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I.

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Serta mengembangkan potensi peserta didik agar manjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan diselenggarakan
secara demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tujuan
pendidikan nasional itu, maka perlu adanya pembinaan mental dan spiritual bagi
mahasiswa sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa dengan pemahaman dan penghayatan terhadap isi kandungan Al-Qur’an.
Salah satu sarana mewujudkan hal itu adalah menyelenggarakan kegiatan MTQ
Tingkat Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dan pemenang akan mewakili
Universitas Borneo Tarakan mengikuti MTQMN ke 15 di Universitas Brawijaya dan
Universitas Negeri Malang.
Agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu disusun
suatu pedoman yang dapat dipakai sebagai acuan untuk penyelenggaraan kegiatan.
B. Dasar
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Th. 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
No.182A tahun 1988 dan No.48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ)
4. Hasil Keputusan MTQMN 14 Tahun 2015 di Universitas Indonesia yang akan
menyelenggarakan MTQMN 15 Tahun 2017 di Universitas Brawijaya dan
Universitas Negeri Malang.
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C. Tema
Dengan Semangat Kebersamaan, MTQ Tingkat Mahasiswa menyiapkan Generasi
Qur’ani
D. Tujuan
MTQ Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan Tahun 2017 memiliki tujuan sebagai
berikut :
1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalanisi kandungan AlQur’an.
2. Meningkatkan Syiar dan Ukhuwwah Islamiyah antar Mahasiswa
3. Melestarikan seni dan budaya Qur’ani bangsa Indonesia.
E. Sasaran
1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengembangkan soft skill bidang Al
Qur’an.
2. Mengaktualisasikan
mahasiswa

nilai-nilai

kandungan

Al-Qur’an

dalam

3. Pemahaman nilai – nilai seni budaya Islami dikalangan mahasiswa
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kehidupan

II.

KETENTUAN UMUM

A. Waktu Dan Tempat
1. MTQ Tingkat Mahasiswa diadakan pada tanggal 04 Mei 2017.

2. MTQ Mahasiswa dilaksanakan di Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Borneo
Tarakan.

3. Sekretariat MTQ Mahasiswa tahun 2017 di Bagian Kemahasiswaan Universitas
Borneo Tarakan
B. Pendaftaran Peserta
MTQ Tingkat Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dilaksanakan dengan
mendaftar:

1. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 06 Maret s.d 30 April 2017
2. Technikal Meeting pada tanggal 02 Mei 2017
3. Pelaksanaan pada tanggal 04 Mei 2017
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I.

KETENTUAN MUSABAQAH

A. Bidang Musabaqah
Bidang yang dimusabaqahkan sebanyak 6 (enam) bidang sebagai berikut:
1. Musabaqah Tilawatil Qur’an (TL)

adalah Lomba Membaca Al-Qur’an dengan bacaan Imam ‘Ashim riwayat Hafsh
dengan martabat mujawwad(juz 1 s/d juz 30).

2. Musabaqah Tartilil Qur’an(TQ)

adalah Lomba Tadarrus Al-Qur’an dengan bacaan murattal (juz 1 s/d juz 10)

3. Musabaqah Hifzhil Qur’an 5 juz (HQ05)

adalah Lomba Menghafal Al-Qur’an 5 juz (juz 1-5).

4. Musabaqah Syarhil Qur’an(SQ)

adalah Lomba analisis kajian tentang Al-Qur’an.

5. Musabaqah Khaththil Qur’an(KQ)

adalah Lomba menulis indah Al-Qur’an (kaligrafi).

6. Musabaqah Karya Tulis Ilmiah kandungan Al-Qur’an (KT).

adalah Lomba menulis karya ilmiah tentang ilmu pengetahuan dan kehidupan
sosial yang di kaitkan dengan isi kandungan Al-Qur’an.

B. Ketentuan Setiap Bidang

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 Hafsh
dengan martabat mujawwad.
c. Maqra (materi bacaan) dari juz 1 - juz 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) macam lagu, untuk babak penyisihan lagu
pertama adalah lagu Bayati/Husaini.
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e. Tahapan Musabaqah

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

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

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

3. Musabaqah Hifzhil Qur’an 5 juz

a. Musabaqah Hifzhil Qur’an adalah bidang musabaqah menghafal Al-Qur’an
dengan bacaan murattal dan menggunakan qira’at Imam Ashim riwayat
Hafsh 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

dengan panjang bacaan ditentukan Dewan Juri berdasarkan lamanya waktu
membaca. Jumlah pertanyaan untuk peserta 5 juz adalah juz 1 sampai dengan
juz 5 sebanyak 3 soal.

d. Tahapan Musabaqah

a) Paket soal ditentukan pada saat akan tampil
b) Penentuan giliran tampil dilakukan sebelum acara musabaqah
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4. Musabaqah Syarhil 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 pensyarah isi kandungan Al-Qur’an.

