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PEDOMAN DAN TATA TERTIB 
ATTIN EXPO VII TAHUN 2022 

YAYASAN ISLAM ATTIN INDONESIA 
“MELALUI ATTIN EXPO, KITA WUJUDKAN GENERASI MUDA YANG UNGGUL, 

KOMPETITIF, CINTA AL-QUR’AN DAN BERAKHLAKUL KARIMAH” 
Bismillahirrahmanirrahim 

 
A. KETENTUAN UMUM 

1. PESERTA : 
a. Peserta ATTIN Expo adalah peserta didik setingkat Taman Kanak-Kanak/Paud 

se kota Pariaman, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah , Sekolah Menengah 
Pertama/MTS negeri maupun swasta se Sumatera Barat. 

b. Nomor peserta akan ditentukan di tempat lomba. 
c. Syarat-syarat peserta : 

1) Peserta mendaftar atas nama sekolah masing-masing  ke  tempat  panitia 
pendaftaran, yaitu : ( Periode Pendaftaran Tanggal 17 Januari 2022 sampai 
16 Februari 2022) 
a) TKIT ATTIN, Jawi-Jawi (Pukul 08.00-12.00 WIB) 
b) Gedung 1 SDIT ATTIN Sumbar,Talago Sariak (Pukul 08.00-15.00 WIB) 
c) Gedung 2 SDIT ATTIN Sumbar, Ampalu (Pukul 08.00-15.00 WIB) 
d) ATTIN Bimbel, Taratak sebelah SMA N 1 Pariaman (Pukul 11.00-17.30 

WIB) 
2) Seluruh peserta harus menjaga ketertiban, ketenangan dan kelancaran 

lomba. 
3) Seluruh peserta dan rombongan HARUS memakai masker, mencuci tangan 

dan  menjaga jarak. 
4) Mentaati tata tertib lomba masing-masing cabang lomba. 
5) Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti maksimal TIGA cabang 

lomba. 
 

2. PAKAIAN PESERTA : 
a. Memakai pakaian yang sopan, rapi dan berpakaian muslim/muslimah. 
b. Memakai tanda nomor identitas peserta yang disediakan  panitia  setelah 

penentuan nomor peserta, dan dipasang di dada sebelah kiri. 
 

3. ATTIN EXPO MELIPUTI 15 CABANG : 
a. Lomba Finger Painting Tingkat TK/Paud se Kota Pariaman 
b. Lomba Kolase Tingkat TK/Paud se Kota Pariaman 
c. Lomba Menggambar tingkat TK/Paud se Kota Pariaman 
d. Lomba Mewarnai tingkat TK/Paud se Kota Pariaman 
e. Lomba Tahfizh tingkat, TK/Paud se Kota Pariaman 
f. Lomba Tahfizh tingkat SD/MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 

1) Tingkat hafalan surat pendek (Asy-Syams sampai An-Nas) 
2) Tingkat hafalan 1 juz (juz 30) 
3) Tingkat hafalan 2 juz (Juz 30 dan Juz 29) 
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g. Lomba Tilawah Al-Qur’an tingkat SD/MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 
h. Musabaqah Syarhil Qur’an (MSQ) tingkat SD/MI dan SMP/MTs se Sumatera 

Barat. 
i. Lomba Da’i tingkat SD/MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 
j. Lomba Panahan tingkat D/MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 
k. Lomba Pencak Silat tingkat SD/MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 
l. Lomba Cerdas Cermat tingkat SD/MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 
m. Lomba Kaligrafi tingkat SD/MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 
n. Olimpiade Matematika tingkat SD/MI se Sumatera Barat. 
o. Membaca Puisi tingkat SD/MI se Sumatera Barat. 
p. Story Telling Tingkat SMP /MTs se Sumatera Barat. 

 
4. PELAKSANAAN LOMBA : 

a. Nomor peserta lomba ditentukan pada saat pelaksanaan lomba. 
b. Peserta dipanggil hanya berdasarkan nomor yang telah ditentukan. 
c. Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dinyatakan gugur, 

kecuali ada alasan yang benar, sehingga diberi kesempatan tampil terakhir 
setelah peserta yang lain selesai. 

d. Untuk lomba tahfizh dan tilawah, peserta mulai membaca dengan ta’awudz dan 
mengakhiri dengan tashdiq. 

