
NIM/TL Testimoni Peserta Tahfiz Kampus Online UMT 2020 2021 GENAP

1786206343 Sangat memotivasi saya dalam menghafal Al-Qur'an

1874201025 Sangat bermanfaat dengan adanya tahfiz online umt ini

1874201025 Alhamdulillah membangun dan bermanfaat

1884202002 Sudah baik

1884202003 Bagus

1884202008 :)

1884202011 Program ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa yang beragama islam

1884202016

Dengan adanya program tahfiz sangat baik dan memotivasi kami mahasiswa untuk lebih 

giat lagi dalam membaca dan juga menghafal Al-Quran

1884202020

Bagus untuk mahasiswa dan semua yang berkontribusi dalam Tahfiz Kampus Online UMT 

untuk menghidupkan Al Qur'an terutama di jurusan Matematika

1884202023 Kegiatan ini membuat saya lebih termotivasi dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur'an

1884202025

Dengan adanya program Tahfiz saya jadi menghafal Al-Qur'an, dan semoga saya bisa terus 

menghafal

1884202033

Sangat bagus sekali, karena jarang sekali kampus menjalankan tahfiz ini selain kita 

mendapatkan ilmu sesuai jurusan kita, kita juga mendapatkan ilmu tambahan yaitu 

menghafalkan al-Quran

1884202033

Sangat bagus sekali, karena jarang sekali kampus menjalankan tahfiz ini selain kita 

mendapatkan ilmu sesuai jurusan kita, kita juga mendapatkan ilmu tambahan yaitu 

menghafalkan al-Quran

1884202035 Sangat efektif dan bisa memperlancar membaca Al-Quran

1884202035 Sangat efektif dan bisa memperlancar membaca Al-Quran

1884202036 sangat memotivasi sekali membantu meningkatkan cinta kepada alquran

1884202037

Dengan adanya grup tahfiz ini saya lebih bersemangat dalam menghafal al-quran 

walaupun menghafalnya hanya satu ayat

1884202039

grup ini sangat bagus untuk mahasiswa, membantu mereka dalam menghapalkan alquran 

di waktu sibuk mereka, walau harus banyak pencerahan nya.

1884202043

semenjak daring tahfiz jarang berjalan karena kurangnya motivasi dan arahan dari dosen 

pembimbing/pembina

1884202052 Menjadi lebih baik dan berjalan lancar

1884202058

Setelah adanya tahfiz, saya merasakan ada yg kurang jika 1 hari saja tidah hafalan . 

Menambah surat dalam solat saya.

1884202061 Program ini sangat baik untuk saya

1884202062 baik, meningkatkan motivasi untuk menghafal

1884202063 Sudah bagus

1884202064 Membuat saya termotivasi untuk menghapal al-quran

1884202065 Sangat termotivasi

1884202069

Sudah sangat baik, selain untuk kuliah seperti biasa dengan adanya Tahfiz ini membantu 

mahasiswa untuk giat pula dalam menghafal, jadi mahasiswa mendapat ilmu dunia dan 

ilmu akhirat juga.

1884202072 Sangat bagus untuk menghalalkan dan dekat dengan Al-Qur'an

1884202074 Sangat bagus membuat mahasiswa semangat dalam menghapal

1884202080 baik

1884202081 Sangat bermanfaat untuk melatih kita dalam membaca Alquran



1884202082

Sangat baik karena dengan adanya tahfidz saya jadi termotivasi untuk selalu menghafal 

rutin

1884202084 dengan adanya tahfiz memotivasi kami untuk terus hafalan dan membaca al qur'an

1884202091 Alhamdulillah dengan adanya program ini bisa semangat menghafal

1886208109 Program tahfiz yang baik agar kita selalu memtadaburi ayatnya dan megamalkannya

1888203088 Bagus sekali kegiatan ini

1914201112 Sangat bermanfaat dan melatih untuk menanamkan kemaknaan alquran pada hati

1955201065

Tahfiz online ini sangat membantu dalam mendekatkan diri kita untuk selalu 

membersamai AlcQuran

1965201096 Alhamdulilah berjalan dengan baik

1984202010

Kampus online sangat bermanfaat sekali, karena bisa menjadi wadah bagi orang-orang 

