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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

  Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiq, dan 

nikmatnya, sehingga acara Olimpiade Nahwu shorof dan Baca Kitab se-Jawa Bali 2019, 

Madrasah Mu’allimin Mu’allimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang dapat terlaksana tahun 

ini.  

  Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, 

beserta keluarga, dan sahabatnya. 

  Kegiatan yang diadakan oleh OSIS Madrasah Mu’allimin Mu’allimat ini merupakan 

bagian dari semangat kami dalam meneguhkan semangat santri dan salah satu bagian dari 

dakwah dewasa ini. 

Tak lupa kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap 

Kepala Madrasah , segenap Pembina  yang telah memberi doa dan dukungan. Dan tak lupa 

kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara.  

  Semoga dengan kegiatan ini, dapat memberikan kontribusi positif bagi kita semua. 

Aamiin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

 

Jombang, 23 Mei 2019 

Panitia ONS & Baca Kitab se- Jawa Bali 2019 
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OLIMPIADE NAHWU SHOROF-BACA KITAB SE-JAWA BALI 

OSIS MADRASAH MU’ALLIMIN MU’ALLIMAT BAHRUL ULUM 

TAMBAKBERAS JOMBANG PERIODE 2018/2019 

 

 

 Dalam kancah pergaulan masyarakat, peran dan fungsi pemuka agama dalam hal 

ini (kyai dan santri) sangat bergantung pada metode dakwah yang menitikberatkan 

persoalan pada pemecahan masalah secara metodis. Sering kali jalan keluar 

problematika yang berkembang diranah umum memerlukan  kesatuan naskah yang 

terkandung dalam kitab-kitab ulama salaf. Kualitas keilmuan merupakan modal yang 

harus digenapi oleh para kyai  dalam usaha mewariskan ilmu kepada santri dan 

umat.untuk mencapai taraf suatu kualitas keilmuan yang mumpuni  Figur seorang Kyai 

atau Ulama sangat bergantung pada kalkulasi pemahaman kitab kuning. Dalam hal ini 

tradisi pesantren secara turun-temurun diusung sebagai paket strategi  memecahkan 

persoalan- persoalan yang berkembang dalam urusan interaksi sosial. Salah satu bagian 

kecil dari kesatuan metode yang dibawa para Ulama dalam medan dakwah adalah kitab 

kuning. Dalam ranah pesantren kehadiran kitab kuning merupakan hal pokok. Yakni, 

sebagai orientasi utama kurikulum pendidikan.Semua pondok pesantren dan madrasah 

yang berada dalam naungan pondok pesantren seakan wajib memperdalam kajian 

keilmuan melalui naskah klasik kitab kuning. Sebab, kenyataannya teks-teks dalam 

kitab kuning adalah  implementasi dari  kandungan ayat- ayat Alqur’an dan konteks 

hadits sebagai pedoman hidup umat islam. 

 Relasi abadi antara problema dan solusi dalam mobilitas zaman adalah jaminan 

yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia selaku khalifah dibumi. Ada Fir’aun ada 

Musa, Namrud bermusuh Ibrahim, Ratu Bilqis ditentang terang-terangan oleh Sulaiman.  

Seperti tentunya,   tantangan destruktifitas pemikiran warga islam yang berasal dari 

kaum liberalis, orientalis dan bahkan islam garis keras terus bertambah. Disisi lain calon 

pemuka agama pada zaman krusial ini, diharapkan mampu menjadi jawaban atas 

problema yang dimiliki oleh umat. Selain itu,  Hedonisme dan sikap acuh tak acuh 

terhadap nasib sesama muslim agaknya mulai terlihat, organisasi-organisasi islam 

bahkan mulai ditunggangi  untuk mengincar kursi pemerintahan. Di saat yang 

bersamaan, seperti halnya budaya pesantren yang lain, nampaknya adanya perbedaan 

yang mendasar  dikultur masyarakat menyebabkan pelestarian kitab kuning seakan 

hanya dapat berkembang diranah pesanten. Dalam hal sulit seperti ini santri yang 

disiapkan sebagai agen perubahan dituntut untuk gemar membaca situasi, pintar 

membuka diri dan mampu mencari celah-celah dakwah dalam masyarakat tanpa 

DASAR PEMIKIRAN 
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melupakan eksistensi kitab kuning sebagai modul utama dalam menjawab amanat 

