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PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 
 

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 
Nomor: 53/KEP/I.0/B/2007 

 
Tentang 

 
TANFIDZ KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH 

TAHUN 1428 H / 2007 M 
 

Bismillahirrahmanirrahim 
 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah: 
 
Memperhatikan : Hasil keputusan  Tanwir Muhammadiyah tahun 1428 H / 2007 M 

yang berlangsung pada tanggal 7 s.d. 11 Rabi'ul Akhir 1428 H / 25 
s.d. 29 April 2007 M di Yogyakarta; 

 
Menimbang : 1. Bahwa keputusan Tanwir Muhammadiyah tahun 1428 H/2007 M 

telah diambil secara sah sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

                              2. Bahwa agar keputusan Tanwir tersebut dapat segera 
dilaksanakan,    perlu ditanfidzkan dalam surat keputusan; 

 
Mengingat :  1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 24; 
  2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 23; 
 
Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah  

tanggal 11 Mei 2007; 
 

M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 

TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN TANWIR 
MUHAMMADIYAH TAHUN 1428 H/2007 M 

 
Pertama : Mentanfidzkan keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H/ 

2007 M sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini. 
 
Kedua : Keputusan-keputusan  yang  bersifat  umum  merupakan  pedoman    

dan rujukan bagi Pimpinan Pusat dalam mengambil kebijakan dan 
pelaksanaan kegiatan di semua sektor. 

 
Ketiga : Keputusan-keputusan  yang  bersifat  intern,  pelaksanaannya  akan 

diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
 
Keempat : Khusus keputusan-keputusan tentang: 
  a. Pembuatan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM) oleh 

Pimpinan Wilayah, akan dituangkan dalam Surat Keputusan 
setelah persiapan teknis administrasinya selesai dirumuskan. 
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  b. Tindak lanjut instruksi tentang pembubaran Yayasan, akan 
dituangkan  dalam Surat Edaran. 

  c. Penetapan `Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus, akan 
dituangkan dalam surat keputusan Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah dan disesuaikan dengan Qa`idah Organisasi 
Otonom. 

  d. Pelaksanaan Musyawarah dimulai dari bawah (Musyawarah 
Ranting. Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah, 
Musyawarah Wilayah, Muktamar), akan disesuaikan bersamaan 
dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga. 

  e. Pembentukan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan 
Pengembangan di tingkat Wilayah (bagi yang memiliki 
sedikitnya 3 (tiga) PTM, akan diinstruksikan oleh Pimpinan Pusat 
setelah Pedoman Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan 
Pengembangan disahkan. 

  f. Lajnah Tarjih akan disesuaikan dan dituangkan dalam surat 
keputusan khusus. 

  g. Perlu adanya anggota perempuan dalam pimpinan persyarikatan 
dan permusyawaratan, berhubung telah adanya keputusan 
Muktamar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga yang berkaitan dengan masalah tersebut, maka 
usulan itu batal dengan sendirinya. 

  h Pengembalian nama Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) 
menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) akan dilaksanakan 
dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

 
Kelima : Keputusan-keputusan  yang  bersifat  ekstern,  akan  disampaikan  

kepada lembaga-lembaga yang berkaitan oleh Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah pada waktu yang tepat. 

 
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
 
                                                                             Ditetapkan di : Yogyakarta 

Pada tanggal  : 29 Rabi’ul Akhir 1428 H
                         17 Mei                 2007 M 

 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

                     Ketua Umum,                                                          Sekretaris Umum, 
 
 
 
 Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.                          Drs. H. A. Rosyad Sholeh   
 
 
Tembusan disampaikan kepada: 
1.  Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta 
2.  Pimpinan Majelis/Lembaga PP Muhammadiyah 
3.  Pimpinan Pusat Organisasi Otonom Muhammadiyah 
4.  Pimpinan Persyarikatan di semua tingkatan melalui Berita Resmi Muhammadiyah 
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Lampiran 
Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
Nomor : 53/KEP/I.0/B/2007 
Tanggal : 29 Rabi’ul Akhir 1428 H / 17 Mei 2007 M 
Tentang : Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H / 2007 M 
 
 

KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH 
TAHUN 1428 H / 2007 M 

 
 

Bismillahirrahmanirrahim 
 
Tanwir Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 11 Rabi’ul Akhir 
1428 H  bertepatan dengan 25 s.d. 29 April 2007 M di Yogyakarta, setelah: 
 
