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A. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
1. Peserta musabaqah mewakili salah satu SMA/SMK/MA sederajat di seluruh Indonesia.
2. Peserta adalah siswa SMA/SMK/MA sederajat yang masih aktif di sekolah dibuktikan
dengan Kartu Tanda Siswa (KTS) atau surat keterangan aktif dari kepala sekolah.
3. Peserta harus mendapatkan surat rekomendasi atau surat tugas yang dikeluarkan oleh
kepala sekolah.
4. Peserta harus didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak sekolah kepada panitia dalam
rentang waktuantara 17 Maret – 14 April 2018 serta dilakukan secara kolektif menjadi
satu kafilah(kelompok delegasi) yang didelegasikan sekolah.
5. Setiap kafilah (kelompok delegasi sekolah) boleh mendelegasikan siswa/siswi untuk
semua cabang musabaqah dengan ketentuan:
a. Maksimal 3 wakil di setiap kategori cabang musabaqah pada bidang Musabaqah
Tilawatil Qur’an (MTQ), Musabaqah Tartilil Qur’an (MTrQ), Musabaqah Hifdzil
Qur’an kategori 10 juz (MHQ Juz 1-10), dan Musabaqah Khaththil Qur’an (MKQ)
jenis dekorasi.
b. Maksimal 1 regu/kelompok pada bidang Musabaqah Syarhil Qur’an (MSQ).
c. Maksimal 2 regu/kelompok padabidang Musabaqah Debat Isi Kandungan AlQur’an dengan Bahasa Arab (MDBA), Musabaqah Debat Isi Kandungan Al-Qur’an
dengan Bahasa Inggris (MDBI), Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an
(MKTIQ),dan Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ).
d. Setiap peserta/siswahanya berhak mengikuti satu cabang lomba.
e. Batas usia bagi peserta minimal 14 tahun dan maksimal 18 tahun, terhitung pada
tanggal 28April 2018.
f. Menyerahkan formulir pendaftaran dan pas foto berwarna dengan memakai
almamater sekolah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
g. Siswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta akan diberi ID card sesuai
fungsinya oleh panitia.

h. Peserta tidak boleh diganti siswa lain apabila sudah mendapatkan pengesahan/ID
card dari panitia.
i. Peserta dinyatakan gugur bila tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta seperti
yang tercantum dalam pedoman ini.

B. PERSYARATAN KHUSUS
1. Musabaqah Tilawatil Qur’an dapat diikuti oleh setiap kafilah/sekolah utusan SMA/MA
sederajat maksimal 3 Qari’ dan 3 Qari’ah serta bukan peserta yang mengikuti cabang
Musabaqah Tartilil Qur’an (MTrQ).
2. Musabaqah Tartilil Qur’an dapat diikuti oleh setiap kafilah/sekolah utusan SMA/MA
sederajat maksimal terdiri dari 3 putra dan 3 putri serta bukan peserta yang mengikuti
cabang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ).
3. Musabaqah Hifdzil Qur’an (10 juz) dapat diikuti oleh setiap kafilah/sekolah utusan
SMA/MA maksimal 3 hafidz (putra) dan 3 hafidzah (putri).
4. Musabaqah Syarhil Qur’an dapat diikuti oleh semua kafilah/sekolah utusan SMA/MA
sederajat maksimal 1 grup/regu yang terdiri dari seorang qari’, seorang penerjemah dan
seorang pensyarah.
5. Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an dapat diikuti oleh semua kafilah/sekolah
utusan SMA/MA sederajat maksimal 2 regu yang terdiri dari 2—3 orang.
6. Musabaqah Khaththil Qur’an dapat diikuti oleh semua kafilah/sekolah utusan
SMA/MA sederajat maksimal 3 yang terdiri dari seorang Khaththath (putra) dan
Khaththathah (putri) dengan satu jenis lomba, yaitu jenis dekorasi.
7. Musabaqah Debat Isi Kandungan Al-Qur’an dengan Bahasa Arab dapat diikuti oleh
semua kafilah/sekolah utusan SMA/MA sederajat maksimal 2regu/kelompok yang
terdiri dari 2 orang.
8. Musabaqah Debat Isi Kandungan Al-Qur’an dengan Bahasa Arab dapat diikuti
olehsemua kafilah/sekolah utusan SMA/MA sederajat maksimal 2 regu/kelompok yang
terdiri dari 2 orang.
9. Musabaqah Fahmil Qur’an dapat diikuti oleh semua kafilah/sekolah utusan SMA/MA
sederajat maksimal 2 regu/kelompok yang terdiri dari 3 orang.

