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GERAKAN INKLUSIF 
MUHAMMADIYAH DI LUAR NEGERI: 

PENGALAMAN DARI JERMAN 
Ridho Al-Hamdi

Direktur International Program of Government Affairs 
and Administration (IGOV) Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, Ketua PCIM Jerman Raya Periode 2015-2017, 
Anggota LPCR PP Muhammadiyah 2015-2020

Perkembangan Muhammadiyah di Level Internasional 
Sejak awal era 2000an, Muhammadiyah telah berkembang di luar 

negeri ditandai dengan berdirinya cabang istimewa Muhammadiyah 
pertama kali di Mesir pada tahun 2002. Sejak saat itu, cabang istimewa 
Muhammadiyah berdiri di berbagai negara. Saat ini setidaknya ada 22 
cabang istimewa Muhammadiyah. Di Timur Tengah, cabang istimewa ada 
di Mesir, Maroko, Tunisia, Sudan, Libya, dan Saudi Arabia. Di Asia, cabang 
istimewa dapat dijumpai di Malaysia, Taiwan, Tiongkok, Jepang, Korea 
Selatan, India, Pakistan, Iran, dan Turki. Di daratan Eropa ada di Jerman, 
Inggris, Belanda, dan Perancis. Selain itu, cabang istimewa berkembang 
juga di Rusia, Amerika, dan Australia. Disebut sebagai “cabang istimewa”, 
karena kedudukannya di luar negeri di bawah binaan langsung Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah dengan luas area dakwah tidak ditentukan, bisa 
berbasis negara, kota, atau kawasan tertentu di sebuah negara. 

Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki “sister organization” di 
berbagai negara seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Timor 
Leste, Vietnam, dan Mauritius. Disebut “sister organization”, karena gerakan 
di luar Indonesia tersebut juga menggunakan nama “Muhammadiyah” 
sebagai identitas mereka, tetapi mereka tidak memiliki hubungan struktural 
dengan Muhammadiyah di Indonesia. Komunikasi dan interaksi antara 
Muhammadiyah di Indonesia dengan “sister organization” tersebut terus 
dilakukan dalam berbagai acara. 
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Meluasnya gerakan Muhammadiyah hingga ke berbagai negara 
tersebut menunjukkan, bahwa organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan 
pada 1912 ini telah memberikan inspirasi kepada generasi berikutnya untuk 
terus menyebarluaskan ajaran dakwah Islam yang moderat dan inklusif 
untuk kemaslahatan manusia. Dengan spirit al-Ma’un yang terus menjadi 
nutrisi dalam perjuangan para kader Muhammadiyah, getaran dakwah 
organisasi ini dapat menjadi magnet kuat bagi gerakan Islam tidak hanya di 
Indonesia tetapi juga menjadi duta peradaban Islam di dunia. 

Gerakan Inklusif Muhammadiyah di Jerman
Muhammadiyah masuk ke Jerman sejak awal 2000-an, tetapi secara 

resmi berdiri pada awal 2007 yang dipelopori oleh Rasjid Soeparwata, 
Ahmad-Norma Permata, dan timnya. Sebelum Muhammadiyah berdiri di 
Jerman, Tapak Suci telah berkembang terlebih dahulu sebagai duta budaya 
Islam terutama di Jerman Barat di bawah binaan Joko Suseno. 

Disadari sejak awal, bahwa Muhammadiyah Jerman hadir tengah 
minoritas Muslim di mana saat itu, secara kuantitas, Muslim Jerman masih 
sedikit serta Eropa saat itu hingga kini dihantui oleh isu yang bernama 
“Islamophobia” yang terus mendiskriminasikan Islam sebagai agama 
teroris, anti-perdamaian, dan anti-HAM. Situasi yang demikian membuat 
Muhammadiyah Jerman harus menjadi gerakan yang terbuka untuk 
berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat lokal Jerman. 

