PETUNJUK PELAKSANAAN & TEKHNIS
FESTIVAL RAMADHAN BIL JAMI’AH 1438 H

NB : apabila ada hal yang belum jelas, peserta di harapkan untuk dapat menghubungi CP

masing masing jenis lomba.

A. Ramadhan Di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ramadhan Bil jami’ah (RBJUIN) di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
merupakan serangkaian kegiatan ramadhan yang secara rutin diselenggarakan
olehLaboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rangkaian agenda
Ramadhan Bil Jami’ah Laboratorium Agama Masjid Uin Sunan Kalijaga Yogyakartaini
akan dilaksanakan pada bulan Ramadhan antara tanggal 20 Mei – 20 Juni 2017 dengan
mengambil tema“Ma’rifat : Mengenal Al Kholiq dengan segala Kasih Sayang-Nya,Sebuah
Media Pembelajaran Untuk Merefleksikan Cita Rasa Keindahan dalam Beragama”
Target sasaran dari kegiatan ini tidak hanya terbatas pada civitas akademik yang
berada dalam naungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, melainkan
juga diharapkan dapat merangkul masyarakat disekitar kampus Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masyarakat luas. Dalam serangkaian acara nantinya, selain
untuk menyambut nuansa bulan Ramadhan kegiatan ini diharapkan dapat menyemarakan serta
memberikan kontribusi peran civitas akademik dan masyarakat tentang perlunya
merefleksifitas rasa kasih sayang dalam Mengenal Al Kholiq yang mewujudkan
kesatuan persatuan rakyat Indonesia
Gambaran singkat mengenai s e rangkaian kegiatan Ramadhan Bil Jami’ah 1438 H
adalah berupa Festival Al-Qur’an Nasional Ke-4 yang berupa lomba MTQ, Lomba Da’i/ah,
Lomba Hifdhil Qur’an, Lomba Kaligrafi, Lesehan Ramadhan,Pagelaran Budaya,Pelatihan
Khotib, Bazar,dan Buka Bersama. Dengan ketekunan, istiqomah dan semangat dalam
mengenal sang KholiqRamadhan Bil Jami’ah1438 H mencoba mendesain berbagai
kegiatan di atas dengan menciptakan keselarasan antara mahasiswa dan masyarakat yang
terbentuk dalam kegiatan guna menyadarkan melalui hati bahwa segala sesuatu, termasuk
gerak-gerik dirinya lahir batin seperti : melihat, mendengar, merasa, menemukan,
bergerak, berdiam, berangan-angan , berfikir dan sebagainya semua adalah Allah SWT,
yang menciptakan dan yang mengerakan. Jadi semuanya dan segala sesuatu adalah
Billah.
B. TEMA BESAR
“Ma’rifat : Mengenal Al Kholiq dengan segala Kasih Sayang-Nya, Sebuah Media Pembelajaran
Untuk Merefleksikan Cita Rasa Keindahan dalam Beragama”

PADUAN TEKHNIS MUSABAQAH DAI/ah
Musabaqah Da’i/ah dalam Ramadahan Bil Jami’ah 1438 pada kesempatan kali ini
membawakan tema tema besar yang bertujuan untuk merealisasikan dan meningkatkan
peran da’i/ah muda yang berkompeten dalam bidangnya, dan diharapkan melalui
kegiatan ini dapat memberikan semangat kepada pemuda-pemuda Indonesia agar
memiliki karakter bangsa yang Islami dan tidak larut dalam perkembangan zaman yang
semakin mengkhawatirkan.
Waktu dan tempat pelaksanaan.
Adapun Musabaqah Da’i/ah akan diadakan di Laboratorium Agama Masjid UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2017 :
NB : apabila ada hal yang belum jelas, peserta di harapkan untuk dapat menghubungi CP

masing masing jenis lomba.

No
1
2
3
4

5
6

7
8
9

Acara
Registrasi Peserta
Pembukaan MC
Pembacaan ayat suci Al-Quran
Sambutan – Sambutan (Rektor UIN Sunan Kalijaga,
Direktur Laboratorium Agama Masjid Sunan
Kalijaga, Ketua Panitia Ramadhan Bil Jami’ah
Pengarahan Peserta
Pelaksanaan
Lomba-lomba
(MTQ,
Tahfidz,
Kaligrafi, Da’i/ah)
Penampilan Shalawat
Pengumuman Lomba,
Sertifikat
Penutup

