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Perkuat Daya Saing
Muhammadiyah Terus Berkontribusi untuk Indonesia

YOGYAKARTA, KOMPAS -  Memasuki usia 104 

tahun, Muhammadiyah terus berupaya 

berkontribusi dalam kehidupan berbangsa. Fokus 

kegiatan Muhammadiyah ke depan adalah 

memperkuat daya saing bangsa melalui pendidikan, 
kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat 
(PP) Muhammadiyah Haedar 
Nashir, saat dihubungi dari Yog
yakarta, Jumat (18/11), menga
takan, Indonesia memiliki ke
kayaan alam dan keragaman su
ku yang bisa digunakan sebagai 
modal untuk meningkatkan daya 
saing. "Sayangnya, modal terse
but tidak dibangun secara di
namis dan berkemajuan sehingga 
gagal melahirkan masyarakat de
ngan etos kerja tinggi, produktif, 
dan mandiri,” ujarnya

Menurut Haedar, mayoritas 
masyarakat Indonesia terlena 
oleh wacana majunya demokrasi 
Indonesia, tingginya pertumbuh
an ekonomi, serta kepribadian 
masyarakatnya yang berbudaya. 
Padahal, kenyataannya, daya

saing masyarakat Indonesia se
makin menurun jika dibanding
kan dengan negara-negara lain.

Berdasarkan laporan Indeks 
Daya Saing Global 2016-2017 
yang dirilis Forum Ekonomi Du
nia, daya saing masyarakat In
donesia merosot dari peringkat 
ke-37 ke peringkat ke-41, dari 138 
negara di dunia.

Jika ingin maju, kata Haedar, 
semangat perubahan harus di
tanamkan kepada bangsa Indo
nesia. Sebagai organisasi gerakan 
masyarakat, Muhammadiyah 
bergerak memelopori usaha pe
ningkatan daya saing dengan 
membangun infrastruktur pen
didikan, kesehatan, dan pereko
nomian rakyat.

Dalam bidang pendidikan, mi

salnya, Muhammadiyah memi
liki sejumlah perguruan tinggi 
dengan akreditasi A di beberapa 
kota, misalnya Yogyakarta, Ma
lang, dan Surakarta. Untuk me
ningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat, Muhammadiyah te
lah membangun rumah sakit di 
sepanjang pantai utara Jawa de
ngan aset triliunan rupiah.

Di bidang ekonomi, Muham
madiyah membuka Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis di perguruan 
tinggi Muhammadiyah. Pengu
atan ekonomi dilakukan dengan 
membangun perusahaan induk 
yang berafiliasi dengan unit usa
ha majelis ekonomi dan kewi- 
rausahaan PP Muhammadiyah.

"Dalam membentuk perusaha
an induk, organisasi menarget
kan tahun ini akan mengum
pulkan modal sebesar Rp 100 
miliar yang akan dialokasikan ke 
beberapa sektor bisnis prioritas 
untuk mendorong perekonomian 
umat,” lanjut Haedar.

Kemandirian perempuan
Ketua Umum PP Aisyiyah, Siti 

Noordjannah Djohantini, menilai

penguatan ekonomi Indonesia ti
dak terpisahkan dengan keman
dirian kaum perempuan. "Seba
gai kontribusi untuk masyarakat, 
Aisyiyah akan terus memberikan 
advokasi, mendorong perubahan 
kebijakan di tingkat lokal dan 
nasional yang berpihak kepada 
kelompok miskin dan perempu
an serta anak-anak,” ujarnya

Milad Muhammadiyah ke-104 
diperingati dengan sejumlah ke
giatan, misalnya Pameran Doku
mentasi Sejarah Muhammadiyah 
di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Puncak pe
ringatan itu adalah acara Resepsi 
Milad Muhammadiyah ke-104 
yang digelar pada Kamis malam 
di Gedung Sportorium UMY.

Dalam acara itu, PP Muham
madiyah memberikan penghar
gaan kepada guru sekolah Mu
hammadiyah yang dianggap 
memberi pengabdian luar biasa. 
Selain itu, PP Muhammadiyah 
juga memberi penghargaan ke
pada sekolah Muhammadiyah 
yang muridnya menghasilkan pe
nemuan di berbagai bidang.
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