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SEKAPUR SIRIH 

Assalamu’alaikum 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 Funuun 

Islami 2016 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’iyyah Dakwah wa al-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  

Musabaqah Funuun Islami 2016 UPKM JDFI.  

Semoga dengan terselenggaranya acara ini memberikan satu nafas keislamian seperti 

jargon Jam’iyah Dakwah wa al-Fann al-Islami (JDFI) “Dengan Islam aku hidup, dengan seni 

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

semua, Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Malang, Desember 2015  

Panitia Pelaksana Kegiatan 
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LATAR BELAKANG 

Ada tiga alasan mengapa pengembangan SDM menuntut untuk dikembangkan dalam 

abad ini, yaitu: pertama, alasan ekonomi obyektif, bahwa keseimbangan pembangunan hanya 

dapat diperoleh apabila pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan, 

untuk itu perlu penerapan teknologi, sedangkan teknologi hanya dapat dikuasai oleh SDM 

yang bermutu. Kedua, alasan kompetisi global. Sebagai tolak ukurnya dalam memasuki 

globalisasi, maka dituntut adanya kemampuan penguasaan bidang profesinya, kemampuan 

manajemen dan efesiensi yang tinggi. Ketiga, alasan spiritual, yaitu SDM yang unggul tidak 

saja tinggi dalam penguasaan IPTEK, tetapi juga IMTAQ. 

UPKM Jam’iyah Da’wah Wa Al-Fann Al-Islami atau disingkat JDFI merupakan salah 

satu Unit Ma’had yang bergerak dibidang seni Islam. Di dalamnya terdapat beberapa devisi 

yang menjadi wadah bagi mahasiswa yang tinggal di Ma’had, diantaranya: Devisi Sholawat 

Klasik Al-Banjari, Sholawat Kontemporer, MC, Khitobah, Kaligrafi, Qiroah dan Nasyid. 

Pada abad ini, tidak saja membutuhkan insan-insan yang cerdas, memiliki SDM yang 

mumpuni dan produktif. Tetapi, juga tenaga yang bermoral yang komitmen terhadap etika. 

Untuk memenuhi ketiga alasan itu diperlukan berbagai upaya pemikiran, analisa, usaha, 

rencana dan tindakan-tindakan yang strategis dan sistematis. 

Untuk merealisasikan itu, maka UPKM JDFI Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Maliki 

Malang berusaha mengadakan kegiatan Musabaqah Funuun Islami (MUFI) sebagai 

pemberdayaan muslim yang kreatif, aktif, dan produktif. Di rangkai dengan kegiatan lomba 

Banjari, MSQ, MTQ, Kaligrafi dan POP Solo Islami. Dimana Kegiatan ini berskala Jawa 

Timur & Bali yang akan diikuti oleh pelajar tingkat SMA/MA & Pondok Pesantren Se-

derajat Se-Jawa & Bali. 

Dengan niat ini kami berani melangkah pasti seiring dukungan dari 

Bapak/Ibu/Saudara yang telah turut berperan aktif dalam mensukseskan, hingga acara ini 

dapat terselenggara nantinya dengan optimal dan di ridhoi oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal 

Alamin. Kami ucakan terima kasih setulus-tulusnya kepada semua pihak yang sudah turut 

andil dalam memuluskan jalannya acara ini, semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara kelak 

menjadi syafaat di yaumil hisab dan kita di pertemukan-Nya dalam Jannatun Naim. Amin.  
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TUJUAN KEGIATAN 

Adapun tujuan kegiatan Musabaqah Funuun Islami 2016 “Bersyi’ar dan Berkarya 

Melalui Seni Islami” adalah sebagai berikut: 

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

mengekspresikan kemampuan di bidang seni-seni Islam. 

2. Membangun kebersamaan antar pengurus UPKM JDFI, pelajar tingkat SMA/MA dan 

Pondok Pesantren Se-Jawa & Bali, serta pihak lain yang terkait. 

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

Ma’had Al Jami’ah UIN Maliki Malang. 

NAMA DAN TEMA KEGIATAN 

Nama kegiatan ini adalah Musabaqah Funuun Islami 2016. Sedangkan tema yang 

diusung dalam kegiatan ini adalah, “Bersyi’ar dan Berkarya Melalui Seni Islami”. 

