Menag: Persiapan MTQ Nasional
di Sumut Cukup Baik

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
(kedua kanan) meninjau gedung media center
MTQ Nasional ke-27 Tahun 2018 di Jalan
Willem Iskandar Medan Estate, Kabupaten
Deli Serdang, Minggu
LintasMedan/ist)

(7/10).

(Foto:

Deli Serdang, 7/10 (LintasMedan) – Menteri Agama, Lukman Hakim
Saifuddin menilai persiapan penyelanggaraan Musabaqah
Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-27 Tahun 2018 di Sumatera
Utara (Sumut) sudah cukup baik.
“Dari pengamatan saya persiapannya sudah baik. Saya juga sudah
mengunjungi stand-stand yang ada di sini. Bahkan saya lihat
sudah ada perlombaan yang dimulai, kalau tidak salah
kaligrafi,” katanya saat berada di venue utama MTQ Nasional
2018 Jalan William Iskandar Medan Estate, Kabupaten Deli
Serdang, Minggu.
Salah satu tempat yang banyak mendapat perhatian Menteri Agama
adalah mimbar utama atau astaka yang juga merupakan pusat dari
kegiatan MTQ Nasional sekaligus lokasi berlangsung acara

pembukaan dan penutupan perhelatan tersebut.
Selama berada di venue utama MTQ Nasional 2018, Lukman
meninjau ruang kontrol, media center, pameran dan gedung yang
dijadikan tempat musabaqah cabang kaligrafi.
Menag juga memuji kreativitas dan inovasi panitia
penyelenggara membuat tayangan langsung di YouTube.
Untuk memudahkan masyarakat mengikuti perkembangan MTQ
Nasional, pihaknya mendapat laporan dari panitia bahwa ada 12
titik live streaming MTQ Nasional 2018 yang bisa disaksikan
melalui YouTube.
“Saya juga sudah melihat media centre. Dengan bantuan alatalat canggih kita semua bisa saksikan langsung acara di semua
venue. Mudah-mudahan dengan semua upaya yang kita lakukan ini
kualitas MTQ bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Bukan hanya
soal acara, dewan hakim yang kredibel dan objektif, tetapi
lebih penting lagi adalah kualitas peserta sendiri,” ujar
Lukman.
Beberapa hari menjelang acara pembukaan pada 7 Oktober, pihak
panitia telah menggelar perlombaan dan akan berakhir pada 11
Oktober 2018. MTQ Nasional dibuka oleh Presiden Joko Widodo
pada Minggu (7/10) malam dan akan ditutup pada 12 Oktober oleh
Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan melaporkan telah siap mengoperasikan 66 unit
angkutan bus gratis untuk memudahkan masyarakat saat
mengunjungi sejumlah lokasi di area MTQ Nasional itu. (LMC-02)