 
5. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN : 

CATATAN : KETENTUAN INI DAPAT BERUBAH, TERGANTUNG JUMLAH PESERTA 
 
a. Lomba Finger Painting antar TK/Paud se Kota Pariaman 

Penyisihan dan Final : 24 Februari 2022 
Lokasi   : TK IT AT-TIN SUMBAR 

b. Lomba Kolase Tingkat TK/Paud se Kota Pariaman 
Penyisihan dan final  : 25 Februari 2022 
Lokasi   : TK IT AT-TIN SUMBAR 

c. Lomba Menggambar antar TK/Paud se Kota Pariaman 
d. Penyisihan  : 26 Februari 2022 

Lokasi   : TK IT AT-TIN SUMBAR 
e. Lomba Mewarnai tingkat TK/Paud se Kota Pariaman 

Penyisihan  : 27 Februari 2022 
f. Lomba Tahfizh antar TK/Paud se Kota Pariaman  

Penyisihan dan Final : 23 Februari 2022 
Lokasi   : TK IT AT-TIN SUMBAR 

g. Lomba Tahfizh antar SD/MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat 
Penyisihan   : 19 Februari 2022 
Final   : 20 Februari 2022 
Lokasi Lomba   : Gedung II SD IT ATTIN (Ampalu) 

h. Lomba Tilawah antar SD/MI dan SMP/MTs se Sumbar 
Penyisihan   : 18 Februari 2022 
Final   : 19 Februari 2022 

     Lokasi    :  Gedung I SDIT ATTIN (Talago Sariak) 
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i. Lomba Da’i tingkat SD/MI, dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 
Penyisihan :  25 Februari 2022 
Final  : 26 Februari 2022 
Lokasi   :  Gedung II SD IT ATTIN (Ampalu) 

j. Lomba MSQ tingkat SD/MI, dan SMP/MTs se Sumatera Barat 
 Penyisihan :  25 Februari 2022 

 Final  : 26 Februari 2022 
 Lokasi   :  Gedung II SD IT ATTIN (Ampalu) 

k. Lomba Panahan tingkat SD/MI, dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 
Penyisihan  : 19 Februari 2022 
Final  : 20 Februari 2022 
Lokasi   :  Gedung II SD IT ATTIN (Ampalu) 

l. Lomba Pencak Silat tingkat SD/MI, dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 
 Penyisihan  : 19 Februari 2022 
 Final  : 20 Februari 2022 
 Lokasi   :  Gedung II SD IT ATTIN (Ampalu) 

m. Lomba Cerdas Cermat tingkat SD/MI, dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 
 Penyisihan  : 19-20 Februari 2022 
 Final  : 25-26 Februari 2022 
 Lokasi   :  Gedung I SD IT ATTIN (Talago Sariak) 

n. Lomba Kaligrafi tingkat SD/MI, dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 
 Penyisihan  : 19 Februari 2022 
 Final  : 20 Februari 2022 
 Lokasi   :  Gedung II SD IT ATTIN (Ampalu) 

o. Olimpiade Matematika tingkat SD/MI se Sumatera Barat. 
Penyisihan : 20 Februari 2022 
Final  : 26 Februari 2022 
Lokasi   :  Gedung II SD IT ATTIN (Ampalu) 

p. Membaca Puisi tingkat SD/MI se Sumatera Barat. 
 Penyisihan : 20 Februari 2022 
 Final  : 25 Februari 2022 
 Lokasi   :  Gedung II SD IT ATTIN (Ampalu) 

q. Story Telling Tingkat SMP/MTs se Sumatera Barat 
 Penyisihan : 20 Februari 2022 
 Final  : 20 Februari 2022 
 Lokasi   : Gedung II SD IT ATTIN (Ampalu) 

r. Penutupan dan penyerahan hadiah 
Lokasi   : Gedung Saiyo Sakato 
 

6. PENGHARGAAN PEMENANG 
a. Seluruh peserta mendapatan piagam penghargaan 
b. Peserta juara I, II dan III mendapat penghargaan berupa Trophy, Piagam, 

voucher  dan Uang Pembinaan (SPONSOR). 
c. Penentuan juara umum berdasarkan perolehan nilai tertinggi yang didapat 

oleh peserta dari semua cabang lomba yang diselenggarakan. 
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d. Indeks skor penentuan juara umum adalah : 
1) Setiap juara terbaik I mendapat skor 6 (enam) 
2) Setiap juara terbaik II mendapat skor 3 (tiga) 
3) Setiap juara terbaik III mendapat skor I (satu) 

e. Bagi sekolah yang mendapatkan skor tertinggi berhak menerima Trophy 
bergilir ATTIN Expo. 
 

7. SUPPORTER 
a. Setiap peserta hanya diperbolehkan didampingi maksimal 1 (satu) orang 

pendamping, dan harus memakai masker, mencuci tangan dan  menjaga  jarak 
dengan tamu yang lain. 

b. Harus menjaga ketertiban, ketenangan dan kelancaran lomba 
c. Dilarang membantu dengan cara apapun kepada peserta saat pelaksanaan 

lomba. 
d. Dilarang mencemooh, mengejek dan perkataan semacamnya kepada peserta 

lomba dan atau Dewan Juri. 
 

