Petunjuk Teknis

1. Musabaqoh Karya Tulis Al-Qur’an (MKTQ)
a. Kategori Perlombaan
Perlombaan/ Musabaqah bersifat perorangan
b. Waktu dan tempat pelaksanaan
Waktu perlombaan

: 10-11 April 2020

Tempat

: Ruang ICT UIN Sunan Kalijaga

c. Tema Karya Tulis
“Eksplorasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai dalam Al-Quran untuk Indonesia
Maju”
d. Ketentuan dan Sistem Perlombaan
1) Musabaqah Karya Tulis Al-Qur’an (MKTQ) adalah lomba menulis
karya ilmiah yang bertujuan untuk mengeksplorasi isi kandungan
Al-Qur’an yang kemudian direlevansikan isu-isu yang diangkat
menjadi tema dalam perlombaan.
2) Setiap PTKI hanya boleh mengirim 1 perwakilan.
3) Perlombaan ini terdiri dari dua babak yakni babak penyisihan dan
final.
4) Pada babak penyisihan, setiap peserta menulis karya ilmiah sesuai
dengan tema yang ditentukan oleh panitia.
5) Setiap peserta menulis karya ilmiah dengan komputer yang
disediakan di tempat pelaksanaan dengan batas waktu yang
ditentukan oleh panitia dan tanpa adanya jaringan internet.
6) Setiap peserta membawa sendiri referensi yang dibutuhkan dalam
penulisan baik berupa buku, kitab, jurnal, majalah, dan koran ke
dalam ruangan (dalam bentuk utuh maupun copy per-bagian yang
dibutuhkan) kecuali makalah.
7) Sistematika penulisan karya ilmiah mengikuti pedoman penulisan
karya yang sudah disediakan panitia.
8) Peserta dilarang membawa laptop, handphone dan flash disk
ke dalam ruangan.
9) Waktu

yang

diberikan

kepada

para

peserta

lomba

untuk

menyelesaikan karya tulisnya adalah 7 (tujuh) jam, pukul 08.0016.00. Peserta diberikan waktu ISHOMA 1 (satu) jam yakni pukul

11.30-12.30.
10) Setiap karya tulis berisi 3000-4000 kata dengan mengikuti

sistematika

penulisan

yang

mengacu

pada

template

yang

dilampirkan.
11) Setiap karya tulis akan dicek similaritasnya dengan turnitin, untuk

mengantisipasi plagiarism.
12) 6 karya tulis terbaik dari hasil seleksi babak penyisihan akan

melanjutkan ke babak final untuk
dengan

durasi

waktu

10

mempresentasikan karyanya

(sepuluh)

menit

dan

dianjurkan

menggunakan power point.
13) Tiga karya ilmiah terbaik akan diterbitkan dalam Jurnal Studi Ilmu-

ilmu al-Quran dan Hadis Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dengan penambahan waktu
untuk memenuhi gaya selingkung yang ditetapkan.
14) Jika

terdapat

pembaharuan

informasi,

panitia

akan

menyampaikannya saat Technical Meeting dilaksanakan.
e. Penentuan Finalis dan Kejuaraan
1) Finalis adalah peserta yang menempati 6 (enam) posisi teratas
pada hasil babak penyisihan.
2) Peraih juara akan ditetapkan dengan pertimbangan nilai
koletifnya dan menempati posisi tiga teratas, juara I, II dan III.
3) Artikel juara I, II, dan III akan diplubilkasikan dalam bentuk
jurnal dengan perpanjangan waktu untuk memenuhi gaya
selingkung jurnal.
f. Ketentuan Presentasi
1) Karya tulis yang dipresentasikan adalah 6 karya terbaik
yang sudah diseleksi oleh dewan juri
2) Peserta yang akan melakukan presentasi sudah berada di
lokasi presentasi 30 menit sebelum waktu gilirannya
3) Tata tertib akan dibacakan saat Technical Meeting dan
ditempelkan pada ruangan presentasi
4) Peserta mengambil nomor urut pada saat Technical Meeting.
5) Panitia akan menyiapkan 3 rangkap hardcopy karya tulis
yang akan dipresentasikan
6) Hasil karya peserta menjadi milik panitia.
7) Ketentuan Presentasi:

▪

Presentasi berdurasi maksimal 10 menit dan tanya jawab 20
menit.

▪

Presentasi dianjurkan menggunakan power point

8) Materi yang dinilai pada saat presentasi adalah:
▪

Kemampuan mempresentasikan karya tulis

▪

Manajemen waktu

▪

Kemampuan menjawab pertanyaan dewan juri

▪

Etika

dalam

menyajikan

presentasi

dan

menjawab

pertanyaan
9) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat
diganggu gugat
10) Peraturan lain dapat disampaikan saat Technical Meeting

dilaksanakan
g. Lain-lain:
Kewajiban Tim dalam proses penilaian karya tulis:
1) Mengecek similaritas karya tulis dan mengisi kolom prosentase
hasil similaritas
2) Mengecek

sistematika

penulisan

apakah

sesuai

dengan

ketentuan dan memberi nilai di kolom nilai
h. Penutup
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan
ditentukan pada waktu technical meeting.

