merupakan personil 

dalam Tim yang mempunyai tugas tertentu dalam menunjang keperluan para 

peserta lomba  

b. Official dapat berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, atau pembimbing / 

pendamping mahasiswa lainnya.  

 

VII. Technical Meeting 

Setiap peserta yang mendaftar wajib mengikuti technical meeting yang akan 

dilaksanakan pada : 

 Siswa MA/sederajat  

Hari/tanggal : Sabtu, 20 April 2019 

Waktu  : 13.00 s.d selesai  

Tempat  :IAIN Cirebon Center (ICC) 

 Mahasiswa dan Umum 

Hari/tanggal : Ahad, 21 April 2019 

Waktu  : 08.00 s.d selesai 

Tempat  : IAIN  Cirebon Center (ICC) 

VIII. Penjurian   

A. Pengertian 

a. Penjurian adalah ketentuan dan proses penilaian terhadap penampilan dan 

penyajian peserta lomba, serta penetapan hasil lomba.  

b.  Juri adalah perorangan yang melakukan penilaian terhadap penampilan peserta, 

dan menetapkan hasil lomba  

c.  Dewan juri adalah tim penilai yang mencakup seluruh juri  

B.  Pembentukan Dewan Juri  

1. Dewan juri dibentuk menjelang hari pelaksanaan acara GBA dan berakhir 

sampai selesainya acara  
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2.  Hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengangkat seorang juri adalah sebagai 

berikut: Memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan materi yang akan 

dinilai.  

3. Mampu bersikap objektif, adil, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

penilaian.  

C. Tugas dan Wewenang Dewan Juri  

a. Melakukan penilaian terhadap penampilan peserta.  

b. Menetapkan peserta yang berhak mengikuti babak selanjutnya dalam suatu 

cabang lomba. 

c. Menetapkan pemenang dalam suatu cabang lomba.  

D. Tugas dan Wewenang Panitia  

a. Melaksanakan keadministrasian Dewan Juri.  

b.  Mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian lomba.  

E. Penentuan Finalis dan Pemenang  

a. Finalis dan pemenang ditentukan berdasarkan perolehan nilai dari seluruh aspek 

penilaian. 

b. Peserta dengan nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang pertama dan 

seterusnya berdasarkan rangking nilai.  

c. Apabila terdapat dua atau lebih peserta yang memperoleh nilai yang sama, maka 

pemenang ditetapkan berdasarkan pada nilai tertinggi pada aspek penilaian 

pertama.  

IX. Ketentuan masing-masing lomba  

 

KATEGORI MA SEDERAJAT 

 

A. Lomba Cerdas Cermat Bahasa Arab ( CCBA )  

a. Lomba Cerdas Cermat Bahasa Arab merupakan cabang lomba kategori 

siswa/i, yaitu Siswa/ i mengasah pemahaman Bahasa Arab dengan menjawab 

beberapa pertanyaan sesuai materi yang telah ditentukan oleh panitia. 

b. Peserta merupakan regu yang terdiri dari 3 orang.  

c. Peserta telah terdaftar dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.150.000,- 

d. Peserta lomba menyerahkan persyaratan berupa Photocopy kartu pelajar, surat 

rekomendasi dari sekolah dan foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah. 

e. Pengumpulan persyaratan paling lambat di Technical Meeting. 

f. Jumlah kuota yang di sediakan panitia sebanyak 16 Regu. (Setiap sekolah 

maksimal mengirim 2 regu) 

g. Peserta berpakaian Rapih . ( Bersepatu) 
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h. Peserta memakai almamater masing - masing  sekolah / seragam kebanggaan  

i. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum perlombaan dimulai 

j. Materi perlombaan : 

 Nahwu  

 Shorof 

 Mufradat  

k. Tahap Perlombaan: 

 Peserta mengambi nomor urut ketika TM (Technical Meeting) 

 Lomba terdiri atas 2 babak  

a) Babak Penyisihan  

o Peserta akan dikelompokkan kedalam 4 kelompok  

o Setiap kelompok terdiri dari 4 Regu  

o Pada babak penyisihan terdiri dari fase utama & fase rebutan. 

o Regu yang terbaik pada setiap kelompok berhak maju ke babak 

final  

b) Babak Final  

o Babak final terdiri dari  Regu terbaik  pada setiap kelompok  

o Pada babak ini lomba terdiri dari fase utama dan fase rebutan  

l. Sistem Lomba : 

          Sistem lomba terdiri dari 2 fase : 

a. Fase Utama 

 Setiap tim harus menunjuk salah satu anggotanya sebagai juru bicara  

untuk menjawab pertanyaan.  

 Setiap tim boleh menjawab pertanyaan setelah soal di bacakan 2 × oleh 

Dewan Juri.  

 Waktu menjawab pertanyaan 30 detik & diakhiri dengan bel.  

 Apabila regu tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan atau jawabannya 

belum sempurna maka pertanyaan akan dilempar kepada regu lain. 

 Pelemparan pertanyaan dilakukan dengan cara rebutan. 

 Regu yang pertama kali menekan bel berhak menjawab lemparan 

pertanyaan.  

 Skor penilaian : 

~ Benar menjawab pertanyaan dengan sempurna  = 100 Point. 

~ Salah menjawab pertanyaan lemparan = - 25 Point. 
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~ Skor Penilaian ketika jawaban kurang sempurna sesuai Kebijakan dari 

Juri. 

b. Fase Rebutan  

 Pada fase ini terdapat 15 pertanyaan rebutan. 

 Pertanyaan dibacakan Langsung oleh Juri. 

 Setiap Anggota regu boleh menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh 

juri.  

 Ketika pertanyaan di bacakan, kemudian ada peserta yang menekan bel, 

maka pembacaan dihentikan & kesempatan untuk menjawab pertanyaan 

akan di berikan langsung kepada peserta yang menekan bel. 

 Skor Penilaian. 

~ Benar menjawab pertanyaan rebutan = 100 Point.  

~ Salah menjawab pertanyaan rebutan = - 100 Point.  

