
 

 

  

 
 

A. Tujuan Kegiatan 

 Sebagai media pengenalan ilmu Al Qur’an kepada masyarakat remaja dan anak-anak 

 Melatih mental remaja dan anak-anak untuk berani tampil di depan publik. 

 Membudayakan Al Qur’an bagi masyarakat sebagai pegangan hidup. 

 Mencetak generasi penghafal dan pengamal Al-Qur’an 

 

B. Tema Kegiatan 

Tema kegiatan ini adalah  “Jalin Ukhuwah, Gali Potensi untuk Mewujudkan Insan 

Qur’ani” 

C. Pelaksanaan 

Hari / Tanggal : Sabtu, 29  Juni 2013 

Pukul  : 08.00 – selesai  

Tempat         : Halaman Depan Gedung Rektorat dan Masjid Al-Farabi Universitas 

Kanjuruhan Malang 

 

D. Cabang Perlombaan 

1. Musabaqah Syarhil Qur’an 

2. Musabaqah Tartil Qur’an 

3. Musabaqah Hifzhil Qur’an 

 

E. Ketentuan Perlombaan 

1. Musabaqah Syarhil Qur’an 

 Musabaqah  Syarhil Qur’an adalah bidang musabaqah yang mengungkapkan isi 

kandungan Al-Qur’an  dengan cara menampilkan bacaan, puitisasi/terjemah dan 

uraian yang menunjukan  kesatuan yang serasi. 

 Peserta adalah siswa SMA/Sederajat dan mahasiswa perguruan tinggi dengan 

batasan usia 16 – 22 tahun 

 Peserta  terdiri atas tiga orang (boleh laki-laki semua atau perempuan semua 

atau  campuran), seorang pembaca ayat, seorang pembaca terjemah/puitisasi, 

dan  seorang pengungkap isi kandungan Al-Qur’an. 
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 Materi  musabaqah adalah berbagai topik yang memiliki landasan ayat-ayat Al-

Qur’an yang  terdiri atas aqidah, ibadah, akhlak, kemasyarakatan/muamalah, dan 

lainnya (materi bebas).  

 Materi musabaqah wajib dikumpulkan pada saat technical meeting 

 Penilaian terdiri atas:   

 Bidang Tilawah dan Adab 

1. Tajwid dan Fashahah 

2. Lagu dan Suara 

3. Kesopanan dan Keserasian  

 Bidang Terjemah dan Materi Syarahan 

1. Ketepatan Terjemah 

2. Sistematika dan isi 

3. Kaidah dan Gaya Bahasa 

 Bidang Penghayatan dan Retorika 

1. Vokal 

2. Intonasi dan Aksentuasi 

3. Gaya 

 Waktu tampil lomba ± 15 menit 

 Untuk teknis pelaksanaan  dan lainnya akan dijelaskan pada saat technical meeting 

 

2. Musabaqah Tartil Qur’an 

 Musabaqah  Tartilil Qur’an adalah lomba membaca Al-Qur’an secara tadarrus 

dengan  menggunakan qira’at Imam ‘Ashim riwayat Hafs dan martabat murattal. 

Panjang  bacaan ditentukan atas dasar banyaknya bacaan bukan lama waktu 

membaca. 

 Peserta adalah SMP/Sederajat dengan batasan usia 12 – 15 tahun 

 Peserta  bersifat perorangan terdiri dari putra (Qari) dan Putri (Qari’ah) 

 Materi  musabaqah adalah maqra yang ditentukan langsung oleh panitia pada 

saat  peserta naik mimbar tilawah. 

 Penilaian terdiri atas:   

a. Bidang Tajwid : 

1. Makharij al Huruf 

2. Shifat al Huruf 
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3. Ahkam al Huruf 

4. Ahkam al mad wa al qashar 

5. Ahkam al Waqf wa al Ibtida’ 

b. Bidang Fashahah dan Adab: 

1. Kefasihan mengucapkan huruf 

2. Mura’at al-huruf wa al-harakat 

3. Adabut  Tilawah 

c. Bidang Lagu dan Suara: 

1. Kejernihan/kebeningan suara 

2. Kehalusan  

3. Kenyaringan  

4. Keutuhan  

5. Pengaturan napas 

 Untuk teknis pelaksanaan  dan lainnya akan dijelaskan pada saat technical meeting 

 
3. Musabaqah Hifzhil Qur’an 

 Musabaqah  Hifzhil Qur’an adalah bidang musabaqah menghafal Al-Qur’an dengan 

dibaca tartil. 

