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PENDAHULUAN

I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencetak manusia
Indonesia yang berilmu pengetahuan, beriman, dan bertakwa pada Allah SWT,
serta berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, sehat rohani dan jasmani.
Mahasiswa, sebagai generasi penerus masa depan bangsa, merupakan sumber
daya manusia (SDM) yang perlu ditempa dengan baik, dengan mengoptimalkan
kemampuan dan pengembangan diri yang tidak hanya terbatas pada upaya
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga penanaman dan
penguatan nilai-nilai agama.
Untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tujuan
pendidikan nasional, sangat perlu diselenggarakan kegiatan kegiatan pembinaan
mental dan spiritual bagi mahasiswa, sebagai upaya meningkatkan ketakwaan
kepada Allah SWT.

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Mahasiswa Tingkat

Regional Jawa Timur yang dilaksanakan secara rutin setiap 2 tahun merupakan
salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan
penghayatan terhadap kandungan al-Qur’an sebagai bagian dari penguatan nilai
ketaqwaan kepada Allah SWT.
Universitas Trunojoyo Madura (UTM) bekerja sama dengan Asosiasi
Dosen Pendidikan Agama Islam Seluruh Indonesia (ADPISI) wilayah Jawa Timur,
pada tahun 2016 ini ditunjuk menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an
(MTQ) Mahasiswa Tingkat Regional Jawa Timur ke IV.

B. TEMA
Tema kegiatan ini adalah “Internalisasi nilai-nilai Qur’ani dalam rangka
membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak mulia”.

C. TUJUAN
Tujuan dari penyelenggaraan MTQ Mahasiswa Tingkat Regional Jawa
Timur Tahun 2016 adalah:
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1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
khususnya di kalangan mahasiswa;
2. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan kandungan (internalisasi nilai)
al-Qur’an di kalangan mahasiswa dalam rangka peningkatan keimanan dan
ketakwaan kepada Allah SWT;
3. Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, serta melestarikan seni dan
budaya bangsa Indonesia dan umat Islam dalam membaca al-Qur’an (Qira’at
al-Qur’an), menghafalkannya (Hifdz al-Qur’an), memahaminya (Fahm alQur’an), menulis indah al-Qur’an (Khath al-Qur’an), dan memaparkan
kandungannya (Syarh al-Qur’an) dll, sebagai upaya membumikan al-Qur’an di
lingkungan kampus;
4. Melestarikan dan menumbuhkembangkan potensi lokal Madura yang
berbasis pada pendidikan keislaman.
5. Meningkatkan silaturahmi dan menjalin ukhuwah antar Perguruan Tinggi,
baik Perguruan Tinggi Umum (PTU) maupun Perguruan Tinggi Agama Islam
(PTAI) se-Jawa Timur;
6. Mempersiapkan kafilah masing-masing PTU dan PTAI ke event MTQ
Mahasiswa Nasional XV tahun 2017.

D. SASARAN
Sasaran MTQ Mahasiswa Tingkat Regional Jawa Timur Tahun 2016
adalah:
1. Menyediakan wadah yang dapat menampung minat dan bakat mahasiswa
yang positif, yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan,
khususnya di bidang keagamaan;
2. Memberikan

kesempatan

bagi

mahasiswa

untuk

mengembangkan

kemampuannya melalui kegiatan ekstra kurikuler;
3. Menjalin komunikasi antar mahasiswa perguruan tinggi dari berbagai daerah
di Jawa Timur.
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II.

