KETENTUAN DAN TATA TERTIB
MUSABAQOH TILAWATIL QUR’AN
TINGKAT NASIONAL
A. KETENTUAN UMUM
1. kategori dari lomba ini adalah Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Nasional.
2. Peserta adalah:
a. Tingkat SMA/K/Setara diikuti oleh peserta wanita.
b. Tingkat Mahasiswa/I diikuti oleh peserta pria dan wanita.
3. perlombaan di laksanakan pada sabtu 22 April 2017 07.00 SELESAI WIB di pesantren
Takhasus Institut Ilmu Al-Quran Jakarta
4. kejuaraan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan hakim.
5. pengumuman hasil lomba dan penyerahan hadiah akan langsung dilaksanakan di
acara penutupan.
6. Keputusan dewan hakim tidak dapat diganggu gugat.

B. PENDAFTARAN PESERTA
1. Peserta adalah dia daftarkan diri sesuai dengan ketentuan.
2. pendaftaran dibuka mulai 1 April Sampai 16 April 2017
3. Konfirmasi pendaftaran selambat lambatnya pada hari kamis, 13 April 2017
4. pendaftaran via Whats APP atau SMS dengan format :Nama-Nama Instansi/ lembaga /
Sekolah-Emil-no.tlp kirim ke 081249885925 (Dwi)
5. Peserta adalah mereka yang telah mendaftarkan diri dan membayar uang Pendaftaran
serta mengirim bukti trasfer, baik melalui Whats App atau ketikan daftar ulang kepada
penitia
6. Biaya pendaftaran Rp. 100.000,-orang
7. pembayaran wajib di laksanakan via transfer ke No. Rek 0998-01000002-56-2 Bank
BRI a.n BEM INSTITUT ILMU AL-QUR’AN JAKARTA.
8. Peserta diwajibkan mengisi formulir masing-masing dengan melampirkan:

a. Untuk siswa/I dan Mahasiswa/I melampirkan: fotocopy kartu pelajar atau Kartu
Mahasiswa sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan surat delegasi 1 lembar dari
sekolah atau dari lembaga masing-masing pada waktu technical meeting.

b. Untuk umum, melampirkan: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar,
pada waktu technical meeting.
9. menyerahkan maqro dan No. Peserta + No. Urut tampil dilakukan pada waktu
pendaftaran ulang.
10. Setiap peserta yang sudah terdaftar Wajib mengikuti Technical Meeting dengan
membawa bukti transfer biaya pendaftaran.
11. Technical meeting dan pendaftaran ulang dilaksanakan pada hari jum’at, 21 April
2017.
12. Kuota untuk 20 orang peserta.

C. TATA TRTIB PERLOMBAAN
1. Peserta harus melengkapi atau melunasi administrasi pendaftaran.
2. penampilan peserta diatur berdasarkan nomor urut hasil undian.
3. peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai.
4. Durasi penampilan peserta maksimal 7 menit.
5. Apibila peserta yang dipanggil belum hadir, maka akan diroling pada urutan terakhir.
6. Berpakaian muslimah, sopan dan rapi.
7. Al-qur’an akan disediakan oleh penitia.
8. Peserta wajib menggunakan id card sesuai dengan pengambilan No undi yang telah
disiapkan oleh penitia.

D. PENILAIAN
1. Seni (Irama dan suara).
2. Tajwid dan Fashohah.
3. Etika dan Adab.

KETENTUAN DAN TATA TERTIB
MUSABAQOH HIFDZIL QUR’AN
TINGKAT NASIONAL
A. KETENTUAN UMUM
1. Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ) diikuti oleh peserta tingkat SMA/K/Setara dan
Mahasiswa/i.
2. Peserta adalah:
c. Tingkat SMA/K/Setara diikuti oleh peserta wanita.
d. Tingkat umum diikuti oleh peserta pria dan wanita.
3. Materi Musabaqah Hifdzil Quran :
a. SMA/K/Setara

: Golongan 10 Juz

b. Umum

: Golongan 20 dan 30 Juz

4. Perlombaan dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 April 2017 pukul 07:00- 12:00 WIB di
Masjid Raudhatul Quran Pesantren Takhassus IIQ Jakarta.
5. Kejuaraan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan hakim.
6. Pengumuman hasil lomba dan penyerahan hadiah akan langsung dilaksanakan di
acara penutupan.

B. PENDAFTARAN PESERTA
1. Peserta mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan.
2. Pendaftaran dibuka mulai 1 April 2017.
3. Konfirmasi pendaftaran selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2017.
4. Pendaftaran

via

Whats

App

atau

sms

dengan

format:

(Nama-Nama

Intansi/Lembaga/Sekolah-No.tlp) Kirim ke Amania (082319222136).
5. Peserta adalah mereka yang telah mendaftarkan diri dan membayar uang pendaftaran
serta mengirim bukti transfer, baik melalui Whats App atau ketika daftar ulang
kepada panitia.
6. Biaya pendaftaran Rp. 100.000,- @orang