yang ingin menghafal Al-Qu'an

1984202014

Alhamdulillah dengan adanya program Tahfiz ini semakin membuat saya semangat untuk 

menghafal Al-Qur'an

1984202019

Alhamdulillah, dengan adanya Tahfiz Kampus Online UMT bisa merealisasikan impian saya 

untuk bisa hafalan minimal juz 30. Terima kasih untuk para pembina yang selalu memberi 

bimbingan. Dan bisa mengambil peluang untuk mendapatkan beasiswa, semoga Allah 

mengizinkan. Barakallah

1984202028

Alhamdulillah, dengan adanya Tahfiz kampus Online UMT ini bisa membuat kita 

mahasiswa juga lebih religius dan bisa terus ingat kepada Allah dengan cara menghafalkan 

ayat-ayat alquran. Dengan adanya grup ini kita menjadi lebih terkontrol dengan baik 

hafalan kita. Terimakasih Tahfiz kampus online UMT 🙏

1984202031

MasyaAllah banget ketika mengikuti Tahfiz ini karena membuat saya semangat dalam 

menghafal Al-Qur'an dan mendapatkan teman dan ilmu baru

1984202032 Kegiatan yang sangat bagus

1984202050 Alhamdulillah semakinn rajin dan semangat untuk membaca dan menghafal alquran

1984202051 Bagus untuk menambah keimana dan wawasan

1984202051 Tahfiz berjalan dengan baik

1984202074 Sangat memotivasi dalam memperbanyak hafalan Al-Qur'an

1984202091 -

1986206305

Alhamdulilah kegiatan ini sangat positif khususnya dikalangan mahasiswa..semoga 

kedepanya beejalan dgn baik

1986208182

Alhamdulillah, ada kegiatan ini mudah mudahan semangat super bangkit untuk menghafal 

al quran mendapatkan kebaikan dunia akhirat

1988201023 Harus lebih rajin lagi

1988201028 Semoga semakin maju dan mencetak generasi Qur'ani yang lebih unggul. Aamiin

1988203110 mantap

1988203143 baik dan bagus

1988204014

Sangat bagus, membuat saya semangat untuk memurojaahkan semua hafalan yang saya 

miliki. Terima kasih banyak.



2014201060 Masya Allah luar biasa, sangat bermanfaat bagi kaum yang ingin menghafal Al-Qur'an

2061201569

Menurut saya ini program ini sangat membantu dan banyak sekali manfaat untuk semua 

orang

2070201131

Jazakallahu khayr kepada pihak umt yang telah mengadakan grup ini semoga kedepan nya 

makin berkah

2070201165 Sangat memotivasi peserta agar selalu berinteraksi dengan Al-Quran

2084202001 Alhamdulillah memotivasi untuk membaca dan menghafal al-qur’an

2084202004 Sangat bagus

2084202007 Bagus

2084202008 Sangat bagus untuk mahasiswa agar rajin membaca Alquran dan menghafal

2084202009

Sangat bagus karena memberikan kita semangat agar lebih giat lagi dalam membaca & 

menghafal ayat Al-Quran

2084202011

Memperlancar bacaan dan memperhatikan tajwid, panjang pendek nya surat dan 

menghafal dengan baik

2084202012

Program yang bagus, bisa menjadi pemicu untuk terus menghafal Al - Qur'an walau hanya 

1-2 ayat per hari. Namun saya pribadi belum bisa rutin mengikutinya, semoga kedepannya 

lebih baik lagi

2084202013 Bagus

2084202014 Sangat memotivasi untuk lebih menghafal Alquran

2084202015

Program tahfidz ini sangatlah baik, karena selain menambah dan menjaga hafalan Alquran, 

program ini juga dapat membantu biaya SPP melalui beasiswa nya.

2084202016 alhamdulilah bisa menambah da mengingat hapalan yang lupa,

2084202016

Alhamdulillah membantu mengingatkan hapalan yang lupa, dan menambah hafalan yang 

belum kehapal

2084202017

Programnya bagus membuat saya untuk terus membaca Al-Quran dan menghapalkannya 

memberikan dampak positif bagi pribadi saya sendiri

2084202018

Syukur Alhamdulillah. Dengan adanya program ini sangat bermanfaat. Program ini 

membentuk kebiasaan yang baik bagi saya pribadi untuk mengisi waktu sehari-hari.

