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PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 
MUSABAQOH HIFDZIL QURAN (MHQ) 

MOSAIC 2023 JENJANG SMP/MTs TINGKAT NASIONAL  
 

 

1. Waktu Pelaksanaan 

Pendaftaran  

Tanggal 02 – 21 Januari 2023. Pendaftaran (mengisi formulir via google form) via 

website: https://mosaic.man1jember.sch.id 

 

Pelaksanaan Lomba: 

a. Hari, Tanggal  : Sabtu, 28 Januari 2023 

b. Waktu   : 06.30-16.00 WIB - selesai 

c. Tempat   : MAN 1 Jember 

 

2. Persyaratan Peserta 

1. Peserta adalah siswa atau siswi SMP/MTs  se-Indonesia 

2. Peserta tidak dibedakan peserta putra dan peserta putri. 

3. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. 

4. Peserta adalah siswa/siswi yang telah terdaftar, dan tidak boleh diganti. 

.  

3. Pelaksanaan Lomba: 

a. Peserta hadir di tempat perlombaan 30 menit sebelum perlombaan 

dimulai. 

b. Peserta harus memakai ID CARD pada saat penampilan. 

c. Peserta yang di pangil tiga kali berturut-turut tidak hadir, maka di anggap 

mengundurkan diri kecuali ada pemberitahuan maksimal 15 menit 

sebelumnya kepada panitia. 

d. Peserta tidak dibedakan atas peserta putra dan peserta putri. 

e. Maqro’ yang dibaca peserta 3 juz ( juz 1-3) 

f. Diawali ta’awud dan basmalah, di akhiri tashdiq, tanpa mengucapkan 

salam. 

http://www.man1jember.sch.id/
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g. Setiap peserta mendapat 1 maqro yang terdiri dari 2 - 3 pertanyaan. 

h. Durasi untuk tenggang toleransi diam dari kesalahan 8 detik.  

i. Setiap peserta harus berbusana muslim/muslimah 

j. Indikator bel :   

(1) Bel 3 x mulai/mengakhiri paket soal. 

(2) Bel 2 x ganti soal. 

(3) Bel 1 x jika salah.  

  

k. Dewan Hakim menentukan juara I, II, III, IV, dan V, Apabila ada kesamaan 

nilai maka akan di ambil nilai tahfidz. 

l. Keputusan dewan hakim bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

3. Penjurian 

a) Dewan Hakim berasal dari LPTQ Kab. Jember. 

b) Pengumuman pemenang lomba disampaikan setelah lomba selesai, setelah 

Dewan Hakim mengadakan sidang. 

c) Dewan Hakim bersifat independen. 

d) Keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat. 

e) Penentuan pemenang ditentukan oleh skor tertinggi. 

f) Aspek yang dinilai:  

1) Bidang Tahfidz (Nilai 50) 

(a) Tamamul Qiro’ah 

(b)  Muru’atul ayat  : Tawaqquf. Tarkul ayat 

(c) Sabqul Lisan: Tarkul huruf awal kalimat, Ziyadatul huruf awal kalimat, 

Tabdilul kalimat, Tabdilul harokat, Tardidul kalimat 

2) Bidang Tajwid (Nilai 30) 

(a) Tamamul Qiro’ah 

(b) Makhorijul Huruf   

(c) Shifatul Huruf 

(d) Ahkamul Mad wal Qashr 

(e) Ahkamul Huruf 
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3) Bidang Fashohah dan Adab (Nilai 20) 

(a) Tamamul Qiro’ah 

(b) Ahkamul Waqaf wal Ibtida 

(c) Tartil 

(d) Adabut Tilawah 

 

4. Tata Tertib Lomba Babak Final 

a) Setiap peserta harus melakukan regestrasi dan mengikuti technical meeting 

pada hari Sabtu, 28 Januari 2023, pukul 06.30  – 07.30 WIB. 

b) Lomba dimulai tepat pada pukul 08.00 – selesai. 

c) Urutan tampil lomba ditentukan berdasarkan undian pada saat registrasi. 

d) Nomor urutan lomba diberikan saat registrasi. 

e) Setiap peserta harus mengenakan ID card dan nomor lomba yang telah 

diberikan. 

f) Setiap peserta harus berpakain muslim/muslimah, tidak memakai atribut 

yang menunjukkan identitas SMP/MTs  asal peserta. 

g) Pengambilan maqro’ dilakukan saat peserta akan tampil.  

h) Setiap peserta akan dipangghil sebanyak 3 kali. Apabila panggilan ke-3, 

yang bersangkutan belum hadir, maka peserta akan diberi kesempatan 

tampil terakhir.. 

 

 

          

Panitia Mosaic 2023 