8. DEWAN JURI 
a. Penilaian Dewan Juri merupakan kewenangan professional yang otoritasnya 

tidak dapat diganggu gugat 
b. Dewan juri bertugas menilai peserta dalam suatu cabang lomba dengan 

obyektif, jujur, adil dan bertanggung jawab. 
c. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Juri dipimpin oleh seorang ketua. 
d. Ketua Dewan Juri berkewajiban segera menyerahkan hasil penilaiannya 

kepada Koordinator Dewan Juri untuk diumumkan kepada peserta. 
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B. PENJELASAN KETENTUAN CABANG LOMBA 
1. Lomba Finger Painting tingkat TK/Paud se Kota Pariaman 

Pendaftaran : Rp. 30.000 
a. Peserta masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak 
b. Membawa alat-alat lomba yang terdiri dari cat 
c. Kertas HVS telah disedikan di lokasi lomba 

 
2. Lomba Kolase Tingkat TK/Paud se Kota Pariaman 

Pendaftaran : Rp. 15.000 
a. Peserta masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak 
b. Peserta membawa bahan-bahan sebagai berikut : 

Lem, pensil, meja, bahan dari alam (biji-bijian/ dedaunan) 
c. Gambar membuat kolase disediakan 

 
3. Lomba Menggambar tingkat TK/Paud se Pariaman 

Pendaftaran : Rp. 15.000 
a. Peserta masih duduk di bangku Taman kanak-kanak 
b. Peserta membawa pensil warna dan pensil biasa 
c. Kertas untuk menggambar telah disediakan 

 

4. Lomba Mewarnai tingkat TK/Paud se Pariaman 
Pendaftaran : Rp. 15.000 
a. Peserta masih duduk di bangku Taman kanak-kanak 
b. Peserta membawa pensil warna/ crayon 
c. Kertas untuk menggambar telah disediakan 

 

5. Lomba Tahfizh tingkat TK/Paud se Pariaman 
Pendaftaran : Rp. 15.000 
a. Peserta masih duduk di bangku Taman kanak-kanak 
b. Peserta membaca surat wajib surat Al Fatihah 
c. Peserta membaca surat pilihan (An Nas, Al Falaq, Al Ikhlas) 

 
6. Lomba Tahfizh Tingkat SD/MI, SMP/MTs se Sumatera Barat  

Pendaftaran : Rp. 30.000 
Tingkat hafalan surat pendek (Asy-Syams sampai An-Nas) 
a. Peserta adalah kelas 1, 2, 3 untuk tingkat SD/MI sederajat. 
b. Setiap peserta wajib hafal surat pendek dari Asy-Syams sampai An-Nas. 
c. Surat yang wajib dibaca At-Tin dan satu lagi pilihan juri  
d. Ta’awudz dan Basmallah hanya dimulai saat menjawab soal pertama saja. 
e. Peserta mengulangi soal yang dibacakan juri pada soal melanjutkan. 
f. Membaca tashdiq ketika menjawab soal terakhir. 
g. Metode perlombaan : setiap peserta mendapatkan 5 (lima) soal. 

(1) Setiap peserta membaca surat wajib Surat pilihan juri 
(2) Setiap peserta membaca surat pilihan yang ditentukan oleh Panitia. 
(3) Menyambung ayat : peserta lomba menyambung ayat berikutnya lebih dari satu ayat. 
(4) Menyambung surat : peserta lomba melanjutkan bacaan ayat pertama dari sebuah surat 

yang telah dibacakan oleh dewan hakim. 
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(5) Tebak nama dan ayat surat : peserta lomba menebak nama sebuah surat dari ayat yang 
dibacakan oleh dewan hakim. 

h. Peserta yang salah diingatkan oleh juri dengan ketukan atau bel. 
(1) Apabila 3 kali diingatkan masih salah, maka dilanjutkan ke soal berikutnya. 
(2) Ketentuan ketukan atau bel : 

- Bel 1 kali : peringatan kesalahan, 
- Bel 2 kali : jawaban selesai atau ganti soal, 
- Bel 3 kali : selesai 

 
Tingkat hafalan 1 Juz (Juz 30) 

a. Peserta adalah kelas 4, 5, 6 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs sederajat. 
b. Setiap peserta wajib hafal Juz 30. 
c. Surat wajib yang dibaca At-Thariq, Al-Qhasyiyah dan Al-Balad (dibaca salah satu sesuai 

pilihan juri saat lomba). 
d. Ta’awudz dan Basmallah hanya dimulai saat menjawab soal pertama saja. 
e. Peserta mengulangi soal yang dibacakan juri pada soal melanjutkan. 
f. Membaca tashdiq ketika menjawab soal terakhir. 
g. Waktu yang diperlukan masing-masing peserta untuk menjawab soal adalah 10 menit. 
h. Metode perlombaan : setiap peserta mendapatkan 5 (lima) soal. 

