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TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN TAHFIZH DAN TAHSIN AL-QUR’AN (TP-UTTQ) 

MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 

A. RASIONAL 

Penilaian atau evaluasi adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan 

menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik menggunakan 

instrumen tes maupun non tes. Salah satu bentuk penilaian adalah ujian, seperti Ujian 

Tahfizh dan Tahsin Al-Qur’an (UTTQ). Ujian ini selain merupakan penilaian terhadap bacaan 

dan hafalan Al-Qur’an bagi mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga merupakan 

bagian dari serangkaian proses sertifikasi al-Qur’an yang dijadikan sebagai salah satu 

persyaratan dalam menyelesaikan studi di kampus ini. 

Teknis pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan Ujian 

Tahfizh dan Tahsin Al-Qur’an (UTTQ) bagi pihak-pihak terkait. Dengan ini diharapkan 

pelaksanaan ujian ini dapat berjalan dengan baik. 

 

B. ACUAN 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas). 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan 

KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

7. Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 

8. Pedoman Pengelolaan dan Tata Tertib Ma’had al-Jami’ah. 

 

C. DEFENISI 

1. Teknis Pelaksanaan Ujian Tahfizh dan Tahsin Al-Qur’an adalah sekumpulan instruksi kerja 

yang tertulis, mendetail, yang menjelaskan tentang tata cara penyelenggaraan dan 

teknis pelaksanaan Ujian Tahfizh dan Tahsin Al-Qur’an (Juz ’amma) bagi Mahasiswa 

Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2 dan S3) UIN Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi. 

2. Teknis Pelaksanaan Ujian Tahfizh dan Tahsin Al-Qur’an selanjutnya disingkat menjadi 

TP-UTTQ. 

3. Ujian Tahfizh dan Tahsin Al-Qur’an (UTTQ) adalah ujian yang menguji kemampuan 

mahasiswa atas bacaan dan hafalan Al-Qur’an terutama khusus surah-surah yang 

terdapat di dalam Juz 30 (Juz ‘Amma).  

4. Ujian ini dilaksanakan dengan sistem setoran bacaan dan hafalan secara lisan per-

individu dengan cara mendaftarkan diri dan menyertakan rekomendasi tertulis layak 

untuk mengikuti ujian dari Pembimbing Akademik (PA) masing-masing. 

5. Materi ujian adalah surah-surah yang ada dalam Juz 30 (Juz ’amma) dengan batas 

minimal kelulusannya yaitu Surah An-Naas sampai dengan Surah Al-Takaatsur. 

 

D. TUJUAN 

TP-UTTQ ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan persyaratan mahasiswa dan pihak terkait dalam kegiatan Pelaksanaan Ujian 

Tahfizh dan Tahsin Al-Qur’an (UTTQ). 

2. Menjelaskan ketentuan tentang penetapan petugas dan dosen/asatidzah yang menjadi 

penguji. 

3. Menjelaskan tata cara pelaksanaan Ujian Tahfizh dan Tahsin Al-Qur’an. 
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E. PESERTA 

1. Telah terdaftar sebagai Mahasiswa Program Sarjana (S1), Program Pascasarja (S2 dan 

S3) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

2. Telah melengkapi persyaratan administratif yang telah ditentukan. 

 

F. PERSYARATAN PENDAFTARAN 

1. Mengisi formulir secara online. Link formulir dicantumkan pada setiap pengumuman 

pembukaan gelombang baru. 

2. Untuk mahasiswa S1 harus mengunggah rekomendasi tertulis telah layak mengikuti ujian 

dari Pembimbing Akademik (PA) masing-masing. 

