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BAB 2 

Gambaran Umum Muhammadiyah 

 

A. Sejarah Singkat Muhammadiyah 

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang 

lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan21 di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 

08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai 

saran dari sahabat dan murud-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang 

bersifat permanen Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah 

bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. 

Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan 

keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik 

keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan 

positif di samping syarat dengan tahayul, Sedangkan kegelisahan moral disebabkan 

oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas. Sebagai 

sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling 

penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun 

kegiatan sosial lainnya. 

Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan 

perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid`ah. Organisasi ini juga 

memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal 

sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya di lapangan, mengkoordinir 

pembagian zakat dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi ini, 

Muhammadiyah bermaksud untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, 

mengadakan rapat-rapat dan tabligh di mana dibicarakan masalah-masalah Islam, 
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mendirikan lembaga wakaf dan masjidmasjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-

brosur, surat-surat kabar dan majalahmajalah. 

Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 

1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia 

Belanda untuk mendapatkan badan hukum (recthtspersoom) bagi Muhammadiyah, 

namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan Surat Ketetapan 

Pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, izin ini hanya berlaku untuk daerah 

Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta pula. 

Untuk menyiasati Pembatasan tersebut, K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan agar 

cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta berdiri dengan menggunakan nama 

lain, seperti Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, Ahmadiyah di 

Garut, dan perkumpulan SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah) di Surakarta. 

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 

1917 setelah Budi Utomo28 mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad 

Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya, 

dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di 

Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari 

beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Untuk mencapai maksud ini, 

anggaran dasar dari organisasi Muhammadiyah yang membatasi diri hanya pada 

kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja, haruslah lebih dahulu diubah. Ini dilakukan 

pada tahun 1920 ketika wilayah operasi  Muhammadiyah sudah meliputi seluruh 

pulau Jawa dan pada tahun berikutnya (1921), Muhammadiyah mulai berkembang 

ke seluruh wilayah Indonesia. 
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Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup 

kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah 

tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani 

berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), 

panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak 

sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo dan lain 

sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu, di dalam 

keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis, lembaga serta 

organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial 

kemasyarakatan. 

 

B. Visi dan Misi Muhammadiyah 

1. Visi Muhammadiyah 

Adapun visi Muhammadiyah adalah tertatanya manajemen dan jaringan 

guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid 

yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh 

bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha. 

2. Misi Muhammadiyah 

a. Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang 

dinamis dan berwawasan ke depan.  

b. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis. 

c. Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang 

lebih memadai. 
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d. Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan 

tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif. 

e. Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan 

kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru 

sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. 

f. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarluaskannya 

melaluiberbagai sarana publikasi. 

 

C. Struktur Organisasi Muhammadiyah 

1. Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah Jaringan kelembagaan Muhammadiyah 

terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinaan Wilayah, Pimpinaan Daerah, Pimpinan 

Cabang, Pimpinan Ranting dan Jama'ah Muhammadiyah. 

2. Pembantu Pimpinan Persyarikatan 

a. Majelis Sebagai pembantu pimpinan maka dibentuklah beberapa majelis yang 

bertugas sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam 

bidang tertentu sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing 

tingkat. Majelis sendiri dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, 

Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan 

kebutuhan. ini berarti bahwa majelis dapat dibentuk pada tiap jenjang organisasi 

Muhammadiyah (tingkat pusat sampai pada tingkat cabang). Saat ini 

Muhammadiyah telah memiliki 13 majelis, antara lain: Majelis Tarjih dan Tajdid, 

Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi 

dan Kewirausahaan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Majelis Pembina 
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Kesehatan Umum, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Lingkungan Hidup, 

Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. 

b. Lembaga 

Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung 

yang tidak operasional atau tidak langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan 

Muhammadiyah. Lembaga berkedudukan di tingkat pusat dan dibentuk oleh 

Pimpinan Pusat, apabila dipandang perlu, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah 

dapat membentuk Lembaga dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat 

di atasnya. Adapun lembaga yang telah dimiliki oleh Muhammadiyah, antara lain: 

Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Pembina dan Pengawasan 

Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penanganan 

Bencana, Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan 

Publik Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, Lembaga Hubungan dan Kerjasama 

International. 