Karena itu, melalui Tapak Suci, Muhammadiyah berdakwah ke warga 
lokal Jerman dengan pendekatan budaya dan seni. Dalam obrolan santai 
antara penulis dengan pendekar Joko Suseno di kediamannya di Bonheim, 
sebuah kota kecil antara Bonn and Köln di Jerman Barat, Tapak Suci telah 
menunjukkan dirinya sebagai alternatif pencak silat yang dapat menarik 
perhatian warga Jerman. Hal ini terbukti dengan banyaknya murid yang 
tergabung dalam Tapak Suci Jerman tidak hanya orang dewasa tetapi juga 
anak-anak kecil. Saat ini, Joko Suseno telah memiliki puluhan murid dan 
sejumlah kader asli warga Jerman yang telah menjadi pendekar muda 
Tapak Suci. Bahkan, istri Joko Suseno adalah murid tapak sucinya yang 
merupakan warga asli keturunan Jerman. Saat ini keluarga Joko Suseno 
dikaruniai dua orang anak yang mulai beranjak dewasa. 

Tapak Suci Jerman telah pentas di berbagai ajang seni pencak silat 
baik di Jerman maupun di negara Eropa lainnya. Selain membina Tapak 
Suci Jerman, Joko pun membina Tapak Suci di Austria serta memberikan 
seminar dalam berbagai forum internasional. Ini merupakan bukti nyata 
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bahwa Muhammadiyah adalah gerakan inklusif yang mampu menembus 
batas-batas agama dan etnis. 

Selain melalui Tapak Suci, Muhammadiyah di Jerman juga 
mengembangkan dirinya melalui gerakan filantropi atau gerakan 
kedermawanan. Lazismu Jerman mulai berdiri di tahun 2016 yang diawali 
dengan pengumpulan zakat fitrah dan zakat maal menjelang Ramadhan. 
Awalnya, pengurus pesimis apakah gerakan ini akan berhasil atau tidak. 
Namun, dengan niat ikhlas untuk berdakwah, gebrakan pertama ini di 
luar dugaan. Respon warga Muslim Jerman cukup antusias terhadap 
kehadiran Lazismu Jerman sehingga baik warga Muslim Indonesia yang 
tinggal di Jerman maupun warga Muslim lokal Jerman dengan senang 
hati memberikan zakat fitrah dan maal mereka ke Lazismu Jerman. Hal ini 
tentunya didukung kuat oleh peran kader-kader Muhammadiyah Jerman 
yang tak henti-hentinya mensosialisasikan gerakan zakat fitrah ini ke 
berbagai komunitas Muslim Jerman. 

Selain gerakan zakat fitrah dan maal yang rutin diadakan setiap tahun, 
Lazismu Jerman juga memiliki “Gerakan Infaq Satu Euro” (GIRO) yang 
bertujuan menghimpun dana dari warga Jerman untuk tujuan bantuan 
kemanusiaan baik itu untuk korban bencana maupun ke kawasan negara 
konflik yang membutuhkan bantuan. Secara teknis, setiap warga Jerman 
yang ingin menyedekahkan hartanya ke GIRO, setiap bulan mereka akan 
transfer ke rekening Lazismu Jerman dan tentunya, laporan akan terus 
diinformasikan kepada mereka agar ada transparansi dan kepercayaan 
publik terhadap Lazismu Jerman. 

Tak kalah hebat juga adalah, bahwa Muhammadiyah Jerman memiliki 
siaran rutin bulanan bernama “Pengajian Online Uni-Eropa” (PENNA) 
bekerjasama dengan Radio PPI Dunia dan RadioMu. PENNA telah konsisten 
mengudara sejak Januari 2016 hingga sekarang. Narasumber yang diminta 
mengisi acara tersebut juga beragam, tidak hanya mereka yang ada di Eropa 
tetapi juga Amerika maupun negara-negara lainnya. Dengan berdakwah 
melalui PENNA, diharapkan nilai-nilai Islam moderat dapat diterima oleh 
warga negara di luar Indonesia terutama mereka yang tinggal di Eropa. 