Memperhatikan: 
 
1. Sambutan Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang 

disampaikan pada acara pembukaan Tanwir Muhammadiyah tahun 2007; 
2. Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  Sri Sultan Hamengku Buwono X 

yang disampaikan pada acara pembukaan Tanwir  Muhammadiyah tahun 2007; 
3. Khutbah iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah  Prof. Dr. H. M. Din 

Syamsuddin, M.A. yang disampaikan pada acara pembukaan Tanwir 
Muhammadiyah tahun 2007; 

4. Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah disampaikan Sekretaris Umum             
Drs. H. A. Rosyad Sholeh pada Tanwir Muhammadiyah tahun 2007; 

5. Materi-materi yang disampaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah:  
a. Peneguhan Ideologi, oleh Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
b. Revitalisasi Organisasi (termasuk Cabang dan Ranting), oleh Dr. H. Haedar 

Nashir, M.Si., H. M Muchlas Abror. 
c. Kebijakan Pelaksanaan Program, oleh Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
d. Revitalisasi Fungsi Tabligh dan Tarjih, oleh Drs. H. Muhammad Muqaddas, Lc.,  

M.Ag. dan Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.  
e. Revitalisasi Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi, oleh          

Prof. Drs. H. Abdul Malik Fadjar, M.Sc., dr. H. Sudibyo Markus, MBA, dan 
Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo.   

f. Peran Kebangsaan (aktualisasi khittah Ujung Pandang dan Denpasar), oleh    
Prof. Drs. H. Abdul Malik Fadjar, M.Sc. 

g. Dinamika Perkembangan Demokrasi, HAM, Lingkungan, dan Pluralitas 
Budaya, oleh Prof. Drs. H. Abdul Malik Fadjar, M.Sc., dan dr. H. Sudibyo 
Markus, MBA. 

6. Materi yang disampaikan oleh Penasehat dan Ketua Umum PP Muhammadiyah:  
Masalah Dunia Islam dan Politik Global, oleh Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif, M.A, 
Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A., dan Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.  

7. Berbagai gagasan, pendapat dan pandangan serta saran dan usul dari anggota dan 
peserta Tanwir yang disampaikan dalam Sidang-sidang Pleno dan Komisi; 

8. Hasil Sidang Komisi A, B, C, dan D. 
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Menimbang: 
 
Tanwir Muhammadiyah sebagai permusyawaratan organisasi di bawah Muktamar, di 
samping sebagai amanat AD dan ART Muhammadiyah serta melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan keputusan Muktamar, juga merupakan forum strategis untuk 
membicarakan/membahas berbagai agenda penting dan mengambil keputusan bijak bagi 
konsolidasi Persyarikatan dan kemajuan bangsa. Pembicaraan yang serius dan 
permufakatan yang diambil secara seksama dalam upaya peneguhan dan konsolidasi ini 
merupakan pertanggungjawaban sejarah bagi terwujudnya pencerahan umat dan bangsa. 
Bagi Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan 
Tajdid, kesadaran tersebut bukan saja diwujudkan dalam konteks nasional tetapi juga 
dalam merespons perkembangan globalisasi. 
 
Mengingat: 
 
1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab  IX, Pasal 24, Ayat 1-4 dan Anggaran Rumah 

Tangga Muhammadiyah Pasal 23, Ayat 1-9; 
2. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45; 
3. Panduan Tanwir Muhammadiyah tahun 2007; 

 
Memutuskan 

 
Menetapkan:      
 
1. Keputusan Tanwir  Muhammadiyah  tahun 1428 H / 2007 M di Yogyakarta yang 

disahkan dalam Sidang Pleno terakhir pada tanggal 28 April 2007, sebagaimana 
terlampir.    

2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mentanfidzkan dan 
memimpinkan pelaksanaan Keputusan Tanwir tersebut dengan seksama dan  
sebagaimana mestinya. 

