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I.

PELAKSANAAN
A. Waktu dan Tempat
KARISMA EXPO Se-Sumsel Tahun 2016 dilaksanakan di Politeknik Negeri
Sriwijaya pada:
Hari dan tanggal
: Sabtu dan Minggu, 23 dan 24 April 2016
Waktu
: Pukul 07.00 s.d selesai
Tempat
: Graha Pendidikan Polsri, Aula Kantor Pusat Administrasi
Polsri, Masjid Ath-Thuroiqi, Aula Jurusan Teknik Mesin, dan
Gedung Fasum.
B. Cabang Lomba
Dalam KARISMA EXPO Se-Sumsel Tahun 2016 dilombakan sebanyak 6 (enam)
cabang lomba, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lomba Tilawah
Lomba Da’i/Da’iyah
Lomba Nasyid
Lomba Kaligrafi
Lomba Mading 3D
Lomba Film Pendek Islami

C. Peserta Lomba
Peserta lomba KARISMA EXPO Se-Sumsel Tahun 2016 dibagi dalam dua kategori,
1. kategori peserta tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat Se-Sumsel
2. kategori peserta tingkat perguruan Tinggi Negeri/Swasta Se-Sumsel
Untuk juara dalam masing-masing perlombaan dibagi sesuai dengan kategori peserta
D. Pendaftaran
Pendaftaran peserta KARISMA EXPO Se-Sumsel Tahun 2016 dilakukan
mulai tanggal 28 Maret sampai 17 April 2016. Berikut mekanisme pendaftarannya:
1. Setiap Sekolah / Perguruan Tinggi mengirimkan nama peserta yang telah
direkomendasikan dalam setiap perlombaan ke stand pendaftaran di depan Masjid
Ath-Thuroiqi Politeknik Negeri Sriwijaya atau ke Sekretariat KARISMA EXPO SeSumsel Tahun 2016 di UKM KARISMA Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Pendaftaran lomba dilakukan dari hari senin sampai hari jum’at, dari pukul 09.00
wib s.d 16.00 wib. Hari sabtu dan hari minggu pendaftaran lomba tidak dilakukan.
3. Satu nama peserta hanya boleh mengikuti satu perlombaan, ini dimaksudkan agar
tidak terjadi permasalahan saat perlombaan.
4. Untuk peserta jalur independen, formulir pendaftaran dapat langsung diambil di
stand pendaftaran KARISMA EXPO Se-Sumsel Tahun 2016 di depan Masjid AthThuroiqi atau dapat diunduh di web UKM KARISMA: karisma.polsri.ac.id
5. Mahasiswa atau siswa yang terdaftar sebagai peserta wajib melakukan registrasi
ulang saat pelaksanaan Technical Meeting pada hari minggu, 17 April 2016 pukul
10.00 WIB di UKM KARISMA Politeknik Negeri Sriwijaya.

II.

KETENTUAN DAN TATA TERTIB LOMBA
A. Lomba Tilawah

Ketentuan Peserta
1. Peserta yang mendaftar adalah Siswa/i aktif SMA/MA/SMK se-derajat SeSumsel dan Mahasiswa aktif PT se-sumsel.
2. Mengisi formulir yang telah disediakan panitia dengan lengkap dan langsung
diberikan kepada Panitia atau di stand pendaftaran yang bertempat di Kampus
Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Formulir pendaftaran peserta juga dapat di unduh di web UKM KARISMA:
karisma.polsri.ac.id
4. Pengembalian formulir langsung di serahkan di sekretariat LDK KARISMA
atau langsung ke Stand pendaftaran lomba (paling lambat saat technical
meeting)
5. Kategori peserta dibagi menjadi 2 yaitu : kategori SMA/SMK/MA se-derajat
dan kategori Perguruan Tinggi se-sumsel.
6. Jumlah peserta, Maksimal 25 orang (apabila jumlah maksimal peserta terpenuhi
maka pendaftaran ditutup)
7. Kontribusi Pendaftaran Rp.30.000, / peserta.
8. Peserta diwajibkan mengikuti grand opening Karisma Expo Se-Sumsel 2016

