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LOMBA BACA PUISI 

“ AKU CINTA NABI MUHAMMAD SAW ” 

--- UMUM --- 

 

A. LATAR BELAKANG 

Nabi Muhammad Saw. adalah nabi akhir zaman yang selalu menjadi panutan bagi semua 

umat Islam di dunia. Berkat perjuangannya, umat Islam berhasil beralih dari zaman kebodohan 

menuju zaman yang penuh dengan Peradaban. Betapa luar biasa jasa beliau kepada seluruh umat 

di dunia ini. Maka sudah sepatutnya untuk tetap mengenang jasa dan kecintaan terhadap 

Rasulullah Saw. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memperingati maulid (hari 

kelahiran) beliau dengan berbagai macam agenda yang dapat menumbuhkan serta memperdalam 

kecintaan kita kepada Rasulullah Saw. 

Maulid Nabi merupakan hari besar bagi umat islam. Momen ini harus bisa dijadikan 

sebagai media untuk meningkatkan prestasi dan potensi umat islam. Sebagai wujud partisipasi 

dalam meningkatkan kecintaan Rasulullah Saw. kami aktivis LPPQ Al-Karim akan  

menyelenggarakan lomba  baca puisi tingkat pelajar se Jawa Timur untuk meningkatkan 

kebanggaan dan kecintaan terhadap Nabi Muhammad saw.  

Adanya kegiatan-kegiatan positif tersebut diharapkan dapat menciptakan generasi yang 

selalu mencintai baginda Rasulullah Saw. dan senantiasa berusaha menjadi pribadi muslim yang 

sesuai dengan harapan beliau. Semoga kita semua menjadi umat yang mendapat syafa’at dari 

beliau kelak di kemudian hari.  

B. TEMA 

Kegiatan Lomba Baca Puisi tingkat pelajar se Jawa Timur ini bertujuan untuk meningkatkan 

kebanggaan dan kecintaan terhadap Nabi Muhammad saw., maka tema kegiatan ini adalah  

“Aku Cinta Nabi Muhammad SAW”. 

C. NAMA KEGIATAN 

Kegiatan ini dinamakan Lomba Baca Puisi Se Jawa Timur 

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN  

Hari  : Selasa 

Tanggal  : 20 November 2018 

Pukul  : 07.30 – 14.00 WIB 

Tempat  : Masjid Wisata Cheng Hoo Pandaan Pasuruan 



E. PESERTA 

a. Peserta berasal dari semua usia yang berdomisili di wilayah Jawa Timur 

F.   ASPEK PENILAIAN 

Aspek penilaian dalam lomba baca puisi ini meliputi: 

1. Intonasi 

2. Suara 

3. Keberanian  

4. Ekspresi 

5. Penghayatan 

G. KETENTUAN UMUM LOMBA 

1. Pendaftaran 

a. Peserta mengirimkan teks puisi yang sudah di ketik rapi, menggunakan bahasa 

Indonesia (karya sendiri/karya orang lain; wajib mencantumkan nama pengarang),  

b. Peserta menunjukkan bukti transfer Tiket Rp 30.000,-, dan akan mendapat Buku 

Tuntunan Shalat Seperti Nabi SAW seharga Rp. 50.000,- 

c. Pendaftaran bisa lewat WA di P. Rofiq (085755588505)  

Format :  

(Nama Lengkap_Nama Lembaga/Individu_Kelas_Alamat Lengkap_No HP)  

Contoh: M. Rifqi _MIN 1 Pasuruan_4 MI_Kepulungan Gempol Pasuruan_085755588505 

d. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 01 November 2018 sampai 14 November 2018  

e. Masing-masing sekolah mengirimkan delegasi maksimal dua siswa. 

2. Pelaksanaan Lomba 

a. Jumlah peserta maksimal 100 siswa. (Pendaftaran ditutup jika kuota terpenuhi)  

b. Durasi maksimal 5 menit untuk penampilan puisi  

c. Tiap peserta wajib memakai busana muslim dan nomor peserta yang akan 

diberikan pada saat daftar ulang . 

d. Lomba dibagi menjadi dua babak yaitu babak penyisihan dan babak final 

3. Pengumuman Pemenang dan Penerimaan Sertifikat  

a. Pengumuman pemenang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan lomba. 

b. Keputusan dewan juri sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

c. setiap peserta mendapatkan piagam lomba 



H. TATA LAKSANA LOMBA 

1. Peserta harus hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum dipanggil. 

2. Peserta yang mendapatkan giliran, setelah dipanggil 3x berturut-turut belum juga hadir, 

dinyatakan gugur. 

3. Tidak boleh mempergunakan alat pengiring (baik yang dimainkan sendiri maupun oleh 

orang lain). 

I. KEJUARAAN 

Kejuaraan lomba baca puisi terdiri atas juara I, II, III dan , Harapan I, II, III 

Juara I, II, III mendapat hadiah Tropi + sertifikat dan uang pembinaan  

Juara Harapan I, II, III mendapat hadiah Tropi + sertifikat  

J. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Puisi yang telah di kirim menjadi hak milik mutlak paitia Lomba LPPQ Al Karim. 

2. Masing-masing peserta berhak mendapatkan fasilitas berupa snack, stiker, dan sertifikat. 

3. Pendamping peserta diperbolehkan mengambil foto di area yang telah ditentukan panitia. 

4. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan Panitia  

 

 

 

 

 

 