C. OFFISIAL
1. Offisial merupakan personil yang mempunyai tugas tertentu dalam menunjang
keperluan peserta lomba dalam satu kafilah.
2. Offisial berasal dari kalangan guru atau karyawan dari sekolah yang bersangkutan.
3. Jumlah offisial dalam satu kafilah maksimal dua orang.
4. Tiap offisial akan diberi sertifikat dari panitia.

D. CABANG MUSABAQAH
Pada Musabaqah Tilawatil Qur’an Siswa Nasional (MTQ SN) IV 2018 ini akan
dilombakan sebanyak 9 (sembilan) cabang, yaitu:
1. Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) atau lomba membaca Al-Qur’an dengan bacaan
mujawwad
2. Musabaqah Tartilil Qur’an (MTrQ) atau lomba tadarrus Al-Qur’an, dengan bacaan
murattal.
3. Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) atau lomba menghafal Al-Qur’an kategori 10 juz
(juz 1—10).
4. Musabaqah Syarhil Qur’an (MSQ) atau lomba analisis Al-Qur’an
5. Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (MKTIQ) atau lomba karya tulis Al-Qur’an.
6. Musabaqah Khaththil Qur’an (MKQ) atau lomba menulis Al-Qur’an.
7. Musabaqah Debat Isi Kandungan Al-Qur’an dengan Bahasa Arab (MDBA).
8. Musabaqah Debat Isi Kandungan Al-Qur’an dengan Bahasa Inggris (MDBI).
9. Musabaqah Fahmil Quran (MFQ).

E. KETENTUAN SETIAP CABANG LOMBA
1. Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)
a. Musabaqah Tilawatil Qur’an adalah jenis musabaqah membaca Al-Qur’an dengan
bacaan mujawwad, yaitu bacaan Al-Qur’an yang mengandung nilai ilmu baca (tajwid),
seni (lagu dan suara) serta etika (adab) membaca sesuai denganpedoman yang berlaku.
b. Qiraat (bacaan) yang dimusabaqahkan adalah qiraat Imam ‘Ashim riwayat Hafs dengan
martabat mujawwad.
c. Peserta wajib membawakan minimal 3 lagu pada saat babak penyisihan, danminimal 4
lagu pada saat babak final yang diawali dengan lagu Bayyati dengan nada Qoror. Lagu
yang dibawakan sejenis dengan lagu Bayyati, Hijaz, Sikah, dll.
d. Peserta bersifat perseorangan, yang terdiri dari putra (Qari’) dan Putri (Qari’ah).

e. Pada babak penyisihan, peserta wajib membacakan maqra’ yang sudah ditetapkan
panitia pada saat Technical Meeting. Durasi : 6-7 menit.
f. Pada untuk babak final, maqra’ akan ditentukan dewan juri 15 menit sebelum tampil
dengan durasi 7-8 menit.
2. Musabaqah Tartilil Qur’an (MTrQ)
a. Musabaqah Tartilil Qur’an adalah jenis musabaqah membaca Al-Qur’an dengan bacaan
tartil (tadarrus), yaitu bacaan Al-Qur’an dengan kecepatan bacaan yang sedang (tidak
terlalu perlahan dan tidak terlalu cepat), mengikuti kaidah-kaidah ilmu bacaan (tajwid),
mengikuti seni (lagu dan suara) murattal dan etika (adab) membaca sesuai dengan
pedoman yang berlaku.
b. Qiraat (bacaan) yang dimusabaqahkan adalah qiraat Imam ‘Ashim riwayat Hafs dengan
martabat murattal.
c. Panjang bacaan ditentukan oleh dewan hakim berdasarkan lamanya waktu membaca
dan kualitas bacaan.
d. Peserta bersifat perseorangan, yang terdiri dari putra (Murottil) dan Putri (Murottilah).
e. Pada babak penyisihan maqra’ ditetapkan panitia dan akan diberikan pada peserta saat
akan tampil di mimbar tilawah dengan durasi 5—6 menit. Peserta tampil sesuai dengan
nomor undian yang diperoleh pada saat TM.
f. Pada babak Final, maqra’ akan ditentukan oleh dewan juri pada saat tampil dengan
durasi tampil 6—7 menit, tetapi berbeda dengan maqra’ pada saat babak penyisihan.
Penentuan giliran tampil dilakukan dengan undian pada saat setelah para finalis
diumumkan.

3. Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ)
a. Musabaqah Hifdzil Qur’an adalah Musabaqah membaca Al-Qur’an dengan menghafal
bacaan tartil/murottal. Bacaan Al-Qur’an harus mengandung nilai ilmu baca (tajwid),
seni (lagu dan suara), dan kelancaran.
b. Qiraat (bacaan) yang dimusabaqahkan adalah qiraat Imam Ashim riwayat Hafs
menggunakan Mushaf Bahriah (Al-Qur’an pojok).
c. Panjang bacaan ditentukan oleh dewan hakim berdasarkan lamanya waktu membaca
dan kualitas bacaan
d. Kategori yang diperlombakan adalah kategori 10 juz (Juz 1—10).

e. Paket soal yang diberikan adalah dalam 3 sip untuk babak penyisihan dan 4 sip untuk
babak final.
f. Peserta bersifat perseorangan, yang terdiri dari putra (Hafidz) dan Putri (Hafidzah).

4. Musabaqah Syarhil Qur’an (MSQ)
a. Musabaqah Syarhil Qur’an adalah jenis musabaqah yang mengungkapkan isi
kandungan Al-Qur’an dengan cara menampilkan bacaan, puitisasi/terjemah dan uraian
yang menunjukkan kesatuan yang serasi.
b. Peserta bersifat regu terdiri dari 3 orang sebagai qari’, penerjemah, dan pensyarah.
c. Komposisi peserta tidak terikat dengan jenis kelamin, semua laki-laki, semua
perempuan, atau campuran.
d. Materi musabaqah adalah berbagai topik yang memiliki landasan ayat-ayat Al-Qur’an
terdiri atas; ‘aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu’amalah/kemasyarakatan. Rincian tema
dapat dilihat di Panduan Teknis Pelaksanaan.
e. Pelaksanaan diawali dengan pendaftaran regu peserta, pengesahan peserta, penentuan
nomor peserta, dan jadwal tampil sampai penentuan topik. Lama waktu penampilan
selama 15 menit.
f. Penetuan nomor peserta ditetapkan dengan pengambilan nomor pada saat TM.
5. Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (MKTIQ)
a. Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (MKTIQ) adalah Musabaqah Tulisan Ilmiah
yang berlandaskan Al-Qur’an, dituangkan dalam bentuk tulisan paper ilmiah yang
mengungkapkan isi kandungan Al-Qur’an.
b. Musabaqah Karya Tulis Al-Qur’an dapat diikuti oleh semua kafilah utusan
SMA/sederajat tim bersifat (terdiri dari 3 orang, boleh putra dan putri).
c. Tiap sekolah hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal dua karya tulis ilmiah.
d. Setiap tim WAJIB mengirim karya tulis lengkap dalam bentuk softfile dalam bentuk
PDF ke email mtqsn2018@gmail.com dengan format MKTIQ_Nama Ketua_3Kata
pertama dari judul karya tulis_Asal Sekolah
e. Pengiriman karya mulai tanggal 17 Maret—14 April 2018 pukul 23.59 WIB.
f. Setelah melakukan pengiriman MKTIQ, peserta melakukan konfirmasi via SMS
dengan format MKTIQ_Nama Ketua_3 Kata Pertama dari Judul Karya Tulis_Asal
Sekolah ke nomor 085755153293 atas nama Badriyah Widi Andari.
g. Judul MKTIQ bebas, dengan tema-tema sebagai berikut:

