
 

 



 

 



LOMBA MADING 3D 
 

Ketentuan ----------------------------- 

Peserta adalah pelajar SMA/MA/SMK yang masih aktif dan atau santri Ponpes dengan 

umur 15-18 tahun, ditunjukkan dengan foto copy kartu pelajar atau foto copy rapor. 

• Umum 

1 

 

 

 

•   Sekolah/Ponpes boleh mengirimkan lebih dari 1 tim 

•   Setiap tim terdiri dari 3 orang (boleh putra, putri atau gabungan keduanya) 

• Peserta  menampilkan majalah  dinding 3D dengan bahan  atau  media  pembuatan 

bebas, dengan ukuran mading 1 x 1 m 

•   Peserta menyiapkan media dan konten/isi majalah dinding dari sekolah. 

• Peserta merangkai media dan konten/isi di tempat lomba dengan waktu maksimal 180 

menit. 

• Konten/isi majalah dinding yang wajib ditampilkan peserta adalah 2 berita disertai 

foto, 1 artikel/opini, 2 puisi dan 1 karikatur, yang bertemakan “Pendidikan Berkualitas 

untuk Menyongsong Indonesia Emas 2030” 

• Peserta  boleh  menambahkan  tulisan  dan  gambar  lain  sesuai  kreativitas  masing- 

masing. 

•   Batas maksimal biaya pembuatan mading sebesar Rp 100.000,- 

•   Kriteria penilaian : 

❖ Konten/isi 

❖ Keindahan dan kreativitas 
❖ Kesesuaian dengan tema 

❖ Presentasi 
 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

--------------------------------- 

•   Hari                 : Jum’at 

•   Tanggal          : 12 April 2019 

•   Waktu             : 08.00 WIB - selesai 

•   Tempat           : Kampus UNISNU Jepara 
 

 

Persyaratan 

Pendaftaran 

---------------------------------- 

•   Peserta mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia 

•   Menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar 

•   Menyerahkan foto copy kartu pelajar atau foto copy rapor 

•   Waktu pendaftaran : 7 Maret – 3 April 2019 

•   Biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,- 
 

 

Hadiah                            ------------------------------------ 

•   Juara I             : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 

•   Juara II            : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 

•   Juara III          : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 
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LOMBA KALIGRAFI 
 

Ketentuan ----------------------------- 

Peserta adalah pelajar SMA/MA/SMK yang masih aktif dan atau santri Ponpes dengan 

umur 15-18 tahun, ditunjukkan dengan foto copy kartu pelajar atau foto copy rapor. 

• Umum 

 

 

 

•   Lomba bersifat individu (bukan tim) 

•   Sekolah/Ponpes boleh mengirimkan lebih dari 1 orang 

•   Pendaftaran peserta akan ditutup jika kuota telah terpenuhi. 

•   Kaligrafi dibuat di tempat lomba 

•   Ayat yang ditulis Surat al-Baqarah : 152 

• Peserta diberi kebebasan dalam menuangkan imajinasinya dengan menggunakan 

catatan atau alat lukis lainnya 

•   Kertas yang disediakan panitia adalah berukuran A3 

•   Diperbolehkan menulis kaligrafi kontemporer 

•   Kriteria penilaian : 

❖ Kerapian dan keindahan 

❖ Kaidah khot dan kreativitas 

❖ Kejelasan huruf dan kebenaran ayat 
 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

--------------------------------- 

•   Hari                 : Kamis 

•   Tanggal           : 11 April 2019 

•   Waktu             : 08.00 WIB - selesai 

•   Tempat           : Kampus UNISNU Jepara 
 

 

Persyaratan 

Pendaftaran 

---------------------------------- 

•   Peserta mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia 

•   Menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar 

•   Menyerahkan foto copy kartu pelajar atau foto copy rapor 

•   Waktu pendaftaran : 7 Maret – 3 April 2019 

•   Biaya pendaftaran sebesar Rp 45.000,- 
 

 

Hadiah                            ------------------------------------ 

•   Juara I             : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 

•   Juara II            : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 

•   Juara III          : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 
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LOMBA CERPEN 
 

Ketentuan ----------------------------- 

 

 

 

Umum 
 

•   Peserta adalah pelajar SMA/MA/SMK/Sederajat 

•   Peserta tidak boleh mengirimkan lebih dari 1 cerita. 

