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SEKAPUR SIRIH 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur terukir indah  atas kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, 

yang telah memberikan anugerah, taufik, dan nikmatnya, sehingga acara Musabaqoh Funnun 

Islami 2015 UPKM JDFI ini dapat terselenggara pada tahun ini. Sholawat teriring salam 

semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW keluarga dan para 

sahabatnya. Salam silaturrahim kami sampaikan, teriring doa semoga kita senantiasa dalam 

lindungan Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin. 

Kegiatan yang diadakan oleh panitia Jam’iyah Da’wah wal Fann al Islami (JDFI) ini 

merupakan bentuk apresiasi dalam mengembangkan seni Islam sebagai salah satu cara 

berdakwah pada era globalisasi saat ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada seluruh pengasuh Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam 

Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang beserta staf, yang telah memberi doa beserta 

dukungan dalam kegiatan ini. Dan tak lupa kami ucapkan terimakasih juga kepada Bapak 

Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan 

kami kesempatan untuk selalu berkarya dalam mengembangkan seni Islam dalam acara  

Musabaqoh Funnun Islami 2015 UPKM JDFI.  

Semoga dengan terselenggaranya acara ini memberikan satu nafas keislmian seperti 

jargon Jam’iyah Da’wah wal Fann al Islami (JDFI) “Dengan Islam aku hidup, dengan seni 

aku bernafas”. Semoga acara ini bermanfaat, mampu memberikan dampak positif bagi kita 

semua, Aamiin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

Malang, Maret 2015  

Panitia Pelaksana Kegiatan 
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TUJUAN KEGIATAN 

Adapun tujuan kegiatan Musabaqoh Funnun Islami 2015 “Hold the World By Funnun 

Islami” adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai wujud nyata respon positif pengurus UPKM JDFI atas banyaknya 

keberminatan pelajar muda dalam bidang seni-seni Islam. 

2. Menjadi salah satu wadah bagi pelajar maupun pihak terkait lain untuk 

mengekspresikan kemampuan di bidang seni-seni Islam. 

3. Membangun kebersamaan antar pengurus UPKM JDFI, pelajar tingkat SMP/MTs, 

SMA/MA pondok pesantren se-Jatim, serta pihak lain yang terkait. 

4. Melaksanakan agenda kegiatan dalam program kerja pengurus UPKM JDFI Pusat 

Ma’had Al Jami’ahUIN Maliki Malang. 

NAMA DAN TEMA KEGIATAN 

Nama kegiatan ini adalah Musabaqoh Funnun Islami 2015. Sedangkan tema yang 

diusung dalam kegiatan ini adalah, “Hold the World By Funnun Islami”. 

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Hari  : Jum’at – Minggu 

Tanggal : 17-19 April 2015 

Waktu  : 07.00 – 22.00 WIB 

Tempat : 

1. Aula gedung C, Jln. Gajayana 50 Malang. 

2. Gedung Halaqoh, Jln. Gajayana 50 Malang. 

3. Ma’had, Pusat Ma’had Al- Jami’ah Jln. Gajayana 50 Malang. 

4. Aula Home Theater Fakultas Humaniora, Jln. Gajayana 50 Malang. 

5. Masjid Tarbiyah, Jln. Gajayana 50 Malang. 

6. Masjid Ulil Albab, Jln. Gajayana 50 Malang.  
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JENIS PERLOMBAAN 

 Dalam kegiatan MUFI dilombakan sebanyak 5 (lima) cabang musabaqah, yaitu: 

1. Lomba Sholawat Al- Banjari 

2. Lomba Musabaqah Syarhil Qur’an 

3. Lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an 

4. Lomba Musabaqah Khottil Qur’an 

5. Lomba Islamic Acoustic 

 

PESERTA LOMBA 

1) Ekstern UIN Maliki Malang 

a. Pelajar tingkat SMP/MTs, SMA/MA Pondok Pesantren se-Jatim usia 

maksimal 20 thn. 

b. Kalangan Umum. 