KETENTUAN MUSABAQOH

A. BIDANG MUSABAQAH
Dalam MTQ Mahasiswa Tingkat Regional Jawa Timur Tahun 2016 di
Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dilombakan sebanyak 11 (sebelas) cabang
musabaqah, yaitu:
1. Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) adalah Lomba Membaca al-Qur’an
dengan mujawwad (kategori putra dan putri);
2. Musabaqah Tartilil Qur’an (MTrQ) adalah Lomba Tadarus al-Qur’an dengan
bacaan murattal (kategori putra dan putri);
3. Musabaqah Hifzil Qur’an (MHQ5) adalah Lomba Menghafal Al-Qur’an, 5 juz
(kategori putra dan putri);
4. Musabaqah Hifzil Qur’an (MHQ10) adalah Lomba Menghafal Al-Qur’an, 10
juz (kategori putra dan putri);
5. Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) adalah Lomba Pemahaman isi dan
kandungan al-Qur’an (kategori beregu);
6. Musabaqah Khattil Qur’an (MKQ) adalah Lomba Menulis Indah al-Qur’an
Kaligrafi (kategori putra dan putri);
7. Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (MKTIQ) adalah lomba menulis karya
ilmiah dengan sumber utama Al Quran yang diaplikasikan dalam Ilmu
Pengetahuan dan kehidupan sosial (kategori perorangan atau beregu);
8. Musabaqah Syarhil Quran (MSQ) adalah Lomba analisis kajian tentang alQuran (kategori beregu);
9. Musabaqah Debat Bahasa Arab (MDBAQ) tentang Kandungan Al-Qur’an
(kategori beregu);
10. Musabaqah Debat Bahasa Inggris (MDBIQ) Kandungan Al-Qur’an (kategori
beregu).
11. Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Qur’an (MDAKQ) (kategori beregu);
Sistem Musabaqah dilaksanakan dalam dua babak, yaitu babak
penyisihan dan babak final, kecuali cabang Musabaqah Fahmil Qur’an yang
dilaksanakan dalam tiga babak (penyisihan, semi final dan final).
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B. MUSABAQOH WAJIB DAN PILIHAN
Cabang musabaqah wajib adalah cabang musabaqah yang harus diikuti
oleh setiap Kafilah (perguruan tinggi), yaitu: Musabaqah Tilawah Al-Qur’an
(MTQ) atau Lomba Membaca Al-Qur’an.
Cabang musabaqah pilihan adalah cabang musabaqah yang dapat diikuti
semuanya atau dipilih sebagian saja oleh peserta dalam satu kafilah perguruan
tinggi yaitu 10 bidang lain diluar bidang Musabaqah Tilawah Al-Qur’an (MTQ)
atau Lomba Membaca Al-Qur’an.
C. KETENTUAN SETIAP BIDANG MUSABAQOH
1.

Musabaqah Tilawatil Qur’an atau Lomba Membaca Al-Qur’an
a) Musabaqah Tilawatil Qur’an adalah bidang lomba membaca Al-Qur’an
dengan bacaan mujawwad, yaitu bacaan Al-Qur’an yang mengandung
nilai ilmu membaca (tajwid), seni (lagu dan suara), dan etika (adab)
membaca.
b) Qira’at (bacaan) yang dilombakan adalah qira’at Imam Ashim riwayat
Hafs dengan martabat mujawwad.
c) Maqra (materi bacaan) dari juz 1 – 30. Dalam babak penyisihan peserta
wajib membaca maqra’ yang ditetapkan oleh panitia dan pada babak final
peserta finalis mengajukan 3 (tiga) maqra’ pilihan, kemudian dewan
hakim menetapkan salah satu dari tiga maqra’ tersebut untuk dibaca
finalis.
d) Jumlah lagu minimal 5 (lima) lagu dengan lagu pertama adalah lagu
Bayati/Husaini.
e) Tahapan Musabaqah
Babak Penyisihan
a) Maqra’ ditetapkan oleh panitia kurang lebih 12 jam sebelum tampil
b) Penentuan giliran tampil setiap hari dilakukan sebelum acara musabaqah
c) Waktu tampil lomba: 7–10 menit
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Babak Final
a) Finalis diharuskan mengajukan tiga maqra pilihannya yang diambil dari
juz yang berbeda.
b) Maqra’ yang diajukan oleh finalis harus disampaikan dewan hakim 12
(dua belas) jam sebelum tampil dan akan ditetapkan satu dari tiga maqra’
yang diajukan finalis sesaat sebelum tampil
c) Maqra’ yang dibaca pada babak final harus berbeda dengan maqra’yang
dibaca pada babak penyisihan
d) Pada saat tampil, finalis membaca mushaf Al Qur’an (bukan hafalan)
e) Waktu lomba : 10–12 menit

2.

Musabaqah Tartilil Qur’an
a) Musabaqah Tartilil Qur’an adalah lomba membaca Al-Qur’an secara
tadarrus dengan menggunakan qira’at Imam ‘Ashim riwayat Hafs dan
martabat murattal. Panjang bacaan ditentukan atas dasar banyaknya
bacaan bukan lama waktu membaca.
b) Peserta bersifat perorangan terdiri dari putra (Qari) dan Putri (Qari’ah)
c) Materi musabaqah adalah maqra’ yang ditentukan langsung oleh Dewan
Hakim pada saat peserta naik mimbar tilawah.
d) Tahapan Musabaqah
Babak Penyisihan
a) Maqra’ yang dibaca ditetapkan oleh Dewan Hakim pada saat tampil
sesuai dengan nomor urut tampil yang telah ditentukan
b) Penentuan giliran tampil setap hari dilakukan sebelum acara musabaqah
c) Waktu tampil : 5–8 menit
Babak Final
a) Maqra’ yang dibaca ditetapkanoleh Dewan Hakim pada saat tampil,
namun berbeda dengan maqra’ yang dibaca pada saat babak penyisihan.
b) Penentuan giliran tampil setiap hari dilakukan sebelum acara musabaqah
c) Waktu tampil : 5–8 menit
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3.

