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PEDOMAN PENILAAN UJI HAFALAN BAGI PESERTA SIMA 
PRESTASI JALUR HAFIDZ QUR'AN 

A. DASAR 

1. Keputusan Rektor UNAND Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan 

B. KETENTUAN UJI HAFALAN 

1. Sistem Uji Hafalan 

a. Uji hafalan bagi hafidz Qur'an dilakukan secara online. Peserta wajib 

menggunakan laptop/PG. 

b. Peserta berada di rumah masing-masing atau tempat lain yang memiliki 

jaringan internet yang baik sehingga menjamin tidak adanya gangguan 

selama penampilan, seperti sinyal yang Iemah, putus koneksi clan lain-lain. 

c. Dewan Hakim terdiri dan 3 (tiga) orang yang bertindak sebagai penilai uji 

hafalan clan berada di ruang khusus di LPTIK Unand. 

2. Sistem Penilaian 

a. Penilaian uji hafalan mi terdiri atas bidang tahfidz (maksimal 50), tajwid 

(maksimal 25) clan fashahah (maksimal 25) sehingga skor total uji hafalan 

peserta maksimal adalah 100. 

b. Peserta wajib menguasai dengan lancar hafalan minimal 10 JUZ dengan 

perolehan skor total uji hafalan peserta minimal 70. 

c. Peserta dengan jumlah juz hafalan yang lancar, dikonversi ke poin dengan 

ketentuan sebagai berikut: 



Jumlah Hafalan Poin Jumlah Hafalan Poin 

30 100 19 78 

29 98 18 76 

28 96 17 74 

27 94 16 72 

26 92 15 70 

25 90 14 68 

24 88 13 66 

23 86 12 64 

22 84 11 62 

21 82 10 60 

20 80 - - 

d. Jika terdapat jumlah hafalan yang sama dalam satu prodi, maka peringkat 

peserta ditentukan oleh nilai skor total uji hafalan tertinggi 

3. Pelaksanaan Uji Hafalan 

a. Peserta tergabung dalam satu grup WA dengan nama PESERTA HAFIDZ 

QURAN. Sebelum pelaksanaan ujian hafalan dimulai, peserta wajib 

melaporkan jumlah clan nomor juz hafalan yang benar-benar dikuasai 

(lancar). Penentuan jumlah clan nomor juz hafalan ini sangat mempengaruhi 

paket soal yang akan diberikan kepada peserta. 

b. Peserta bersiap-siap untuk dipanggil sesuai jadwal yang telah diberikan. 

Hanya peserta yang dipanggil namanya oleh Panitia, yang boleh masuk ke 

dalam link online yang telah diberikan. 

c. Peserta dipanggil untuk diuji hafalannya sesuai dengan nomor urut yang 

telah ditentukan oleh panitia, clan kemudian memilih salah satu nomor 

paket soal (misalnya paket soal 1, 2, 3 dan seterusnya). 

d. Tiap paket soal berisi 4 soal wajib untuk menguji syarat minimal hafalan 10 

juz. Tiap kelebihan kelipatan 5 dari jumlah hafalan diluar 10 juz tersebut 

(yaitu 11-15 juz; 16-20 juz; 21-25 juz clan 26-30 juz), diberikan 1 sampai 2 

soal tambahan. 
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e. Uji hafatan dipandu menggunakan bet, dengan ketentuan sebagal berikut: 

1) Bunyi bet 2x (dua kali), menandakan peserta disitahkan memutai 

menjawab setelah soal dibacakan oleh dewan hakim. Ketika menjawab 

soal, peserta wajib memutai bacaannya dari awat ayat yang 

disampaikan oteh dewan hakim dan bukan memutainya dengan 

metanjutkan/meflyambung ayat setelah ayat yang dibacakan dewan 

hakim. Jika setelah maksimat 10 detik peserta betum juga memutai 

menjawab, maka dewan hakim dapat mengulangi tagi soatnya sekali 

tagi dan kemudian menyilahkan peserta kembati untuk menjawabnya. 

2) Bunyi bet lx (satu kali), menandakan adanya terjadi kesalahan bacaan, 

sehingga peserta diwajibkan untuk mengutangi bacaan dan 

memperbaiki kesatahan bacaan tersebut. 

3) Bunyi bet 3x (tiga kati), menandakan pindah soal ke soal berikutnya 

4) Bunyi bet 4x (empat kali), menandakan soal sudah habis dan peserta 

dinyatakan telah setesai diuji hafatannya. 


