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A. LATAR BELAKANG
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam yang
melimpahkan nikmat tak terhingga kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga
senantiasa tercurah kepada suri tauladan umat manusia sepanjang masa, Nabi Muhammad
beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang InsyaAllah senantiasa istiqomah
hingga akhir zaman.
Mengingat dan menimbang maka kami para fasilitator PKMU memutuskan untuk
mengadakan sebuah acara kegiatan positif yang membangun dengan berdasarkan nilainilai Islam yang dapat membangkitkan serta mengembangkan potensi dalam diri para
Mahasiswa secara transparan dan akuntabilitas. Kegiatan penutupan PKMU ini juga
dilaksanakan sebagai acara penutup dari rangkaian kegiatan Pendidikan Karakter
Mahasiswa Umsida periode 2020-2021, diharapkan bagi peserta yg mengikuti kegiatan ini
memiliki kompetensi dakwah. Oleh sebab itu, kami kepanitiaan dari dukungan berbagai
pihak yang terkait untuk mengadakan kegiatan PKMU AWARD 2022.
Acara PKMU AWARD ini akan diawali dengan pembukaan yang dibuka pada
tanggal 14 Maret 2022. Setiap ada pembukaan pasti ada penutupan, dan penutupan PKMU
AWARD ini akan dilaksanakan pada tanggal 09 April 2022. Sasaran dari diadakannya
kegiatan ini adalah mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah
mengikuti rangkaian kegiatan PKMU dan dinyatakan lulus.
B. NAMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama “PKMU AWARD 2022”
C. TEMA KEGIATAN
Kegiatan ini bertema “Be Wise With Your Social Media”
D. TUJUAN KEGIATAN
1. Kaderisasi bidang dakwah mahasiswa
2. Mengembangkan kreativitas, minat bakat, dan jiwa sportifitas mahasiswa
3. Mewadahi karya-karya inspiratif, inovatif, dan solutif bagi mahasiswa
E. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
- 14 Maret – 28 Maret 2022 : Pendaftaran lomba dan pengunggahan karya (unggah
karya khusus lomba photography dan lomba video tiktok dakwah)
- 01 April 2022
: Babak penyisihan/seleksi lomba Musabaqoh Tilawatil
Qur’an dan Musabaqoh Hifdzil Qur’an via zoom. Dimulai pukul 13.00 WIB
- 03 April 2022
: Pengumuman nominasi lolos seleksi semua kategori
lomba
- 06 April 2022
: Babak final semua kategori lomba via zoom. Dimulai
pukul 13.00 WIB
- 09 April 2022
: Kegiatan Webinar, Pengumuman Pemenang, dan
Penutupan PKMU Periode 2021-2022. Dimulai pukul 09.00 – selesai
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F. BENTUK KEGIATAN
1. WEBINAR
Kegiatan ini merupakan rangkaian acara PKMU AWARD yang mengangkat tema “Be
Wise With Your Social Media - Seni Dakwah Generasi Muslim Millenial” yang
nantinya akan diisi oleh pemateri yang hebat yang nantinya mengisi dalam
pelaksanaan di penghujung acara PKMU AWARD 2022.
2. LOMBA MUSABAQOH HIFDZIL QUR’AN
