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SEKAPUR SIRIH 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

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

telah memberikan anugerah, taufik, dan nikmat-Nya, sehingga acara Musabaqah Funuun 

Islamiyah 2021 yang ke-7 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 do’a semoga kita senantiasa 

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

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 kepada: 

1. 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 Islamiyah 2021 UPKM JDFI.  

2. Mudir dan seluruh Pengasuh Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang beserta staff, yang telah memberi do'a beserta dukungan dalam 

kegiatan ini.  

Semoga dengan terselenggaranya acara ini memberikan satu nafas keislaman seperti 

jargon JDFI, yakni “Dengan Islam aku hidup, dengan seni aku berdakwah”. Semoga acara ini 

bermanfaat, mampu memberikan dampak positif bagi kita semua, Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

  

Malang,  1 Februari 2021 

 

 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 

efisiensi yang tinggi. Ketiga, alasan spiritual, yaitu SDM yang unggul tidak saja tinggi dalam 

penguasaan IPTEK, tetapi juga IMTAQ. 

UPKM Jam’iyyah Dakwah Wa Al-Fann Al-Islami atau disingkat JDFI merupakan 

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

divisi yang menjadi wadah bagi mahasiswa yang tinggal di Ma’had, diantaranya: Divisi 

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 juga berkomitmen 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 Maulana 

Malik Ibrahim Malang berusaha mengadakan kegiatan Musabaqah Funuun Islami (MUFI) 

sebagai pemberdayaan muslim yang kreatif, aktif, dan produktif yang dirangkai dengan 

kegiatan lomba MSQ, MTQ, MKD, dan Musabaqah Cover Sholawat dengan berskala nasional 

yang akan diikuti oleh pelajar tingkat SMA/MA sederajat dan Umum Se-Indonesia. 

 Dengan niat ini kami berani melangkah pasti seiring dukungan dari acara ini, semoga 

amal baik Bapak/Ibu/Saudara kelak menjadi syafaat di yaumil hisab dan kita di pertemukan 

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

terselenggara nantinya dengan optimal dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah turut andil dalam mensukseskan 

jalannya -Nya dalam Jannatun Naim. Amin.
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NAMA DAN TEMA KEGIATAN 

Nama kegiatan ini adalah “Musabaqah Funuun Islamiyah (MUFI) VII 2021”. 

Sedangkan tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah, “Menggemakan Seni Islami Di Era 

Digitalisasi”. 

TUJUAN KEGIATAN 

Adapun tujuan kegiatan Musabaqah Funuun Islamiyah VII 2021 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 

Umum Se-Indonesia, serta pihak lain yang terkait. 

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

Ma’had Al Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

 

 Opening MUFI VII 

Hari  : Minggu 

Tanggal : 4 April 2021 

Waktu  : 13.00 s/d Selesai 

 Room Meeting: Zoom Meeting 

 

 Serangkaian Lomba MUFI VII 

Hari  : Senin-Selasa 

Tanggal : 12-27 April 2021 

 

 Closing MUFI VII 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 28 April 2021 

Waktu  : 12.30 s/d selesai 

Room Meeting: Zoom Meeting 
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JENIS PERLOMBAAN 

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

1. Musabaqah Syarah al-Qur’an (MSQ) 

2. Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 

3. Musabaqah Khat Diwani (MKD) 

4. Musabaqah Cover Sholawat (MCS) 

 

PESERTA LOMBA 

Sasaran acara ini adalah Pelajar Tingkat SMA/MA Sederajat, Mahasiswa dan Umum 

se-Indonesia. 
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KETENTUAN UMUM PERLOMBAAN 

TATA TERTIB PESERTA  

1. Peserta hanya dapat mengikuti satu cabang lomba 

2. Peserta yang telah terdaftar tidak dapat digantikan oleh peserta lain 

3. Masing-masing instansi/yayasan mengirimkan maksimal 2 (dua) delegasi (untuk 

cabang lomba perorangan), 2 (dua) regu (untuk cabang lomba beregu) dan maksimal 

1 delegasi untuk instansi dibawah naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

