
25. CABANG KALIGRAFI 

A. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu perlombaan pada tanggal 17 s.d 21 Juli 2019. 

b. Tempat perlombaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ruang 

perlombaan akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id pada 

tanggal 8 Juli 2019. 

B. Kategori Perlombaan 

Kaligrafi yang akan dilombakan adalah : 

1. Kaligrafi dekorasi (perorangan) putra/putri. 

2. Kaligrafi naskah (perorangan) putra/putri. 

C. Peraturan Perlombaan 

1. Peserta yang telah terdaftar dalam satu golongan tidak boleh merangkap 

menjadi peserta golongan yang lain. 

2. Golongan naskah terdiri atas: Khat wajib (naskhi) dan 4 (empat) jenis khat 

pilihan (selain naskhi). Jumlah ayat yang ditulis antara 5 - 10 baris ukuran 

Mushaf Standart Kementrian Agama RI untuk khat wajib, dan antara 4 - 5 

baris untuk khat pilihan. Lomba hanya berlangsung dalam satu babak, 

dalam waktu 420 menit (7 jam) termasuk waktu istirahat. 

3. Golongan dekorasi adalah penulisan ayat al Quran yang diberi hiasan tepi 

yang bisa menjadi dekosari dinding. Jenis khat yang dilombakan ada 5 dari 

7 jenis khat,  Teks ayat adalah 4 - 5 baris ukuran mushaf standar 

Kementerian Agama RI. Perlombaan dilaksanakan dalam satu babak selama 

480 menit (8 jam) termasuk istirahat. 

4. Materi Khat untuk golongan naskah dan dekorasi akan diberikan dalam 

bentuk tertulis pada saat technical meeting sebelum pelaksanaan lomba. 

D. Media Perlombaan 

Media yang disediakan panitia untuk golongan naskah adalah kertas karton 

manila ukuran standart dan untuk golongan dekorasi adalah triplek ukuran 

81 x 122 cm yang telah dilapisi dengan dasaran warna putih. 

E. Penilaian 

1. Kategori Dekorasi 



1. Kebenaran kaidah khath dengan materi 

a. Bentuk dan proporsi huruf 

b. Jarak spasi dan letak huruf 

c.   Keserasian dan komposisi antar huruf 

2. Keindahan khath dengan materi 

a. Kekayaan imajinasi 

b. Kebersihan dan kehalusan 

3. Keindahan hiasan dengan materi 

a. Kekayaan imajinasi dan tata warna 

b. Keserasian format  

c. Kebersihan dan kehalusan 

2. Kategori naskah  

1. Kebenaran kaidah khath dengan materi: 

a. Bentuk dan proporsi huruf 

b. Jarak spasi  dan letak huruf 

c.   Keserasian dan komposisi antar huruf 

2. Keindahan khath dengan materi: 

a. Kekayaan imajinasi 

b. Kebersihan dan kehalusan 

F. Penentuan Juara 

1. Juara lomba ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1 sampai 6 pada 

masing-masing kategori. 

2. Kejuaraan terdiri dari Juara 1, 2 dan 3, dan Juara harapan 1, 2, dan 3. 

3. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat    diganggu gugat. 

G.  Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 WIB s.d 12.00 

WIB. 

 


