
 



 

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA 

GEBYAR MAULID 2022 SE-KOTA MALANG 

(Istiqomah dalam kebaikan Nabi Muhammad SAW sebagai Suri Teladan) 

SEKOLAH DASAR ISLAM SURYA BUANA MALANG  

 

A. KETENTUAN UMUM 

a. Kegiatan Gebyar Maulid 2022 InsyaAllah akan diselenggarakan pada : 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 19 November 2022 

Waktu   : Pukul 07.00- 12.00 WIB 

Tempat  : Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang  

Jl. Simpang Gajayana 610-F, Telp. (0341) 555859, Dinoyo, Malang 

b. Pelaksanaan Technical Meeting peserta pada Hari Rabu 16 November 2022 melalui Zoom 

Meeting. Tautan akan dibagikan melalui grup WA per lomba 

c. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran di: 

https://bit.ly/PendaftaranGebyarMaulidSDISuryaBuana2022 

d. Pendamping wajib bergabung dalam grup WA yang tertera di form setelah mengisi 

pendaftaran. 

e. Peserta lomba adalah delegasi dari masing-masing TK-A & TK-B dan individu yang ada di 

wilayah Malang Raya dan sudah mendaftar ke panitia. 

f. Setiap TK-A & TK-B  dapat mengirimkan delegasinya baik putra maupun putri, dengan jenis 

dan ketentuan lomba sebagai berikut: 

1. Lomba Mewarna Kategori A & B 

2. Lomba Tahfidz Kategori A & B 

3. Lomba Doa Sehari-hari Kategori A & B 

4. Lomba Adzan Kategori B 

5. Lomba Fashion Show Kategori B 

6. Lomba Fotogenik Kategori A 

g. Peserta harus sudah hadir di tempat perlombaan yang telah ditentukan minimal 10 menit 

sebelum lomba dimulai. 

h. Peserta diperkenankan mengikuti maksimal 2 jenis lomba. 

i. Peserta wajib memakai pakaian yang sopan dan rapi 

j. Pada waktu pelaksanaan lomba, peserta akan dipanggil 3 kali dan bagi yang tidak hadir maka 

akan dipanggil pada urutan nomor terakhir. 

k. Nomor undian tampil adalah nomor peserta lomba  

 

B. PENDAFTARAN 

a. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 01 November s.d. 17 November 2022 

b. Ketentuan pendaftaran: 

1. Mengisi formulir link pendaftaran yang telah disediakan. 

2. Mengirimkan surat pengantar dari TK 

3. Pendaftaran dimulai sejak beredarnya surat pendelegasian 

4. Infaq setiap peserta lomba Rp20.000,00 

5. Biaya yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali. 

https://bit.ly/PendaftaranGebyarMaulidSDISuryaBuana2022


 

c. Berkas pendaftaran juga dapat diserahkan secara langsung ke SD Islam Surya Buana Malang 

(dengan konfirmasi terlebih dahulu lewat Narahubung) di Jl. Simpang Gajayana 610-F Dinoyo 

Kota Malang. 

 

C. HADIAH DAN PENGHARGAAN 

a. Setiap lomba akan diambil juara 1, 2, dan 3 serta harapan 1 dan 2 

b. Setiap peraih juara 1, 2, dan 3 setiap mata lomba akan mendapatkan Tropi dan Sertifikat 

c. Peraih juara harapan 1 & 2 akan mendapatkan Sertifikat 

 

D. NARAHUBUNG 

1. A. Musthofa Malik, S. Pd   (085749454004) 

2. Ita Syaswati   (085707968422) 

3. Aprilia Anggra Dana, S. Pd  (085257662713) 

 

E. PENJURIAN 

a. Juri adalah para ahli yang kompeten dengan bidang yang dilombakan serta independen. 

b. Keputusan pemenang sepenuhnya ditentukan oleh tim juri yang ditunjuk oleh panitia. 

c. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 



 



 

▪ Tema Anak Muslim Generasi Qur’an 

▪ Peserta wajib datang 10 menit sebelum acara dimulai 

▪ Waktu pelaksanaan lomba 120 menit 

▪ Peserta membawa perlengkapan sendiri (pewarna non 

carandas dan meja lipat) 

▪ Peserta boleh menambah gambar (tapi tidak termasuk 

penilaian)  

▪ Penilaian : Keindahan, Kerapian, & Keserasian warna  

▪ Panitia hanya menyediakan sketsa gambar yang akan 

diwarna dengan ukuran kertas gambar Folio 

▪ Bagi peserta yang terlambat tidak diberikan 

perpanjangan waktu.  
 



 



 

1. Kategori A 

▪ Peserta hadir 10 menit sebelum lomba dimulai.  

▪ Peserta akan dipanggil sesuai nomor urut kehadiran dan jika sudah selesai boleh 

meninggalkan tempat lomba.  