2) Intern UIN Maliki Malang 

Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

SUSUNAN ACARA LOMBA 

NO HARI, 

TANGGAL 

WAKTU KEGIATAN TEMPAT PJ 

1 Senin-Senin, 

23 Maret-

13April 2015 

08.00-21.00 Pendaftaran Lomba 

MuFI 

Kesekretari

atan JDFI 

MSAA UIN 

MALIKI 

Husnul 

Khotimah 

2 Jum’at, 

17 April 2015 

09.00-11.00 Technical Meeting 

Lomba MuFI 

Gedung 

Halaqoh 

Ma’had 

Indah R. 

3 Sabtu,  

18 April 2015 

 Opening Ceremony Auditorium 

Home 

Theater 

Nur A. 

07.00-07.30 Pra acara (penampilan-

penampilan) 

 

07.30-07.35 Pembukaan  

07.35-07.45 Pembcaan ayat Al-  
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Qur’an 

 

 

07.45-08.00 Menyanyikan lagu JDFI 

dan Senandung MSAA 

Auditorium 

Home 

Theater 

Nur A. 

 

08.00-08.10 

Sambutan 

1. Ketapel  

Auditorium 

Home 

Theater 

 

08.10-08.20 2. Ketum   

08.20-08.35 3. Pengasuh    

08.35-08.45 Doa    

08.45-08.50 Penutup 

 

  

 09.00-21.30 Lomba Banjari Auditorium 

Home 

Theater 

Thusan 

H. 

 Lomba MSQ Masjid 

Tarbiah 

Agung D. 

 Lomba MTQ Masjid Ulul 

Albab 

Harum I. 

 Lomba Kaligrafi Halaqoh Lt. 

2 

U. Inayah 

 Lomba Islamic 

Acoustic 

Aula 

gedung C 

Sania A. 

4 Minggu,  

19 April 2015 

07.30-10.00 Acara Puncak dan 

Penganugerahan Juara 

Auditorium 

Home 

Theater 

M. Amin 

 

PERSYARATAN UMUM PESRTA LOMBA 

TATA TERTIB PESERTA  

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

2. Peserta wajib melengkapi persyaratan pendaftaran antara lain:  

a. Mengisi formulir pendaftaran  
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b. Foto kopi Kartu KTM/KTP (2 lembar)  

c. Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar)  

3. Membayar kontribusi sesuai jenis perlombaan. 

4. Peserta diharuskan hadir pada saat technical meeting. Peserta yang tidak hadir 

pada saat technical meeting dianggap menyetujui ketetapan. 

5. Masing-masing instansi boleh mengirimkan delegasi maks 2 delegasi (untuk 

cabang lomba tunggal), dan 1 delegasi (untuk cabang lomba berkelompok).  

6. Peserta diharuskan hadir di tempat acara selambat-lambatnya 15 (sepuluh) 

menit sebelum lomba dimulai.  

7. Sebelum perlombaan dimulai, setiap peserta diwajibkan untuk melakukan 

daftar ulang terlebih dahulu.  

8. Peserta wajib mengikuti semua rangkaian acara dari awal dimulai hingga akhir 

penutupan kegiatan MUFI 2015, apabila berhalangan maka wajib 

menghubungi panitia.  

9. Setiap peserta diharuskan memakai ID Card yang disediakan panitia selama 

berlangsungnya cabang perlombaan yang diikuti.  

10. Setiap instansi diwajibkan memiliki 1 official (pendamping) sebagai perantara 

informasi panitia dan peserta. Syarat untuk menjadi official adalah 

pembimbing/pembina dari instansi tersebut.  

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

ditentukan.pada technical meeting.  

TECHNICAL MEETING  

1. Khusus lomba Banjari technical meeting dilaksanakan tanggal 12 April 2015 

di gedung Halaqoh Ma’had jam 09.00-selesai. 
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2. Setiap peserta yang mendaftarkan diri diharuskan untuk mengikuti technical 

meeting (apabila berhalangan hadir bisa diwakilkan oleh 

pembimbing/pembina) yang akan dilaksanakan pada :  

Hari, tanggal : Jum’at, 17 April 2015 

Waktu  : 13.00-15.00 WIB 

Tempat  : Gedung Halaqoh Ma’had.  