 Al-Qur’an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 Al-Qur’an dan Ekonomi Islam
 Al-Qur’an dalam kancah Politik, dan Sosial Budaya
 Al-Qur’an, Bahasa dan Seni
 Al-Qur’an dan Kesehatan
 Pendidikan menurut Perspektif Islam
 Al-Qur’an dalam Kehidupan Masa Kini.
h. Sifat dan isi tulisan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Objektif
 Tulisan tidak emosional atau tidak menonjolkan permasalahan subjektif
 Tulisan didukung oleh data dan atau informasi terpercaya.
 Sejauh mungkin bersifat original dan menjauhi duplikasi serta jiplakan (plagiat).
2. Logis dan Sistematis
 Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan teratur.
 Padadasarnya karya tulis ilmiah mengandung unsur-unsur identifikasi masalah,
penarikan kesimpulan dan mengandung saran-saran.
i. Penulisan karya tulis ilmiah Al-Qur’an mengacu pada pedoman Karya Tulis Ilmiah AlQur’an yang dapat diunduh di laman asc.ukm.um.ac.id atau di fanspage resmi MTQ
Siswa Nasional IV 2018.
j. Informasi teknis lebih lanjut dapat dilihat di Panduan Teknis MKTIQ
6. Musabaqah Khaththil Qur’an (MKQ)
a. Musabaqah Khaththil Qur’an adalah bidang musabaqah menulis indah Al-Qur’an yang
menekankan kebenaran dan keindahan tulisan menurut kaidah khath yang baku.
b. Cabang MKQ ini hanya memiliki 1 (satu) jenis, yaitu dekorasi.
c. Materi perlombaan akan diumumkan H-1 di fanspage resmi MTQ Siswa Nasional IV
Tahun 2018.
d. Peserta bersifat perorangan yang terdiri dari, putra (Khaththath) dan putri
(Khaththathah).
e. Peserta wajib menggunakan minimal 4 dari 7 jenis khat (Nasakh, Riq’ah, Tsuluts, Kufi,
Diwani, Farisi, Diwani Jali).
f. Tiap peserta mendapatkan media khath berupa duplek dengan ukuran papan 79 x54,5
g. Untuk jenis dekorasi diperbolehkan membawa mal (bukan tulisan).
h. Waktu yang diberikan untuk pelaksaan kaligrafi adalah 8 jam.

7. Musabaqah Debat Al-Quran dengan Bahasa Arab (MDBA)
a. Debat Ilmiah Kandungan Al-Quran dengan Bahasa Arab adalah perdebatan tentang
suatu masalah yang disampaikan secara nalar dan argumentatif dalam bahasa Arab
yang di dalamnya mengandung unsur-unsur nilai yang bersumber dari nilai AlQur’andan Hadits Nabi.
b. Peserta Musabaqah ini diikuti beregu yang terdiri dari 2 orang anggota
c. Setiap kafilah/sekolah hanya berhak mengirimkan maksimal 2 regu
d. Tema Debat Ilmiah Kandungan Al-Quran dengan Bahasa Arab adalah:
1. Al-Qura’n, ekonomi dan entrepreneurship
2. Al-Qur’an, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Al-Qur’an dan daya saing bangsa
4. Al-Qur’an, karakter bangsa, dan akhlaq mulia
5. Al-Qur’an, anti-korupsi, dan politik
e. Tema Debat Ilmiah (motions) Kandungan Al-Quran akan diberitahukan 14 hari
sebelum pelaksanaan musabaqah
f. Metode debat menggunakan sistem NUEDC (National University of English Debating
Championship)

yang diterbitkan oleh

Direktorat

Pendidikan Tinggi

khusus

diperuntukkan dalam pelaksanaan MTQ Siswa Nasional).
g. Waktu Debat : 40 menit/round