 
 

Yogyakarta,  10 Rabi’ul Akhir 1428 H
28 April 2007 M 

 
 

Pimpinan Sidang 
Ketua, 

 
 
 

 Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. 
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Lampiran I 
 

KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH 
TAHUN 1428 H / 2007 M 

 
 
 
 

ORGANISASI / UMUM 
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Lampiran I 
 

KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH 
TAHUN 1428 H / 2007 M 

 
TENTANG 

 
ORGANISASI / UMUM 

 
A. ORGANISASI 

 
1. Revitalisasi Ranting dan Cabang: 

a. Menerima prasaran pemberdayaan Ranting dan Cabang yang disampaikan 
oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

b. Pemberdayaan Ranting dan Cabang perlu secara khusus memperhatikan dan 
melakukan pemberdayaan amal usaha di tingkat Ranting dan Cabang. 

c. Perlu pedoman yang jelas dalam pemberdayaan Ranting dan Cabang yang 
disejalankan dengan program ekonomi. 

d. Setiap Daerah harus ada Cabang dan Ranting unggulan, sebagai satu upaya 
mengukur keberhasilan program. 

e. Perlu penegasan komitmen pimpinan di setiap tingkatan untuk 
menggairahkan gerak Ranting dan Cabang di daerahnya, dengan melakukan 
koordinasi antar semua elemen Persyarikatan.  

f. Demi pembinaan Cabang dan Ranting perlu program khusus pengadaan da’i-
da’i di daerah dan korps mubaligh. 

g. Penyesuaian wilayah kerja Muhammadiyah di Cabang dengan wilayah kerja 
pemerintahan di kecamatan. 

h. Pengaktifan Ranting dan Cabang perlu dilakukan dengan mengaktifkan 
Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ). 

i. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar membuat program yang dapat 
dilaksanakan oleh Cabang/Ranting. 

 
2. Koordinasi dan Konsolidasi Organisasi 

a. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) yang didirikan di luar 
negeri tanpa Organisasi Otonom (Ortom). 

b. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar memberi perhatian khusus terhadap 
kasus pemurtadan di daerah minoritas dan memiliki peta pemurtadan.   

c. Kaderisasi dapat dilakukan melalui Organisasi Otonom (Ortom) dan Amal 
Usaha Muhammadiyah (AUM).  

d. Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar dapat melakukan kunjungan 
kerja ke daerah secara terjadwal.  

e. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar dapat melakukan upaya untuk 
mencarikan dana dalam melakukan pembinaan atau dakwah pada suku 
terasing. 

f. Setiap Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) agar merealisasikan 
pendirian Lembaga Pustaka dan Informasi (LPI) karena akan sangat 
membantu dalam Muhammadiyah online. 
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g. Menjadikan rumusan pada lampiran II sebagai pedoman operasional dalam 
upaya revitalisasi ideologi gerakan Muhammadiyah dan sebagai panduan 
bagi pembinaan anggota dan pimpinan Persyarikatan dan amal usaha di 
setiap tingkatan.  

 
3. Kaderisasi 

a. Setiap pimpinan Persyarikatan dan amal usaha harus mengikuti proses 
perkaderan Persyarikatan. 

b. Perlu dibuat sistem, kode etik, dan mekanisme rekruitmen dalam Korps 
Mubaligh. 

c. Tapak Suci dan Hizbul Wathan (HW) merupakan Organisasi Otonom 
(Ortom) yang berfungsi sebagai ajang kaderisasi yang berkelanjutan (lintas 
usia). 

d. Meningkatkan peran Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sebagai bagian 
dari sistem kaderisasi. 

e. Pengelola Perguruan Tinggi Muhamamdiyah (PTM)/Amal Usaha 
Muhammadiyah (AUM) harus merupakan tenaga profesional sekaligus 
kader Muhammadiyah dan dituangkan dalam aturan yang jelas.  

f. Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) agar kembali ke Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah (IPM) sebagai satu upaya penataan Ortom Angkatan Muda 
Muhammadiyah (AMM).  

g. Perlu adanya aturan yang jelas tentang prasyarat kekaderan calon pimpinan 
Persyarikatan dan pengelola amal usaha. 