Ketentuan Lomba
1. Setiap peserta akan membacakan satu surat pilihan yang dipilih sendiri oleh
peserta. Daftar pilihan surat antara lain :
- Q.S. Al-Hadiid ayat 1-7
- Q.S. Al-Waqi’ah ayat 1 - 16
- Q.S. Al-Baqarah ayat 183 – 186
- Q.S. Ar-Rahman ayat 1 – 17
- Q.S. Al Hujurat ayat 1 – 10
2. Peserta diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan (tidak mengenakan
Jeans, dan Kaos).
3. Al-Qur’an disediakan oleh panitia.
4. Waktu yang diberikan untuk masing-masing peserta adalah 7-8 menit.
5. Penilaian yang diambil ada 4 yakni adab, tajwid, lagu, dan suara.
6. Setiap peserta yang sudah mendaftar wajib mengikuti technical meeting di
sekretariat LDK Karisma tanggal 17 April 2016 pukul 10.00 s.d selesai
B. Lomba Da’i/Da’iyah

Ketentuan Peserta
1. Peserta yang mendaftar adalah Siswa/i aktif SMA/MA/SMK se-derajat SeSumsel dan Mahasiswa aktif PT se-sumsel.
2. Mengisi formulir yang telah disediakan panitia dengan lengkap dan langsung
diberikan kepada Panitia atau di stand pendaftaran yang bertempat di Kampus
Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Formulir pendaftaran peserta juga dapat di unduh di web UKM KARISMA:
karisma.polsri.ac.id
4. Pengembalian formulir langsung di serahkan di sekretariat LDK KARISMA
atau langsung ke Stand pendaftaran lomba (paling lambat saat technical
meeting)

5. Kategori peserta dibagi menjadi 2 yaitu : kategori SMA/SMK/MA se-derajat
dan kategori Perguruan Tinggi se-sumsel.
6. Jumlah peserta, Maksimal 30 orang (apabila jumlah maksimal peserta terpenuhi
maka pendaftaran ditutup)
7. Kontribusi Pendaftaran Rp.25.000, / peserta.
8. Peserta diwajibkan mengikuti grand opening Karisma Expo Se-Sumsel 2016

Ketentuan Lomba
1. Peserta Dai/ Dai’ah harus mempersiapkan konsep dakwah sesuai tema yang
telah disediakan, temanya antara lain :
a. Indahnya menggapai hijrah,
b. Pemuda prestasi dan qur’ani, membentuk generasi rabbani,
c. Membentuk muslim masa kini yang lebih aktif, cerdas, intelektual, dan
islamiyah.
2. Peserta diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan (tidak mengenakan
Jeans, dan Kaos).
3. Waktu penampilan untuk setiap peserta Da’i/Da’iah adalah 8-10 menit
4. Penilaian lomba Da’i/Da’iah didasarkan pada :
Adab (sikap, penampilan), Isi pidato atau dakwahnya, Nada (tekanan,
artikulasi), dan Penguasaan panggung
5. Setiap peserta yang sudah mendaftar wajib mengikuti technical meeting di
sekretariat LDK Karisma tanggal 17 April 2016 pukul 10.00 s.d selesai
C. Lomba Nasyid

Ketentuan Peserta
1. Peserta yang mendaftar adalah Siswa/i aktif SMA/MA/SMK se-derajat SeSumsel dan Mahasiswa aktif PT se-sumsel.
2. Mengisi formulir yang telah disediakan panitia dengan lengkap dan langsung
diberikan kepada Panitia atau di stand pendaftaran yang bertempat di Kampus
Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Formulir pendaftaran peserta juga dapat di unduh di web UKM KARISMA:
karisma.polsri.ac.id
4. Pengembalian formulir langsung di serahkan di sekretariat LDK KARISMA
atau langsung ke Stand pendaftaran lomba (paling lambat saat technical
meeting)
5. Kategori peserta dibagi menjadi 2 yaitu : kategori SMA/SMK/MA se-derajat
dan kategori Perguruan Tinggi se-sumsel.
6. Jumlah peserta, maksimal 20 tim (apabila jumlah maksimal peserta terpenuhi
maka pendaftaran ditutup).
7. Peserta lomba (munsyid) terdiri dari tim yang berjumlah 3 s.d 6 orang.
8. Setiap sekolah atau kampus hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 tim
Nasyid
9. Kontribusi Pendaftaran Rp.100.000, / peserta.
10. Peserta diwajibkan mengikuti grand opening Karisma Expo Se-Sumsel 2016.

