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Musabaqah Tilawatil Qur’an Universitas Hasanuddin  edisi 

Ramadhan 1442 H/2021 M   

  

Ketentuan Musabaqah   

 

A. Persyaratan Umum  

1. Peserta MTQ adalah mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Mahasiswa (KTM), atau Surat aktif dan atau Surat Pembayaran SPP terakhir, 

pada tahun pelaksanaan kegiatan (tahun 2021)  

2. Setiap peserta boleh mengikuti lebih dari 1 (satu) cabang lomba MTQ 

3. MTQ yang bersifat beregu harus beranggotakan 3 (tiga) orang mahasiswa  

4. Anggota pada MTQ beregu harus beranggotakan laki-laki semua atau perempuan semua  

5. Nama peserta yang telah mendapat pengesahan kepesertaannya dari panitia tidak dapat 

diganti pada hari H pelaksanaan lomba. 

6. Pendaftaran peserta untuk semua cabang lomba, Mulai 7  s.d 21 April 2021 pukul 23.59 

Wita melalui: bit.ly/MTQ_UNHAS2021  

7. Technical Metting akan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 

8. Lomba dilaksanakan via daring pada 23 s.d 30 April 2021. 

9. Pengiriman dokumen/file/soft copy melalui alamat email: minatbakatunhas@gmail.com 

10. Hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 30 April 2021 pada saat penutupan acara 

dan laman: kemahasiswaan.unhas.ac.id  

 

B. Bidang Musabaqah   

Bidang yang dimusabaqahkan sebanyak 4 (empat) bidang sebagai berikut;   

1. Musabaqah Tilawatil Qur’an (TQ) 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 (TL) Lomba Tadarrus Al-Qur’an, dengan bacaan murattal; 

3. Musabaqah Hifzhil Qur’an 5 juz (HQ5) adalah lomba hafalan Al-Qur’an 5 juz (juz 1 s.d. 

juz 5).  

4. Musabaqah Hifzhil Qur’an 10 juz (HQ10) adalah lomba hafalan Al-Qur’an 10 juz (juz 1 

s.d. juz 10). 

5. Musabaqah Hifzhil Qur’an 20 juz (HQ20) adalah lomba hafalan Al-Qur’an 20 juz (juz 1 

s.d. juz 20). 

6. Musabaqah Hifzhil Qur’an 30 juz (HQ30) adalah lomba hafalan Al-Qur’an 30 juz (juz 1 

s.d. juz 30). 

7. Musabaqah Fahmil Qur’an (FQ) adalah jenis lomba pemahaman atau pendalaman Al-

Qur’an dengan penekanan pada pengungkapan ilmu Al-Qur’an dan pemahaman 

kandungan ayat dalam bentuk cerdas cermat. 

8. Musabaqah Syarhil Qur’an (SQ)  adalah lomba analisis kajian tentang Al-Qur’an.  

9. Musabaqah Karya Tulis Ilmia Kandungan Al-Qur’an (KTIQ)  adalah lomba menulis 

dengan tema “Ramadhan penuh inspirasi: Menjadi pemuda yang peduli dan inovatif”    

10. Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Qur’an (DAQ) adalah lomba aplikasi perangkat 

lunak tentang karya aplikasi Al-Qur’an, Hadits maupun karya Islam lainnya; 

11. Musabaqah Instagram Ramadhan adalah lomba foto Instagram bernuansa ramadhan 
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12. Musabaqah Lagu Nasyid adalah lomba seni suara dalam tema islami yang biasanya 

berupa nyanyian yang mengandung kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah. 