3. Organisasi Otonom 

Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang 

memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan 

pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah. Organisasi otonom diberi hak 

mengatur rumahtangganya sendiri untuk membina bidang-bidang tertentu dalam 

rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Setiap organisasi otonom 

memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-

masing, mempunyai anggota dan struktur vertical, serta mempunyai tata cara atau 

prosedur kerja dan hubungan organisasi sendiri. Tujuan dibentuknya organisasi 

otonom adalah untuk: 
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a. Efisiensi Persyarikatan 

b. Dinamika Persyarikatan 

c. Pengembangan persyarikatan Adapun organisasi otonom yang telah dimiliki oleh 

Muhammadiyah, antara lain: Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiyatul 

Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, 

Hizbul Wathan dan Tapak Suci. 

4. Struktur Organisasi Inti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Adapun Struktur 

Organisasi Inti Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-1015 adalah sebagai 

berikut: 

1. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si 1947 

2. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. 1928 

3. Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum. 1827 

4. Dr. H. M. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum. 1811 

5. Dr. H. Abdul Mu`ti, M.Ed. 1802 

6. Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. 1436 

7. Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.A.P. 1279 

8. Prof. Dr. H. Syafq A. Mughni 1198 

9. Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si. 1146 

10. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. 1051 

11. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. 1049 

12. Drs. H. M. Goodwill Zubir 1085 

13. Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A 

 

A. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam 
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Muhammadiyah dikenal sebagai Gerakan Dakah Islam, Amar Ma’ruf Nahi 

Munkar (memerintahkan kebajikan/kebaikan dan mencegah kemungkaran atau apa 

saja yang diingkari dan ditolak oleh islam). Penegasan seperti ini jelas 

menggambarkan komitmen Muhammadiyah terhadap Surat Al-Imran ayat 104, 

suatu ayat yang menjadi faktor utama yang melatar belakangi berdirinya perjuangan 

Muhammadiyah. Berdasarkan ayat tersebut Muhammadiyah meletakkan khittah 

atau strategi dasar perjuangannya, yaitu Dakwah (menyeru, mengajak) Islam Amar 

Ma’ruf Nahi Munkar dengan masyarakat sebagai medan/kancah perjuangannya.  

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah dan 

tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagai 

gerakan dakwah, Muhammadiyah mengajak umat manusia untuk memeluk agama 

Islam (da’wah ila al-Khair), menyuruh pada yang ma’ruf (al-amr bi al-ma’ruf), dan 

mencegah dari yang munkar (al-nahy ‘an al-munkar) {QS. Ali Imran/3: 104}, 

sehingga hidup manusia selamat, bahagia, dan sejahtera di dunia dan akhirat. 

Karena itu seluruh warga, pimpinan, hingga berbagai komponen yang terdapat 

dalam Muhammadiyah, termasuk amal usaha dan orang-orang yang berada di 

dalamnya, haruslah memahami Muhammadiyah serta mengaktualisasikannya 

dalam kehidupan nyata. 

Muhammadiyah berkiprah ditengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia 

dengan membangun berbagai amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat 

orang banyak semacam berbagai ragam lembaga pendidikan dari sejak Taman 

Kanak-kanak, hingga Perguruan Tinggi, membangun sekian banyak Rumah Sakit, 

Panti Asuhan, dan sebagainya. Seluruh amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan 
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yang tunggal, yaitu dijadikan sarana dan wahana dakwah islam sebagaimana yang 

diajrkan oleh Al-Quran dan As-sunnah Shahihah. 

Menurut David A. Locher (2000) terdapat tiga hal yang membedakan 

gerakan sosial (social movement) dari bentuk perilaku kolektif lainnya, yaitu: (1)  

Organized , bahwa gerakan sosial itu terorganisasi, sedangkan kebanyakan perilaku 

kolektif tidak terorganisasi baik pemimpin, pengikut, maupun proses 

pergerakannya; (2)  Delibrate, gerakan sosial itu direncanakan dengan penuh 

pertimbangan dan perencanaan; (3) Enduring, gerakan sosial itu keberadaanya 

untuk jangka waktu yang panjang hingga beberapa dekade. Artinya sebuah gerakan 

sosial, terlebih gerakan keagamaan memiliki karakter yang kuat untuk bergerak 

secara terorganisir, terencana dan berkelanjutan sehingga tidak mudah tergantik 

oleh pergeseran politik. Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial-keagamaan yang 

biasa, tetapi sebagai gerakan Islam. 

