
E.L8

ISLAM BERKEMA'UAN

UNTUK PERADABAN DUNIA

Refleksidan Agenda Muhammadiyah ke Depan



ISLAM BERKEMA,UAN
UNTIJK PERADABAN DUNIA
Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan

Prolog: Haedar Nashir
Epllog: Din Syamsuddin

Diterbittan atas kerja sama:

t

I

TEMIU INDONESIA adalah iaringan pengkaiian keisl'amin dan keindo-

;;;i"* yang berakar piJ, fu,,,inah'lslam sckaligus terbuka terhadap

p.ti"*U"ng"n femikiian baru yang meniuniung nilai-nilai peradaban'

n:cderasi, dan toleransi.

PENERBITMIZAN:KRoNlKZAMANBARUadalahsalahsatuliniproduk
broduct line) Penerbit Mir"n y"ng menyaiikan informasi mutakhir darl;':

;;;;;k-p;";"k pemikiran dari pelbagai aliran pemikiran lslam' , ,

emEan
4blishingtale

^-.GMB

-
C.t-lrJot6

dco.g.rd--g Civ5t



ISLAM BERKEMAJUAN UNTUK PERADABAN DUNIA

Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan

Editor: Alpha Amirrachman, Andar N.tbowo, Azaki Khoirudin

Penyunting: lrawan Fuadi

Perancang Sampul: Andreas Kirsrrmahadi

Diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka

Anggota iKAPI

Jl. Cinambo No. 97 Bandung4ozg4

f . i,Lzz-) 78j4t66 - F. (oz-z) t8)43t6
E-n:ail : alirizan@mizan.com

http://www. m izan.com

ISBN; 978-979- 433-gtt- 4

Cetakan l: Desember zor5

Didistribusikan oleh Mizan Media Utama (MMU)

Ji. Clnambo 46 Bandung 4o294

T. ozz-78t55cto, F. ozz-78j4244

E-mail : mizanmu@bdg.centrin.net.id

Jakarta: f . ou-7874455, F. ozt -7854272

Surab aya: f . ojt-828t857, F . ojt-8239it8

Pekan oaru: T . o7 6t-zo7t6, F. o7 6t-z98rt

Medan: f/F. o6t-822958j

l,r1 akassar: i./ F. o 4t"t - 44or58

Yogyakarta: F . oz74-889249, F . oz74-88925o

Ban j armasin : T /F. o5u-jz5zr78

Layanan SM5

.f 
akarta: ozt-9zot6zz9, Bandung: o888828o555.'o85zg4riz778

FB : Mizan MeCia Utama

Twitter: @m izanmediautama

PThIffiA$\dTAffi YffiffT*Y;
ISLAM BERKEMA'UAN

UNTUK PERADABAN DUNIA

;\ 
lhamdulillah. Akhirnya dengan penuh perjuangan, ter-bit .;uga buku

-t \ini. Penulisarr buku ini diinisiasi oieh Ketua umum pimpinan lrusar
ir{uhammadiyah, proL Din S:.anrsuddin, M.A. (saat :ni Dr. Haedar Nashir).
Gagasan yang berangkat dari perbincangan ..Grup 

WA Islani Berkemajuan,,
teyrtang ide-ide kritis yang mencerahkan, serta harap.36_|_;2yurar: lrogresif
bagl Muhammadiyah rii masa depan dari para penulis dan ;.3611;,1. nlur,
iuluhammadiyah' Kemudian kami bertiga diamanahi untuk merruirdang
para pemikir dan penulis muda Muhammadiyah. Akhirn-va, dalanr p=rtemuan
dapat terlakana di CDCC iCentre for Dialogue un,,.i Coop".ori,r;_: anlong
Cirilisations) diJakarta.Ialan Kemiri No. 24, Menteng .l;rkarra pu-iai i (l j50,

Dalam pertemuan itu, Din Syamsuddin rnemberikarl pengarlier, bahu,a
taritatgan Muhammadiyah hari i ni adalah b agaimana Muhammadi.;a ir m e n -
jadi kekuatan penengah. Muhammadiyah dlharapkan mamFu ,i:..:ainkan
antara tajrtd wa tardic secara seimbang di tengah persoaran kor:r:rnporer.
Di mana kita melihag saat ini masyarakat sering sekair tidak man-.:u me.r-
bedakan mana wilayah yang tajrid fi at-,aqtdah dan ruj,lid, fi ,tl i,...,;.tnalslt.
Akibatnya, sering ter.iadi tajdid_isasi akidah atau sebaliknva, r-i;riC_isasi
muamalah. Har itu biasanya terjadi dikarenakai, desiminasi ideoic;:s ,vang
cenderung hitam-putih, diaiog yang cenderung dlalekfik, Au;,r, 

-yuni

dialogis-inklusif. oleh karena itu, diperrukan pernbentukkan krniongl
kantong intelektual dan satelit-saterit baru yang lebrh pr*gresif.., kr]t
menjadi kebutuhan Muhammadiyah.

pada Mukamar ke-47di Makassar, Muhamm adiy ahsiembaw aterr:2.. Ger a-
kan Pewerahan Men$a danesia Berr<emajuan", Bahwa. gerakan pemcerahan
Muhaannradiyah sejaiinya telah di:nuiai ;ejak Kyai Haji Ahmad, Dahlan.
Dengen geraLa* penceralun, Muhammadiyah terus bergerak dengan misi
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Haedar Nashir
Ketua Umum FP Mrihanrmadiyah z$; - zozc

