
Petunjuk Teknis 

 
1. Cabang Puitisasi Al Quran 

1) Peserta 

1) Peserta lomba adalah mahasiswa AKTIF masing-masing 

PTAIN 

2) Peserta lomba terdiri dari satu putra dan satu putri dari 

masing-masing PTAIN 

3) Peserta atau perwakilan tim WAJIB hadir dalam Technical 

Meeting 

4) Peserta atau perwakilan tim mengambil nomor urut pada saat 

Technical Meeting 

5) Setiap peserta wajib membawakan dua (2) puitisasi terjemah Al-

Qur‟an, yaitu satu (1) dari ayat wajib dan satu (1) dari ayat 

pilihan. Adapun pilihan ayatnya ditentukan oleh panitia dan 

juri 

6) Peserta mengirimkan naskah puisi ke email panitia paling 

lambat tanggal 1 April 2020 

2) Ayat Puitisasi 

1) Wajib: QS Al-Baqarah ayat 62 

2) Pilihan: QS Yunus ayat 99, QS Ar-Rum ayat 22, QS Al Hujurat 

ayat 11-13, QS At-Taubah ayat 122, QS An-Nisa ayat 66 

3) Juri 

1) Hamdy Salad; Ketua Forum Budayawan Yogyakarta, 

penyair/aktor/sutradara 



2) Umi Kulsum; Penggerak Sastra Bulan Purnama di Tembi 

Rumah Budaya, penyair, pembaca puisi 

3) Evi Septiani; aktris/pembaca puisi 

4) Penilaian 

1) Pemahaman; ketepatan penfsiran, jeda, dan tekanan 

2) Penghayatan; ketepatan/takaran rasa, totalitas emosi, dan 

ekspresi fisik 

3) Vokal; penyajian secara lisan meliputi kenyaringan, kejelasan, 

pengucappan, ketepatan artikulasi, dan intonasi 

4) Penampilan; keharmonisan keseluruhan ekspresi lisan dan 

ekspresi fisik (wajah dan anggota tubuh), kesesuaian takaran 

5) Penentuan Pemenang 

1) Perlombaan hanya dilakukan dalam satu tahapan (tidak ada 

tahap penyisihan) 

2) Penetuan pemenang di ambil dari perangkingan nilai yang 

dilakukan oleh tim juri 

3) Peserta yang mendapatkan nilai tertinggi dinyatakan sebagai 

pemenang pertama dan selanjutnya sesuai dengan rangking 

pada masing-masing kelompok (putra dan putri) 

4) Jika terdapat dua (2) orang atau lebih peserta yang nilainya 

sama, ketentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi 

pada bidang penilaian pertama. Jika masih sama, didasarkan 

pada nilai tertinggi bidang penilaian urutan kedua, dan 

seterusnya 

5) Pemenang adalah peserta yang memperoleh jumlah nilai 

tertinggi dari ketiga juri dengan predikat juara I, II, dan III 

6) Keputusan dewan juri tidak dapat digangu gugat 

6) Petunjuk Pelaksanaan 

1) Technical Meeting 

Dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2020 pukul 14.00 WIB di 

Convention Hall lantai 1 



2) Pelakasanaan Lomba 

Dilaksanakan pada Sabtu, 11 April mulai pukul 08.30-16.00 WIB 

di Convention Hall lantai 1 

7) Petunjuk Teknis 

1) Peserta hadir pukul 07.30 WIB di Convention Hall untuk 

melakukan registrasi ulang dan mengenakan nomor urut yang 

telah diberikan saat technical meeting 

2) Apabila peserta yang dipanggil sebanyak tiga kali tetapi tidak hadir 

maka akan tampil pada urutan terakhir. Kemudian bila tidak hadir 

tanpa keterangan yang jelas akan dianggap gugur 

3) Waktu penampilan masing-masing peserta selama 10 menit untuk 

dua puisi 

4) Peserta yang telah tampil atau belum tampil diperkenankan melihat 

atau menonton penampilan peseta lain, dengan catatan. 

a) HP harap dimatikan atau di silent 

b) Dilarang membuat kebisingan, atau menjaga ruang tetap 

kondusif 

c) Dilarang mengganggu atau memecah konsentrasi dari peserta 

lain. 

5) Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini akan 

disampaikan pada rapat teknis 


