
 
  

 
 

TATA TERTIB LOMBA MUSABAQAH HIFDZIL QUR’AN REMAJA 
MASJID ASTRA TAHUN 2022 

 
A. TATA TERTIB UMUM 

1. Peserta lomba wajib berpakaian sopan berupa Baju putih peci hitam bagi Ikhwan dan baju 
bebas kerudung hitam bagi akhwat 

2. Peserta lomba wajib mencantumkan Nomor Peserta, Nama Lengkap dan kota asal pada 
akun zoom yang digunakan, contoh A51- UBAIDILLAH AL IHROR-Bogor 

3. Peserta lomba tidak diperbolehkan menggunakan virtual background di akun zoom yang 
digunakan 

4. Setiap peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai pada meeting zoom yang telah 
ditentukan oleh panitia 

5. Para peserta diharapakan untuk memilih tempat yang sepi, sehingga tidak ada suara suara 
lain yang dapat mengganggu jalannya acara 

6. Peserta lomba diharapkan untuk memastikan kesiapan Hp/Laptop yang digunakan serta 
kualitas jaringan internet yang memadai 

7. Kendala yang dihadapi oleh peserta pada penggunaan Hp/Laptop dan kualitas jaringan 
internet diluar tanggung jawab panitia 

8. Setiap peserta lomba dilarang membuka Mushaf, Al quran digital dan yang semisalnya 
ketika lomba sedang berlangsung 

9. Segala bentuk kecurangan oleh peserta lomba akan menyebabkan diskualifikasi 
 
B. KRETERIA PENILAIAN 

1. Porsi penilaian tahfidz sebesar 70 poin 
2. Porsi penilaian tilawah sebesar 20 poin 
3. Porsi penilaian husnul adha’ sebesar 10 poin 

 
C. MIKANISME LOMBA BABAK PENYISIHAN  

1. Pada babak penyisihan peserta lomba akan dibagi menjadi 6 kelompok yan terdiri dari 209 
peserta 

2. Dari setiap kelompok akan diambil 2 peserta terbaik dan selanjutnya melanjutkan ke babak 
final 

3. Setiap peserta yang tidak hadir pada saat 3x pemanggilan ,maka peserta akan menjadi 
peserta urutan terakhir, dan jika tetap tidak ada, maka dianggap mengundurkan diri 

4. Setiap peserta memilih maqra soal yang telah disiapkan oleh pihak panitia 
5. Setiap peserta lomba akan mendapatkan 4 soal yaitu : 

a. Soal pertama membaca awal ayat dari surat yang telah sebutkan dewan juri 
b. Soal kedua Melanjutkan ayat dari maqra yang dibacakan oleh dewan juri 
c. Soal ketiga melanjutkan ayat dari maqra yang dibacakan oleh dewan juri 
d. Soal keempat Menyebutkan nama surat 

 
 
 



 
 
 

6. Setiap peserta diharapkan untuk menjawab secara sepontan dengan batas maksimal 10 
detik setelah soal dibacakan 

7. Soal yang tidak terjawab disebabkan karena jaringan yang kurang stabil dari pihak peserta 
maka dianggap hangus 

8. Para peserta wajib memandang fokus ke titik kamera Hp/Laptop yang digunakan Ketika 
sedang menjawab soal dari dewan juri 

9. Para peserta tidak diperkenankan membuka aplikasi lain dan keluar dari aplikasi zoom saat 
sedang menjawab soal dari dewan juri 

 
D. MIKANISME LOMBA BABAK FINAL  

1. Pada babak final semua peserta yang lolos di babak penyisihan akan dikumpulkan dalam 1 
room zoom meeting 

2. Sesi pertama setiap peserta akan mendapatkan 5 soal secara bergilir yaitu : 
a. Soal pertama membaca awal ayat dari surat yang telah sebutkan dewan juri 
b. Soal kedua Melanjutkan ayat dari maqra yang dibacakan oleh dewan juri 
c. Soal ketiga melanjutkan ayat dari maqra yang dibcakan oleh dewan juri 
d. Soal Keempat membaca ayat ketiga sebelum soal ayat yang dibacakan oleh dewan 

juri 
e. Soal keempat Menyebutkan nama surat 

3. Sesi kedua adalah babak rebutan soal dengan system pengurangan nilai 
4. Setiap peserta diharapkan untuk menjawab secara sepontan dengan batas maksimal 10 

detik setelah soal dibacakan 
5. Soal yang tidak terjawab disebabkan karena jaringan yang kurang stabil dari pihak peserta 

maka dianggap hangus 
6. Para peserta wajib memandang fokus ke titik kamera Hp/Laptop yang digunakan Ketika 

sedang menjawab soal dari dewan juri 
7. Para peserta tidak diperkenankan membuka aplikasi lain dan keluar dari aplikasi zoom saat 

sedang menjawab soal dari dewan juri 
 

8. TATA TERTIB LAINNYA 
a. Panitia Lomba Musabaqah Hifdzil Qur’an Masjid Astra berkuasa penuh untuk 

mengubah tata tertib dan peraturan jika diperlukan. 
b. Semua keputusan juri bersifat mengikat dan tidak bisa diganggu gugat 

 
 
 
 
 


