Berita: PDM Kabupaten Kendal

Sebanyak 640 Peserta Ikuti Olimpicad 2019
Senin, 04-02-2019
KENDAL.MUHAMMADIYAH.OR.ID, Sebanyak 640 peserta utusan dari SD dan MI Muhammadiyah se
Kab. Kendal mengikuti lomba bertajuk Olimpiade Ahmad Dahlan (Olimpicad) tahun 2019. Kegiatan
tersebut diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SD/MI Muhammadiyah Kab.
Kendal pada Sabtu (2/2) di SD Muhammadiyah Weleri. Ketua panitia, Sriyanta merasa bangga dengan
keterlibatan jumlah peserta sebanyak itu dan bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Kami
merasa bersyukur dengan jumlah peserta sebanyak itu, sebagai bukti bahwa mereka ingin berprestasi
melalui ajang Olimpicad “katanya. Menurut Sriyanta yang juga ketua FKKS SD/MI Muhammadiyah
Kendal, bahwa 640 peserta merupakan perwakilan dari 24 MI dan SD Muhammadiyah yang ada di
Kendal. “AUM pendidikan tingkat MI dan SD di Kendal terdapat 24 madrasah atau sekolah dengan
perincian 17 MI dan SD 7. Mereka dalam Olimpicad tahun ini akan mengikuti 18 cabang lomba yang
digelar, yaitu kaligrafi, khot, MTQ, Tahfidz Al qur’an, Adzan, Tapak Suci, Panahan, enggrang, cerita
Islami, menyanyi tunggal, matematika, IPA, catur, news reading, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa
Arab, roket air, dan futsal.“ beber Sriyanta yang juga menyebutkan setiap katagori lomba akan diambil
juara 1, 2 dan 3. Terkait dengan tempat lomba, pihak panitia telah menyiapkan 2 tempat selain SD
Muhammadiyah Weleri, yaitu SMK Muhammadiyah 1 Weleri, dan SMA MBS Muhammadiyah 1 Weleri.
Turut hadir dalam upacara pembukaan antara lain, jajaran Majelis Dikdasmen PDM Kendal, jajaran
Majelis PCM Weleri, dan ketua PDM Kendal, KH. Muslim. Dalam upacara pembukaan, KH. Muslim
memberi semangat kepada peserta Olimpicad 2019 untuk menjadi juara yang dapat dibanggakan oleh
sekolahannya “Jadilah orang yang berprestasi atau juara dan bisa memberi manfaat. Berprestasi itu
dapat diraih dengan tekun dan rajin berlatih. Juara itu dapat diperoleh dengan semangat tidak timak –
timik, lembek dan tidak nunak – nukuk, lelet“ pesan Muslim. Muslim menilai, kegiatan Olimpicad tidak
sebatas ajang meraih prestasi, tetapi memiliki dakwah yang mencerahkan dan menggembirakan sebagai
wujud apa yang menjadi tujuan Muhammadiyah. “Muhammadiyah dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu
terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah dilakukan dengan cara
berfastabiqul khairat, berlomba – lomba dalam kebaikan yang dalam istilah Olimpicad dikatakan
berlomba-lomba dalam meraih juara “ katanya, “ maka “ lanjut Muslim. “ Jadilah manusia yang
bermanfaat “ tegasnya. (Galuh AL/MPI Kendal)
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