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  Syarat   Dan   Ketentuan 

• Kuota peserta yang dibutuhkan 50 Orang, dengan kuota setiap sekolah tidak dibatasi 

• Biaya pendaftaran Rp 50.000/ Orang 

• Peserta menyampaikan materi yang temanya ditentukan oleh peserta sendiri Lalu, Undian 
urutan tampil diambil saat Registrasi Ulang (peserta yang tidak hadir tepat waktu akan diundi 
oleh panitia dan diberitaukan via SMS & Email) 

• Tema diputuskan saat TM 

• Peserta berpakaian muslim ketika tampil 

• Peserta mengumpulkan naskah saat registrasi ulang (naskah difotokopi atau diprint 3 kali) 

• Waktu penampilan peserta 6-8 Menit  

• Peserta tidak diperkenankan untuk membawa naskah ataupun catatan saat tampil 

• Jika peserta berhenti saat lampu masih hijau akan dilakukan pengurangan nilai. Dan, 
Kelebihan waktu juga menjadi pengurangan poin untuk penilaian. 

• Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

 



Teknis   perlombaan 

1. Setelah acara pembukaan, peserta langsung bersiap di lokasi lomba yang telah ditentukan oleh panitia. 

Yaitu di XI MIPA 7 Sebagai tempat penampilan pertama dan XI MIPA 8 sebagai tempat 25 Penampilan 
terakhir. 

2. Tidak adanya babak semi-final ataupun final. Sehingga peserta hanya melakukan 1 kali penampilan. 

3. Peserta maju sesuai nomor urut yang diundi saat registrasi ulang. 

4. Peserta menyampaikan materi sesuai dengan yang sudah ditentukan saat pendaftaran. 

5. Waktu minimal penampilan adalah 6 menit dan waktu maksimal penampilan adalah 8 menit. Peserta akan 
diberi petunjuk waktu dengan 3 lampu, yaitu: 

 Hijau  : Penampilan dimulai. Peserta tidak boleh berhenti ketika  lampu masih hijau 

 Kuning : Penampilan telah berjalan 6 menit. Peserta boleh berhenti 

 Merah : Waktu penampilan telah habis. Peserta wajib berhenti 

6. Apabila ada kesamaan nilai pada lomba, maka akan diprioritaskan dari urutan seperti tercantum pada 
kriteria penilaian 

7. Panitia akan memanggil nama dan asal sekolah maksimal 3 kali. Jika tidak juga hadir maka akan 
dilanjutkan ke urutan berikutnya. Peserta yang terlambat dapat tampil setelah urutan terakhir (Adanya 
pengaruh dengan nilai) 

 
 



• Sikap serta penampilan (Adab)  

• Nada ( Intonasi dan Artikulasi) 

• Kesesuaian isi dengan tema 

• Penguasaan panggung    

• Makharijul huruf dan tajwid (Beserta pertimbangan arti dalil) 

• Pemanfaatan waktu  
 

+ Catatan ; 

• Kriteria penilaian ini telah disetujui oleh pihak juri, namun untuk prioritas dalam penilaian masih ada 
pertimbangan ulang dari juri sebelum terlaksananya hari-H acara ISAC tahun 2017 

Format   Penilaian 



 

TEMA 

1.  Globalisasi penentu masa depan Islam 

2.  Membela islam membela masa depan 

3.  Latar belakang bukanlah penghalang untuk mewarisi sunah 

4.  Pandangan Islam terhadap pemimpin 

5.  Islam generasi pelurus, bukan penerus 

 



Untuk Info lebih lanjut bisa menghubungi: 
 

085231064582 (Etsa – Koor Da’i) 

 

atau contact person yang ada pada web SKI SMANISDA 

CONTACT   PERSON 