 
4. Adminsitrasi  

a. Pembuatan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM) dilimpahkan ke 
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), melalui usulan Pimpinan 
Ranting Muhammadiyah (PRM) dan mendapatkan rekomendasi dari 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), dengan tembusan kepada 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan penomoran terpusat di 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan KTAM dibuat secara periodik. 

b. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar meminta penjelasan kepada 
Departemen Keuangan R.I. tentang penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), apakah cukup satu untuk keseluruhan ataukah masing-masing 
daerah memiliki NPWP sendiri mengingat adanya kebijakan yang beragam.  

c. Perlu adanya penjelasan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang tindak 
lanjut instruksi pembubaran yayasan karena adanya aset Muhammadiyah 
yang hilang.  

d. Dalam sertifikasi wakaf dan hibah tanah kepada Muhammadiyah agar diikuti 
surat dari Persyarikatan tentang peruntukan tanah tersebut.   

e. Perlu adanya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang 
Organisasi Otonom (Ortom) Khusus ’Aisyiyah, sebagai tindak lanjut dari 
Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART).  

f. Perlu ada pedoman koordinasi Organisasi Otonom (Ortom), terutama 
Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM).  

g. Dalam rangka kesiapan Muktamar Muhammadiyah tahun 2010, perlu ada 
data base kekayaan Persyarikatan menyeluruh dan penyempurnaan data base 
yang ada. Data base diharapkan dapat di up date secara berkala.   

h. Iuran anggota diefektifkan dan jumlahnya ditinjau kembali.  
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i. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar membuat instruksi/edaran  tentang 
pemasangan/pembuatan papan nama PCM/PRM dan tempat ibadah 
disesuaikan dengan AD/ART terbaru.  

j. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menetapkan Majelis Dikdasmen untuk 
menangani pesantren dan memberikan pedoman kurikulum pesantren yang 
memenuhi standar nasional. 

 
5. Amal Usaha 

a. Dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Badan 
Pelaksana Harian (BPH) diusulkan oleh rektor atas pertimbangan 
Persyarikatan. BPH diharapkan juga diberi Surat Keputusan oleh Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah agar kedudukan BPH lebih kuat sebagai pengawal 
PTM.  

b. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menjalin kerjasama dengan investor 
yang bisa dilimpahkan ke wilayah/daerah, untuk menghindari sumber dana 
hanya dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) pendidikan  

c. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang memiliki minimal tiga PTM dapat 
membentuk Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan 
(Diktilitbang), yang pelaksanaannya diatur melalui Surat Keputusan 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.   

 
B. UMUM 

 
1. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART): 

a. Musyawarah dimulai dari bawah (Musyawarah Ranting, Musyawarah  
Cabang, Musyawarah Daerah, Musyawarah Wilayah, dan Muktamar).*) 

b. Kedudukan Ortom sebagai Organisasi Otonom perlu ditinjau kembali 
kaidahnya (Pimpinan Ortom perlu mendapat persetujuan dari Persyarikatan). 

c. Dalam ART mengenai rapat, hanya disebut rapat kerja dan rapat pimpinan 
tanpa menyebut rapat harian, sehingga perlu kejelasan kekuatan hukum 
keputusan rapat pimpinan harian (Job description).  

2. Mengenai Lajnah Tarjih, karena personal sering berganti dan kaidah tidak 
memadai, perlu ada Lajnah Tarjih yang permanen (asistensi di Majelis Tarjih)  

3. Tempat pelaksanaan Sidang Tanwir yang akan datang dipilih diantara: 
a. Sulawesi Utara 
b. DKI Jakarta 
c. Lampung 
d. Riau 

4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar proaktif mendukung Peraturan menteri 
Perdagangan yang berkaitan dengan penjualan pasir Pulau Bintan dan 
kepulauan Riau ke Singapura sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional.  

5. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mendesak pemerintah untuk mempercepat 
pembahasan tentang UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah secara 
proporsional terutama mengenai hasil bumi.  

                                                 
*)  Catatan : 
 Keputusan ini berdasarkan keputusan rapat pleno PP Muhammadiyah tanggal 11 Mei 2007 

belum mungkin dilaksanakan karena terkait dengan perubahan AD/ART. 
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6. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar merealisasikan Pusat Muhammadiyah 
Asean di Batam dimana tanah sudah tersedia.  

7. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera menyelesaikan pembahasan 
tentang gerakan Infaq Sel dan Leges sebagai upaya peningkatan sumber 
pendanaan Persyarikatan. 

8. Perlu kejelasan kerjasama Asia Moslem Charity Foundations (AMCF) dengan 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah karena da’i AMCF tersebut terindikasi terkait 
sebagai kader Parpol.  

9. Perlu penegasan Keputusan Muktamar 45, tentang penolakan terhadap Parpol 
yang menggunakan nama dan simbol Persyarikatan.  