Musabaqah Hifzhil Qur’an 5 juz, dan 10 juz
a) Musabaqah Hifzhil Qur’an adalah bidang musabaqah menghafal AlQur’an dengan bacaan murattal dan menggunakan qira’at Imam Ashim
riwayat Hafs serta Mushaf Bahriah (Al-Qur’an Pojok)
b) Peserta terdiri putra (Hafizh) dan putri (Hafizhah)
c) Materi pertanyaan yang diambil untuk 5 juz adalah juz 1 sampai dengan
juz 5, dan untuk 10 juz adalah juz 1 sampai dengan juz 10 dengan panjang
bacaan ditentukan Dewan Hakim berdasarkan lamanya waktu membaca.
Jumlah pertanyaan untuk peserta 5 juz sebanyak 3 soal untuk babak
penyisihan dan 4 soal untuk babak final. Untuk 10 juz sebanyak 4 soal
untuk babak penyisihan dan 5 soal untuk babak final.
d) Tahapan Musabaqah
Babak Penyisihan
a) Paket soal ditentukan pada saat akan tampil
b) Penentuan giliran tampil setiap hari dilakukan sebelum acara musabaqah
Babak Final
1. Paket soal ditentukan pada saat akan tampil
2. Penentuan giliran tampil sebelum acara final dilaksanakan

4.

Musabaqah Fahmil Al-Qur’an
a) Musabaqah Fahmil Qur’an adalah jenis lomba pemahaman atau
pendalaman Al-Qur’an dengan penekanan pada pengungkapan ilmu AlQur’an dan pemahaman kandungan ayat dalam bentuk cerdas cermat.
b) Peserta beregu (dua atau tiga orang) yang salah seorang dari regu sebagai
juru bicara.
c) Musabaqah dilakukan dengan menampilkan minimal tiga regu, dengan
sistem gugur dalam babak penyisihan, semi final, dan final.
d) Materi pokok, yaitu materi kuliah pendidikan agama Islam di perguruan
tinggi yang meliputi aqidah, syariah, akhlak, ulumul Qur’an, bahasa Arab,
Inggris

dan

Indonesia

menerjemahkan

Al-Qur’an,

Hadist,
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Kemasyarakatan, lingkungan hidup, kependudukan, kesejahteraan,
kerukunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain.
e) Materi tambahan meliputi ilmu tajwid, menjelaskan/mensyarahkan
maksud ayat, ilmu tafsir, kisah-kisah dalam Al-Qur’an, sejarah Islam
(Tarikh), sejarah perkembangan Islam di Indonesia, seni baca Al Qur’an
dan lain-lain.
f) Materi disajikan dalam bentuk soal yang terdiri atas dua macam, yaitu
soal regu dan soal lontaran (rebutan). Pelaksanaan secara rinci akan
dijelaskan oleh panitia pada pertemuan teknis.
g) Tahapan Musabaqah
Persiapan
Tahap ini diawali dengan pendaftaran regu dan penentuan urutan tampil.
Pelaksanaan
a) 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.
b) Penampilan
Posisi meja regu ditentukan 30 menit sebelum lomba dimulai
c) Lamanya Penampilan
Lama penampilan tidak dihitung dengan waktu, melainkan dengan
berakhirnya pertanyaan lontaran terakhir.
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.
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5.

Musabaqah Syarhil Al-Qur’an
a) Musabaqah

Syarhil

Qur’an

adalah

bidang

musabaqah

yang

mengungkapkan isi kandungan Al-Qur’an dengan cara menampilkan
bacaan, puitisasi/terjemah dan uraian yang menunjukan kesatuan yang
serasi.
b) Peserta terdiri atas tiga orang (boleh laki-laki semua atau perempuan
semua atau campuran), seorang pembaca ayat, seorang pembaca
terjemah/puitisasi, dan seorang pengungkap isi kandungan Al-Qur’an.
c) Materi musabaqah adalah berbagai topik yang memiliki landasan ayatayat