4. Setiap instansi wajib memiliki official (pendamping) 

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

6. Peserta wajib melengkapi persyaratan pendaftaran antara lain:  

a. Mempersiapkan pembayaran kontribusi sesuai jenis perlombaan  

b. Mengisi formulir pendaftaran secara online melalui link yang ada di bio IG 

@mufi_jdfi 

c. Scan KTP/ Kartu Tanda Siswa/Kartu Tanda Mahasiswa (1 lembar). 

d. Scan Pas foto ukuran 3x4 (1 lembar). 

e. Scan/foto bukti pembayaran 

f. Bukti Screenshoot follow Instagram @mufi_jdfi dan @jdfi_official 

g. Bukti Screenshoot subscribe channel youtube JDFI OFFICIAL   

7. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara online melalui link yang ada di bio IG 

@mufi_jdfi, dengan menyertakan persyaratan sbb : 

a. Formulir Pendaftaran yang sudah diisi lengkap. 

b. Scan Kartu Tanda Siswa/Kartu Tanda Mahasiswa/Akte Kelahiran. 

c. Scan Bukti Pembayaran. 

d. Photo 3x4, dengan ukuran file max 1 MB. 

8. Pembayaran pendaftaran semua lomba dapat ditransfer ke rekening BRI dengan No. 

Rekening 125901005795503 A.N. ANDRIAN BAGUS HIDAYATULLAH 

9. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi Google Form sesuai cabang 

lomba masing-masing (dapat diakses melalui link di bio IG @mufi_jdfi) 

10. Peserta diwajibkan konfirmasi kepada CP setelah melakukan pendaftaran pada 

nomor 081235880526 A.N Mufidatul Ummah. 

11. Peserta diharuskan hadir pada saat Technical Meeting. Peserta yang tidak hadir pada 

saat Technical Meeting dianggap menyetujui ketetapan. 

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

saat Technical Meeting. 

13. Bagi peserta yang mengundurkan diri, maka uang pendaftaran tidak dapat diminta 

kembali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

TECHNICAL MEETING  

1. Setiap peserta (MSQ, MTQ, MKD, MCS) yang mendaftarkan diri diharuskan untuk 

mengikuti Technical Meeting bersamaan dengan pembukaan acara secara online 

(apabila berhalangan hadir bisa diwakilkan oleh pembimbing/pembina) yang akan 

dilaksanakan pada :  

Hari, tanggal : Minggu, 4 April 2021 

Waktu  : 13.00 s/d selesai 

Media   : Zoom Meeting 

2. Peserta yang tidak mengirimkan perwakilannya (tidak mengikuti Technical 

Meeting) dianggap menyetujui hasil Technical Meeting. 

 

DISKUALIFIKASI  

Apabila ada peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas ataupun ada 

indikasi kecurangan, maka panitia berhak untuk mempertimbangkan pendiskualifikasiannya. 

PENGUMUMAN PEMENANG  

1. Pengumuman dan penyerahan hadiah pemenang dilaksanakan pada acara penutupan 

MUFI VII tahun 2021 yang dilaksanakan pada:  

Hari, tanggal : Rabu, 28 April 2021 

Pukul  : 13.10-selesai  

Room Meeting : Zoom Meeting 

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

3. Kejuaraan setiap cabang lomba adalah: 

a. MSQ : Juara I, II, III dan Juara Favorit 

b. MTQ : Juara I, II, III (pa), Juara I, II, III (pi) dan 1 Juara Favorit 

c. MKD : Juara I, II, III dan Juara Favorit 

d. MCS : Juara I, II, III, dan Juara Favorit 

 

KETENTUAN LAIN-LAIN  

Masing-masing peserta berhak mendapatkan fasilitas berupa E-Sertifikat 
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PETUNJUK DAN TEKNIS PERLOMBAAN 

 

1. MUSABAQAH COVER SHOLAWAT 

1. Pengertian 

Musabaqah Cover Sholawat (MCS) adalah cabang musabaqah yang dilaksanakan 

perorangan/individu dengan menyanyikan ulang sholawat diiringi instrumen musik 

bebas.  