3. Peserta yang tidak mengirimkan perwakilannya (tidak mengikuti technical 

meeting) dianggap menyetujui hasil technical meeting.  

4. Setiap peserta/ perwakilan diwajibkan hadir selambat-lambatnya 15 menit 

sebelum acara dimulai.  

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

 

DISKUALIFIKASI  

Apabila ada peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas dan atau 

ada indikasi kecurangan, maka panitia berhak untuk mempertimbangkan 

pendiskualifikasiannya. 

 

PENGUMUMAN PEMENANG  

1. Pengumuman dan penyerahan hadiah pemenang dilaksanakan pada acara 

penutupan MUFI 2015 yang dilaksanakan pada:  

Hari, tanggal : Minggu, 19 April 2015  

Pukul   : 07: 00 – 10.00 WIB  

Tempat  : Home Theater Humaniora 

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

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

4. Hadiah pemenang berupa tropi, sertifikat, dan uang pembinaan.  
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KETENTUAN LAIN-LAIN  

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

Card, dan sertifikat.  

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

ditentukan panitia.  

JUKLAK JUKNIS LOMBA 

1. LOMBA ISLAMIC ACOUSTIC 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAN 

Hari / Tanggal: Sabtu/ 18 April  2015 

Waktu  : 09.00- selesai 

Tempat : Aula Gedung C 

B. KETENTUAN PERLOMBAAN 

1) Lomba Islamic Acoustic merupakan lomba acoustic yang menggunakan lagu- 

lagu religi (islami). 

2) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 90.000,-/ Tim. 

3) Peserta wajib menyanyikan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan (pop islami atau 

nasyid bebas). 

 Lagu wajib  : Sebiru hari ini (Edcoustic) 

 Lagu pilihan  : bebas (pop islami atau nasyid bebas) dari peserta 

4) Maksimal terdiri dari 6 peserta. 

5) Alat musik telah disediakaan oleh panitia (2 gitar, 1 drum box dan 1 ketipung) 

6) Durasi waktu yang ditentukan max 10 menit.  

C. TEKNIS PERLOMBAAN 

a) Lomba dimulai pada pukul 09.00 di Home Theater Humaniora. 

b) Peserta berada di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai dan 

melakukan registrasi ulang.  

c) Peserta telah melakukan registrasi. 

d) Peserta wajib memakai pakaian sopan. 
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e) Nomor undian dibawa saat mengikuti lomba (telah diberikan saat Technical 

Meeting). 

f) Bagi peserta yang sudah registrasi, tetapi pada saat pemanggilan giliran tidak ada, 

maka peserta tersebut dianggap gugur. 

g) Peserta dipanggil sampai 3x, jika tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri 

kecuali ada izin penundaan yang disertai alasan yang logis kepada panitia. 

h) Peserta yang tidak hadir setelah namanya dipanggil 3 kali, akan dipindahkan 

urutannya ke urutan terakhir. Jika tetap tidak hadir, peserta dianggap gugur. 

i) Perlombaan akan diadakan dalam satu putaran lomba. 

j) Peserta akan maju sesuai dengan urutan yang diundi pada technical meeting. 

k) Penghitungan waktu dimulai ketika peserta telah berada di atas panggung. 

l) Presentasi dilaksanakan dengan isyarat lampu dengan ketentuan sbb: 

 Hijau : mulai 

 Kuning : waktu kurang 2 menit lagi 

 Merah  : waktu habis 

m) Peserta yang melebihi waktu yang telah disediakan akan dikurangi nilainya. 

n) Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan kecuali dengan izin 

panitia. 