 

C. Hadiah/Penghargaan  

Masing-masing Cabang lomba akan diambil 3 juara dengan hadiah:  

 Juara I  : Sertifikat dan uang pembinaan  

Juara II  : Sertifikat dan uang pembinaan  

Juara III  : Sertifikat dan uang pembinaan  

 

D. Ketentuan Cabang Musabaqah    

  

1. Musabaqah Tilawatil Qur’an (TQ)  

a. Musabaqah Tilawatil Qur’an adalah bidang lomba membaca Al-Qur’an dengan 

bacaan mujawwad, yaitu bacaan Al-Qur’an yang mengikuti kaidah-kaidah hukum 

tajwid, membaca dengan adab tilawah, serta seni lagu dan suara.  

b. Peserta bersifat perorangan terdiri dari putra (Qari) dan putri (Qari’ah).  

c. Qiraat (bacaan) yang dibawakan adalah Qira’at Imam ‘Ashim riwayat Hafsh dengan 

martabat mujawwad.  

d. Peserta wajib membaca Maqra’ yang ditetapkan oleh panitia dalam surah: 
1) Q.S Al-Baqoroh  

2) Q.S Ali Imran  

3) Q.S Al-Maidah  

4) Q.S Al-A’raf  

5) Q.S Al-Anfal  

e. Jumlah lagu minimal 4 (empat) macam, diakhiri dengan lagu Bayati.  

f. Waktu membaca Maqra’ (ayat yang dibaca) maksimal 8 menit.   

g. Peserta yang telah melakukan registrasi akan diundang untuk bergabung di Grup  

h. Penentuan maqra’ akan diberikan 15 menit sebelum tampil 

 

2. Musabaqah Tartil Qur’an (TL) Murattal Juz 1 s.d. Jus 30; 

a. Musabaqah Tartil Al-Qur’an adalah jenis Musabaqah membaca Al-Qur’an dengan 

bacaan tartil (tadarrus), yaitu bacaan Al-Qur’an dengan kecepatan bacaan yang 

sedang (tidak terlalu perlahan dan tidak terlalu cepat) dan mengikuti kaidah kaidah 

ilmu bacaan (tajwid), mengikuti seni (lagu dan suara) Murattal dengan etika (adab) 

membaca sesuai dengan pedoman yang berlaku.  

b. Qira’at (bacaan) yang dimusabaqahkan adalah qira’at Imam Ashim riwayat Hafs 

dengan Martabat Murattal.  

c. Peserta bersifat perseorangan, terdiri atas putra (Qari) dan Putri (Qari’ah). 

d. Peserta yang telah melakukan registrasi akan diundang ke Grup WhatsApp khusus 

Cabang Tartilil Qur’an  

e. Maqra’ ditetapkan panitia dan akan diberikan 15 menit sebelum tampil di mimbar. 

Peserta tampil menurut giliran membaca sesuai dengan nomor undian. Penentuan 

giliran tampil dilakukan dengan undian pada saat Technical Metting.  

f. Waktu lomba: 5– 6 menit. 

g. Lomba akan dilaksanakan secara daring. 



4  

  

3. Musabaqah Hifzhil Qur’an (HQ)  

a. Musabaqah Hifzhil Qur’an adalah bidang musabaqah menghafal Al-Qur’an dengan 

bacaan murattal dan menggunakan Qiraat Imam Ashim riwayat Hafsh  

b. Peserta bersifat perorangan terdiri dari putra (Hafizh) dan putri (Hafizhah).  

c. Materi pertanyaan terbagi menjadi tiga kategori:  

1) Untuk 5 juz adalah juz 1 sampai dengan juz 5  

2) Untuk 10 juz adalah juz 1 sampai dengan 10  

3) Untuk 20 juz adalah juz 1 sampai dengan 20  

4) Untuk 30 juz adalah juz1 sampai dengan 30  

d. Panjang bacaan ditentukan Dewan Hakim berdasarkan lamanya waktu membaca.  

e. Peserta yang telah melakukan registrasi akan diundang ke Grup WhatsApp khusus 

Cabang Hifdzil Qur’an. 

1) Penentuan giliran tampil dilakukan setelah melakukan pendaftaran . 

2) Paket soal ditentukan pada saat akan tampil (berada dalam meeting room yang 

dibuat panitia)   

3) Jumlah pertanyaan peserta adalah 3 soal.   

f. Lomba akan dilaksanakan secara daring. 

  

4. Musabaqah Fahmil Qur’an (FQ) 

1. Musabaqah Fahmil Qur’an adalah jenis lomba pemahaman atau pendalaman Al-

Qur’an dengan penekanan pada pengungkapan ilmu Al-Qur’an dan pemahaman 

kandungan ayat dalam bentuk cerdas cermat. 

