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Dasar Ideologi Muhammadiyah 
1. Wawasan keagarnaan yang luas 
2. Menerima perubahan dan sifat kemoderenk 

Sifat Gerakan 
1. Gerakan dakwah amar makruf nahi munkar 
2. Gerakan cultural, yang lebih menekankan pengembangan wawasan SDM 
3. Sebagai gerakan purifi kasi dan reformsi 

Program Gerakan . 
2. Menegakkan dan menjunjung tinggi agarna Islam (misi) 
3. Terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya (tujuan) 

Komitrnen Warga Muhammadiyah 
1. Komitmen terhadap Islam, gerakan, dan amal usaha 
2. Islam yang berkemajuan (Islam) 
3. Ketaatan pada semua aturan dalam melaksanakan misi dan tujuan gerakan (organisasi) 
4. Mengembangkan amal usaha 
5. Munculnya Semangat "nasionalisme Muhammadiyah" 

Memelihara dan Meningkatkan Komitmen Warga Muhammadiyah 
1. Kajian Islam dan Sumber-2 ideologi Muhammadiyah tingkat pimpinan secara rutin 
2. Mengamankan sk PP tentang rangkap jabatan dengan organisasi sejenis 
3. Mengutamakan pimpinan AUM pada orang yang memiliki ideologi Muhammadiyah 

yang j elas 
4. Menumbuhkan kader Muhammadiyah dari keluarga sendiri 
5. Mengutamakan pemanfaatan AUM atau program yang dikelola oleh lembaga atau 

orang Muhammadiyah 



Meningkatkan Komitmen Ideologi Muhammadiyah 
Achrnad j ainuri 

Dalam gerakan Muhammadiyah ideologi merupakan aspek peyting yang 
b e h g s i ,  pertama, merasionalisasikan dan mempertahankan komitmen program- 
program Persyarikatan. Kedua, ideologi merupakan jastifikasi filosofis bagi tujuan 
gerakan serta landasan logis bagi sikap dan prilaku warga anggota Muharnrnadiyah. 
Ketiga, beberapa elemen ideologi merupakan rumusan teoritis yang tentatif dan karena 
itu bisa berubah sesuai dengan perubahan sosial budaya. Oleh karena itu ideologi bukan 
sebuah rumusan kaku yang tidak bisa berubah. Sebagai jawaban terhadap tantangan 
persoalan yang dihadapi oleh Muhamrnadiyah, ideologi selalu memerlukan rumusan 
baru. Dengan makna seperti ini, ada tiga pertanyaan pokok yang perlu dijawab, pertama, 
apa sesungguhnya ideologi Muhammadiyah itu; kedua, sejauh mana ideologi 
Muhamrnadiyah membentuk watak dan prilaku warga anggota Muharnrnadiyah dm; 
ketiga, bagaimana meningkatkan komitmen warga anggota Persyarikatan terhadap 
ideology Muhammadiyah. 

Ideologi Muhamrnadiyah dibentuk oleh nilai-nilai dasar Islam dan tradisi 
pemikiran kontemporer. Pandangan dasar Islam elit pimpinan Muhammadiyah yang 
dipengaruhi oleh tradisi keagamaan yang berkembang di Mekah akhir abad ke-19 dan 
awal abad ke-20 serta pemikiran pembaharuan di Mesir pada era yang sama mewarnai 
Muhamrnadiyah sebagai gerakan Islam modern yang terbuka. Paham Muhammadiyah 
dapat ditemukan dalam Falsafah Ajaran K.H. Ahmad Dahlan dan 17 Kelompok Ayat- 
ayat al-Qur'an Ajaran K.H. Ahmad Dahlan (keduanya diedit oleh K. Hadjid). Secara 
institusional, paham dan pandangan Muhammadiyah dirumuskan dalam Kesimpoelan 
Djawaban Masalah Lima dari Beberapa Alim Oelama, Muqaddimah Anggaran 
Dasar,Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Matan Keyakinan dan Cita-cita 
Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, dan Tafsir Anggaran Dasar. 
Secara filosofis semua rumusan di atas membentuk visi Muhammadiyah sebagai gerakan 
dakwah m a r  ma'ruf nahi munkar; yang memiliki misi dan tujuan: "menegakkan dan 
menjunjung tinggi agama Islam sehingga tenvujud masyarakat Islam yang sebenar- 
benarnya." 

Ideologi Muharnrnadiyah yang dirumuskan oleh generasi awal telah membentuk 
paham dan perilaku warga Muhammadiyah dan telah merubah kehidupan keagamaan, 
sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia. Pandangan dasar 
keagamaan yang melandasi pemikiran pembaharuan Muhammadiyah didasarkan pada 
argurnentasi bahwa Islam merupakan agarna rasional yang menumbuhkan kesadaran 
sosial dan moralitas yang bisa menjadi dasar kehidupan moderen. Muhamrnadiyah 
menegaskan bahwa Islam merupakan n~jukan utama bagi pembaharuan. Artinya, 
Muharnrnadiyah, pada satu sisi, tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dm, pada 
sisi yang lain, mendukung perubahan, selama tidak bertentangan dengan prinsip nilai 
Islam. Ideologi dasar ini kemudian membentuk wawasan dan pandangan warga 



Muhammadiyah yang teguh dalam "berprinsip," luas wawasan keagamaan,. dan 
berperilaku sebagai seorang moderen. 

