MTQ Nasional – Sumut Lolos
Final Fahmil Quran

Regu fahmil Quran putra Sumatera Utara
yang berhasil lolos ke final Musabaqah
Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Nasional
ke-27 Tahun 2018. (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 10/10 (LintasMedan) – Kafilah tuan rumah Sumatera Utara
(Sumut) berhasil menempatkan finalis putra dan putrinya masuk
babak final fahmil (cerdas cermat) Al Quran pada Musabaqah
Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-27 Tahun 2018.
Pada babak semi final fahmil quran yang dihelat di aula kampus
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Medan, Rabu, tim putra
yang terdiri dari Zaky Marzuki Affandi, Muhammad Nizar Hamdi
Nasution dan Nouval Mursyid Rahmadinata berhasil menyisihkan
dua lawan berat asal Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera
Barat.
“Alhamdulillah kami akhirnya berhasil melaju ke final setelah
tim putri juga masuk final. Semoga besok wakil Sumatera Utara
bisa menyumbangkan medali,” kata Nizar, salah satu tim fahmil
quran Sumut.

Sedangkan, tim putri Sumut yang mengandalkan Hilmiyah Humaidi
Damanik, Shofiah Nurul Huda dan Husnatul Mulya berhasil
mengusai jalannya lomba dengan mengumpulkan nilai 1460 poin.
Mereka berhasil menyelesaikan sejumlah pertanyaan sekaligus
menyisihkan tim dari Sulawesi Barat dan Gorontalo.
Ketua Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Qur’an (LPTQ) Sumut,
Asren Nasution mengaku bangga dengan kerja keras dan prestasi
yang diraih oleh timnya karena Sumut sudah puluhan tahun tidak
pernah lolos ke final.
“Ini sebuah spirit baru bagi Sumatera Utara yang berhasil
menembus final untuk cabang fahmil putra dan putri. Tempat
ketiga sudah kita pastikan. Mudah-mudahan atas izin Allah SWT,
medali emas bisa kita raih. Amin,” ujarnya.
Selain di cabang fahmil quran, Sumut juga memastikan diri
lolos ke babak final cabang khatf (kaligrafi) putra dan putri.
Di cabang khath hiasan mushaf putri, kafilah Sumut atas nama
Millah Hayati berada di peringkat dua dengan mengumpulkan
257,50 poin.
Untuk khat hiasan mushaf putra, Sumut menempatkan satu finalis
atas nama Ahmad Subhan yang berada di peringkat dua dengan
mengumpulkan 271,00 poin.
Pada hari yang sama regu putra dan putri Sumut juga berhasil
lolos ke final cabang syarhil quran setelah berhasil
mengumpulkan total nilai 90,17.
Di babak final yang dijadwalkan berlangsung Kamis (11/10),
regu putra dan putri Sumut akan bersaing ketat dengan puluhan
peserta lainnya untuk merebut nilai tertinggi. (LMC-02)

