26. CABANG PUITISASI AL-QUR’AN
A. Waktu dan Tempat Perlombaan
a. Waktu perlombaan pada tanggal 16 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
Peserta Lomba terdiri atas 1 (satu) orang putra atau 1 (satu) orang putri.
C. Peraturan Perlombaan
a. Peserta telah melaksanakan registrasi.
b. Peserta wajib memakai pakaian sopan.
c. Nomor undian diambil saat Technical Meeting.
d. Peserta wajib memasuki ruangan lomba 15 menit sebelum perlombaan
dimulai.
e. Peserta wajib mengumpulkan teks puisi kepada panitia setelah registrasi
ulang.
f. Setiap peserta wajib membawakan 2 (dua) buah puitisasi terjemahan AlQur‟an. Yaitu 1 (satu) puisi wajib dan 1 (satu) buah puisi pilihan dari surat
yang sudah ditentukan dewan juri.
g. Surat yang diterjemahkan dan dipuitisasikan yaitu:
a. Surat wajib : QS. A s y S y a m s
b. Surat pilihan :
1. Al Lahab
2. Al Insyiroh
3. Al Alaq
4. At tiin
h. Puitisasi Al-Qur‟an dilaksanakan minimal 7 menit dan maksimal 10 menit.
i. Apabila melebihi waktu yang telah ditentukan, maka nilai akan dikurangi.
j. Peserta dipanggil

3x tidak hadir maka dinyatakan diskualifikasi kecuali

ada pemberitahuan sebelumnya.
k. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

D. Teknis Perlombaan
a. Persiapan : tahap ini diawali dengan pendaftaran dan penentuan urutan
tampil.
b. Pelaksanaan
1. Peserta tampil berdasarkan nomor urut tampilan.
2. Waktu penampilan selama 10 menit
c. Tata cara penampilan
Urutan penyajian adalah pembaca ayat, penerjemah dan pensyarah.
Pensyarah bisa berfungsi sebagai pengatur teknis di panggung
E. Kejuaran
Kejuaran ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi diambil 6 pemenang
untuk juara 1, 2 dan 3 dan juara Harapan 1, 2, dan 3.
F. 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.