;\ ilianrdulillah l.4uktamar Muhammadiyah ke-4.: langgal 3-7 Agustus 2t,r l ,

Aiulilalilah bertepatan 18-2?- Syawwal tq3s Hiirirah di Makas:ar tcl.rii

berlangsLing sukses, cerdas, produktif, dan mencerahkan. Masyarakai lu;rs

memberi pengliargaan positif atas keberhasiian lr,luktanar Muhammadir':rir
.,,ang dilaksanakan bersamaan dengan Muktar:rar- Aisr:vah Satu Abad ittr,

1,ang diniiai sebagai Muktamar teduh dan tidak gai;h. lvakil i,residi,n

Republik lnConesia, Dr. (Hc) H. Muhammad _lusuf Kala, dalam sambr:tarr

ite nutupa ii baiikan rnenyebutkan Muktamar Ir.l uharnrnalivah perl u menied i

contoii bagi organisasi-organisai lain.

Keputusan Muktamar yang sangat penlirg, serain menghasilkan

keperi{urusan haru Pimpinan Pusat MuharnmaCir, ah dan Prograu.r

Muharnmadil,ah lima tahun ke depan, pada saai s;:ra dirumuskannva

pemikiran terltarig Negara Pancasila sebagai Darul rndi Wa Syahadah,

Mode} Dakr.vah Pencerahan Berbasis Komuniias aiai dikenal I)ak,,r,a'

l(omunitas, serta tentang Isu-lsu Strategis Keumatar,. Kebangsaan, iat-r

Kemanusiaan Universal. Keputu:an-keputu: :n Mukrar:'iar terseb ut, iebih-

lebih jika mem'baca isinya, menunjukkan pemikiran 't-:ng mendalarn dan

iuas dari I''luhanimadiyah tentang berbagai rnasalah penrlng dan mendasar,

yang menggarnbarkan wawasan aiau pandangar: L{i;hammadiyah yang

berkernajuan. Pemikiran tentang Negara Pancaslia iermasuk pandangan

yang maju cianboleh dikatakam sebagai ljfihad dalanisi.,';.sa}l tslimiyyahyang

memadukan perspektif keislaman dan keindonesiaan kontemporer, _yang

belum dilakukan organisasi Islam lain.

Dengan rnelrgusung tema "Gerakan Fencerahan Menuju lndonesia

Berkemajuan",Wryakapresiasi dari ber4garn kalaryan mengenai beragam

hal tentang Muharnmadiyah yang bersifat &ontemporer. Bermacam tulisan
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EKSPANSI SP! RITUALiSME DAN

GERAKAN SOSIA!. MU HAM MADIYAH

Dari Regionalisme ke Transnasionalisme'

Hilmar,l l-atief

Spiritualisme dalam Gerakan Social Lembaga Keagamaan

'f) ada hulan Juli 2ol 4 say a diundang untuk mengha;iri sebua h kr.n,er-.,ns,

I yang diselenggarakan Cordaid, s&uah lembaga srvada_ya n-1as_r,.ir.rke:

Lrerbasis agarna Katolik dari negeri Belanda. Lemba5a ini berdiri se_ial: r.rhur.

1914 untuk membantu korban dan penderita akibat :eperangan ,1i lropa^

Cordaid rnasih aktif hingga saat ini delrgan pelt'agai rrogrant yang terka;:

,iengan kesejahteraan dan kemerdekam komunrtas. ':erdamai.rn. i.re.:,iiiar-,

dan hak asasi manusia, termasuk .li dalamnya mela";kan pelb;rg.ii L.*nru,

fasiiitasi, advokasi bagi kaum miskin, kelornpok rnarglnal, dan rnirrorii;_r ier.-

tindas untuk dapat menyuarakan darr nn-ndapatkan ir.:k-irak nrereta. i:-ilar.r

rentang 100 tahun, dari tgLq-zot{ Cor,laid telah c.:: masih L.eiierja ji ; "

negara, dari Afrika san:pai Anak Benua India, dari ..rnerika [-a,.irr s;ilpa:
Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Konfer:ensi t'ani 3er.tema " jl,. Fr-;rtic..

of the Mystique of Fraterntry: Ilcw ciirr tht Caritu fani:-, :;t ds .druirirr;r-.-. ["- _.

globali-zation of indiftbrence?" sebetulnl,a merupai:ar i.agian dari r,:n<raia:-.

organisasi ini dalam merayakan hari -fadinya -vang i.:-100 ta[1ir. -:,::;nya.