2. Peserta beregu 3 (tiga) yang salah seorang dari regu sebagai juru bicara.  

3. Peserta yang telah melakukan registrasi akan diundang ke Grup WhatsApp khusus 

Cabang Fahmil Qur’an  

4. Musabaqah dilakukan dengan menampilkan minimal tiga regu, dengan sistem gugur 

dalam babak penyisihan, semi final, dan final. 

5. Materi pokok, yaitu materi kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yang 

meliputi aqidah, syariah, akhlak, ulumul Qur’an, bahasa Arab, Inggris dan Indonesia 

menerjemahkan Al-Qur’an, Hadist, Kemasyarakatan, lingkungan hidup, 

kependudukan, kesejahteraan, kerukunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-

lain. 

6. Materi tambahan meliputi ilmu tajwid, menjelaskan/mensyarahkan maksud ayat, ilmu 

tafsir, kisah-kisah dalam Al-Qur’an, sejarah Islam (Tarikh), sejarah perkembangan 

Islam di Indonesia, seni baca Al Qur’an dan lain-lain.  

7. Setiap regu memperoleh soal regu sebanyak 10 soal dengan cara mengambil amplop 

soal yang telah disediakan. Selain itu dalam setiap penampilan diberikan soal lontaran 

sebanyak 10 soal yang diperebutkan oleh setiap regu yang tampil. 

8. Materi disajikan dalam bentuk soal yang terdiri atas dua macam, yaitu soal regu dan 

soal lontaran (rebutan). Pelaksanaan secara rinci akan dijelaskan oleh panitia pada 

pertemuan teknis. 

9. Pelaksanaan lomba Fahmil Qur’an dilaksanakan secara luring. 
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5. Musabaqah Syarhil Qur’an (SQ)  

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 beregu 3 (tiga) orang (laki‐laki semua atau perempuan semua), dengan 

pembagian peran: seorang sebagai pembaca ayat, seorang sebagai pembaca 

terjemah/puitisasi, dan seorang sebagai pensyarah isi kandungan Al-Qur’an.  

c. Materi musabaqah adalah berbagai topik yang memiliki landasan ayat-ayat Al-Qur’an 

tentang “Menghadapi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Tuntunan Al-Qur’anul Karim” 

d. Peserta yang telah melakukan registrasi akan diundang ke Grup WhatsApp khusus 

Cabang Syarhil Qur’an. 

e. Pelaksanaan lomba Syarhil Qur’an dilaksanakan secara daring. 

f. Peserta merekam penampilannya dengan format video MP4, resolusi 720 HD (1280 x 

720 pixel) dengan durasi maksimal 20 menit. 

a. Peserta mengunggah video paling lambat 21 April 2021 pukul 23.59 Wita melalui 

email: minatbakatunhas@gmail.com. 

 

6. Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Qur’an (DAQ) 

Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Qur’an merupakan bidang lomba aplikasi 

perangkat lunak tentang karya aplikasi Al Qur’an, Hadist maupun karya Islam lainnya, 

dengan ketentuan : 

a) Setiap peserta hanya berhak mengirimkan 1 (satu) karya. 

b) Tidak ada batasan platform untuk perlombaannya dan dapat berupa aplikasi desktop, 

mobile, web, games, dll. 

c) Karya dapat berupa pengembangan tugas kuliah yang terkait dengan kegiatan 

akademik kurikuler pada program studi yang diikuti anggota regu peserta. 

d) Karya belum pernah mendapatkan penghargaan pada kontes lain yang sejenis, baik 

dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. 

e) Setiap peserta mengirimkan sebuah proposal dan video yang menjelaskan karya yang 

dibuat. 

f) Video berdurasi 4-10 menit yang menyajikan profil regu pengembang aplikasi, 

deskripsi singkat dari aplikasi yang dibuat, bagaimana aplikasi dimanfaatkan, dan 

bagaimana aplikasi tersebut digunakan oleh pengguna. 

g) Video karya desain aplikasi wajib diunggah di laman youtube.com dengan 

menyertakan URL di dalam proposal. 