(1) Membacakan satu surat penuh Surat pilihan juri 
(2) Melanjutkan 4-8 ayat berikutnya (2 soal) 
(3) Melanjutkan sampai surat berikutnya (1 soal) 
(4) Menebak nama surat dan ayat (1 soal) 

i. Peserta yang salah diingatkan oleh juri dengan ketukan atau bel. 
(1) Apabila 3 kali diingatkan masih salah, maka dilanjutkan ke soal berikutnya. 
(2) Ketentuan ketukan atau bel : 

- Bel 1 kali : peringatan kesalahan, 
- Bel 2 kali : jawaban selesai atau ganti soal, 
- Bel 3 kali : selesai 

 
Tingkat hafalan 2 Juz (Juz 30 dan Juz 29) atau 2 Juz ( Juz 1 dan Juz 30) 
a) Peserta adalah kelas 7, 8, 9 untuk tingkat SMP/MTs sederajat. 
b) Setiap peserta wajib hafal (Juz 30 dan Juz 29) atau (Juz 1 dan juz 30) 

*peserta akan dikelompokkan 
c) Surat Wajib yang dibaca Al-Fajr, Al-Mursalat dan Al-Qiyamah (pilihan juri) 
d) Ta’awudz dan Basmallah hanya dimulai saat menjawab soal pertama saja. 
e) Peserta mengulangi soal yang dibacakan juri pada soal melanjutkan. 
f) Membaca tashdiq ketika menjawab soal terakhir. 
g) Waktu yang diperlukan masing-masing peserta untuk menjawab soal adalah 15 menit. 
h) Metode perlombaan : setiap peserta mendapatkan 5 (lima) soal. 

(1) Membacakan satu surat wajib pilihan juri 
(2) Melanjutkan 4-8 ayat berikutnya (2 soal) 
(3) Melanjutkan sampai surat berikutnya (1 soal) 
(4) Menebak nama surat dan ayat (1 soal) 

i) Peserta yang salah diingatkan oleh juri dengan ketukan atau bel. 
(1) Apabila 3 kali diingatkan masih salah, maka dilanjutkan ke soal berikutnya. 
(2) Ketentuan ketukan atau bel : 
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- Bel 1 kali : peringatan kesalahan, 
- Bel 2 kali : jawaban selesai atau ganti soal, 
- Bel 3 kali : selesai. 
-  

7. Lomba Tilawah Irama antar SD/MI d a n  S M P / M T s  se Sumatera Barat 
Pendaftaran : Rp. 30.000 
a. Peserta telah melakukan registrasi 
b. Peserta wajib memakai pakaian muslim/ah 
c. Nomor lot di ambil saat registrasi  
d. Peserta hadir 15 menit sebelum perlombaan di mulai 
e. Surat  yang dibaca : 

a) Surat Al-Baqarah ayat 153-154 
b) Surat Al-Baqarah ayat 168-169 

f. Irama yang dibawakan dipilih diantara pilihan berikut : 
a) Irama Bayati 
b) Irama Hijaz 

g. Peserta harus bersikap sopan, wajar, tidak boleh dibuat-buat sejak berangkat dari tempat    
duduk menuju mimbar tilawah, sampai kembali ke tempat duduk semula. 

h. Peserta dilarang mengubah letak mikropon dan peralatan lainnya. 
i. Lama waktu membaca maksimal 7 menit. 

 
8. Lomba Da’i tingkat SD/MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat. 

Pendaftaran : Rp. 30.000 
a. Peserta merupakan perwakilan masing-masing sekolah/madrasah kelas 1-5 SD/MI dan kelas 

7-9 SMP/MTS 
b. Naskah disiapkan oleh masing-masing peserta sebelum hari perlombaan berdasarkan tema 

yang dipilih oleh peserta lomba 
c. Peserta melakukan registrasi dan pendaftaran ulang sebelum lomba dimulai  (jam 07:00-

07:45) 
d. Perserta harus memilih 1 dari 5 tema yang telah di siapkan panitia yaitu:  