Pembagian

hadiah

Waktu
07.00 – 08.00
08.00 – 08.10
08.10 – 08.25
08.25 – 09.00

09.00 - 09.15
09.15 – 13.45 (Shalat
Dhuhur diserahkan kepada
panitia lomba)
13.45 – 14.15
dan 14.15 – 14.30
15.00

Technical Meeting
Technical Meeting dilaksanakan pada :
Hari
: Kamis, 18Mei 2017
Pukul : 08.00 s.d Selesai
Tempat : Di Ruang Utama Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga
Fasilitas
Trophy Rektor, Uang Pembinaan, Sertifikat, ID card, Snack dan Makan Siang.
Ketentuan Umum
1. Durasi Lomba 12 Menit
2. Peserta lomba Pelajar, Mahasiswa/I, Umum, maksimal 23 tahun dibuktikan dengan
menyerahkan identitas Fc. Kartu pelajar/mahasiswa/KTP
3. Peserta merupakan peserta delegasi ataupun peserta mandiri.
4. Peserta diwajibkan mengikuti semua kegiatan Musabaqah Da’i/ah
5. Materi yang akan di bawa oleh peserta lomba harus sesuai dengan tema lomba yaitu :
“Al-Qur’an dan Kepemimpinan yang Adil”
“Generasi Muda dan Islam Rahmatan Lil-‘Alamin”
“Motivasi Pendidikan Islam untuk Remaja Berprestasi”
6. Penilaian Dewan Juri :
- Kesesuaian dengan tema & penguasaan materi : maksimal 50%
- Teknik pidato & ekspresi / penguasaan panggung : maksimal 50%
7. Kejuaraan lomba adalah juara 1,2,3 hingga juara harapan 3
8. Ketentuan lomba yang wajb diperhatikan oleh peserta :
- jika peserta sudah dipanggil dua kali oleh MC tidak hadir maka akan dipanggil
kemudian di akhir urutan dengan alasan yang jelas
- peserta Putra mendapat nomor undian ganjil dan peserta Putri mendapat nomor undian
genap.
NB : apabila ada hal yang belum jelas, peserta di harapkan untuk dapat menghubungi CP

masing masing jenis lomba.

9. Sebelum tampil peserta di harap memberikan naskah
10. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.
11. Biaya pendaftaran Rp. 20.000
12. Tehnikal meeting 18 Mei 2017 Waktu 08:00 s/d selesai
13. Peserta sangat disarankan untuk mengikuti Tekhnikal Meeting
kebingungan pada saat pelaksanaan lomba.

agar tidak mengalami

AlurPendaftaran
1. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 April – 18 Mei 2017
2. Peserta bias mendaftar lewat WA/ SMS dengan format JENIS LOMBA_NAMA_TTL_ALAMAT_NO.HP dankirimke masing-masing cp jenis lomba
3. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan panitia dan
mengirimkanya ke kantor pengurus Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di
kompleks UIN Sunan Kalijaga, jalan Marsda Adisucipto, Sleman, Yogyakarta (bisa
dengan langsung membayar uang pendaftaran)
4. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara online dengan cara mendownload formulir di
website resmi Masjid Sunan Kalijaga di agama.uin-suka.ac.id dan mengirimkannya ke
email panitia di masjid.uinsuka@gmail.com dengan melampirkan “pendaftaran lomba
MTQ / Tahfidz Al-Qur’an / Kaligrafi / Da’i Remaja” pada subjek email. Atau peserta
bisa melakukan pendaftran online melalui http://bit.ly/2qehSsF
5. Peserta membayar biaya pendaftaran dengan melalui transfer ke no.
Rekening 0305697562a/nQariah

NB : apabila ada hal yang belum jelas, peserta di harapkan untuk dapat menghubungi CP

masing masing jenis lomba.

PANDUAN TEKNIS MUSABAQAH KHOTTIL QURAN
1. Durasi waktu lomba maksimal 8 Jam (Dari pukul 08.00 s.d 15.00 WIB)
2. Materi yang akan dibawa oleh peserta lomba di sesuaikan dengan tema “Ma’rifat
(Mengenal Sang Khaliq) ”
3. Materi lomba ( Ayat Alqur’an, Hadits dan Kata-kata hikmah)
4. Tulisan kaligrafi berkaidah
5. Alat Kaligrafi dibawa sendiri oleh peserta lomba
6. Panitia menyediakan kertas karton dengan ukuran 80 x 60 cm dan telah ada tanda
stempel pada kertas karton dari panitia
7. Jenis kaligrafi adalah Hiasan Mushaf
8. Penilaian Dewan Juri :
a) Kebenaran tulisan & kesesuaian tema
: maksimal 70%
b) Teknik & Finishing
: maksimal 30%
9. Kejuaraan Lomba adalah juara 1,2,3 hingga juara harapan 1,2,3
10. Biaya pendaftaran Rp. 35.000
11. Tehnikal meeting 18 Mei 2017 Waktu 08:00 s/d selesai
12. Ketentuan Lomba yang wajib diperhatikan oleh peserta :
- Jika peserta tidak datang tepat waktu saat dimulainya lomba maka peserta lomba tidak
diberikan tambahan waktu.
- Setiap peserta lomba wajib menjaga kebersihan tempat melukis
- Panitia tidak mentolerir adanya pemberian bantuan dalam pengerjaan karya kaligrafi
- Bagi peserta lomba tidak diperkenankan membawa buku panduan tulisan, contoh
gambar, serta alat komunikasi ketika lomba sedang berjalan.