Al-Qur’an

yang

terdiri

atas

aqidah,

ibadah,

akhlak,

kemasyarakatan/muamalah.
d) Tahapan Musabaqah
Persiapan
Tahap ini dawali dengan pendaftaran regu dan penentuan urutan tampil.
Adapun penentuan topik bahasan ditetapkan sehari sebelum tampil.
Pelaksanaan
a) Peserta tampil berdasarkan nomor urut tampil.
b) Waktu penampilan selama 12–17 menit
Tata cara penampilan
a) Setiap peserta tampil di panggung secara bersama dalam satu regu
b) Ucapan salam disampaikan oleh pensyarah di awal dan diakhir
penampilan
c) Urutan penyajian adalah pembaca ayat, penerjemah, dan pensyarah.
Pensyarah bisa berfungsi sebagai pengatur teknik panggung
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Babak Final
a) Penentuan regu yang masuk babak final berdasarkan perolehan nilai
tertinggi, yaitu sebanyak 3 (tiga) regu
b) Materi pokok bahasan (topik) diberikan paling lambat 12 jam sebelum
tampil dengan cara diundi, dan materi (topik) tersebut berbeda dengan
yang disajikan pada babak penyisihan
c) Majelis Hakim menentukan nilai regu berdasarkan urutan nilai tertinggi.

6.

Musabaqah Khaththil Qur’an
a) Musabaqah Khaththil Qur’an adalah bidang musabaqah menulis indah AlQur’an yang menekankan kebenaran dan keindahan tulisan. Golongan
yang dimusabaqahkan adalah golongan Kontemporer.
b) Peserta bersifat perorangan (putra dan putri)
c) Materi musabaqah adalah ayat-ayat tertentu yang akan disampaikan
panitia pada saat pelaksanaan musabaqah dengan menggunakan
kombinasi beberapa gaya tulisan khath seperti Naskhi, Riq’iy, Tsulutsi,
Diwani, Farisi, Kufi dan Diwani Jali.
d) Tempat lomba merupakan arena yang antar peserta harus diberikan jarak
yang cukup.
e) Tema ayat tulisan:
1.
2.
3.
4.

QS. Al Isro’ ayat 9
QS. Al hijr ayat 9
QS. Muhammad 24
QS. Al qomar 17
5. QS. Al a’raf 204
Tema akan dipilih secara acak pada saat teknikal meeting

f) Perlengkapan peserta seperti meja, kursi, dan media papan/triplek
disiapkan panitia
g) Perlengkapan seperti mistar, cat berwarna, pena gambar dan
perlengkapan lainnya disiapkan oleh masing-masing peserta.
h) Tahapan Musabaqah
Persiapan
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Penentuan meja peserta dilaksanakan 30 menit sebelum musabaqah dimulai.
Pelaksanaan
a) Peserta ditempatkan sesuai dengan nomor peserta pada meja dan
peserta mendapatkan perlengkapan.
b) Panitia membagikan ayat-ayat Al-Qur’an yang dilombakan
c) Waktu yang disediakan selama 8 jam

7.

Musabaqah Karya Ilmiah Al-Qur’an
a) Peserta Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Kandungan Al-Qur’an dapat diikuti
oleh perorangan atau beregu, maksimal 2 orang.
b) Setiap kafilah hanya berhak mengirimkan 1 (satu) regu dengan 1 (satu)
karya tulis ilmiah yang ditulis sesuai dengan jumlah peserta yang
mengikutinya.
c) Tema Karya Tulis Ilmiah


Al-Qur’an dan entrepreneurship



Al-Qur’an dan kepemimpinan



Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan teknologi



Al-Qur’an dan kedokteran



Al-Qur’an dan anti-korupsi



Al-Qur’an dan pelestarian lingkungan



Al-Qur’an dan NAPZA



Al-Qur’an dan Ekonomi

d) Judul karya tulis : bebas dengan mengacu pada delapan tema di atas.
e) Sifat dan isi tulisan, pembimbingan, dan pedoman penulisan karya tulis
mengacu pada pedoman umum Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan
Tertulis (PKM-GT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi tahun 2015 (http://www.dikti.go.id)
f) Jadwal pengiriman naskah sampai dengan tanggal 10 Juni 2016
g) Pengumuman 20 Juni 2016

Buku Pedoman MTQ Mahasiswa Regional Jatim 2016 – Halaman 10

KETENTUAN MUSABAQOH

8.