Tuhan kepada manusia selaku mahluk yang paling sempurna. Untuk itu santri harus 

selalu responsif dalam segala lapisan. Dengan tahap awal yakni, atualisasi  

kemampuan memahami teks- teks kitab Kuning. 

 Berawal dari latar belakang seperti yang telah dikemukakan, OSIS Muallimin 

Muallimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang berniat mengadakan mengadakan suatu 

acara” Lomba Baca Kitab dan Olimpiade Nahwu Shorof Se-Jawa Bali” sebagai bentuk 

nyata upaya pelestarian tradisi ulama salaf dan respon terhadap eksistensi santri sebagai 

bagian dari masyarakat yang madani. 

 

  

    

Adapun tujuan kegiatan Olimpiade Nahwu Shorof Baca Kitab Se-Jawa Bali 

OSIS Madrasah Mu’allimin Mu’allimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan potensi Siswa madrasah maupun santri pondok pesantren agar 

aktif menjaga tradisi Ulama’ Salaf. 

2. Menjalin tali Silaturahmi antar pondok pesantren dan madrasah se-Jawa-Bali 

sesuai visi generasi Ahlussunah Waljama’ah. 

3. Memberikan kontribusi keilmu-an Nahwu Shorof melalui pemahaman ilmu alat 

dan pengaplikasian pengkajian kitab kuning. 

4. Mendongkrak perhatiaan siswa dan santri sesuai fungsi sebagai agent of change 

(tokoh perubahan) melalui mediasi kitab kuning 

 

 

Nama kegiatan ini adalah Lomba Baca kitab dan Olimpiade Nahwu Shorof 

se-Jawa Bali. Sedangkan tema yang diusung adalah “Khittah Muallimat”. 

 

 

 

TUJUAN KEGIATAN 

NAMA DAN TEMA KEGIATAN 
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  Hari  : Kamis-Jumat 

  Tanggal : 01-02 Agustus 2019 

  Waktu : 08.00 WIB s/d selesai 

Tempat :  

 Halaman Madrasah Muallimin muallimat Bahrul Ulum 

Tambakberas Jombang 

 Auditorium Madrasah Muallimin Muallimat Bahrul ulum 

Tambakberas Jombang 

 Aula pondok Pesantren Bahrul Ulum 

 

 

  Dalam kegiatan Lomba Baca kitab dan Olimpiade Nahwu Shorof se-Jawa Bali.  

terdapat beberapa lomba, yaitu: 

1. Olimpiade Nahwu Shorof 

2. Lomba Baca Kitab 

 

:  

 Civitas santri dan siswa madrasah di Bahrul Ulum 

 Santri dan siswa se-Jombang 

 Santri dan siswa madrasah se-Jawa Bali 

 

 

 

 

 

JENIS PERLOMBAAN 

PESERTA LOMBA 

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 
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KETENTUAN UMUM PERLOMBAAN 

 

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

2. Peserta wajib melengkapi persyaratan pendaftaran antara lain: 

a. Mengisi formulir pendaftaran 

b. Foto copy KTP/KTS/KTA/kartu identitas lain (1 lembar) 

c. Surat rekomendasi dari instansi 

d. Menyetorkan Foto 3x4 sebanyak 3 lembar 

e. Membayar kontribusi perlombaan sebesar Rp. 120.000/orang 

3. Peserta dapat melakukan pendaftaran: 

a. Langsung datang ke kantor kesekretariatan lomba di Kantor OSIS Madrasah 

Muallimin Muallimat Bahrul Ulum Jl. K.H. Wahab Hasbullah Gg. Pondok 

Dsn. Tambakberas Ds. Tambakrejo Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa 

Timur. 

b. Via Whatsapp Online, dengan mengirim softfile melalui WA 085730845006 

(Rafika Zata) / 082140944841(Kuni Samsahayah) dengan menyertakan 

persyaratan sebagai berikut: 

 Mengisi formulir pendaftaran 

 Foto copy KTP/KTS/KTA/kartu identitas lain (1 lembar). 