2. Ketentuan Peserta  

a) Peserta merupakan kategori umum dengan batasan usia 17-25 tahun yang 

ditunjukkan dengan bukti kartu identitas (KTP/KTM/dsb). 

b) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran  

- Gelombang pertama sebesar Rp. 55.000,- 

- Gelombang kedua sebesar Rp. 65.000,- 

c) Jika peserta memutuskan untuk mengundurkan diri, maka uang pendaftaran tidak 

dapat dikembalikan. 

d) Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu jika peserta dianggap cukup 

3. Timeline 

1. Pendaftaran dilakukan via online dengan mengisi google form sesuai cabang 

lomba masing-masing (dapat diakses melalui link di bio IG @mufi_jdfi)  

2. Pembayaran dan konfirmasi ke panitia dilakukan secara online dan sesuai jadwal 

yang telah ditentukan.  

3. Technical Meeting dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 melalui zoom. 

4. Pengumpulan video dilaksanakan pada 12 -16 April 2021 

5. Penilaian Juri dilaksanakan pada 24-26 April 2021 

6. Juara akan diumumkan oleh panitia pada tanggal 28 April 2021 melalui media 

zoom pada Closing MUFI VII 

 

4. Teknis Lomba Cover Sholawat 

a) Perlombaan dilaksanakan secara online. 

b) Peserta (Vokalis) adalah individu/perorangan. 

c) Durasi video 5-7 menit. 

d) Tiap peserta hanya boleh mengikutsertakan satu karya. 
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e) Peserta memilih satu judul sholawat sebagai berikut : 

1. Birosulillahi Wal Badawi 

2. Salaman Ya Umarol Faruq 

3. Mughrom 

4. Hasbi Robbi 

5. Hayyul Hadi 

f) Pengambilan video harus jelas dengan posisi landscape dan tampak muka  

g) Peserta hanya diperbolehkan melakukan editing video tanpa editing vokal 

h) Peserta tidak diperbolehkan melakukan lipsync saat pengambilan video 

i) Karya belum pernah atau tidak sedang diikutsertakan dalam kompetisi/lomba 

lain. 

j) Video berformat MP4 dan disimpan di Google Drive 

k) Link Google drive dikirim ke CP Pendaftaran dengan format nama :  

VIDEO MCS MUFI 2021_ Nama_Instansi_Judul. 

l) Video yang dikirimkan menjadi hak milik panitia. 

m) Peserta dilarang mengupload video karyanya di youtube pribadi 

n) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

 

5. Kriteria Penilaian 

 Penilaian bidang teknik dan Kualitas Vokal 

a) Kualitas Suara 

b) Intonasi/Ketepatan Nada 

c) Tempo/Ritme 

d) Dinamika 

 Penilaian bidang Interpretasi  

a) Keselarasan Musik dan Lagu 

b) Aransemen 

c) Penjiwaan 

 Penilaian bidang Performance dan Impresi 

a) Mimik/Ekspesi 

b) Kostum 

c) Audio 

d) Artikulasi 
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6. Hadiah 

Pemenang diambil 3 terbaik dan 1 juara favorit 

Juara 1   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

Juara 2   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

Juara 3   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

Juara Favorit : E-Sertifikat + Uang pembinaan 

 Nb : Juara Favorit akan diambil dari jumlah like terbanyak pada video di akun 

Youtube JDFI 

7. Penanggung Jawab 

Chilmi  : 0895395673116 

Habibah : 085648893011 

Nb : Dapat menghubungi CP pada jam kerja (08.00-17.00 WIB) 

 

2. MUSABAQAH  SYARAH AL-QUR’AN 

1. Pengertian  

Musabaqah Syarah al-Quran adalah cabang Musabaqah yang menyampaikan isi 

kandungan al-Quran dengan cara membawakan Isi/Materi uraian, Tilawah dan sari 

tilawah dengan kesatuan, keserasian dan kekompakan. 