Cordaid sudah berusia satu abad, dan korribrensi itu ,j.:elar unt u k nr*ia, i:kar
pencarian ruang dan wacana barr.r atau setidaiul..': mengarrgkai i:.:-isu

strategis organisasi ini dalarn menl amlrtd abad ya-ng ie,lua atau mengladap:

tantangan-tantangan di abad ke-2 i,

Dilihat dari topiknya, jelas '.alrrva Co.daid a,lal:h lenlbaga su.:dava

berbasis agayna. Cordaid didirikan oleh komunitas Katolik di llelance dan

mendapatkan i nspirasi nya dari aj ar an-apr an Katoi ik. khus rrsn-va g;€asan

1 Tulisan ini merupakan edisi revisi dari draf nu*alah yang disampaikan pada smia;r pra-
Muktamar lr4uhammadiyah ke-47 dengan t€(ia -loternasionaiisasi Gerakan dan r-*a*hal

Muhammadiyah untuk Kemanusiaan Uni\E6al,- l6rE diseienggarakan di Uni'ersitas
Muhammadiyah Surakarta, 14 April 2015.
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tentanS Caritas. Situasi dalam konferensi tersebut sangat menarik, karena

dihadiri oleh hampir r00 (seratus) orang peserta yang mewakili organisasi

mitra Cordaid di pelbagai belahan dunia. Konferensi dibangun sedemikian

rileks dan informai. Para peserta yang hadir lebih banyak berbicara tentang

pengalaman-pengalamar, yang mereka dapatkan dalam mengelola isu da:-,

menjalankan agenCa-agenda perubahan yang diperjuangkann,r'a. Kasus-

kasus yang dihadapi para aktivis di negara-negara miskin Alrika maupur

Amerika Latin tentu tidak sama dengan problematika yang dihadapi orga-

nisasi Cordaid di Lropa. Keragaman sit'-rasi sosial-ekonomi dan ,linamrr:

politik di masing-masii.rg benrra yang menrberika,r konteks pada misr Coi'da,,:

men-jadi perhatian para peserta, yaitu bagaimana melakukan interpreta:r.

reinterprci:rsi da:l kontekstualisasi dari apa yang disebut dengan C.lritas:

abad ini.

Saya sendiri diundang saat itu bukan daiam kapasitas sebagai seora:i

mitra Cordaid atau aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di ir-rdonesra.

Saya diundang sebagai seorang pengamatyang telah melakukan kajian-kajial

tentang fiiantropi Isiam atau "Islamic charilie,s", dan diminta untuk berbag:

pengetahuan tentang konsep-konsep Islam dan pengalaman dunia-dur..:

lslam dalam melakukan kerja-kerja sosial, advokasi, maupun pemberdayaar.

Meski dernrkian, bagi saya pril-radi sebagai warga Muhammadil'ah, undanga:

ini terasa penting, setidaknya saya bisa melakukan refleksi sekaligus kompa-

rasi terhadap kecenderungan atau tren yang dihadapi lembaga ke.'nanusiaa:-.

dan Iembaga swadaya berbasis agama di dunia internasional. Undange:

ini juga mendorong saya untuk mengingatkan kembali tentang hari ja:.

Muhammadiyahyangke 100, yang dirayakan pada tahun 2012.

Terdapat kesamaan dan perbedan antara Cordaid dan Muhammadil,ai.

tentunya. Kesameann-va antara iain Muharnmadiyah dan Cordaii feialr me-.-

capai puncak kedewasaannya di usia yang ke satu abad, dan kedua orga

nisasi ini sama-sama melakukan pencarian wacana dan agenda aksi bar';

dalam memasuki abad berikutuya. Muhammadiyah dan Cordaid sama-sama

memiliki perhatian pada masalah sosial, cru,rriomi dan politik, khususnla

tentanS ketidakadilan ekonomi, hak-hak perempuan, lingkungan, misi

kemanusiaan, bantuan bencana alam, pendidik an, dan pelayanan kesehatan.

Perbedaan dari kedua organisasi ini tentu saja dapat dilihat dari sumber

inspirasinya. Meskipun sama-sama berbasis a1ama,Muhammadiyah menda-

sarkan pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah

Nabi, sementara Cordaid diinspirasi oleh ajaran-ajaran Kristen Katolik-

.Ksp^r,rsrspiRrTunusi{rrrA}lqSMlcslAltlHAtrMjeflq'lZ5

Ruang lingkup gerakan serta kerja-kerjanya jugt berberla' Cordaid yang

i.rr'.t Ot n.gr.u maju lebih banyak menjalankan program-progr''imnya di

irr. S.iut.,a, dengan sekian banyak "cabang" atau tepalnya "nrilra kerja"

Ji pelbagai belahan dunia. Sementara Muhammadiyah lebih terk.rlsenlrasi

Jl tn;on.riu. l",lodel pendekatan dalam menjalankan idealisme cl.rri riia-cita

lori.iny, pun tidak sepenuhnya sama Cordaid leb'ih banl.ak metrggutrakan

p.n;.tr,rn dan kerja-kerja advokasi,.ttlt"t"t' Muhanima'iiiah lebih

la,'riuk dirra.nai praksis gerakan yar-rg bersifat nneny;niuni ciar: rnelavani

u,as;,:, akat di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan'

U-i.rng dari perdet'atarr Can perb;ncangan vang munJlri ci kalangan

p.s..ta konferensi yang cliseienggarakan Cordaid di aias adalrrl: perlLli-va

,r.r"nrurkrn dan memaknai ulang konsep Ccrifas. Fara peserta t:'ernandang

per.iubahr.'.aumatKatoliksertaparaaktivissosial'kemarusiaan:.rnpoiitii.:

unlux merlgkontekstualLsasikan semangat dari konsep C;r'ir'l' MemanS'

agak sulit inenemukan padanan kata bahasa lndonesia illall'cun i':"rasa Aralr

ylng pu, dan tepat untuk nremaknai Carita-s. Secara nornratii. korls':p Cnritos

irrnr- air',rLnai sebagai -sikap mencintai kenranusiaan n:elaiui :rnal-am;:l

ke'ra,tikan. Artinya, sikap cinta kepada manusia dau kenianusi'l:rr meniarii

landasar, spirituaiitas daiant melakukan kegiatan-kegialan sosi;,' ekctnoni,

lan kentallusiaan.