-

LAIN-LAIN UNTUK MUSABAQAH KHOTTIL QUR’AN
-

Peserta, pelajar mahasiswa dan umum
Maksimal berusia 25 tahun (fc identitas)
Bagi peserta yang tidak mengikuti Technical Meeting di harapkan langsung
menghubungi panitia
Pembayaran pendaftaran bisa datang langsung datang ke kantor takmir uin sunan
kalijaga

NB : apabila ada hal yang belum jelas, peserta di harapkan untuk dapat menghubungi CP

masing masing jenis lomba.

PANDUAN TEKHNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ)
Durasi waktu lomba 6 – 9 menit;
Lagu sesuai dengan irama tilaawah yang shahih dimulai dari Bayati dan seterusnya;
Kejuaran lomba adalah 1, 2, 3, hingga juara harapan 3;
Lampu kuning (persiapan memulai), lampu hijau (peserta mulai), lampu kuning
(persiapan untuk berhenti), dan lampu merah (berhenti);
5. Ruang tunggu peserta putri di sebelah Utara Ruang Utama Masjid dan untuk peserta
putra disebelah Selatan Ruang Utama Masjid;
6. Peserta di panggil oleh MC dengan urutan Nama kemudian disusul dengan Nomor
Undian;
7. Al-Qur’an yang telah disediakan untuk peserta lomba adalah standar dari Kementrian
Agama;
8. Ketentuan lomba yang wajib diperhatikan oleh peserta :
- Jika peserta sudah dipanggil dua kali oleh MC tidak hadir, maka akan dipanggil
kemudian, di akhir urutan dengan alasan yang jelas;
- Bagi peserta lomba untuk memperhatikan adab dalam lomba MTQ yakni tidak perlu
mengucapkan salam pembuka dan salam penutup, tetapi di awali dengan Ta’awudz
dan Tashdiq;
- Peserta putra mendapatkan nomor undian ganjildan peserta putri mendapatkan nomor
undian genap;
9. Penilaian dewan juri :
- Suara dan lagu
: maksimal penilaian 40%
- Tajwid
: maksimal 40%
- Kefasihan dan Adab
: maksimal 20%
10.
Nomor peserta diambil ketika melakukan Heregistrasi di lokasi lomba
( Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta )
11.
Maqra di undi dan diambil oleh peserta ketika Technical Meeting ( Kamis, 18
Mei 2017, Pukul 08.00 – selesai di Selasar Masjid UIN SunanKalijaga )
12.
Bagi peserta yang tidak mengikuti Technical Meeting di harapkan langsung
menghubungi panitia. Dan pengambilan undian maqra akan diwakilkan oleh panitia.
13.
Kejuaraan lomba akan digabung baik peserta putra maupun peserta putri;
14.
Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
1.
2.
3.
4.

Lain-Lain Untuk Peserta MTQ
Peserta : Pelajar, Mahasiswa dan Umum (Baik Putra maupunPutri)
Usia
: Maksimal 25 tahun (Dibuktikan dgn fotocopy identitas dan dibawa
ketika TM atau Lomba)
Pendaftaran : Rp. 35.000
PANDUAN PENDAFTARAN LOMBA MTQ
1. Setelah melakukan pendaftaran, peserta bias melakukan pembayaran administrasi
sejumlah Rp. 35.000,- melalui rekening BNI Syariah atas nama Qariah 0305697562
atau Pembayaran bisa di lakukan ketika Technical Meeting. (Kamis, 18 Mei 2017)
2. Peserta yang sudah melakukan pendaftaran baik via wa/sms ataupun via online wajib
menginformasikan atau menghubungi nomor panitia yang tertera.
3. Peserta yang sudah melakukan pembayaran administrasi harap menyimpan bukti slip
pembayaran transfer atau fotobukti transfer dan ditunjukkan kepada panitia.
4. Peserta diharapkan telit iketika hendak melakukan pembayaran administrasi via
transfer dansegera hubungi nomer panitia yang tertera.
NB : apabila ada hal yang belum jelas, peserta di harapkan untuk dapat menghubungi CP

masing masing jenis lomba.

