
 

 

  



 

 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA 

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN SISWA 

TINGKAT NASIONAL IV TAHUN 2018 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

Musabaqah Khaththil Qur’an (MKQ 

1. Lomba dimulai pukul 07.30 WIB. 

2. 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) Memakai seragam sekolah masing-masing. 

   e) Bersepatu tertutup. 

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

   g) Mengikuti semua peraturan yang ada selama mengikuti perlombaan. 

3. Peserta bersifat perorangan (putra dan putri).  

4. Panitia menyediakan kertas duplek berukuran 79 cm x 54,5cm. 

5. Perlengkapan seperti mistar, cat berwarna, pena gambar, dan perlengkapan lainnya 

disiapkan oleh masing‐masing peserta. 

6. Jenis Khath yang dilombakan yaitu jenis Dekorasi. 

7. Peserta diperkenankan membawa mal hiasan/ornamen (bukan tulisan) dan buku kaidah 

Khath. 

8. Peserta tidak diperkenankan membawa contoh karya (hardfile maupun softfile). 

9. Peserta wajib menggunakan minimal 4 dari 7 jenis khath (Nasakh, Riq’ah, Tsuluts, Kufi, 

Diwani, Farisi, dan Diwani Jali). 

10. Peserta mulai dan berhenti setelah ada intruksi dari panitia. 

11. Durasi perlombaan: 8 jam (termasuk ISHOMA). 

12. Tata Tertib  

a) Peserta tidak diperkenankan menerima bantuan orang lain secara langsung dalam 

pembuatan karya. 

b) Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi lomba kecuali ada izin dari panitia. 

c) Peserta wajib menjaga kebersihan sekitar ruangan lomba. 

13. Teknis Lomba: 

a) Lomba terdiri dari 2 babak dan dilaksanakan selama 2 hari. 



 

 

b) Hari pertama merupakan babak penyisihan dan diambil 6 peserta (3 putra dan 3 putri) 

yang mendapatkan hasil terbaik. 

c) Hari kedua merupakan babak final dan akan ditentukan juara I, juara II, dan juara III 

oleh majelis hakim. 

13. Lain-lain 

a) Juara I, juara II, dan juara III untuk peserta putra serta juara I, juara II, dan juara III 

untuk peserta putri. 

b) Pengumuman juara akan dilaksanakan pada saat penutupan MTQ Siswa Nasional IV 

Tahun 2018. 

c) Keputusan majelis hakim mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

d) Materi (maktub) perlombaan akan diumumkan H-1 (sebelum Penutupan 

Pendaftaran) di fanspage dan instagram resmi MTQ Siswa Nasional IV Tahun 2018 

serta website: www.asc.ukm.um.ac.id 

e) Karya hasil musabaqah mutlak menjadi milik panitia penyelenggara cabang 

Musabaqah Khaththil Qur’an (MKQ). 

f) Pemberlakuan jam kunjung selama 3 jam, yaitu dimulai pada pukul 08.30 sampai 

pukul 11.30 WIB. 

 

http://www.asc.ukm.um.ac.id/