1. Birrul walidain ( berbakti kepada kedua orang tua,  
2. Adabul Fauqol Ilmi ( Adab diatas ilmu ),  
3. Tholibul Ilmi ( Menuntut Ilmu),  
4. Shodaqoh ( Sedekah),  
5. Tawadhu’ ( Rendah hati ) 

e. Peserta tidak diperkenankan membaca teks naskah namun boleh membawa catatan kecil 
tentang poin-poin yang akan disampaikan 

f. Pengambilan no peserta pada saat teknikal meeting 
g. Durasi waktu penampilan berkisar antara 7-15 menit sejak MC mempersilahkan peserta 

untuk tampil. 
h. Peserta wajib membawa  Naskah teks pidato yang akan dibawakan (2 naskah) dan diserahkan 

pada panitia lomba saat pendaftaran dimulai dan di serahkan ke panitia  
i. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 
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9. Lomba Kaligrafi tingkat SD/MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat 
Pendaftaran : Rp. 20.000 

a. Lomba Kaligrafi yaitu menulis indah ayat Al-Qur’an yang menekankan kebenaran dan 
keindahan tulisan menurut kaidah khat yang berlaku. Kategori kaligrafi yang dilombakan 
adalah Kaligrafi Lukis (kontemporer) tema Asmaul Husna. 

b. Jumlah Peserta tidak terbatas masing-masing Sekolah/Madrasah  SD/MI & SMP/MTS Se 
SUMBAR. 

c. Semua peserta lomba beragama Islam. 

d. Lomba bersifat individual dan tidak diperkenankan mendapat bantuan dari siapapun. 

e. Selain peserta, juri dan panitia, tidak diperkenankan masuk ke lokasi perlombaan. 

f. Setiap peserta bertanggungjawab atas kebersihan tempatnya. 

g. Juri menentukan nilai berdasarkan urutan karya terbaik. 

h. Karya yang diikut sertakan dalam lomba menjadi hak panitia. 

i. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

j. Kriteria Penilaian 

a) Penilaian Sesuai tingkat SD/MI kelas 1-3 (tingkat rendah), kelas 4-6 (tingkat tinggi) 
dan SMP/MTs kelas 7-9. 

b) Kebenaran Tulisan 

c) Kreativitas dan Imajinasi 

d) Tata Warna 

e) Kebersihan dan kerapian 

f) Keindahan 

g) Ketepatan Waktu 
 
Tata Tertib 
1. Peserta wajib memakai pakaian Muslim/Muslimah. 
2. Peserta wajib datang 30 menit sebelum perlombaan dimulai dan mengkonfirmasi kehadiran 

dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 20.000,00 kepada panitia. 
3. Penentuan tempat duduk peserta ditentukan 15 menit sebelum lomba dimulai. 
4. Peserta tidak diperbolehkan memulai lomba sebelum ada pemberitahuan dari panitia. 
5. Panitia tidak menyediakan waktu tambahan bagi peserta yang terlambat. 
6. Waktu yang disediakan selama 3 jam dalam perlombaan. 
7. Peserta menggunakan kertas berstempel yang disediakan panitia pada waktu lomba. 
8. Peserta membawa perlengkapan sendiri, yang dibawa peserta :  

a) Alat gambar : Ballpoint, pensil, karet penghapus, penggaris, spidol, dll 
b) Alat  warna : Crayon, Spidol warna, Cat warna, Pensil Warna, dll 
c) Meja belajar 

9. Kaligrafi yang dilombakan adalah kaligrafi Lukis (Kontemporer) Tema yang dilombakan 
adalah Bebas. 
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10. Lomba Panahan antar SD/MI d a n  S M P / M T s  se Sumatera Barat 
Pendaftaran : Rp. 100.000 

a. Peserta membawa busur dan anak panah milik sendiri. 

b. Jarak sasaran 10 meter. 

c. Peserta tampil berdasarkan nomor urut yang akan diundi saat lomba akan 
dimulai  di lokasi perlombaan. 

d. Peserta diberi kesempatan 5 (lima) kali memanah dalam satu babak. 

e. Jika ada nilai yang sama, akan diberikan babak tambahan. 
 

11. Lomba MSQ antar SD/MI d a n  S M P / M T s  se Sumatera Barat 
Pendaftaran : Rp. 50.000 
A. Ketentuan umum 

1. Musabaqah Syarhil Qur’an adalah cabang musabaqah yang mengungkapkan isi 
kandungan Al-Qur’an dengan cara menampilkan bacaan, puitisasi / terjemah dan uraian 
yang menunjukkan kesatuan yang serasi. 