A. PELAKSANAAN LOMBA
Hari/ Tanggal
: Sabtu, 20 Mei 2017
Pukul
: 07.30 WIB – selesai
Tempat
: Laboratorium Agama Masjid UIN SunanKalijaga Yogyakarta
Lokasilomba
: RuangUtama Masjid UIN SunanKalijaga.

PANDUAN TEKNIS MUSABAQAH HIFDHIL QUR’AN
1. Hafalan lomba adalah 10 Juz mulai dari Juz 1 s.d Juz 10 (Urut)
2. Dewan juri akan memulai membacakan dari awal ayat kemudian disambung oleh peserta
3. Masing-masing peserta mendapatkan 3 (tiga) pertanyaan dengan alokasi panjangnya
antara 7 hingga 9 baris
4. Peserta lomba akan diperingatkan dengan isyarat menggunakan bunyi bell dengan
ketentuan “
- Bell 2 kali : soal akan dimulai
- Bell 1 kali : peringatan kesalahan
- Bell 2 kali : dibimbing
- Bell 3 kali : pindah soal
- Bell 4 kali : selesai
5. Ta’awudz & basmallah hanya dimulai saat awal soal di berikan oleh Dewan Hakim/
Dewan juri
6. Penilaian Dewan Juri :
- Tahfidz : maksimal 50%
- Tajwid
: maksimal 35%
- Irama
: maksimal 15%
7. Kejuaraan Lomba adalah juara 1,2,3 hingga juara harapan 1,2,3
8. Ketentuan Lomba yang wajib diperhatikan oleh peserta :
- Jika peserta sudah dipanggil dua kali oleh MC tidak hadir maka akan dipanggil
kemudian di akhir urutan dengan alasan yang jelas
- Bagi peserta lomba untuk memperhatikan adab dalam lomba tahfidz KESESUAIAN
TEMAyakni tidak perlu mengucapkan salam pembuka dan salam penutup. Tetapi di
awali dengan Ta’awudz dan Tashdiq
- Peserta Putra mendapatkan nomor undian ganjil dan peserta Putri mendapatkan
nomor undian genap
9. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

PENDAFTARAN FESTIVAL RAMADHAN BIL JAMI’AH
1. Waktu pendaftaran lomba : 17April 2017 sampai dengan 18 Mei 2017
2. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan panitia dan
mengirimkanya ke kantor pengurus Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di kompleks
UIN Sunan Kalijaga, jalan Marsda Adisucipto, Sleman, Yogyakarta.
3. Pesertabisamendaftarlewat WA/ SMS dengan format JENIS LOMBA_NAMA_TTL_ALAMAT_NO.HP dankirimke masing-masing cp jenis lomba
NB : apabila ada hal yang belum jelas, peserta di harapkan untuk dapat menghubungi CP

masing masing jenis lomba.

4. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara online dengan cara mendownload formulir di
website resmi Masjid Sunan Kalijaga di laboratoriumagama.uin-suka.ac.iddan
mengirimkannya ke email panitia di masjid.uinsuka@gmail.comdengan melampirkan
“pendaftaran lomba MTQ / Tahfidz Al-Qur’an / Kaligrafi / Da’i Remaja” pada subjek
email. Atau peserta bisa melakukan pendaftran online melalui http://bit.ly/2qehSsF

PENGUMUMAN PEMENANG DAN PEMBAGIAN HADIAH
Pemenang setiap lomba akan diumumkan setelah pelaksanaan lomba berakhir serta
pembagian hadiah akan dilaksanakan pada : Sabtu, 20 Mei 2017, Pukul 14.15 WIB di
Lab. Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
DAFTAR MASING-MASING CP LOMBA
Nama Lomba
Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ)
Musabaqah Da’i/ah
Musabaqah Hifdhil Qur’an (Tahfidz)
Musabaqah Khottil Qur’an (kaligrafi)

Contact Person
Amalia (0897-6816-096)
Rofiq (0896-6925-1666)
Zahra (0878-3854-2658)
Rofa (0822-7299-6253)

NB : apabila ada hal yang belum jelas, peserta di harapkan untuk dapat menghubungi CP

masing masing jenis lomba.

