
TEKNIS DAN 
KETENTUAN LOMBA

SDIT AT-TAQWA
SURABAYA



1. Peserta adalah siswa SD kelas 1-2 

2. Maqro Surah yang diujikan adalah QS. Ad-Dhuha sampai QS. An-
Nass 

3. Lomba tahfidz dilaksanakan secara online via zoom 

4. Akan ada 3 babak, yakni : babak penyisihan, semifinal, dan final 

TAHFIDZ

- Kelancaran hafalan
- Fashahah 
- Tajwid
- Suara dan lagu

❑ Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat
❑ Juara lomba : Terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, dan juara favorit
❑ Penentuan juara favorit dari jumlah like terbanyak

KRITERIA PENILAIAN 

PEMENANG



1. Peserta adalah siswa SD kelas 3-4 
2. Komik tersebut menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di 

bulan Muharram, dan amalan-amalan di bulan Muharram 
3. Komik dibuat dengan minimal 1 halaman dan maksimal 5 halaman 
4. Peserta menggambar komik pada kertas A4 (tidak bolak-balik) 
5. Pewarnaan komik bebas disesuaikan oleh peserta (hitam-

putih/berwarna)
6. Hasil karya dibuat dengan posisi horizontal/vertikal 

menggunakan garis pinggir 2cm
7. Komik tidak boleh menggandung unsur ponografi/SARA 
8. Hasil karya merupakan karya orisinil, belum pernah dilombakan, 

dan tidak diperkenankan mendapatkan bantuan dari orang lain 
9. Peserta mengirim 3 foto : foto proses peserta menggambar 

komik, foto dengan hasil karyanya, dan foto karyanya
10. Foto diupload di media sosial instagram dengan mencantumkan 

hashtag #GEMA2021 #GEMAIMC2021 #IslamiMiniComic 
#sditattaqwasurabaya dan diberi caption : Nama lengkap 
peserta dan judul komik

ISLAMIC MINI
COMIC



- Kesesuaian cerita dengan tema 
- Kreatifitas dan artistik
- Alur cerita

❑ Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat

❑ Juara lomba : Terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, dan juara favorit

❑ Penentuan juara favorit dari jumlah like terbanyak

KRITERIA PENILAIAN 

PEMENANG

ISLAMIC MINI
COMIC



1. Peserta adalah siswa SD kelas 5-6 
2. Dalam video tersebut menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi 

di bulan Muharram, dan amalan-amalan di bulan Muharram 
3. Tidak mengandung unsur kekerasan, politik, pornografi, 

penghinaan ataupun pelecehan terhadap SARA dan latar belakang 
lainnya yang bersifat pribadi 

4. Peserta wajib terlibat di dalam video tersebut 
5. Video berdurasi maksimal 7 menit dan diawali dengan salam dan 

perkenalan nama
6. Teknik editing bebas 
7. Hasil karya merupakan karya orisinil dan belum pernah 

dilombakan 
8. Peserta mengupload video ke youtube pribadi 
9. Peserta mengirimkan link youtube ke panitia via googe form yang 

sudah disediakan
10. Panitia akan mengupload video ke akun youtube SDIT AT-TAQWA 

Surabaya
11. Peserta akan mendapatkan link youtube baru, dan dipersilahkan 

membagikan ke media sosialnya untuk mendapatkan like 
sebanyak-banyaknya

MUHARROM VIDEO
COMPETITION



- Kesesuaian konten dengan tema 
- Kreatifitas 
- Nilai pesan yang disampaikan 

MUHARROM VIDEO
COMPETITION

❑ Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat

❑ Juara lomba : Terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, dan juara favorit

❑ Penentuan juara favorit dari jumlah like terbanyak

KRITERIA PENILAIAN 

PEMENANG