~ Skor penilaian ketika jawaban kurang sempurna sesuai kebijakan dari 

Juri.  

m.  Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa di ganggu gugat. 

n. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Babak penyisihan  

Hari, tanggal : Senin, 22 April 2019  

Waktu : Pukul 12.30 s.d Selesai 

Tempat : ICC 

 Babak final  

Hari, tanggal : Kamis, 25 April 2019  

Waktu : Pukul 08.00 s.d  selesai 

Tempat : ICC  

o.  Peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa 

didiskualifikasi. 

p. Penanggung jawab: 

Rif´atussholihah :083120511798 

Siti Anisah  :0895804143661 

Mudrikatusa’adah :083824307762         

B. Lomba Pidato MA Sederajat  

a. Lomba pidato merupakan cabang lomba kategori siswa/i. siswa/i berpidato 

menggunakan Bahasa arab sesuai dengan tema dan judul yang telah 

ditentukan. 
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b. Peserta ialah perorangan dan diperbolehkan membawa alat peraga atau 

pembantu. 

c. Peserta tidak diperbolehkan membawa teks pidato pada saat lomba 

berlangsung. 

d. Mendaftarkan diri dan membayar pendaftaran sebesar Rp 65.000. 

e. Kuota peserta yang disediakan sebanyak 30 peserta dan masing-masing 

sekolah maksimal mendelegasikan 2 peserta. 

f. Peserta berpakaian bebas namun sopan. 

g. Materi perlombaan: 

 Peran Bahasa Arab di Era Millenial  

 Eksistensi Bahasa arab dalam kebudayaan dan peradaban 

dunia 

 Pentingnya mempelajari dan mengamalkan Bahasa arab 

 Peran  Bahasa arab dalam peradaban dan pembangunan 

bangsa Indonesia  

h. Teks pidato diketik pada kertas A4 dan di foto copy sebanyak 3 rangkap. 

Wajib diserahkan ketika technical meeting (TM). 

i. Peserta lomba harap mengumpulkan fotocopy kartu pelajar atau surat 

rekomendasi kepala sekolah dan foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Wajib 

diserahkan ketika technical meeting (TM). 

j. Tahapan lomba : 

k. Penentuan urutan tampil sesuai dengan pengundian pada saat tehnical 

meeting.  

 Perlombaan terdiri dari satu babak. 

 Durasi waktu perlombaan adalah 5-7 menit. 

 Durasi pembukaan pidato maksimal 3 menit. 

l. Pemenang lomba diumumkan pada saat penutupan acara Gebyar Bahasa arab 

(GBA). 

m. Peserta yang tidak hadir setelah namanya dipanggil 3 kali akan dipindahkan 

urutannya ke urutan terakhir dan akan dilakukan pengurangan nilai 10 poin. 

Jika tidak hadir, peserta dinyatakan gugur. 

n. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

o. Sistem perlombaan: 

 Peserta wajib hadir di tempat perlombaan 15 menit sebelum 

perlombaan di mulai. 

 Peserta tampil sesuai dengan urutan tampil yang telah ditentukan. 



Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab (HMJ PBA) / ITLA’ 

15 | GEBYAR BAHASA ARAB 2019 
 

 Tanda di mulainya perlombaan yaitu diawali dengan lampu berwarna 

hijau. 

 Lampu berwarna kuning menandakan waktu 2 menit sebelum lomba 

berakhir. 

 Lampu berwarna merah menandakan waktu lomba telah berakhir. 

p. Kriteria penilaian 

NO Unsur Penilaian  Nilai 

1 Performance Kerapihan 10-100 

Ketetapan Waktu 10-100 

Kesopanan 10-100 

2 Teknik Orasi Kesesuaian materi dengan tema 10-100 

Tata Bahasa 10-100 

Tingkat pemahaman 10-100 

q. Waktu dan tempat pelaksanaan 

Hari, tanggal  : Selasa, 23 April 2019 

Waktu   : 08.00 s.d selesai 

Tempat : Aula SBSN 

r. Peserta wajib mengikuti tata tertib perlombaan. Peserta yang melanggar tata 

tertib akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi. 

s. Penanggung Jawab  

Dianawati : 085603400937 

Imas M : 083156631380 

 

 

B. Lomba Puisi MA sederajat 

a. Lomba puisi merupakan cabang lomba kategori siswa, yaitu siswa/i 

membaca puisi dalam Bahasa arab dengan teks yang telah dibuat peserta 

berdasarkan tema yang telah ditentukan. 

b.  Peserta adalah perorangan dengan ketentuan peserta diperbolehkan tampil 

dengan pengiring, property dalam menunjang penampilan peserta. 

c.  Membayar uang pendaftaran sebesar Rp.65.000; 
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d. Jumlah kuota yang disediakan panitia sebanyak 25 peserta, sedangkan 

jumlah kuota peserta yang disediakan masing-masing sekolah maksimal 

mendelegasikan 2 peserta 

e. Peserta berpakaian bebas namun sopan. 

f. Peserta yang tidak hadir setelah namanya dipanggil 3 kali akan 

dipindahkan urutannya ke urutan terakhir dan akan dilakukan pengurangan 

nilai 10 poin. Jika tidak hadir, peserta dinyatakan gugur. 

g. Materi perlombaan: 

إلمام الشافعى –دع األيّام تفعل ما تشاء   

منير القرنى –دامت األفراح فى ظّل النجاح   

أنيس شوشان –سالم عليكم وعلينا السالم   

 Teks puisi yang diketik pada kertas A4 dengan font traditional Arabic  

berukuran 20 dan fotoCopy sebanyak 3 rangkap. Wajib diserahkan 

pada saat technical meeting 

h. Tahapan lomba: 

- Penentuan urutan tampil sesuai dengan pengundian yang dilakukan pada 

saat Tehnical meeting 2 hari sebelum hari pelaksanaan acara GBA, dan 

disertakan mengumpulkan pengiringan (backsound/instrument) jika ada. 

- Perlombaan hanya terdiri dari 1 babak 

- Waktu yang diperkenankan untuk membawakan puisi 5-7 menit 

- Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

i. Kriteria penilaian 

No Unsur Penilaian  Nilai 

1 Fasohah 20 

2 Ekspresi 30 

3 Kelancaran/intonasi 35 

4 Adab 15 

j. Waktu dan tempat pelaksanaan: 

Hari/tanggal : Kamis, 25 April 2019 

Waktu          : 08:00 s.d selesai 

Tempat         : Aula SBSN  
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k. Penanggung jawab: 

Ain Nur Fitri : 081382351697   

Ainiyyah N.F : 08953574013 

 

KATEGORI UMUM 

A. Lomba Kaligrafi 

a. Lomba Kaligrafi merupakan cabang lomba kategori umum dalam bentuk 

hiasan mushaf yaitu peserta menulis indah ayat Al Qur‟an yang 

menekankan kebenaran dan keindahan tulisan sesuai dengan content tulisan 

yang telah ditentukan. 

b. Lomba bersifat Individu dengan usia 16 – 24 tahun. 