Selain gerakan-gerakan tersebut di atas, kerjasama dan diplomasi 
Muhammadiyah juga dilakukan dengan berbagai komunitas Muslim 
Jerman, tentunya atas dukungan perwakilan pemerintah Indonesia di 
KBRI Berlin, KJRI Frankfurt, dan KJRI Hamburg. Selain itu, peran para kader 
Muhammadiyah saat mereka berinteraksi dengan warga lokal Jerman 
maupun dengan dunia kampus juga sangat membantu mengembangkan 
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dakwah Muhammadiyah ke berbagai lapisan masyarakat. Melalui peran 
para kader inilah, gerakan Muhammadiyah Jerman yang terbuka mampu 
menembus batas-batas keyakinan maupun etnisitas. 

Sebagai contoh, selama tiga tahun penulis menempu studi doktor 
di Jerman, diskusi tentang Islam maupun Eropa selalu dilakukan dengan 
berbagai teman sejawat lokal Jerman dalam berbagai kesempatan. Melalui 
obrolan non formal semacam ini, mereka mulai memahami Islam bukanlah 
agama kekerasan sebagaimana yang dikesankan negatif oleh media. Sikap 
ramah dan tolong menolong pun selalu penulis tunjukkan kepada mereka 
agar memunculkan kesan bahwa Muslim adalah orang baik yang peduli 
dan membantu orang lain. Sikap pribadi Muslim yang dimiliki oleh para 
kader Muhammadiyah Jerman sangat menentukan pandangan warga lokal 
Jerman, apakah Islam itu agama yang bermanfaat ataukah sebaliknya. 

Pengalaman praktis dari Jerman ini menjadi satu bukti nyata bahwa 
Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang terbuka terhadap siapa 
saja untuk kemanfaatan bersama. Transformasi gerakan Muhammadiyah 
yang berkembang dari waktu ke waktu semakin meneguhkan tesis bahwa 
gerakan Islam moderat ini melakuan apa yang disebut, meminjam istilah 
Fazlurrahman, dengan “double movement”: di satu sisi melakukan purifikasi 
atau pemurnian ajaran Islam agar tidak tercampur dengan nilai-nilai lokal 
yang tidak sesuai tetapi di sisi lain secara bersamaan melakukan dinamisasi 
bahwa Islam kontekstual sepanjang zaman dengan tetap berdialektika 
bersama realitas serta mampu hadir untuk menyelesaikan permasalahan 
ummat. Karena itu, Muhammadiyah mengembangkan gerakannya tidak 
hanya di dunia pendidikan dan kesehatan, tetapi juga ke ranah sosial 
keummatan seperti bencana, filantropi, dan pemberdayaan komunitas 
yang kemudian dikenal sebagai “Trisula Baru” gerakan Muhammadiyah.

Inilah apa yang disebut oleh Kuntowijoyo sebagai misi Islam profetik. 
Sebagai gerakan Islam yang meneladani ajaran-ajaran Nabi Muhammad 
SAW, Muhammadiyah konsisten untuk hadir menjadi bagian dari aktivisme 
sejarah. Dalam Maktifat Daun – Daun Maktifat, Kuntowijoyo mengatakan 
“Sebagai hadiah malaikat menanyakan apakah aku ingin berjalan di atas 
mega dan aku menolak karena kakiku masih di bumi sampai kejahatan 
terakhir dimusnahkan sampai dhuafa dan mustadhafin diangkat Tuhan dari 
penderitaan”. Doakan, Muhammadiyah Jerman beserta cabang istimewa 
Muhammadiyah lainnya tetap konsisten menyeberluaskan ajaran Islam 
yang membawa manfaat untuk kehidupan tidak hanya untuk manusia 
tetapi alam semesta. Tabik. 


