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1. Musabaqah Tilawah al-Qur’an (MTQ) (Putra dan Putri) 

a. Musabaqah Tilawah AI-Qur'an yang dilombakan adalah jenis lomba dengan bacaan Mujawwad 

dan Murattal, yaitu jenis yang mengandung ilmu membaca, seni baca, dan adab membaca 

menurut pedoman yang telah ditentukan. 

b. Qira'ah yang dilombakan adalah qira'ah Imam Ashim riwayat hafsh-thariq alSyatibiyyah dengan 

martabah mujawwad. 

c. Maqra' dari juz 1-30. 

d. Maqra' untuk masing-masing peserta ditetapkan oleh dewan juri. 

e. Jumlah lagu minimal 4 (empat), diawali dengan Bayati/Husaini 

f. Waktu Penampilan ; Waktu membaca 5 – 7 menit 

 
2.  Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) Juz 10 dan Juz 30 (Putra dan Putri) 

• Musabaqah cabang hifdz al-qur'an memperlombaan menghafal al-qur'an yang 

mengandung aspek ketepatan dan kelancaran hafalan serta ilmu dan adab 

membaca menurut pedoman yang telah ditentukan. 

• Musabaqah cabang hifdz al-qur'an memperlombakan hafalan yang didahului 

membaca alqur'an dengan bacaan mujawwad dengan qiraat Imam 'Ashim 

riwayat hafsh thariqah Syathibiyyah dengan martabat murattal. 

• Maqra' ditentukan dewan juri 

• Waktu tampil 10 juz untuk masing-masing peserta 15 menit, baik pada babak 

penyisihan maupun babak final 

• Waktu tampil 30 juz untuk masing-masing peserta 20 menit, baik pada babak 

penyisihan maupun babak final. 

 
3.  Qira’atul Kutub (Putra dan Putri) 

• Musabaqah qiroatul kutub merupakan cabang lomba ilmiah, yaitu peserta 

membaca kitab klasik berbahasa Arab dengan tema atau bab yang telah 

ditentukan dewan juri. 

• Peserta membaca bahasan materi yang telah ditentukan, kemudian 

menerjemahkannya, lalu menjelas-kan isi teks, dan diadakan sesi tanya jawab. 

• Kitab yang akan dibahas mengenai Fiqih, yaitu Kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya 



Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. 

• Materi qiratul kutub, yaitu: Zakat, Muamalah, Faraidl/Mawarits, Munakahat, dan 

Jinayah 

• Kriteria Penilaian : Qira’ah, Fahmul Lafadz (Arti Mufradat), Fahmul Jumal 

(Pemahaman Makna/Penjelasana Tekstual dan Kontekstual, Qidah Nahwu danSharaf serta Tanya 

jawab. 

 
4. Kaligrafi Dekor dan Naskah (Putra dan Putri) 

• Jenis khat dekorasi terdiri minimal 5 (lima) dari 7 (tujuh), jenis yaitu; Naskhi, 

Tsulusi, Farisi, Diwani, Diwani Jali, Riq'ah, dan Kufi. 

• Jenis khat naskah terdiri dari satu khat wajib (Naskhi) dan satu khat pilihan selain 

naskhi. 

• Penulisan kaligrafi kategori dekorasi dibuat pada triplek ukuran 80 x 120 CM yang 

sudah diberi warna putih 

• Penulisan kaligrafi kategori naskah dibuat pada kertas duplek 

• Alokasi Waktu Penampilan 480 Menit/8 jam termasuk waktu istirahat 

• Perlengkapan disiapkan masing-masing peserta. 

 
5.    Karya Ilmiah 

 Tema Riset; Moderasi Islam 

 Sumber Tulisan Jelas 

 Penulisan catatan kaki menggunakan Footnote 

 Penulisan Daftar Pustaka menggunakan Harvard Style 

 Karya tulis diketik dalam ukuran kertas A4 

 Margin 4,3,3,3 (Left, Right, Top, Bottom) dalam centimeter 

 Font 12 Times New Roman dengan spasi 1,5 

 Tata Bahasa (15%) 

 Struktur Penulisan (15%) 

 Ide Karya Ilmiah (50%) 

 Ketepatan Pustaka (20%) 

 

6. Musabaqoh Menulis Isi Kandungan Al-Qur’an (M2KQ) 

• Tema Cabang M2KQ yaitu, Islam dan Kebudayaan 

• Perlombaan menitikberatkan pada kemampuan menulis dengan mengeksplorasi 

isi kandungan al-Qur'an dan Hadits 



• Pengetikan menggunakan laptop/komputer yang disiapkan di lokasi lomba 

• Jumlah halaman minimal 10 dan maksimal 15. Diketik dengan Word font 12Times New Roman, 

kertas A4, spasi ganda dengan margin atas 4 cm, bawah 3 cm,kiri 4 cm, kanan 3 cm. Khusus kutipan 

langsung 1 spasi dengan rata kiri-kanan abnormal (terpisah dari paragraf atas dan bawah), pont Times 

New Roman 

• Peserta dapat membawa referensi berupa buku, jurnal dan majalah ke dalam 

ruangan, terkecuali makalah 

• Daftar pustaka dibuat dengan menyebut nama akhir penulis terlebih dahulu, 

tahun, judul, kota terbitan dan nama penerbit. Contoh: Makruf, Imam (2014), 

Representasi Paedegogi Islam dalam Teks al-Qur’an, Surakarta: Fataba Press 

• Waktu pembuatan tulisan untuk masing-masing pesertamaksimal selama 6 

(enam) jam. 

• Pesertayangterpilihakan mempresentasikan tulisannya maksimal 20 menit 

termasuk sesi tanya jawab dari dewan juri 

 

Kabag. Akademik dan 

Kemahasiswaan 

 

 

Muh. Kharis 
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