Ideologi menuntut adanya komitmen warga yang memilikinya, demikian juga 
warga Persyarikatan terhadap ideologi Muhammadiyah. Komitmen yang dibangun oleh 
warga Persyarikatan berarti komitmen terhadap Islam, organisasi, dan amal usaha. 
Sebagai organisasi sosial keagamaan terbuka Muharnmadiyah menerima anggotanya dari 
berbagai ragam latarbelakang orientasi ideologi keagamaan, budaya, dan sosial untuk 
be rjuang di dalamnya. Siapa saja yang telah masuk menjadi warga anggota Persyarikatan 
mempunyai komitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar perjuangan Muharnmadiyah. 
Secara institusional komitrnen ini diwujudkan dalam ketaatan kepada semua aturan yang 
dikeluarkan oleh organisasi dalam melaksanakan misi dan mencapai tujuan gerakan. 
Ketaatan ini akan menumbuhkan semangat "Nasionalisme Muhammadiyah" yang 
melahirkan budaya cinta terhadap hasil perjuangan Muhammadiyah, baik ide maupun 
amal usaha Muhammadiyah. Kita tentu lebih memilih sekolah bagi anak-anak kita sendiri 
di Perguruan Muhammadiyah dari pada di perguruan lain; memilih KBIH 
Muhammadiyah dalam menyelenggarakan manasik haji dari pada lembaga serupa yang 
dikelola orang lain; rumah sakit dan balai pengobatan yang disediakan oleh 
Muhammadiyah dari pada pusat-pusat pengobatan di tempat lain; merasa senang 
bertransaksi dengan sesama warga Muhammadiyah dalam bisnis dan masalah-masalah 
sosial, budaya, dan politik dari pada dengan orang lain. 

Dalam perkembangannya sekarang, ideologi Muhammadiyah tidak lagi menjadi 
norma ideal yang mewarnai paham dan perilaku kebanyakan warga Muhammadiyah. 
Kecenderungan ini mengkaburkan batas ideologis antara paham Muhammadiyah dan 
non-Muhammadiyah. Warga Muharnmadiyah tidak mengenal lagi mana paham dan misi 
yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah dan mana yang tidak. Bahkan sebagian warga 
dan aktifis Muhamrnadiyah sendiri lebih memilih cara berpikir dan berjuang organisasi 
lain. Seakan-akan Muhammadiyah tidak lagi memiliki proqam yang diperjuangkannya. 
Mungkin, penomena ini akibat dari ideologi Muhammadiyah yang terbuka, yang 
menerima pikiran dan tindakan orang lain asalkan tidak bertentangan dengan prinsip- 
prinsip gerakan. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip gerakan tidak menjadi acuan dalam 
menimbang dan menerima ide serta gagasan dari luar. Karena ideologi dan prinsip 
gerakan tidak menjadi landasan berjuang, karena mungkin tidak tahu, maka 
menggunakan cara dan simbol orang lain menjadi suatu yang lumrah. Penggunaan simbol 
orang lain karena keadaan darurat pernah terjadi dalam praktik politik warga 
Muhammadiyah. Kesukaan meminjam milik orang lain menumbuhkan budaya cinta 
milik orang lain dan benci milik sendiri, yang pada akhirnya takut menampakkan 
identitas diri dan simbolnya sendiri. Bisa jadi, Muhammadiyah yang selama ini dikenal 
sebagai gerakan pembaharu, berfungsi sebagai dinamisator dan motivator bagi 
perubahan, tidak lagi memiliki hngsi yang sama. Karena itu tidak menarik untuk dibawa 
ke mana-mana disebabkan usianya yang sudah lanjut. 

Sebaliknya, beberapa organisasi yang dulu menolak modernisasi Muhammadiyah, 
yang sekarang menerimanya, dan beberapa gerakan Islam kontemporer yang 
bermunculan akhir-akhir ini menjadi competitor baru yang sering melanggar norma 



berteman. Dalam beberapa aspek gerakan baru ini memoles diri sehingga nampak 
menarik, meskipun sesungguhnya tidak cantik. Dengan daya pikat itu banyak warga 
Muhammadiyah yang kesengsem dan memberikan apa yang dirnilikinya. Ada faktor 
push, karena kondisi dalam organisasi sendiri yang tidak menarik lagi, dan faktor pull, 
organisasi baru yang menarik, yang mendorong banyak warga .Muharnrnadiyah beralih 
simpati. Kelemahan ideologis berakibat pada memudarnya jati diri warga 
1Vuharnrnadiyah sehingga semangat berorganisasi menjadi lemah. Kondisi ini 
memudahkan orang dan organisasi non-Muhammadiyah mengambil aset amal usaha 
Muhammadiyah dengan mudah. Direbutnya banyak mushalla dan masjid yang didirikan 
oleh orang Muhammadiyah merupakan contoh yang menarik untuk diperhatikan. 
Banyaknya arnal usaha Muhammadiyah yang dipimpin oleh orang lain, yang loyalitasnya 
terhadap Persyarikatan diragukan, juga menjadi tugas konsolidasi organisasi yang hams 
segera dilakukan. Atas dasar alasan ini, maka gerakan kesadaran ideologis perlu 
diturnbuhkan. 

Yogyakarta, 23 Februari 2008. 


