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Tim UMYJuaraiTilawah dan Kaligrafi
MTQ Mahasiswa Nasional

YOGYAKARTA
Lem baga Pengem bangan 
Tilawatil Quran Universitas 
M u h a m m a d i y a h  
Yogyakarta (UMY) ber
hasil meraih juara pada 
dua cabang Musabaqoh 
Tilawatil Quran M aha
siswa Nasional XV 
(MTQMN) yang diada
kan Kementerian Riset 
Teknologi dan Pendidikan 

|  Tinggi. Kegiatan tersebut 
r digelar di Universitas Ne

geri Malang, dan Universitas 
Brawijaya.

B "* ’ 'Alhamdulillah UMY berhasil
meraih juara di cabang lomba 

| Tilawah Quran Putra sebagai juara 
; pertama oleh Nabil Mubarok, maha
siswa Komunikasi Konseling Islam (KK3), 
serta juara 2 untuk cabang Kaligrafi Putra 
oleh Ahmad Fandi, mahasiswa Hubungan 
Internasional,” kata Ketua Kafilah UMY, 
Imam Arifin, kemarin.

Ia m enuturkan dalam  M TQN XV 
tersebut, terdapat 13 cabang lomba dan 
UMY mengikuti 11 cabang. Sebanyak 24 
orang yang tergabung dalam  tim

mengikuti berbagai cabang perlombaan 
tersebut. Kesebelas cabang yang diikuti 
yaitu Tilawah, Tartil Quran, Kaligrafi, 
KTI (Karya Tulis Ilmiah) Alquran, Debat 
Bahasa Arab, Debat Bahasa Inggris, dan 
Hifdzil Quran untuk 5,10 hingga 20 Juz.

Tim sudah melakukan persiapan sejak 
Februari lalu. Setelah melalui proses 
seleksi peserta lomba yang terpilih selan
jurnya menjalani karantina untuk menda
patkan pelatihan.

Minat mahasiswa UMY untuk turut 
berpartisipasi di perlombaan sangat ting
gi, terbukti ada 160 pendaftar yang ingin 
mengikuti lomba.
Konsisten

"Kami konsisten mengikuti berbagai 
perlombaan regional maupun nasional 
misalnya berlomba di berbagai acara 
sepert MTQ se-Jawa-Bali yang diseleng
garakan di UNS tahun lalu, dan juga di 
Surya Global. Selanjutnya juga kami 
berpartisipasi di Festival Seni Akjuran di 
UIN (Universitas Islam Negeri) Bandung 
beberapa bulan lalu, dan pasti meraih 
juara,” ungkap Imam.

Menurutnya, berbagai kegiatan terse
but juga sekaligus menjadi ajang untuk 
m elatih kemam puan agar dapat

berprestasi. M ereka m em iliki target 
untuk m em pertahankan gelar juara  
dalam Festival A lquran PTN/PTS 
Indonesia yang akan diadakan tahun 
depan. Tim UMY merupakan juara berta
han nasional dan akan terus memperta
hankannya.

Imam menyampaikan bagi mahasiwa 
yang ingin turut berpartisipasi dalam per-

lom baan tersebut dapat bergabung 
dengan LPTQ. Organisai itu terbuka 
untuk seluruh mahasiswa UMY yang 
memiliki semangat dan kemauan.

"Bagi yang ingin belajar, kami akan 
m em bim bing sebaik dan seintensif 
m ungkin untuk kem udian dapat 
bersama-sama meraih target,” tandas- 
nya.(D19-45)
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FOTO BERSAMA: Kontingen UMY dalam Musabaqoh Tilawatil Quran 

Mahasiswa Nasional X V  (MTQMN) berfoto bersama. Tim ini meraih sejumlah
bidang lomba. (45)
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