c. Peserta membayar uang pendaftaran sebesar; Rp.90.000; 

d. Peserta mengumpulkan Foto Copy KTM /KTP/Kartu Siswa dan foto 3x4 

sebanyak 2 buah 

e. Jumlah kuota yang disediakan panitia  yaitu 30 peserta 

f. Peserta menggunakan pakaian rapih, bersih dan santun 

g. Selaian Peserta, Juri dan Panitia dilarang masuk ke lokasi perlombaan 

h. Peserta datang maksimal 30 menit sebelum lomba dimulai 

i. Peserta yang terlambat hadir diperbolehkan masuk tetapi tidak mendapatkan 

tambahan waktu 

j. Peserta tidak boleh membawa alat elektronik dalam bentuk apapun ke 

dalam lokasi perlombaan 

k. Peserta wajib mengikuti Technical Meeting  

l. Bagi Peserta yang tidak menghadiri Technical Meeting dianggap 

menyetujui hasil 

m. Tahapan Lomba: 

 Lomba terdiri dari satu babak 

 Penentuan Nomor Peserta dilakukan pada saat Technical Meeting  

 Content Kaligrafi yang ditulis (Maqro)  diberitahukan pada saat 

Technical Meeting 

 Tulisan merujuk kepada mushaf standar Nasional 

 Peserta memulai dan menyudahi proses membuat kaligrafi setelah 

diberi Intruksi oleh Panitia 

 Durasi waktu maksimal 8 jam (termasuk Ishoma) 

n. Pemenang Lomba diumumkan pada saat penutupan GBA 

o. Sistem Lomba: 



Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab (HMJ PBA) / ITLA’ 

18 | GEBYAR BAHASA ARAB 2019 
 

 Peserta membawa alat tulis masing-masing 

 Peserta menggunakan kertas bersetempel GBA 

 Karya dibuat pada kertas karton gambar yang berwarna putih 

dengan menggunkan tinta/cai air/akrilik/cat cenis lain dengan 

warna bebas 

 Jenis Khat yang digunakan Naskhi sebanyak 3-5 baris ukuran 

mushaf, untuk penulisan nama surat dan ayat menggunakan khat 

selain khat Naskhi 

 Baris-baris teks ayat yang harus ditulis mendatar (tidak oval, 

melingkat, krucut atau kubis) 

 Hiasan atau iluminasi/ornamen harus menggunakan minimal 3 

macam warna pilihan 

 Tidak diperbolehkan menggunakan hiasan dari bahan jadi seperti 

daun, bulu dan lain-lain 

 Dilarang menggunakan karya jadi atau foto sebagai acuan/refensi 

 Peserta diperbolehkan membawa mal/cetakan atau desain hanya 

untuk desain hiasan atau ornamen. 

 Media yang digunakan berukuran karton manila (+85x61 cm) 

 Ukuran huruf disesuaikan dengan ruangan kertas, menggunakan 

pulpen cair, pena tutul dan atau handam 

 Tulian digoreskan secara langsung tanpa bantuan alat cetak atau 

mal/parton huruf dalam benuk dan jenis apapun 

 Peserta bertanggung jawab atas peralatannya sendiri, seperti; cat 

dan lain-lain. Panitia hanya menyediakan kertas karton 

 Hasil karya peserta menjadi hak milik panitia dan tidak dapat 

dikembalikan 

 Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

p. Kriteria Penilaian 

N0 Unsur Penilaian  Nilai 

A. BIDANG KAIDAH KHAT  

1. Bentuk dan Proporsi huruf 15 

2. Jarak spasi dan letak huruf 10 

3. Keserasian dan komposisi antar huruf 10 
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B. BIDANG KEINDAHAN KHAT  

1. Orisinalitas dan kreatifitas 15 

2. Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan) 10 

C. BIDANG KEINDAHAN HIASAN  

1. Unsur disain dan tata warna 20 

2. Keserasian format 10 

3. Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan) 10 

 

q. Waktu dan tempat pelaksana : 

Hari/Tanggal  : Senin, 22 April 2019 

Waktu   : 12:30 s.d selesai 

Tempat  : Gedung O 201 

r. Peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi 

dan tidak berhak atas fasilitas yang disediakan oleh panitia 

s. Penanggung Jawab: 

 Moh. Kholid Wahyudi : 088226556308 

 

B. Musabaqah Qira’atul-Kutub (MQK) 

 Lomba Musabaqah Qira‟atul Kutub (MQK) merupakan cabang lomba 

kategori umum dalam bentuk pembacaan kitab klasik yang telah ditentukan 

oleh panitia. 

a. Peserta telah melakukan registrasi pendaftaran  

b. Peserta merupakan perorangan dengan usia 16-24 tahun. 

c. Setiap instansi maksimal mengirimkan 2 delegasi. 

d. Peserta hadir di tempat maksimal 10 menit sebelum perlomban dimulai. 

e. Peserta diharuskan memakai ID Card yang disediakan panitia pada saat 

penampilan. 

f. Penentuan urutan tampil sesuai dengan pengundian yang dilakukan saat 

Technical meeting pada tanggal 21April 2019. 

g. Peserta yang tidak hadir setelah dipanggil 3x maka akan dipindah ke 

urutan terakhir dan mendapat pengurangan 5 poin. Jika tetap tidak hadir 

maka peserta dianggap gugur. 
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h. Peserta membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 90.000; 

i. Kuota peserta disediakan sebanyak 25 peserta. 

j. Peserta mengisi daftar kehadiran maksimal 30 menit sebelum 

pelaksanaan lomba. 

k. Peserta Menggunakan Pakaian rapih, bersih dan sopan.  

l. Pemenang diumumkan pada saat penutupan acara GBA ‟19. 

m. Tahap Perlombaan: 

 Perlombaan hanya terdiri dari satu babak saja. 

 Peserta memulai penampilan dengan salam dan mengakhiri tanpa 

salam. 

 Peserta mengambil “Maqro” (bagian yang dibaca) satu menit sebelum 

penampilan. 

 Penampilan peserta maksimal 10 menit dengan rincian : 

 3 menit : Qira‟ah, Tarjamah dan Qowaid 

 3 menit : Penjelasan 

 4 menit : Tanya Jawab 

 Dewan juri memiliki wewenang untuk mengakhiri penampilan 

peserta sebelum waktu penampilan usai.  