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Hari  : Jum’at s/d Minggu 

Tanggal : 04 s/d 06 Maret 2016 

Waktu  : 07.00 s/d 22.00 WIB 

Tempat  : Kampus UIN Maliki Malang, Jl. Gajayana No. 50 Malang 

JENIS PERLOMBAAN 

Dalam kegiatan MUFI dilombakan sebanyak 4 (Empat) cabang musabaqah, yaitu: 

1. Lomba Musabaqah Syarhil Qur’an (MSQ) 

2. Lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 

3. Lomba Musabaqah Khottil Qur’an (MKQ) 

4. Lomba POP Solo Islami 

PESERTA LOMBA 

Sasaran Acara ini adalah Pelajar Tingkat SMA/MA dan Pondok Pesantren Sederajat se-Jawa 

dan Bali. 
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KETENTUAN UMUM PERLOMBAAN 

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. 

b. Foto kopi Kartu Tanda Siswa/Santri (2 lembar). 

c. Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar). 

d. Surat rekomendasi dari Sekolah/Instansi terkait. 

e. Membayar kontribusi sesuai jenis perlombaan. 

3. Peserta dapat melakukan pendaftaran: 

a. Langsung di Kantor Pusat Ma’had Al-Jami’ah Jl. Gajayana No. 50 

Dinoyo Malang. 

b. Online, dengan mengirimkan soft file ke email: 

Uinmalangjdfi@gmail.com dengan menyertakan persyaratan sbb: 

 Formulir Pendaftaran yang sudah diisi lengkap. 

 Scan Kartu Tanda Siswa/Santri. 

 Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah/Pondok Pesantren. 

 Scan Bukti Pembayaran. 

 Photo 3x4, dengan ukuran file max 500 KB. 

4. Pendaftaran semua lomba bisa ditransfer ke rekening BRI degan No. Rekening 

6189-01-006663-53-5 a.n Ummi Inayati. 

5. Peserta diharuskan hadir pada saat technical meeting tanggal 04 Maret 2016. 

Peserta yang tidak hadir pada saat technical meeting dianggap menyetujui 

ketetapan. 

6. Masing-masing instansi hanya boleh mengirimkan delegasi maks 2 peserta (untuk 

cabang lomba tunggal), dan 2 Tim (untuk cabang lomba MSQ). 

7. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu cabang perlombaan. 

8. Peserta diharuskan hadir di tempat acara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit 

sebelum lomba dimulai.  
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9. Sebelum perlombaan dimulai, setiap peserta diwajibkan untuk melakukan daftar 

ulang terlebih dahulu. 

10. Penampilan dari setiap peserta tidak boleh melebihi waktu yang telah ditentukan, 

jika melebihi maka akan dikenakan pengurangan nilai.   

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

penutupan kegiatan MUFI 2016, apabila berhalangan maka wajib menghubungi 

panitia.  

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

berlangsungnya cabang perlombaan yang diikuti.  

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

informasi panitia dan peserta. Syarat untuk menjadi official adalah 

pembimbing/pembina dari instansi tersebut yang dibuktikan dengan adanya surat 

tugas dari kepala instansi. 

14. Ketidak hadiran peserta setelah 3x pemanggilan maka akan ditempatkan pada 

nomor urut akhir. 

15. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib perlombaan akan ditentukan pada 

saat technical meeting.  

TECHNICAL MEETING  

1. 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, 04 Maret 2016 

Waktu  : 08.00 s/d 10.00 WIB 

Tempat   : Halaqoh Ma’had Pusat Ma’had Al-Jami’ah 

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

fotocopy, serta berkas pendaftaran yang kurang pada saat validasi. 

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. 

 

 



 

Buku Panduan MUFI 2016 JDFI UIN MALANG | 7  
 

 

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 2016 yang dilaksanakan pada:  

Hari, tanggal : Minggu, 06 Maret 2016  

Pukul   : 08.00-10.00 WIB  

Tempat : Aula Gedung C Lantai 3 

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. 

5. Setiap delegasi diwajibkan untuk hadir pada pengumuman pemenang lomba di acara 

penutupan Musabaqah Funuun Islamiah 2016. 

KETENTUAN LAIN-LAIN  

1. Masing-masing peserta dan Pendamping berhak mendapatkan fasilitas berupa 

konsumsi, ID Card, Sticker, dan sertifikat. 