\1eski tidak sepenuhnya sama, saya berpikir baht'a barangka;: i!1ilse-p iilt

bisa ,iisetarakan dengan kcnsep ilison cialar,i tradisi tsl:rrr. Padi :engaiian

Ramadan lahun 2013, Mtrhammadiyah mengar:3kat iema t€11:]:lg ,^Eilka

N'lui-Lan1nladiyah dalam S;'iritualitas Ihsan yang Eerkema-iuan i:lar.n P:r"-

spektif praksis". Para aktivis Muhammadiyah mericc'ba n:::vitalisasi

tirngsr organisasi, bentuk-L.entuk kerja dari Amal usaha \{uliarrmaciyah

(AUl,,1) d::r peran :csir) rkrivis Mr-Jramrr:ciyal.r di pei"bagai bio;:rg :nela-

iui kajian tentang "spirituaiitas lhsan". Dalarn sebuah perri-\'ata?:',lva,Pvof .

Din Syamsuddin, Ketua Umiim Pimpinatr Pusat tduhan-,madi1-:i-, periode

2005-2015, menyatakan bahrva "nilai-niiai ihsan ini ielah lerkuras seiring

dengan perputaran zaman", dan karena itu, "nilai-nilai vang d.uli hidup di

Muhammadiyah dapat kembali dimanifestasikan dan diinterp:etasikan"'

Dalam konteks inilah Din Syamsuddin mengharapka:l bahwa aktivis cian

organisasi Muhammadiyah tidak hanya menjadi kelornpck yang "banyak

amai ibadahny a,, (ak*ara 'amala), melainkan juga yang "berkuaiitas amal

ibadahnya" (absana'amala) (nepublika, ra Juli 2013). x.onsep spirituaiitas

ihsan yang ditawarkan Muhammadiyah dllekatkan dengan Saga-{an tentang

-*
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Islam berkemajuan. Dengan konsep spirituatitas fhsan ini, warga Muham-

madiyah mengimajinasikan bahwa kerja praksis organisasi ini menjadi Iebih

progresif, professiorral, tar-,gguh, dan berorientasi pada perubahan untuk

mewujudkan kedamaian dan kese_iahteraan umat manusia.

Konsep .caritas d,an ihsan acialah konsep tentang kebajikan, tentang

kedermawanan, kerelawanan, solidaritas sosial, dedikasi kemanusiaxp

dan kecintaan. Keduanya juga telah menginspirasi masyarakat modern, di

kalangan Kristen dan Muslim, untuk ter"us bergerak melakukan perubahan

dan raenegakkan keadilan sosial. Caritas .lan ih.;an tclah menumbulrkan

keterpanggilan hati marrusia irntuk menipe;"-l,iangkan hak sesamaliya.

oleh karena itu, seiring dengan perkembanear I zaman dan pergantian

generasi, inspirasi keagamaan seperti cariras dar-, spiritualitas ihsan ini akan

terus menjadi dasar dari organisasi-organisasr sosial keagamaan untuk

menjalankan misi-misi kemanusiaan dan keagarrraan sekaligus. Me:kipun

Ivluhammadiyah dan Cordaid memiliki modei spirit keagamaan yang sama,

pertanyaanyangkemudian bisa kita bahas adalah, mengapa orqauisasi seperti

Cordaid dapat lebih ekspansif dalam memasarkan konsep spiritualitasnya di

banyak belahan dunia? oi era modern saat ini. 'cagaimana Muhammadiy'ah

rnerumuskan konsep spiritualitasnya untr,rk warga dunia?

Diseminasi Spiritualisme M uhammadiyah

Pada bulan Agustus 2015, Muhammadiyah kem'rali melakukan perheiatan

besar, yaitu menyelenggarakan lvluktamar yant ke-47, Seperti muktamar-

muktamar sebelumnya, organisasi yang telah berdiri lebih dari seat'ad

silam ini terus melakukan pencarian wacana can agenda aksi baru. Hai

itu dilakukan agar Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan keagamaan

tidak kehilangan perannya di masa mendatang ketika tantangan zanan

terus berubah. Perdagangan bebas, konflik globai, globalisasi, dan lahirn-r'a

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah beberapa fenomena yang harus

direspo^,s secara cermat dan strategis oleh organisasi ini. Hal itu sesuai

dengan harapan sebagian besar dari warga Muhammadiyah terhadap kiprah

organisasi ini untuk dapat melampaui peran-peran yang dimainkannya di

tingkat nasional.