7. Pembayaran wajib dilakukan via transfer ke No. Rek 0998-01000002-56-2 Bank BRI
a.n BEM INSTITUT ILMU AL-QUR’AN JAKARTA.
8. Peserta diwajibkan mengisi formulir masing-masing dengan melampirkan:

c. Untuk siswa/I dan Mahasiswa/I melampirkan: fotocopy kartu pelajar atau Kartu
Mahasiswa sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan surat delegasi 1 lembar dari
sekolah atau dari lembaga masing-masing pada waktu technical meeting.

d. Untuk umum, melampirkan: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar,
pada waktu technical meeting.
9. Penyerahan No. Peserta +No. Urut tampil dilakukan pada waktu pendaftaran ulang.
10. Setiap peserta yang sudah terdaftar wajib mengikuti Technical Meeting dengan
membawa bukti transfer biaya pendaftaran.
11. Technical Meeting dan pendaftaran ulang dilaksanakan pada hari minggu tgl 16 April
2017.
12. Jumlah kuota peserta lomba Musabaqah Hifdzil Quran 40 orang dengan rincian:
a. Kategori SMA/K/Setara sebanyak 10 orang.
b. Kategori Umum sebanyak 10 orang.

C. TATA TERTIB PESERTA LOMBA
1. Peserta diizinkan mengikuti perlombaan stelah selesai melaksanakan registrasi dan
mengisi daftar hadir secara lengkap.
2. Peserta harus sudah hadir 15 menit sebelum lomba dimulai.
3. Apabila peserta dipanggil 3 kali tidak hadir, maka dianggap mengundurkan diri
dengan rincian dua

kali

pemanggilan dilakukan secara

berturut-turut,dan

pemanggilan ketiga ditangguhkan satu peserta lain setelah tampil.
4. Setiap peserta akan mendapatkan 3 soal dari dewan hakim.
5. Setiap peserta tampil sesuai dengan nomer urut yg telah diberikan pada waktu TM.
6. Peserta menggunakan pakaian sopan dan rapi sesuai dengan identitas muslim atau
muslimah.

7. Peserta wajib menggunakan ID card saat pelaksanaan lomba.
8. Waktu penambilan berdurasi 5-6 menit.
9. Jeda menjawab soal maksimal 10 detik.
10. Ketentuan Bel ketika Perlombaan:

 1 kali: Kesalahan


2 kali: Pergantian soal



3 kali: Mulai lomba.



4 kali: Peserta mengakhiri bacaan.

11. Penentuan paket soal pada saat peserta naik mimbar.
12. Keputusan dewan hakim tidak dapat diganggu gugat.

D. PENILAIAN
1. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 poin. Dengan ketentuan :
a. Kelancaran : 50
b. Tajwid dan Fasohah: 30
c. Lagu, suara dan adab: 20

KETENTUAN DAN TATA TERTIB
MUSABAQOH SYARHIL QUR’AN
TINGKAT NASIONAL
A. KETENTUAN UMUM
1. Kategori dari lomba ini adalah Musabaqoh Syarhil Qur’an tingkat Nasional
2. Jumlah personil dalam satu group terdiri dari 3 orang (sebagai Pensyarah, Tilawah
dan Puitisasi).
3. Peserta adalah mereka yang telah mendaftarkan diri dan membayar uang pendaftaran
serta mengirim bukti transfer, melalui Whats App atau ketika daftar ulang ke panitia.
4. Peserta adalah SMA sederajat yang berumur 15-19 tahun.
5. Setiap group memilih 3 dari 7 Tema yang ditentukan dan melaporkan judul syarahan
serta menyerahkan teks syarahan yang dipilih kepada panitia MSQ.
Tema sentral cabang Syarhil Al-qur’an adalah sebagai berikut :
a) Bahaya Sifat Munafik dalam Kehidupan Berbangsa
b) Pemuda dan Tantangan Zaman Modern
c) Menata Kembali Moral Etika Bangsa
d) Keutamaan Ilmu
e) Remaja dan Pemuda Penerus Bangsa
f) Menjaga Akidah dari Kemusyrikan
g) Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa.
6. Perlombaan dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 April 2017, pukul 12:30-selesai di
Pesantren Takhasus IIQ Jakarta.
7. Kejuaraan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan hakim dengan mengambil
tiga Group terbaik.
8. Pengumuman hasil lomba dan penyerahan hadiah akan langsung dilaksanakan di
acara penutupan.
9. Keputusan dewan hakim tidak dapat diganggu gugat.