•   Tema “Krisis Moral dan Takdzim Siswa pada Guru” 

•   Biaya pendaftaran Rp.40.000 
 

 
 

Waktu 

Pelaksanaan 

--------------------------------- 

•   Batas akhir pengiriman cerita pada hari Rabu, 3 April 2019 Pukul 12.00 

•   Pemenang lomba menulis cerita akan diumumkan tanggal 10 April 2019 
 

 

Persyaratan 

Penulisan 
 

 
 
 
 
 
 
 

Peraturan 

Lomba 

---------------------------------- 

• Setiap peserta wajib membuat sebuah cerita berbahasa Indonesia yang baik dan 

benar. Tulisan tidak wajib menggunakan bahasa yang baku. 

•   Judul cerita boleh bebas, sesuai dengan keinginan penulis namun sesuai tema. 

• Karya terdiri dari 2-4 halaman, minimal 200 kata, kertas A4. Format font Times new 

roman, ukuran 12 pt, spasi 1,5, margin normal. 
 

------------------------------------ 

•   Karya harus original dan benar-benar buatan sendiri. 

•   Karya yang dikirim tidak pernah/ sedang diikutkan dalam lomba yang lain. 

• Dilarang mengisi  content dengan  Pornografi,  sara  atau  tindakan  yang melanggar 

hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan. 

•   Pelanggaran atas semua Peraturan Teknis ini akan di diskualifikasi. 
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LOMBA KARIKATUR 
 

Ketentuan ----------------------------- 

 

 

 

Umum 
 

•   Peserta adalah pelajar SMA/SMK/Sederajat se-Kabupaten Jepara. 

• Peserta wajib menyerahkan foto kopi kartu pelajar dan pas foto 3x4 sebanyak 2 

lembar. 

•   Lomba dilakukan secara perorangan. 

•   Setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu peserta. 

•   Peserta memakai seragam sekolah. 
 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

--------------------------------- 

•   Hari                   : Rabu 

•   Tanggal            : 10 April 2019 

•   Waktu              : 08.00 WIB - selesai 

•   Tempat            : Kampus UNISNU Jepara 
 

 

Persyaratan 

Pendaftaran 

---------------------------------- 

•   Pendaftaran dimulai pada tanggal 7 Maret 2019 – 3 April 2019. 

•   Biaya pendaftaran sebesar Rp 40.000,- 
 

 

Teknis 

Perlombaan 

------------------------------------ 

•   Peserta wajib mengikuti Tehnical Meeting pada tanggal Rabu, 3 April 2019. 

•   Peserta diharapkan untuk datang 30 menit sebelum lomba dimulai atau 07.30 WIB. 

•   Peserta diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang. 

•   Lomba dilaksanakan secara on the spot pada hari Rabu, 10 April 2019, pukul 08.00 

– 11.00 WIB di Gedung Pascasarjana UNISNU Jepara. 

•   Tema lomba karikatur adalah “Krisis Moral dan Takdzim Siswa kepada Guru”. 

•   Peserta tidak boleh melakukan pergantian anggota selama lomba berlangsung. 

• Peserta tidak boleh membawa gadget atau media apapun sebagai alat bantu 

pembuatan karya. 

• Peserta diwajibkan membawa meja lipat dan alat gambar sendiri, kertas disediakan 

panitia ukuran A3. 

•   Karya boleh hitam putih atau berwarna. 

•   Karya tidak boleh mengandung unsur pornografi dan sara. 

•   Karya menjadi hak milik panitia. 

•   Durasi pembuatan karya 3 jam. 

•   Karya terbaik akan ditempelkan di madding. 

•   Hasil keputusan penilaian dewan juri tidak dapat digangu gugat. 
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LOMBA TARI KREASI  

 

 

Pendaftaran 

Peserta 

----------------------------- 

•   Wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia. 

•   Peserta adalah pelajar SMA/SMK/Sederajat se-Kabupaten Jepara. 
•   Lomba bersifat kelompok dan satu group max. 6 orang. 

•   Satu group diperbolehkan bercampur antara perempuan dan laki-laki. 

•   Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000/Group 

•   Biaya pendaftaran dibayar kepada panitia disertai formulir pendaftaran. 