c. Materi musabaqah adalah berbagai topik yang memiliki landasan ayat-ayat
Al-Qur’an
yang
terdiri
atas
aqidah,
ibadah,
akhlak,
kemasyarakatan/muamalah, dan lainnya.
d. Tahapan Musabaqah

1) Persiapan
Tahap ini dawali dengan pendaftaran regu dan penentuan urutan tampil.
Adapun penentuan topik bahasan ditetapkan sebelum tampil.
2) Pelaksanaan
a) Peserta tampil berdasarkan nomor urut tampil.
b) Waktu penampilan selama 12–17 menit

3) 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

5. Musabaqah Khaththil Qur’an

a. Musabaqah Khaththil Qur’an adalah bidang musabaqah menulis indah AlQur’an yang menekankan kebenaran dan keindahan tulisan menurut kaidah
khath yang baku. Golongan yang dimusabaqahkan adalah golongan dekorasi.
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 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. Perlengkapan peserta seperti media papan/triplek disiapkan panitia
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f. Perlengkapan seperti mistar, cat berwarna, pena gambar dan perlengkapan
lainnya disiapkan oleh masing-masing peserta.
g. Tahapan Musabaqah

1) Persiapan
Penentuan tempat peserta dilaksanakan 30 menit sebelum musabaqah
dimulai.
2) Pelaksanaan
a) Peserta ditempatkan sesuai dengan nomor peserta pada tempat dan
peserta mendapatkan perlengkapan.
b) Panitia membagikan ayat-ayat Al-Qur’an yang dilombakan
c) Waktu yang disediakan selama 6 jam

h. Penilaian peserta berdasarkan urutan nilai tertinggi yang diberikan oleh Juri.

6. Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Kandungan Al-Qur’an

a. Setiap Mahasiswa hanya dapat mengikuti 1 (satu) regu maksimal 2 orang
dengan 1 (satu) karya tulis ilmiah yang ditulis sesuai dengan jumlah peserta
yang mengikutinya
b. Tema Karya Tulis Ilmiah
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kehidupan dan keberagaman dalam Al-Qur’an
Nasionalisme dalam perspektif Al-Qur’an
Al-Qur’an dan Teknologi Informasi & Komunikasi
Al-Qur’an dan teknologi kedokteran
Peran Al-Qur’an dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
Al-Qur’an dan revolusi mental
Al-Qur’an dan Pelestarian Lingkungan

c. Judul karya tulis : bebas dengan mengacu pada ketujuh tema di atas.

d. 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 Pembelajaran
dan Kemahasiswaan tahun 2016 (http://www.simbelmawa.ristekdikti.go.id)
e. Aspek-aspek pokok yang dinilai dalam bidang musabaqah ini adalah :
1. Karya Tulis
2. Presentasi
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II.

PESERTA

A. Pengertian
1. Peserta adalah mahasiswa aktif Universitas Borneo Tarakan.

2. Peserta adalah mahasiswa Program Sarjana dan Diploma dengan umur
maksimum 24 tahun pada tanggal 1 Agustus 2017 ketika mengikuti Musabaqah
Tilawatil Qur’an Mahasiswa Nasional XV di Universitas Brawijaya dan
Universitas Negeri Malang.

B. Persyaratan Umum

1. Peserta adalah mahasiswa yang masih aktif dibuktikan dengan Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) atau Surat aktif dan surat pembayaran SPP terakhir pada
tahun pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap peserta hanya boleh mengikuti 1 (satu) bidang musabaqah.

3. Musabaqah yang bersifat beregu bisa beranggotakan mahasiswa yang berbeda
fakultas/Program studi.
4. Peserta dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan.

A. KETENTUAN KEJUARAAN
1. Penentuan Juara

a. Juri akan menentukan peserta yang memperoleh nilai tertinggi sebagai Juara.

b. Yang Juara akan mewakili Universitas Borneo Tarakan dalam MTQMN ke 15
di Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang pada tanggal 27 Juli 4 Agustus 2017
c. Untuk yang Juara Lomba Musabaqah Karya Tulis Ilmiah akan mengirimkan
Karya Tulisnya paling lambat tanggal 1 Juni 2017 ke pada Panitia MTQMN XV
melalui alamat email : panitiamtqmn15@ub.ac.id karena akan diseleksi 50
Karya Terbaik, apabila terpilih akan mengikuti Seleksi Presentasi di Malang.
III. PENUTUP

Demikianlah Pedoman MTQ Mahasiswa Tahun 2017 ini kami buat, semoga dapat
bermanfaat untuk peserta MTQ Mahasiswa Tahun 2017, apabila ada kekurangan akan
diperbaiki kedepannya.
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