 

2. Kategori Musabaqah  

Musabaqah Syarah al-Quran yang diperlombakan adalah kompetisi yang sifatnya 

beregu dengan 3 orang yang mengungkapkan isi kandungan al-Quran dengan cara 

menampilkan bacaan, puitisasi/terjemah dan uraian. 

3. Tema Musabaqah 

a. Eksistensi Santri dalam Menyejahterakan Ekonomi ditengah pandemi covid-19. 

b. Membangun Kerukunan dengan Nilai Spiritual ditengah pandemi covid-19. 

c. Karakter bangsa dalam Persepektif al-Quran. 
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4. Ketentuan Peserta 

a) Peserta terdiri dari 3 orang yaitu : pengulas isi al-Quran (pensyarah), pembaca 

Ayat al-Quran (tilawah) dan pembaca terjemah (sari tilawah). 

b) Peserta wajib memilih salah satu tema yang telah disediakan panitia. 

c) Batasan usia peserta MSQ 15-21 Tahun yang ditunjukkan dengan bukti Kartu 

Identitas (KTP/KTM/dsb). 

d) Peserta telah melengkapi persyarataan pendaftaran dan Biaya pendaftaran. 

 Gelombang 1 : Rp. 70.000/grup 

 Gelombang 2 : Rp. 85.000/grup 

e) Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu jika peserta dianggap cukup 

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

campuran) meliputi pensyarah, qori’ dan penerjemah yang diperbolehkan dari 

instansi / lembaga manapun. 

g) Setiap tim wajib mengirimkan maksimal 1 video sesuai ketentuan dan jadwal 

yang telah ditentukan. 

h) Peserta melakukan tahap - tahap lomba sesuai teknis yang sudah ditentukan. 

i) Peserta yang telah mendaftarkan diri tidak diperkenankan untuk digantikan 

dengan pihak lain ketika penilaian lomba berlangsung. 

j) Jika peserta mengundurkan diri, maka uang pendaftaran tidak dapat diminta 

kembali. 

k) Setiap peserta menyiapkan 1 (satu) naskah tema dari 3 tema yang telah 

disediakan, diketik rapi (spasi 1,5 - Times New Roman 12 – margin bebas) 

disimpan dalam Google Drive. 

5. Timeline Pelaksanaan 

1. Pendaftaran dilakukan via online dengan mengisi google form sesuai cabang 

lomba masing-masing (dapat diakses melalui link di bio IG @mufi_jdfi) 

2. Pembayaran dan konfirmasi ke panitia dilakukan secara online dan sesuai 

jadwal yang telah ditentukan.  

3. Technical Meeting dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 melalui zoom. 

4. Pengumpulan video dilaksanakan pada 12 -16 April 2021 

5. Penilaian Juri dilaksanakan pada 24-26 April 2021 

6. Juara akan diumumkan oleh panitia pada tanggal 28 April 2021 melalui media 

zoom pada Closing MUFI VII 
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6. Penilaian meliputi:  

1. Terjemah dan Materi (40%)  

2. Ekspresi dan interpretasi (30%)  

Mimik/ekspresi wajah, penghayatan, kelancaran, gesture (bahasa tubuh, posisi 

tubuh), retorika, dan adab.  

3. Tilawah (30%)  

Artikulasi, kefasihan dan gramatika, volume suara, keserasian tempo, irama, dan 

nada. 

7. Sistematika Perlombaan 

1. Peserta mengirimkan video sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut :  

 Video sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 

 Video yang dikirimkan merupakan milik pribadi. 

 Video yang sudah dikirimkan menjadi hak milik panitia dan akan diupload 

di akun YouTube JDFI Official. 