 Waktu penampilan ditentukan dengan bel dan tanda lampu : 

o Hijau  : Mulai penampilan (membaca dan menjelaskan isi 

Maqra) 

o Kuning : 2 menit terakhir (penampilan telah berlangsung 

selama 8 menit) 

n. Materi: 

b. Topik Pembahasan : Fiqih 

c. Kitab  : Fathul Qorib 

d. Bab   : Sholat-Mu‟amalah 

 Maqra akan berisi materi dari bab yang telah ditentukan, baik di awal maupun 

di pertengahan bab. 

o. Kriteria Penilaian: 

NO. Unsur Penilaian Maksimal Penilaian Minimal Penilaian 

1. Kelancaran Bacaan Nahwu dan 

Shorof (termasuk ketepatan 

jawaban) 

100 Poin Tidak terbatas 
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 Maksimal nilai adalah 200 poin 

 

p. Waktu dan Tempat Pelaksanaan : 

Hari, tanggal : Selasa, 23 April 2019 

Waktu  : 08.00 s.d selesai  

Tempat  : Masjid Al-Jamiah 

q. Penanggung jawab: 

Misbahuddin  :08996071240 

Nida Nurkhasanah :089512229120 

   

C. Pop Arab (Ghina Araby) 

a.  Lomba POP Arab merupakan cabang lomba kategori umum dalam 

bentuk menyanyikan lagu- lagu yang telah di tentukan oleh panitia  

b. Peserta merupakan perorangan / grup dengan usia 16 – 24 tahun.  

c.  Peserta membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 90.000,- /individu 

ataupun grup  

d.  Kuota peserta yang disediakan sebanyak 30 peserta 

e.  Peserta menggunakan pakaian rapih, bersih dan sopan.  

f. Materi  lagu dibagi menjadi:  

Wajib: 

 Albi Nadak (Fares) 

 Moshtaa Leik (Nancy Ajran) 

      Pilihan:  

  El toufoule (ZeevaWaelaah)  

  Ha anatha (Hummod Al-Khuderi) 

  Aah W Noos (Nancy Ajram) 

 Maakoul El Gharam (Nancy Ajram)  

 Ataytu bithanbi (mesut kurtis) 

 Rouhi Fidak (Mesut kurtis) 

  Iqro’a (HummuodAl-Khuderi) 

2. Ketepatan Penjelasan Syarh 

(termasuk ketepatan jawaban)  

100 Poin Tidak terbatas 
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g.  Tahapan Lomba  

 Penentuan urutan tampil sesuai dengan pengundian yang dilakukan 

pada saat technical meeting, 1 hari sebelum hari pelaksanaan acara 

GBA  

 Perlombaan hanya terdiri dari satu babak  

 Waktu yang diperkenankan untuk peserta selama 15 menit 

meliputi cek sound untuk menyanyikan 1 buah lagu wajib dan 1 

buah lagu pilihan.  

 Pemenang lomba diumumkan pada saat penutupan acara GBA.  

 Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

h.  Sistem Lomba  

 Peserta mengambil nomor urut dan mengumpulkan berkas yang 

telah ditentukan, berupa soft file lagu/music pengiring vocal dan 

teks lagu yang akan dinyanyikan dengan format Pop Arab 2019 

Nama-Instansi-Judul lagu pada saat Technical meeting.  

 Peserta harus tiba dilokasi kegiatan paling lambat 30 menit 

sebelum pembukaan dimulai dan langsung mendaftar ulang untuk 

mendapatkan fasilitas lomba dengan menukarkan persyaratan 

administrasi kegiatan seperti kwitansi pembayaran atau formulir 

pendaftaran.  

 Lomba melewati satu tahapan.  

  Peserta dipanggil sesuai dengan nomor urut yang telah ditentukan 

pada saat technical meeting.  

  Setiap peserta diberi waktu 15 menit beserta cek sound untuk 

menyanyikan 1 buah lagu wajib dan 1 buah lagu pilihan. Jika 

melebihi waktu yang telah ditentukan, maka nilai akan dikurangi 3 

point/detik.  

  Peserta diberi kebebasan untuk membawa segala jenis property 

dan alat musik. Namun, panitia hanya menyediakan laptop, 

microphone, kabeljek (HP &gitar) dan sound system.  

  Untuk aransemen atau music pengiring vokal, peserta diberi 

kebebasan sesuai kreatifitasnya masing-masing atau mendownload 

file karaoke jika peserta adalah penyanyi solo serta diserahkan 

pada saat technical meeting.  

 Peserta yang membatalkan keikutsertaannya diwajibkan 

memberikan konfirmasi kepada panitia dengan alasan yang logis.  
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  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

 Peserta yang tidak hadir setelah namanya dipanggil 3 kali akan 

dipindahkan urutannya ke urutan terakhir dan akan dilakukan 

pengurangan nilai 10 poin. Jika tidak hadir, peserta dinyatakan 

gugur. 

 Pemenang lomba diumumkan pada saat penutupan acara GBA 

2019. 

i.  Kriteria Penilaian : 

1. Ketepatan nada   :35  

2. Performance (penampilan) :35 

3. Pitch control dan penghayatan :30 

j.  Waktu dan tempat pelaksanaan : 

      Hari/tanggal : Selasa, 23 April 2019 

       Waktu  : 08.00 sd Selesai WIB 

       Tempat : IAIN CIREBON CENTER ( ICC  ) 

k. Peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa 

diskualifikasi dan tidak berhak atas fasislitas yang disediakan panitia.  

l. Penanggung Jawab : 

Amalia Nurkhasanah :083822106187 

Rahmi Lutfiani  :083891088595 

D. Insya  

a. Lomba insya merupakan cabang lomba kategori umum, yaitupeserta 

memaparkan apa yang ada di benak nya dalam bentuk tulisan berbahasa arab 

sesuai dengan tema yang di tentukan 

b. Peserta merupkan perorangan dengan usia 16-24 tahun. 

c. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 90.000,- 

d. Kuota peserta yang disediakan sebanyak 25 peserta. 

e. Peserta menngunakan pakaian rapih, bersih dan sopan. 

f. Materi perlombaan : 

 Konstribusi Al-Qur’an terhadap perkembangan Bahasa Arab 

 Menjadikan bahasa Arab sebagai media peradaban dunia 

 Peran budaya dalam pengajaran bahasa Arab 

g. Tahapan lomba: 
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 Penentuan nomer peserta dilakukan pada saat technical meeting , 1 

hari sebelum hari pelaksanaan acara GBA 

 Perlombaan hanya terdiri dari satu babak 

 Durasi insya selama 60 menit untuk menulis insya, dan 2 menit untuk 

presentasi/orang. 

 Pemenang lomba akan diumumkan pada saat penutupan acara GBA. 