2084202019

UMT menyediakan program beasiswa bagi penghafal al-qur'an. program ini sebagai tanda 

syukur dan apresiasi bagi para tahfizulqur'an. Saya mengikuti program tersebut banyak 

manfaat yang saya dapatkan, salah satunya yaitu selalu dipermudahkan segala urusan 

yang Allah Swt beri. 

semoga program ini terus berjalan dengan lancar dan barokah bagi para penghafal al-

qur'an..

2084202020

kegiatan yang bagus dan dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih giat lagi dalam 

menghafal Al-quran

2084202021

Sangat bagus dan bermanfaat sekali, karena dengan adanya tahfiz kita bisa rajin membaca 

al-quran dan mengetahui arti dari setiap kata

2084202022 Sangat baik karena bisa membuat mahasiswa untuk menghafal dan membaca al-quran

2084202023

Testimoni saya terhadap program Tahfiz Kampus Online UMT adalah saya semakin rajin 

membaca dan juga menghafal Al-Quran saya jga berharap semoga kegiatan ini terus 

berjalan karena saya yakin teman - teman yang lain juga mendapat manfaat dan juga 

syafaat dar adanya program ini.



2084202024 Program yang sangat bermanfaat dan juga bagus

2084202025

Menurut saya dengan adanya program tahfiz ini sangat membantu kita agar lebih terbiasa 

menghafal Al-Qur'an beserta artinya. Dan dengan ada nya program tahfiz membantu kita 

agar lebih semangat dan rutin membaca Al-Qur'an.

2084202026 Sangat bagus

2084202026 Sangat bagus, dan lebih rajin untuk membaca Alquran

2084202026 Sangat bagus untuk menambah hafalan

2084202026 Sangat bagus untuk menambah hafalan

2084202027

Bernilai positif, karena dapat memotivasi mahasiswa untuk terus membaca dan menghafal 

al-Quran

2084202028 Sangat bagus karena sembari belajar kita juga bisa menghapal Al-Quran secara konsisten.

2084202029

Dengan adanya program Tahfiz sy lebih semangat lagi membaca dan menghafal Al-Qur'an 

Alhamdulillah

2084202030 Lumayan mengurangi spp

2084202031

Sangat bagus dengan diadakan program tahfiz ini karena bisa menambahkan semangat 

untuk menghafal Al-Qur'an.

2084202032 Lebih mudah menyerap ilmu pengetahuan

2084202034

Bagus jadi bisa mempelajari dan menghafalkan Al-Qur'an, yg terpenting kita tetep 

Istiqomah menjaga hafalannya

2084202035 Sangat baik

2084202036

Alhamdulillah menjadi program yang sangat bagus, karna selain mahasiswa dapat 

menghafal alquran dgn rutin, itu juga akan menjadi amal jariyah yang tiada putus bagi 

kami.

2084202038

Testimoni saya terhadap tahfidz ini bagus, karena dengan adanya tahfidz bisa menambah 

hafalan saya dari yang tadinya tidak hafal menjadi hafal dan lancar membacanya, juga 

selain menghafal jadi tahu isi kandungannya.

2084202039 bagus, dengan ada nya tahfiz membuat saya menjadi rajin menghafal Al-Qur’an

2084202040

Program ini baik, sehingga kami sebagai mahasiswa yang awalnya hanya sekadar membaca 

al-quran, akan tetapi adanya program ini tanpa disedari kami dengan sendiri bisa 

mengetahui arti arti disetiap ayat ayat al-quran

2084202041

Sangat bermanfaat karena dengan adanyaa Tahfiz Kampus Online di UMT dapat membuat 

kita rajin membaca alquran dan meringankan biaya mahasiswa

2084202042 Bagus untuk meningkatkan hafalan mahasiswa

2084202043 Menurut saya kegiatan ini sangat baik karena kembali mengingat hafalan-hafalan terdahulu

2086130003 Bagus

2086206195

Sangat berterima kasih sekali kepada kampus umt yang sudah mengadakan tahfidz ini. 