1.

Ketentuan Lomba
Peserta membawakan 2 buah lagu, yang pertama lagu wajib pilihan dan kedua
lagu bebas. Lagu wajib pilihan yaitu :

a. Vocarabi – ABC
b. Humood AlKhudher – Kun Anta
c. Raihan – Bersatu
d. Fatih – Nasyid Memang Asyik
e. Edcoustic – Sebiru Hari Ini
f. Justice Voice – Jangan Mepet-mepet
2.

Lagu bebas diluar dari lagu wajib pilihan

3.

Waktu tampil untuk setiap tim maksimal 10 menit (untuk 2 buah lagu)

4.

Lagu yang sudah ditetapkan sebagai lagu wajib tidak diperkenankan sebagai
lagu bebas

5.

Setiap tim Nasyid boleh menampilkan nasyidnya secara acapella ( tanpa alat
musik ), maupun dengan alat musik / perkusi, tetapi tidak diperbolehkan
menggunakan Minus One. Alat musik peserta sendiri yang menyediakan.

6.

Kostum bebas, sopan dan rapi atau ketentuan berbusana menggunakan
kreatifitas masing-masing

7.

Kriteria penilaian lomba antara lain : Vokal, Harmonisasi, Kreatifitas,
Koreografi, Kekompakan, Penghayatan / Penjiwaan, dan Penguasaan panggung.

8.

Setiap peserta yang sudah mendaftar wajib mengikuti technical meeting di
sekretariat LDK Karisma tanggal 17 April 2016 pukul 10.00 s.d selesai

D. Lomba Kaligrafi
 Ketentuan Peserta:
1. Peserta yang mendaftar adalah Siswa/i aktif SMA/MA/SMK se-derajat SeSumsel dan Mahasiswa aktif PT se-sumsel.
2. Mengisi formulir yang telah disediakan panitia dengan lengkap dan langsung
diberikan kepada Panitia atau di stand pendaftaran yang bertempat di Kampus
Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Formulir pendaftaran peserta juga dapat di unduh di web UKM KARISMA:
karisma.polsri.ac.id
4. Pengembalian formulir langsung di serahkan di sekretariat LDK KARISMA
atau langsung ke Stand pendaftaran lomba (paling lambat saat technical
meeting)
5. Kategori peserta dibagi menjadi 2 yaitu : kategori SMA/SMK/MA se-derajat
dan kategori Perguruan Tinggi se-sumsel.
6. Jumlah peserta, maksimal 50 orang (apabila jumlah maksimal peserta terpenuhi
maka pendaftaran ditutup).
7. Kontribusi Pendaftaran Rp.15.000, / peserta.
8. Peserta diwajibkan mengikuti grand opening Karisma Expo Se-Sumsel 2016.
-

Ketentuan Lomba:
1. Peserta wajib datang ke tempat / ruang perlombaan yang telah ditentukan 15
menit sebelum perlombaan dimulai.
2. Tidak ada penambahan waktu bagi peserta yang terlambat.