 Keputusan juri mutlak tidak bisa di ganggu gugat. 

h. Sistem perlombaan: 

 Peserta membawa alat tulis masing-masing 

 Perlombaan hanya terdiri dari satu babak. 

 Insya dikerjakan secara individu. 

 Maskah insya harus asli,  bukan terjemahan, saduran atau mengambil 

karya yang sudah ada, penulisan insya menekankan pada aspek 

orisinilitas pemikiran. 

 Format penulisan: 

a) Ditulis dengan menggunakan folio bergaris (disediakan oleh 

panitia) 

b) Insya ditulis dengan menggunakan bolpoin. 

c) Insya harus rapih dan bisa diibaca. 

d) Panjang naskah minimal 2 halaman. 

e) Apabila terdapat penulisan yang salah, maka tidak boleh 

menggunakan tipe X dan sejenisnya (cukup satu coretan). 

f) Naskah insya harus disertakan identitas(nomer peserta, nama 

lengkap dan asal instansi). 

 Hanya ditulis dan dipresentasikan dalam bahasa Arab. 

 Slama pelaksaaan perlombaan peserta dilarang mmbawa alat apapun 

terkecuali alat tulis. 

 Pemenang lomba akan diumumkan pada saat penutupan acara GBA 

 Keputusan juri mutlak tidak bisa diganggu gugat. 

i. Kriteria penilian: 

 

No Unsur penilaian Nilai 

1 Persentasi  (25) 

2 Ide tulisan (40) 

3 Penggunaan tata bahasa (kaidah) (35) 
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j. Waktu dan Tempat pelaksanaan: 

Hari/ tanggal : Kamis, 22 April 2019 

Waktu  : 08.00 s.d selesai 

Tempat : Gedung O 102 

 

k. Peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa 

diskualifikasi dan tidak berhak atas fasilitas yang disediakan panitia.  

l. Penanggung Jawab : 

Muhammad Nurviqri :083825913326 

 

E. Photo GBA 

a. Lomba Photo GBA‟19  merupakan cabang lomba kategori umum dalam 

bentuk Kontes Foto pada akun instagram , yaitu Peserta diminta untuk 

posting foto dengan berbagai kegiatan dengan gambar yang telah di 

tentukan.  

b.  Peserta merupakan perorangan tanpa batasan usia.  

c.  Peserta tidak perlu membayar uang pendaftaran  

d.  Kuota peserta tidak dibatasi  

e.  Peserta lomba diwajibkan untuk men-follow akun ig @hmjpbacrb dan 

@gbacirebon. 

f.  Tahapan Lomba : 

Follow instagram @hmjpbacrb dan @gbacirebon  

Post foto dalam kegiatan apapun bersama gambar yang telah di 

tentukan  

Foto harus kreatif dan instagrammable tentunya. Satu akun bebas 

mengirimkan lebih dari satu foto asalkan memenuhi ketentuan.  

Foto harus didukung dengan caption kreatif yang menceritakan kegiatan 

tentang mengenali, memahami dan mulai menyukai bahasa arab atau ketertarikan 

kamu kepada bahasa arab dan acara GBA‟19 ini  

Gunakan hashtag #KuyGBAinaja #GBAkece pada foto yang di upload  

Wajib mention atau tag akun Instagram @hmjpbacrb dan @gbacirebon  

Profile instagram tidak boleh di private.  

Foto atau caption yang dikirimkan tidak diperkenankan mengandung 

unsur provokatif, pornografi dan SARA  
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Foto dan Caption merupakan hasil sendiri bukan karya milik orang lain  

Periode upload foto :   1 Maret – 25 April 2019, hingga pukul 23.59.  

Pengumuman pemenang tanggal  26 April 2019 melalui Instagram 

@hmjpbacrb dan @gbacirebon dan diumumkan pada saat penutupan acara GBA.  

 Tidak boleh menggunakan Autolike 

Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat.  

g.  Kriteria Penilaian  

Jumlah Like  

Caption yang menarik  

h.  Waktu dan tempat pelaksanaan: 

Hari, tanggal : 1 Maret – 24 April 2019 

Waktu  : Selama priode yang telah di tentukan  

Tempat  : Instagram  

i.  Peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa 

diskualifikasi dan tidak berhak atas fasilitas yang disediakan panitia.  

j. Penanggung jawab: 

Fitri Salsabilla :082319180481 

 

 

KATEGORI MAHASISWA 

A. Debat Mahasiswa  

a. Peserta adalah mahasiswa yang terdaftar dan berstatus aktif di 

Perguruan Tinggi Strata 1 (D3/S1), dibuktikan dengan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) dan surat rekomendasi atau surat tugas dari 

Instansi terkait. 

b. Melengkapi pesyaratan pendaftaran dan membayar biaya Pendaftaran 

Rp. 180.000,-/regu. 

c. Peserta adalah regu yang terdiri dari 3 orang. 

d. Peserta harus hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai 

e. Anggota tim tidak boleh digantikan dalam semua babak. 

f. Tim yang tidak hadir setelah dipanggil oleh panitia sebanyak tiga Kali, 

akan ditempatkan pada urutan terakhir dan mendapat Pengurangan 5 

poin. Jika peserta masih belum datang, maka akan Didiskualifikasi. 

g. Kebijakan delegasi: 
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 Instansi lain di luar IAIN SYEKH NURJATI CIREBON Maksimal 

mengirim dua tim. 

 Kuota maksimal 20 tim. 

h. Sistem Debat: 

Pelaksanaan debat menggunakan sistem Asean Parlementary Debate yaitu, 

terdapat 2 tim (1 tim terdiri dari 3 orang) yang akan Saling mempertahankan argumen 

masing-masing. 2 tim tersebut yaitu: 

 Pihak pemerintah/pro (mendukung dan mempertahankan mosi).  

Anggota yang berperan sebagai berikut: 

1. Perdana menteri (mutakallim I) membuka perdebatan, Mendefinisikan 

mosi, mengemukakan latar belakang masalah, Membatasi 

permasalahan, menyampaikan argumen. 

2. Wakil perdana menteri (mutakallim II) membantah sanggahan Yang 

dinyatakan oleh pihak oposisi, menegaskan kembali klaim-Klaim 

pemerintah, menyatakan argumen-argumen selanjutnya. 

3. Mutakallim III menyanggah argumen oposisi/kontra, tanpa 

Menambah argumen baru, menegaskan dan menguatkan kembali 

Klaim-klaim pemerintah. 