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

panitia. 
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PETUNJUK DAN TEKNIS PERLOMBAAN 

1. LOMBA POP SOLO ISLAMI 

A. Ketentuan Umum 

1. Pengertian 

Lomba POP Solo Islami adalah cabang musabaqah yang sifatnya  perorangan/individu 

perwakilan siswa/santri  dari  satu sekolah/instansi yang nantinya akan membawakan 

lagu-lagu religi/islami.  . 

2. Waktu dan Tempat Pelaksanan 

a) Waktu Perlombaan 

Hari / Tanggal : Sabtu/ 05 Maret 2016 

Waktu  : 08.00 s/d 22.00 WIB. 

Tempat  : Home Teater Fakultas Humaniora 

b) Technical Meeting 

Hari / Tanggal : Jum’at/ 04 Maret 2016 

Waktu  : 08.00 s/d Selesai. 

Tempat  : Gedung Halaqoh Ma’had Lantai 1 

3. Kategori Musabaqah 

Peserta wajib menyanyikan 1 (satu) lagu wajib dan 1 (satu) lagu pilihan (pop Islami 

Indonesia atau nasyid bebas dari peserta). 

a) Lagu wajib 

 Kun Anta (Humood alkhuber) 

 Please and blessing (Raeff) 

 Sepanjang Hidup (Maherzain) 

 Baik dan Buruk (Sakka) 

 Ibu (Sakka) 

b) Lagu pilihan 

 Lagu bebas (pop Islami Indonesia/nasyid) dari peserta. 

  

 



 

Buku Panduan MUFI 2016 JDFI UIN MALANG | 9  
 

4. Peserta Musabaqah 

a) Peserta merupakan santri yang masih aktif menempuh pendidikan SMA/MA & 

Pondok Pesantren Sederajat yang ditunjukkan dengan surat delegasi dan fotocopy 

kartu pelajar atau surat keterangan santri.  

b) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 60.000,-/ orang.  

c) Kuota peserta dibatasi sebanyak 60 orang (setiap lembaga/pondok pesantren 

maksimal mengirimkan dua orang/delegasi). 

 

B. Ketentuan Khusus 

1. Tahap Persiapan 

a) Persiapan lomba dimulai dengan pendaftaran ulang, pengesahan, dan penentuan 

nomor undian.  

b) Peserta wajib mengumpulkan teks lagu yang akan ditampilkan sebanyak 2 (dua) 

rangkap dengan ketentuan 1 lagu wajib dan 1 lagu Pop Islami bebas pilihan 

peserta, diserahkan pada saat pengambilan nomor undian tampil (saat technical 

meeting). 

2. Tahap Pelaksanaan 

a) Perlombaan akan diadakan dalam satu putaran lomba.  

b) Setiap peserta maju sesuai dengan nomor undian yang telah ditentukan. (Lomba 

dimulai pada pukul 08.00 di Home Teater Fakultas Humaniora Kampus UIN 

Maliki Malang). 

c) Durasi waktu penampilan setiap peserta adalah selama 10 menit. 

d) Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan dan mengenakan ID Card. 

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

urutannya ke urutan terakhir dengan konsekuensi dikurangi nilainya (10 poin). Jika 

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

alasan yang logis kepada panitia). 

4. Presentasi dilaksanakan dengan isyarat lampu dengan ketentuan sbb: 

 Hijau : mulai 

 Kuning : waktu kurang 2 menit 

 Merah : waktu habis 
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5. Peserta yang melebihi waktu yang telah disediakan akan dikurangi nilainya (10 poin). 

6. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan kecuali dengan izin 

panitia. 

7. Pemenang diambil 5 terbaik (3 juara utama dan 2 juara harapan) berdasar skor 

tertinggi penilaian yang meliputi:  

a) Vocal (40 %) 

 Artikulasi, kefasihan dan gramatika, volume suara, warna suara, keserasian 

tempo, irama, dan nada 

b) Kesesuaian nada, ekspresi, dan interpretasi (30%) 

 Mimic/ekspresi wajah, penghayatan, kelancaran, gesture (bahasa tubuh, 

posisi tubuh) 

c) Peanampilan dan Penguasaan Panggung (30%) 

 Sikap, kostum, kreasi dan daya tarik, rasa percaya diri dan pemahaman 

batasan panggung 

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

9. Pemenang lomba diumumkan pada saat acara puncak dan penganugerahan juara di   

Gedung Aula Rektorat Lantai 5. 