•   Pendaftaran dapat dilakukan melalui via WA (Nurul Affifah: 082386821303) 
 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

--------------------------------- 

•   Hari                   : Kamis 

•   Tanggal            : 11 April 2019 

•   Waktu              : 08:00 WIB 

•   Tempat            : Panggung Utama (Gedung Hijau Unisnu) 
 

 

Ketentuan 

Peserta 

---------------------------------- 

•   Peserta mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia 

•   Menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar 

•   Menyerahkan foto copy kartu pelajar atau foto copy rapor 

•   Waktu pendaftaran : 7 Maret – 3 April 2019 

•   Biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,- 
 

 

Peraturan 

Lomba 

------------------------------------ 

•   Peserta diharuskan  melakukan registrasi sebelum perlombaan dimulai. 

•   Setiap peserta harus mentaati peraturan yang telah ditentukan panitia. 

•   Perlombaan max. berdurasi 10 menit/Group. Jenis tarian kreasi 

•   Music pengiring ditentukan masing-masing group 

• Setiap group diharuskan membawa musik pengiring berupa file (flashdisk), panitia 

hanya menyediakan tempat dan pengeras suara. 

•   Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
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LOMBA SPEECH 
 

Ketentuan ----------------------------- 

 

 

 

Umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peraturan 

Lomba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketentuan 

Peserta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teknis 

Pelaksanaan 

 

•   Peserta Speech adalah siswa/siswi dari MA/SMA/SMK/SLTA/Sederajat 

•   Peserta Speech adalah perwakilan sekolah 

•   Setiap sekolah maksimal mengirimkan 2 perwakilan 

•   Kuota maksimal 30 peserta dan membayar biaya pendaftaran Rp. 45.000 

•   Lomba diikuti oleh individu/perseorangan 

• Peserta membuat sendiri naskah pidato dan tidak mengcopy dari sumber manapun 

dengan tema “Mewujudkan Generasi yang Berprestasi, Kreatif, Mandiri di Era 

Revolusi Industri 40” dengan topik “Economy, Education & Technology” 

• Peserta membawa 1 naskah pidato yang sudah dibuat dan diserahkan kepada 

panitia 

--------------------------------- 

• Waktu minimal berpidato adalah 7 menit, dan maksimum 10 menit. Setelah 7 menit 

panitia akan memberikan peringatan berupa pengangkatan bendera warna kuning. 

Dan setelah 10 menit, panitia akan memberhentikan peserta dengan mengangkat 

bendera warna merah. 

•   Pemenang lomba speech ini terdiri dari juara 1, 2, dan 3. 

•   Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

•   Peserta diharuskan mengikuti arahan moderator. 

•   Peserta diharuskan menjaga suasana yang kondusif selama perlombaan . 

•   Peserta diperbolehkan membawa pendukug/supporter sebagai penyemangat. 

• Peserta  diperbolehkan  izin  keluar  dari  ruangan  lomba  maksimal  10 menit 

sebelum penampilan peserta tesebut berlangsung. 

•   Segala macam keterlambatan peserta tanpa izin moderator akan dianggap gugur. 

• Pendukung/supporter  dilarang  melakukan  segala  macam  intervansi  yang  dapat 

mengganggu penampilan peserta lain. 

---------------------------------- 

•   Peserta hadir pada waktu pelaksanaan lomba, yaitu pada hari Rabu, 10 April 2019 

•   Peserta hadir 15 menit sebelum lomba dimulai 

•   Peserta mengisi daftar hadir yang telah disediakan 

•   Peserta mengambil nomor urut tim dan dipasang di dada masing-masing 

•   Peserta masuk ke ruangan dan duduk sesuai dengan nomor urut 

•   Peserta harus mengikuti arahan koordinator lomba selama perlombaan berlangsung 

------------------------------------ 

•   Peserta pertama tampil dari nomor urut terkecil 

•   Panitia memberikan arahan tanda kompetisi di mulai dan berakhir 

•   Peserta maju ke mimbar tanpa membawa naskah 



7 

LOMBA STORY TELLING 

----------------------------- Ketentuan 

 

 

 

Umum 
 

•   Peserta Story Telling adalah siswa/siswi dari MA/SMA/SMK/SLTA Sederajat 

•   Peserta Story Telling adalah perwakilan sekolah 

•   Setiap sekolah maksimal mengirimkan 2 perwakilan 

•   Kuota maksimal 45 peserta dan membayar biaya pendaftaran Rp. 45.000 
 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

--------------------------------- 

•   Hari                 : Jum’at 

•   Tanggal          : 12 April 2019 

•   Waktu             : 08.00 WIB - selesai 

•   Tempat           : Kampus UNISNU Jepara 
 

 

Ketentuan 

Peserta 

---------------------------------- 

•   Peserta harus hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. 

