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➢ PERATURAN PEMBUKAAN SEMARAK LOMBA ISLAMI 2022 

1. Peserta datang 30 menit sebelum pembukaan dimulai 

2. Peserta Da’i dan Tahfidz wajib menghadiri pembukaan. Dan untuk hadrah classic, perwakilan 1 

orang/tim untuk menghadiri pembukaan 

3. Seluruh peserta menjaga perilaku pada saat acara pembukaan berlangsung 

4. Mengikuti acara yang telah ditentukan panitia sampai acara selesai 

5. Dilarang merokok dan membawa hal-hal yang berbau SARA, pornografi dan obat-obatan 

terlarang selama acara berlangsung. 

6. Mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. 

 

❖ PERATURAN UMUM SEMARAK LOMBA ISLAMI 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

▪ Peserta merupakan pelajar SMP/se derajat dan SMA/ se derajat se-Madura (khusus lomba Tahfidz). 

Peserta Da’i merupakan pelajar SMA/ se derajat se-Madura. Untuk peserta hadrah classic berusia 

maksimal 19 tahun. 

▪ Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran secara online dan wajib melakukan daftar ulang 

(pembayaran administrasi sekolah) pada saat Technical Meeting. 

▪ Peserta wajib datang tepat waktu pada saat Technical Meeting. Jika peserta tidak hadir, maka peserta 

dianggap menyetujui semua aturan yang telah disepakati dalam Technical Meeting. 

▪ Nomor urut tampil akan diundi setelah pembukaan selesai. Maka dari itu, untuk para peserta yang 

berhalangan hadir dimohon untuk memberikan konfirmasi kepada panitia agar diwakilkan oleh 

panitia dan diberitahukan kepada peserta melalui grup WhatsApp. 

▪ Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

▪ Peserta wajib datang tepat waktu dan berada di tempat yang telah disediakan panitia 30 menit 

sebelum perlombaan dimulai. Segala konsekuensi akibat keterlambatan menjadi tanggung jawab 

peserta itu sendiri. 

▪ Bagi peserta yang mengalami kendala selama perjalanan dapat diberikan keringanan oleh panitia 

dengan syarat menghubungi panitia terlebih dahulu mengenai kendala yang dialami. Keringanan 

berupa tampil setelah nomor urut peserta terakhir 

▪ Peserta yang belum tampil menempati ruang tunggu yang telah disediakan panitia 

▪ Apabila dalam 3 kali pemanggilan peserta tidak hadir, maka peserta dinyatakan kalah 

(diskualifikasi). 

▪ Peserta Da’i dan Tahfidz wajib menunjukkan identitas dengan fotocopy kartu pelajar/ identitas 

rapor. 

▪ Peserta wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama acara SEMARAK LOMBA ISLAMI 2022 

berlangsung. Jika terjadi kerusuhan, maka peserta yang membuat kerusuhan tersebut akan di-

diskualifikasi. 

▪ Peserta wajib berpakaian muslim/muslimah, rapi, dan sopan. 

▪ Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

▪ Acara SEMARAK LOMBA ISLAMI 2022 berjalan tanpa adanya penonton. 

▪ Bagi peserta yang berhalangan hadir/sakit pada saat hari perlombaan dapat segera konfirmasi pada 

panitia agar segera diproses mengenai pengembalian biaya administrasi. 

▪  Bagi peserta yang berhalangan hadir / sakit pada H-2 saat hari perlombaan dapat mengganti peserta 

dengan konfirmasi pada panitia minimal H-1 acara. 

▪ Setiap sekolah diperbolehkan membawa guru pendamping maksimal 1 orang/sekolah. 
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❖ PERATURAN-PERATURAN LOMBA 

➢ PERATURAN LOMBA DA’I 

o Peserta 

• Lomba Da’i tingkat SMA/MA/SMK se derajat se-Madura. 

• Peserta merupakan siswa/i SMA/MA/SMK se derajat se-Madura. 

• Kuota maksimal 40 peserta. 

• Setiap sekolah tidak dibatasi jumlah pengiriman peserta. 

o Mekanisme lomba 

• Peserta wajib hadir di tempat perlombaan maksimal 30 menit sebelum penampilan. 

• Peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan mengambil name tag. 

• Peserta  memasuki ruang audisi di aula ( di depan TU SMANSA) untuk lebih jelasnya dapat 

bertanya pada panitia. 

• Peserta wajib mengikuti peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. 

• Pemenang akan diumumkan di grup WhatsApp dan hadir dalam acara penutupan. 

o  Ketentuan lomba 

I.  Aturan Lomba 

• Peserta menyiapakan materi menurut tema yang sudah ditentukan. 

•    Berikut tema dari Lomba Da’i: 

1) Berkah Lailatul Qadar. 

2) Perpaduan Ilmu dan Iman. 

3) Sabar di tengah pandemi. 

• Peserta menggandakan/ fotocopy naskah pidato sebanyak 2 lembar. 

• Peserta diperbolehkan membawa naskah (tanpa membawa naskah lebih utama dan 

memperoleh tambahan poin penilaian). 

• Peserta wajib memakai nomor urut tampil yang telah panitia berikan 

• Peserta tampil sesuai nomor urut tampil, peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir maka 

akan di-diskualifikasi dan dilanjutkan ke peserta selanjutnya. 

• Durasi penampilan maksimal 5 menit (Apabila penampilan melebihi batas waktu, maka 

akan ada pengurangan nilai). 

