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Standar Operasional Prosedur (SOP) TASHIH AL-QUR’AN Bagi
Mushahhih/ah
1. Pelaksanaan Tashih oleh Mushahhih/ah dan mahasantri adalah 4 kali dalam satu pekan,
yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis mulai pukul 07.30 s/d 11.30 WIB
2. Mushahhih/ah dimohon melakukan presensi dan mengisi jurnal kehadiran di Idaroh
Ma’had setiap datang dan pulang tashih
3. Apabila Mushahhih/ah tidak masuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka
tidak ada pergantian hari
4. Apabila Mushahhih/ah tidak masuk, maka tidak diperkenankan mem-badal-kan kepada
orang lain, kecuali dalam kondisi khusus dan mendapatkan izin dari Wakil Direktur
(Wadir) Bidang Ta’lim
5. Mushahhih/ah hanya diperkenankan menyimak mahasantri maksimal dua (2) orang
ketika menyetorkan bacaannya, dengan harapan ada peningkatan kualitas bacaan
6. Mushahhih/ah harus menyimak mahasantri dengan seksama dan ditekankan pada aspek
kualitas bacaan, bukan hanya mengejar target secara kuantitas
7. Adapun target minimal capaian bagi masing-masing tingkatan adalah:
 Kelas Asasi
: 10 Juz (Juz 1-10)
 Kelas Mutawassith
: 20 Juz (Juz 1-20)
 Kelas Aly & Tafsir
: 30 Juz (Juz 1-30)
8. Target capaian di atas merupakan target minimal, bukan target akhir, kecuali bagi
mahasantri kelas Aly.
9. Jika mahasantri kelas Asasi atau Mutawassith bacaannya (bin nazhar) sudah lancar dan
telah memenuhi standar, maka diharapkan bisa menyelesaikan tashih hingga 30 Juz
10. Jika mahasantri kelas Asasi atau Mutawassith bacaannya (bin nazhar) masih belum
lancar dan belum memenuhi standar, maka diharapkan bagi mushahhih untuk
memberikan pembinaan dari sisi kualitas bacaannya dan bisa menyelesaikan tashih
minimal sesuai target
11. Syahadah yang diberikan kepada mahasantri, menyesuaikan target setoran (tashih) yang
telah dicapai oleh mahasantri
12. Mushahhih/ah dimohon mengisi lembar pengesahan khatam atau ketika telah terpenuhi
target tashih sesuai capaian minimal melalui google form
13. Mushahhih/ah dimohon memberikan laporan evaluasi bulanan yang berisi laporan
capaian tashih bagi mahasantri yang berada dalam tanggungjawab masing-masing
14. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini, akan diatur dan disempurnakan kemudian
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