3. Peserta bebas memilih salah satu dari 99 asmaul-husna untuk dijadikan
kaligrafi.
4. Waktu pengerjaan lomba 2,5 jam
5. Saat perlombaan berlangsung, peserta tidak perkenakan membawa contekan
atau karya dari rumah untuk ditiru.
6. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta saat lomba apabila ditemukan bukti
melakukan kecurangan/melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia.
7. Panitia menyediakan kertas A3 yang digunakan peserta untuk membuat
kaligrafi.
8. Peserta wajib membawa alat tulis sendiri seperti pensil, spidol warna, pensil
warna, cat air, dll.
9. Kriteria Penilaian antara lain : Keindahan, kerapian, Gradiasi warna , Khat
(rangkaian huruf hijaiyah dari kalimat asmaul husna), dan kreatifitas.
10. Setiap peserta yang sudah mendaftar wajib mengikuti technical meeting di
sekretariat LDK Karisma tanggal 17 April 2016 pukul 10.00 s.d selesai
E. Lomba Mading 3 D
 Ketentuan Peserta:
1. Peserta yang mendaftar adalah Siswa/i aktif SMA/MA/SMK se-derajat SeSumsel dan Mahasiswa aktif PT se-sumsel.
2. Mengisi formulir yang telah disediakan panitia dengan lengkap dan langsung
diberikan kepada Panitia atau di stand pendaftaran yang bertempat di Kampus
Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Formulir pendaftaran peserta juga dapat di unduh di web UKM KARISMA:
karisma.polsri.ac.id
4. Pengembalian formulir langsung di serahkan di sekretariat LDK KARISMA
atau langsung ke Stand pendaftaran lomba (paling lambat saat technical
meeting)
5. Kategori peserta dibagi menjadi 2 yaitu : kategori SMA/SMK/MA se-derajat
dan kategori Perguruan Tinggi se-sumsel.
6. Jumlah peserta, maksimal 30 Tim (apabila jumlah maksimal peserta terpenuhi
maka pendaftaran ditutup).
7. Peserta lomba terdiri dari tim yang berjumlah 3 orang.
8. Kontribusi Pendaftaran Rp.40.000, / tim.
9. Peserta menggunakan baju seragam dari asal sekolah atau kampus masingmasing.
10. Peserta diwajibkan mengikuti grand opening Karisma Expo Se-Sumsel 2016.
- Ketentuan Lomba:
1. Mading yang dibuat adalah mading 3D
2. Tema mading :
a. Indahnya menggapai hijrah
b. Pemuda prestasi dan qur’ani, membentuk generasi rabbani
c. Membentuk muslim masa kini yang lebih aktif, cerdas, intelektual , dan
islamiyah
3. Mading telah dikerjakan 70% sebelum pelaksanaan lomba, dan 30% dikerjakan
saat perlombaan
4. Waktu pengerjaan saat lomba 2,5 jam
5. Mading dilarang mengandung unsur SARA, pornografi, dan semacamnya

6. Peserta wajib membawa alat dan bahan sendiri dan dilarang meminjam antar
peserta ataupun pihak panitia
7. Mading hanya dikerjakan oleh tim tanpa bantuan pihak manapun
8. Mading adalah mading 3D dengan ukuran maksimal 100 cm x 100 cm x 150
cm (panjang x lebar x tinggi)
9. Penilaian dilakukan oleh tim juri lomba mading
10. Kriteria penilaian meliputi kesesuaian mading dengan tema, arti dan makna tiap
mading, kerapian, kebersihan mading dan tempat kerja mading, serta keindahan
mading
11. Keputusan panitia dan juri bersifat mutlak, mengikat, dan tidak dapat diganggu
gugat
12. Mading yang telah dibuat akan menjadi hak milik LDK KARISMA
13. Setiap peserta yang sudah mendaftar wajib mengikuti technical meeting di
sekretariat LDK Karisma tanggal 17 April 2016 pukul 10.00 s.d selesai
F. Lomba Film Pendek Islami
 Ketentuan Peserta:
1. Peserta yang mendaftar adalah Siswa/i aktif SMA/MA/SMK se-derajat SeSumsel dan Mahasiswa aktif PT se-sumsel.
2. Mengisi formulir yang telah disediakan panitia dengan lengkap dan langsung
diberikan kepada Panitia atau di stand pendaftaran yang bertempat di Kampus
Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Formulir pendaftaran peserta juga dapat di unduh di web UKM KARISMA:
karisma.polsri.ac.id
4. Pengembalian formulir langsung di serahkan di sekretariat LDK KARISMA
atau langsung ke Stand pendaftaran lomba (paling lambat saat technical
meeting)
5. Kategori peserta dibagi menjadi 2 yaitu : kategori SMA/SMK/MA se-derajat
dan kategori Perguruan Tinggi se-sumsel.
6. Jumlah peserta, maksimal 15 Tim (apabila jumlah maksimal peserta terpenuhi
maka pendaftaran ditutup).
7. Peserta memiliki tim yang terdiri maksimal 5 orang (tim yang dimaksudkan
adalah yang bertanggung jawab pada pembuatan film. Untuk jumlah pemain /
aktor-aktris pada film dibebaskan jumlahnya)
8. Kontribusi Pendaftaran Rp.75.000, / peserta.
9. Peserta diwajibkan mengikuti grand opening Karisma Expo Se-Sumsel 2016.
-

