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Dipilih dan disepakatinya nama Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan dan para 

pendiri lainnya sudah pasti punya makna, antara lain yaitu mengikuti langkah- 

langkah, baik dalam pemikiran-kepribadian-peribadatan-tindakan dan segala 

aspek kehidupan Rasulullah Muhammad Saw., yang telah ditentukan Allah Swt. 

sebagai uswafun hasanah. Mulai dari pemilihan nama ini sudah jelas bahwa 

Muhammadiyah akan selalu komitmen meletakkan Al Qur'an dan Sunnah - 
Hosulullah di atas segala "isme-isme"- idiologi- dinamika pemikiran dan 

kebijakan manusia. Sebagai orang yang beriman pada kitabullah Al Qur'an, 

Ahmad Dahlan sekali-kali tidak pernah meragukan (me-dhoni-kan) Al Qur'an, ia 

mengajarkan pemahaman terhadap tekstual AIQur'an ,berangkat dari tekstual ini 

kemudian secara langsung diwujudkan dengan aktualisasi pengamalan ajaran 

lslam itu nyata ( kontekstual dengan situasi dan kondisi yang dihadapi ). Dalam 

ha1 ini Ahmad Dahlan dikenal yaitu pertama sebagai penggerak pemurnian 

Islam, dan kedua sebagai pembaharu metode dan menejemen amaliah Islam, 

yang kemudian sering disebut sebagai gerakan tajdid (inovasi) dalam bidang 

sosial -budaya-dan keagamaan. 

Dengan landasan taukhid dan keimanannya yang kuat, Ahmad Dahlan berani 

menyampaikan ajaran lslam dan ide-idenya di segenap lapisan masyarakat, 

baik intenal umat Islam, maupun di lingkungan agama , organisasi, dan lembaga 

pendidikan di luar Muhammadiyah. Ahmad Dahlan dalam dakwahnya sering juga 

menggunakan mujadalah (debat), dalam debat selalu meluruskan pandangan 

yang salah terhadap Islam, menunjukkan kelebihan Islam, dan pembelaan 

terhadap Islam. Sejarah telah mencatat suatu peristiwa pada saat warga 

Muhammadiyah Muntilan resah karena tanah Kampung Kauman akan dibeli 



untuk perluasan grejb dan seminari. Mereka dengan uangnya uang yang banyak 

selalu membujuk warga agar menjual tanahnya, namun warga yang mayoritas 

muslim dan Muhammadiyah itu menolak, Dalam rangka membentengi upaya 

penguasaan tanah Kauman Muntilan itu, di datangkanlah Ahmad Dahlan untuk 

menghadapi Van Lith. Penyelesaiannya dengan perdebatan agama yang 

disaksikan oleh masyarakat, Van Lith tidak dapat mengimbangi Ahmad Dahlan, 

kemudian diakhiri kesediaan pihak gereja tidak akan membeli kampung Kauman. 

Keberanian debat Ahmad Dahlan dilandasi oleh keimanan dan taukhid yang 

kokoh, serta istiqomah-komitmen pada Islam, Ahmad Dahlan tidak pernah 

bergenirlg dengan mengorbankan aqidah, tidak pernah kompromi yang akan 

merugikan lslam dan umat Islam. Belum pernah ada bukti sejarah bahwa Ahmad 

Dahlan berteman dengan pendeta dan pastor, kalau toh ada pertemuan untuk 

berdebat, bukan unfuk berkawan. Memang kalau dengan para pejuang 

pergerakan nasional, antara lain HOS Cokroaminoto, Suwardi Suryaningrat (Ki 

Hajar Dewantara -sering ngaji di rumah Ahmad Dahlan), lingkungan Sarekat 

lslam dan Budi Utomo, para ulama termasuk Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan 

berteman akrab. 

Kita harus menyadari bahwa kepemimpinan Ahmad Dahlan masih di zaman 

pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pada era itu simbol-simbol budaya yang 

dibawa Belanda (yang Itebetulan menindas bangsa Indonesia) dianggap 

semuanya negatif dan harus dilawan. Dengan demikian terjadilah anti pati apa 

yang dari Belanda. Kondisi yang demikian dapat dimaklumi, namun perlu sikap 

yang cerdas dalam menghadapinya. Ahmad Dahlan termasuk seorang tokoh 

yang cerdas dan punya pemikiran kedepan, sehingga dalam menangkap simbol- 

simbol sosial-budaya yang dibawa Belanda dapat menyeleksi dan kemudian 

justeru dapat memanfaatkannya, artinya melawan Belanda dengan senjata yang 

dibawa Belanda. Dalam menyeleksi apa yang dari barat itu, Ahmad Dahlan 

punya dasar Al Qur'an sebagai furqon, dan As Sunnah. Oleh karena itulah 

Ahmad Dahlan berani dalam kawasan pemamakaian metode dan menejemen 

dari. barat itu, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Munculah 



pembaharuar~ pendidikan dan pembelajaran, bentuk struktur organisasi, 

manajemen zakat, rumah sakit, rumah miskin, panti asuhan, lembaga ekonomi 

koperasi dan sebagainya. Semua lembaga itu diberi ruh Islami, sehingga 

meskipun dikatakan modern, namun tetap istiqomah pada Islam, sebagai contoh 

didirikan sekolah HIS med De Qurlan(Sekolah dasar berbahasa Belanda 

dengan diajarkan Qur'anllslam). 

