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Resepsi Milad ke-104 Muhammadiyah Bernuansa Historis
perayaan milad kali ini adalah pem
berian Muhammadiyah Award untuk 
beberapa kategori. Mulai dari kategori 
karya kreatif sekolah, pengabdian guru 
di daerah terpencil sampai kategori 
penghargaan untuk guru TK atau ABA 
berprestasi.

“Memang penghargaan ini baru 
untuk internal saja. Ini menunjukkan 
apresiasi M uhamm adiyah kepada 
kemajuan itu sendiri,” paparnya.

Sementara itu, M a’m f salah satu 
panitia milad menyatakan, sehari usai 
perayaan milad akan digelar rapat 
konsolidasi nasional Muhammadiyah. 
Salah satu agenda utama yang akan 
dibahas adalah persiapan Sidang 
Tanwir Muhammadiyah 2017 yang 
akan digelar Februari tahun depan di 
Kota Ambon Maluku.

“Tidak menutup kemungkinan isu- 
isu yang sedang hangat dibicarakan 
saat ini juga akan dibahas. N amun yang 
utama adalah membahas persiapan 
sidang tanwir pertama usai Muktamar 
Muhammadiyah ke-47 di Makassar 
tahun 2015,” tandasnya.

Saat p rosesi m ilad  nantinya 
juga akan digelar sendratari kolosal 
melibatkan ratusan pelajar Muham
madiyah dengan tema Sang Surya 
untukmu. Indonesia Berkemajuan, 
dan juga diisi kesenian tradisional 
Madihin asal Banj armasin Kalimantan 
Selatan, (ros)

bangsa Indonesia untuk bersaing di 
peradaban global.

Kedua, karakter Indonesia yang 
menunjukkan bahwa kemajuan tetap 
harus bercirikan Indonesia dengan 
kebhinekaannya. “Sementara faktor 
ketiga adalah Islam itu sendiri yang 
merangkai dua faktor tadi sebagai 
faktor utama,” kata Yamin.

Pada Kamis siang sebelum rese
psi akan dibuka pameran dokumen 
dan foto sejarah panjang perjalanan 
organisasi yang didirikan KH Ahmad 
Dahlan itu.

Pameran tersebut bertempat di 
Lantai Dasar Masjid KH Ahmad Dah
lan UMY dan dibuka langsung oleh 
Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr 
Haedar Nashir.

“Salah satu agenda milad adalah 
menampilkan nuansa historis tentang 
Muhammadiyah. Pameran foto, doku
men dan arsip tentang Muhammadiyah 
ini menjawab kegelisahan sebagian 
pihak, karena Muhammadiyah diang
gap kurang peduli dengan dokumen 
dan arsip,” sebut dia.

Dalam pameran tersebut, nantinya 
disediakan ruang bagi pengunjung un
tuk dapat mengabadikan momentum 
bersejarah dengan berlatar belakang 
tempat-tempat yang memiliki nilai 
historis bagi persyarikatan Muham
madiyah.

Salah satu yang menarik pada

M EM ASUKI usia 104 tahun 
perhitungan Masehi atau 107 tahun 
Hijriah merupakan sebuah prestasi 
spektakuler bagi ormas Muhammadi
yah. Dalam rangka merayakan hari j adi 
atau milad yang kini telah menginjak 
abad kedua, Pimpinan Pusat (PP) 
M uham m adiyah akan m enggelar 
resepsi Milad Muhammadiyah ke- 
104 bertajuk Membangun Karakter 
Indonesia Berkemajuan.

Dr M Nurul Yamin MSi selaku 
Ketua Panitia Milad Muhammadiyah 
104 tahun, Sejasa (15/11) siang, me
nyampaikan acara resepsi akan dihelat 
di Sportorium Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY), Kamis 
(17/11) malam, mulai pukul 19:00.

Sekitar 13.000 undangan telah 
disebar untuk hadir pada perayaan hari 
lahir ormas Islam yang berdiri sejak 
tahun 1912 itu.

“Mengapa kita mengangkat tema 
M em bangun K arakter Indonesia 
Berkemajuan? Muhammadiyah ingin 
benar-benar berkontribusi kepada 
bangsa untuk membangun karakter 
bangsa Indonesia yang berkemajuan 
dan sekaligus membangun kemajuan 
berkarakter Indonesia,” ujarnya.

Melalui tema tersebut, ada tiga 
faktor penting yang ingin dikemuka- 
kan Muhammadiyah. Pertama, fak
tor berkemajuan yang menunjukkan 
sikap progresif yang hams dimiliki
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PERSIAPAN MILAD -  Panitia Milad 104 Tahun Muhammadiyah menyampaikan persiapan milad, Selasa (15/11) 
siang, di PP Muhammadiyah Jalan Cik Di Tiro. Milad tersebut akan digelar Kamis besok di Sportorium UMY.