8. Musabaqah Debat Al-Quran dengan Bahasa Inggris (MDBI)
a. Debat Ilmiah Kandungan Al-Qur’an dengan Bahasa Inggris adalah Perdebatan
tentang suatu masalah yang disampaikan secara nalar dan argumentatif dalam bahasa
Inggris yang di dalamnya mengandung unsur-unsur nilai yang bersumber dari nilai
Al-Qur’an dan Hadist Nabi.
b. Peserta Musabaqah ini diikuti beregu yang terdiri dari 2 orang anggota
c. Setiap kafilah hanya berhak mengirimkan maksimal 2 regu
d. Tema Debat Ilmiah Kandungan Al-Quran dengan Bahasa Inggris adalah:
1. Al-Qur’an, ekonomi dan entrepreneurship
2. Al-Qur’an, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Al-Qura’n dan daya saing bangsa
4. Al-Qur’an, karakter bangsa, dan akhlaq mulia
5. Al-Qur’an, anti-korupsi, dan politik

e. Tema Debat Ilmiah (motions) Kandungan Al-Qur’an akan diberitahukan 14 hari
sebelum pelaksanaan musabaqah.
f. Metode debat menggunakan sistem NUEDC (National University of English
Debating Championship) yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi khusus
diperuntukkan dalam pelaksanaan MTQ Siswa Nasional
g. Waktu Debat : 40 menit / round
9. Musabaqah Fahmil Qur’an (Lomba Pemahaman Al-Qur’an).
a. Musabaqah Fahmil Qur’an adalah jenis lomba pemahaman atau pendalaman Al-Qur’an
dengan penekanan pada pengungkapan ilmu Al-Qur’an dan pemahaman kandungan
ayat dalam bentuk cerdas cermat.
b. Peserta beregu (tiga orang) yang terdiri atas seorang juru bicara dan dua orang
pendamping.
c. Musabaqah dilakukan dengan menampilkan minimal 3 regu, dengan sistem gugur
dalam babak penyisihan, semifinal dan final.
d. Materi pokok, yaitu materi yang meliputi aqidah, syariah, akhlak, ulumul Qur’an,
bahasa Arab, Inggris dan Indonesia, menerjemahkan ayat Al-Qur’an, hadits,
kemasyarakatan, lingkungan hidup, kependudukan, kesejahteraan, kerukunan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain.
e. Materi tambahan meliputi ilmu tajwid, manjelaskan maksud ayat, ilmu tafsir, kisahkisah dalam Al-Qur’an, sejarah Islam (Tarikh), sejarah perkembangan Islam di
Indonesia, dan lain-lain.
f. Materi disajikan dalam bentuk soal yang terdiri atas 3 macam, yaitu soal regu, soal
lontaran/lemparan dan rebutan. Pelaksanaan secara rinci akan dijelaskan oleh panitia
pada saat TM tanggal 27 April 2018.
g. Tahap musabaqah :
1) Persiapan
Tahap ini diawali dengan pendaftaran ulang regu dan penentuan urutan tampil.
2) Pelaksanaan babak penyisihan
 Penentuan materi.
Setiap regu memperoleh soal regu sebanyak 10 soal dengan cara mengambil
amplop soal yang telah disediakan. Selain itu dalam setiap penampilan diberikan
soal lontaran sebanyak 10 soal yang diperebutkan oleh setiap regu yang tampil.

3) Penampilan
Posisi meja regu ditentukan 30 menit sebelum lomba dimulai.
4) Lama Penampilan.
Lama penampilan tidak dihitung dengan waktu, melainkan dengan berakhirnya
pertanyaan lontaran terakhir.
5) Babak Semi Final dan Babak Final
a. Peserta yang tampil pada babak semi final adalah peserta yang memperoleh nilai
tertinggi pada babak penyisihan yang pengaturannya disesuaikan dengan jumlah
peserta.
b. Peserta yang tampil pada babak final adalah peserta yang memperoleh nilai
tertinggi pada babak semi final.

F. LAIN-LAIN
1. Pendaftaran Peserta
a. Pendaftaran peserta ke Panitia MTQ Siswa Nasional IV Tahun 2018 dilakukan pada
tanggal 17 Maret - 14 April 2018,
b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan dua cara:
 Secara Online :
1. Tata cara pendaftaran online yaitu dengan cara mengisi formulir pendaftaran
melalui google form: www.Bit.ly/FormulirPendaftaranMTQSNUM2018 ,
2. Transfer biaya pendaftaran ke Bank BNI Syariah 0558764110 an. Nurul
Muzdalifah dan konfirmasi ke narahubung dengan format: Asal Sekolah_Nama
Lengkap_Jumlah Transfer_Bidang Musabaqah dengan menyertakan bukti transfer,
3.

