
22. CABANG MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ)  

A. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu perlombaan pada tanggal 16 s.d 21 Juli 2019. 

b. Tempat perlombaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ruang 

perlombaan akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id pada 

tanggal 8 Juli 2019. 

B. Kategori Perlombaan 

a. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) putra. 

b. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) putri. 

C. Peraturan Perlombaan 

1. Musabaqah Tilawah Al-Qur‟an yang dilombakan adalah jenis lomba dengan 

bacaan Mujawwad, yaitu jenis yang mengandung ilmu membaca, seni baca, 

dan adab membaca menurut pedoman yang telah ditentukan. 

2. Qira‟ah (bacaan) yang dilombakan adalah Qira‟ah Imam Ashim riwayat hafsh-

thariq al-Syatibiyyah dengan martabah mujawwad. 

3. Maqra‟ dari juz 1- 30. 

4. Jumlah lagu minimal 5 (lima) buah lagu dengan lagu pertama adalah 

Bayati/Husaini 

D. Sistem Perlombaan 

1. Maqra dan nomor urutan tampil untuk masing-masing peserta pada babak 

penyisihan diundi pada waktu technical meeting.  

2. Pada babak penyisihan, waktu membaca penampilan peserta 10 – 12 menit. 

3. Peserta yang akan bertanding di babak final, adalah peserta terbaik 

peringkat 1 s.d 6 pada perseorangan putra dan putri. 

4. Maqra dan nomor urutan tampil untuk masing-masing peserta pada babak 

final diundi pada dua jam sebelum pelaksanaan babak final.  

5. Pada babak final, waktu membaca penampilan peserta 10 – 12 menit. 

6. Durasi penampilan setiap peserta dengan aba-aba : 

a. Lampu Kuning sebagai tanda persiapan; 

b. Lampu Hijau sebagai waktu tanda pembawaan lagu dimulai; 

c. Lampu Merah tanda waktu penampilan selesai; 



7. Apabila peserta dipanggil sebanyak 3 kali tidak datang pada saat giliran 

tampil, maka peserta tersebut dinyatakan gugur. 

E. Peserta Perlombaan 

1. Peserta cabang Musabaqah Tilawah Al-qur‟an adalah perseorangan putra 

dan perseorangan putri. 

2. Peserta harus datang minimal setengah jam sebelum pelaksanaan 

musabaqah. 

F. Pakaian Peserta 

Peserta Musabaqah laki-laki memakai atasan putih lengan panjang 

bersongkok hitam, dan bagi peserta musabaqah perempuan memakai atasan 

putih lengan panjang, rok hitam dan berkerudung warna cerah. 

G. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

1. Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 dan juara 

harapan 1, 2, dan 3 pada setiap kategori. 

2. Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih maka penentuan 

finalis dan kejuaraan didasarkan pada nilai tertinggi dari bidang tajwid, 

kemudian bila masih sama, ditentukan pada nilai tertinggi di bidang 

fashohah, suara dan lagu. Dan bila tetap sama maka dimungkinkan adanya 

finalis lebih dan juara bersama. 

H. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 WIB s.d 12.00 

WIB. 

 

 