10. Contact Person : 

Sarah Diena Ismail  (0838-4840-7989) 

Indah Rakhmawati  (0857-9180-8267) 

2. LOMBA MUSABAQAH SYARHIL QUR’AN 

A. Ketentuan Umum 

1. Pengertian 

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. Waktu Dan Tempat Pelaksanan 

a) Waktu Perlombaan 

Hari / Tanggal : Sabtu/ 05 Maret 2016 

Waktu  : 08.00 s/d 22.00 WIB. 

Tempat  : Masjid Ulul Albab UIN Maliki Malang 
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b) Technical Meeting 

Hari / Tanggal : Jum’at/ 04 Maret 2016 

Waktu  : 08.00 s/d Selesai.  

Tempat  : Gedung Halaqoh Ma’had Lantai 1 

3. Kategori Musabaqah 

Musabaqah syarhil Qur’an yang diperlombakan adalah kompetisi yang sifatnya  

beregu dengan  beranggotakan  siswa/santri  dari  satu sekolah/instansi yang sama 

yang mengungkapkan isi kandungan Al-Quran   dengan cara menampilkan bacaan, 

puitisasi/terjemah dan  uraian.  

4. Peserta Musabaqah 

a) Peserta merupakan santri yang masih aktif menempuh pendidikan SMA/MA & 

Pondok Pesantren Sederajat yang ditunjukkan dengan surat delegasi dan fotocopy 

kartu pelajar atau surat keterangan santri.  

b) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 100.000,-/ group. 

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

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

d) Kuota peserta dibatasi sebanyak 50 tim/group (setiap lembaga/pondok pesantren 

maksimal mengirimkan dua delegasi). 

 

B. Ketentuan Khusus 

1.  Tahap Persiapan 

a) Persiapan lomba dimulai dengan pendaftaran ulang, pengesahan, dan penentuan 

nomor undian.  

b) Peserta wajib mengumpulkan teks yang akan disampaikan sebanyak 3 (tiga) 

rangkap, diserahkan pada saat pengambilan nomor undian tampil (saat technical 

meeting). 

c) Ketentuan teks naskah yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

 Naskah terdiri dari muqoddimah, permasalahan, isi, solusi, kesimpulan 

dan penutup. 

 Terdapat 2 ayat Al-Qur’an yang menerangkan. 

 Format penulisan kertas A4, Spasi 1,5 dan font Times New Roman 

berukuran 12. 
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d) Peserta wajib memilih salah satu tema yang telah ditetapkan panitia, antara lain: 

 Pemuda pembangun peradaban 

 Ekonomi Syari’ah Multicultural Indonesia. 

 Pemberdayaan Kaum Marginal. 

 Pemimpin Prespektif Al- Qur’an. 

 Peran Keluarga Mendidik Generasi Muda.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a) Perlombaan akan diadakan dalam satu putaran lomba.  

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

dimulai pada pukul 08.00 di Home Teater Fakultas Humaniora Kampus UIN 

Maliki Malang. 

c) Durasi waktu penampilan setiap group adalah selama 15 menit. 

d) Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan dan mengenakan ID Card. 

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

urutannya ke urutan terakhir dengan konsekuensi dikurangi nilainya (10 poin). Jika 

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

alasan yang logis kepada panitia). 

4. Tata cara penampilan, Setiap peserta tampil di panggung secara bersama dalam satu 

regu, Ucapan salam disampaikan oleh pensyarah diawal dan diakhir penampilan. 

5. Presentasi dilaksanakan dengan isyarat lampu dengan ketentuan sbb: 

 Kuning (1) : persiapan 

 Hijau : mulai 

 Kuning (2) : waktu hamper habis (menit ke 13) 

 Merah  : waktu habis (menit ke 15) 

6. Penampilan peserta yang melebihi waktu yang telah disediakan akan dikurangi nilai 

(10 poin). 

7. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan kecuali dengan izin 

panitia. 

