
 

 

  



 

 

PETUNJUK TEKNIS MUSABAQAH HIFDZIL QUR’AN SISWA 

NASIONAL IV TAHUN 2018 

Musabaqah Hifdzil Qur’an 10 Juz (MHQ 10 JUZ) 

1. Pelaksanaan Technical Meeting pada hari Jum’at tanggal 27 April 2018.  

2. Perlombaan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad tanggal 28-29 April 2018. 

3. Registrasi peserta dimulai pukul 7.00 WIB. 

4. Peserta tampil dengan berpakaian rapi dan sopan. 

5. Lomba dimulai pada pukul 07:40 wib 

6. Peserta wajib 

a) Peserta harus berada di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai. 

b) Peserta yang datang terlambat tidak mendapat tambahan waktu. 

c) Peserta mengisi daftar hadir dengan menunjukkan identitas diri dan dipersilahkan 

duduk di tempat yang telah disediakan. 

d) Peserta dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan panitia. 

   e) Memakai seragam sekolah masing-masing. 

   f) Bersepatu tertutup. 

   g) Menggunakan ID Card peserta dan ID Card tidak boleh hilang. 

   h) Mengikuti semua peraturan yang ada selama mengikuti perlombaan. 

7. Peserta bersifat perorangan 

8. Perlombaan dibagi dalam beberapa sesi: 

a. Sesi 1 (jam 7.30-11.30, hari Sabtu) 

b. Sesi 2 (jam 13.00-14.45, hari Sabtu) 

c. Sesi 3 (jam 15.30-17.30, hari Sabtu) 

d. Sesi 4 (jam 7.30-11.30, hari Ahad) 

e. Sesi 5 (jam 13.00-14.45, hari Ahad) 

f. Sesi 6 (jam 15.30-17.30, hari Ahad) 

9. Penentuan sesi tampil akan diumumkan pada saat pelaksanaan Technical Meeting. 

10. Pengundian nomor urutan tampil dilakukan sesaat sebelum memasuki tiap sesi. Contoh, 

semua peserta yang mendapatkan giliran tampil di sesi 2 diharuskan hadir sebelum 

memasuki sesi 2 dengan tujuan untuk mengambil undian nomor urutan tampil. 

11. Peserta diharapkan sudah di tempat perlombaan sebelum nomor urutnya dipanggil. 

12. Perlombaan terdiri dari babak penyisihan dan babak final. 

13. Penampilan peserta akan diawali dengan pemanggilan 5 nomor peserta pertama oleh MC 

untuk duduk di kursi tunggu, setelah itu akan dipanggilsatu persatu untuk tampil secara 

berurutan. Kemudian akan dipanggil 5 nomor selanjutnya untuk duduk di kursi tunggu, 

dan seterusnya. 

14. Peserta mengambil paket soal tepat saat setelah pemanggilan nomor urutnya oleh MC, 

sebelum naik ke atas mimbar. 



 

 

15. Peserta wajib membaca taawudz dan basmallah hanya pada saat awal soal pertama 

diberikan oleh petugas pembaca maqro’ beserta mengulangi ayat yang dibacakan oleh 

pembaca maqra’ dan melanjutkannya. 

16. Untuk soal kedua dan ketiga peserta hanya perlu mengulangi soal yang diberikan dan 

melanjutkannya. 

17. Peserta diperbolehkan meminta pengulangan soal kepada petugas pembaca maqro 

maksimal 1 kali pada masing-masing soal, yaitu; sebelum peserta membaca taawudz jika 

pada soal pertama dan sebelum membaca ayat pada soal-soal berikutnya. 

18. Mekanisme bel: 

a. Bel 1 kali menandakan adanya kesalahan 

b. Bel 2 kali menandakan dimulai 

c. Bel 3 kali menandakan pergantian soal 

d. Bel 4 kali menandakan selesai dan peserta harus mengakhiri bacaannya 

19. Kategori juz yang dilombakan adalah 10 juz. 

20. Pemanggilan peserta oleh MC maksimal sebanyak 3 kali, jika peserta tidak ada maka 

akan dipanggil kembali setelah penampilan seluruh peserta HQ 10 juz sudah selesai, 

dengan syarat memiliki alasan yang jelas dan disetujui oleh dewan hakim dan panitia. 

21. Peserta yang tetap tidak hadir pada saat pemanggilan tersebut maka akan didiskualifikasi. 

22. Majelis hakim terdiri dari 3 orang yang masing-masing akan menilai di bidang Tahfidz, 

Fashohah, dan Tajwid. 

23. Keputusan majelis hakim bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 