3. Mengunggah Kartu Tanda Mahasiswa. 

4. Mengunggah file pas foto ukuran 3x4 

 

G. MASA PELAKSANAAN  

Masa pelaksananaan Ujian Tahfizh dan Tahsin Al-Qur’an (UTTQ) selama 1 gelombang yang 

rentang waktunya ditata selama 2 bulan, yang mana serangkaian proses didalamnya dimulai 

dari Pra-ujian (pendaftaran dan Pengumuman Daftar Penguji), pelaksanaan ujian, dan pasca 

ujian (pemberkasan dan proses pengambilan sertifikat) yang dapat dilihat pada Kalender 

Pelaksanaan UTTQ dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pra Ujian (masa pendaftaran)  

2. Pengumuman daftar penguji  

3. Masa Ujian  

4. Pasca Ujian (pemberkasan)  

5. Pengambilan sertifikat  

 

H. PROSEDUR PELAKSANAAN 

1. Pra Ujian 

a. Mahasiswa melakukan registrasi 

b. Peserta melihat pengumuman penguji masing-masing sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. 

c. Pengumuman Penguji bisa dilihat di papan informasi Kantor Ma’had al-Jami’ah atau 

melalui website: www.mahad.uinjambi.ac.id dan akun media sosial lainnya sesuai 

hari yang ditentukan. 

d. Peserta mengikuti pelaksanaan ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

 

2. Selama Ujian Berlangsung 

a. Peserta melakukan konfirmasi kepada penguji terkait kesiapannya untuk 

melaksanakan ujian dengan membuat kesepakatan atau janji dengan pengujinya. 

b. Peserta menyetorkan bacaan dan hafalan surah-surah yang menjadi materi ujian. 

c. Proses penyelesaian ujian hanya 1 kali. 

d. Penguji mencermati setiap bacaan peserta dan memberikan ceklis setiap surah yang 

telah selesai disetorkan pada blanko yang telah disediakan. 

e. Penguji berhak memberikan saran perbaikan kepada setiap bacaan dan hafalan 

peserta. 

f. Penguji berhak penuh terhadap penilaian dan kelulusan bagi peserta berdasarkan 

hasil ujian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mahad.uinjambi.ac.id/
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3. Selesai Ujian 

a. Peserta akan mendapatkan konfirmasi dari penguji terkait keputusan hasil ujian. 

b. Penguji berkonfirmasi dengan petugas tentang peserta yang telah dinyatakan selesai 

dan lulus ujian dengan langsung memberikan Form Percetakan Sertifikat (FPS). 

c. Penguji menyerahkan blanko bimbingan peserta setelah habis masa ujian. 

d. Peserta yang telah dinyatakan selesai dan lulus diperkenankan mengurus percetakan 

sertifikat sesuai prosedur yang berlaku. 

 

4. Prosedur Perbaikan Data/Komplain Nilai 

Hal ini bertujuan untuk mengatur penanganan keluhan peserta pasca pelaksanaan ujian 

tahfizh. Prosedur ini akan dilaksanakan selama masa sanggah sedang berlangsung yaitu 

3 hari kerja sejak hasil ujian diumumkan. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran 

dan kepuasan peserta dalam mengajukan komplain, maka diatur tata cara pengajuan 

komplain sebagai berikut: 

a. Penanganan komplain pasca UTTQ meliputi permohonan perbaikan data peserta dan 

perubahan nilai jika memang terdapat ketidaksesuaian 

b. Komplain dilakukan personal oleh yang bersangkutan sendiri 

c. Peserta diarahkan untuk mengisi kolom keluhan pada formulir permohonan komplain 

melalui link pre-filled message berikut ini https://bit.ly/Formkomplainuttq yang 

langsung terhubung dengan aplikasi pesan admin 

d. Petugas akan menindaklanjuti formulir yang sudah masuk dengan menjalankan 

beberapa langkah meliputi: mengecek data dan atau melakukan konfirmasi kepada 

penguji maksimal 1-2 hari kerja. 

e. Peserta akan diberitahu terkait perihal komplainnya diterima atau tidak melalui 

balasan pesan oleh admin 

 

5. Pengambilan Sertifikat 

Prosedur pengambilan sertifikat UTTQ mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 

adalah sebagai berikut: 

a. Petugas telah menerima Form Percetakan Sertifikat dari Penguji. 

b. Petugas menginput data dari Form Percetakan Sertifikat untuk selanjutnya 

dilakukan percetakan 

c. Petugas menerima Sertifikat yang telah tercetak kemudian diajukan ke Kepala Pusat 

(Mudir) untuk disahkan. 

d. Petugas memastikan dan menyiapkan berkas-berkas pengambilan sertifikat, 

meliputi: 

(1) Pemberian nomor seri sertifikat 

(2) Menyiapkan data peserta dalam buku pengambilan sertifikat 

(3) Mengarsipkan berkas-berkas pengambilan sertifikat 

e. Peserta bisa mengambil Sertifikat UTTQ sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan 

menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) asli dan pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar. 

