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MENJADI KEKUATAN BESAR ,

Jokowi: Saya Cinta Muhammadiyah
AMBON (KR) - Dalam waktu 

dua minggu, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) sudah kembali mengun
jungi Maluku. Oleh karena itu, saat 
ada yang bertanya mengapa da
tang lagi ke Maluku, Presiden pun 
memberikan jawaban yang meng
undang perhatian masyarakat.

”Terus terang saya jawab, perta
ma, saya cinta Maluku dan kedua saya cinta 
Muhammadiyah,” katanya dalam sambutan 
tanpa teks Pembukaan Sidang Tanwir I Mu
hammadiyah di Islamic Centre Kota Ambon, 
Jumat (24/2).

Menurut Jokowi, Muhammadiyah sebagai 
pembawa misi Islam berkemajuan menjadi 
kekuatan transformatif terbangunnya masya
rakat yang lebih baik melalui pendidikan, kese
hatan dan aksi sosial lainnya. Hal ini menurut 
Presiden, ditunjukkan dengan kontribusi

Muhammadiyah dalam memba
ngun negeri.

Saat membuka sidang, Presiden 
menandai dengan pemukulan tifa 
didampingi Ketua Umum PP Mu
hammadiyah Dr Haedar Nashir, 
Menteri Agama Lukman Hakim 
Sjaefiiddin dan Gubernur Maluku 
Ir Said Assegaf. Pada kesempatan 

itu juga dilakukan penandatanganan pen
canangan pembangunan Universitas Muham
madiyah dan RS PKU Muhammadiyah Ma
luku. Presiden Jokowi juga meresmikan ber
operasinya Klinik Apung ‘Said Tuhuleley’.

Tampak hadir di acara ini Panglima TNI 
Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Kamavian, Ke
tua DPR Setya Novanto, Ketua MPR Zulkifli 
Hasan dan beberapa menteri Kabinet Keija. 
Tarian Lenso Sawat dan paduan suara

* Bersambung hal 7 kol 1

Jokowi..................................  . . . . Sambungan hal 1
oleh gabungan pelajar SMA/K Muhammadiyah Ambon dan SMK Kristen 
Ambon turut memeriahkan acara tersebut.

Sebelumnya, dilakukan penyerahan bantuan tiga unit mobil untuk 
MDMC dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas 
Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Uhamka Jakarta yang diserahkan 
masing-masing rektor. Presiden di forum itu menyebutkan, Muham
madiyah saat ini memiliki sekolah TK 4.263 unit, SD dan Ml 2.252 unit, 
SMP/MTs 1.632 unit, SMA/MK/MA 1.291 unit dan 171 perguruan tinggi. 
Semua ini, adalah kekuatan besar. Belum lagi fasilitas kesehatan yang 
datanya mencapai 2.159 serta mengelola panti asuhan dan panti jompo, 
namun Presiden mengaku tidak mengetahui datanya.

Presiden juga mengungkap kegalauannya, karena merasa belum 
berhasil. Padahal, katanya, sudah memerintahkan menteri terkait untuk 
menurunkan harga, ‘menginjak’ dan marah, namun belum bisa menurun
kan harga semen di Wamena dan Kabupaten Puncak di Papua yang ber

kisar Rp 800.000-Rp 1.500.000 bahkan ada Rp 2.500.000 per zak.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam sambutannya 

menegaskan dukungan organisasi ini menegakkan ekonomi berkeadilan. 
Bila hal ini diwujudkan secara nyata, menjadi terobosan baru dan dike
nang rakyat sebagai keadaan istimewa generasi bangsa. “Muham
madiyah dengan etos sedikit bicara dan banyak bekerja akan menjadi mi
tra utama pemerintah menurunkan kesenjangan sosial,” tambahnya.

Meski tidak langsung menyebut kasus, Haedar mendukung langkah 
pemerintah dalam menegakkan kedaulatan. Negara, harus berdaulat se
cara hukum agar tidak ada seseorang yang berbuat sekehendak hati. 
Muhammadiyah memberi apresiasi terutama Nawacita No 1 yang 
bertekad menghadirkan kembali negara dalam memberi rasa aman selu
ruh warga negara melalui politik bebas aktif. (Fsy)-a