2. Peserta terdiri atas tiga orang (boleh laki-laki semua atau perempuan semua atau 
campuran), seorang pembaca ayat, seorang pembaca terjemah/puitisasi, dan seorang 
pengungkap isi kandungan Al-Qur’an 
 

B. Peraturan Perlombaan 
1. Peserta wajib memakai pakaian muslimah/ah 
2. Mengambil nomor lot tampil 
3. Peserta harus hadir 15 Menit sebelum perlombaan dimulai 
4. Peserta harus mengumpulkan tulisan yang berisi apa yang akan disampaikan dan 

dikumpulkan kepada panitia ketika registrasi 
5. Peserta terdiri dari pensyarah, qori’ dan penerjemah 
6. Tema meliputi : 

- Untuk tingkat SD/MI 
a. Ikhlas Penentram Jiwa 
b. Gemakan Al-Qur’an di bumi Allah 

- Untuk tingkat SMP/MTs 
a. Generasi Muda sebagai Perubah Peradaban 
b. Peran Teknologi di Era Globalisasi 

7. Peserta dipanggil 3 kali tidak hadir dinyatakan di diskualifikasi kecuali ada 
pemberitahuan sebelumnya. 

8. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 
 

C. Teknis perlombaan 

1. Tahap ini diawali dengan pendaftaran regu dan penentuan urutan tampil. Adapun 
penentuan topik bahasan ditetapkan sehari sebelum tampil. 

2. Peserta tampil berdasarkan nomor urut tampil 

3. Waktu penampilan selama 15 menit 

4. Setiap peserta tampil di panggung secara bersama dalam satu regu 
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D. Aturan tambahan 

Babak terdiri atas 2 sesi, Babak penyisihan dan babak final dengan ketentuan : 
1. Apabila jumlah peserta lebih dari 30 team, maka akan dilaksanakan babak penyisihan 

dengan ketentuan 10 team masuk ke dalam babak final dan diperoleh tiga pemenang 
utama. 

2. Apabila peserta kurang dari 20 team, maka babak yang dilewati langsung babak final 
dengan tiga pemenang utama 

 
12. Lomba Cerdas Cermat se SD/MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat  

Pendaftaran : Rp. 200.000 
A. Ketentuan Perlombaan 

1. Peserta hanya siswa kelas 3, 4 atau 5 SD/MI dan kelas VII dan VIII SMP/MTs  
2. Peserta datang ke lokasi acara 20 menit sebelum jam perlombaan sesuai jadwal bagian 

yang sudah dikirimkan (bagan update terakhir) 
3. Yang masuk ke ruangan hanya peserta/tim 3 orang didampingi kepala sekolah dan 1 

guru pendamping 
4. Peserta masuk ruangan di tempat yang sudah ditentukan 
5. Peserta dan pendamping akan diarahkan oleh produser selama acara 

 
B. Tata Tertib Perlombaan 

1. Selama perlombaan para peserta hanya mendengarkan instruksi dan arahan produser 
acara  

2. Peserta dilarang menerima bantuan jawaban selama perlombaan dalam bentuk apapun  
3. Peserta Dilarang membawa alat komunikasi handphone ke podium  
4. Peserta hanya diperbolehkan menggunakan alat tulis Perlombaan yang diberikan oleh 

panitia  
5. Peserta dilarang berkomunikasi sesama tim di saat peserta lain membaca ayat atau 

menjawab soal  
6. Peserta dilarang berkomentar atau mengeluarkan stagement kalau tidak diminta oleh 

presenter  
7. Setiap soal yang diberikan oleh juri dijawab oleh juru bicara yang berdiri di bagian tengah 

kecuali babak rebutan  
8. Peserta mentaati waktu yang sudah diberikan  
9. Jika ada nilai yang sama di akhir statement maka akan diberikan 3 soal rebutan sebagai 

penentuan  
10.  Jka ada salah satu peserta dalam satu tim yang tiba-tiba berhalangan dalam acara sakit 

atau sebagainya maka permainan hanya bisa dilanjutkan oleh 2 orang temannya  
11. Peserta dilarang meninggalkan podium atau panggung selama acara berlangsung tanpa 

izin produser  
12. Akumulasi nilai bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat  
13. 1 Sesi akan bertanding 6 regu, setiap 1 kali sesi lomba akan diambil 1 pemenang untuk 

masuk ke Sesi selanjutnya.  
*ketentuan ini dapat berubah, tergantung jumlah peserta 
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C. Teknis perlombaan 
1. Sambung Ayat 

1) Panitia menyiapkan 6 surat yang sudah ditentukan 
2) Masing-masing regu akan mendapatkan 1 surat melalui “cabut amplop”  
3) Setiap satu surat hanya dibaca sebanyak 6 ayat 
4) Masing-masing peserta dalam satu regu membaca 2 potong ayat  
5) Poin setiap tim adalah akumulasi bacaan dari ke-3 peserta  
6) Hitungan poin ditentukan oleh dewan juri dengan skor tertinggi 100 (kelancaran 30 

bidang tajwid, fashahah dan adab 40 suara/Irama 30) 
Silahkan dihafal surah Qur’an dibawah ini: 