Semoga saya bisa istiqomah dalam menghafal dan menjaganya

2086207026 Program nya bagus banget

2086208016 Alhamdulillah membuat saya lebih rajin menghapal

2086208029 Alhamdulillah sangat senang bisa bergabung menjadi salah satu bagian beasiswa tahfidz

2086208054 Sudah baik

2086208054 Agar lebih kondusif lagi

2086208084 Bagus untuk mensyiarkan al-Qur'an dan kampus umt



2086208097 Seharusnya seluruh mahasiswa diwajibkan, khusus nya fakultas agama Islam

2086208109 Sangat memotivasi dalam menghafal al quran, serat mempelajarinya

2086208154

Program ini Sangat memotivasi kita untuk terus menghafal dan memurojaah hafalan,dan 

bisa lebih semangat karna diberikan reward setelah selesai hafalan tiap juz nya.

2086208170

Alhamdulillaah, dengan adanya program Tahfidz Kampus Online UMT ini menambah 

semangat dalam terus menghafal ayat-ayat cinta Allah dan berusaha untuk mengamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari, karena di Tahfidz Kampus Online UMT ini tidak hanya 

menghafal ayatnya saja, melainkan kita juga diharuskan untuk menghafal maknanya. Maa 

syaa Allah, Barakallahu Fiikum Tim Tahfidz Kampus Online UMT, semoga kita terus 

istiqamah dalam menjaga ayat-ayatnya, Aamiin.

2086208196 Alhamdulillah sangat baik dan bermanfaat

2086208196 Alhamdulilah baik dan sangat bermanfaat

2086208946

Sangat membantu bagi kami yang ingin terus meningkatkan hafalan demi mahkota yang 

ingin diberikan

2088203082

Kegiatan tahfiz ini sangat bagus, membuat kita tidak hanya mengejar dunia, tapi juga 

akhirat kelak.

2088203099

Mungkin di era online seperti ini jadi kurang efektif dalam menghafal dan menyetor. 

Terlalu mendetail untuk menghafal artinya

2088204016 Zennnn insyaAllah

2088204023

Saya sangat menyukai program ini. Selain untuk memotivasi para mahasiswa menghafal al-

qur'an, namun juga bisa melahirkan generasi Qur'ani pada saat ini.

2161206002 Hapalan jadi semakin lancar dengan adanya kegiatan ini

2186208003

Masya Allah tabarakallah.. Program yang sangat bagus, kami disini dituntun untuk selalu 

dekat sama Qur'an, dan diberikan rezeki berupa beasiswa. Makasih pak, bu.

2186208016

Alhamdulillah program yg sangat bagus, membantu kita untuk mentadaburi ayat Al-Quran 

karena diharuskan menyetorkan hafalan dengan artinya. Semoga terus istiqomah program 

nya

2188203036

Group ini sangat bagus buat saya, karena di group saya bisa mengulang lagi hafalan yg 

sebelumnya yg sudah hilang

2188203036 Sangat bagus untuk menambah hafalan yg sudah lupa

2188204013

Alhamdulillah, semoga dengan adanya grup tahfiz ini bisa menjadi salah satu wasilah kami 

untuk murojaah hafalan yang sudah kami miliki.

2084202026 Sangat bagus untuk menambah hafalan dan lebih rajin membaca Alquran

23513351 lanjutkan

31581658 Bagus

36606260 Baik

13071986 Sangat mendukung hafalan alquran agar lebih terarah dan terkonsep

26052001 Sangat ramah

15111996 Alhamdulillah baru pemula semoga istiqomah

37947294 Alhamdulillah bisa membantu saya untuk memurojaah hafalan

15021999

Alhamdulillaah wa syukurillaah. Sudah bisa burgabung dgn grub tahfiz ini, semoga wasilah 

ini menjadi bekal kebaikan untuk saya dan keluarga

21121982 Alhamdulilah ketemu group yg bertujuan untuk dunia dan akherat

15091974 Alhamdulillah dengan ada grup ini, bisa pelan2 menghafal Qur'an



18092021 Sangat bermanfaat , dan bagus untuk menambah teman yang baik

16122000

MaaSyaaAllah... tabarakallah. Terus lanjutkan program tahfidz Qur'an yang maaSyaaAllah 

luar biasa ini.