 Video berisikan tim lengkap : Pensyarah, Sari tilawah, dan Tilawah. 

 Video yang dikirim harus murni (asli) tidak boleh dicut (dipotong) atau 

disambung. 

 Pengambilan video wajib dilakukan di ruangan tertutup (tidak diperbolehkan 

di alam bebas). 

 Peserta tidak diperbolehkan menambahkan efek suara pada saat proses 

editing (suara asli) 

 Durasi video maksimal 15 menit, apabila melebihi durasi yang telah 

ditentukan maka akan ada pengurangan nilai sebanyak 3 poin per 30 detik. 

 Video berformat .mp4 dan suara penampilan jelas. 

 Video disimpan di Google Drive. 

 Peserta wajib mengaktifkan “akses berbagi link” sebelum mengirim link 

Google Drive ke panitia (tidak boleh diprivasi) 

 Apabila peserta melanggar kriteria video, maka akan ada pengurangan nilai 

sebanyak 1 poin. 

 Apabila peserta telat mengumpulkan link drive, maka akan ada pengurangan 

nilai sebanyak 3 poin 

 Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  
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2. Google Drive peserta berisi : video penampilan, 3 kartu identitas 

(KTP/KTM/Kartu Pelajar) dan wajib menyertakan teks penampilan. 

3. Link Google drive dikirim ke CP Pendaftaran. Format nama file :  

 VIDEO MSQ MUFI 2021_Asal Institusi. 

 ID CARD_Nama Peserta. 

 TEKS MSQ MUFI 2021. 

8. Hadiah  

Pemenang akan diambil dari 3 terbaik dan 1 Juara favorit 

a) Juara 1   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

b) Juara 2   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

c) Juara 3   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

d) Juara Favorit : E-Sertifikat + Uang pembinaan 

Nb : Juara Favorit akan diambil dari jumlah like terbanyak pada video di 

akun Youtube JDFI  

 

9. Contact Person:  

Mirza  : 081555747115 

Syafa  : 085706425840 

Nb : Dapat menghubungi CP pada jam kerja (08.00-17.00 WIB) 

 

 

3.  MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN 

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 suara) dan etika (adab) membaca sesuai dengan pedoman yang berlaku. 
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2. Peserta Musabaqah 

a) Peserta merupakan kategori umum dengan batasan usia 17-22 tahun yang 

ditunjukkan dengan bukti kartu identitas (KTP/KTM/dsb). 

b) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran 

sebesar Rp. 55.000 untuk gelombang pertama dan Rp. 65.000 untuk gelombang 

kedua. 

c) Jika peserta memutuskan untuk mengundurkan diri, maka uang pendaftaran tidak 

dapat dikembalikan. 

d) Peserta wajib mengikuti technical meeting. Bagi peserta yang tidak mengikuti 

dianggap menyetujui hasil rapat technical meeting. 

e) Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu jika peserta dianggap cukup 

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: 

 Q.S. Yusuf : 1 

 Q.S. Al - Isra : 18 

 Q.S. An - Nur : 34 

 Q.S. Ar - Rum : 18 

 Q.S. Az – Zumar : 67 

 Q.S. Maryam : 16 

 Q.S. Al-Isra : 101 

 Q.S. Yasiin : 13 

 Q.S. Ali Imran : 64 

 Q.S. Al-Mu'min : 21 

 

4. Teknis Musabaqah  

a) Perlombaan dilaksanakan secara online. 

b) Peserta Musabaqah membuat video tilawah sesuai dengan maqra yang akan diundi 

saat Technical Meeting. 

c) Video tilawah belum pernah diperlombakan sebelumnya. 

d) Video tilawah adalah murni tanpa editing. 

e) Durasi video tilawah minimal 5 menit dan maksimal 8 menit. 



