
 

 

PENDAFTARAN PESERTA 
KETENTUAN UMUM 

 

1. Pendaftar mendaftarkan diri via Online melalui website KRISTAL 9 AL-MULTAZAM 

dengan mengisi google form. 

2. Pendaftaran bisa dilakukan secara langsung dengan cara datang ke kantor 

kesekretariatan KRISTAL 9 dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan 

akan dibuka dari tanggal 7 januari  2020 s.d. 4 Februari 2020. 

3. BIAYA PENDAFTARAN GRATIS  

4. kami membuka donasi untuk palestina, Yang dapat di transfer melalui No. Rekening a.n 

PENSANTREN AL – MULTAZAM bank Syariah mandiri 7007539341 

5. Bukti transfer dikirim via whatsapp dengan keterangan lomba yang diikuti. 

6. Pendaftaran via online mulai dibuka pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 

tanggal 4 Februari 2020 selama kuota perlombaan belum terpenuhi. 

7. Setiap peserta hanya boleh mengikuti satu lomba. 

8. Konfirmasi penggantian peserta atau pembimbing bisa dilakukan paling lambat 3 hari 

sebelum technical meeting. 

9. Setiap pendaftar yang telah resmi menjadi peserta KRISTAL IX akan dimasukkan ke grup 

whatsapp perlomba sebagai lini komunikasi. 

10. Hal-hal yang belum tercantum dan perubahan dalam ketentuan lomba akan disampaikan 

melalui website dan ketika technical meeting 

 

Contact Person  

❖ 0877-2231-8706 - Ust. Ahmad Mulyana, S.Pd. 

    0897-6635-574 - Usth.Pitriah indriani, S.Pd. 
    0823-1948-7920 - Kesekretariatan 

 

 

TECHNICAL MEETING 
KETENTUAN UMUM 

 

1. Setiap peserta yang mendaftarkan diri harus hadir atau mengirim perwakilan untuk 

mengikuti technical meeting masing-masing lomba pada tanggal 4 februari 2020 pukul 

13.00 s.d. selesai di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam Kampus 1, Desa Maniskidul, 

Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. 

2. Setiap sekolah minimal mengirimkan 1 (satu) orang resmi dari sekolah yang 

bersangkutan. 

3. Peserta technical meeting hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara 

berlangsung. 

4. Peserta technical meeting yang tidak hadir dianggap menyetujui hasil pertemuan. 

5. Peserta technical meeting berpakaian sopan dan menutup aurat. 

6. Pengundian nomor urut peserta dilakukan pada saat technical meeting. 

7. Hasil dari technical meeting akan diunggah di media social KRISTAL IX dan grup whatsapp 

per lomba. 

8. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Person KRISTAL IX dan dengan 

mengunjungi KRISTAL 9 ALMULTAZAM 

 



 

 

 
LOMBA MSQ 

 

Hari, Tanggal : Kamis, 6 Februari 2020 

Tempat  : Aula, PonPes Terpadu Al-Multazam Kampus 1 

Waktu  : 10.00 s.d. selesai 
 

A. PERSYARATAN UMUM 
1. Peserta adalah peserta didik SMA/MA se-derajat. 
2. Peserta lomba adalah mereka yang telah melakukan registrasi ulang pada panitia. 
3. Peserta maksimal 2 (dua) tim persekolah. 
4. kuota maksimal 20 tim. 
5. Peserta adalah suatu tim yang terdiri dari 3 orang dengan perincian : 

a. Pembaca (Qori atau Tilawah). 
b. Pembawa terjemah Al- Qur’an. 
c. Pengulas isi ( Pensyarah ). 

6. 1 tim terdiri dari 3 siswa atau siswi (tidak boleh campur putra dan putri). 
7. Pesyaratan pendaftaran sebagai berikut : 

❖ Surat rekomendasi dari kepala sekolah. 

❖ Pas foto 3 x 4 (2 buah) diusahakan berwarna. 

❖ Fotocopy identitas siswa-siswi 2 buah. 

