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Syarat Dan Ketentuan

1

Peserta membuat kaligrafi sekreatif dan seindah mungkin

2 Tidak diperkenankan membawa contoh kaligrafi pada saat perlombaan
3 Berpakaian muslim dan rapi pada saat perlombaan
4 Peserta membawa peralatannya sendiri kecuali kertas A3, mangkuk plastik dan air.

5 Bahan pewarna boleh spidol cat krayon pensil warna dll.
6 Waktu maksimal pengerjaan 3 jam (tidak ada penambahan waktu untuk peserta yang
terlambat)

Peraturan Umum

1 Peserta memasuki ruang perlombaan 10 menit sebelum lomba dimulai
2 Proses pengerjaan dilakukan perseorangan
3 Peserta dilarang mengganggu peserta lain
4 Peserta diperbolehkan meninggalkan tempat dengan persetujuan panitia
5 Peserta dilarang membawa bantuan dalam bentuk apapun

6 Peserta tidak diperkenankan meniru peserta lain
7 Peserta dilarang meminjam peralatan peserta lain

tema

Arahkan bakatmu
Menuju
Cahaya islam

Hadiah lomba

Juara 1

Rp. 600,000

Juara 2

Rp. 400,000

Juara 3

Rp. 200,000

Juara Harapan 1

Rp. 100,000

Juara Harapan 2

Rp. 50,000

Juara Harapan 3

Voucher Aiola
Canteen 20K
Rp. 1,350,000

Nb : Semua peserta
mendapat sertifikat.
Untuk peserta yang
menjadi juara
mendapat sertifikat,
piagam, dan piala.
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Profil juri
1

Nama

: H. Sulaichan

Asal Instansi : KEMENAG Kantor Cabang Jawa Timur
Pendidikan

: S1

Pengalaman

: - Dewan juri MTQ cabang Jawa Timur
- Dewan juri Kaligrafi cabang Jawa Timur

Profil juri
2

Nama

: M. Syamsul Falah

Asal Instansi : MA Al Asyiyah Kebonagung, Porong
MTs. Kholid Bin Walid Kebonagung, Porong
Pendidikan

: S1

Pengalaman

: - Dewan Juri Kaligrafi tingkat Jawa Timur

Kriteria penilaian

Kebenaran kaidah Khot

30

Kreativitas

25

Keindahan

25

Kerapian dan kebersihan

20
100

Apabila ada kesamaan
penilaian, maka akan
diambil kriteria
penilaian yang
pertama

+

Pepatah arab /
ayat

Sering
Pepatah
diucapkan
arab yang
Digunakan
adalah……
sehari-hari

Pertanyaan pada saat tm
1. Apakah waktu pengerjaan dapat ditambah dikarenakan 3 jam tidak memungkinkan untuk aspek kreativitas?
: waktu normal 3 jam dan apabila tidak dimungkinkan untuk selesai maka dapat ditambah menjadi 3,5 jam
2. Apakah boleh memakai media tempel pada saat perlombaan?
: boleh apabila dapat menambah keindahan kaligrafi seperti glitter.
3. Apakah boleh membawa kertas untuk coret-coret an ?
: tidak perlu. Karena panitia akan menyediakan.
4. Lomba Kaligrafi dimulai jam berapa?
: lomba dimulai pukul 8. tetapi daftar ulang dibuka jam 6 pagi
5. Apakah ayat yang digunakan setiap peserta sama?
: InsyaAllah sama
6. Apakah ada khot yang ditekankan?
: tidak, khot bebas sesuai keinginan peserta
7. Apakah boleh memakai phylox/ pilok?
: boleh, tetapi harus di luar ruangan atas izin panitia.

Pertanyaan pada saat tm
8. Apakah diperbolehkan keluar ruangan?
: boleh atas izin panitia
9. Media gambar yang digunakan apa?
: kertas A3 dan akan disediakan panitia
10. Apakah kalimat yang digunakan panjang  panjang?
: insyaallah tidak terlalu panjang
11. Apakah kertas yang berisi ayat diberikan kepada peserta sampai selesai lomba atau hanya sebentar untuk
dihafalkan?
: jadi panitia akan memberikan printout ayat untuk peserta pada saat lomba berjalan hingga selesai.
12. Jam berapa pembukaan lomba nya?
: insyaallah jam 7 pagi
13. Pepatah yang diberikan kepada peserta berupa arti atau arabnya?
: insyaallah ayatnya.

Pertanyaan pada saat tm
14. Apakah hasil nya langsung diumumkan atau menunggu lama?
: hasil tidak langsung diumumkan, karena hasil akan diumumkan bersama sama dengan hasil lomba lainnya
15. Jika ada keperluan sehingga tidak menunggu pengumuman, apakah hasilnya diumumkan di web?
: hasil akan diumumkan di web. Sertifikat, piagam, piala peserta mengambil sendiri pada hari lain.
16. Jika kertas robek, apa boleh minta lagi? Apa ada batas maksimalnya?
: boleh minta lagi, tidak ada batas maksimal. Tapi diusahakan tidak robek dan dijaga kertasnya baik-baik, karena
dapat menguras waktu.
17. Daftar ualng membawa apa saja?
: apabila ada persyaratan yang belum dipenuhi, maka segera dipenuhi pada saat daftar ulang. Kalau tidak ada ya
hanya daftar ulang
18. Kalau tidak sengaja hasil pekerjaan sama dengan peserta lain bagaimana?
: kalau sama nya hanya sedikit juri akan memaklumi, tetapi kalau hampir sama semua maka itu disengaja dan juri
juga akan tau.

Pertanyaan pada saat tm
19. Kan ada peserta yang gamau di meja, apa boleh mengerjakan di bawah atau lantai?
: Boleh-boleh saja sesuai dengan kenyamanan peserta, tetapi jangan sampai mengganggu peserta lain.
20. Apa boleh meminjam peralatan peserta lain walaupun cuma satu?
: boleh-boleh saja asalkan tidak mengganggu peserta lain, tetapi disarankan untuk membawa sendiri dan jangan
sampai meminjam peralatan peserta lain
21. Ruangan lomba nya sama kayak pas TM atau beda?
: insyaallah beda, nanti akan ada denah tempat lomba, dan setelah pembukaan lomba selesai akan ada panitia
yang memberi tau kan ruangan lomba.
22. Lomba nya di ruangan atau diluar ruangan?
: di ruangan
23. Apa maksud tema nya?
: jadi tema lomba kaligrafi kali ini bebas. Tetapi apabila dapat menghubungkan tema isac 13 arahkan bakatmu
menuju cahaya islam dan juga logo isac 13 dengan hasil kaligrafi, maka akan mendapat nilai lebih.
24. Apa maksud dari sering diucapkan sehari-hari?
: jadi maksudnya pepatah arab nya tidak terlepas yang kita ucapkan sehari-hari

Mau tanya?
Kurang jelas?
Info lebih lanjut

Contact : 0816524545