 Surat rekomendasi dari instansi 

 Menyetorkan Foto 3x4 sebanyak 3 lembar 

 Membayar kontribusi perlombaan sebesar Rp. 120.000/orang 

TATA TERTIB PESERTA 
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c. Peserta wajib konfirmasi setelah mengirim softfile dengan format: 

1) Olimpiade Nahwu Shorof : Nama Instansi/Nama Personal_Asal 

Instansi_Tanggal daftar. Contoh (Madrasah Muallimin Muallimat/Iffah 

Azizah_Jombang_25052019 ) 

2) Lomba Baca kitab II : Nama Instansi/Nama Personal_Asal 

Instansi_Tanggal daftar. Contoh (Madrasah Muallimin Muallimat/Iffah 

Azizah_Jombang_25052019) 

d. Pendaftaran semua lomba bisa dibayar ketika Technical Meeting atau 

Transfer ke rekening BRI no. Rek. 350-70-102910-05-31 a.n. Malikatun 

e. Peserta wajib konfirmasi dengan mengirimkan foto setelah melakukan 

transfer dengan format: 

1) Olimpiade Nahwu Shorof : Nama Instansi/Nama Personal_Asal 

Instansi_Tanggal transfer. Contoh (Madrasah Muallimin 

Muallimat/Iffah Azizah_Jombang_25052019 ) 

2) Lomba Baca Kitab II : Nama Instansi/Nama Personal_Asal 

Instansi_Tanggal transfer. Contoh (Madrasah Muallimin 

Muallimat/Iffah Azizah_Jombang_25052019 ) 

f. Peserta diharuskan hadir pada saat Technical Meeting hari Ahad tanggal 28 

JUli 2019  pukul 14.00 WIB di Aula Pondok Pesantren Bahrul Ulum. 

Peserta yang tidak hadir pada saat TM harus konfirmasi ke panitia dan 

dianggap menyetujui ketetapan, yakni : 

1) Masing-masing instansi hanya boleh mengirimkan delegasi maksimal  

2 perwakilan/lomba 

2) Peserta diharuskan hadir ditempat acara selambat-lambatnya 30 menit  

sebelum lomba dimulai  

3) Sebelum perlombaan dimulai, setiap peserta diwajibkan untuk   
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melakukan daftar ulang terlebih dahulu 

4) Penampilan dari setiap peserta tidak boleh melebihi waktu yang telah  

ditentukan. Jika melebihi maka akan dikenakan pengurangan nilai 

5) Setiap peserta diharuskan membawa ID card yang disediakan panitia 

selama berlangsungnya perlombaan 

6) Setiap instansi diwajibkan memiliki maksimal 2 official (pendamping) 

sebagai perantara informasi panitia dan peserta  

7) Ketidakhadiran peserta setelah 3x pemanggilan maka akan ditempatkan 

pada nomor urut akhir 

8) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib perlombaan akan 

ditentukan pada saat technical meeting  

 

1. Penginapan 

2. Makan 4x 

3. Sertifikat 

4. Souvenir 

5. Snack and drink 

 

 

1. Setiap peserta yang mendaftarkan diri diwajibkan mengikuti TM yang bisa 

diwakilkan oleh official grup pada: 

Hari/Tanggal : Ahad, 28 Juli 2019 

Waktu  : 14.00 WIB s/d Selesai  

Tempat  : Aula Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang 

TECHNICAL MEETING 

FASILITAS 
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2. Setiap peserta yang hadir diharapkan membawa slip bukti pembayaran asli 

serta berkas pendaftaran yang kurang pada saat validasi 

3. Peserta yang tidak mengirimkan perwakilannya pada saat TM dianggap 

menyetujui hasil TM 

4. Peserta diharapkan datang tepat waktu 

5. Pengambilan nomor urut tampil peserta dilaksanakan pada saat TM 

6. Peserta dianggap sah mengikuti lomba dengan menyerahkan bukti pembayaran/ 

 

 

Apabila terdapat peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas dan 

atau terdapat indikasi kecurangan, maka panitia berhak untuk mempertimbangkan 

pendiskualifikasiannya.  