h) Proposal yang dituliskan dalam 10-15 halaman dengan format sebagai berikut : 

o Judul Aplikasi 

o Latar Belakang 

o Tujuan dan Manfaat 

o Batasan 

o Metode 

o Analisa dan Desain 

o Implementasi 

o Show Case 

o Dokumentasi 



6  

  

i) Proposal dalam bentuk soft copy dikirim melalui alamat email: 

minatbakatunhas@gmail.com lambat tanggal 21 April 2021. 

j) Kriteria umum penilaian terdiri dari aspek inovasi; dampak penggunaan aplikasi 

terhadap pengguna/masyarakat; potensi keberlanjutan penggunaan aplikasi oleh 

pengguna; antarmuka dan kemudahan dalam penggunaan; proses pengembangan 

aplikasi yang mengikuti metode pengembangan perangkat lunak yang baik; kesesuaian 

dengan tema MTQ UNHAS 2021 “Ramadhan dan Kepedulian kepada Sesama di Masa 

Pandemi Covid-19”. 

Sistem seleksi dari Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al Qur’an dilakukan dua tahap : 

1. Seleksi babak penyisihan yang diikuti oleh seluruh peserta dengan cara mengirimkan 

karya sesuai ketentuan diatas. 

2. Seleksi dilaksanakan pada saat pelaksanaan Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al 

Qur’an. 

3. Tiga peserta terbaik mempresentasikan dan memperagakan karyanya di hadapan Tim 

Juri Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al Qur’an selama maksimal 15 menit dan 

dilanjutkan dengan tanya jawab. 

4. Karya Pemenang menjadi hak Panitia 

 

7. Musabaqah Instagram Bernuansa Ramadhan 

Lomba Foto Instagram #Pesona Ramadan 2021, Ramadhan di Rumah Saja 

Cara Mengikuti Lomba : 

1.  Posting Foto ke akun Instagram pribadimu 

2.  Akun Instagram tidak boleh dikunci 

3. Wajib memberi judul dan Mencantumkan caption foto yang berisi 3A (Atraksi, 

Aksesebilitas, Amenitas) 

4.  Follow Akun:  Universitas Hasanuddin dan Kemahasiswaan Unhas. 

5.  Hastag Wajib: #pesonaramadhan2021#ramadhandarirumah#MTQUnhas2021. 

6. Tema Lomba foto Instagram: Ramadhan dan Kepedulian kepada Sesama di Masa 

Pandemi Covid-19. 

7. Syarat Lomba: 

a.  Foto harus berwarna 

b.  Foto yang pernah juara tidak boleh diikutkan dalam lomba ini 

c.  Foto terbaru selama bulan Ramadhan Tahun 2021 

d. Tidak diperkenankan menambahkan bingkai, latar belakang, tulisan dalam bentuk 

apapun 

e.  Foto HDR tidak diperkenankan 

f.  Tidak diperkenankan menggunakan filter pada aplikasi penyuntingan foto 

g. Upload minimal 3 Foto ke akun Instagram kamu dan mention 5 orang teman kamu 

h. Upload Foto ke Instagram dalam bentuk Album tidak diperkenankan 

i.  Foto tidak boleh mengandung unsur: Sara, Hoax, Politik, Fitnah dan kebencian 

j. Dengan mengirim foto, berarti peserta secara otomatis menerima segala  kondisi 

sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan diatas  

k.  Karya Peserta menjadi hak Panitia 
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8. Musabaqah Lagu Nasyid 

Musabaqah Lagu Nasyid adalah lomba seni suara dalam tema islami yang biasanya 

berupa nyanyian yang mengandung kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah. 

a. Ketentuan Lomba Nasyid  

1) Peserta merekam video penampilan nasyid lewat handphone, camera dan lain-lain 

2) Peserta bersifat perseorangan atau grou 

3) Durasi penampilan setiap peserta/group maksimal 10 menit.  