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

p) Pemenang diambil 5 terbaik (dengan rincian: 3 juara utama dan 2 juara harapan). 

q) Pemenang lomba diumumkan pada saat acara puncak dan penganugerahan juara 

di Home Theater Humaniora. 

r) Contact Person : 

TSANIA A (085788588797) 

D. KRITERIA PENILAIAN 

NO Kriteria Penilaian Skor 

1 Vokal: Artikulasi, kefasihan dan gramatika, volume 

suara, warna suara, keserasian tempo, irama, dan nada 

40 

2 Ekspresi dan interpretasi: mimic/ekspresi wajah, 30 
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penghayatan, kelancaran, gesture (bahasa tubuh, posisi 

tubuh) 

3 Penampilan (performance) dan penguasaan 

Panggung: sikap, kostum, kreasi dan daya tarik, rasa 

percaya diri dan pemahaman batasan panggung. 

30 

 

 

2. LOMBA MUSABAQAH SYARHIL QUR’AN 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAN 

Hari / Tanggal: Sabtu/ 18 April 2015 

Waktu  : 09.00- selesai 

Tempat : Masjid At- Tarbiyah UIN Maliki Malang 

B. KETENTUAN PERLOMBAAN 

1) Musabaqah Syarhil Quran adalah cabang musabaqah yang mengungkapkan isi 

kandungan Al-Quran   dengan cara menampilkan bacaan, puitisasi/terjemah 

dan  uraian yang menunjukan kesatuan yang serasi. 

2) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 90.000,-/pertim.  

3) Peserta terdiri atas tiga orang (boleh laki-laki semua atau perempuan semua atau 

campuran) peserta terdiri dari pensyarah, qori’, dan penerjemah. 

4) Peserta dibatasi maksimal 35 tim/group (setiap lembaga/pondok pesantren 

maksimal mengirimkan dua delegasi). 

5) Peserta wajib mengumpulkan Teks yang akan disampalkan sebanyak tiga rangkap 

(diserahkan pada saat pengambilan nomor undian tampil). 

6) Peserta memilih salah satu tema yang telah ditetapkan panitia, antara lain: 

a) Ekonomi Syari’ah Multicultural Indonesia. 

b) Peran Keluarga Mendidik Generasi Muda. 

c) Kesejahteraan Masyarakat. 

d) Nasionalisme Islam. 

e) Pemimpin Prespektif Al- Qur’an. 
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f) Pemberdayaan Kaum Marginal. 

g) Menbangun Etos Kerja. 

7) Peserta wajib memilih satu dari tema yang telah ditentukan. 

C. TEKNIS PERLOMBAAN 

a) Lomba dimulai pada pukul 09.00 di Masjid at- Tarbiyah. 

b) Peserta berada di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai dan 

melakukan registrasi ulang.  

c) Peserta telah melakukan registrasi. 

d) Peserta wajib memakai pakaian sopan. 

e) Nomor undian dibawa saat mengikuti lomba (telah diberikan saat Technical 

Meeting). 

f) Bagi peserta yang sudah registrasi, tetapi pada saat pemanggilan giliran tidak ada, 

maka peserta tersebut dianggap gugur. 

g) Peserta dipanggil sampai 3x, jika tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri 

kecuali ada izin penundaan yang disertai alasan yang logis kepada panitia. 

h) Peserta yang tidak hadir setelah namanya dipanggil 3 kali, akan dipindahkan 

urutannya ke urutan terakhir. Jika tetap tidak hadir, peserta dianggap gugur. 

i) Perlombaan akan diadakan dalam satu putaran lomba. 

j) Peserta akan maju sesuai dengan urutan yang diundi pada technical meeting. 

k) Persiapan, tahap ini diawali dengan pendaftaran regu dan penentuan no urut 

tampil 

l) Pelaksanaan, peserta tampil berdasarkan nomor urut tampil dan waktu 

penampilan selama 15 menit 

m) Tata cara penampilan, Setiap peserta tampil di panggung secara bersama dalam 

satu regu, Ucapan salam disampaikan oleh pensyarah diawal dan diakhir 

penampilan. 

n) Presentasi dilaksanakan dengan isyarat lampu dengan ketentuan sbb: 

 Kuning (1) : persiapan dimulai 

 Hijau : mulai 

 Kuning (2) : persiapan selesai (menit ke 13) 
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 Merah  : waktu habis (menit ke 15) 

o) Peserta yang melebihi waktu yang telah disediakan akan dikurangi nilainya. 

p) Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan kecuali dengan izin 

panitia. 