 

1. Pengumuman pemenang akan dilakukan langsung pada akhir lomba. 

2. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

3. Kejuaraan Olimpiade Nahwu Shorof diambil juara I, II, dan III, serta juara 

harapan I, II 

4. Kejuaraan Baca Kitab II diambil juara I, II, dan III, serta juara harapan I, II 

5. Hadiah pemenang berupa uang pembinaan, trophy, dan piagam 

6. Penyerahan hadiah dilaksanakan pada acara penutupan Olimpiade Nahwu 

Shorof dan Baca Kitab 1 tanggal 02 Agustus 2019 pada pukul 22.00  

 

 

DISKUALIFIKASI 

PENGUMUMAN PEMENANG 
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1. Masing-masing peserta dan pendamping berhak mendapatkan fasilitas berupa 

penginapan, konsumsi, ID Card, souvenir, dan sertifikat. 

2. Peserta dan pendamping diperbolehkan mengambil foto di area yang telah 

ditentukan panitia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETENTUAN LAIN 
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PETUNJUK DAN TEKNIS PERLOMBAAN 

A. OLIMPIADE NAHWU SHOROF 

1. Ketentuan Umum 

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari   : Kamis-Jumat 

Tanggal   : 01-02 Agustus 2019 

Waktu  : 20.00 WIB s/d selesai 

Tempat  :   Babak penyisihan : Ruang Kelas MMA BU 

     Babak Semi Final  : Ruang Kelas MMA BU    

     Babak Final   : Aula MMA BU  

b. Peserta Olimpiade Nahwu Shorof 

1) Peserta merupakan siswi / santri Putri yang berasal dari instansi (PonPes, 

TPQ, Madrasah, Sekolah, dan Organisasi) di wilayah Jawa dan Bali yang 

ditunjukkan dengan foto kopi KTP/KTS/kartu identitas lain serta surat 

rekomendasi dari instansi atau peserta personal yang berdomisili Jawa dan 

Bali. 

2) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp.120.000,-/orang 

3) Batas akhir pembayaran pada saat Technical Meeting. 

4) Peserta terdiri atas 1 orang per lomba . 

5) Batas usia peserta 13-20 tahun (saat lomba) 

6) Kuota peserta dibatasi sebanyak 100 orang  
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c. Materi Uji 

1) Materi soal yang diujikan meliputi semua bab yang ada di kitab ‘Imrithi 

2) Klarifikasi Soal  

 Soal Tulis terdiri atas : 

 penyisihan sesi 1 : terdiri dari 100 soal pilihan ganda 

 penyisihan sesi 2 : terdiri dari 50 soal (40 pilihan 

Ganda,10 soal essay/penalaran) 

 Soal Lisan (Final) 

 Pemahaman tentang Ibaroh, I’rob, Nahwu dan Shorof 

 Babak final akan berjalan Seperti kententuan cerdas 

cermat 

 

2. Ketentuan Khusus 

a. Tahap Persiapan 

1) Persiapan lomba dimulai dengan pendaftaran ulang, pengesahan, dan 

pengambilan nomor undian. 

2) Peserta wajib mengumpulkan persyaratan pendaftaran yang belum 

dikumpulkan.  

3) Peserta diperbolehkan beristirahat di tempat dan menggunakan fasilitas yang 

telah disediakan oleh panitia. 