B. PENDAFTARAN PESERTA
1. Peserta adalah group yang mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan.
2. Pendaftaran dibuka mulai Senin, 1 April 2017.
3. Konfirmasi pendaftaran selambat-lambatnya pada hari kamis, 13 April 2017.
4. Pendaftaran

via

Whats

App

atau

SMS

dengan

Format

:

Nama–

NamaInstansi/Lembaga/Sekolah –Email –No. tlp. Kirim ke Azza (081517130327)
5. Peserta adalah mereka yang telah mendaftarkan diri dan membayar uang pendaftaran
serta mengirim bukti transfer, baik melalui Whats App atau ketika daftar ulang
kepada panitia.
6. Biaya pendaaftaran Rp.100.000,-/group
7. Pembayaran wajib dilakukan via transfer ke No.Rek 0998-01000002-56-2 Bank BRI
a.n BEM INSTITUT ILMU AL-QUR’AN JAKARTA.
8. Peserta diwajibkan mengisi formulir masing-masing dengan melampirkan:
Untuk siswa/I dan Mahasiswa/I melampirkan: fotocopy kartu pelajar atau Kartu
Mahasiswa sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan surat delegasi 1 lembar dari
sekolah atau dari lembaga masing-masing pada waktu technical meeting.
9. Penyerahan Teks Pemilihan Makro’ dan No. Peserta + No. Urut tampil dilakukan
pada waktu pendaftaran ulang.
10. Setiap perwakilan group yang sudah terdaftar wajib mengikuti Technical Meeting
dengan membawa bukti transfer biaya pendaftaran.
11. Technical meeting dan Pendaftaran ulang dilaksanakan pada hari Minggu, 16 April
2017.
12. Peserta hanya membawakan satu judul berdasarkan hasil ketetapan pada waktu
pendaftaran ulang.
13. Peserta undangan wajib mengkonfirmasi kehadirannya dengan cara melakukan
pendaftaran via SMS atau Whats app.
14. Kuota hanya berlaku untuk 15 group pendaftar tercepat.
15. Masing-masing Sekolah/Lembaga/Instansi hanya boleh mengirimkan 1 group.

C. TATA TERTIB PERLOMBAAN
1. Peserta harus melengkapi atau melunasi administrasi pendaftaran.
2. Peserta memperoleh satu dari tiga judul syarahan yang dilaaporkan pada saat
Pendaftaran Ulang.
3. Penampilan peserta diatur berdasarkan giliran.
4. Peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai.
5. Apabila peserta dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir tanpa ada keterangan
yang bisa diterima maka dianggap gugur.
6. Peserta wajib menggunakan id card sesuaidengan pengambilan nomor undi yang
telah disiapkan oleh panitia.
7. Durasi penampilan selama15-20 menit.
8. Tata cara penampilan :
a. Pensyarah tidak perlu memperkenalkan diri atau menyebut asal daerah.
b. Ucapan salam hanya diucapkan oleh pensyarah pada awal dan akhir uraian
(pensyarahan).
c. Tanda mulai, persiapan berhenti dan habisnya waktu diatur oleh Majelis Hakim.
Dengan isyarat lampu atau bel.
d. Penampilan dimulai dengan pengantar, pembacaan ayat Al-Qur’an kemudian
menerjemahkannya secara puitis dan selanjutnya menguraikan isi kandungannya.
e. Pensyarah dapat meminta pembaca ayat Al-Qur’an dan penerjemah untuk
mendukung syarahannya dengan membaca ayat Al-Qur’an atau hadits serta
terjemahnya.
9. Ketentuan syarat lampu:
a. Lampu kuning pertama sebagai persiapan.
b. Lampu hijau sebagai tanda mulai.
c. Lampu kuning kedua sebagai kesimpulan.
d. Lampu merah sebagai tanda selesai.
10. Setiap group hanya boleh tampil satu kali penampilan.

D. PENILAIAN
1. Bidang Tilawah dan Adab, meliputi :
a. Tajwid dan Fashohah
b. Lagu dan Suara
c. Adab dan Tilawah
2. Bidang Terjemah dan Materi Syarahan, meliputi :
a. Ketepatan terjemah
b. Sistematika dan Isi
c. Kaidah dan Gaya Bahasa
3. Bidang Penghayatan dan Retorika, meliputi :
a. Vokal
b. Intonasi dan Aksentuasi
c. Gaya dan mimik

KETENTUAN DAN TATA TERTIB
LOMBA KALIGRAFI
TINGKAT NASIONAL

A. KETENTUAN UMUM
1. Kategori dari lomba ini adalah Perlombaan Kaligrafi tingkat Nasional
2. Peserta merupakan utusan dari SMK/MA sederajat dan Mahasiswa S1 se-nasional
3. Kategori umur maksimal 15-23 tahun

4. Perlombaan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 April 2017, pukul 07.00-12.00 WIB di
Masjid Raudhatul Qur’an Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta

5. Kejuaraan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan hakim
6. Pengumuman hasil lomba dan penyerahan hadiah akan dilaksanakan di acara
penutupan

7. Keputusan dewan hakim tidak dapat di ganggu gugat.
B. PENDAFTARAN PESERTA
1. Peserta adalah yang mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan
2. Pendaftaran dibuka mulai Sabtu, 1 April – Minggu, 16 April 2017
3. Konfirmasi pendaftaran selambat-lambatnya pada tanggal 13 April 2017
4. Pendaftaran Via Whats App atau SMS dengan format : Nama Peserta – Jenis
Perlombaan – No. Tlp. Kirim ke 082332881358 (Mawaddatus Shalihah)

5. Peserta adalah mereka yang telah mendaftarkan diri dan membayar uang pendaftaran
serta mengirimkan bukti transfer, baik melalui Whats App atau ketika registrasi ulang
kepada panitia