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

r) Pemenang diambil 5 terbaik (dengan rincian: 3 juara utama dan 2 juara harapan). 

s) Pemenang lomba diumumkan pada saat acara puncak dan penganugerahan juara 

di Home Theater Humaniora. 

t) Contact Person : 

AGUNG DARMANSYAH (08982780780) 

D. KRITERIA PENILAIAN 

NO Kriteria Penilaian Skor 

1 Terjemah dan materi 40 

2 Ekspresi dan interpretasi: mimic/ekspresi wajah, 

penghayatan, kelancaran, gesture (bahasa tubuh, 

posisi tubuh), dan retorika. 

30 

3 Tilawah: Artikulasi, kefasihan dan gramatika, 

volume suara, warna suara, keserasian tempo, irama, 

dan nada 

30 

 

3. LOMBA MUSABAQAH KHOTTIL QUR’AN 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAN 

Hari / Tanggal: Sabtu/ 18 April 2015 

Waktu  : 09.00- 14.00 

Tempat : Gd. Halaqoh Ma’had Lt. II 

B. KETENTUAN PERLOMBAAN 

1. Peserta merupakan santri yang masih tinggal di pondok pesantren dan sedang 

menempuh pendidikan SMP/ MTs dan SMA/ MA Pondok Pesantren yang 

ditunjukkan dengan kartu pelajar serta surat keterangan santri. 
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2. Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 80.000,-/ orang. 

3. Karya kaligrafi sepenuhnya dibuat murni oleh peserta lomba tanpa bantuan pihak 

lain. 

4. Kategori lomba kaligrafi adalah kaligrafi Mushaf.  

5. Ayat yang ditulis akan diumumkan pada saat perlombaan dimulai.  

6. Kertas untuk pembuatan karya berupa kertas karton manila dengan ukuran 60x40 

cm, yang disediakan oleh panitia.  

7. Peserta membawa alat tulis dan peralatan lainnya sendiri. 

8. Tidak diperkenankan membawa contoh/contekan pada saat perlombaan. 

C. TEKNIS PERLOMBAAN 

a) Lomba dimulai pada pukul 09.00 di Gd. Halaqah Lt. II. 

b) Peserta berada di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai dan 

melakukan registrasi ulang.  

c) Peserta telah melakukan registrasi. 

d) Peserta wajib memakai pakaian sopan. 

e) Nomor peserta dan ID Card dibawa saat mengikuti lomba (telah diberikan saat 

Technical Meeting). 

f) Bagi peserta yang sudah registrasi, tetapi pada saat pemanggilan giliran tidak ada, 

maka peserta tersebut dianggap gugur. 

g) Jika peserta datang terlambat, diperbolehkan mengikuti perlombaan tanpa 

perpanjangan waktu.  

h) Perlombaan akan diadakan dalam satu putaran lomba. 

i) Pembuatan karya mushaf selama 5 jam (sudah termasuk waktu ISOMA). 

j) Penghitungan waktu dimulai tepat pukul 09.00 

k) Peserta yang melebihi waktu yang telah disediakan akan dikurangi nilainya. 

l) Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan kecuali dengan izin 

panitia. 

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

n) Pemenang diambil 5 terbaik (dengan rincian: 3 juara utama dan 2 juara harapan). 
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o) Pemenang lomba diumumkan pada saat acara puncak dan penganugerahan juara 

di Home Theater Humaniora. 

p) Contact Person : 

UMMI INAYATI: 085732090747 

 

D. KRITERIA PENILAIAN 

NO Kriteria Penilaian Skor 

1 Kaidah Penulisan 40 

2 Kombinasi Warna 30 

3 Kerapian, Kebersihan, dan Keindahan 30 

 

 

4. LOMBA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAN 

Hari / Tanggal: Sabtu/ 18 April 2015 

Waktu  : 09.00- selesai 

Tempat : Masjid Ulul Albab UIN Maliki Malang. 