8. Pemenang diambil 5 terbaik (3 juara utama dan 2 juara harapan) berdasar skor 

tertinggi penilaian yang meliputi: 

a) Terjemah dan Materi (40 %) 

b) Ekspresi dan interpretasi (30%) 

 Mimic/ekspresi wajah, penghayatan, kelancaran, gesture (bahasa tubuh, 

posisi tubuh) dan retorika. 
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c) Tilawah (30%) 

 Artikulasi, kefasihan dan gramatika, volume suara, warna suara, keserasian 

tempo, irama, dan nada 

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

10. Pemenang lomba diumumkan pada saat acara puncak dan penganugerahan juara di   

Gedung Aula Rektorat Lantai 5. 

11. Contact Person: 

Mar’atus Solihah    (0857-6881-0309) 

Akmalia Fitri Mafaza (0857-3656-0317) 

3. LOMBA MUSABAQAH KHATTIL QUR’AN 

A. Ketentuan Umum 

1. Pengertian 

Musabaqah cabang khath Al-Qur’an adalah jenis lomba yang menekankan kepada 

kaidah khath, keindahan dan kebenaran kaidah Rasam Utsmani. 

2. Waktu Dan Tempat Pelaksanan 

a) Waktu Perlombaan 

Hari / Tanggal : Sabtu/ 05 Maret 2016 

Waktu  : 08.00 s/d 16.00 WIB. 

Tempat  : Aula Gedung C Kampus UIN Maliki Malang 

b) Technical Meeting 

Hari / Tanggal : Jum’at/ 04 Maret 2016 

Waktu  : 08.00 s/d Selesai. 

Tempat  : Gedung Halaqoh Ma’had Lantai 1 

3. Kategori Musabaqah 

Musabaqah cabang khath Al-Qur’an yang diperlombakan adalah kategori kaligrafi 

mushaf. 

4. Peserta Musabaqah 

a) Peserta merupakan siswa/santri yang masih aktif menempuh pendidikan SMA/ 

MA & Pondok Pesantren Sederajat yang ditunjukkan dengan surat delegasi dan 

fotocopy kartu pelajar atau surat keterangan santri. 
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b) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 80.000,-/ orang.  

c) Kuota peserta dibatasi sebanyak 80 peserta. 

 

B. Ketentuan Khusus 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan lomba dimulai dengan pendaftaran ulang, pengesahan, dan penentuan 

nomor undian. Penentuan nomor dan tempat duduk tiap peserta pada saat technical 

meeting.  Penentuan materi dilakukan pada saat acara akan dimulai dengan ketentuan 

materi berupa ayat-ayat Al-Qur’an yang diberikan secara tertulis. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setiap peserta menempati tempat sesuai dengan nomor yang ditentukan. Karya dibuat 

pada saat lomba berlangsung di tempat yang telah ditentukan.  Pembuatan karya 

selama 8 jam (sudah termasuk waktu ISOMA). 

3. Peserta yang terlambat hadir diperbolehkan mengikuti lomba tanpa mendapatkan 

tambahan waktu. 

4. Bagi peserta yang belum bisa menyelesaikan karyanya dalam batas waktu yang telah 

ditentukan, tidak diberikan toleransi tambahan waktu. Peserta yang melebihi waktu 

yang telah disediakan akan dikurangi nilainya (10 poin). 

5. Jenis atau huruf khat/tulisan 

a) Teks ayat dengan Khat Naskhi. 

b) Tulisan pendukung seperti nama surat dengan salah satu atau beberapa khat 

pilihan seperti: Tsulus, Farisi, Diwani Jali, Khufi atau Riq’ah. 

6. Kertas untuk pembuatan karya berupa kertas karton manila (berstempel MUFI 2016) 

berwarna putih dengan ukuran 80x60 cm, yang disediakan oleh panitia.  Setiap peserta 

hanya mendapatkan 1 kertas karton manila. 

7. Perlengkapan tulis dan lukis seperti pensil, penggaris, penghapus, pena, kapur tulis, 

kuas, tinta atau cat tidak dibatasi dan dibawa sendiri oleh peserta. 

8. Tidak diperkenankan membawa contoh/contekan (gambar, foto, fotocopy dan gambar 

visual) untuk dijadikan acuan atau referensi karya pada saat perlombaan. 