• Panitia akan memberikan kode berupa : 

Lampu hijau menyala sebagai tanda perhitungan waktu dimulai. 

Lampu kuning sebaga peringatan bahwa waktu bersisa 1 menit. 

Lampu merah menyala sebagai penanda waktu habis. 

II. Kriteria penilaian lomba :. 

• Sikap. 

• Kesesuain tema dengan isi. 

• Kaidah kebahasaan. 

• Gaya penyampaian. 

• Intonasi. 

• Kefasihan. 

• Apabila penampilan peserta melebihi batas waktu sementara materi belum tuntas, maka 

akan ada pengurangan nilai akumulasi akhir. 
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• Apabila peserta mencantumkan ayat/dalil-dalil maka, akan ada penambhana nilai 

akumulasi akhir. 

 

➢ PERATURAN LOMBA TAHFIDZ 

o Peserta  

❖ Lomba Tahfidz tingkat SMA/MA sederajat dan SMP/MTs sederajat se-Madura. 

❖ Lomba Tahfidz dibedakan menjadi 2 kategori, kategori SMA/MA dan kategori SMP/MTs. 

❖ Peserta adalah siswa/i  SMA/MA sederajat se Madura. 

❖ Peserta adalah siswa/i SMP/MTs sederaj at se Madura. 

❖ Kuota peserta maksimal 50 orang kategori SMA/MA sederajat dan 50 orang kategori 

SMP/MTs sederajat. 

❖ Setiap sekolah tidak dibatasi jumlah pengiriman peserta. 

o Mekanisme Lomba  

• Peserta hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum lomba dimulai. 

• Peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan mengambil name tag. 

• Peserta tahfidz memasuki tempat audisi di ruang pertemuan lantai 2. Untuk lebih jelasnya 

dapat bertanya kepada panitia. 

• Peserta wajib menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia. 

• Pemenang akan diumumkan melalui grup WhatsApp dan kemudian hadir dalam penutupan. 

o Ketentuan Lomba 

     I. Aturan Lomba 

• Peserta harus berpakaian sopan. 

• Peserta tidak diperbolehkan  membawa mushaf Al-Qur’an pada saat tampil. 

• Juz yang dilombakan adalah juz 30. 

• Peserta wajib memakai nomor peserta yang telah diberikan panitia. 

• Peserta tampil seseuai nomor undian, peserta yang dipanggil tiga kali tidak hadir maka 

akan didiskualifikasi, dan akan  dilanjutkan ke peserta nomor selanjutnya. 

• Peserta akan diberikan 4 soal, yakni : 

➢ 1 soal sambung ayat. 

➢ 1 soal membacakan surat yang ditentukan oleh juri melalui pengambilan acak. 

➢ 1 soal membacakan surat selanjutnya dari bacaan juri. 

➢ 1 soal menyebutkan nama surat dari bacaan juri. 

• Durasi penampilan selama 5 menit (apabila penampilan melebihi batas waktu yang 

ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai oleh juri). 

• Jika selama 15 detik peserta tidak menjawab, maka soal tersebut dianggap hangus dan 

dilanjutkan pada soal setelahnya. 

II. Kriteria penilaian lomba : 

• Tajwid. 

• Makhrajul huruf. 

• Kelancaran. 

• Ketepatan. 

• Adab. 

• Irama tartil. 
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➢ PERATURAN LOMBA HADRAH CLASSIC 

a. Peserta  

• Lomba Hadrah Classic tingkat umum se-Kabupaten Sumenep. 

• Peserta merupakan remaja dengan batasan usia maksimal 19 tahun  se-Kabupaten Sumenep. 

b. Mekanisme Lomba 

• Peserta harus hadir selambat lambatnya 30 menit sebelum penampilan. 

• Peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan mengambil name tag di meja 

registrasi. 

• Peserta hadrah classic memasuki ruang audisi di Aula SMANSA  

• Peserta wajib mengikuti peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. 

• Pemenang akan diumumkan secara langsung di hari yang sama pada saat penutupan. 

c. Ketentuan Lomba 

I. Aturan Lomba 

• Al-Qur’an sudah disediakan oleh panitia. 

• Setiap tim terdiri dari 7 orang dan 2 orang cadangan. 

• Setiap tim membawa alat hadrah sendiri. 

• Peserta wajib memakai nomor peserta yang telah dibagikan oleh panitia. 

•   Peserta tampil seseuai nomor undian, peserta yang dipanggil tiga kali tidak hadir maka 

akan didiskualifikasi dan  dilanjutkan ke peserta nomor selanjutnya. 

•  Durasi penampilan maksimal selama 10  menit dengan ketentuan cek sound selama 2 

menit (apabila penampilan melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan ada 

pengurangan nilai oleh juri). 

• Ketentuan isyarat lampu 

Lampu hijau sebagai tanda perhitungan waktu dimulai. 

Lampu kuning sebagai tanda bahwa waktu bersisa 1 menit. 

Lampu merah sebagai tanda bahwa waktu habis. 

 

II. Kriteria Penilaian lomba : 

1. Qiraat 

a. Makhrajul huruf 

b. Lahjah 

c. Vokal 

2.  Teknik 

a. Susunan lagu 

b. Irama lagu 

c. Pukulan 

3.  Adab 

a. Costum 

b. Durasi waktu 

c. Kesopanan 

 

 