Di Indonesia sendiri, visibilitas organisasi ini di ruang publik sudah

tidak diragrrkan lagi. organisasi yang didirikan oleh ehmad Dahlarr pa& ra

November l9l2 ini memberikan aksentuasi yang kuat pada praksis sosial.
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irlterpretasi terhadap teks-teks keagar;raandirr,aterialisasikar, secara kelem-
rrgaa., darl kare'a itu, penir.rggalan sejarahnya lebih konkret. Hal ini ditan-
;ri dengan beragarnnya lemhaga-lernbaga yang didirikan organisasi ini
:;lani kurun satu abad, seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, panti
,suhan anak yatir:r. dan lembaga keriangan mikro, ,vang jumlahnya ribuan
.:;n tersebar di sei'.rruh wila_vah Nusantara.

Selai:: visibiliras aksi sosialnya, \1uha,:madiyah juga diarrggap meniiliki
.;rakter :deologi lsiam yang moderar, dan pada saat moderarisrre tersebut
-.r:1ng8a:' clel-r ban.,. ak kaia.gan seba;ai i.arakter khas Islam 

'irlrde!-!iis 
rndo-

-esia ,n.a:-.q patut iipertahankan den balrkan lidisernrnasi. Apalagi, dalar:t
:-ri da:a."arsa ter'-khir, ko,servati:rae dan kekerasan atas ll.ilra aga,rra di
: :ionesi' semai.:-. nenguat, dan toler.arsi antarumat beratama senraki,
.,.::,ger,:;r dan a;ap be.\:ung pal: rrerrir_.gkat.-v.a konflik sosiai. [Jersanta
'i:irlirrr.;ri-llya c;.ri linglaran ge:-aka, Islam ,tradisionaiis,, 

tJahdlatul
;a'ra {}'u-)' Muh:mmadi,,.ah masih diharapkan menjadi piiar masyarakat
:-'ii ii I:..ionesia ',a.g dapar men'rarigga kohesi'itas sosial *asvarakat da.

.: .;i,til:.. !Jn8sa.

i;; i-:ria inter:.:sionai. l luhar:-,aiii-l.iih juga bukan diantgap. organisasi
: 'rr' Par:isipasi ;':.ra akti'. lsnva 6a',-an fo*im-forum arrtarlar{sa j',ga teri:11
.::ta iilrintis, L.;i.: untuk:-nisi percamaia]1, ptoqrant k.,r.n,'.rirrn, dirlog
::,:.er ata::::a, dan _,.:rga uF ai-an),a il-,:uk rrenl,ukseskan prosJ-ani_i.rogra;
r."as-r'ararrat i,ter:asioral seperti i.il.!: (irlirrenitutt Develapmir,t'ocs), tr.resi,::
-'::1:ikia:.. seialu .:ja ada :afatan ;an prertanl.aatl tentang cabai:an bar..tj:ii;ia-. JiperL-:"i oleh ,ebualr t:.anisasi seperti Muhaml,,.,i;ruir. S.lr;,
,,:un_r,,a ajaiah, r::ngkinii"h Munar_maiiiyah. 

_vatrg saai jtt ii*rr.goriirr.
,.:aqai s:cuah or_:atiisasi lasionai ,.:::as i,do.esia, memasui, :ase i:aru .la:-,
:".:'irans:ormasi rr.enjadi gerakan isiam t:.ansnasional?

Tak dipungkir:' i'rurrannadiy ah ad.a\artproduk atau sintesi-. dari peibagai
;t:akan islam ya::g tumbuh dan L::-kenrbang pada akhir abad ke-rS dan,-..;al abai ke-20. ,ihmad Dahlan tersama teman_temaflnya, 66qsq5lis1:
:eorogi islam mciernis ki:as indcnesia yang sedikit banyak berbeca dengan

;erakan r''ang turr--ruh di Tinrur Tengah pada akhir abad ke-19. rarakteriltik
Tgasan teorogi rasionar-progresif MuhantmadAbduh yang dikombinasikan
:engan khazanah islam puritan ga1-a Ibnu Taimiyahdan Muharnmad ibn.lbdul lvahab, serta senruhan bud,aya Jawa telah menjadikan gerakan
lduhammadiyah unik di t"^asanya-
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Sentuhan buciaya lckal yang dilakukan Muhammadiyah terhadap un5*,
pemikiran Islam yang berkerrrbang di Timur Tengah yang menladi 'kiblat,

masyarakat'global' waktu itu,juga mendapat responsyang kuat di Nusantara.

Meski pacia mulanya budaya Jawa sangat kental dengan Muhammadiyah,

itu tidak berarti bahwa Muhammadiyah berkembang menjadi organisasi

berbasis etnis. Sebaliknya, gagasan keisiaman yang dikembangkan organisasi

ini bahkan ciireformulasi oleh tokoh-tokoh Muslim dari peibagai daera[,

mulai dari Sumatera Barat hingga Sulawesi Selatan, sehingga membentuk

jati dirinya sebagai gerakan modernis. Dalam beberapa dasawarsa setrlsl
berdirinya, Muhammadiyah berkembang sebagai gerakan meleirati tapal

batas Etnisitas, menjadi sebuah gerakan'transregional'.

S :L-;gai sebuah gerakan transregional, Muhammadryah cirgerakkan oleir

aktir.rs-aktivis Muslim dengan pelbagai latar belakang etnik dan bahasa.

Karenanya, gagasan-gagasan Muhammadiyah dlmanifestasikan dalarn

beragam aktivisme sesuai dengan kebutuhan lokal di Aceh, Papua, Sr"rlairesj.