Selain terkena hukum pergerakan, Muhammadiyah dalam gerakannya 

terkait dengan Islam. Bergerak bukan asal bergerak, harus dilandasi, dibingkai, dan 

diarahkan dengan Islam. Islam bukan sebagai asas formal (teks), tetapi menjiwai, 

melandasi, mendasari, mengkerangkai, memengaruhi, menggerakan dan menjadi 

pusat orientasi dan tujuan. Para pendahulu Muhammadiyah memaknainya dengan 

kaidah fiqhiyah “ma layatim al-wajib Illa bihi da huma wajib”. Artinya organisasi 

itu menjadi wajib adanya karena keniscayaan dakwah memerlukan alat organisasi 

tersebut. 

Sisi lain, tujuan Muhammadiyah adalah untuk mencetak ummat terbaik atau 

ummat yang unggul. Sebagaimana pokok pikiran keenam Anggaran Dasar 

Muhammadiyah disebutkan, bahwa “organisasi adalah satu- satunya alat atau 
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cara perjuangan yang sebaik-baiknya”. Ciri-cirinya adalah: a) Muhammadiyah 

adalah subjek atau pemimpin, dan masyarakat semuanya adalah objek atau yang 

dipimpinnya; b) Lincah (dinamis), maju (progresif), selalu dimuka dan militant; c) 

Revolusioner; mempunyai pemimpin yang kuat, cakap, tegas dan berwibawa; dan 

e) Mempunyai organisasi yang susunannya lengkap dan selalu dapat diperbaharui 

(PP Muhammadiyah, Manhaj Gerakan Muhammadiyah, 200; 19-30). 

 

B. Model Gerakan Keagamaan Muhammadiyah 

Muhamadiyah sebenarnya telah menggagas tentang penguatan basis 

gerakan sejak awal berdirinya, bahkan dalam Muktamar tahun 1970-an telah 

diputuskan untuk menggalang jama’ah dan dakwah jamaah (GJDJ). Hanya saja 

gagasan tersebut belum maksimal diimplemetasikan dalam aktivisme organisasi. 

Dalam konstitusi Muhammadiyah terdapat tiga model gerakan Muhammadiyah; 

pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kedua, sebagai gerakan dakwah 

Amar Ma’ruf Nahi Munkar, dan ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. 

Fokus kajian dalam pembahasan ini pada kajian yang pertaman yaitu 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Beberapa dekade yang lalu, telah di 

rumuskan pembinaan Jamaah, keluarga sakinah, dan qaryah thoyyibah untuk 

memperkuat basis. 

Kehadiran sebuah organisasi keagamaan Muhammadiyah sebagai gerakan 

tajdid ini, dipandang sebagai suatu kemajuan besar di kalangan umat Islam di 

Indonesia. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah menganggap bahwa 

tradisi keagamaan yang sinkretis, kehidupan aqidah dan amaliah Islam yang sudah 

kabur, serta masih statisnya pandangan hidup umat Islam terhadap ajaran dan dalam 
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perkembangan berikutnya, organisasi ini telah mampu melakukan berbagai 

terobosan melalui berbagai amal usaha. Berbagai terobosan yang dilakukan itu 

bertujuan untuk mencerahkan kehidupan umat dan bangsa Indonesia ke arah 

peningkatan kualitas pemahaman terhadap Islam. 

Muhammadiyah memposisikan diri sebagai oganisasi keagamaan dengan 

misi dakwah Islam amar makruf nahi munkar. Untuk menguatkan posisi itu, maka 

dirumuskan Lima Pilar Muhammadiyah, yaitu: 1) Muhammadiyah sebagai gerakan 

purifikasi aqidah Islam, 2) Muhammdiyah sebagai gerakan tajdid, 3) 

Muhammadiyah sebagai gerakan mobilisasi amal shaleh, 4) Muhammadiyah 

sebagai gerakan pencerahan (al-Tarbiyah), 5) Muhammadiyah sebagai gerakan 

non-politik praktis. 

 

B.1. Corak Keislaman Muhammadiyah 

Kemudian terkait dengan corak keislaman Muhammadiyah Robert W. 

Hefner memberi catatan khusus mengenai berdirinya Muhammadiyah di 

Indonesia ini. 

“Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah adalah pembaru dan 

penggagas luar biasa di Indonesia. Ia mengalahkan capaian-capaian 

pembaruan pemikir Islam dunia, Muhammad Abduh di Mesir. Subhan 

Mas, menyebut Ahmad Dahlan adalah penggagas organisasi pembaruan 

keislaman modern yang berspirit high politics di bidang pemikiran, 

pendidikan, dan kesejahteraan sosial.” 