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

Hasil karya lomba menjadi milik panitia Musabaqah Funuun Islami 2016 (MUFI 

2016) tingkat Jawa dan Bali.   
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10. Pemenang diambil 5 terbaik (3 juara utama dan 2 juara harapan) berdasar skor 

tertinggi penilaian yang meliputi: 

d) Bidang Kaidah Penulisan (40 %) 

 Bentuk dan proporsi huruf 

 Jarak spasi dan letak huruf 

 Keserasian dan komposisi antar huruf 

a) Bidang Kerapian, Kebersihan, dan Keindahan (30%) 

 Orisinalitas dan kreativitas 

 Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan) 

b) Bidang Kombinasi Warna (30%) 

 Unsur desain dan tata warna 

 Keserasian format 

 Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan) 

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

12. Pemenang lomba diumumkan pada saat acara puncak dan penganugerahan juara di 

Gedung Aula Rektorat Lantai 5. 

13. Contact Person: 

M. Naufal Humam   (0857-0006-6968) 

 Fatya Nia Rachmawati  (0857-3219-0426) 

 

4. LOMBA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN 

A. Ketentuan Umum 

1. Pengertian 

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. Waktu Dan Tempat Pelaksanan 

a) Waktu Perlombaan 

Hari / Tanggal : Sabtu / 05 Maret 2016 

Waktu  : 08.00 s/d 22.00 WIB. 

Tempat  : Masjid At-Tarbiyah UIN Maliki Malang 
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b) Technical Meeting 

Hari / Tanggal : Jum’at / 04 Maret 2016 

Waktu  : 08.00 s/d Selesai. 

Tempat  : Gedung Halaqoh Ma’had Lantai 1 

3. Kategori Musabaqah 

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

dengan martabat mujawwad. Maqra’ (materi bacaan) ditetapkan panitia, antara lain: 

 QS. Ali Imran ayat 190 

 QS. Al Isro’ ayat 9 

 QS. Az Zumar ayat 53 

 QS. Al Anfal ayat 1 

 QS. Al-An’am ayat 1 

 QS. Yunus ayat 12 

4. Peserta Musabaqah 

a) Peserta merupakan siswa/santri yang masih aktif menempuh pendidikan SMA/ 

MA & Pondok Pesantren Sederajat yang ditunjukkan dengan surat delegasi dan 

fotocopy kartu pelajar atau surat keterangan santri. 

b) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 80.000,-/ orang. 

c) Kuota peserta dibatasi sebanyak 50 peserta. 

B. Ketentuan Khusus 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan lomba dimulai dengan pendaftaran ulang, pengesahan, dan penentuan 

nomor undian. Penentuan nomor tiap peserta melalui undian pada saat technical 

meeting.  Penentuan maqra’ (materi bacaan) ditetapkan oleh panitia.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Setiap peserta hadir di lokasi perlombaan 15 menit sebelum lomba dimulai dengan 

membawa nomor undian saat mengikuti lomba (telah diberikan saat Technical 

Meeting). Waktu perlombaan pukul 08.00 wib dengan durasi penampilan setiap 

peserta adalah 7 menit (Perhitungan waktu dimulai ketika peserta telah di atas 

panggung). Perlombaan akan diadakan dalam satu putaran lomba dan Peserta maju 

sesuai dengan nomor urutan yang diundi pada technical meeting. 

3. Peserta yang tidak hadir setelah namanya dipanggil 3 kali, akan ditukar urutannya ke 

nomor urutan terakhir. Jika tetap tidak hadir, maka peserta dianggap gugur. 
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4. Peserta dipanggil sampai 3x, jika tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri 

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

5. Presentasi dilaksanakan dengan isyarat lampu dengan ketentuan sbb: 

 Kuning (1) : persiapan 

 Hijau : mulai 

 Kuning (2) : waktu kurang 2 menit (kurang 2 menit)  

 Merah  : waktu habis / selesai. 

6. Saat permulaan lomba peserta tidak diperkenankan mengucapkan salam. 

7. Peserta yang melebihi waktu yang telah disediakan akan dikurangi nilainya (10 poin). 

8. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan kecuali dengan izin 

panitia. 