 Peserta adalah siswa SD/Sederajat dengan batasan usia 7 – 12 tahun 

 Peserta terdiri dari putra (Hafidz) dan putri (Hafidzah) 

 Materi  musabaqah adalah juz 30 (Juz Amma)  

 Penilaian terdiri atas:   

 Bidang tahfidz dengan materi: 

1. Mura’at al ayat: 

a. Tawaqquf (berhenti) 

b. Tark al ayat (ketinggalan ayat) 

2. Sabq al-lisan 

a. Tark al-huruf aw al-kalimat (ketinggalan huruf atau kata) 

b. Ziyadat al-huruf aw al-kalimat (kelebihan huruf atau kata) 

c. Tabdil al-kalimat aw al-harakat (merubah kata atau harakat) 

3. Tardid al-kalimat (pengulangan kata) 

4. Tamam al-Qiraah (keutuhan bacaan) 

 Bidang tajwid dengan materi: 
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1. Makharij al-huruf 

2. Shifat al-huruf 

3. Ahkam al-huruf 

4. Ahkam al-mad wa al-qashr 

5. Tamam al-Qiraah 

 Bidang fashahah dan adab dengan materi: 

1. Ahkam al-waqf wa al-ibtida’ 

2. Tartil (vokal dan irama) 

3. Adab al-tilawah 

4. Tamam al-Qiraah 

 Untuk teknis pelaksanaan  dan lainnya akan dijelaskan pada saat technical meeting 

 

F. Pendaftaran 

 Prosedur Pendaftaran : 

a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi (formulir pendaftaran bisa di 

download www.ledmaalfarabi.org ) 

b. Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan cabang perlombaan 

 Musabaqah Syarhil Qur’an sebesar Rp.25.000,00/tim 

 Musabaqah Tartil Qur’an sebesar Rp.15.000,00/orang 

 Musabaqah Hifzhil Qur’an sebesar Rp. 15.000,00/orang 

c. Berkas pendaftaran dapat diserahkan langsung di stand pendaftaran kami 

bertempat dikawasan Masjid Al-Farabi lantai 1 (satu) Universitas Kanjuruhan 

Malang Jl. S. Supriadi No.48 Malang 65148  

d. Calon peserta yang tidak dapat mendaftar secara langsung dapat mengirimkan 

formulir pendaftaran via e-mail kepada panitia  Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 

se-Malang Raya di ledmaalfarabi@yahoo.com 

 Pembayaran dapat disetor ke BRI Syariah dengan No. rekening 1009474176 atas 

nama AGUS CANDRA KURNIAWAN 

 Selanjutnya konfirmasi melalui SMS ke 085 785 414 323 dengan format SMS : 

Nama#(Cabang lomba yang diikuti)#(Asal Sekolah/PONPES/PT/Lembaga 

terkait) 

Contoh : AGUS#MUSABAQAH SYARHIL QUR’AN#SMPN 1 MALANG 

mailto:ledmaalfarabi@yahoo.com


 Pengiriman berkas pendaftaran via e-mail dapat dilakukan secara kolektif 

maupun individu 

 Ketentuan Tambahan 

 Bukti pembayaran Bank (di bawa pada saat registrasi ulang peserta) 

 Technical Meeting (TM) akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Juni 2013 pukul 13.00 

WIB 

 Registrasi ulang peserta dapat dilakukan pada saat perlombaan digelar yaitu tanggal 

29 Juni 2013 

 Pendaftaran kolektif sebanyak 5 peserta gratis untuk peserta yang ke-6 untuk 

Musabaqah Tartil Qur’an dan Musabaqah Hifzhil Qur’an 

 Pendaftaran kolektif sebanyak 3 tim gratis untuk tim yang ke-4 untuk Musabaqah 

Tartil Qur’an dan Musabaqah Hifzhil Qur’an 

 Informasi lebih lanjut bisa menghubungi : 

Hammam Riyadi  081913687235 

Achmad Faizul Musyaffa’ 085755814751 

Lailatus Sa’ada   085330498143 

 

 