 

Muhammadiyah kerapkali ditampakkan dalam berbagai wajah, sering 

dilihat dari corak ‘Pemurniannya” sehingga di tautkan dengan Ibnu Taimiyah dan 

Muhammadi bin abdul wahab bahkan sering kali disamakan dengan corak Wahabi 

yang dinggap corak yang keras dan kaku dalam membahas “TBC” (Tahayul, 

Bid’ah, Khurafat dan juga Syirik). Sedangkan di lain sisi sering ditambilkan dalam 
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corak Pembaharuan sehingga sering di samakan dengan pemikiran Muhamad 

Abduh, bahkan didalam sebagian masyarakat indonesia sering disebut sebagai 

“Pembawa Ajaran Baru”. Dari sisi persamaan dan perbedaan Muhammadiyah 

dengan gerakan lainnya terkhusus gerakan islam maka akan tampak bahwa 

Muhammadiyah Berkarakter tertentu sebagai Gerakan Islam. (Nashir, 2010:141) 

Muhammadiyah kerap disebut sebagai gerakan salaf yang melakukan 

pemurnian akidah sebagaimana praktik zaman nabi dan generasi setelahnya. Dalam 

segi akidah Muhammadiyah memang menganut salafiyah, sebagaimana yang sudah 

tertung dalam pernyataan tarjih dalam Himpunan Putusan Tarjih (t.t: 11) bahwa 

Muhammadiyah menjelaskan pokok pokok kepercayaan yang benar dengan 

merujuk pada kalangan umat terdahulu yang selamat. Gerakan ini ingin 

mengembalikan islam pada ajaran yang murni, yang tidak tercemar oleh tradisi atau 

ajaran lain dari luar (Nashir, 2010:143). 

Selain bercorak Salafiah Muhammadiyah juga bercorak Moderat (Azra , 

2005:12) Menyebutkan bahwa Muhammadiyah Merupakan satu gerakan yang 

bercorak “Salafiyah Wasathiyyah” yakni salafiyah “Modernis: yang cenderung 

berada di tengah tengah, yang berbeda dari salafi yang radikal, serta berbeda pula 

dengan salafiyah muhammad bin abdil wahhab dan Rasyid Ridha yang keras dan 

kaku. 

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan Islam dalam 

merawat Kebhinekaan nampaknya tidak ingin terjerumus dalam salah satu poros 

ektrim yaitu. Ekstrim kanan yang diklaim dan dikenal amat tekstual, dianggap anti 

perubahan dan cenderung curiga dengan berbagai produk pemikiran dan gerakan 

yang lahir dari barat. Sementara ekstrim kiri diklaim dan dikenal amat apresiatif 
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dengan pemikiran dan gerakan barat. Tidak jarang kutub ini dianggap agen atau 

kaki tangan barat itu sendiri. Muhammadiyah juga bukan rumah bagi pemikiran dan 

gerakan liberal-sekuler yang mengedepankan kebebasan dan membuang agama 

dari ruang aktivitas. Bagi Muhammadiyah kebebasan memang dijunjung tinggi 

sebagai hak dasar, namun bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan yang dianut 

Muhammadiyah adalah kebebasan terbatas yang mempertimbangkan eksistensi 

pihak lain. Selain itu, pemikiran dan gerakan sekuler amat bertentangan dengan 

Muhammadiyah, karena dapat bermuara pada gaya hidup permisif. Maka kemudian 

Muhammadiyah menempatkan dirinya sebagai pengusung 

Washatiyah/Moderat/Pertengahan yang tidak mencita-citaka model islam yang 

berpijak kepada kutub ekstim. Sehingga dalam konteks dan model ini 

Muhammadiyah akan dapat lebih mudah merawat Kebhinekaan Indonesia. 

(Nahir, 2010: 22) menjelaskan secara terperinci posisi Muhammadiyah 

yang berbeda dengan kaum tekstualis di satu ujung spectrum dan liberal di ujung 

spektuam yang lainnya. Pada konteks tertentu Muhammadiyah sangatlah tekskstual 

dan pada konteks yang lainnya Muhammadiyah sangat terbuka, Pendekatan-

pendekatan yang sering digunakan oleh muhammadiyah sering tergantung 

Konteksnya. 

