
23. CABANG MUSABAQAH HIFDZ AL-QUR’AN (MHQ) 

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 

1. Musabaqah Hifdz Al Quran 5 (lima) juz putra dan putri; 

2. Musabaqah Hifdz Al Quran 10 (sepuluh) juz putra dan putri; 

3. Musabaqah Hifdz Al Quran 30 (tiga puluh) juz putra dan putri; 

C. Pengertian Perlombaan 

1. Musabaqah cabang hifdz al-qur‟an memperlombakan menghafal al-qur‟an 

yang mengandung aspek ketepatan dan kelancaran hafalan serta ilmu dan 

adab membaca menurut pedoman yang telah ditentukan. 

2. Musabaqah cabang hifdz al-qur‟an memperlombakan hafalan al-qur‟an 

dengan bacaan murattal dengan qiraat Imam „Ashim riwayat hafsh thariqah 

Syathibiyyah dengan martabat murattal serta Mushaf Bahriah (Al-Qur‟an 

Pojok). 

D. Peserta Perlombaan 

1. Peserta harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam panduan 

penyelenggara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

2. Peserta musabaqah merupakan mahasiswa aktif (tercatat dalam forlap 

dikti) 

3. Peserta musabaqah berusia tidak lebih dari 25 tahun, dibuktikan dengan 

menunjukkan KTP dan KTM sebagai bahan cross check kepada panitia 

sebelum perlombaan. 

4. Peserta Musabaqah cabang hifdz al-qur‟an terdiri dari 1 (satu) orang peserta 

putra dan/atau 1 (satu) orang peserta putri pada setiap perguruan tinggi. 

E. 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. 

F. Sistem Musabaqah Hifdz Al Quran 5 (lima) juz putra dan putri; 

1. Peserta musabaqah cabang hifdz al-qur‟an 5 juz membaca tilawah terlebih 

dahulu sebelum mulai pertanyaan tahfidz. (Maqra‟ Tilawah untuk masing-

masing peserta, baik babak penyisihan maupun babak final, ditetapkan oleh 

panitia, dan ditentukan ketika technical Meeting)  

2. Waktu tampil tilawah untuk masing-masing peserta maksimal 10 menit. 

3. Durasi penampilan tilawah 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; 

4. Pertanyaan tahfidz ditentukan oleh dewan hakim. 

5. Jumlah pertanyaan tahfidz untuk peserta musabaqah sebanyak 4 Soal. 

6. Nomor urut peserta ditentukan pada saat technical meeting. 

G. Sistem Musabaqah Hifdz Al Quran 10 juz dan 30 juz putra dan putri 

1. Pertanyaan/soal ditentukan oleh dewan hakim. 

2. Jumlah pertanyaan untuk peserta musabaqah sebanyak 4 Soal. 

3. Nomor urut peserta ditentukan pada saat technical meeting. 

H. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

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

harapan 1, 2, dan 3. 

2. Musabaqah Hifdz Al Quran 5 (lima) juz putra dan putri; 

Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih maka penentuan 

finalis dan kejuaraan didasarkan pada nilai tertinggi dari bidang tahfidz, 

kemudian bidang tilawah kemudian bidang tajwid, bila masih sama, maka 

dimungkinkan adanya finalis lebih dan juara bersama. 

3. Musabaqah Hifdz Al Quran 10 juz dan 30 juz putra dan putri. 

Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih maka penentuan 

finalis dan kejuaraan didasarkan pada nilai tertinggi dari bidang tahfidz, 

kemudian bidang tajwid, kemudian bila masih sama, maka dimungkinkan 

adanya finalis lebih dan juara bersama. 



I. 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. 

 