4) Peserta yang sudah hadir wajib mengikuti pembukaan Olimpiade Nahwu 

Shorof dan Lomba Baca Kitab II se-Jawa Bali. 

b. Tahap Pelaksanaan 

 Babak Penyisihan  

1) Perlombaan akan dilakukan di Ruang Kelas yang telah disiapkan 

oleh panitia  

2) Peserta diberi waktu 1 jam setengah untuk mengerjakan soal 

3) Soal yang di ujikan sebanyak 100 soal untuk babak penyisihan 

sesi pertama dengan perincian 100 soal pilihan ganda 
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4) Soal yang di ujikan sebanyak 50 soal untuk babak semi final 

dengan perincian 40 soal pilihan ganda, 10 soal essay  

 Babak final  

1) Pemahaman tentang ibaroh,I”rab,nahwu,shorof 

2) Menggunakan metode Cerdas Cermat dengan 3 babak  

 Babak pertama : Setiap peserta di beri 5 soal sesuai  

      dengan  nomer urutnya, jika 1 soal  

      benar maka bernilai (100) 

 Babak kedua  : Soal lemparan, jika benar bernilai  

      (100) , jika salah (-50) 

 Babak ketiga  : Soal adu cepat, jika benar bernilai  

      (100), jika salah (-100) 

3) Durasi waktu menjawab setiap 1 soal 1 menit 

4) Peserta wajib menggunakan pakaian muslimah yang sopan dan 

mengenakan nomor dada/ID Card 

5) Peserta yang tidak hadir setelah dipanggil 3x, akan dipindahkan 

ke urutan terakhir dengan konsekuensi dikurangi nilainya (10 

poin). Jika tetap tidak hadir, peserta dianggap gugur. (kecuali ada 

izin penundaan yang disertai alasan logis kepada panitia) 

6) Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan 

kecuali dengan izin panitia 

7) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

8) Pembagian hadiah dilakukan pada saat penutupan Olimpiade 

Nahwu Shorof dan Lomba Baca Kitab II 

9) Contact Person : 085730845006 (Rafika Zata Ismah) dan 

082140944841 (Kuni Samsahayah) 
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B)  LOMBA BACA KITAB II 

 1. Ketentuan Umum 

a) Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari   : Kamis-Jumat 

Tanggal   : 01-02 Agustus 2019 

Waktu  : 20.00 WIB s/d selesai 

Tempat  :   Lomba Sesi 1, 2, 3 : HAlaman MMA dan Aula PPBU 

     Babak Final   : Halaman MMA BU  

b) Peserta Lomba Baca Kitab II  

1. Peserta merupakan siswi/santri Putri yang berasal dari instansi (PonPes, 

TPQ, Madrasah, Sekolah, dan Organisasi) di wilayah Jawa dan Bali yang 

ditunjukkan dengan foto kopi KTP/KTS/kartu identitas lain serta surat 

rekomendasi dari instansi atau peserta personal yang berdomisili Jawa 

dan Bali 

2. Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp.120.000,-/orang 

3. Batas akhir pembayaran pada saat Technical Meeting 

4. Peserta terdiri atas 1 orang per lomba  

5. Batas usia peserta 13-20 tahun (saat lomba) 

6. Kuota peserta dibatasi sebanyak 100 orang  

c) Materi Uji 

1) Kitab yang di uji adalah kitab "Fathul Qarib” (Syarhu Ghoyah Wattaqrib) 

ketika penyisihan dan kitab “Tuhfatut Thullab” (tahrir) ketika final. 

2) Materi (Maqro’) yang diujikan pada babak penyisihan adalah semua bab 

dan fashal dalam kitab Fathul Qorib. 
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3) Menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan melalui ibaroh 

yang terdapat di Kitab. 

4) Ketika final,Materi (Maqro’) yang diujikan adalah Kitabul Buyu’ pada 

kitab tuhfatut thullab. 

2. Ketentuan Khusus 

a. Tahap Persiapan 

1) Persiapan lomba dimulai dengan pendaftaran ulang, pengesahan, dan 

pengambilan nomor undian. 