Pilihan untuk menjadi gerakan wasathiyah bukan sebuah kebetulan, 

melainkan diputuskan secara matang dan terencana. Argumentasi yang digunakan 

Muhammadiyah sebagai gerakan wasithiyah dapat dilihat dalam Alquran, “Wa 

kadzaalika ja’alnaakum ummatan wasathaa…/ Dan demikianlah Kami jadikan 

kamu umat yang pertengahan…” (Q.S. Al-Baqarah/ 2: 143). Ayat tersebut 

mendapatkan penguatan dari sebuah hadis Nabi, “Khairul umuuri ausaathuhaa/ 
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Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan.” Ayat dan Hadis ini saling 

menguatkan. Umat Islam ditakdirkan menjadi kaum moderat yang tidak. 

Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa Islam merupakan agama yang 

mengandung nilai-nilai kemajuan untuk membangun peradaban yang utama dan 

menjadi rahmat bagi semesta, inilah yang disebut “Islam Berkemajuan” (Din al-

Hadlarah). Nabi Muhammad bersama kaum muslimin selama 23 tahun telah 

menjadikan Yasrib yang pedesaan menjadi al-Madinah al Munawwarah, kota 

peradaban yang cerah dan mencerahkan. Setelah itu selama sekitar lima sampai 

enam abad Islam menjadi peradaban yang maju di pentas dunia. 

Islam mengajarkan manusia untuk “Iqra” (QS Al Alaq: 1-5), menjadi pelaku 

perubahan dan berwawasan ke depan (QS Ar-Ra’du: 11; Al-Hasyr: 18). Islam yang 

mengajarkan tangan di atas (yad al-‘ula) dan bukan di bawah (yad al-sufla). Islam 

membentuk manusia Muslim sebagai atau pelaku sejarah (syuhada ‘ala al-nas ), 

selain hadir sebagai umat moderat (ummatan wasatha) dalam kehidupan (QS Al-

Baqarah: 143) . Umat Islam diharuskena menjadi golongan terbaik yang unggul 

atau khayra ummah (QS Ali Imran: 110), sehingga dapat menjadi rahmatan lil-

‘alamin atau rahmat bagi semesta alam (QS Al-Anbiya: 107). 

Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang 

melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Kemajuan dalam pandangan 

Islam bersifat multiaspek baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam seluruh 

dimensi kehidupan, yang melahirkan peradaban utama sebagai bentuk peradaban 

alternatif yang unggul secara lahiriah dan ruhaniah. Adapun da’wah Islam sebagai 

upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan diproyeksikan sebagai jalan perubahan 

(transformasi) ke arah terciptanya kemajuan, kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan 
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kemaslahatan hidup umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, golongan, 

agama, dan sekat-sekat sosial lainnya. 

Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, 

kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara 

dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjungtinggi kemuliaan 

manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diksriminasi. Islam yang 

mengelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, 

antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi 

seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi 

alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang 

secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, 

ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. 

Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mengembangkan pandangan dan 

misi Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit awal kelahirannya tahun 1912. 

Pandangan Islam yang berkemajuan yang diperkenalkan oleh pendiri 

Muhammadiyah telah melahirkan ideologi kemajuan, yang dikenal luas sebagai 

ideologi reformisme dan modernisme Islam, yang muaranya melahirkan 

pencerahan bagi kehidupan. Pencerahan (tanwir) sebagai wujud dari Islam yang 

berkemajuan adalah jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan 

memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, 

kejumudan, dan ketidakadilan hidup umat manusia. 

Dengan pandangan Islam yang berkemajuan dan menyebarluaskan 

pencerahan, maka Muhammadiyah tidak hanya berhasil melakukan peneguhan dan 

pengayaan makna tentang ajaran akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi 
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sekaligus melakukan pembaruan dalam mu’amalat dunyawiyah yang membawa 

perkembangan hidup sepanjang kemauan ajaran Islam. Paham Islam yang 

berkemajuan semakin meneguhkan perspektif tentang tajdid yang mengandung 

makna pemurnian (purifikasi) dan pengembangan (dinamisasi) dalam gerakan 

Muhammadiyah, yang seluruhnya berpangkal dari gerakan kembali kepada Al-

Quran dan As-Sunnah (al-ruju’ ila al-Quran wa al-Sunnah) untuk menghadapi 

perkembangan zaman. Termasuk kehidupan umat Islam Indonesia memasuki abad 

ke-21. 

