Term of Reference (ToR)
Lomba Kaligrafi NEARO
A. Deskripsi Lomba
Lomba Kaligrafi terdiri dari 2 jenis lomba, yaitu Kaligrafi Murni, Kaligrafi Lukis.
Adapun perincian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kaligrafi Murni (Naskah)
Untuk jenis ini, peserta menuliskan teks yang diberikan oleh panitia di
atas media yang telah disediakan. Media
berupa kertas dupleks putih
berukuran 120 cm x 80 cm. Teks dituliskan dengan tinta hitam tanpa warna.
Peserta dipersilakan untuk berkreasi dengan lebar mata pena yang disukai,
selama mata pena berkisar antara 1,5 mm – 3 mm.
Jika peserta
menggunakan ornamen, ornamen ditorehkan dengan tinta hitam.
Peserta membawa sendiri peralatan tulis yang dibutuhkan, kecuali kertas
yang telah disediakan oleh Panitia. Mereka dipersilakan menggunakan alat
tulis lain, seperti pensil, penghapus dan penggaris, tetapi tidak diperkenankan
membawa mal. Soal tulisan diberikan pada saat lomba akan dimulai. Jika
diketahui ada versi lain untuk cara penulisan teks tersebut, peserta
menuliskan teks sesuai dengan versi ejaan yang tertera dalam soal.
Peserta dipersilahkan memilih jenis khat dari kedelapan jenis berikut:
Naskhi, Tsulutsi, Diwani, Diwani Jali, Riq’i, Raihani, Farisi dan Kufi.

2. Kaligrafi Lukis
Untuk jenis lomba ini, peserta menuliskan teks yang telah disediakan oleh
Panitia dengan kebebasan warna yang dipilih. Peserta juga dipersilakan untuk
berkreasi memberi ornamen, latar, atau lukisan apapun pada karyanya.
Panitia menyediakan media berupa tripleks berukuran 120 cm x 80 cm.
Namun, peserta dipersilakan jika ingin membawa sendiri media untuk
karyanya, dengan syarat media yang dibawa itu beukuran sama dengan
media yang disediakan oleh Panitia (120 cm x 80 cm). Semua peralatan yang
lain disediakan oleh peserta sendiri. Peserta diperkenankan menggunakan alat
tulis/lukis apapun, kecuali mal. Soal tulisan diberikan pada saat lomba akan
dimulai. Jika diketahui ada versi lain untuk cara penulisan teks tersebut,
peserta menuliskan teks sesuai dengan versi ejaan yang tertera dalam soal.
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Peserta dipersilahkan memilih jenis khat dari kedelapan jenis berikut:
Naskhi, Tsulutsi, Diwani, Diwani Jali, Riq’i, Raihani, Farisi dan Kufi.

B. Lokasi dan Waktu
Kedua jenis lomba di atas dilaksanakan dalam satu waktu, yang berdurasi 7 jam,
mulai pukul 09.00 – 16.00, tanggal 11 Mei 2014.
Lomba dilaksanakan di lantai bawah masjid KH. Ahmad Dahlan UMY.

C. Peserta Lomba
Peserta Lomba adalah Mahasiswa aktif yang terdaftar dalam kampus-kampus di
Indonesia (dengan menyertakan bukti KTM). Jumlah maksimal setiap lomba
adalah 1 orang sehingga menjadi 2 orang untuk perwakilan lomba kaligrafi.
Kuota 60 peserta (30 untuk Kaligrafi Murni, 30 untuk Kaligrafi Lukis). Biaya
kontribusi sebesar Rp 80.000,- / peserta.

D. Ketentuan Penilaian
Sebelum memasuki tahap penilaian, karya dipilah berdasarkan kelengkapan
huruf dan perangkat huruf. Komponen ini mendapatkan poin nilai, tetapi
menentukan apakah karya masuk kualifikasi penilaian atau tidak. Karya yang
tidak memenuhi kelengkapan huruf/perangkat huruf langsung didiskualifikasi.
Baik pemilahan maupun penilaian dilaksanakan oleh juri.
Penilaian diberikan oleh juri. Masing-masing juri menilai sesuai dengan
kompetensinya.
1. Kaligrafi Murni dinilai oleh ahli khat murni.
2. Kaligrafi Lukis dinilai oleh ahli khat murni dan kritikus seni lukis.

E. Juri Lomba
Juri Lomba terdiri dari tim juri yang terdiri dari ahli khat murni dan kritikus seni
lukis, sesuai pilihan Panitia.
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F. Kejuaraan
Untuk masing-masing lomba diambil 2 juara, sehingga ada 4 juara untuk
keseluruhannya. Putra dan Putri tidak dibedakan.

G. Peraturan bagi Peserta Lomba
1. Peserta datang setengah jam sebelum acara dimulai.
2. Peserta melakukan check in, dan mengikuti briefing lomba.
3. Peserta mengikuti prosedur pelaksanaan lomba sebagaimana tercantum
dalam deskripsi lomba.
4. Peserta tidak diperkenankan menerima bantuan orang lain secara
langsung dalam pembuatan karyanya.
5. Peserta yang terlambat tidak mendapatkan tambahan waktu.
6. Peserta menjaga kebersihan lingkungan masjid (disediakan kertas koran
bekas untuk mengantisipasi cipratan cat).
7. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
8. Hasil karya peserta lomba menjadi hak milik Panitia.
9. Peserta bukan dari pihak panitia.

H. Kebutuhan Anggaran (Terlampir)

Anggaran lomba kaligrafi NLO

N

nama barang

Jumla

harga

harga
3

o

h

1 triplek 3mm

satuan
18

total

60,000
1,080,
000

2 kertas duplex

18

5000
90,00
0

3 Cat tembok putih 5
kg

1

4 Kuas 5"

3

40,000
40,00
0
7,000
21,00
0

5 Map

10

500
5,000

6 sewa masjid bawah
8,000,
000
7 koran bekas (kg)

3

7,000
21,00
0

8 Trophy

4

100,000
400,0
00

9 piagam

4

50,000
200,0
00

1 uang hadiah
0
1 Fee juri
1

5,000,
000
6

300,000
1,800,
000

total
16,65
7,000
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