Lomba dengan pilihan hafalan Al-Qur’an :
➢ Juz 30 dan Juz 29
➢ juz 1 dan Juz 2
3. LOMBA MUSABAQOH TILAWATIL QUR’AN
Adalah musabaqoh membaca Al-Aqur’an dengan menggunakan ragam bacaan yang
mempunyai nilai sanad mutawatir yang dinisbatkan kepada Imam Qira’at tujuh
(Qiraat Sab’ah).
4. LOMBA STREET PHOTOGRAPHY
Lomba ini bertema “Muslim on Frame”.
5. LOMBA VIDEO TIKTOK DAKWAH
Lomba ini bertema “Muslim on Frame”.
G. CONTACT PERSON
Contact Person yang dapat dihubungi dalam kegiatan ini yaitu :
0878-5995-7017
(Safitri Khoirinindyah)
0877-5294-9420
(Safirah Mumtaz)
H. JUKLAK DAN JUKNIS LOMBA
1. LOMBA MUSABAQOH HIFDZIL QUR’AN
a. Syarat Umum
1) Peserta merupakan mahasiswa aktif UMSIDA yang telah mengikuti kegiatan
PKMU dan dinyatakan lulus
2) Peserta mendaftar dengan mengisi formulir yang disediakan panitia meliputi :
a) Link Pendaftaran https://bit.ly/LombaPKMUAward2022
b) Nama Lengkap
c) Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
d) Program Studi
e) Email
f) Nomor WhatsApp
g) Upload Sertifikat PKMU
h) Pilih Kategori Maqro’
3) Lomba bersifat individu
4) Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi
5) Peserta wajib berpakaian busana muslim
6) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat
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b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan
1) Nomor peserta dan nomor urut diberikan H-1 pelaksanaan
2) Pendafataran lomba berlangsung pada tanggal 14 Maret – 28 Maret 2022
3) Babak penyisihan : berlangsung pada tanggal 01 April 2022 pukul 13.00 WIB
– selesai melalui aplikasi zoom (yang akan diinformasikan selanjutnya) secara
bergantian/berurutan sesuai nomor urut
a) Peserta ditanya/diminta menjawab atau mempraktekkan sebanyak 3 poin
pertanyaan dengan durasi waktu total sekitar 6 menit. Pada waktu
menjawab pertanyaan atau mempraktekkan peserta menghadap kamera
b) Peserta menggunakan PC/laptop/handphone yang dilengkapi dengan
kamera dan input – output suara, serta jaringan internet yang memadai
4) Selanjutnya akan terpilih 10 peserta terbaik yang masuk ke babak final
5) Babak final : dilaksanakan secara daring pada tanggal 06 April 2022 pukul
13.00 WIB – selesai melalui zoom yang akan diinformasikan selanjutnya
a) Peserta tampil secara bergantian/berurutan sesuai nomor urut dari panitia
b) Peserta menggunakan PC/laptop/handphone yang dilengkapi dengan
kamera dan input – output suara, serta jaringan internet yang memadai
c) Peserta ditanya/diminta menjawab atau mempraktekkan sebanyak 3 poin
pertanyaan dengan durasi waktu total sekitar 6 menit. Pada waktu
menjawab pertanyaan atau mempraktekkan peserta menghadap kamera
d) Hasil akhir adalah juara 1, 2, dan 3
c. Kriteria Penilaian
Penilaian dilakukan oleh juri menggunakan interval 50-100 dengan ketentuan
sebagai berikut:
No.
1.
2.
3.
4.
5.