Menurut Muhammadiyah, bahwa umat Islam di manapun termasuk Islam 

Indonesia tidak mungkin tampil sebagai Islam rahmatan lil-‘alamin jika dirinya 

tertinggal dan tidak berkemajuan. Islam rahmatan lil-‘alamin harus berkemajuan. 

Islam berkemajuan ingin mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan 

melalui transformasi sosial yang bersifat emansipasi, humanisasi, liberasi, dan 

transendensi (QS Ali Imran: 104, 110). Adapun da’wah dan tajdid bagi 

Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai 

agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman. Islam moderat di 

Indonesia tidak mungkin menjadi kekuatan yang berdaya saing tinggi dan dapat 

mempengaruhi kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan universal di abad ke-21 

jika dirinya lemah dan tidak maju. 

C. Muhammadiyah dan Komitmen kebangsaan 

Muhammadiyah sejak awal berdirinya selalu memiliki sumbangsih yang 

sangat besar terkadap perkembangan dinamika kebangsaan, Oorde lama ketika 

dipimpin oleh Soekarno, orde baru yang dipimpin Soeharto dan paska reformasi 

ketika Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. 



61 
 

E.1. Orde lama 

yang merupakan masa-masa penuh ketegangan antar anasir bangsa, 

Muhammadiyah juga punya kontribusi penting dalam pemerintahan. Saat itu 

bangsa ini terbelah dalam tiga golongan atau kelompok besar, yaitu kaum agamis, 

nasionalis dan komunis (NASAKOM), sebuah konsep yang diperkenalkan oleh 

Bung Karno untuk menyatukan semua paham kebangsaan di Indonesia. Alih-alih 

bersatu, ketiga golongan besar ini justru saling bersaing memperebutkan pengaruh 

dan kekuasaan politik yang berpotensi untuk mengancam integrasi bangsa. Pada 

saat itu, KH Ahmad Badawi diangkat oleh Bung Karno sebagai Penasehat Presiden 

untuk Urusan Agama. Di bawah bayang-bayang ancaman PKI, KHA Badawi 

berhasil meyakinkan Bung Karno untuk tidak membubarkan Himpunan Mahasiswa 

Islam (HMI) dan Muhammadiyah yang saat itu dihasut PKI sebagai organisasi 

pendukung utama Masyumi, saingan terberat PKI. 

Selain itu, syukurlah, bersama komponen agamis dan nasionalis lainnya, 

Muhammadiyah melalui KHA Badawi kala itu berhasil membendung bahkan 

meruntuhkan cengkraman PKI yang berhasrat kuat untuk meruntuhkan sila pertama 

negara, yang bagi Muhammadiyah dijiwai oleh semangat tauhid. Upaya ini tidak 

berjalan mudah karena PKI selalu berlindung di balik isu Nasakom dan selalu 

memperoleh dukungan kuat dari pemerintahan Soekarno. 

 

E.2. Orde Baru 

Orde baru merupakan eranya Presiden Soeharto. Pemerintahan periode ini 

nampaknya lebih mengedepankan semangat politik developmentaslisme,  Yang 

kemudian mencoba melakukan berbagai modernisme pembangunan dalam segala 
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bidang kehidupan. Melalui kabinet gotong royongnya soeharto melaksanakan 

untuk pertamakalinya program pembangunan 5 tahunan yang berdasarkan Garis 

besar haluan negara yang dinamai “Repelita” atau yang sekarang  kita kenal sebagai 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

(Suaramuhammadiyah.com. 2017: 1) 

Pada masa orde baru, dwi fungsi ABRI dihidupkan dan kekuasaan komunis 

disingkirkan sampai ke akar-akarnya. Dwi fungsi Abri berfungsi untuk. Pertama, 

menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan 

mengatur negara. Dwifungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer 

dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di 

parlemen hanya untuk militer, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik 

nasional secara permanen. Ketika Soeharto menjabat sebagai presiden untuk 

pertamakalinya maka yang ia lakukan adalah membubarkan PKI dan organisasi di 

bawahnya pada 12 Maret 1966 melalui suart 1/3/1966 yang kemudian diperkuat 

dengan Ketetapan MPRS Nomor: XXV/1966. (Kompas.com, 2016: 1) 