6. Biaya pendaftaran Rp 100.000,-/orang
7. Pembayaran wajib dilakukan Via Transfer ke No. Rek 0998-01000002-56-2 Bank BRI
a.n BEM INSTITUT ILMU AL-QUR’AN JAKARTA
13. Peserta diwajibkan mengisi formulir masing-masing dengan melampirkan:

e. Untuk siswa/I dan Mahasiswa/I melampirkan: fotocopy kartu pelajar atau Kartu
Mahasiswa sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan surat delegasi 1 lembar dari
sekolah atau dari lembaga masing-masing pada waktu technical meeting.

f. Untuk umum, melampirkan: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar,
pada waktu technical meeting.
14. Penyerahan No. Urut dan No. Peserta dilakukan saat registrasi ulang
15. Setiap peserta yang sudah terdaftar wajib mengikuti Technical Meeting dengan
membawa bukti transfer biaya pendaftaran
16. Technical Meeting dan registrasi ulang akan dilaksakan pada hari Minggu, 16 April
2017.
17. Kuota maksimal sebanyak 50 peserta (25 untuk putra dan 25 untuk putri).

C. TATA TERTIB PERLOMBAAN
1. Peserta harus melengkapi atau melunasi administrasi pendaftaran
2. Penempatan peserta diatur berdasarkan nomor urut peserta hasil undian
3. Peserta diwajibkan hadir di tempat perlombaan 15 menit sebelum perlombaan dimulai
4. Peserta memilih salah satu bentuk kontemporer (Tradisional, Figural, Simbolik,
Ekspresionis, dan Abstrak)

5. Peserta membawa kanvas masing-masing yang nantinya akan di beri stempel lambang
IIQ pada saat Technical Meeting

6. Peserta menggunakan tema Surat Yasin : 58 dengan catatan menggunakan Ratsm
Utsmani Madinah Annabawi

7. Durasi waktu 5 jam
8. Peserta wajib menggunakan id card sesuai dengan pengambilan nomor urut yang telah
disiapkan oleh panitia

9. Hasil karya peserta yang mendapat juara akan menjadi tanggung jawab dan hak milik
panitia

10. Apabila terdapat peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas atau ada
indikasi

kecurangan,

pendiskualifikasikannya.

maka

panitia

berhak

untuk

mempertimbangkan

D. PENILAIAN
1. Kebenaran tulisan
2. Kreatifitas dan kekayaan Imajinasi
3. Kebersihan dan ketuntasan
4. Komposisi warna.

KETENTUAN DAN TATA TERTIB
LOMBA MUROTTAL QIRA`AT
TINGKAT NASIONAL

A. KETENTUAN UMUM
1. Kategori dari lomba ini adalah Murottal Qira`at Tingkat Nasional.
2. Perlombaan dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 April 2017 mulai pukul 19.30- selesai
WIB di Pesantren Takhasus IIQ Jakarta.
3. Peserta akan membacakan maqra yang telah diundi pada saat tehnichal meeting
dengan menggunakan Mushaf Al-Qur`an yang telah disediakan panitia.
4. Technical meeting dilaksanakan pada hari Jum’at, 21 April 2017 pukul 13.00 WIB.
5. Maqra yang akan dibacakan adalah juz 1 dan 2.
6. Qira`at yang digunakan adalah Imam Nafi’ Riwayat Qalun dan Warsy’ serta Qira’at
Imam Ibnu Katsir Riwayat Al-Bazi dan Qunbul.
7. Lagu murottal yang akan dibawakan bebas dan tidak terikat
8. Kejuaraan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan hakim dengan mengambil
tiga peserta terbaik.
9. Pengumuman hasil lomba dan penyerahan hadiah akan langsung dilaksanakan di
acara penutupan.
10. Keputusan dewan hakim tidak dapat diganggu gugat.

B. PENDAFTARAN PESERTA
1. Peserta adalah Mahasiswi IIQ dan semua kalangan dengan batasan usia maksimal 25
tahun baik putra maupun putri.
2. Pendaftaran mulai dibuka pada hari sabtu 1 April 2017- 16 April 2017. Dengan
mengirim format pendaftaran: namapeserta#lembaga/instansi#usia#no.hp
3. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000-/peserta

4. Uang pendaftaran wajib ditransfer ke No. Rek. 0998-01000002-56-2 Bank BRI a.n
BEM INSTITUT ILMU AL-QUR’AN JAKARTA
5. Contact person: 085946796778 ( Siti Eva Zulfa)
6. Peserta diwajibkan mengisi formulir masing-masing dengan melampirkan:

a. Untuk siswa/I dan Mahasiswa/I melampirkan: fotocopy kartu pelajar atau Kartu
Mahasiswa sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan surat delegasi 1 lembar dari
sekolah atau dari lembaga masing-masing pada waktu technical meeting.

b. Untuk umum, melampirkan: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar,
pada waktu technical meeting.
7. Setiap peserta yang sudah terdaftar wajib menghadiri atau mewakilkan untuk
mengikuti technical meeting dengan membawa bukti transfer biaya pendaftaran.
8. Peserta yang sudah terdaftar diharuskan mendftar ulang pada saat hari perlombaan.
9. Jumlah peserta maksimal 15 orang.