• Peserta menyerahkan 2 rangkap naskah story telling kepada panitia pada saat daftar 

ulang. 

•   Peserta membawakan satu buah cerita dalam negeri (jenis cerita bebas). 

•   Kostum dan properti disesuaikan dengan cerita yang dibawakan dari peserta sendiri. 

• Peserta yang sudah dipanggil sabanyak 3x tetapi tidak ada, akan ditampilkan di 

urutan terakhir. 
 

 

Peraturan 

Lomba 

------------------------------------ 

•   Waktu minimal menyampaikan cerita adalah 7 menit, dan maksimum 10 menit. 

Setelah 7 menit panitia akan memberikan peringatan berupa pengangkatan bendera 

warna kuning. Dan setelah 10 menit, panitia akan memberhentikan peserta dengan 

mengangkat bendera warna merah. 

• Peserta  akan  diseleksi  menjadi  5  finalis,  yang  selanjutnya  harus  menyampaikan 

ceritanya kembali pada saat babak final. 

•   Pemenang lomba story telling ini terdiri dari juara 1, 2, dan 3. 

•   Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 
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LOMBA PUISI 
 

Ketentuan ----------------------------- 

 

 

 

Umum 
•   Peserta adalah pelajar SMA/SMK/Sederajat se-Kabupaten Jepara. 
•   Puisi disampaikan menggunakan teknik berpuisi (membaca indah) 

•   Tema puisi berkaitan dengan : 

❖ Kebudayaan dan kehidupan warga Jepara 

❖ Hari Kartini 
❖ Pesona Kota Jepara 

• Pengumuman  pemenang  dan  penyerahan  tropi  serta  sertifikat  pemenang  akan 

diserahkan setelah lomba membaca puisi diakhiri dan diadakan penilaian juri 

•   Biaya pendaftaran Rp. 45.000 
 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

--------------------------------- 

•   Hari                 : Jum’at 

•   Tanggal          : 12 April 2019 

•   Waktu             : 08.00 WIB - selesai 

•   Tempat           : Kampus UNISNU Jepara 
 

 

Persyaratan 

Pendaftaran 

---------------------------------- 

 •   Setiap peserta menyerahkan foto ukuran 3x4  

• Peserta  wajib  mengisi  formulir  pendaftaran  sesuai  batas  tanggal  dan  diserahkan 

kepada panitia melalui: 

❖ Sekretariat lomba  Edufest UNISNU Jepara 
 

 

Hadiah                            ------------------------------------ 

• Pemenang diambil juara 1, 2, dan 3 dengan penghargaan terlampir (keputusan juri 

tidak dapat diganggu gugat) 

•   Seluruh peserta (bukan pemenang) akan mendapatkan sertifikat 
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LOMBA PARADE BAND  

 

 

Persyaratan 

Umum 

----------------------------- 

•   Peserta adalah pelajar (SMP/SMA) 

•   Mengisi formulir pendaftaran 

•   Pendaftaran Rp. 100.000 

•   Foto 3x4 (2 lembar tiap personil) 

•   Fotokopi kartu pelajar tiap personil atau Raport (1 lembar) 

•   Genre bebas 

•   Berpakaian sopan 

•   Peserta membawakan 2 lagu 

•   Lagu Wajib bertemakan Indonesia 

•   Lagu bebas 

•   Durasi maksimal 15 menit (termasuk cek sound) 
 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

--------------------------------- 

•   Hari                 : Sabtu 

•   Tanggal          : 20 April 2019 

•   Waktu             : 08.00 WIB - selesai 

•   Tempat           : Kampus UNISNU Jepara 
 

 

Persyaratan 

Pendaftaran 

---------------------------------- 

•   Jika dipanggil 3x tidak segera naik ke atas panggung maka 

❖ Tampil di belakang dan nilai dikurangi 
 

 

Hadiah                            ------------------------------------ 

•   Juara I             : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 

•   Juara II            : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 

•   Juara III          : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 
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LOMBA PIDATO BAHASA JAWA 

----------------------------- Ketentuan 

 

 

 

Umum 
 

•   Pendaftaran  mulai  tanggal 7 Maret  sd  3  April  2019 

•   TM dilaksanakan pada tanggal Rabu, 3 April 2019 di kampus Unisnu Jepara 

•   Hadiah   Tropy tetap Juara 1,2,3 dan Uang Pembinaan Juara 1,2,3 serta 

Sertifikat. 