 

15 
 

f) Peserta tidak diperbolehkan menggunakan microphone. 

g) Video disimpan di Google Drive 

h) Link Google drive dikirim ke CP Pendaftaran dengan format nama : VIDEO MTQ 

MUFI 2021_ Nama_Instansi_Maqra. 

i) Video yang dikirimkan menjadi hak panitia. 

j) Peserta tidak diperbolehkan mengupload video tilawahnya di youtube pribadi. 

k) Pemenang diambil 6 terbaik (3 Juara Pa dan 3 Juara Pi) dan 1 Juara favorit. 

Juara 1   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

Juara 2   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

Juara 3   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

Juara Favorit : E-Sertifikat + Uang pembinaan 

Nb : Juara Favorit akan diambil dari jumlah like terbanyak pada video di akun 

Youtube JDFI  

l) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

 

5. Kriteria Penilaian Musabaqah 

a) Lagu dan suara (40%) 

b) Tajwid  (30%) 

c) Fashohah  (30%) 

 

6. Waktu Musabaqah 

a. Pendaftaran dilakukan via online dengan mengisi google form sesuai cabang lomba 

masing-masing (dapat diakses melalui link di bio IG @mufi_jdfi) 

b. Pembayaran dan konfirmasi ke panitia dilakukan secara online dan sesuai jadwal 

yang telah ditentukan.  

c. Technical Meeting dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 melalui zoom. 

d. Pengumpulan video dilaksanakan pada 12 -16 April 2021 

e. Penilaian Juri dilaksanakan pada 24-26 April 2021 

f. Juara akan diumumkan oleh panitia pada tanggal 28 April 2021 melalui media 

zoom pada Closing MUFI VII 

 

7. Penanggung Jawab Musabaqah 
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Rosfi Zaharil Maula  : 082232316229 

Badruddin   : 085251674294 

Nb : Dapat menghubungi CP pada jam kerja (08.00-17.00 WIB) 

 

  

4.   MUSABAQAH KHATTID DIWANI 

1. Pengertian  

Musabaqah khat diwani adalah jenis lomba kaligrafi klasik yang menekankan 

pada kaidah khat diwani, keindahan tulisan serta kebenaran kaidah tulisan. 

2. Timeline Pelaksanaan Lomba 

a) Waktu pendaftaran 

 Pendaftaran gelombang pertama tanggal 15 Februari - 15 Maret 

2021 

 Pendaftaran gelombang kedua tanggal 16 - 31 Maret 2021 

b) Karya sudah harus berada di panitia maksimal Jumat, 16 April 2021. 

Peserta diharapkan mengirimkan karya sebelum tanggal tersebut dan 

mengestimasikan waktu  pengiriman agar karya dapat sampai ke panitia 

tepat waktu 

c) Waktu penjurian 

Hari / Tanggal  : Sabtu, 24 April 2021 

Waktu   : 08.00-Selesai WIB 

Tempat   : Halaqah Ma’had Lantai 1 

d) Pengumuman pemenang 

Hari / Tanggal  : Rabu, 28 April 2021 

Waktu  : 12.30-Selesai WIB 

Media  : Zoom Meeting  
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3. Ketentuan peserta 

a) Lomba ini terbuka bagi semua peserta se-Indonesia. 

b) Peserta merupakan kategori umum dengan batasan usia 35 tahun yang 

ditunjukkan dengan bukti kartu identitas (KTP/KTM/dsb). 

c) Peserta melakukan konfirmasi kepada CP setelah melengkapi persyaratan 

pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran  

 