9. Pemenang diambil 5 terbaik (3 juara utama dan 2 juara harapan) berdasar skor 

tertinggi penilaian yang meliputi: 

a) Lagu dan Suara  (40%) 

b) Tajwid   (30 %) 

c) Fashohah   (30%) 

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

11. Pemenang lomba diumumkan pada saat acara puncak dan penganugerahan juara di 

Gedung Aula Rektorat Lantai 5. 

12. Contact Person : 

M Nasrul Fariq (0857-4541-9644) 

Afifa Nur Aziza (0815-5463-1766) 

 

PENUTUP 

Demikian Buku Pedoman ini kami buat, semoga dengan adanya buku pedoman ini 

bisa mempermudah peserta dan panitia dalam kegiatan Musabaqah Funuun Islami (MUFI) 

2016 Tingkat Pelajar SMA/MA dan Pesantren Sederajat  Se-Jawa & Bali. 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. 
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JADWAL KEGIATAN 

MUSBAQAH FUNUUN ISLAMIAH 

TAHUN 2016 

 

No. Hari/Tgl Waktu Kegiatan Tempat Keterangan 

1. Jum’at, 04 

Maret 2016 

08.00 - 10.00 TM Keseluruhan 

Lomba 

Halaqoh Ma’had Lt. 

1 & 2 

 

14.00 - Selesai Wisata Kota Malang 

Bagi Peserta 

Kota Malang  Malang City 

Tour (Disbudpar) 

19.00 - 21.00 Opening Ceremony 

MUFI 2 

Aula Gd. C Lt. 3  

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

 

 

 

 

 

Sabtu, 05 

Maret 2016 

08.00 - 11.30 - Lomba MTQ 

- Lomba MSQ 

- Lomba MKQ 

- Lomba POP Islami 

- Masjid Tarbiyah 

- Masjid Ulul Al-bab 

- Aula Gd. C Lt. 3 

- Home Theater 

Urutan Tampil 

Sesuai undian 

waktu  TM 

(Shift 1) 

11.30 - 12.30 Break (ISHOMA)   

12.30 - 17.00 - Lomba MTQ 

- Lomba MSQ 

- Lomba MKQ 

- Lomba POP Islami 

- Masjid Tarbiyah 

- Masjid Ulul Al-bab 

- Aula Gd. C Lt. 3 

- Home Theater 

Urutan Tampil 

Sesuai undian 

waktu  TM 

(Shift 2) 

19.00 - 22.00 - Lomba MTQ 

- Lomba MSQ 

- Lomba MKQ 

- Lomba POP Islami 

- Masjid Tarbiyah 

- Masjid Ulul Al-bab 

- Aula Gd. C Lt. 3 

- Home Theater 

Urutan Tampil 

Sesuai undian 

waktu  TM 

(Shift 3) 

3. Ahad, 06 

Maret 2016 

08.00 - 10.00 Closing Ceremony 

dan Penyerahan 

Hadiah 

Aula Gedung C 

Lantai 3 

Dimerihakan 

oleh UPKM- 

JDFI, UPKM-

EM, UPKM-HI, 

 Semua Cabang Perlombaan diadakan sekali Putaran Saja 

 Jadwal Bisa Berubah Sewaktu-waktu, Panitia akan menginformasikan apabila ada 

perubahan jadwal melalui pendamping (official). 
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FORMULIR PENDAFTARAN  

MUSABAQAH FUNUUN ISLAMIA  UPKM JDFI 2016 

1. Nama  Lengkap :…………………………………………………………………. 

2. Tempat Tgl Lahir  :…………………………………………………………………. 

3. Asal Sekolah  :…………………………………………………………………. 

4. Alamat Sekolah  :…………………………………………………………………. 

5. No. Telp/HP  :…………………………………………………………………. 

Lomba yang diikuti (cheklist salah satu) 

(Kategori SMA/MA & PonPes Sederajat) 

 Musabaqah Tilawatil Qur’an      

 Musabaqah Syarhil Qur’an   

 Musabaqah Khattil Qur’an 

 POP Solo Islami 

Kelengkapan Berkas        :      

 Biaya Pendaftaran         

 Foto copy KTS/KTP/Kartu Santri      

 Foto 3 x 4 sebanyak 2 Lembar       

 Surat Rekomendasi dari 

Instansi/Sekolah 

 

 

_____________________ 2016 

Ttd. Peserta, 

 

 

 

……………………………….. 

 

Pas foto 

3 X 4 