B. KETENTUAN PERLOMBAAN 

1) Musabaqah Tilawatil Qur’an adalah jenis musabaqah membaca Al- qur’an dengan 

bacaan mujawwad, yaitu bacaan Al- Qur’an yang mengandung nilai ilmu baca  

(tajwid), seni (lagu dan irama) dan etika (adab) membaca sesuai dengan pedoman 

yang berlaku. 

2) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 80.000,-/ orang.  

3) Qira’at (bacaan) yang dimusabaqahkan adalah qira’at Imam Ashim riwayat Hafs 

dengan martabat mujawwad.  

4) Maqra’ (materi bacaan) ditetapkan panitia, antara lain:  

 QS. Ali Imran ayat 190 

 QS. Al Isro’ ayat 9 

 QS. Al Mujadalah 11 
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 QS. Fushilat ayat 30 

C. TEKNIS PERLOMBAAN 

a) Lomba dimulai pada pukul 09.00 di Masjid Ulul Albab UIN Maliki Malang. 

b) Peserta berada di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai dan 

melakukan registrasi ulang.  

c) Peserta telah melakukan registrasi. 

d) Peserta wajib memakai pakaian sopan. 

e) Nomor undian dibawa saat mengikuti lomba (telah diberikan saat Technical 

Meeting). 

f) Bagi peserta yang sudah registrasi, tetapi pada saat pemanggilan giliran tidak ada, 

maka peserta tersebut dianggap gugur. 

g) Peserta dipanggil sampai 3x, jika tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri 

kecuali ada izin penundaan yang disertai alasan yang logis kepada panitia. 

h) Peserta yang tidak hadir setelah namanya dipanggil 3 kali, akan dipindahkan 

urutannya ke urutan terakhir. Jika tetap tidak hadir, peserta dianggap gugur. 

i) Perlombaan akan diadakan dalam satu putaran lomba. 

j) Peserta akan maju sesuai dengan urutan yang diundi pada technical meeting. 

k) Penghitungan waktu dimulai ketika peserta telah berada di atas panggung. 

u) Presentasi dilaksanakan dengan isyarat lampu dengan ketentuan sbb: 

 Kuning (1) : persiapan dimulai 

 Hijau : mulai 

 Kuning (2) : waktu kurang 2 menit  

 Merah  : waktu habis  

l) Peserta yang melebihi waktu yang telah disediakan akan dikurangi nilainya. 

m) Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan kecuali dengan izin 

panitia. 

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

o) Pemenang diambil 5 terbaik (dengan rincian: 3 juara utama dan 2 juara harapan). 

p) Pemenang lomba diumumkan pada saat acara puncak dan penganugerahan juara 

di Home Theater Humaniora. 
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q) Contact Person : 

HARUM (085648949219) 

D. KRITERIA PENILAIAN 

NO Kriteria Penilaian Skor 

1 Lagu dan Suara 40 

2 Tajwid  30 

3 Fashohah 30 

 

 

5. LOMBA SHOLAWAT AL- BANJARI 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAN 

Hari / Tanggal : Sabtu/ 18 April 2015 

Waktu  : 09.00- selesai 

Tempat : Auditorium Home Teather Humaniora 

B. KETENTUAN PERLOMBAAN 

1. Peserta Lomba Al-Banjari adalah group Al-Banjari utusan dari lembaga (Pondok 

Pesantren, Lembaga Pendidikan dll.) ataupun non lembaga (Karang taruna, 

Pemuda masjid dan umum) di daerah Malang. 

2. Perlombaan diberlakukan untuk semua umur. 

3. Jumlah personil dalam satu group maksimal 10 orang (dengan ketentuan 5 vokal 

dan 5 Pemukul alat). 

4. Seluruh peserta harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut: 

a. Mendaftarkan grup kepada contac person yang telah tercantum. 

b. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000,-/group,  

5. Seluruh Peserta diwajibkan mengirimkan delegasi untuk mengikuti Technical 

Meeting pada hari Minggu tanggal 12 April 2015. 

