
34. CABANG DAI-DAIYAH 

A. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu perlombaan pada tanggal 16 s.d 21 Juli 2019. 

b. Tempat perlombaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ruang 

perlombaan akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id 

pada tanggal 8 Juli 2019. 

B. PesertaPerlombaan 

Peserta hanya 1 (satu) orang putra atau 1 (satu) orang Putri pada setiap 

perguruan tinggi. 

C. Peraturan Perlombaan 

a. Peserta menggunakan seragam bernuansa Islami; 

b. Peserta tidak membawa teks ketika tampil; 

c. Peserta menyampaikan materi sesuai tema yang telah ditetapkan 

d. Peserta Wajib menyerahkan materi da’wah sebelum tampil dengan 

menggandakan sebanyak 3 kali. 

e. Teks materi dakwah masih orisinil dan tidak plagiat; 

f.  Semua kebutuhan pendukung disiapkan sendiri oleh masing-masing 

peserta;  

g. Waktu penampilan maksimal 10 menit,  

h. Panitia akan memberikan kode berupa lampu :  

a) Lampu warna hijau : mulai  

b) Lampu warna kuning : persiapan  

c) dan lampu warna merah : waktu selesai  

i. Apabila melewati waktu (10 menit), maka ada pengurangan nilai 

akumulasi akhir, dengan ketentuan: melebihi waktu 1 menit 

pengurangan nilai sebanyak 5 poin, melebihi waktu 2 menit pengurangan 

nilai 10 poin, melebihi waktu 3 menit pengurangan nilai 15 poin dan 

seterusnya; 

D. Kriteria Penilaian 

Aspek penilaian dalam lomba Da’i/Daiyah adalah sebagai berikut:  

a. Penampilan (Kesesuaian isi dengan tema, Gaya, Komunikatif) 



b. Vokal (Vokal, Intonasi, dan Kefasihan)  

c. Adab (Sikap dan Pakaian)  

Pemberian masing-masing aspek penilaian akan diberi nilai minimal 50 poin 

dan nilai maksimal  100 poin.Dengan komposisi bobot nilai Penampilan 

(50%), Vokal (30%)  dan Adab (20%).   

E. Tata tertib Perlombaan 

a. Setiap peserta diharuskan hadir di tempat lomba selambat-lambatnya 15 

(Lima Belas) menit sebelum perlombaan dimulai. 

b. Setiap peserta yang tidak hadir pada saat 3x pemanggilan maka peserta 

tersebut menjadi urutan terakhir dan jika dipanggil setelah itu peserta 

masih tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri dan uang 

pendaftaran tidak dapat dikembalikan. 

c. Sebelum perlombaan dimulai, setiap perwakilan/pendamping diwajibkan 

untuk melaksakan daftar ulang terlebih dahulu.  

d. Setiap peserta diwajibkan mengikuti upacara pembukaan dan penutupan 

F. Kejuaraan  

a. Juara lomba ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1 sampai 6.  

b. Kejuaraan terdiri dari Juara 1, 2 dan 3, dan Juara harapan 1, 2, dan 3. 

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

G.  Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 WIB s.d 

12.00 WIB. 

 