 

 Pihak oposisi/kontra (membantah dan menegaskan kembali mosi).  

Anggota yang berperan sebagai berikut: 

1. Ketua oposisi (mutakallim I) bertanggung jawab terhadap 

Argumen pemerintah dengan memberikan konfrontasi langsung 

Dan mengemukakan argumen baru serta dapat membantah 

Definisi dan latar belakang yang disampaikan pihak pemerintah. 

2. Wakil ketua oposisi (mutakallim II) membantah argumen Yang 

dikeluarkan wakil perdana menteri pemerintah, Menambah 

argumen baru sekaligus menguatkan argumen Oposisi. 

3. Mutakallim III menyanggah argumen pemerintah, tanpa 

Menambah argumen baru, menegaskan dan menguatkan Kembali 

klaim-klaim oposisi. 
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i. Format Perlombaan 

 Sistem debat menggunakan sistem Asean Parlementary Debate. 

 Penentuan pro kontra 15 menit sebelum dimulai pertandingan. 

 Case Building dilakukan setelah penentuan pro kontra dengan Durasi 15 

menit. 

 Selama Case Building peserta tidak boleh menggunakan media Elektronik 

serta tidak melakukan komunikasi dengan siapapun Kecuali anggota tim. 

 Peserta diperbolehkan membawa catatan yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya untuk babak penyisihan 

 Peserta tidak diperbolehkan membawa catatan yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya ketika babak perempat final sampe babak final.  

 Peserta tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi Case Building Kecuali 

dengan izin panitia. 

 Peserta dilarang menerima atau meminta bantuan dari siapapun Kecuali 

anggota tim. 

 Setiap mutakallim wajib menerima minimal satu sanggahan (POI) dan 

Dikurangi 1 poin bagi pelanggar yang tidak memberi kesempatan 

Sanggahan (POI) apabila ada. 

 Durasi sanggahan (POI) maksimal 15 detik. 

 Setiap tim menyampaikan talkhis di akhir pertandingan pada babak 

penyisihan sampai final. 

 Penilaian pada babak penyisihan menggunakan sistem poin, Sedangkan 

pada babak perempat, semi final, dan final menggunakan Sistem gugur. 

 Penentuan lawan pada semua babak  ditentukan secara acak Melalui 

undian kecuali babak final. 

 Mutakallim yang berbicara melebihi batas waktu yang telah ditentukan, 

akan mendapatkan pengurangan 1 poin per 10 detik. 

 Penilaian oleh dewan juri berdasarkan performa individual setiap 

Mutakallim kemudian ditotal secara keseluruhan dan dikurangi Poin 

pelanggaran apabila ada. 

 Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

  

j. Teknis Perlombaan 

a. Babak penyisihan: 

 Setiap anggota berbicara sealam 5 menit (POI pada menit Kedua dan berakhir 

pada menit keempat) 
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  Talkhis disampaikan di akhir pertandingan selama 2 menit oleh Mutakallim 

satu atau dua dari masing masing tim dan dimulai Oleh tim kontra. 

 Penentuan tampil dan mosi dilakukan saat Technical Meeting Melalui 

pengundian. 

 8 tim dengan poin tertinggi akan maju ke babak selanjutnya. Keputusan juri 

bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 Penilaian memakai sistem poin 

 

b. Babak Perempat Final: 

 Setiap anggota tim berbicara selama 5 menit (POI pada menit Kedua dan 

berakhir pada menit keempat). 

 Talkhis disampaikan di akhir pertandingan selama 2 menit oleh Mutakallim 

satu atau dua dari masing masing tim dan dimulai Oleh tim kontra. 

 Penilaian memakai sistem gugur. 

 

c. Babak Semi Final: 

 Setiap anggota tim berbicara selama 5 menit (POI pada menit Kedua dan 

berakhir pada menit keempat). 

 Talkhis disampaikan di akhir pertandingan selama 2 menit oleh Mutakallim 

satu atau dua dari masing masing tim dan dimulai Oleh tim kontra. 

 Penilaian memakai sistem gugur 

 Tim yang gugur melawan tim yang gugur untuk memperebutkan  juara Ketiga 

 

e. Babak Final 

 Setiap anggota tim berbicara selama 7 menit (POI pada menit Kedua dan 

berakhir pada menit keenam). 

 Talkhis disampaikan di akhir pertandingan selama 3 menit oleh Mutakallim 

satu atau dua dari masing masing tim dan dimulai Oleh tim kontra. 

 

k. Indikator Waktu 

 Bel pertama : 1 kali, tanda waktu berbicara Dimulai. 

 Bel kedua : 2 kali, tanda waktu untuk sanggahan pada awal 

menit Ke-2. 

 Bel ketiga : 3 kali, tanda waktu untuk Sanggahan habis 

pada menit ke-5 atau satu menit terakhir untuk babak 

penyisihan, babak perempat final dan babak semi final. Tanda 
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waktu untuk sanggahan habis pada menit ke-7 atau satu menit 

terakhir untuk babak final. 

 Bel keempat : bel panjang, tanda waktu Berbicara telah habis. 

 

l. Mosi Debat: 

1. Prostitusi online 

2. Legalitas  LGBT 

3. Nikah muda solusi terbaik 

4.  TNI/ABRI akan diberikan hak pilih dalam pemilu 

5.  Pemerintah akan menghapus peradilan anak di indonesia 

6.  Pemerintah akan mengembalikan program RSBI di sekolah-sekolah 

7.  Kemenag akan mengatur volume speaker masjid 

8. Legalitas Motor masuk tol 

9.  Pemerintah akan memberikan pendidikan seks education pada masa 

remaja 

10.  Kebijakan program pengurangan limbah plastik dengan 

memberlakukan plastik berbayar 

11. RUU PKS (Penghapusan kekerasan Seksual) 

12. Peralihan BEM ke DEMA 

13. Pembubaran HTI  

14. Five day school bagi Sekolah Formal  

15. Kenaikan harga BBM subsidi 

16. Penghapusan kolom agama pada E-KTP 

17. Penghapusan Pajak Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup 

18. Penggunaan kotak suara kardus pada PEMILU 2019 

19. Adanya pengajar Perempuan bercadar dalam pembelajaran di Kelas 

20. Pembangunan infrastruktur dengan hutang 

 

m. Kriteria Penilaian 

 Isi   : 40 

 Penyampaian  : 40  

 Kesesuaian Bahasa : 20 

 

n. Waktu pelaksnaan: 

 Babak penyisihan: 

Hari/Tanggal : Senin - Selasa, 22-23 April 2019 
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Waktu  : 08.00 s.d selesai 