Musabaqah Debat Kandungan Al-Qur’an (Bahasa Arab)
a) Debat Ilmiah Kandungan Al-Qur’an dalam bahasa Arab adalah kegiatan
adu argumentasi antara tim afirmatif (mendukung topik) dan tim negatif
(tidak mendukung topik) terhadap permasalahan yang dibahas
berdasarAl-Qur’an dan Hadits Nabi.
b) Peserta Musabaqah ini diikuti beregu yang terdiri dari 2 orang
c) Setiap kafilah (perguruan tinggi)mengirimkan hanya 1 (satu) regu.
d) Topik/motion Debat Ilmiah Kandungan Al Qur’an akan disampaikan pada
saat technical meeting.
e) Metode debat menggunakan sistem debat NUDC (National University
Debating Championship) khas MTQ.
f) Sistem yang digunakan dalam MTQ Mahasiswa Nasional adalah British
Parliamentary (BP). Format lomba dengan sistem ini dalam setiap sesi
debat terdapat 4 regu debat, 2 regu mewakili pihak Government, yang
terdiri atas Opening Government (OG) dan Closing Government (CG); 2
regu

mewakili

pihak Opposition,

yang

terdiri

atas Opening

Opposition (OO) dan Closing Opposition(CO). Masing-masing regu terdiri
atas dua orang peserta debat. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada
lampiran lomba debat.

9.

Musabaqah Debat kandungan Al-Qur’an (Bahasa Inggris)
a) Debat Ilmiah Kandungan Al-Qur’an dalam Bahasa Inggris adalah kegiatan
adu argumentasi antara tim afirmatif (mendukung topik) dan tim negatif
(tidak mendukung topik) terhadap permasalahan yang dibahas berdasar
Al-Qur’an dan Hadist Nabi.
b) Peserta Musabaqah ini diikuti beregu yang terdiri dari 2 orang.
c) Setiap kafilah (perguruan tinggi) mengirimkan hanya 1 (satu) regu.
d) Topik/motion Debat Ilmiah Kandungan Al Qur’an akan disampaikan pada
saat technical meeting.
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e) Metode debat menggunakan sistem debat NUDC (National University
Debating Championship) khas MTQ.
f) Sistem yang digunakan dalam MTQ Mahasiswa Nasional adalah British
Parliamentary (BP). Format lomba dengan sistem ini dalam setiap sesi
debat terdapat 4 regu debat, 2 regu mewakili pihak Government, yang
terdiri atas Opening Government (OG) dan Closing Government (CG); 2
regu

mewakili

pihak Opposition,

yang

terdiri

atas Opening

Opposition (OO) dan Closing Opposition(CO). Masing-masing regu terdiri
atas dua orang peserta debat. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada
lampiran lomba debat.

10. Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Qur’an
Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Qur’an merupakan bidang
lomba aplikasi perangkat lunak tentang karya aplikasi Al Qur’an, Hadist maupun
karya Islam lainnya, dengan ketentuan :
a) Setiap kafilah hanya berhak mengirimkan 1 (satu) regu dengan 1 (satu)
karya.
b) Tidak ada batasan platform untuk perlombaannya dan dapat berupa
aplikasi desktop, mobile, web, games, dll.
c) Karya dapat berupa pengembangan tugas kuliah yang terkait dengan
kegiatan akademik kurikuler pada program studi yang diikuti anggota
regu peserta.
d) Karya belum pernah mendapatkan penghargaan pada kontes lain yang
sejenis, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional.
e) Peserta Musabaqah ini diikuti beregu yang terdiri maksimum 3 orang
anggota.
f) Setiap regu mengirimkan sebuah proposal dan video yang menjelaskan
karya yang dibuat.
g) Video berdurasi 4-10 menit yang menyajikan profil regu pengembang
aplikasi, deskripsi singkat dari aplikasi yang dibuat, bagaimana aplikasi
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dimanfaatkan, dan bagaimana aplikasi tersebut digunakan oleh
pengguna.
h) Video karya desain aplikasi wajib diunggah di laman youtube.com dengan
menyertakan URL di dalam proposal.
i) Proposal yang dituliskan dalam 10-15 halaman dengan format sebagai
berikut :
a. Judul Aplikasi
b. Latar Belakang
c. Tujuan dan Manfaat
d. Batasan
e. Metode
f. Analisa dan Desain
g. Implementasi
h. Dokumentasi
j) Proposal dikirim melalui alamat email mtq-mr4jatim@trunojoyo.ac.id
atau mtq-mr4jatim@gmail.com paling lambat tanggal 10 Juni 2016.
k) Kriteria umum penilaian terdiri dari aspek inovasi; dampak penggunaan
aplikasi

terhadap

pengguna/masyarakat;

