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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian diskursif/wacana ini dapat diberikan beberapa kesimpulan 

antara lain. Pertama, kontribusi Muhammadiyah terkait wacana pancasila dan 

nasionalisme cukup jelas dari perjalanan sejarahnya dari sejak pendirian 

Muhammadiyah yang mempunyai nilai sama dengan Budi Utomo terkait upaya 

pembangunan bangsa yaitu melalui pendidikan. Dari pendidikan Muhammadiyah 

nilai keislaman dan keindonesian sama-sama dijaga dan perkuat. Jelaslah 

persyarikatan Muhammadiyah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam 

merawat sistem berbangsa dan bernegara indonesia yang diletakkan diatas sistem 

pancasila, terbukti dari beberapa produk pemikiran Muhammadiyah yang telah 

disistimatisasikan selama lima tahun terakhir ini seperti halnya gagasan “Negara 

Pancasila” sebagai darul ahdi wasy-syahadah, Indonesia Berkemajuan, Islam 

Berkemajuan dan beberapa matan keyakinan Muhammadiyah seperti Pedoman 

Hidup Islami warga Muhammadiyah yang didalamnya terdapat panduan dalam 

berbangsa dan bernegara yang tentunya menjadi bukti  komitmenya 

Muhammadiyah untuk terus mengawal pembangunan dan ideology negara 

Indonesia. 

Kedua, penerimaan pancasila sebagai ideologi Negara memang harus diakui 

terdapat spectrum yang beragam. Hal ini bisa ditunjukkan dari pandangan dan 

pemikiran elit dan kader muhammadiyah kerap kali berbeda karena 

Muhammadiyah dibangun diatas sistem kolektif-kolegial yang mana semuanya 

memiliki suara dan hak yang sama untuk menentukan arus jalanya organisasi 
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Muhammadiyah. Ada tradisi otonomi dan wacana yang sangat kuat di dalam 

persyarikatan Muhammadiyah terutama dalam sikap politik dan hubungannya 

dengan rezim pemerintahan. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa para 

elit Muhammadiyah tingkat pusat sudah sependapat dengan pancasila. Namun, 

tidak bisa dinafikan bahwa kader-kader Muhammadiyah memiliki berbagai varian 

pemikiran yang bisa dipastikan tidak tunggal apalagi berhadapan dengan rezim 

kekuasaan yang berubah-ubah relasinya terhadap Islam dan masyarakat sipil islam.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis 

memberikan beberapa saran diantaranya: 

1. Muhamamdiyah harus memperluas ruang lingkup gerakan judicialnya, bukan 

hanya melakukan perjuangan di Mahkamah Konstitusi tetapi Muhammadiyah 

harus mengawal dari proses awal ketika UU itu diajukan di DPR agar makna 

Jihad Konstitusi Muhammadiyah tidak menjadi sempit. 

2. Muhammadiyah harus mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dibawahnya 

seperti organisasi ortonomnya dengan tujuan agar produk pemikiran 

muhammadiyah  ini berjalan pada level praksis bukan hanya pada level norma 

konstitusional. 

3. Penerapan darul ahdi-wasy syahadah Muhammadiyah ini harus 

berkelanjutan, di era kepemimpinan siapapun di level Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah harus tetap 

digerakkan, karena dengan pokok pikiran inilah Muhamamdiyah di 

abad keduanya bisa menjadi penentu buka hanya pembantu di republik ini. 

 