6. Pengambilan nomor undian peserta lomba dilaksanakan pada saat Technical 

Meeting.  

7. Pemenang diambil 5 terbaik (dengan rincian: 3 juara utama dan 2 juara harapan). 

8. Masing-masing grup membawa alat sendiri (4 banjari + 1 bass). 
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9. Peserta membawakan dua lagu bebas. 

10. Tidak diperkenankan menampilkan Rodat / Tari Islami. 

11. Batas maksimal jumlah peserta: 50 Group. 

C. TEKNIS PERLOMBAAN 

a) Lomba dimulai pada pukul 09.00 di Lapangan Mabna Al- Ghazali. 

b) Peserta berada di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai dan 

melakukan registrasi ulang.  

c) Peserta telah melakukan registrasi. 

d) Nomor undian dan ID Card dibawa saat mengikuti lomba (telah diberikan saat 

Technical Meeting). 

e) Bagi peserta yang sudah registrasi, tetapi pada saat pemanggilan giliran tidak ada, 

maka peserta tersebut dianggap gugur. 

f) Peserta dipanggil sampai 3x, jika tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri 

kecuali ada izin penundaan yang disertai alasan yang logis kepada panitia. 

g) Peserta yang tidak hadir setelah namanya dipanggil 3 kali, akan dipindahkan 

urutannya ke urutan terakhir. Dengan konsekuensi pengurangan nilai 10 poin dari 

nilai adab. Jika tetap tidak hadir, peserta dianggap gugur. 

h) Perlombaan akan diadakan dalam satu putaran lomba. 

i) Peserta akan maju sesuai dengan urutan yang diundi pada technical meeting. 

j) Persiapan, tahap ini diawali dengan pendaftaran regu dan penentuan no urut 

tampil. 

k) Pelaksanaan, peserta tampil berdasarkan nomor urut tampil dan waktu 

penampilan selama 15 menit. 

l) Penghitungan waktu dimulai ketika peserta telah berada di atas panggung. 

m) Presentasi dilaksanakan dengan isyarat lampu dengan ketentuan sbb: 

 Hijau : mulai 

 Kuning : waktu akan segera habis (kurang 2 menit) 

 Merah  : waktu habis 

n) Peserta yang melebihi waktu yang telah disediakan akan dikurangi nilainya. 
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o) Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan kecuali dengan izin 

panitia. 

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

q) Pemenang lomba diumumkan pada saat acara puncak dan penganugerahan juara 

di Home Theater Humaniora. 

r) Peserta yang tampil melebihi batas lampu  merah akan dikenakan pengurangan 

nilai adab. 

s) Apabila ada akumulasi nilai yang sama, maka akan diprioritaskan pada nilai 

vocal. 

t) Contact Person: 

THUSAN HAMIDI (085607566801) 

E. KRITERIA PENILAIAN 

NO Kriteria Penilaian Skor 

1 Vokal: keutuhan  dan power suara, variasi suara/ 

improfisasi, keindahan suara, kesesuaian vocal dan 

backing vocal. 

40 

2 Adab dan Syair: Muro'atul kalimat, kesiapan peserta 

dan performance, ekspresi dan penghayatan.  

30 

3 Musik Banjari: Irama dasar banjari, variasi 

banjari, keserasian banjari dan lagu. 

30 

 

PENDAFTARAN DAN BIAYA 

 Pendaftaran mulai dibuka pada : 

Hari/Tanggal : 23 Maret s/d 13 april 2015 

Waktu   : 08.00 WIB s/d 21.00 WIB 

Tempat  : Kesekretariatan JDFI MSAA UIN MALIKI MALANG 

 Ketentuan pendaftaran : 

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

16.00WIB) di kantor Kesekretariatan JDFI MSAA UIN Maulana Malik 
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Ibrahim Malang, dan pendaftaran online dibuka setiap hari melalui laman 

kami Halaman FB Mufi JDFI 2015 dan  www.msaa.uin-malang.ac.id        

o Formulir dan buku panduan perlombaan dapat diunduh melalui website  

www msaa.uin-malang.ac.id    

 Berkas yang harus disertakan adalah: 

o Kartu Tanda Siswa/ Santri 

o Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar (diunggah)/ 3 lembar 

(hardcopy), dengan menggunakan jaket almamater, dengan latar belakang 

biru. 

o Bukti Slip Transfer. Sebagai bukti telah mendaftar dan berhak menjadi 

peserta. 