10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar memberi penjelasan tentang biaya 
sertifikasi tanah sebagaimana dituangkan dalam MoU antara Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

11. Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM) agar tidak hanya berfungsi 
sebagai kartu anggota saja tetapi ada fungsi sosial seperti dapat digunakan di RS 
dan Sekolah (diskon).  

12. Hubungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Timur Tengah untuk 
pembangunan masjid atau program lainnya perlu dikembangkan sebagai alat 
dakwah. 

13. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar memfasilitasi percepatan izin operasional 
Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 

14. Tanwir mendorong kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk mendukung 
percepatan proses penyehatan dan perubahan Bank Persyarikatan Indonesia 
(BPI) menjadi Bank Syari’ah. 

15. Tanwir memandang perlu ada penambahan personalia Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah mengingat kompleksitas masalah dan beban program yang 
harus diselesaikan. 

16. Tanwir menyerukan kepada warga Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk 
selalu mewaspadai fenomena munculnya neo-komunisme dan menekan faktor-
faktor potensial yang menyebabkan munculnya fenomena tersebut seperti 
kemiskinan dan ketidakadilan. 

17. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mensosialisasikan keputusan Tanwir dan 
kebijakan lainnya dengan menggunakan sarana teknologi informasi mutakhir.  
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Lampiran II 
 

KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH 
TAHUN 1428 H / 2007 M 

 
 
 
 

IDEOLOGI 
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Lampiran II 
 

KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH 
TAHUN 1428 H / 2007 M 

 
TENTANG 

 
IDEOLOGI 

 
 
Tanwir Muhammadiyah 2007 ini diselenggarakan pasca-Muktamar 

Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 di Malang yang melahirkan semangat baru untuk 
mewujudkan revitalisasi gerakan sebagaimana terkandung dalam tema dan butir-butir 
keputusan Muktamar. Kebijakan revitalisasi, yakni melakukan penguatan dan 
peneguhan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah -
lebih-lebih pada aspek ideologi- mesti menjadi komitmen seluruh pimpinan dan warga 
Persyarikatan dan Organisasi Otonom (Ortom) serta Amal Usaha Muhammadiyah 
(AUM).  

 
Revitalisasi merupakan proses dan strategi pemantapan yang bersifat moderat atau 

jalan-tengah (middle strategy). Karena sifatnya yang moderat, maka revitalisasi 
diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan operasional yang menyangkut proses 
penataan, peneguhan, peningkatan, dan pengembangan. Revitalisasi ideologi tidak saja 
untuk kepentingan konsolidasi internal Persyarikatan, tetapi juga menjadi daya bagi 
pencerahan kemajuan bangsa. Keharusan untuk melakukan revitalisasi dan konsolidasi 
pada aspek ideologi, wawasan pemikiran (fikrah), organisasi (jam`iyah), dan usaha 
(`amaliyah), menjadi kekuatan gerakan Muhammadiyah.  

 
Latar Masalah 

 
Upaya untuk menjalankan revitalisasi ideologi ini dilatarbelakangi oleh berbagai 

masalah dan faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di antara masalah dan 
faktor internal tersebut adalah: 
1. Mudahnya sebagian anggota yang tertarik pada paham gerakan lain tanpa 

memahami Muhammmadiyah secara lebih mendalam;  
2. Melemahnya spirit, militansi, karakter/identitas, dan visi  gerakan pada sebagian 

anggota/kalangan di lingkungan Persyarikatan seperti rendahnya kiprah dalam 
menggerakkan Muhammadiyah;  

3. Gejala menurunnya ketaatan dan komitmen pada misi, pemikiran, kebijakan, dan 
kepentingan Muhammadiyah baik yang menyangkut paham agama maupun yang 
menyangkut pengabdian dan kiprah dalam menggerakkan/membesarkan 
Muhammadiyah; 

4. Melemahnya ikatan atau solidaritas kolektif yang ditandai oleh kurang 
berkembangnya ukhuwah, silaturahim, dan sinergi antar anggota maupun antar 
institusi dalam Persyarikatan;  

5. Kecenderungan sebagian anggota Muhammadiyah termasuk yang berada di amal 
usaha yang lebih mengutamakan kiprahnya untuk membesarkan organisasi, usaha, 

Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H / 2007 M 13



dan kegiatan lain di luar Muhammadiyah, bahkan dengan cara memanfaatkan 
fasilitas milik Persyarikatan. 