SD SEDERAJAT    
❖ At-Tin (ayat 1-6) 
❖ At-takatsur (ayat 1-6) 
❖ Al-humazah (ayat 1-6) 
❖ Al’alaq (ayat 1-6) 
❖ An-naba’ (ayat 1-6) 
❖ Al-Kafirun (ayat 1-6) 

 

SMP SEDERAJAT 
❖ An-naba’ (ayat 1-6) 
❖ Al-muthaffifin (ayat 1-6) 
❖ Al-Insyiqaq (ayat 1-6) 
❖ Al-Balad (ayat 1-6) 
❖ At-Thariq (ayat 1-6) 
❖ At-Tin (ayat 1-6) 

 
2. Babak Adu Cermat 

1) Presenter akan memberikan 10 soal yang berlaku sama untuk seluruh regu 
2) Regu akan menjawab soal tersebut dimedia tulis/papan tulis yang sudah disiapkan 

panitia. 
3) Setiap satu soal memiliki nilai/point 10. 
4) Jawaban yang benar setiap regu akan diakumulasikan 
5) Tidak berlaku pengurangan point bagi jawaban salah 

 
KISI-KISI SOAL YANG DIBERIKAN : 
SD/MI : Materi soal pembelajaran pendidikan agama islam/PAI kelas 3, 4, dan 5 
SMP/MTs : Materi soal pembelajaran PAI kelas VII, dan VIII  
o FIQIH 
o SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 
o AKIDAH AKHLAK 
o SAMBUNG AYAT 
o ARTI SURAT 
o BUDI PEKERTI 

 
3. Babak Rebutan 

1) Panitia menyiapkan 10 soal rebutan. 
2) Setiap regu harus fokus dalam mendengarkan soal yang dibacakan juri 
3) Setiap soal, dijawab dengan sistem rebutan (memencet bel) 
4) Jawaban yang benar mendapat point 10 
5) Jawaban yang salah mendapat pengurangan point -10 
6) Berlaku sistem lempar-rebut, bukan lempar gilir (regu yang diberi kesempatan untuk 

mendapat lemparan adalah regu yang terdahulu menekan bel) 
7) Dibabak ini jawaban boleh disampaikan selain juru bicara. 
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KISI-KISI SOAL YANG DIBERIKAN : 
SD/MI : Materi soal pembelajaran pendidikan agama islam/PAI kelas 3, 4, dan 5 
SMP/MTs : Materi soal pembelajaran PAI kelas VII, dan VIII  
o FIQIH 
o SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 
o AKIDAH AKHLAK 
o SAMBUNG AYAT 
o ARTI SURAT 
o BUDI PEKERTI 

 
13. Lomba   Pencak   Silat  antar SD/MI d a n  S M P / M T S se Sumatera Barat 

Pendaftaran : Rp. 100.000 

1. Peserta dalam kejuaraan ini adalah murid dari Sekolah yang ada di Sumatera Barat.  

2. Mengisi formulir Pendaftaran dan Biodata Pesilat yang disediakan oleh Panitia. 

3. Menyerahkan Fotocopy Akte Kelahiran.  

4. Menyerahkan Surat Keterangan Aktif Sekolah.  

5. Menyerahkan Pas Foto ukuran 3 x 4 Sebanyak 3 Lembar  

6. Mebayar biaya Pendaftaran sebesar Rp. 100.000 

7. Pakaian tanding diwajibkan pakaian silat hitam-hitam 

8. Pelatih diwajibkan memakai sabuk orange. 

9. Persyaratan administrasi peserta diserahkan paling lambat menjelang dilaksanakannya 
Technical Metting  

10. Peserta yang mendaftar membawa bukti pendaftaran.  

11. Official yang mendaftar dnyatakan telah menyepakati persyaratan umum peserta. 

 
14. Olimpiade Matematika tingkat SD/MI d a n  S M P / M T s  se Sumatera Barat 

Pendaftaran : Rp. 25.000 
a. Ketentuan Lomba 

1. Peserta wajib hadir minimal 20 menit sebelum lomba dimulai 
2. Menggunakan pena (tidak diperbolehkan membawa pensil) 
3. Tidak diperkenankan membawa kalkulator atau alat hitung yang lain 
4. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat 
5. Soal tidak boleh dibawa pulang oleh peserta 