C. TATA TERTIB PERLOMBAAN
1. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi pembayaran.
2. Apabila peserta dipanggil tiga kali tidak hadir akan diberi kesempatan kembali di
akhir penampilan dengan konsekuensi pengurangan nilai sebesar 5 point total.
3. Peserta wajib menggunakan id card sesuai dengan nomor undian yang telah
ditentukan.
4. Durasi penampilan selama 8-10 menit.
5. Ketentuan isyarat lampu:
c. Lampu kuning pertama sebagai persiapan.
d. Lampu hijau sebagai tanda mulai.
e. Lampu kuning kedua, sebaga tanda persiapan selesai.
f. Lampu merah sebagai tanda berhenti.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian (apabila
diperlukan) dengan berdasarkan pada asas musyawarah mufakat.

D. PENILAIAN
1. Tajwid :
a. Makhorijul huruf
b. Sifatul huruf
c. Ahkamud mad wal qoshr
1. Fashahah :
a. Waqaf dan Ibtida
b. Suara dan irama
c. Adab
2. Kaidah Ushuliyyah
3. Fashlul Huruf

KETENTUAN DAN TATA TERTIB
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (KTI) AL QUR’AN
A. PERSYARATAN
1. Kategori lomba ini adalah Karya Tulis Ilmiah (KTI) Al Qur’an tingkat SMA sederajat
dan Mahasiswa S1 yang masih aktif.
2. Peserta adalah perseorangan atau kelompok beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang
berserta 1 (satu) orang pendamping.
3. Peserta dalam satu kelompok berasal dari sekolah atau instansi yang sama.
4. Seorang peserta tidak dibenarkan menjadi anggota dalam lebih dari 1 (satu) kelompok.
5. Karya tulis yang dikirimkan adalah murni hasil karya sendiri, bukan jiplakan dan
belum pernah diikut sertakan pada lomba karya tulis ilmiah lain.
6. Karya tulis yang tidak memenuhi kriteria penilaian dewan juri akan didiskualifikasi.
7. Bagi peserta yang masuk dalam 10 besar finalis pengumuman akan diumumkan via
Telepon atau via WhatsApp pada tanggal 19 April 2017.
8. Masing-masing peserta wajib mengisi formulir pendaftaran ketika technical meeting.
9. Technical meeting bagi peserta yang masuk dalam 10 besar finalis akan dilaksanakan
pada tanggal 21 April 2017.
18. Peserta diwajibkan mengisi formulir masing-masing dengan melampirkan:

g. Untuk siswa/I dan Mahasiswa/I melampirkan: fotocopy kartu pelajar atau Kartu
Mahasiswa sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan surat delegasi 1 lembar dari
sekolah atau dari lembaga masing-masing pada waktu technical meeting.

h. Untuk umum, melampirkan: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar,
pada waktu technical meeting.
19. Biaya pendaftaran tiap karya tulis adalah Rp100.000,20. Pembayaran biaya pendaftaran dapat dikirimkan melalui Rek. Bank BRI :099801000002-56-2 (a.n. BEM INSTITUT ILMU AL-QUR’AN JAKARTA) dalam waktu
2 X 24 jam.

B. PENGIRIMAN KARYA TULIS
1. Pendaftaran dan pengumpulan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Al-Qur’an dimulai pada 1
April-15 April 2017.
2. Peserta menyerahkan Karya Tulis Ilmiah Al Qur’an dikirimkan melalui email dengan
format file pdf. Ke alamat email rizqiatulmaulidah17@gmail.com dengan nama file :
Nama ketua kelompok_asal sekolah/instansi_judul karya tulis.
3. Karya tulis harus sudah diterima panitia selambat-lambatnya tanggal 15 April 2017.

C. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI FINALIS LOMBA
1. Karya tulis yang diterima dewan juri akan diseleksi untuk memilih 10 (sepuluh) karya
tulis terbaik untuk diikut sertakan dalam babak final.
2. 10 karya berasal dari 5 kelompok dari tingkat SMA sederajat dan 5 kelompok dari
tingkat mahasiswa.
3. Presentasi akan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2017 pukul 12.30 WIB-selesai.
4. Para finalis diperbolehkan membawa alat peraga berformat power point (ppt.) pada
saat presentasi.
5. Panitia menyediakan alat bantu penyajian materi berupa LCD dan Laptop.
6. Penyaji Karya Tulis Ilmiah Al Qur’an dilaksanakan selama 15 menit.
7. Tanya jawab dilaksanakan selama 20 menit.