2) Peserta wajib mengumpulkan persyaratan pendaftaran yang belum 

dikumpulkan  

3) Peserta diperbolehkan beristirahat di tempat dan menggunakan 

fasilitas yang telah disediakan oleh panitia 

4) Peserta yang sudah hadir wajib mengikuti pembukaan Lomba Baca 

Kitab II se-Jawa Bali 

c. Tahap Pelaksanaan 

1) Perlombaan akan dilakukan dalam 3 putaran lomba 

2) Setiap peserta maju sesuai dengan nomor undian yang telah ditentukan. 

Lomba dimulai pada pukul 20.00 WIB di halaman MMA BU dan Aula PPB 

3) Durasi waktu tampil adalah 10 menit 

4) Peserta wajib menggunakan pakaian muslimah yang sopan dan mengenakan 

nomor dada/ID Card  

5) Peserta yang tidak hadir setelah dipanggil 3x, akan dipindahkan ke urutan 

terakhir dengan konsekuensi dikurangi nilainya (10 poin). Jika tetap tidak 

hadir, peserta dianggap gugur. (kecuali ada izin penundaan yang disertai 

alasan logis kepada panitia) 

6) Tata cara penampilan, setiap peserta tampil di panggung secara bersama 
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dalam satu grup. 

7) Penampilan dilaksanakan dengan  isyarat lampu: 

 Hijau  : mulai 

 Kuning : waktu hampir habis (menit ke-9) 

 Merah  : waktu habis 

8) Penampilan peserta yang melebihi waktu yang telah disediakan akan 

dikurangi nilai 10 poin.  

9) Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan kecuali 

dengan izin panitia. 

10) Pemenang diambil 6 terbaik (3 juara utama , 2 juara harapan ) berdasarkan 

skor tertinggi penilaian yang meliputi:  

 Kelacaran 

 Nahwu Shorof 

 Pemahaman  

 Adab 

11) Apabila ada kesamaan nilai, maka akan di prioritaskan pada nilai 

pemahaman  

12) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

13) Pembagian hadiah dilakukan pada saat penutupan Olimpiade Nahwu Shorof 

dan Lomba Baca KItab II  

14) Contact Person : 085730845006 (Rafika Zata Ismah) dan 

082140944841(Kuni Samsahayah) 
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Demikian buku pedoman ini kami buat, semoga dengan adanya buku ini bisa 

mempermudah peserta dan panitia dalam kegiatan Olimpiade Nahwu Shorof. Partisipasi 

dari semua pihak sangat berarti bagi kami, demi terlaksananya kegiatan ini. Kami 

berharap semoga dengan kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. 

Amin. 

 

Jombang, 21 Mei 2019  

Ketua Panitia, 

 

Kuni Samsahayah 

Mengetahui; 

Kepala Madrasah, 

          

     

KH. ABDUL NASHIR ABDUL FATTAH  

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 
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FORMULIR PENDAFTARAN OLIMPIADE NAHWU SHOROF MADRASAH 

MUALLIMIN MUALLIMAT BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG 

2019  

1. Nama Delegasi  : 

2. Nama Official   

a.  

b.  

3. Asal Instansi   : 

4. Alamat Instansi  : 

5. No. Telp/HP   : 

Kelengkapan Berkas  : 

 Biaya Pendaftaran 

 Foto copy KTS/KTP/Kartu identitas lain 

 Surat Rekomendasi dari Instansi / Sekolah 

 

                     , 2019 

             Ttd, 

 

             .................................... 
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FORMULIR PENDAFTARAN LOMBA BACA KITAB MADRASAH 

MUALLIMIN MUALLIMAT BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG 

2019  

1) Nama Delegasi : 

2) Nama Official   

A.  

B.  

3) Asal Instansi  : 

4) Alamat Instansi : 

5) No. Telp/HP  : 

6) Kelengkapan Berkas : 

 Biaya Pendaftaran 

 Foto copy KTS/KTP/Kartu identitas lain 

 Surat Rekomendasi dari Instansi / Sekolah 

 

                     , 2019 

             Ttd, 

 

             .................................... 

 

                    

 