Tempat  : Gedung O 204/ Auditorium FUAD 

 Babak perempat Final 

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2019 

Waktu  : 08.00 s.d selesai 

Tempat  : Auditorium FUAD 

 Babak Semi Final dan Final 

Hari/Tanggal : Rabu,24 April 2019 

Waktu  : 08.00 s.d selesai 

Tempat  : IAIN CIREBON CENTER (ICC) 

 

o. Penanggungjawab Lomba: 

Rosmalia :089514835895 

 Ghaida :087713994710 

 Fatimah :083134359883 

 

B. Pidato Mahasiswa  

a. Lomba pidato merupakan cabang lomba kategori mahasiswa , yaitu berpidato 

dalam berbahasa Arab dengan judul yang telah ditentukan. 

b. Peserta lomba bersifat individu dengan jumlah kuota peserta yang disediakan 

masing-masing instansi maksimal mendelegasikan 2 peserta. 

c. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 90.000,- /peserta. 

d. Jumlah kuota yang disediakan panitia sebanyak 30 peserta. 

e. Peserta lomba diwajibkan membawa fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa 

(KTM) 1 lembar serta foto berukuran  3x4 sebanyak 2 buah dan dikumpulkan 

ketika technical meeting. 

f. Peserta berpakaian bebas namun sopan. 

g. Materi Lomba : 

1. Problematika bahasa Arab dalam kesenjangan budaya bahasa di 

Indonesia 

2. Meningkatkan motivasi berbahasa Arab bagi generasi milenial 

3. Pentingnya Media Sosial untuk mengeksistensikan bahasa Arab 

dalam dunia pendidikan 

4. Peran bahasa Arab dalam pendidikan 
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h. Teks pidato diketik pada kertas A4 dengan font traditional Arabic berukuran 

20 dan fotocopy sebanyak 3 rangkap serta wajib diserahkan pada saat 

technical meeting. 

i. Tahapan Lomba: 

 Penentuan urutan tampil sesuai dengan pengundian yang dilakukan pada saat 

technical meeting, sehari sebelum hari pelaksanaan acara GBA. 

 Lomba terdiri atas satu babak. 

 Waktu yang diperkenankan untuk membawa pidato 5-7 menit. 

 Peserta tidak perlu memperkenalkan diri. 

 Waktu untuk menyampaikan pembukaan maksimal 3 menit. 

  Tanda waktu diatur dengan isyarat lampu, yaitu:  

 lampu kuning pertama menunjukkkan persiapan; 

 lampu hijau sebagai tanda dimulai pidato; 

 lampu kuning kedua sebagai persiapan tanda habisnya waktu; dan 

 lampu merah sebagai tanda waktu habis.  

j. Pemenang lomba diumumkan pada saat penutupan acara GBA. 

k. Peserta yang tidak hadir setelah namanya dipanggil 3 kali akan dipindahkan 

urutannya ke urutan terakhir dan akan dilakukan pengurangan nilai 10 poin. 

Jika tidak hadir, peserta dinyatakan gugur. 

l.  Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

m. Kriteria Penilaian 

 

No Unsur Penilaian  Persentase Nilai 

1  

 

Performance 

Kerapihan 10 – 100 

Kesopanan 10 – 100 

Ketepatan Waktu 10 – 100 

Ekspresi 10 – 100 

2  

Retorika 

 

 

Ketepatan tema dengan isi 

pidato 

10 – 100 

Ketepatan Bahasa 10 – 100 

Tingkat Pemahaman 10 – 100 
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n. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari/ tanggal : Rabu, 24 April 2019 

Waktu           : 08.00 s.d selesai 

Tempat         : Auditorium FUAD 

o. Peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi 

dan tidak berhak atas fasilitas yang disediakan panitia. 

p. Penanggung jawab : 

Muna Mutammimah : 085316346160 

Widyaningrum : 082128671654 

 

C. Puisi Mahasisiwa 

a. Lomba puisi merupakan cabang lomba kategori mahasiswa, yaitu 

mahasiswa/i membaca puisi dalam bahasa Arab dengan teks yang telah 

dibuat peserta berdasarkan tema yang telah ditentukan.  

b.  Peserta adalah perorangan dengan ketentuan peserta diperbolehkan 

tampil dengan pengiring dalam menunjang penampilan peserta, seperti 

instrumen lagu dll  dan dapat dikirimkan ke email 

Putriayundha75@gmail.com.dengan format 

Instrumenpuisi_Nama_Asalkontingen. Pengiriman paling lambat 

satu hari sebelum technical meeting dilaksanakan. 

c. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 90.000,-  

d. Jumlah kuota yang disediakan panitia sebanyak  30 peserta, masing-

masing instansi maksimal mendelegasikan 2 peserta.  

e. Peserta berpakaian bebas sesuai tema puisi yang dibaca namun sopan.  

f.  Materi Perlombaan : 

محمود درويش. -عابرون فى كالم عابر - 

احالم  مستغانى.     -واهلل غيرك قلبى ماحسد - 

امام الشافعى -بلوت بنى الدنيا - 

g. Tahapan Lomba : 

 

 Penentuan urutan tampil sesuai dengan pengundian yang 

dilakukan pada saat technical meeting, 1 hari sebelum hari 

pelaksanaan acara GBA  

 Peserta harus berada di tempat yang telah disediakan  5  menit 

sebelum sebelum acara di mulai.  

mailto:Putriayundha75@gmail.com.dengan
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 Perlombaan  terdiri dari satu babak.  

 Waktu yang diperkenankan untuk membawakan puisi 5-7 menit.  

 Indikator lampu  

 Kuning pertama : Persiapan  

 Hijau   : Mulai 

 Kuning kedua  :1 menit terakhir  

 Merah   : Waktu habis  

h. Pemenang lomba diumumkan pada saat penutupan acara GBA.  

i. Peserta yang tidak hadir setelah namanya dipanggil 3 kali akan 

dipindahkan urutannya ke urutan terakhir dan akan dilakukan 

pengurangan nilai 10 poin. Jika tidak hadir, peserta dinyatakan 

gugur. 

j. Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat.  