 
B. TEKNIS PERLOMBAAN 

1. Peserta di wajibkan hadir tepat waktu atau 10 menit sebelum lomba dimulai dan 
melakukan registrasi ulang terlebih dahulu. 

2. Official ( Pembimbing ) tidak diperkenankan mengubungi dewan juri selama lomba 
berlangsung, baik dalam bentuk meminta penjelasan atau pelatihan. 

3. Nomor urut bisa diambil ketika registrasi ulang. 
4. Nomor urut di tentukan ketika technical meeting. 
5. Nomor urut harus di pakai selama perlombaan berlangsung. 

 
C. TATA CARA PELAKSANAAN 

1. Setiap peserta menyampaikan satu materi yang berisi topik permasalahan yang 
ditampilkan dengan tiga bentuk : 
❖ Pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan topik permasalahan 

secara mujawwad / lagu dan hafalan. 
❖ Terjemahan ayat-ayat tersebut secara puitisasi tanpa melihat teks. 
❖ Ulasan syarahan tentang kandungan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut secara bebas 

tanpa teks. 
2. Sistem perlombaan yaitu sekali tampil. 
3. Peserta tidak di perbolehkan membawa / membaca teks. Jika terbukti membawa / 

membaca maka, peserta tersebut di anggap gugur. 
4. Setiap peserta diberi waktu maksimal 15 menit. Apabila melebihi batas waktu yang 

sudah ditentukan, maka akan ada pengurangan poin sesuai dengan ketentuan juri. 
5. Durasi waktu di mulai ketika papan hijau dinaikkan. 
6. Tanda mulai, persiapan berhenti, dan habisnya waktu diatur oleh dewan juri dengan 

isyarat warna : 
a. Warna hijau : Tanda waktu tampil dimulai. 
b. Warna kuning  : Tanda waktu tampil peserta sudah 12 menit. 
c. Warna merah : Tanda waktu habis. 

 

 

 



 

 

 

D. PENILAIAN 

1. Penilaian terdiri dari 3 bagian : 
a)  Tilawah 
❖ Tajwid. 
❖ Fashohah. 
❖ Nada dan adab at-tilawah. 

b) Terjemahan 
❖ Ketetapan terjemah. 
❖ Gaya Bahasa. 
❖ Intonasi dan aksentuasi. 
❖ Gaya dan mimik. 

c) Syarahan 
❖ Isi dan kesesuaian dengan tema (termasuk bobot dalil yang digunakan). 
❖ Gaya dan mimik. 
❖ Sistematika dan Bahasa. 
❖ Retorika (teknik berpidato). 

 
E. TEMA SYARHIL QURAN 

1. Jihad fii sabilillah 
2. Sifat munafik 
3. Ukhuwah Islamiyah atau Silaturahmi 
4. Menjadikan masa lalu sebagai cermin kehidupan dalam menyongsong masa yang 

akan datang 
5. Amar Ma’ruf Nahi Munkar 
6. Menuntut Ilmu 
7. Kedua Orang tua 
8. Ibadah 
9. Ingat Mati 
10. Hari Kiamat 
11. Problematika Ummat 
12. Peran Pemuda dalam Kebangkitan Ummat 

 
F. ETIKA DAN SARAN 

1. Seluruh peserta di haruskan menjunjung tinggi sportivitas. 
2. Seluruh peserta di wajibkan menjaga tingkah laku sesuai dengan norma-norma 

kesopanan. 
3. Apabila saat Musabaqah berlangsung, terbukti ada peserta yang bukan peserta sah 

untuk ikut perlombaan, maka peserta yang bersangkutan akan dikenakan sanksi 
berupa lomba yang telah dimenangkan oleh peserta tersebut dinyatakan tidak sah. 

4. Seluruh peserta dan pembimbing diharapkan untuk menjaga kebersihan dan 
ketertiban selama acara berlangsung. 

 
G. NARAHUBUNG 

Ust. Misbahudin, S.H., Al-Hafiz. : 0812-1701-8704 

 


