Petunjuk Teknis

1. Cabang Da’i-Da’iyah
1) Tema
Tema lomba Dai-daiah IPPBMM yang diselenggarakan di UIN Sunan
Kaalijaga Yogyakarta ialah “Merawat Indonesia dengan islam
Wasathiyyah”.
2) Peserta
Peserta dalam lomba ini diikuti oleh 18 PTKIN dan setiap PTKIN
mendelegasikan 1 (satu) orang putera atau puteri.
3) Lokasi Lomba
Lomba Dai-Daiah IPPBMM Berlokasikan di Yogyakarta tepatnya di
gedung Lippo Plazza/Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
(FISHUM) UIN Sunan Kalijaga.
4) Syarat
1) Peserta lomba merupakan mahasiswa aktif S1(tercatat dalam
forlap dikti) dan dibutikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM).
2) Peserta lomba hanya 1 (satu) orang putera atau puteri pada setiap
perguruan tinggi.
3) Peserta lomba adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran
sebelumnya melalui online dan telah mengkonfirmasi ke CP.
4) Peserta lomba telah menyerahkan video Dakwah ke panitia
dengan tema di atas berdurasi 5-7 menit dengan menampilkan
wajah 60% dari peserta lomba.
5) Ketentuan
1) Peserta melakukan pendaftaran secara online di (Link) pada
tanggal 1 Februari s/d 28 Maret 2020 dengan melampiran KTM.
2) Peserta melakukan konfirmasi ke CP.
3) Peserta menyerahkan video Dakwah ke panitia sebagai tahap
seleksi menuju final (Enam nominator).
4) Batas pengumpulan video tanggal 31 Maret 2020
5) Hasil seleksi akan diumumkan pada hari H Lomba Dai-daiah.

6) Perlombaan dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 April 2020, pukul
08:00 AM sampai selesai. Di gedung Lippo Plazza/gedung
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UIN Sunan
Kalijaga.
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9) Peserta lomba yang tidak lulus seleksi memiliki hak poling
terhadap enam nominator.
10) Nomor undian enam nominator akan dibagikan setelah
pengumuman tahap seleksi.
11) Apabila ada peserta yang tidak memenuhi ketentuan- ketentuan
di atas, dan atau ada indikasi kecurangan maka panitia berhak
untuk

mempertimbangkan pendiskualifikasiannya.

6) Tata Tertip Peseta
1) Peserta lomba menggunakan kostum sopan dan rapi.
2) Peserta lomba tidak diperbolehkan membawa teks pada saat
tampil.
3) Peserta lomba wajib datang 15 menit sebelum acara dimulai.
4) Jika peserta lomba tidak ada di lokasi saat nomor urutnya
disebutkan sebanyak tiga kali maka secara otomatis ia tampil
diurutan terakhir dan jika ia belum ada maka dianggap telah
mengundurkan diri.
5) Peserta lomba menyampaikan materi sesuai dengan tema yang
telah ditentukan oleh panitia.
6) Sebelum tampil, peserta lomba wajib menyerahkan materi
dakwahnya sebanyak tiga rangkap.
7) Teks materi dakwah masih original dan tidak plagiat
8) Semua kebutuhan pendukung disiapkan oleh masing-masing
peserta.
9) Waktu penampilan maksimal 7 (tujuh) menit.

10) Panitia akan memberi kode berupa:
✓ Lampu hijau
: Mulai
✓ Lampu kuning : Peringatan (2 menit sebelum waktu
habis)
✓ Lampu merah :waktu habis
11) Apabila penampilan peserta, melewati batas waktu yang telah
ditentukan oleh panitia, maka ada pengurangan nilai akumulasi
akhir dengan ketentuan:
✓ 30 detik 5 poin
✓ 60 detik 10 poin
7) Penilaian
1) Pokok bahasan (40%)
✓ Kebaharuan
✓ Relevansi dengan tema\
✓ Sense of crisis
✓ Daya ubah atau kemampuan memberi solusi
2) Penampilan (30%)
✓ Kesesuaian tema dengan isi
✓ Gaya
✓ Komunikatif
3) Vokal (20%)
✓ Intonasi
✓ Kefasehan
4) Adab (10%)
✓ Sikap
✓ Kostum
8) Juri
1) Eros Sheila on7
2) K. Muhaimin (kota gede)
3) Nuri Isnaini