Kepemirnpinan Ahmad Dahlan menjadi bukti sejarah yang dijadikan teladan bagi 

para pemuka Muhammadiyah di abad ini dan abad yang akan datang. Memang 

zaman sudah berbeda, yang dihadapi dalam perjuangan juga berbeda, namun 

satu yang tidak boleh berbeda, yaitu sikap-dan tindakan yang istiqomah- 

komitmen pada Al Qur'an dan As Sunnah harus tetap tegak, kalau masih ingin 

mempertahankan ~ ihammad i~ah  dan Islam di Indonesia. Alhamdulillah, 

kepemimpinan Muhammadiyah dari periode-keperiode yang telah dilalui, 

terlepas dari kekurangan-kelebihan masing-masing, dapat dicatat bahwa 

Muhammadiyah tidak pernah pecah !, sekali lagi Alhamdulillah !. Mengapa 

demikian, insya Allah jawabnya adalah : 

Pertama, para pimpinan Muhammadiyah masih banyak yang mukhlisin, 

sehingga dalam pemilihan kepemimpinan jauh dari sifat-sifat ambisius yang 

berorientasi kekuasaan. Dalam Muktamar Aceh ada salah satu persyaratan 

kepemimpinan Muhammadiyah, yaitu mengikuti perintah rosulullah yang 

menyatakan " Demi Allah ! kami tidak akan mengangkat seorang dalam satu 

jabatan, pada orang yang menginginkan atau orang yang meminta suatu 

jabatan" (HR. Abu Musa A1 As'ary, Bukhori dan Muslim). 

Kedua, kepemimpinan Muhammadiyah bersifat kolegial, dan keputusan 

kepemimpinan juga secara kolegial. Oengan demikian kebijakan tidak bertumpu 

pada seseorang, dan tidak pula menjurus kepada kultus individu. 



Ketiga, para pimpinan Muhammadiyah sadar menjadi khodamil ummah, 

pembawa amanah yang harus bertanggung jawab pada Allah swt dan umat. 

Oleh karena itu, pimpinan Muhammadiyah yang baik adalah di samping melihat 

keatas ( memiliki idealisme ), juga harus selalu melihat ke bawah( peka dan 

tanggap atas realitas sosialnya ), dan akrab dengan umat-berada di hati umat. 

Keempat, pimpinan Muhammadiyah tetap Istiqomah-komitmen pada ajaran 

lslam berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah, sehingga pemikiran dan kebijakan 

langkah-langkah yang dilakukan tetap di jalan Allah. 

Pimpinan Muhammadiyah mendatang menghadapi situasi dan kondisi zaman 

yang semakin kompleks, ~ l e h  karena itu sistem kepemimpinan yang kolegial- 

utuh-akrab atau"go1o~g-gilig" dengan ikatan ukhuwah lslamiyah yang kokoh,dan 

istiqomah terhadap lslam sangat diharapkan. Dalam kepemimpinan yang 

kolegial itu juga diharapkan terdapat berbagai unsur dan professi yang handal, 

punya ruhul lslam yang kuat, insyaAllah Swt. akan mampu menghadapi arus 

zaman Postmodernisme dewasa ini. Arus postmodernisme dari Barat yang 

bercirikan antara lain : dekonstruksi, pluralisme, liberalisme, bila dibiarkan akan 

merusak sendi-sendi kelslaman yang mendasar. Segera disadari sejalc dini 

bahwa virus-virus liberalisme -pluralisme-dekonstruksi yang disupport dana dan 

media dari negara-negara Barat sudah dihembuskan untuk menghacurkan umat 

lslam Indonesia. Kerja virus-virus itu menggoyang pilar-pilar aqidah Islam, 

antara lain medhonikan A1 Qur'an (menisbikan-menganggap kebenaran A1 

QuJan itu relatif); memahamkan semua agama itu benar; dan braind washing 

terhadap para pengembang pemikiran di kalangan umat Islam. Kerja virus-virus 

itu bagaikan agen Barat yang sedang mengadakan "pembusukan" dari dalam 

kalangan umat lslam di Indonesia, dapat masuk juga di Muhammadiyah. Hal ini 

sangat membahayakan lslanl dan umat lslam di masa kini dan masa yang akan 

datang. Muhammadiyah sebagai organisasi lslam terbesar di Indonesia perlu 

mewaspadai wabah virus-virus yang akan merusak lslam dan Muhammadiyah. 



. . 

Tidak kalah pentingnya, pimpinan Muhammadiyah yang akan datang adalah 

orang-orang yang mampu memberikan solusi (jalan keluar) permasalahan 

kemiskinan,ketenaga-kerjaan,pendindasan terhadap rakyat lemah, korupsi, 

dekadensi moral, kemaksiyatan, keterbelakangan pendidikan, dan sebagainya, 

yang harus segera ditanggulangi. 

Oleh karena itulah pimpinan Muhammadiyah yang akan datang sebenarnya dan 

sebaiknya dipegang oleh orang-orang yang lstiqomah terhadap ajaran Islam, 

,punya karakter ulama, punya karakter cendikiawan,professional yang handal , , 

cerdas-berwawasan luas, punya kemampuan membina dan akrab dengan umat. 

Bila Muhammadiyah dan pimpinannya tetap istiqomah di jalan Allah, insyaAllah 

Muhammadiyah akan selamat, mendapat rahmat, dan kuat di bawah 

pengaysman Allah ;ang maha kuat dan maha bijaksana . Akhirnya, mari kita 

cermati firman Allah ini : 

" Dan bahwa Kami perinfahkan bahwa di jalanku yang lurus (alQur'an), 

maka ikutilah, dan janyanlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, 

karena jalarr-jalan lain ifu memisah-jauhkan kamu dari jalan Allah 

Demikianlah perintah Allah agar kamu bertaqwa" 

( Al Qur'an S. Al An'am : 153 ). 
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