Nusa Tenggara Timur, dan Yogyakarta. Itu artinya, unsur 'glokalisme' 
1,anq

dirumuskan Muhammadiyah menjadi'common sense' sebagian ntas"laralrat

Indonesia di tingkat regional. Tentu, masih menjadi pekerjaan rumah baqj

Muharnmadiyah sendiri, terutama lembaga-lembaga riset atau pusat-pu5at

studi ,r,ang dimiliki Muhammadiyah dengan perguruan tingginl'a untuk

men-r,'elami sejauh mana ideoiogi dan gelakan keislaman ala Muhamrrtadi,iair

membentuk identitas Islam regional di Nusantara dan Asia Tenggara ier,;::r:

Dari Transregional ke Transnasional

Setelah kurang lebih 100 tahun Muharnmadiyah bergelut menjacii ger.ak;r:

Islam transregional di Indonesia, pertanyaan selanjutnya adalah, sejaulr

mana organisasi lslam Indonesia, terutama Muhamn-iadiyah, se1:agli

organisasi yang strukturnya sudah sangat mapan, dapat melakukan ekspar',:i

geraknya ke belahan dunia lslam yang lain? Mungkinkan pada ab:.d ke j:i: rni

Muhammadiyah menggeser gerakannya dari transregional ke tran:,,osronai?

Di Indonesia, gerakan 'lslam transnasional' tengah menjadi periratian

publik. Yang dimaksud gerakan Islam transnasionai adalah gerakar.r lslanr

vang memiliki gagasan dan ideologi yang khas dan dapat diadop.si atau

mendapat drrl,"rrrgan aktif dari kaum Muslim di pelbagai belahan dunia.

Dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa sebagai sebuah gerakan.

EKSPANSi si,rflIUAri5r,!! cAti GtPAKAr.l SCsiA r]yllllli rq'lir 229t

tluhammadiyah hinqqa saat ini masih bisa disebut 'qeral:;rr lransreqional'

iliau 'organisasi nasicnal' khas Indonesia yang berdiri dj r,.ilavah Indonesia

ii;n keanggotannya lerdiri dari orang-orang Indonesi'r,

Biia kita bandingkan dengan beberapa orgatrisasi aiai qerakair lslam

iransnasional saat irl, ruang lingkup gerakan Muhzrrllrllad:i'ah rtrasih dalam

k.:regori regional. Sel,'ut saja gerakan Ikhwanul lt'lLrslinr:r (irersaudaraan

l:1.1n) yang didirikar oleh Hasan al'Banna pada tahi,n inlS. Gerakan inj

;.ri.at dikategorikar: sebagai gerakan transnasiotlal srlrit:< iel.rqan sentakin

.;:ngr-ratnya penga:'*i: tagasan gagasan vJng iikell-.:an-.'.i:1.:.er;rJ.ln po

r::k asal l,lesir ini il riunia Isiam iainnva. Ikh$'anL.l \'lusirrrlrll, l.iiii tidak

::.:::)'a menguat di l'i:slr. tetari-juga di negara-negari :.pel':i \1esir, Yordarr,

i'-,lestina, dan bahka:-. h'rdonesia. Keanggotannl'a lil;li. i:r-l-:'r.',s pada orang-

,-:.:ng Mesir atau .r-:ab, tetapi semakin Iuas. ldeoii'gi i;ijlji: Iiri,lnanul

).1'":slimin iiiinterpr:iasikan, dimoditjhasi, dan a.';et.i:"-::ici:an secara

:::beda-beda di peil'agai netat-a, ada lang tampll leL'rrr le':::i:i jan srilrrolir,

.rja pula yarrq berke:::bang menjadi aliran keras (har.li:,r:r-s)

Seiring dengan i:.. gerakart Saiaii dari Saudi, atairiiitr h::r':l Iahrir iiari

i:,:slinajugamenga.amitenolllenayang3ama.Gerakai:iersti:r:rlrkrn-,bang

rr:.rl_jadi gerakan ir:r:snasional yang (eanggotaan\.i :ers:'"'::r ji peli:agai

:.::sok dunia denga:: Iatar beiakang negara rnauir:utl eil::.;,::'g br:i-beda.

l.rrikian halnya de :-.gan gerakan GLilen dali Turki. rriesil: ir':itggoialrrlya

rasih banvak Lrerta.is einik Tr,rki, teiapi organisasr ciali ier-libaga ;'arg
;:ir:lolanya sudah lerseL.ar di pelbagal benua. Bila kria 'lri:!lj;ra ienleng

irr-akan tarekat, se:ut saja Qadiri-r'an dan Naqs-i-al'anci:- ;il- ieniu saja

i::rarnpuan riniuk ::r'lransilrmasi nerrjadi 8.el-ak:rll :ra::n.:slonal lei:ih

-r,,lrsvat lagi. Sudah seiarna berabad-abad gerakan tarei.lt te::ej::il berpet-an

i.:agai gerakali tranlnastona, dan tersebar'di selur.ril .lllni..

