
(Harian Jogja s e n in  w a g e , 7 a g u s t u s  2017 .

►  PRESTASI M A HASISW A

UMYRaih f  

Prestasi Tinggi 

di Ajang MTO 

dan Kaligra fi
BANTUL—Mahasiswa Universitas Muhamma

diyah Yogyakarta (UMY) m eraih peringkat 
kedua dalam  lom ba M usabaqoh Tilaw atil 
Q uran M ahasisw a N asional (MTQMN) XV 
yang digelar oleh Kemenristekdikti pada Jumat 
(28/7) hingga Kamis (3/8) di U niversitas 
Negeri M alang dan U niversitas Brawijaya, 
M alang. Predikat juara dipersem bahkan 
oleh Nabil M ubarak, m ahasisw a jurusan 
Kom unikasi Konseling Islam , sedangkan 
pada cabang Kaligrafi putra, juara kedua 
disumbangkan oleh Ahmad Fandi, mahasiswa 
jurusan H ubungan Internasional.

Ketua Delegasi Mahasiswa UMY Imam Arifin 
menjelaskan, dalam MTQMN XV tersebut, ada 
13 cabang lomba. UMY mengikuti 11 cabang, 
dengan membawa 24 mahasiswa sebagai delegasi 
untuk mengikuti perlombaan. Dari 11 cabang 
tersebut, antara lain Tilawah, Tardl Alquran, 
Kaligrafi, Karya Iblis Ilmiah Alquran, Debat 
Bahasa Arab, Debat Bahasa Ingpis dan Hifdzil 
Alquran kategori lima juz, 10 juz hingga 20 
Juz. “Persiapan sudah dilakukan sejak Fiebruari 
lalu. Setelah melalui proses seleksi oleh LPTQ 
[Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an] 
UMY, diambil dua peserta sebagai perwakilan 
setiap cabang lomba,” katanya seperti dalam 
rilis yang diterima H arian Jogja, Sabtu (5/8).

Para peserta lomba MTQMN yang terpilih, 
selanjutnya menjalani karantina di UMY untuk 
mendapatkan pelatihan secara berkelanjutan 
sejak 3 hingga 26 Juli 2017. M enurutnya, 
m inat m ahasiswa UMY untuk berpartisipasi 
di perlom baan tersebut cukup tinggi, karena 
pendaftar m encapai 160 m ahasisw a.

Ia menambahkan, LPTQ berpartisipasi di 
berbagai perlombaan baik di level regional 
m aupun nasional. Ia menarget mampu 
mempertahankan gelar juara dalam Festival 
Alquran PTN/PIS se-Indonesia yang akan diadakan 
2018 mendatang. Pada festival sebelumnya, 
UMY meraih predikat juara umum.

“Kami menargetkan juara dalam MTQ 
Mahasiswa Nasional pada 2018. Saat ini UMY 
menduduki peringkat empat nasional dari 251 
kampus se-Indonesia dan kami masuk kategori 
terbaik untuk PTS.-Kami juga akan berusaha 
untuk bersaing dengan universitas yang saat 
ini berada di tiga besar,” kata dia. (Sunartona/*)


