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TAUSIYAH 
ZULKIFLI HASAN

Ketua MPR Zulkifli 
Hasan memberi
kan Tausiyah Ke
bangsaan pada 
para wisudawan 
Madrasah Mu' alti- 
min di Sportorium 
Universitas Mu
hammadiyah 
Yogyakarta, Senin 
(1/5). Dalam 
wisuda tersebut 
Zulkifli juga mem
berikan hadiah 
kepada lulusan 
terbaik tahun ini.

Madrasah Mu’allimin sudah 
melahirkan tokoh-tokoh 

terbaik negeri ini.

uasana berbeda tampak di Spor
torium Universitas Muhammadi
yah Yogyakarta (UMY), Senin (1/5) 
pagi. Ratusan siswa, yang meru
pakan siswa kelas 12 Madrasah 
Mu'allimin Muhammadiyah Yogya

karta, hadir di lokasi tersebut untuk mengikuti 
wisuda purna siswa tahun pelajaran 2016/2017.

Pada kesempatan itu, diwisuda sebanyak 
162 siswa. Mereka terdiri atas 27 siswa dari 
jurusan keagamaan, 85 siswa jurusan IPA, serta 
50 siswa jurusan IPS. Acara menjadi sangat 
istimewa dengan kehadiran sejumlah tokoh, 
antara lain Ketua Umum MPR RI Zulkifli Hasan, 
Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Sek
retaris Umum PP Muhammadiyah Agung Da- 
narto, dan mantan ketua umum PP Muham
madiyah Syafii Maarif.

Dalam wisuda tahun ajaran 2016/2017 ini, 
dikukuhkan tiga lulusan terbaik dari masing- 
masing jurusan. Terpilih sebagai lulusan terbaik

jurusan keagamaan adalah Hidanul Achwan 
dari Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan lulusan 
terbaik dari jurusan IPS yakni Setiadi Pradana 
Atmaja dari Bantul, DI Yogyakarta.

Kemudian lulusan terbaik jurusan IPA adalah 
Ahmad Mu'taz Shobari dari Semarang, Jawa 
Tengah. Dari ketiga lulusan terbaik ini terpilih 
sebagai kader paripurna terbaik 2016/2017 yakni 
Hidanul Akhwan. la pun berhak atas hadiah Rp 
25 juta dan satu unit laptop dari Ketua MPR RI 
Zulkifli Hasan.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menga
takan beruntunglah para siswa yang bisa belajar 
di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogya
karta ini. Menurut dia, Madrasah Mu'allim in 
merupakan pondok pesantren terbaik di negeri 
ini. "Madrasah Mu'allim in sudah melahirkan 
tokoh-tokoh terbaik negeri ini, seperti Buya 
Syafii Maarif dan masih banyak lagi." ujarnya.

Lebih lanjut ia mengingatkan, saat ini demo
krasi begitu bebas, syarat untuk menjadi negara 
maju adalah menguasai ilmu pengetahuan dan 
teknologi, nilai-nilai luhur, dan saling percaya. 
Untuk itu, agar lulusan Mu'allim in bisa terus 
maju, maka harus menguasai ilmu pengetahuan 
yang sudah dilandasi n ila i-n ila i kehidupan 
pondok pesantren ciri khas Muhammadiyah.

Diakui, kesempatan bagi pemuda Indonesia

untuk terus maju itu sebenarnya sangat terbuka 
lebar. "Saat ini tidak ada halangan apapun anak- 
anak untuk menjadi apapun di masa depan. Di 
republik ini semua terbuka lebar siapapun bisa 
jadi apapun terpulang pada daya juang dan ke
sungguhan masing-masing anak saja," katanya.

Zulkifli mencontohkan Presiden Joko Wi- 
dodo yang merupakan pengusaha mebel dan 
akhirnya bisa menjadi wali kota Surakarta, 
gubernur DKI jakarta, hingga menjadi Presiden 
RI. Begitu pula dirinya, kata Zulkifli, yang lu
lusan Pendidikan Guru Agama (PGA) dari sebuah 
kota di Lampung dan kemudian menjadi pe
ngusaha, anggota DPR, Menteri Kehutanan, dan 
menjadi Ketua Umum MPR. "Siapa pun bisa 
menjadi apapun di negeri ini,” jelasnya.