Mengirimkan

berkas

administrasi

secara

kolektif

oleh

official/ketua

kafilah/pembina (Surat Tugas, Foto 3x4 beralmamater sekolah/madrasah terbaru,
Kartu Tanda Siswa) ke email panitia: mtqsn2018@gmail.com
 Secara Offline :
1. Mengisi

formulir

pendaftaran

melalui

google

form:

www.Bit.ly/FormulirPendaftaranMTQSNUM2018 ,
2. Transfer biaya pendaftaran ke Bank BNI Syariah 0558764110 an. Nurul
Muzdalifah dan konfirmasi ke narahubung dengan format: Asal Sekolah_Nama
Lengkap_Jumlah Transfer_Bidang Musabaqah dengan menyertakan bukti
transfer,

3. Mengirimkan
kafilah/pembina

berkas
(Surat

administrasi

secara

kolektif

Tugas,

Formulir,

Foto

oleh

offisial/ketua

3x4

beralmamater

sekolah/madrasah terbaru, Kartu Tanda Siswa) ke kesekretariatan UKM ASC
(Kompleks Masjid Al Hikmah)
c. Biaya Partisipasi :
- Rp 100.000,00,- (Individu)
- Rp 150.000,00,- (Beregu)
d. Pendaftaran akan ditutup apabila kuota peserta sudah terpenuhi.
e. Peserta yang telah resmi terdaftar secara administrasi akan diumumkan di fanspage
resmi MTQ Siswa Nasional IV Tahun 2018 pada tanggal 15 April 2018. Info juga bisa
dilihat di website: www.asc.ukm.um.ac.id
f. Narahubung :
- Panitia Bidang Musabaqoh

: 085331686694 (Fudhaili)

- Panitia Bidang Kesekretariatan

: 085748420058 (Septi)

2. Jumlah Peserta dan Ofisial
Peserta dan offisial utusan masing-masing SMA/MA sederajat adalah sebagai berikut:
a. Cabang Musabaqah Tilawatil Qur’an, maksimal 3 (3 Qari’ dan 3 Qari’ah)
b. Cabang Musabaqah Tartilil Qur’an, maksimal 3 (3 Qari’ dan 3 Qari’ah)
c. Cabang Musabaqah Hifdzil Qur’an kategori 10 Juz (Juz 1—10), maksimal 3 (3
Hafidz dan 3 Hafidzah)
d. Cabang Musabaqah Syarhil Qur’an, maksimal 1 regu (tiap regu terdiri dari 3orang)
e. Cabang Musabaqah Khaththil Qur’an, maksimal 3 (3 putra dan 3 putri)
f. Cabang Musabaqah Debat Kandungan Al-Qur’an dengan Bahasa Arab, maksimal 2
regu (@2 orang)
g. Cabang Musabaqah Debat Kandungan Al-Qur’an dengan Bahasa Inggris,maksimal
2 regu (@2 orang)
h. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an maksimal 2 regu (tiap regu terdiri dari 2—3
orang)
i. Cabang Musabaqah Fahmil Qur’an maksimal 2 regu (tiap regu terdiri dari 3 orang)
j.

Tiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu cabang lomba

k. Offisial 2 orang (termasuk seorang Ketua Kafilah)

3. Catatan
a. Kafilah yang telah tiba di Universitas Negeri Malang agar segera melakukan
registrasi ulang di sekretariat panitia MTQSN Universitas Negeri Malang 2018
b. 2 Offisial (1 Ketua Kafilah) wajib mengikuti Technical Meeting (TM) pada tanggal
27 April 2018 pukul 13:00 dan pembukaan diikuti oleh seluruh kafilah pada pukul
19:30 WIB

di Gedung Kuliah Bersama (GKB) Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Malang.
c. Seluruh kafilah wajib mengikuti informasi yang ada di fanspage resmi MTQ Siswa
Nasional IV Tahun 2018
d. Akomodasi dan penginapan tidak ditanggung oleh panitia, tetapi panitia akan
memberikan rekomendasi yang akan diinformasikan lebih lanjut di website dan juga
akan disampaikan oleh pendamping kafilah dari panitia.

