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MAIAI\IG KOTA - Universitas Negeri Malang
(UM) empat tahun berturut-turut m-enjadi juara
umum Musabaqah Tilawatil euran (MTe; antar-
perguruan tingg! se-Indonesia. Sebuah prestasi
yang membanggakan.

UntukMTQ)0I 2012, UMbertekad mempertahimkan
juara umum. Karena itu, Sabtu (29110) sampai Minggu
(30/l0), uM menggelarMTe tingkatfat rtas. firUarrilva
mencari duta-duta andalan UM yang m{u datain
MTQ 20lTyangrencananya berlangsungdiUM dan
Universitas Brawijaya (tiB). Sebagi salih satu ruan
rumah, UMtentuAkingingelarjuaraumum melayang.

"I(ami empat kali menjadi juara umum dal am tW{
mahasiswa nasional. Kami ingin memperlahankan
inr dan mentadisikan juam diuMi' ujar kenra pelalaana
MTQ )OI ttM Ahmad Faizul Walida Ismani-

MTQ tersebut dijelenggarakan mahasiswa yang
tergabung dalam UKM Alquran Study Club. fegiatai
ini mengangkat tajuk "semarak Membumikan
Alquran, Mentradisikan Juara Umum MTe,i Selain
agnjaring duta UM di MTe 2012, kegiatan yang
_diikuti perwakilan dari masing-masmg famftis OI
UM itu menjadi ajang untuk membiasakan diri
dengan Alquran dan segala kajiannya.

-MTQ antar-fakultas ini diikuti 650peserta putra
dan putri. |umlah tersebut iauh lebih tanvak
dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun laiu,
jumlah peserta MTQ hanya 400 orang. fadi, ada
penampahan peserta sekitar 20 persen.

UM Gelar
MTQ

Antar-
Fakultas

satu akan ditempa lagi untuk jadi wakil LIM dalam
ajang MTQ mahasiswa nasional;" ungkap Faizr:I.

ReldorUM Prof DrAh- Rofl udain Wnyang diwatdli
Ketua LP3 Dr H Sulthon membuka errcnt ini dengan
didampingi jajaran sivitas aka'demika {JM. Suhf,on
menyampaikan duhngannya terhadap kegiatan
semacam ini. Memrrut di4 ilmu dalamAlquan akan
menuntun mahasiswa dalam menjalankankehidupan
sehad-had. "Dengan kegiatan semacam ini, diharapi<an
dapat mempertahankan prestasi dan tJM dipat
menftadisikan juara/' tandas Sulthon. (hzs/yn)

MTQ ini terdiri atas sepuluh perlombaan.
Masing-masing.lomba tilawatil euran, tartil
Quran, syarhil Quran, khatAlquran, hifdzil
Quran, fahmil Quran, karya tulis ilmiah Al
Quran, desain aplikasi Alquran, debat
bahasa fuab, serta debat bahasa Inggris.
"Nantinya mahasiswa yang meraih juara

"MTQ ke XII UM ini sangat
kami apresiasi. Karena
even ini untukmemper-

siapkan delegasi
selanjutnya dalam aj ang

MTQ Mahasiswa Nasional
dan kembali memperta-

hankan juara umum,
mereka betul-betul sadar

membutuhkan standar
yang tinggi untuk juara.
Semoga kesadaran ini
tidak hanya sebatas

musabaqah, tapi Alquran
benar-benar jadi

pedoman kehidupan.
Persiapkan diri sebaik .rr5

mungkin untuk jadi yang$,,.
terbaik di Indonesia,, :.

""""':"""""""""""""""";: i::r ' ' l i l
.:!: i  

r!r.

Prof Dr AH Rofituddin Mpd , ',..

-l*iii7.,,!,r"r.,i:+,,',.r,.,,ai.a*..:i.,.,. 
",...,,

Rektor UM