potensi

keberlanjutan

penggunaan aplikasi oleh pengguna; antarmuka dan kemudahan dalam
penggunaan; proses pengembangan aplikasi yang mengikuti metode
pengembangan perangkat lunak yang baik; kesesuaian dengan tema MTQ
2016
Sistem seleksi dari Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al Qur’an dilakukan dua
tahap :
1. Seleksi babak penyisihan yang diikuti oleh seluruh peserta dengan cara
mengirimkan karya sesuai ketentuan diatas.
2. Hasil seleksi babak penyisihan akan diumumkan pada tanggal 20 Juni
2016 melalui laman www.mtq-mr4jatim.trunojoyo.ac.id
3. Seleksi babak final diikuti oleh 30 karya terbaik yang lolos seleksi babak
penyisihan
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4. Seleksi babak final dilaksanakan pada saat pelaksanaan Musabaqah
Desain Aplikasi Komputer Al Qur’an dan setiap regu diwajibkan
mempresentasikan dan memperagakan karyanya di hadapan Majelis
Hakim Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al Qur’an
5. Pada babak final, setiap regu mempresentasikan dan memperagakan
karya di hadapan Majelis Hakim selama maksimal 15 menit dan
dilanjutkan dengan tanya jawab.

D. PENGHARGAAN DAN HADIAH
1. Panitia pelaksana berkewajiban memberikan penghargaan berupa sertifikat
kepada para pemenang, beserta ofisial dan dewan hakim
2. Panita pelaksana berkewajiban memberikan trofi dan dana pembinaan bagi
juara I, II, dan III sesuai dengan kemampuan anggaran Universitas Trunojoyo
Madura.
3. Panita pelaksana berkewajiban memberikan trofi bagi kafilah yang meraih
juara umum.
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III.

PESERTA

A. PERSYARATAN UMUM.
1.

MTQ Mahasiswa Tingkat Regional Jawa Timur di Universitas Trunojoyo
Madura (UTM) Tahun 2016 ini diikuti oleh mahasiswa/i dari PTU dan PTAI seJawa Timur.

2.

Kafilah adalah rombongan peserta/mahasiswa yang mewakili satu perguruan
tinggi umum (PTU) atau perguruan tinggi agama islam (PTAI) yang berada di
Jawa Timur dan terdaftar secara resmi di DIKTI.

3.

Peserta adalah mahasiswa S-1/D-4/D-3 yang masih aktif di perguruan tinggi
yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau surat aktif
semester genap tahun ajaran 2015/2016.

4.

Peserta harus mendapatkan surat rekomendasi atau surat tugas yang
dikeluarkan oleh Rektor/Ketua, Wakil/Pembantu Rektor/Direktur Bidang
Kemahasiswaan perguruan tinggi yang bersangkutan.

5.

Belum pernah meraih juara 1 (satu) Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa
Tingkat Nasional atau Regional sebelumnya, baik perorangan maupun
beregu, kecuali jenis musabaqah yang berbeda.

6.

Peserta harus didaftarkan secara kolektif dalam satu kafilah perguruan tinggi

7.

Setiap kafilah berhak mengikuti musabaqah, maksimal satu wakil untuk
setiap cabang musabaqah.

8.

Batas usia bagi mahasiswa peserta, minimal 16 tahun dan maksimal 23
tahun, terhitung pada tanggal 1 Januari 2016.

9.

Mahasiswa (perorangan maupun beregu) yang telah memenuhi persyaratan
sebagai peserta akan diberi ID card sesuai fungsinya oleh panitia.

10. Peserta tidak boleh diganti mahasiswa lain, apabila sudah mendapatkan
pengesahan/ID card dari panitia.
11. Peserta dinyatakan gugur bila tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta
seperti yang tercantum dalam pedoman ini.
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B. PERSYARATAN KHUSUS.
1.

Musabaqah Tilawah Al-Qur’an wajib diikuti oleh setiap kafilah utusan
Perguruan Tinggi (PTU/PTAI) yang terdiri atas seorang Qari’ dan seorang
Qari’ah, tidak dibenarkan merangkap untuk mengikuti Musabaqah Tartil AlQur’an.

2.

Musabaqah Tartil Al-Qur’an dapat diikuti oleh setiap kafilah utusan
Perguruan Tinggi yang terdiri dari seorang putera dan seorang puteri dan
bukan peserta yang mengikuti cabang Musabaqah Tilawah Al-Quran (MTQ).

3.

Musabaqah Hifzhil Qur’an (5 juz) dapat diikuti oleh setiap kafilah utusan
Perguruan Umum (PTU) terdiri seorang Hafidz (putera) dan seorang Hafidzah
(puteri).

4.

Musabaqah Hifzhil Qur’an (10 juz) dapat diikuti oleh setiap kafilah utusan
Perguruan Umum (PTU) terdiri seorang Hafidz (putera) dan seorang Hafidzah
(puteri).

5.

Musabaqah Fahmil-Qur’an dapat dikuti oleh setiap kafilah utusan Perguruan
Tinggi terdiri dari tiga orang untuk setiap regu (putera semua, puteri semua,
atau campuran).