Yang menarik a:aiah bah,.r'a buah pikiran (gagas;:n si:::::';:l dan aksi

scslal) para ideolog gerakan Islam transnasionai, seperi: ,4r-Banna dan

Sar 1,id Qutb (lkhrvarul lr4uslirnin), Fethullah Giilen/ilod-ia.:'er:ii (Ceral'an

C;ien), maupun Tacil''uddin An-Nabhani (Hizbut T.:hrirr- lersebar l.ras

Ca: menjadi bacaan _:utaan orang. Salah satu kunci dan kei*;ian gerakan

islam transnasionai adalah gagasan para ideoiogn-ra ):arg ;;nui;ie dan

dirresentasikan secara utuh sehingga menjadi rujukar, para p*ngikutnya.

Para ideolog gerakan lsiam transnasional biasanya rnen':aeii figur yang

gagasannya direplikasi Ji berbagai negara oleh para perlgagumnr-a.
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fircngapa perlu internasionalisasi dan apa tujuan dari internasionalisasi.

tnternasionalisasi Muhammadiyah dapat diartikan sebagai upa',;i LttrluJ'

rnemperkenalkan Muhammadiyah (visi dan misi, tuiuan dar.: citrr r itu,

s..sial, karakLeristik gerakan, corak ideologi) kepada ntasyaral:;,: drrrr;,

.,qar hluhammadiyah dapat berperan aktif dan memiiiki cia. a srrin;;

lalartr menyelesaikan persoalan-persoalan -yang menjadi n:-rh;rliar,

;lrrnia iniernasional. Di antara beberapa persoalan 1'ang dihaca:r tirrniz

ilobal adalah kemiskinar, konfrik. terorisme, ketimpangan eko: -:ri, <ia.'

J istlri rl i r: asi.

lnternastcnalisasi Gagasan

i.:onsep irtei-nasionalisasi gagasar.r acialah mempromosikan l'e:.,'

:";rkan dan ajaran yant dirumuskan oleh Muhammatli-r'ah i":-.

rokoir NiLrhammadil,ah. 'lagasan iang ditampiikan acialah gagd);r

lroderat. berkemajuan. cerpihak :aria keadjian dan trer-:1ur.r_ii'.:

nilai-nilai kemanusiaan universa,. P:'rses interttasior-ralisasi ter:::

':at dilakukan dengar: cara nrenriiseminasikan kan a-kar', e

tJrrhanrnadiyah dan pa'..Jangan-pandangan tokoh Muhar:'inadi., :':
:iunia internasional, raik meia,',li penerjemaitan bLi<,.1-tui'l-

l,t-:hamnadiyah, manh; Muhan'r::ad:"ah, gagasan pel:-ri:r'uar'.

nradivah. dakwah Muhai:irnadi','ah. ataupun pandangan keisla:-r, -

:okoh l',luhammadiyah ie daianr i'aha.sa-bahasa 65ipo r:r:i',i..' :

2enerj:r,-lahan tersebui :-:rneran ',.ntuk menguit reseps: a:au F .

ihaial'ak iiunia 'erhada; ;rsi darr r::rsi i.tuhamrnadi_t'ah.

lntern asional isari Pei'a:,t

i(onsep internasionaiisas- peran acalah meningkaikan perzl'r ser'.a i,:i'itii;:n-,

madiyah sebagai sebuai: qerakar, isiarr dalam forum-foru.,': dan iregralar-,-

kegiatan yang berskala irternasic:lal,,-!aik berupa misi ke:nanr-i:.aan. rrri:-

perdamaian, maupun kegiatan scsial dan ilmiah. lnternasionalr:as; Lrera.,

riiiakukan tidak hanya ..ieh Muiiammadiyah sebagai orgarrisos.. r.'i;r.
juga dapat melibatkan orgarisasi-organisasi otonom ian a:r.a: usaha

iv,luhammadiyah di bidarg kesehatan, pendidikan dan sosial-ke,:i'.anusiaar.

Peran Aisyiyah dalarn penanggulangan tuberculosis, perarr aktji iiuhal---
madiyah daiam forurn-l--rum perdarnaian, kerja sama Perguruan Tinggi

Muhammadiyah dengan iernbaga pendidikan internasionai dalam nengem-

bangan ilmu pengetahu:n dan teknologi, s€rta peran aktif NtDl.{C ciaianr

kegiatan kemarrwiaan adalah beberapa bentuk internasionalisasi peran

N{elihat profil dan sejarah Muhammadiyah yar:g relatif telah 'suksts'

men-iadi gerakan transregional di Indonesia' bukan tidak mungkin bahw;1

ideoiogi Islam moderat dan aktivisme sosial organisasi ini mendapal

."rpo* dari belahan dunia lainnya' Tentu saja' hal itu bisa terjadi bila para

pemikir dan ideolog dari gerakan modernis ini mampu mend.iseminasi gaga-

,un ,r.,...ku rang lebih genuine dan utuh kepada masvarakat dunia yan'q

lebih luas. Sehingga, sinaran organisasi Muhammadiyah lebih merata datr

tersebar luas, terlebih ketika gagasan Islam moderat dan berkenrajual

masit memiitki tempat Ci kalarrgan masyarakat intei.t-t:sional de't'asa ini'

kirusr:nya d;iarn me:ioo,'ollg perd;'maian duiria l'erltu sajr seguC;lng p'-

kerjaan rumalr menanti aktivis Muhammadil'ah untuk bisa ntengantariran

Ir4uhammadii.ah agar tidak .hanya'nlenjadi .ortllas nasiot-tal,, tetapi geral<al.