b. Teknis Pelaksanaanya 
1. Panitia datang 1 jam sebelum lomba dimulai 
2. Peserta melakukan administrasi ditempat yang telah disediakan 
3. 10 menit sebelum lomba dimulai peserta diperkenakan untuk masuk ke dalam ruangan 

tempat terlaksananya lomba 
4. Waktu pelaksanaan lomba akan diinfokan saat pendaftaran 
5. Panitia dan pengawas lomba memeriksa lembar jawaban. 
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15. Lomba Membaca Puisi tingkat SD/MI se Sumbar 
Pendaftaran : Rp. 25.000 
puisi yang akan ditampilkan :  

a. doa (Chairil Anwar)  

b.  ibu (Chairil Anwar) 

c. doa (taufik ismail) 
 ketentuan lomba:  

1) peserta wajib berada dalam ruangan selama lomba dimulai.  

2) peserta boleh didampingi oleh guru pendamping.  

3) Peserta hanya boleh menampilkan puisi yang telah ditentukan.  

4) waktu penampilan kurang lebih 10 menit 

5) peserta tidak boleh menggunakan HP selama lomba berlangsung.  

6) apabila ada peserta yang merasa sakit, ke toilet silahkan melapor ke panitia yang berada 
pada saat itu.   

7) apabila guru pendamping ingin membuat video siswanya, maka diharapkan untuk 
mematikan lampu kamera. 

8) apabila ada peserta yang melanggar peraturan yang telah dibuat, maka peserta tersebut 
akan didiskualifikasi secara otomatis.  

Teknis pelaksanaan 

1) peserta lomba baca puisi telah berada dalam ruangan 10 menit saat acara lomba akan 
dimulai.  

2) peserta duduk berdampingan dengan guru pendamping. Apabila guru pendamping tidak 
berkenan untuk mendampingi peserta maka peserta tidak diperbolehkan membawa tas.  

3) peserta dipanggil sesuai dengan nomor urut peserta.  

4) peserta boleh melakukan apa saja saat tampil membacakan puisi. 

5) setelah selesai menampilkan puisi, maka peserta harus menunggu sampai acara ini selesai.  
 

16. Lomba Story Telling  (SMP) 
Pendaftaran Rp. 25.000 

Ketentuan lomba: 
1) Peserta Lomba adalah peserta didik SMP sederajat 
2) Masing-masing sekolah mengirimkan maksimal 2 peserta  
3) Peserta mendaftarkan diri kepada panitia dikoordinir oleh pihak sekolah maksimal H-3 

sebelum pelaksanaan lomba 
4) Peserta mengumpulkan naskah cerita yang akan ditampilkan sebanyak 2 rangkap pada 

saat mendaftar 
5) Urutan maju peserta ditentukan dari nomor lot yang diambil sebelum penampilan 
6) Durasi waktu penyampaian maksimal adalah 15 menit (termasuk dengan persiapan) 
7) Peserta diperbolehkan menggunakan kostum ataupun properti lainnya yang berkaitan 

dengan cerita yang dibawakan dan dipersiapkan sendiri oleh peserta (bila ada) 
8) Lomba hanya terdiri dari satu babak (tidak ada babak final) dan pemenang langsung 

ditentukan berdasarkan penilaian juri 
9) Dewan juri terdiri atas 2 orang yang akan menilai secara obyektif dan keputusan kejuaraan 

tidak dapat diganggu gugat 
10) Kejuaran diambil 3 terbaik 
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11) Hal-hal yang belum tercantum pada tata tertib perlombaan akan ditentukan pada technical 
meeting. 

  Teknis Pelaksanaan Lomba 

a. Setiap peserta yang akan tampil harus bersiap 3 menit sebelum penampilan dimulai 

b. Peserta diperkenankan memulai menyampaikan cerita setelah time keeper memberikan 
aba-aba dan apabila telah melebihi batas waktu maka akan mendapat peringatan untuk 
menghentikan cerita 

c. Penanda waktu bagi peserta berupa kartu 3 warna yang ditunjukkan oleh timekeeper. 

i. Kartu hijau : Tanda dimulai bercerita 

ii. Kartu kuning : Tanda waktu 5 menit sebelum berakhir  

iii. Kartu merah : Tanda waktu berakhir 

d. Nomor urut peserta diambil saat sebelum lomba dimulai pada panitia Story Teling. 

e. Peserta dilarang meninggalkan ruangan selama perlombaan berlangsung. 

 
Kriteria Penilaian 

1) Pronounciation (Pengucapan) 

2) Fluency (Kefasihan/Kelancaran) 

3) Gesture/Body languange/Expression 

4) Timing 

5) Costume and Property (Additional Score) 
 

 
 
 