Ketentuan Lomba:
1. Film pendek harus sesuai dengan tema lomba
2. Tema lomba (memilih salah satu), diantaranya :
a. Indahnya menggapai hijrah
b. Pemuda prestasi dan qur’ani, membentuk generasi rabbani
c. Membentuk muslim masa kini yang lebih aktif, cerdas, intelektual , dan
islamiyah
3. Film tidak mengandung unsur SARA, pornografi dan semacamnya
4. Film pendek tersebut bukan jiplakan dari film lain, baik film dalam negeri
maupun film luar negeri. Jika ide film tersebut berasal dari adaptasi karya sastra
atau pengalaman hidup harus disebutkan sumbernya.
5. Film tersebut berdurasi 5-7 menit.

6. Film tersebut berjenis bebas dengan resolusi minimal 720 HD. Extension output
film tersebut menggunakan AVI & MKV.
7. Di dalam film tersebut harus mencantumkan lambang politeknik negeri
sriwijaya dan LDK KARISMA.
8. Musik ilustrasi pada film pendek yang dibuat hendaknya merupakan karya
orisinil. Namun bila menggunakan musik karya pihak lain, harus menyertakan
nama musiknya diakhir film.
9. Produksi film dan teknologi yang digunakan sepenuhnya diserahkan kepada
peserta, dengan pembiayaan sendiri. Setelah dikumpulkan film tersebut
sepenuhnya menjadi milik LDK karisma
10. Kriteria penilaian meliputi kesesuaian tema/ide cerita, kualitas produksi,
dramatikal cerita, kekuatan isi pesan, dan akting pemain.
11. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
12. Setiap peserta yang sudah mendaftar wajib mengikuti technical meeting di
sekretariat LDK Karisma tanggal 17 April 2016 pukul 10.00 s.d selesai
-

Ketentuan Teknis Lomba :
1. Film dibuat sebelum pelaksanaan lomba (pra lomba)
2. Peserta akan menampilkan dan memaparkan film yang telah dibuat pada saat
pelaksanaan lomba
3. Film belum pernah dishare ke manapun
4. Tidak terdapat promosi didalam film
5. Film dikumpulkan pada panitia dalam bentuk CD pada saat pelaksanaan lomba,
dan juga di copy di flashdisk (untuk berjaga – jaga bila terjadi kesalahan teknis
yang tidak diinginkan)
6. Seluruh anggota tim memaparkan film tersebut dihadapan juri
7. Peserta wajib memaparkan isi dan makna dari film yang dibuat
8. Pemaparan dilakukan saat film sedang berlangsung.

III.

KONTRIBUSI LOMBA
1. Lomba Tilawah
2. Lomba Da’i/Da’iyah
3. Lomba Nasyid
4. Lomba Kaligrafi
5. Lomba Mading 3D
6. Lomba Film Pendek Islami

: Rp 30.000/peserta
: Rp 25.000/peserta
: Rp 100.000/tim
: Rp 15.000/peserta
: Rp 40.000/tim
: Rp 75.000/tim