6.

Musabaqah Khattil Qur’an dapat diikuti oleh semua kafilah utusan
Perguruan Tinggi terdiri dari seorang Khattat (putra) atau Khattatah (putri)
dengan satu jenis lomba, yaitu jenis kontemporer.

7.

Musabaqah Karya Tulis Al-Qur’an dapat diikuti oleh semua kafilah utusan
Perguruan

Tinggi

secara

perorangan

(putra

atau

putri)

atau

beregu/kelompok yang terdiri putera semua, atau puteri semua, atau
campuran (maksimal 2 orang).
8.

Musabaqah Syarhil-Qur’an dapat diikuti oleh semua kafilah utusan
Perguruan Tinggi terdiri dari tiga orang untuk setiap regu (putera semua,
atau puteri semua, atau campuran), yaitu seorang bertugas membaca ayatayat Al-Qur’an secara mujawwad, seorang sebagai penyampai saritilawah,
dan seorang lagi bertugas sebagai pensyarah.
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9.

Musabaqah Debat Bahasa Arab tentang Kandungan Al-Qur’an dapat diikuti
oleh semua kafilah utusan Perguruan Tinggi secara beregu/kelompok yang
terdiri putera semua, atau puteri semua, atau campuran (maksimal 2 orang).

10. Musabaqah Debat Bahasa Inggris tentang Kandungan Al-Qur’an dapat diikuti
oleh semua kafilah utusan Perguruan Tinggi secara beregu/kelompok yang
terdiri putera semua, atau puteri semua, atau campuran (maksimal 2 orang).
11. Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Qur’an dapat diikuti oleh semua
kafilah utusan Perguruan Tinggi secara beregu/kelompok yang terdiri putera
semua, atau puteri semua, atau campuran (maksimal 3 orang).

C. OFISIAL
1.

Ofisial adalah mereka yang tidak ikut berlomba tetapi merupakan personil
yang mempunyai tugas tertentu dalam menunjang keperluan peserta lomba
dalam satu kafilah

2.

Ofisial dapat berasal dari kalangan mahasiswa atau dosen atau
pembimbing/pendamping mahasiswa lainnya yang mendapatkan SK dari PT
bersangkutan.

3.

Jumlah ofisial dalam satu kafilah maksimum 2 orang.

D. JUMLAH PESERTA DAN OFISIAL
Peserta utusan masing-masing Kafilah/Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:
1.

Cabang Musabaqah Tilawah Al-Qur’an 2 Orang (1 Qari’ dan 1 Qari’ah)

2.

Cabang Musabaqah Tartil Qur’an 2 Orang (1 Qari’ dan 1 Qari’ah)

3.

Cabang Musabaqah Hifdzil 5 Juz Quran 2 Orang (1 Hafidz dan 1 Hafidzhah)

4.

Cabang Musabaqah Hifdzil 10 Juz Quran 2 Orang (1 Hafidz dan 1 Hafidzhah)

5.

Cabang Musabaqah Fahmil Qur’an 1 Regu (3 orang)

6.

Cabang Musabaqah Khattil Qur’an 1 Orang

7.

Cabang Musabaqah Syarhil Qur’an 1 Regu (3 orang)

8.

Cabang Musabaqah Debat Kandungan Al-Qur’an dalam Bahasa Arab 1 regu
(2 orang)
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9.

Cabang Musabaqah Debat Kandungan Al-Qur’an dalam Bahasa Inggris 1 regu
(2 orang)

10. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an 1 regu (2 orang)
11. Cabang Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Qur’an 1 regu (3 orang)
12. Ofisial 2 orang (termasuk seorang Ketua Kafilah)
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IV.

PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN

A. PENDAFTARAN
Pendaftaran kafilah MTQM Regional Jawa Timur tahun 2016 dilakukan
mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 31 Mei 2016. Adapun mekanisme
pendaftarannya adalah sebagai berikut:
1. Pendaftaran dilaksanakan secara daring (online) melalui laman Panitia MTQ
Mahasiswa Nasional IV di www.mtq-mr4jatim.trunojoyo.ac.id
2. Masing-masing PT mendaftarkan peserta MTQ secara kolektif melalui laman
tersebut dan kemudian mengirimkan hasil scan formulir daftar peserta yang
telah diberikan pengesahan oleh pimpinan Perguruan Tinggi melalui E-Mail
(mtq-mr4jatim@trunojoyo.ac.id atau mtq-mr4jatim@gmail.com)
3. Pendaftaran dipungut biaya Rp.150.000-, tiap peserta..
4. Kafilah yang telah tiba di Bangkalan agar segera menghubungi panitia MTQ
Mahasiswa Regional bidang akomodasi.