•   Waktu yang disediakan 10 menit 

•   Peserta lomba ditujukan kepada siswa/i SMA/SMK/MA sederajat 

•   Kuota peserta lomba 30 orang dari SMA/SMK/MA sederajat Se-Jepara 

•   Biaya pendaftaran Rp. 45.000 
 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

--------------------------------- 

•   Hari                 : Kamis 

•   Tanggal          : 11 April 2019 

•   Waktu            : 08.00 WIB - selesai 

•   Tempat           : Kampus UNISNU Jepara 
 

 

Ketentuan 

Lomba 

---------------------------------- 

•   Berpakaian sopan dan rapi 

•   Pidato menggunakan bahasa jawa yang baik dan benar 

•   Isi Pidato sesuai dengan tema 

• Isi pidato tidak mengandung unsur sara dan pornografi 

•   Pengumuman pemenang akan diumumkan setelah lomba selesai 
 

 

Hadiah                                            ------------------------------------ 

•   Juara I             : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 

•   Juara II            : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 

•   Juara III          : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 
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LOMBA REBANA 
 

Ketentuan ----------------------------- 

 

 

 

Umum 
 

•   Peserta lomba siswa/i SMA/SMK/MA/Ponpes se-Kabupaten Jepara 

• Usia peserta max. 18 Tahun di sertai dengan identitas (KTA/KTP)  

• Pendaftaran pertama melalui WA/Telephon ke nomor yang sudah tertera 

dengan format “namapeserta/grup#Asalsekolah/pesantren#jeniskelamin 

(L/P)#usia#lomba yang diikuti#no handphone (boleh no hp peserta atau 

yayasan yang mendelegasikan)”.  

•   Pendaftaran dimulai tgl 7 Maret – 3 April 2019 

• Formulir  pendaftaran  dikumpulkan  ketika  TM  (technical  meeting)  

dengan disertakan FC kartu identitas peserta dan membayar uang 

registrasi. 

•   Setiap grup terdiri dari max. 10 orang 

•   Setiap grup dikenakan biaya pendaftaran sejumlah Rp. 120.000 

• No undian, fasilitas lomba dapat diambil saat Tehnical Meeting (TM) yang 

dilaksanakan pada Rabu, 3 April 2019 
 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

--------------------------------- 

•   Hari                 : Rabu 

•   Tanggal          : 10 April 2019 

•   Waktu            : 08.00 WIB - selesai 

•   Tempat           : Kampus UNISNU Jepara 
 

 

Ketentuan 

Lomba 

---------------------------------- 

•   Setiap peserta diberi waktu max. 10 menit 

•   Lomba  rebana  menggunakan  lagu  wajib  “sholawat  An-Nahdliyah”  dan 

Menampilkan 1 sholawat bebas 

• Waktu lomba yang berjalan ditandai dengan bendera kuning 

(persiapan), bendera hijau (mulai), dan bendera merah (waktu selesai) 

•   Penilaian  peserta  ditinjau  dari  penampilan, aransemen lagu,kekompakan, 
teknik vocal dan variasi terbang. 

 

 

Hadiah                                            ------------------------------------ 

•   Juara I             : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 

•   Juara II            : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 

•   Juara III          : Uang pembinaan, Trophy dan Piagam 
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*CONTACT PERSON 
 

 
 
 

  NO        LOMBA                                          CONTACT PERSON   
 

 

1               MADING 3D                                                 Radit (085225618360) 
                                                                          Rona (085641216462)   

 

 

2               KALIGRAFI                                                    Radit (085225618360) 
                                                                          Rona (085641216462)   

 

 

3               CERPEN                                                         Radit (085225618360) 
                                                                          Fauziah (089624693138)   

 

 

4               KARIKATUR                                                   Radit (085225618360) 
                                                                          Azza (085647211920)   

 

 

5               TARI KREASI                                                 Radit (085225618360) 
                                                                          Afifah (082386821303)   

 

 

6               SPEECH                                                         Radit (085225618360) 
                                                                          Shinta (089648162622)   

 

 

7               STORY TELLING                                            Radit (085225618360) 
                                                                          Lena (085647759983)   

 

 

8               PUISI                                                              Radit (085225618360) 
                                                                          Falikha (083843689399)   

 

 

9               PARADE BAND                                             Radit (085225618360) 
                                                                          Arifin (082134978282)   

 

 

10             PIDATO BAHASA JAWA                              Radit (085225618360) 
                                                                          Sella (089691057344)   

 

 

11 REBANA                                                        Radit (085225618360) 
Syahrul (081615640577) 