D. KETENTUAN KARYA TULIS ILMIAH
1. Tema karya tulis:
-

MEMAKSIMALKAN

PERAN

WANITA

PEMBENTUKAN GENERASI QUR’ANI
-

AL QUR’AN DAN PERDAMAIAN

2. Sistematika Karya Tulis Ilmiah Al Qur’an


Halaman judul



Lembar pengesahan



Abstraksi



Kata pengantar

SEBAGAI

WADAH



Daftarisi



Pendahuluan



Kajian pustaka



Metode penulisan



Isi dan pembahasan



Penutup



Daftar pustaka



Lampiran

E. PENGETIKAN KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR’AN
Karya tulis diserahkan kepada panitia dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ukuran huruf

: 12

2. Jarak antar baris (spasi)

: 1,5

3. Tipe huruf

: Times New Roman

4. Ukuran kertas

: A4

5. Orientasi

: Portrait

6. Margin

: Kanan – 3 cm
Kiri – 4 cm
Atas – 3 cm
Bawah – 3 cm

F. PENJURIAN
Penjurian terhadap karya-karya tulis yang diikutsertakan dalam lomba Karya Tulis
Ilmiah (KTI) Al Qur’an dalam rangka HARLAH IIQ ke-40 dilakukan oleh dewan juri
berjumlah 3 (tiga) orang juri dari lingkup Institut Ilmu Al Qur’an Jakarta.

G. KRITERIA PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH AL QUR’AN
1. Format Karya Tulis Ilmiah Al Qur’an


Tata penulisan

: Tipografi, kerapian pengetikan dan tata letak



Pengungkapan

: Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku, sistematika

penulisan, serta ketepatan dan kejelasan ungkapan.
2. Kreatif Gagasan


Keunikan ide.



Argumentasi ilmiah yang mendasari pembuatan gagasan.

3. Topik yang dikemukakan


Sifat topik, rumusan judul dan kesesuaian topik terhadap tema yang diangkat.



Kejelasan uraian permasalahan.

4. Data dan Sumber Informasi


Relevansi data dan informasi yang digunakan dalam karya tulis.



Keakuratan dan kesahihan data.



Kemampuan menghubungkan data dan informasi dengan karya tulis.

H. KRITERIA PENILAIAN PRESENTASI (KHUSUS 10 BESAR)
1. Penyajian


Sistematika penyajian dan isi



Alat bantu yang digunakan



Penggunaan tutur bahasa yang baku



Sikap selama menyajikan presentasi



Ketepatan waktu

2. Tanya jawab


Kebenaran dan ketepatan jawaban



Upaya dalam mempertahankan argumentasi atau pendapat



Keterbukaan peserta dalam Tanya jawab

3. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

KETENTUAN DAN TATA TERTIB
LOMBA HADROH AL-BANJARI
TINGKAT NASIONAL

A. KETENTUAN UMUM
1. Kategori dari lomba ini adalah sholawat Al-Banjari tingkat Nasional.
2. Jumlah personil dalam satu grup maksimal 10 orang.
3. Setiap grup sholawat menampilkan dua buah lagu shalawat (1 lagu wajib, dan 1 lagu
bebas).
4. Pada setiap lagu wajib harus ada irama dasar banjari.
5. Perlombaan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 April 2017 mulai pukul 07.00- selesai
WIB di Pesantren Takhasus IIQ Jakarta.
6. Pilih salah satu judul lagu wajib, sebagai berikut:
a. Yaa Rasulullah
b. Shalatullah
c. Yaa Badrotim
7. Kejuaraan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan hakim dengan mengambil
tiga peserta terbaik.
8. Pengumuman hasil lomba dan penyerahan hadiah akan langsung dilaksanakan di acara
penutupan.
9. Keputusan dewan hakim tidak dapat diganggu gugat.

B. PENDAFTARAN PESERTA
1. Peserta adalah grup yang mendaftarakan diri sesuai dengan ketentuan.
2. Pendaftaran mulai dibuka pada hari sabtu 1 April 2017- 16 April 2017. Dengan
mengirim format pendaftaran: namaperwakilan#namagrup#lembaga/instansi#no.hp
3. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 150.000-/grup.
4. Uang pendaftaran wajib ditransfer ke No. Rek. 0998-01000002-56-2 Bank BRI a.n
BEM INSTITUT ILMU AL-QUR’AN JAKARTA

5. Contact person: 082338838022 ( Nurchalifah)
6. Peserta diwajibkan mengisi formulir masing-masing dengan melampirkan:
a.

Untuk siswa/I dan Mahasiswa/I melampirkan: fotocopy kartu pelajar atau Kartu
Mahasiswa sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan surat delegasi 1 lembar dari
sekolah atau dari lembaga masing-masing pada waktu technical meeting.

b.

Untuk umum, melampirkan: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar,
pada waktu technical meeting.

7. Setiap perwakilan grup yang sudah terdaftar wajib mengikuti technical meeting
dengan membawa bukti transfer biaya pendaftaran.
8. Technical meeting dilaksanakan pada hari Minggu, 16 April 2017
9. Jumlah peserta maksimal 15 grup.