'lsiar:: iransnasional' 1'ang disegani dan mencerahkan' Salail satunya adalai'

kenlarnpuan ';ara pemirnpin dan ideolog Muhammadit'ah ur.rtr'rk belino'"ii:;

dan lrenyusun Sagasall besar mereka secara ginrine darl utuh serta lllallll-rL

mengkomunikasikannl a ke pelbagai masyarak'at di dunia lslanr iainn-va'

Ke Arah lnternasionalisasi Muhammadiyah

Teriapat beberapa rnakna dari interrrasionalisasi gerakall MLrhanlnradiyair.

Per!;:'rc, internasionalisasi dalam mengerlalkan \luhanlrnadiYah iri

"dun;a internasional" melalui pendirian cabang-cabane isiimewa di li-rai

nege:i. KedLr-i, partisipasi lviuhamn'adiyah di dr-rnia lnlenlasional (itiq''

penir-gkatan kerja salrla Muhammadiyah dengan ler-lrbaga-lembaga J;

iur. ".g..i 
c: bidang akadernik marfdr'l program lainrlr.a ltalanr p'elb;rgai

kont:ks. konsep internasionalisasi dalam detlnisi di atirs sudah dilakLrkar:

oleh lrluhammadiyah. organisasi ini telah mertibuka cabang-cabarlg isti

n1e\'.a oleh para kader dan simpatisannya )ang belada dj luar nt'grri.

berpartisipasi dalam forum-forum internasiotlal maup'ltn kegiatan lain c:

dunia internasional, dan sudah menjalin kerjasama dengan len'baga-lenrbaga

internasional (lembaga donor lembaga p'endidikan)'

Dalam tulisan ini, saya ingin nlenekankan tiga hal konsep inter-

nasionalisasi Muhammadiyah, yaitu: internasionalisasi gagasan' irrter-

nasionalisasi peran, dan internasionalisasi gerakan' Secara lebih konkret'

tigamodeiinternasionalisasidiatasharusdihadirkandalamkonteks
tertentu sesuai dengan isu-isu strategis yang melatarbelakongi perlunya

internasionalisasi. Artinya, pertanyaail mendasar yang harus dijawab adalah'

I
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yang saat ini sudah dilakukan dan perlu dikembangkan oleh Muhammaciiyah

di masa depan.

lnternasionalisasi Gerakan

Konsep internasionalisasi gerakan adalah menjadikan Muhammadiyah

sebagai salah satu rujukan model praktik keislaman yang dapat diterapkan

tidak hanya dalam konteks keindonesiaan, tetapijuga diadopsi dalam ruang

lingkup yang leblh )uas. Strategi internasionalisasi gerakan merupakan

wujud konkret dan dampak dari internasionaiisasi gagasan d"n peran. Sistein

keanggotaan Muharirmad;1'ah mer.jadi iebrh terbuka dan mcrnbe"il:an ke-

mungkinan bagi berdir!riva cabang-cabang Muhammadiyah di negara-

negaralainyang didirikan tidak hanya oleh para aktivi s I,4uhammadiyah _yang

berada di luar negeri, tetapijuga oleh anggota-anggota atau para simpaiisan

yang berasal dari luar negeri dan merasa memiliki kesesuaian dengan stra-

tegi gerakan dakwah Islam Muhammadiyah. Untuk itu, proses kaderisasi

dan pelatihan-pelatihan 1'ang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dapat

diperluas iingkup:iya serta lebih variatif modelnya. Pembinaan terhadap

mahasiswa-mahasiswa Nluslim dari negara-neagra asing seperti Mala,vsia,

Thailand, Filipina, Mesir, Turki dan sebagainya yang sedang melanjutkan

pendidikan di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah dapat menjadi

salah satu target kaderisasi. Selain itu, pembinaan secara intensif cabang

istimewa yang berada di iuar negeri dapat dilakukan untuk mendukung

internasionaiisasi gerakan Muhammadiyah.

Pentrtup

Proses internasionalisasi membutuhkan persiapan yang matangdan teren-

cana, memerlukan energi dan modal yang besar, serta kesiapan dukungan

sumber daya yang andal. sebab, proses internasionalisasi identik dengan

kemajuan, kekuatan daya saing, dan profesionalisme. Oleh karena itu,

peta jalan internasionalisasi harus dirancang dan diintegrasikan kepada

bidang-bidang, lembaga-lembaga, serta amal usaha yang berada dalam

Muhammadiyah. Sebab, proses internasionalisasi organisasi Muhammadiyah

harus didukung oleh kesiapan kader Muhammadiyah yang tidak hanya

memiliki visi global, tetapi juga memiliki keterampilan, profesionalisme dan

dedikasi dalam menjalankan roda organisasi. Tentu saja, di balik keinginan

upaya untuk melakukan internasionalisasi peran Muhamrnadiyeh, terdapat

nilai-nilai intrinsik keagamaan yang harus terus terjaga dan dipupuk
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selailjang waktu, yaitu spiritualisme Vang berorientasi pada keadilarr d;rn
kemajuan peradaban manusia. selain itu, yang terpenting adalah nilai-rrilai
instrinsik spiritualisme itu harus dapat dirumuskan dengan baik untuk [,isa
Jipahami oieh lebih banl'ak warga dunia.[]
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