▪ Setiap peserta wajib menghafal surah wajib dan 1 surah pilihan masing-masing 

peserta 

▪ Surah wajib : Al-Lahab  

▪ Surah Pilihan : An-Nas, Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nasr dilafalkan dengan tartil 

(Mengambil undian) 

▪ Sebelum menghafal surat wajib peserta mengucapkan : Salam, Membaca ta’awudz 

dan Basmallah 

▪ Penilaian meliputi : kelancaran bacaan, tajwid, dan makhorijul huruf 

 

2. Kategori B 

▪ Peserta hadir 10 menit sebelum lomba dimulai.  

▪ Peserta akan dipanggil sesuai nomor urut kehadiran dan jika sudah selesai boleh 

meninggalkan tempat lomba.  

▪ Setiap peserta wajib menghafal surah wajib dan 1 surah pilihan masing-masing 

peserta 

▪ Surah wajib : Al-Fill   

▪ Surah Pilihan : Al-Kafirun, Al-Maun, Al-Quraisy dilafalkan dengan tartil 

(Mengambil undian) 

▪ Sebelum menghafal surat wajib peserta mengucapkan : Salam, Membaca ta’awudz 

& Basmallah 

▪ Penilaian meliputi : kelancaran bacaan, tajwid dan makhorijul huruf 

 



 



 

1. Kategori A 

▪ Peserta hadir 10 menit sebelum lomba dimulai.  

▪ Peserta akan dipanggil sesuai nomor urut kehadiran dan jika sudah selesai boleh 

meninggalkan tempat lomba. 

▪ Setiap peserta wajib menghafal Doa wajib yaitu Doa untuk orang tua 

▪ Peserta lomba memilih 1 undian di depan juri (Doa mau makan, Doa sesudah 

makan, Doa mau tidur, Doa sesudah tidur dan Doa mau belajar) 

▪ Sebelum menghafal Doa wajib peserta mengucapkan : Salam & Basmallah 

▪ Penilaian meliputi : Kelancaran 25%, Tajwid 25%, Fashohah 25%, Suara 25% 

 

2. Kategori B 

▪ Peserta hadir 10 menit sebelum lomba dimulai.  

▪ Peserta akan dipanggil sesuai nomor urut kehadiran dan jika sudah selesai boleh 

meninggalkan tempat lomba.  

▪ Setiap peserta wajib menghafal Doa wajib yaitu Doa mau belajar 

▪ Peserta lomba memilih 1 undian di depan juri (Doa masuk kamar mandi, doa keluar 

kamar mandi, doa memakai pakaian dan doa melepas pakaian ) 

▪ Sebelum menghafal Doa wajib peserta mengucapkan : Salam & Basmallah 

▪ Penilaian meliputi : Kelancaran 25%, Tajwid 25%, Fashohah 25%, Suara 25% 

 



 



 

▪ Peserta wajib datang 10 menit sebelum acara dimulai & bagi yang 

terlambat akan tampil di akhir. 

▪ Peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor undian yang 

bersangkutan. 

▪ Peserta diperbolehkan mengucapkan salam baik di awal maupun di 

akhir penampilan 

▪ Adzan yang dikumandangkan bukan Adzan Subuh.  

▪ Nada adzan yang dipakai bebas sesuai dengan keinginan peserta 

lomba. 

▪ Apabila salah maka tidak ada pengulangan. 

▪ Maksimal waktu tampil masing-masing peserta adalah 7 menit  

▪ Ketentuan Penilaian: Makhroj, Irama, Suara, Penjiwaan, & 

penghayatan. 

 



 



 

▪ Tema “Glowing with Hijab” 

▪ Peserta wajib datang 10 menit sebelum acara dimulai  

▪ Peserta wajib melakukan registrasi  

▪ Peserta tampil sesuai nomor urut 

▪ Pakaian yang dikenakan bernuansa islami. Tidak 

menggunakan legging, jeans, pakaian ketat, dan 

transparan 

▪ Diperkenankan make up 

▪ Penilaian ketika catwalk di panggung maksimal 3 menit  

▪ Penilaian terdiri atas : Gestur, Catwalk, Keserasian 

Busana, Mimik wajah 

 



 



 

▪ Tema foto “Menciptakan karakter muslim/ah & 

berakhlaqul karimah” 

▪ Peserta mengirimkan satu foto, bukan foto yang 

merupakan kombinasi lebih dari satu (kolase) 

▪ Foto yang dikirim belum pernah diikutsertakan pada 

lomba lainnya 

▪ Foto di cetak di kertas foto berukuran 10 R 

▪ Penyerahan foto tanggal 16-18 November 2022 di 

SD Islam Surya Buana Malang (Jam kerja) 

▪ Dengan menyertakan Nama Lengkap, Asal TK, & 

Nomor HP yang bisa dihubungi, serta judul foto 

▪ Panitia berhak mendiskualifikasi foto peserta 

sebelum & sesudah penjurian apabila dianggap tidak 

memenuhi ketentuan 

▪ Kriteria Penilaian yaitu Ekspresi, kesesuaian dengan 

tema, ketajaman foto, & pose badan 

▪ Diumumkan pada tanggal 19 November 2022 & 

Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 