C. TATA TERTIB PERLOMBAAN
1. Peserta harus melengkapi atau melunasi administrasi pendaftaran.
2. Peserta tampil sesuai dengan nomor urut undian yang diambil pada waktu technical
meeting.
3. Apabila peserta dipanggil tiga kali tidak hadir akan dirolling dengan konsekwensi
pengurangan nilai sebesar 10 point total.
4. Apabila datang setelah rolling tiga kli maka peserta akan didiskualifikasi.
5. Peserta wajib menggunakan id card sesuai dengan nomer undi yang telah disiapkan
oleh panitia, id card dipakai oleh vokalis.
6. Membawa alat masing-masing, alat yang wajib dibawa 4 pemukul 1 bass.
7. Durasi penampilan selama 10 menit.
8. Ketentuan isyarat lampu:
a. Lampu kuning pertama sebagai persiapan.
b. Lampu hijau sebagai tanda mulai.
c. Lampu kuning kedua, sebaga tanda persiapan selesai.
d. Lampu merah sebagai tanda berhenti.
9. Setiap grup hanya boleh tampil satu kali penampilan.

D. PENILAIAN
1. Vocal (40)
a. Keutuhan dan power suara.
b. Pengauran nafas.
c. Keindahan suara.
d. Kesesuaian vocal dan backing vocal.
2. Adab dan sya’ir (30):
a. Muro’atul kalimat.
b. Kesiapan peserta dan performance.
c. Ekspresi dan penghayatan.
3. Musik banjari (30):
a. Irama banjari.
b. Variasi banjari.
c. Keseharian banjari dan lagu.
d. Apabila ada akumulasi nilai yang sama, maka akan diprioritaskan pada vocal.

KETENTUAN DAN TATA TERTIB
FESTIVAL MARAWIS
TINGKAT NASIONAL

B. KETENTUAN UMUM
1. Kategori dari lomba ini adalah festival marawis tingkat Nasional
2. Jumlah personil dalam satu group minimal 10 maksimal 13
3. Peserta adalah pelajar dan masyarakat umum tingkat Nasional.
4. Peserta membawakan 1 buah lagu bernuansa sholawat dengan irama bebas.
5. Perlombaan dilaksanakan pada hari Ahad, 23 April 2017 mulai 07.00– selesai WIB
di Pesantren Takhasus IIQ Jakarta.
6. Kejuaraan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan hakim dengan mengambil
tiga peserta terbaik.
7. Pengumuman hasil lomba dan penyerahan hadiah akan langsung dilaksanakan di
acara penutupan.
8. Keputusan dewan hakim tidak dapat di ganggu gugat

C. PENDAFTARAN PESERTA
1. Peserta adalah group yang mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan.
2. Pendaftaran dibuka mulai Senin, 1 April 2017.
3. Peserta diwajibkan mengisi formulir masing-masing dengan melampirkan:
a. Untuk siswa/I dan Mahasiswa/I melampirkan: fotocopy kartu pelajar atau Kartu
Mahasiswa sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan surat delegasi 1 lembar dari
sekolah atau dari lembaga masing-masing pada waktu technical meeting.
b. Untuk umum, melampirkan: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar,
pada waktu technical meeting.
4. Membayar uang pendaftran sebesar Rp 150.000
5. Uang dibayar via transfer ke No. Rek 0998-01000002-56-2 Bank BRI a.n BEM
INSTITUT ILMU AL-QUR’AN JAKARTA.
6. Contact person: Farhah Nida (0878-0846-0565)

7. Setiap perwakilan group yang sudah terdaftar wajib mengikuti technical meeting dan
membawa bukti transfer biaya pendaftaran.Technical meeting dilaksanakan pada hari
Minggu, 16 April 2017.
8. Jumlah peserta maksimal 15 group.

C. TATA TERTIB PERLOMBAAN
1. Peserta harus melengkapi atau melunasi administrasi pendaftaran.
2. Peserta tampil sesuai dengan nomor urut undian yang diambil pada waktu technical
meeting .
3. Peserta yang terlambat datang dengan ketentuan 3 kali panggil, maka akan dikenakan
sanksi sesuai dengan hasil keputusan Tehnical Meeting.
4. Peserta wajib menggunakan id card sesuai dengan pengambilan nomor undi yang
telah disiapkan oleh panitia.
5. Durasi penampilan 10 menit dimulai dari salam pembuka dan ditutup dengan salam
6. Ketentuan isyarat lampu:
a. Lampu kuning pertama sebagai persiapan.
b. Lampu hijau sebagai tanda mulai.
c. Lampu kuning kedua sebagai tanda persiapan selesai.
d. Lampu merah sebagai tanda berhenti.
7. Setiap group hanya boleh tampil satu kali penampilan.
8. Peserta diperbolehkan berlatih dan memainkan peralatannya di area pesantren.
Dengan catatan tidak mengganggu perlombaan yang sedang berlangsung.

D. PENILAIAN
1. Teknik lagu (25%)
2. Volume lagu (25%)
3. Tempo lagu (25%)
4. Keserasian dan kekompakan pukulan dengan lagu (25%)

KETENTUAN DAN TATA TERTIB
LOMBA NASYID
TINGKAT NASIONAL
A. KETENTUAN UMUM
1.

Kategori dari lomba ini adalah Festival Nasyid tingkat Nasional

2.

Kategori peserta untuk umum.

3.

Jumlah personil dalam satu group maksimal 7 orang dan minimal 3 orang.

4.

Judul lagu Wajib yang dapat di pilih :
a. Ali sastra : Tuhan tahu kita mampu
b. Edcoustic : Sebiru Hari ini
c. Saujana : Jendela Hati

5.