4) Setiap peserta membawakan satu lagu pilihan sesuai daftar yang lagu yang 

ditentukan oleh panitia 

b. Kriteria penilaian terdiri dari: Vokal, Harmonisasi dan Penampilan 

c. Pelaksanaan lomba Nasyid dilaksanakan secara daring. 

d. Peserta merekam penampilannya dengan format video MP4, resolusi 720 HD (1280 x 

720 pixel) ukuran video maksimal 1 GB. 

e. Peserta mengunggah video paling lambat 21 April 2021 pukul 16.00 Wita melalui 

email: minatbakatunhas@gmail.com. 

f. Karya Peserta menjadi hak Panitia 

g. Lagu pilihan yang ditetapkan panitia adalah sebagai berikut :  

1) Ya Rasulullah (Raihan) 

2) Demi Masa (Raihan) 

3) Ramadan (Maher Zain) 

4) Ya Nabi Salam Alayka (maher Zain) 

5) Allah Allah Aghisna (Nazwa Maulidia (Official Music) 

6) Senyum (Raihan) 

7) Sedekah (Opic) 

8) Al’itirab/Sebuah Pengahuan (Alfina Nindiyani) 

9) Bila Waktu T’lah Berakhir (Opic) 

10) Maha Melihat (Opic) 

11) Taubat (Opic) 

12) Kumohon (Afgan) 

 

9. Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Kandungan Al-Qur’an (KTIQ)  

a. Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (MKTIQ) adalah Musabaqah Tulisan 

Ilmiah yang berlandaskan Al-Qur’an yang dituangkan dalam bentuk tulisan paper 

ilmiah yang mengungkapkan isi kandungan Al-Qur’an.  

b. Peserta bersifat perseorangan.  

c. Naskah esai ditulis minimal 700 kata dan maksimal 1.500 kata.  

d. Judul karya tulis bebas, namun harus sesuai dengan tema lomba “Ramadhan penuh 

inspirasi: Menjadi pemuda yang peduli dan inovatif”. 

e. Nama penulis diletakkan di bawah judul karya tulis  

f. Isi karya tulis mengandung rujukan Alquran dan Hadis  

g. Naskah belum pernah menang dalam lomba apapun, bukan saduran, bukan 

terjemahan, bukan plagiat baik sebagian maupun keseluruhan. Dalam membuktikan 

tersebut, silakan mengisi surat pernyataan orisinalitas seperti format di bawah.  

h. Jika terdapat plagiasi baik sebagian maupun keseluruhan pada esai maka peserta 

akan didiskualifiasi.  
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i. Peserta membuat karya tulis ilmiah yang meliputi:   

1) Halaman sampul (Judul, Tema, Logo Unhas, Nama, NIM, Fakultas) 

2) Daftar Isi  

3) Pendahuluan (berisi latar persoalan dari identifikasi topik pembahasan) 

4) Isi ((pembahasan dan analisis)   

5) Kesimpulan  

6) Daftar Pustaka 

j. Naskah diketik dengan ketentuan:  

1) Ukuran font 12  

2) Jenis huruf Cambria  

3) Spasi 1,5  

4) Margin (4, 3, 3, 3)  

5) Ukuran kertas A4  

k. Sumber referensi baik berupa buku, jurnal, surat kabar, atau sumber yang lain harus 

dicantumkan dalam daftar pustaka.  

l. Menggunakan Bahasa Indonesia baku, dengan tata bahasa dan ejaan sesuai dengan 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).  

e. Peserta melakukan pendaftaran dan mengunggah naskah karya tulis dan surat 

pernyataan orisinalitas (disatukan dalam satu file dengan format PDF), paling lambat 

22 April 2021 melalui email: minatbakatunhas@gmail.com 

 

Kriteria Penilaian Lomba KTIQ:  

No Kriteria  Keterangan  Nilai 

1 Judul  

Judul yang dipilih  menarik,  unik  dan penting  

untuk  dieksplorasi  ditunjukkan pada  uraian  

pedahuluan  yang  tajam  dan mengarah pada 

persoalan.  