 

k. Kriteria Penilaian : 

 Ekspresi  :30 

 Kefasihan :30 

 Penghayatan :20 

 Tata bahasa :20  

l. Waktu dan Tempat Pelaksanaan: 

Hari/ tanggal : Rabu, 24 April 2019 

Waktu           :  08.00 s.d selesai 

Tempat         :  Aula SBSN 

m. Peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa 

diskualifikasi dan tidak berhak atas fasilitas yang disediakan panitia. 

n. Penanggung jawab: 

Putri Ayunda Kholishoh :081313495560 

Siti Ainul Fauziah  :089525352380 
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PENUTUP 

Demikian buku pedoman ini kami susun, semoga dapat memberikan gambaran 

mengenai kegiatan GBA ini. Partisipasi dari semua pihak akan sangat berarti untuk 

mewujudkan kelancaran serta kesuksesan kegiatan ini. Semoga Allah Yang Maha Kuasa 

mencurahkan kelapangan dan keberkahan dalam setiap niat baik di setiap hati hamba-

hamba-Nya. Akhir kata, kami berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. 

Segala ketentuan tambahan dan perubahan disepakati bersama panitia dan peserta pada 

saat Technical Meeting 
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JADWAL KEGIATAN 

Hari/ 

Tanggal 
Waktu Agenda Tempat PJ 

Sabtu, 20 

April 2019 

 

13.00 – selesai  Technical Meeting  

(Pelajar) 

ICC  

 

Sie Acara 

dan  

Lomba  

Ahad, 21 

April 2019 

08.00 – 12.00  Technical Meeting 

 (Umum) 

 

ICC 

13.00 - selesai Technical Meeting  

(Mahasiswa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senin, 22 

April  2019 

07.00 – 07.30 Persiapan Karnaval Halaman 

Rektorat 

 

 

 

 

 

 

 

Sie Acara 

 

07.30 – 08.30 Karnaval 

 

- 

08.30 – 11.00 Opening Ceremony 

1. Pembukaan 

2. Tilawatil Qur‟an 

3. Menyanyikan Lagu 

- Indonesia Raya 

- Hymne  PBA 

4. Sambutan-sambutan : 

a. Ketua Panitia GBA 2019 

b. Ketua Umum HMJ PBA 

IAIN Cirebon 

c. Ketua Jurusan PBA 

d. Dekan FITK 

e. Rektor IAIN 

5. Do‟a 

6. Penutup 

 

11.00 – 12.30 Istirahat dan Persiapan Lomba Guest House Sie Acara 

dan LO 
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12.30 – 16.30 

 

Kaligrafi Gedung O201  

Sie Acara 

dan 

Lomba 

Penyisihan CCBA ( Cerdas 

Cermat Bahasa Arab ) 

ICC 

Penyisihan Debat (1) Gedung O204 

16.30 - 17.00 Istirahat Guest House Sie Acara 

dan LO 

17.00 - selesai Evaluasi ICC Seluruh 

Panitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 23 

April  2019 

07.00 – 07.30 Check In Peserta 

 

 

 

Sesuai tempat 

Perlombaan 

 

 

 

 

Sie Acara 

dan 

Lomba 

 

07.30 – 08.00 Persiapan Lomba 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 12.00 

Pidato Siswa 

 

SBSN 

MQK Masjid Al-

Jami‟ah 

Penyisihan Debat & Perempat 

Final 

Auditorium 

FUAD 

Ghina „Araby (POP Arab) ICC 

12.00 – 13.00 ISHOMA  

- 

Sie Acara 

dan LO 

13.00 – 16.00 Lanjut Perlombaan  Sie Acara 

dan 

Lomba 

16.00 – 16.30 Sholat Ashar 
 

  

16.30 – selesai Evaluasi 

 

ICC Seluruh 

Panitia 

 

 

 

07.00 – 07.30 Check In Peserta 

 

 

Sesuai Tempat 

Perlombaan 

 

 

 07.30 – 08.00 Persiapan Lomba 
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Rabu, 24 

April 2019 

 

08.00 – 12.00 

Puisi Mahasiswa 

 

SBSN Sie Acara 

dan 

Lomba 

 

Pidato Mahasiswa 

 

Auditorium 

FUAD 

Semi Final Debat  ICC 

12.00 - 13.00 ISHOMA - Sie Acara 

dan LO 

 

13.00 - 16.00 

Lanjut Perlombaan  Sie Acara 

dan 

Lomba Final Debat ICC 

16.00 – 16.30 Sholat Ashar    

16.30 - selesai Evaluasi ICC Seluruh 

Panitia 

 

 

 

 

Kamis,25 

April 2019 

` 

07.30 – 08.00 Check In Peserta 

 

ICC  

Sie Acara 

dan 

Lomba 

08.00 – 09.30 Insya O102 

08.00 – 12.00 Puisi Siswa SBSN 

Final CCBA ICC 

12.00 – 13.00  ISHOMA   

 

Sie Acara 

dan LO 

13.00 – 13.30 Persiapan Wisata Kacirebonan 

 

 

Halaman ICC 

13.30 – 21.00 Wisata Kacirebonan 
 

 

21.30 - Selesai Evaluasi ICC Seluruh 

Panitia 

Jum‟at, 26 

April 2019 

08.00 – Selesai Penutupan dan Pengumuman 

Pemenang Perlombaan 

ICC Sie Acara 
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HADIAH PERLOMBAAN 

 
     

1. 

 

CCBA MA Sederajat Tropi + Uang Pembinaan + Sertifikat 

2. 

 

Pidato MA Sederajat Tropi + Uang Pembinaan + Sertifikat 

3. 

 

Puisi MA Sederajat Tropi + Uang Pembinaan + Sertifikat 

4. 

 

Kaligrafi Umum Tropi + Uang Pembinaan + Sertifikat 

5. 

 

MQK Umum Tropi + Uang Pembinaan + Sertifikat 

6. 

 

Pop Arab Umum Tropi + Uang Pembinaan + Sertifikat 

7. 

 

Insya Umum Tropi + Uang Pembinaan + Sertifikat 

8. 

 

Photo GBA 

‘19 

Umum Voucher Kuota + E Sertifikat 

9. 

 

Debat Mahasiswa Tropi + Uang Pembinaan + Sertifikat 

10. 

 

Pidato Mahasiswa Tropi + Uang Pembinaan + Sertifikat 

11. 

 

Puisi Mahasiswa Tropi + Uang Pembinaan + Sertifikat 

 

 

AKOMODASI PESERTA DELEGASI KAMPUS 

 

NO. 

 

FASILITAS  

 

KETERANGAN 

1.  2 Kali Makan / Hari Selama 5 Hari  Rp. 100.000,- 

2. Akomodasi Penginapan & Rihlah  Rp.   15.000,- 

Jumlah  Rp. 115.000,- 

 

Jumlah akomodasi keseluruhan dalam 5 hari Rp. 115.000,- /Peserta. 
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