Sedangkan masalah dan faktor yang bersifat eksternal, di antaranya: 
1. Menguatnya tarikan dan kepentingan politik yang masuk ke lingkungan 

Persyarikatan, termasuk dalam amal usaha, melalui para aktivis atau kegiatan partai 
politik; 

2. Semakin banyaknya berbagai paham pemikiran dari luar yang berbeda dengan 
paham Muhammadiyah dan berusaha masuk ke dalam Muhammadiyah. 

 
Langkah-langkah Strategis Revitalisasi 
 

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, dalam upaya revitalisasi ideologi, 
Tanwir menetapkan langkah-langkah operasional strategis berikut ini: 
 

1. Optimalisasi pengajian rutin (mingguan/bulanan) dengan materi ideologi 
Muhammadiyah yang dilaksanakan pada semua tingkat kepemimpinan 
Persyarikatan dan Ortom mulai dari tingkat Ranting sampai Pusat serta AUM. 

2. Penajaman materi-materi ideologi Muhammadiyah sebagai pengantar (kultum) 
pada setiap pertemuan formal dan informal yang dilaksanakan di semua lini 
Persyarikatan. 

3. Penyelenggaraan secara intensif program-program perkaderan seperti Darul 
Arqam, Baitul Arqam dan  sebagainya di setiap lini Persyarikatan. 

4. Pengenalan ideologi gerakan Muhammadiyah bagi siswa-siswa pendidikan dasar 
dan internalisasinya bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) 
dalam proses pembelajaran. 

5. Penyampaian materi ideologi gerakan Muhammadiyah dalam setiap pelatihan, 
penataran profesi dan pengembangan skill bagi pimpinan dan person yang 
bekerja di AUM. 

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas dakwah jama’ah di semua jajaran 
Persyarikatan dan ortom. 

7. Khusus bagi person yang bekerja dan akan bekerja di AUM harus membuat 
surat perjanjian kerja terkait dengan komitmen ber-Muhammadiyah. 

8. Setiap person yang bekerja di AUM diharuskan mengikuti kegiatan-kegiatan 
yang diadakan oleh Muhammadiyah. 

9. Memperketat persyaratan ideologis untuk memperoleh Kartu Tanda Anggota 
Muhammadiyah (KTAM). 

10. Setiap pimpinan Muhammadiyah dan Ortom di setiap tingkat Persyarikatan serta 
pimpinan AUM diharuskan menunjukkan: 
a. komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap Muhammadiyah; 
b. pengendalian diri terhadap segala sesuatu yang dapat menimbulkan 

kebingungan bagi warga Persyarikatan; 
c. keberanian menunjukkan kebenaran di tengah warga Muhammadiyah dan 

masyarakat. 
11. Berhati-hati terhadap setiap bantuan dari manapun datangnya. 
12. Guru dan dosen pengampu al-Islam dan Kemuhammadiyahan harus 

mengajarkan pelajaran sesuai paham agama dan ideologi gerakan 
Muhammadiyah. 
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13. Penyusupan ideologi atau paham lain dan kepentingan politik melalui aktivitas 
dakwah yang berbeda dengan ideologi gerakan Muhammadiyah harus ditolak 
secara bijak dan tegas. 

14. Selektif dalam memilih mubaligh dan da’i yang akan diminta sebagai 
narasumber, khususnya dalam pengajian-pengajian di lingkungan warga 
Persyarikatan. 

 
Pemberian Reward (Penghargaan) dan Punishment (Sanksi) 
 
1. Reward diberikan kepada setiap anggota, pimpinan ataupun orang yang bekerja di 

AUM yang menunjukkan prestasi di masing-masing tingkat Persyarikatan dan 
AUM. 

2. Bentuk reward dapat berupa penghargaan material maupun tanda jasa, disesuaikan 
dengan kondisi masing-masing tingkat Persyarikatan dan AUM. 

3. Sanksi diberikan kepada setiap pimpinan dan anggota Persyarikatan atau orang yang 
bekerja di AUM yang terbukti dengan sengaja melanggar komitmen ber-
Muhammadiyah. 