Karenanya, Zulkifli berharap kader pemuda 
Muhammadiyah jebolah Madrasah Mu’allimin 
Yogyakarta terus melanjutkan kuliah untuk 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal senada diungkapkan Ketua PP Muham
madiyah Yunahar Ilyas. Menurut Yunahar, untuk 
memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih 
banyak, pendidikan tidak hanya sebatas lulusan 
SMAsaja. la berharap lulusan Madrasah Mu
'a llim in Yogyakarta terus melanjutkan pen
didikan ke jenjang berikutnya.

la menegaskan Muhammadiyah sendiri

memiliki banyak perguruan tinggi Muhamma
diyah (PTM) yang tersebar di seluruh Indonesia. 
"Teruskanlah ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi, syukur ke Timur Tengah atau beberapa 
PTM juga sudah terakreditasi A," kata Yunahar.

Kerja sam a internasional
Pada kesempatan sama, Kepala Madrasah 

Mualimin Yogyakarta, Aly Aulia, menuturkan 
wisuda tahun ini memang dilakukan secara ber
beda dari tahun sebelumnya. Tahun ini, pihak
nya sengaja menghadirkan Ketua MPR RI Zulkifli 
Hasan untuk memberikan pidato kebangsaan.

"Harapannya para lulusan Mualimin bukan 
hanya mengetahui wawasan keagamaan saja 
tetapi juga wawasan kebangsaan, nasionalisme, 
dan keindonesiaan. Maka itu, kader Mu'allimin 
bisa menjadi kader Muhammadiyah yang mele
sat untuk membawa persyarikatan dan bangsa 
ini lebih maju lagi," ujarnya, menegaskan.

Diungkapkan pula, pada tahun ini sudah 
banyak prestasi yang ditorehkan siswa mad
rasah Mu'allimin di beberapa kejuaraan nasional. 
Pihaknya juga melakukan kerja sama dengan 
beberapa sekolah internasional di dunia. Antara 
lain sisterschool dengan ABIM Khalifah Ma
laysia, Singapura, dan dengan sekolah di Turki.

Bahkan dengan beberapa sekolah tersebut, 
Madrasah Mu'allim in melakukan proses ak
reditasi ijazah dan kompetensi. Dengan begitu 
ijazah di Madrasah Mu'allim in akan diakui di 
sekolah-sekolah itu.

Tak hanya itu, Madrasah Mu'allimin Yogya
karta juga menindaklanjuti kerja sama dengan 
King Saud University dan Al Azhar University di 
Kairo. Kerja sama dirancang agar lulusan Mua
lim in bisa melanjutkan ke kedua perguruan 
tinggi tersebut.

Saat ini, katanya, ada beberapa lulusan Ma
drasah M u'allim in yang sudah melanjutkan 
kuliah di Al Azhar dan King Saud. Demikian pula 
tahun ini ada enam lulusan madrasah itu yang 
diterima di Perguruan Tinggi Negeri di Indo
nesia melalui ja lur SNMPTN.

Ditambahkan, untuk meningkatkan kualitas 
dan kuantitas lulusan, Madrasah Mu'allim in 
Yogyakarta bersiap membangun kampus te r
padu di wilayah Sedayu, Kulonprogo. Lahan yang 
sudah disediakan lahan seluas tujuh hektare 
dari kebutuhan lahan sekitar 11 hektare.

Tahun ini kampus tersebut akan dibangun 
secara resmi dan diharapkan bisa dibuka untuk 
kegiatan secara umum empat tahun mendatang. 
Jumlah biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 800 
miliar. "Kita optimistis bisa menampung santri 
dua kali lipat dari sekarang, setidaknya ada 3.000 
santri baru jika kampus itu sudah jadi," katanya.

Dengan begitu, papar Aly, pihaknya berharap 
bisa lebih banyak menghasilkan alumni yang 
berkualitas secara akhlak dan ilmu pengeta
huan untuk membawa kemajuan persyarikatan 
dan negara.»