4. Ketentuan karya 

a) Kategori khat yang dilombakan adalah Khat Diwani 

 

b) Desain karya dan layouting bebas 

c) Karya yang diperlombakan berupa karya kaligrafi klasik 

d) Ukuran pena maksimal 3 mm 

e) Boleh menggunakan lebih dari satu ukuran mata pena 

f) Menggunakan tinta warna hitam 

g) Media yang digunakan berupa kertas muqohhar berukuran 40x60 cm 

h) Karya lomba merupakan hasil karya tulis sendiri dan belum pernah 

dilombakan 
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i) Tidak diperkenankan menggunakan dan memberikan ornament atau hiasan 

apapun 

j) Karya lomba yang dikirimkan sepenuhnya menjadi hak milik panitia 

k) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

l) Nash: Kitab Bulughul Maram Bab “at-Targhib fi Makarim al-Akhlaq” 

hadist ke 1554 

ْؤمىُن اْلَقوىى  
ُ
َى هللا َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللاى َصلَّى هللا َعَلْيهى َوَسلََّم )امل ُ  َوَعْن َأِبى ُهَريْ َرَة َرضى إىََل   َيي ْرو َوَأَب

هللى، ًوََل تَ ْعجَ  َفُعَك، َواْسَتعىْن ِبى ، اْبرىْص َعَلى َما يَ ن ْ ، َوِفى ُكل ٍّ َيي ْرو ْز، َوإىْن هللاى مىَن اْلُمْؤمىنى اْلضَّعىْيفى
هللاُ فَ َعَل، فَإىنَّ  َشاءَ هللاُ َوَما  َأّن ى فَ َعْلُت َكَذا َكاَن َكَذا وََكَذا، َوَلكىْن ُقْل: َقدَّرَ  َأَصاَبَك َشْيئو َفََل تَ ُقْل: َلوْ 

( َأْيَرَجُه ُمْسلىمو   .َلْو تَ ْفَتُح َعَمَل الشَّْيطَانى

 

5. Teknis pendaftaran 

a) Pendaftaran dilakukan via online dengan mengisi google form sesuai 

cabang lomba masing-masing (dapat diakses melalui link di bio IG 

@mufi_jdfi) 

b) Biaya pendaftaran  

 Gelombang pertama sebesar Rp. 60.000,00 

 Gelombang kedua sebesar Rp. 75.000,00 

c) Pembayaran ditransfer ke No. rekening yang telah tertera di ketentuan 

umum perlombaan. 

d) Jika peserta memutuskan untuk mengundurkan diri maka uang pendaftaran 

tidak dapat dikembalikan 

e) Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu jika peserta dianggap cukup 
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6. Ketentuan pengiriman 

a) Peserta hanya boleh mengirimkan 1 karya 

b) Pengiriman karya dikirim melalui alamat BTQ UIN MALANG. 

Jl.Sunan Drajat No.12, Sumbersari, Lowokwaru, Malang, Jawa 

Timur kode pos: 65145 A.N. Sinta Nuriyah Safa’atur Rohmah 

(085706425840) 

c) Pengiriman karya dalam bentuk flat atau gulung 

d) Dalam paket pengiriman wajib melampirkan formulir pendaftaran yang 

dapat diunduh di google form pendaftaran 

e) Panitia bertanggung jawab ketika karya sudah diterima oleh pihak panitia 

f) Panitia tidak bertanggung jawab atas kerusakan karya selama proses 

pengiriman  

7. Kriteria penilaian 

a) Kaidah dan kebenaran  : 70% 

b) Kreatifitas dan kerapian : 20% 

c) Finishing    : 10% 

8. Hadiah  

Pemenang akan diambil dari 3 terbaik dan 1 Juara favorit 

a) Juara 1   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

b) Juara 2   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

c) Juara 3   : Trophy + E-Sertifikat + Uang pembinaan 

d) Juara Favorit : E-Sertifikat + Uang pembinaan 

Nb: Juara Favorit akan diambil dari jumlah like terbanyak pada foto karya 

yang diupload di akun Instagram @mufi_jdfi 

9. Contact Person 

Agus : 081554892719 

Zidah   : 085731317399  

Nb : Dapat menghubungi CP pada jam kerja (08.00-17.00 WIB) 
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PENUTUP 

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

mempermudah peserta dan panitia dalam kegiatan Musabaqah Funuun Islamiyah (MUFI) VII 

2021 Tingkat Pelajar SMA/MA sederajat dan Umum Se-Indonesia. 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. 

  

 