Pada tanggal 16 Agustus 1982 Presiden Soeharto di depan sidang pleno 

DPR RI meminta  Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas bagi seluruh partai 

politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Pada tanggal 6 Maret 

1983 keluarlah Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN yang 

mewajibkan Partai Politik dan Golongan Karya menjadikan Pancasila sebagai satu-

satunya asas. Melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985. Kebijakan tersebut 

juga berlaku bagi semua organisasi kemasyarakatan, Situasi ini menimbulkan 

ketegangan dan reaksi yang cukup hebat terutama yang datang dari ormas-ormas 

keagamaan. 
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Ketika itu Muhammadiyah dipimpin oleh AR Fachrudin. Gaya 

kepemimpinan AR Fakhruddin biasa disapa memiliki peran penting, yakni gaya 

kepemimpinan yang cukup luwes dalam menyatukan berbagai konflik pemikiran 

terkait dengan isu sensitif tersebut. Di depan semua hadirin di Muktamar 

Muhammadiyah ke 41 di Solo, AR Fachruddin menyebutkan bahwa asas Pancasila 

itu diterima, “dengan ikhtiar”, yaitu dalam pengertian bahwa penerimaan tersebut 

disertai tekad untuk “menegakkan kalimah Allah di Indonesia ini. Tidak 

merusakkan peraturan-peraturan di Indonesia, tapi tidak menjual iman, tidak 

menjual agama.” 

Sikap bijaksana tersebut ternyata cukup signifikan bagi keberlangsungan 

perjuangan persyarikatan. Era ini juga dapat disebut sebagai masa-masa 

kegemilangan Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Jumlah 

amal usaha di ketiga bidang tersebut mengalami peningkatan yang cukup pesat. 

Prestasi ini begitu mengesankan sehingga membuat Presiden RI saat itu, Pak Harto, 

berujar,” Sebagai orang yang pernah mengecap pendidikan Muhammadiyah, saya 

ikut mengharapkan agar Muhammadiyah tumbuh makin besar, makin kuat, dan 

makin banyak amalnya dalam bidang-bidang yang amat luas.” 

(Suaramuhammadiyah.com. 2017: 1) 

Dukungan pemerintah tersebut tentu sangat bermanfaat bagi persyarikatan. 

Akan tetapi, pada saat kekuasaan Orde Baru semakin menyimpang dari demokrasi, 

Muhammadiyah melalui Amien Rais, sebagai tokoh dan mantan Ketua Umum 

Muhammadiyah, maju mengingatkan Soeharto dengan saran melakukan suksesi 

kepemimpinan. Sayang, saran tokoh reformasi yang diusulkan dalam Sidang 
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Tanwir Muhammadiyah di Surabaya Desember 1993 ini tidak direspon positif yang 

berakibat munculnya gelombang demontrasi yang menjatuhkan rezim Orba. 

 

E.3. Pasca reformasi 

Muhammadiyah telah menformatkan dirinya sebagai organisasi dakwah 

yang siap memasuki era globalisasi, antara lain dengan mempelopori forum tingkat 

dunia dua tahunan yang disebut World Peace Forum (WPF) atau Forum Perdamaian 

Dunia yang pada akhir tahun lalu telah diselenggarakan untuk keempat kalinya. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dien Syamsudin, diharapkan dalam 

forum yang dihadiri oleh banyak tokoh dari beragam latar belakang itu dapat 

menghasilkan suatu solusi atas permasalahan dunia dalam konteks demokrasi dan 

multikulturalisme. 

Semangat menjawab tantangan global tersebut tidak lantas mengurangi 

kepeduliaan persyarikatan untuk tetap memperhatikan persoalan-persoalan 

nasional. Salah satu isu strategis tersebut adalah menyangkut penguasaan sumber 

daya alam dan energi yang keuntungannya semakin lama semakin berada di pihak 

asing. Hal ini kalau dibiarkan akan berdampak pada gagalnya pembangunan untuk 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, bersama 12 ormas Islam dan beberapa tokoh 

lainnya, Dien Syamsudin meminta Mahkamah Konstitus (MK) untuk mengabulkan 

uji materi mengenai kedudukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas 

(BP Migas) pada UU 22/2001 tentang Migas. 

“Muhammadiyah dan segenap orang dan pemohon akan terus 

melakukan kajian, pengawalan termasuk memberikan sumbangan 

pemikiran untuk pemerintah dan DPR … perjuangan untuk menegakkan 

konstitusi ini kami sebut jihad dan akan segera kami tindak lanjuti 

dengan melakukan gugatan ke pihak-pihak lain yang kami yakini 

merugikan rakyat,” 
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