10  

2 

Sistematika penulisan:  

a. Pendahuluan  

b. Isi/Pembahasan  

c. Penutup/Kesimpulan  

d. Daftar Pustaka  

Uraian  sistematis  dan  muatan  isi  konsisten 

mulai dari  

Pendahuluan yang menunjukkan 

tingkat  pentingnya  hal  yang  

diangkat, arahan  pembicaraan, 

uraian/argumentasi dalam  

Pembahasan  (terdiri  atas  

beberapa  

sub  judul  1,2,3  dst.),  alur  tulisan  yang 

mengalir sampai Kesimpulan  

30  

3 

Kecukupan, ketajaman 

analisis dan argumentasi, 

hubungan antargagasan  

Orisinalitas  gagasan  yang  didasarkan  atas 

kecukupan dan kekuatan argumentasi, 

ketajaman analisis,  pemanfaatan  kutipan 

(Alquran dan hadis), dan apresiasi terhadap 

gagasan dari penulis sebelumnya.  

30  
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4 Editing dan Bahasa  

Ejaan, tata tulis,  susunan  kalimat,  teknik 

pengutipan, penggunaan  Bahasa  Indonesia 

yang baik (EYD), bahasa yang komunikatif  
15  

5 

Kecukupan dan 

kehandalan data dan 

acuan/referensi  

Data yang diacu akurat dan dari sumber yang 

terpercaya secara akademik dan dikutip secara 

baik.  

15  

Jumlah  100  

  

E. Waktu dan Tempat : 

1. Kegiatan MTQ Mahasiswa Tingkat Universitas Hasanuddin 

diselenggarakan pada tanggal       23 s.d. 30 April 2021. 

2. MTQ Mahasiswa Tingkat Universitas dilaksanakan di Kampus 

Universitas Hasanuddin secara daring melalui applikasi zoom meeting 

dan pengiriman video serta tatap muka secara terbatas. 

3.  Pendaftaran via link: bit.ly/MTQ_UNHAS2021  

4. Jadwal rinci kegiatan MTQ Mahasiswa : 

a
. 

Technical Meeting                               
: 

22 April 2021 

b 

c  

d 

e

. 

Pembukaan                                  

Pelaksanaan Lomba                 

Pengumuman pemenang                           

Penutupan                                 

: 

23 April 2021 

23 s.d. 30 pril 2021 

30 April 2021 

30 April 2021 

 5. Laman Sosial Media Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas 

Hasanuddin 

kemahasiswaan.unhas.ac.id 
 

 

 

kemahasiswaanunhas 
 

 

 

minatbakatunhas@gmail.com 
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1.  Musabaqah Tilawatil Qur’an (TQ) : Muhammad Aswad : 081355288898 

2. Musabaqah Tartilil Qur’an (TL) : Muhammad Irsan : 085396306478 

3. Musabaqah Hifzhil Qur’an : Muhammad Ilyas : 081355989881 

4. Musabaqah Fahmil Qur’an (FQ): Mustawil Hatrat: 081355062020 

5. Musabaqah Syarhil Qur’an (SQ) : Fadlan Ahmad: 082197975707 

6. Musabaqah Karya Tulis Kandungan Al-Qur’an (KTIQ): Rustiani Haerus: 085299224336 

7. Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Qur’an (DAQ): Harry Maulana: 089516952021 

8. Musabaqah Foto Instagram : Moch. Aqsa : 085340496718 

9. Musabaqah Lagu Nasyid : Maemunah : 08124124848 

10. Panitia : 081342045999 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  

  

 

 

 

 

Format Penulisan Surat Penyataan Orisinalitas Lomba Esai  

  

Surat Pernyataan Orisinalitas  

  

  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

  

Nama   :   

NIM  :   

 Fakultas/Prodi  :  

 Nomor Telepon   :   

  

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis dengan Judul :  “…….”  

yang saya ajukan dalam Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Virtual UNHAS 2021 

yang diselengarakan oleh Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas 

Hasanuddin adalah karya tulis saya yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya di 

media manapun, dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan/kompetisi 

sejenis, dan/atau tidak pernah digunakan untuk media komunikasi apapun, serta 

bukan hasil dari plagiat.  

  

 

Apabila pernyataan saya tersebut di atas di kemudian hari tidak benar, saya bersedia 

dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

  

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya.  

  

  

,               2021   

Yang membuat pernyataan,  

  

  

  

  

(nama)  

  

 

 

 

 

 

 