2.

Komponen

Nilai Juri
1 (N1)

Nilai Juri
2 (N2)

Nilai Akhir
(N1 + N2)

Kelancaran
Tajwid
Makhraj
Ketepatan
Adab

LOMBA VIDEO TIK-TOK DAKWAH
a. Syarat Umum
1) Peserta merupakan mahasiswa aktif UMSIDA yang telah mengikuti kegiatan
PKMU dan dinyatakan lulus
2) Peserta mendaftar mengisi formulir yang disediakan panitia meliputi :
a) Link Pendaftaran dan pengunggahan karya :
https://bit.ly/LombaPKMUAward2022
b) Nama Lengkap
c) Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
d) Program Studi
e) Email
f) Nomor WhatsApp
g) Upload Sertifikat PKMU
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3)
4)
5)
6)
7)

Lomba bersifat individu
Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi
Peserta wajib berpakaian bebas, sopan dan menutup aurat
Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat
Panitia berhak menggugurkan karya apabila diketahui tidak sesuai dengan
kriteria lomba
8) Hanya boleh mengirimkan 1 karya terbaik
9) Karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan
10) Karya tidak mengandung isu SARA dan hak cipta
11) Upload karya lomba terbaik
12) Nama format karya : Nama lengkap_NIM_PRODI
b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan
1) Nomor peserta dan nomor urut diberikan H-1 pelaksanaan
2) Pendafataran lomba dan Pengunggahan Karya berlangsung pada tanggal 14
Maret – 28 Maret 2022
3) Kriteria Babak penyisihan :
a) Video kreasi sesuai dengan tema lomba “Muslim On Frame”
b) Peserta harus mengirimkan video orisinal
c) Durasi video 30 – 180 detik
d) Peserta mengirimkan video melalui formulir online yang sudah ditetapkan
oleh panitia
e) Peserta wajib mengunggah konten melalui akun TikTok pribadi peserta
dengan mention akun TikTok PMB Umsida dan menggunakan tagar
#PKMUAward2022 #BanggaUmsida #MahasiswaUmsida
f) Akun TikTok peserta tidak boleh di private selama proses lomba
g) Peserta mengirim screen record proses editing video beserta file word
berupa biodata peserta dan deskripsi makna video ke email
laik@umsida.ac.id dengan subjek “VIDEO TIKTOK DAKWAH PKMU
AWARD”
4) Selanjutnya akan terpilih 10 peserta terbaik yang masuk ke babak final
5) Babak final : dilaksanakan secara daring pada tanggal 06 April 2022 pukul
13.00 WIB – selesai melalui zoom yang akan diinformasikan selanjutnya
a) Peserta tampil secara bergantian/berurutan sesuai nomor urut dari panitia
b) Peserta menggunakan PC/laptop/handphone yang dilengkapi dengan
kamera dan input – output suara, serta jaringan internet yang memadai
c) Peserta ditanya/diminta menjawab atau mempraktekkan sebanyak 3 poin
pertanyaan dengan durasi waktu total sekitar 5 menit. Pada waktu
menjawab pertanyaan atau mempraktekkan peserta menghadap kamera
d) Hasil akhir adalah juara 1, 2, dan 3
c. Kriteria Penilaian
Penilaian dilakukan oleh juri menggunakan interval 50-100 dengan ketentuan
sebagai berikut:
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No.
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Komponen

Nilai Juri
1 (N1)

Nilai Juri
2 (N2)

Nilai Rata-Rata
(N1 + N2)

Kesesuaian
Tema
Kreativitas
Orisinalitas
Pesan yang
disampaikan
Performance

LOMBA MUSABAQOH TILAWATIL QUR’AN
a. Syarat Umum
1) Peserta merupakan mahasiswa aktif UMSIDA yang telah mengikuti kegiatan
PKMU dan dinyatakan lulus
2) Peserta mendaftar dengan mengisi formulir yang disediakan panitia meliputi:
a) Link Pendaftaran dan Pengunggahan Karya :
https://bit.ly/LombaPKMUAward2022
b) Nama Lengkap
c) Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
d) Program Studi
e) Email
f) Nomor WhatsApp
g) Upload Sertifikat PKMU
3) Lomba bersifat individu
4) Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi
5) Peserta wajib berpakaian busana muslim
6) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat
7) Tidak ada ketentuan surah yang dibaca
b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan
1) Nomor peserta dan nomor urut diberikan H-1 pelaksanaan
2) Pendafataran lomba dan Pengunggahan Karya berlangsung pada tanggal 14
Maret – 28 Maret 2022
3) Kriteria Babak penyisihan : berlangsung pada tanggal 01 April 2022 pukul
13.00 WIB – selesai melalui aplikasi zoom (yang akan diinformasikan
selanjutnya) secara bergantian/berurutan sesuai nomor urut
a) Peserta menggunakan PC/laptop/handphone yang dilengkapi dengan
kamera dan input – output suara, serta jaringan internet yang memadai
b) Durasi membaca Al-Qur’an maksimal 7 menit
c) Membaca Al-Qur’an menggunakan tingkatan lagu dalam tilawah Qur’an.
Minimal 3 lagu yang ditetapkan (7 nada lagu diantaranya Irama Bayyati,
Irama Hijaz, Irama Shaba, Irama Rost, Irama Jiharkah, Irama Sika, Irama
Nahawand)
d) Pembuka dan penutup menggunakan nada Bayyati.
3) Selanjutnya akan terpilih 10 peserta terbaik yang masuk ke babak final
4) Babak final : dilaksanakan secara daring pada tanggal 06 April 2022 pukul
13.00 WIB – selesai melalui zoom yang akan diinformasikan selanjutnya
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a) Peserta tampil secara bergantian/berurutan sesuai nomor urut dari panitia
b) Peserta menggunakan PC/laptop/handphone yang dilengkapi dengan
kamera dan input – output suara, serta jaringan internet yang memadai
c) Membaca Al-Qur’an (tidak ada ketentuan surah yang dibaca)
menggunakan tingkatan lagu dalam tilawah Qur’an. Minimal 3 lagu yang
ditetapkan (7 nada lagu diantaranya Irama Bayyati, Irama Hijaz, Irama
Shaba, Irama Rost, Irama Jiharkah, Irama Sika, Irama Nahawand).
d) Pembuka dan penutup menggunakan nada Bayyati.
e) Hasil akhir adalah juara 1, 2, dan 3
c.