 

I. KRITERIA PENILAIAN DAN PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN 

1. KRITERIA PENILAIAN 

a. Fashahah, pelafalan huruf yang tepat 

b. Tajwid, pengaplikasiannya dalam bacaan 

c. Hafalan, meliputi daya ingat dan kelancaran hafalan 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/Formkomplainuttq
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2. KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN 

a. Nilai hasil Ujian Tahfizh dan Tahsin al-Qur’an (UTTQ) dilaporkan dalam rentang nilai 

0 (nol) sampai dengan 100 (seratus), dengan tingkat pencapaian kompetensi lulusan 

dalam kategori sebagai berikut: 

(1) Mumtaz (ممتاز) excellent simbol (م) : 100 - 91 

(2) Jayyid Jiddan (جيد جدا) very good simbol ( ج ج) : 90 - 80 

(3) Jayyid (جيد) good simbol (ج) : 79 - 70 

(4) Maqbul (مقبول) pass simbol (ل) : 69 – 60 

(5) Rosib راسب) ) fail paper simbol (ر) : 59 - 0 

(6) Ghaib ( غائب )  absent simbol (غ) : tidak mengikuti ujian 

 

b. Nilai 60 adalah batas nilai minimum standar kelulusan yang bisa diberikan ketika 

peserta ujian telah menyetorkan keseluruhan materi ujian (Surah An-Naas sampai 

Surah Al-Takaatsur) dengan bacaan yang baik dan benar. 

 

3. INDIKATOR PENILAIAN 

1. Mumtaz : peserta mampu melengkapi kriteria sebagaimana yang dinyatakan 

dalam huruf (I) angka (1) poin (a), (b), dan (c), dan memiliki hafalan sebanyak 30 juz 

2. Jayyid Jiddan : peserta mampu melengkapi kriteria sebagaimana yang 

dinyatakan dalam huruf (I) angka (1) poin (a), (b), dan (c), serta memiliki hafalan 

diatas 1 juz (selain juz ‘amma) 

3. Jayyid : peserta mampu melengkapi kriteria sebagaimana yang dinyatakan 

dalam huruf (I) angka (1) poin (a), (b), dan (c), dan mampu menyelesaikan hafalan 

dari QS. An-Nas sampai QS. Al- A’aa 

4. Maqbul : peserta mampu melengkapi kriteria sebagaimana yang dinyatakan 

dalam huruf (I) angka (1) poin (a), (b), dan (c), dan mampu menyelesaikan hafalan 

standar minimal sebagaimana tercantum pada huruf (I) angka (2) poin (b). 

5. Rosib : peserta tidak mampu melengkapi salah satu kriteria sebagaimana yang 

dinyatakan dalam huruf (I) angka (1) poin (a), (b), dan (c). 

6. Ghaib : peserta tidak menghadiri atau tidak mengikuti proses ujian sebagaimana 

aturan yang berlaku. 

 

J. KETENTUAN-KETENTUAN 

Ketentuan-ketentuan terkait yang belum diatur dalam PT-UTTQ ini akan diatur kemudian 

melalui musyawarah pimpinan Pusat Ma’had al-Jami’ah. 

 

K. PENUTUP 

Teknis Pelaksanaan Ujian Tahfizh Dan Tahsin Al-Qur’an (TP-UTTQ) ini dimaksudkan untuk 

dipedomani oleh semua komponen terkait. Untuk itu para pimpinan Pusat Ma’had Al-

Jami’ah, Kepala Bagian, Majelis Asatidzah, staf, dan petugas yang bertugas, diharapkan 

dapat menerapkan panduan ini dengan sebaik-baiknya. 

 

Jambi, 30 November 2020 

Kepala Pusat 

 

 

 

Drs. H. Lahmuddin, M.Ag. 

NIP. 19630201 199102 1 001 