Penampilan tidak boleh dibawakan dengan minus one.

6.

Lomba Nasyid akan diadakan pada hari sabtu tanggal 23 maret 2017 pukul 12:30
WIB sampai selesai bertempat di Pesantren Takhassus IIQ Jakarta.

7.

Lomba dilaksanakan hanya satu tahap yaitu tahap penyisihan.

8.

Pengumuman hasil lomba dan penyerahan hadiah akan langsung dilaksanakan pada
acara penutupan.

9.

Alat music tidak disediakan oleh panitia.

10. Kejuaraan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan hakim dengan mengambil
peserta terbaik.
11. Keputusan dewan hakim tidak dapat diganggu gugat.

B. PENDAFTARAN PESERTA:
1. Peserta adalah group yang mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan.
2. Pendaftaran mulai dibuka pada hari sabtu, 1 April – 16 April 2017 Dengan mengirim
format pendaftaran: nama perwakilan# namagrup#lembaga/instansi#no.hp
3. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 150.000/ group.

4. Uang pendaftaran wajib dibayar via transfer ke No.Rek 0998-01000002-56-2 Bank
BRI a.n BEM INSTITUT ILMU AL-QUR’AN JAKARTA.
5.

Contact person: via SMS/WA. 087771187028 (Fatimah Azzahrah)

6.

Peserta diwajibkan mengisi formulir masing-masing dengan melampirkan:

i.

Untuk siswa/I dan Mahasiswa/I melampirkan: fotocopy kartu pelajar atau Kartu
Mahasiswa sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan surat delegasi 1 lembar dari
sekolah atau dari lembaga masing-masing pada waktu technical meeting.

j. Untuk umum, melampirkan: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar,
pada waktu technical meeting.
7.

Setiap perwakilan group yang sudah terdaftar wajib mengikuti technical meeting.

8.

Technical meeting dilaksanakan pada hari Minggu, 16 April 2017.

9.

Jumlah peserta maksimal 15 group tercepat.

C. TATA TERTIB PERLOMBAAN:
1.

Peserta harus melengkapi atau melunasi Administrasi pendaftaran,

2.

Peserta tampil sesuai dengan nomor urut tampil yang diambil pada waktu technical
meeting.

3.

Jika peserta terlambat maka akan diroling maksimal 2 kali, dan nilai akan dikurangi
10 poin.

4.

Apabila telah di rolling 3 kali maka peserta akan di diskualifikasi.

5.

Peserta wajib menggunakan id card sesuai dengan pengambilan nomor urut yang
telah disediakan panitia.

6.

Durasi penampilan maksimal 10 menit.

7.

Setiap peserta dibolehkan membawa supporter.

8. Setiap peserta bebas menggunakan pakaian sesuai dengan ciri khas masing-masing
Sopan dan rapi.
9. Setiap peserta diharuskan hadir di tempat kegiatan paling lambat 30 menit sebelum
kegiatan dimulai.
10. Sebelum kegiatan dimulai, para peserta diharuskan melakukan pendaftaran ulang
terlebih dahulu.

11. Peserta dan supporter wajib menjaga kebersihan dan ketertiban.

D. PENILAIAN
1. Harmonisasi (keserasian vokal dan nada): 35%
2. Teknik vocal: 30%
3. Tempo dan ritme: 15%
4. Aransemen: 20%
5. Penampilan/ Kostum (visual): 10%

KETENTUAN DAN TATA TERTIB
TEBAK AYAT
A. KETENTUAN UMUM
1. Kategori dari lomba ini adalah ( Rangking 1 Estafet Ayat ) khusus Mahasiswi Institut
Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.
2. Peserta diambil dari tiap angkatan per-Fakultas.
3. Peserta terdiri dari satu tim dimana setiap tim terdiri dari tiga anggota.
4. Perlombaan dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 April 2017 pukul 16.00-17.30 WIB di
aula Asrama DKI Pesantren Takhassus IIQ Jakarta.
5. Juz yang diperlombakan dari juz 1-5.

B. PENDAFTARAN PESERTA
1. Technical meeting dilaksanakan pada Minggu, 16 april 2017 pukul 08.00-selesai.
2. Contac person : 085775223047 ( mutia fany farhani).

C. TATA TERTIB PERLOMBAAN
1. Peserta mengambil amplop yang di dalamnya sudah terdapat 5 soal.
2. Soal berupa: potongan ayat, terjemahan, nama surat, nomer ayat, ilustri dari sebuah
cerita.
3. Jika peserta tidak menjawab pertanyaan dengan durasi 10 detik maka soal akan
dilempar kepada tim lawan.
4. Hanya 4 tim yang bisa melanjutkan ke babak final.
5. Soal pada babak final berupa : potongan ayat, terjemahan, nama surat, nomer ayat,
ilustri dari sebuah cerita, tentang ke-IIQan.
6. Pemenang hanya terdiri dari juara 1, juara 2, dan juara 3.

D. PENILAIAN
1. Tajwid: 30%
2. Kekuatan Hafalan: 50%
3. Kekompakan: 20%