Kriteria Penilaian
Penilaian dilakukan oleh juri menggunakan interval 50-100 dengan ketentuan
sebagai berikut:
No.
1.
2.
3.
4.

4.

Komponen

Nilai Juri
1 (N1)

Nilai Juri
2 (N2)

Nilai Rata-Rata
(N1 + N2)

Tajwid
Fashahah
Lagu
Suara

LOMBA STREET PHOTOGRAPHY
a. Syarat Umum
1) Peserta merupakan mahasiswa aktif UMSIDA yang telah mengikuti kegiatan
PKMU dan dinyatakan lulus
2) Peserta mendaftar dengan mengisi formular yang disediakan panitia meliputi:
a) Link Pendaftaran dan Pengunggahan Karya :
https://bit.ly/LombaPKMUAward2022
b) Nama Lengkap
c) Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
d) Program Studi
e) Email
f) Nomor WhatsApp
g) Upload Sertifikat PKMU
h) Upload Karya Lomba Terbaik
i) Nama format karya : Nama lengkap_NIM_PRODI
3) Lomba bersifat individu
4) Hasil karya sesuai dengan tema lomba “Muslim On Frame”
5) Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi
6) Peserta hanya mengirimkan 1 karya foto terbaiknya
7) Foto yang diikutsertakan tidak mengandung SARA dan PORNOGRAFI
8) Belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun dan tidak sedang disertakan
dalam lomba lainnya
9) Foto berwarna (full colour) tanpa watermark
10) Foto yang dikirim adalah foto asli karya sendiri dan tidak mengandung
rekayasa menambah atau mengurangi isi foto, serta mengubah warna
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11) Seluruh foto yang masuk menjadi hak milik panitia dengan hak cipta tetap
pada fotografer
12) Panitia berhak menggugurkan karya apabila diketahui tidak sesuai dengan
kriteria lomba
13) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat
14) Foto dapat diambil dengan segala jenis kamera (DSLR, pocket, mirroles,
handphone, dll) dengan ketentuan resolusi minimal 3200x2400 pixel
b. Teknis Pelaksanaan
1) Nomor peserta dan nomor urut diberikan H-1 pelaksanaan
2) Pendafataran lomba dan Pengunggahan Karya berlangsung pada tanggal 14
Maret – 28 Maret 2022
3) Kriteria Babak penyisihan :
a) Peserta mengirimkan karya melalui formular online yang sudah
ditetapkan oleh panitia
4) Selanjutnya akan terpilih 10 peserta terbaik yang masuk ke babak final
5) Babak final : dilaksanakan secara daring pada tanggal 06 April 2022 pukul
13.00 WIB – selesai melalui zoom yang akan diinformasikan selanjutnya
a) Peserta tampil secara bergantian/berurutan sesuai nomor urut dari panitia
b) Peserta menggunakan PC/laptop/handphone yang dilengkapi dengan
kamera dan input – output suara, serta jaringan internet yang memadai
c) Peserta ditanya/diminta menjawab sebanyak 3 poin pertanyaan dengan
durasi waktu total sekitar 5 menit. Pada waktu menjawab pertanyaan atau
mempraktekkan peserta menghadap kamera
d) Hasil akhir adalah juara 1, 2, dan 3
c. Kriteria Penilaian
Penilaian dilakukan oleh juri menggunakan interval 50-100 dengan ketentuan
sebagai berikut:
No.
1.
2.
3.
4.

Komponen

Keselaraan & kedalaman visualisasi foto
terhadap unsur tema
Besarnya potensi afeksi orang lain yang
dapat ditimbulkan oleh foto (inspiring)
Komposisi foto
Pengambilan angle momen pencahayaan

Nilai Juri
1 (N1)

Nilai Juri
2 (N2)

Nilai Rata-Rata
(N1 + N2)