B. WAKTU DAN TEMPAT
MTQ Mahasiswa Tingkat Regional Jawa Timur ke 4 Tahun 2016
dilaksanakan di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada:
1. Hari

: Selasa, Rabu dan Kamis,

2. Tanggal : 19 – 21 Juli 2016.
3. Waktu

: Pukul 07.30 - 21.00 WIB.

4. Tempat

: Universitas Trunojoyo Madura,
: Jl. Raya Telang, PO. BOX 2 Kamal 69162 Bangkalan Madura

C. AKOMODASI DAN KONSUMSI
1. Panitia menanggung akomodasi dan konsumsi semua peserta dan dua orang
ofisial Perguruan Tinggi dari luar Bangkalan selama pelaksanaan MTQ
Mahasiswa Regional Jawa Timur tahun 2016.
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2. Bagi kafilah yang membawa ofisial melebihi ketentuan pada butir 1, panitia
akan membantu untuk pemesanan akomodasi dan konsumsi dengan
ketentuan biaya ditanggung masing-masing kafilah.

D. JADWAL ACARA
Hari/
tanggal
Selasa,
19 Juni

Waktu

Kegiatan

Tempat

07.00-10.00
09.00-11.00

Asrama
Rektorat LT.10
Konsumsi LT.5
Asrama
Gedung Pertemuan
Gedung Pertemuan
Gedung Pertemuan

22.0022.0007.30-12.00

Registrasi peserta
Sarasehan Forum WR3 Regional +
ADPISI
Check in penginapan
Persiapan pembukaan
Upacara pembukaan
Technical meeting dan Pelantikan
Juri
Lomba (babak penyisihan)
CCQ, debat, tartil
Istirahat
Rapat Evaluasi Panitia & LO
Lomba (babak penyisihan) semua
cabang
Ishoma
Lomba (babak penyisihan) semua
cabang
Ishoma
Lomba (babak penyisihan/final)
semua cabang
Istirahat
Rapat Evaluasi Panitia & LO
Lomba (babak final)

12.00-12.30
13.00-15.00

Persiapan Penutupan
Upacara Penutupan

07.00-12.00
12.00-12.30
13.00-15.00
16.00-17.30
18.30-21.00

Rabu ,
20 Juni

21.0021.0007.30-11.00
11.00-13.00
13.00-17.00
17.00-19.00
19.00-22.00

Kamis,
21 Juni

Sesuai lokasi lomba
masing-masing
Penginapan
Asrama
Sesuai lokasi lomba
masing-masing
Sesuai lokasi lomba
masing-masing
Sesuai lokasi lomba
masing-masing
Asrama
Sesuai lokasi lomba
masing-masing
Gedung Pertemuan
Gedung Pertemuan

E. TRANSPORTASI DAN KESEHATAN
1. Biaya transportasi dari daerah asal ke kota Bangkalan dan sebaliknya
ditanggung oleh masing-masing kafilah
2. Antar jemput bagi peserta dan ofisial dari dan kembali ke penginapan
disediakan panitia sesuai jadwal
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3. Panitia menyediakan dokter dan paramedis untuk pelayanan kesehatan
selama pelaksanaan selama pelaksanaan MTQ Mahasiswa Regional

F. ALAMAT SEKRETARIAT DAN KONTAK
Alamat :
Sekretariat Panitia MTQ Mahasiswa Regional 4 Jawa Timur
Gedung A – Asrama Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, PO. BOX 2 Kamal 69162 Bangkalan Madura
Kontak :
1.

H. Ahmad Agus Ramdlany, SH., MH. (No Hp. 085334301550)

2.

Shofiyun Nahidloh, S.Sg., M.Hi, (No HP. 081333526901)

3.

Firdaus Solihin, S.Kom., M.Kom. (No HP. 0817325577)

4.

Co Acara (No HP. 08179315755 / 081333605852)

5.

Co LO Kafilah (No HP. 082333817432)
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V.

PENUTUP

Panitia MTQ Regional Jawa Timur ke 4 tahun 2016 akan berusaha secara
maksimal untuk dapat melaksanakan acara MTQ ini dengan sebaik-baiknya, dan
mohon bantuan seluruh kafilah dan peserta untuk bersama-sama turut serta
mensukseskan acara ini.
Dengan turut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan berbasis keislaman
bahkan menjadi tuan rumah MTQ Regional Jawa Timur ke 4 tahun 2016 ini
diharapkan UTM mampu mampu turut serta menginternalisasi nilai-nilai Qur’ani
dalam rangka membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan
berakhlak mulia.
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