 Berkas diatas dapat dikirim ke e-mail mufijdfi@gmail.com paling lambat pada tanggal 16 

Maret 2015, pukul 20.00 WIB dengan format subjek Berkas Persyaratan MUFI 

2015_Nama Peserta_Asal Instansi. Atau dapat di kirim via pos ke alamat: UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang Jalan Gajayana 50 Malang. 

 Kelengkapan persyaratan pendaftaran yang lain, paling lambat dikumpulkan pada tanggal 

17 Maret 2015 di kantor kesekretariatan JDFI MSAA. 

 Biaya pendaftaran. 

 Biaya pendaftaran lomba Islamic acoustic Rp 90.000/pertim. 

 Biaya pendaftaran lomba Musabaqah Syarhil Qur’an Rp 90.000/pertim. 

 Biaya pendaftaran lomba Musabaqah Khottil Qur’an Rp 80.000/perorang. 

 Biaya pendaftaran lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an Rp 80.000/pertim. 

 Biaya pendaftaran lomba Shalawat Al-Banjari Rp 100.000/pertim. 

AKOMODASI PESERTA 

 

 Tempat  penginapan yang disediakan oleh panitia: 

o Gd. Halaqah Ma’had Lt. II 

o Idaroh Murobbiyah  

 Setiap peserta lomba tingkat Jawa Timur yang menginap akan dikenakan biaya 

akomodasi sebesar Rp 15.000,-/perorang. 

http://www.msaa.uin-malang.ac.id/
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 Biaya akomodasi di transfer ke: 

No. Rekening: 3756-01-012834-53-6 (BRI)  nama Budi Prasetyo Margono. 

 Transfer biaya akomodasi dapat dilakukan pada tanggal 23- 03- 2015 sampai  

16- 04- 2015, kecuali on the spot ketika technical meeting. Jika sudah mentransfer 

harap konfirmasi kepada panitia ke nomor  085853283621 (Nisa) atau ke nomor 

085645819139 (Budi) 

 Penginapan yang disediakan panitia bersifat tidak wajib . 

 Seluruh kontingen tingkat Jawa Timur tiba di Malang pada tanggal 17- 04- 2015 

sebelum pelaksanaan technical meeting lomba tingkat Jawa Timur pukul 19.00. 

 Panitia menunggu kontingen maksimal dari jam 08.00-15.00 pada tanggal  

16- 04- 2015 di tempat-tempat berikut: 

 Terminal Arjosari 

 Terminal Landung Sari 

 Stasiun Kota Baru 

Dan peserta menghubungi panitia 20 menit sebelum tiba di tempat penjemputan, 

dengan menghubungi CP ZAKA (085785764983), FIKI (081939758504) 

Kontingen tingkat Jawa timur yang tiba di Malang pada tanggal 16-04-2015 agar 

menghubungi panitia MUFI, 3 hari sebelumnya untuk mekanisme penjemputan melalui: 

Telepon :  ZAKA (085785764983) 

  FIKI (081939758504) 

 

PENUTUP 

 Demikian Buku Pedoman ini kami buat, semoga dengan adanya buku 

pedoman ini bisa mempermudah peserta dan panitia dalam kegiatan Musabaqoh Funun 

Islami 2015 Tingkat Pelajar Pesantren Se- Jawa Timur. Partisipasi dari semua pihak sangat 

berarti bagi kami, demi terlaksananya kegiatan ini. Dan kami berharap semoga kegiatan ini 

berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun, Aamiin. 