4. Bentuk sanksi yang diberikan seimbang dengan tingkat pelanggarannya, meliputi: 
a. Peringatan,  dengan dua tahap yaitu: 

1) Peringatan secara lisan 
2) Peringatan secara tertulis 

b. Penawaran untuk memilih salah satu; 
1) memperbaiki kembali komitmen ber-Muhammadiyah secara baik, atau  
2) mengundurkan diri dari keanggotaan, jabatan maupun pekerjaannya. 

c. Apabila setelah memilih butir b. 1), kemudian masih melakukan pelanggaran, 
maka Persyarikatan berhak untuk menindak tegas. 
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Lampiran III 
 

KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH 
TAHUN 1428 H / 2007 M 

 
TENTANG 

 
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM 

 
 
1. Menyetujui rumusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang revitalisasi Cabang 

dan Ranting Muhammadiyah dengan catatan: 
a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar membuat pedoman umum pelaksanaan 

program revitalisasi Cabang dan Ranting dengan bahasa yang sederhana. 
b. Agar dikembangkan keragaman model pemberdayaan Cabang dan Ranting 

sesuai dengan karakteristik setempat. 
c. Basis pembinaan jamaah melalui pengajian dan dapat dikembangkan dengan 

kegiatan sosial ekonomi. 
d. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera mensosialisasikan butir a, b, dan c.  

 
2. Menyetujui rumusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang program revitalisasi 

ideologi dengan catatan: 
a. Agar dilakukan pembinaan ideologi terhadap Pimpinan Persyarikatan, Unsur 

Pembantu Pimpinan, Amal Usaha dan Organisasi Otonom (Ortom) di semua 
jenjang melalui Baitul Arqam dan atau Darul Arqam. 

b. Agar dikembangkan model-model peneguhan ideologi yang lebih menjamin 
proses internalisasi nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. 

c. Agar Majelis Pendidikan Kader mempersiapkan segala konsep dan 
operasionalisasinya.  

 
3. Menyetujui rumusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Program Revitalisasi 

Amal Usaha Muhammadiyah di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Kesejahteraan 
Masyarakat dengan catatan: 
a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera menerbitkan pedoman Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan Pendidikan Dasar dan Menengah 
(Dikdasmen).  

b. Agar dilakukan sinergi antar dan lintas Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) 
agar pengembangannya dapat optimal. 

c. AUM agar ikut berperan aktif dalam pengembangan Cabang dan Ranting. 
 

4. Jaringan 
Agar Pimpinan Persyarikatan di semua tingkatan mempercepat pengembangan 
jaringan ekonomi, AUM, dan Jamaah baik internal maupun eksternal. 
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5. Sumberdaya 

a. Agar dikembangkan kemandirian di bidang sumberdaya manusia dan keuangan. 
b. Agar memanfaatkan peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

peningkatan profesionalitas dan pendanaan dengan tetap mempertahankan 
prinsip-prinsip kepemilikan oleh Persyarikatan dengan langkah-langkah  
operasional.  

 
6. Menyetujui rumusan Pimpinan Pusat tentang Revitalisasi Fungsi Tabligh dan Tarjih 

dengan catatan sebagai berikut : 
a. Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) agar dijadikan lembaga 

pendidikan untuk perkaderan tarjih yang berijazah formal. 
b. Pondok Pesantren Hajjah Nuriyah Shabran agar dikembangkan fungsinya 

sebagai pendidikan kader ulama tingkat sarjana. 
c. PTM agar turut mengambil peran dalam pengembangan kader ulama tingkat 

sarjana melalui program pondok.  
d. Suara Muhammadiyah agar mengembangkan rubrik-rubrik berseri yang dapat 

menjadi tuntunan warga Muhammadiyah dan ummat Islam. 
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Lampiran III-a :  
Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H / 2007 M 
 
 

PENEGUHAN DAN PENCERAHAN GERAKAN 
UNTUK KEMAJUAN BANGSA 

 
 
Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 mengukuhkan dirinya sebagai gerakan 
Islam yang menjalankan dakwah dan tajdid. Dalam Anggaran Dasar yang pertama tahun 
1912 dinyatakan bahwa Perhimpunan Muhammadiyah memiliki maksud: ”a. 
Menyebarluaskan pengajaran Igama Kangjeng Nabi Muhammad Shallalahu ‘alaihi wa 
Salam kepada penduduk Bumiputra di dalam residensi Yogyakarta, dan b. Memajukan 
hal Igama kepada anggauta-anggautanya”  (Statuten Muhammadiyah, tahun 1912, 
artikel/pasal 2). Kata ”menyebarluaskan” mengandung makna dakwah yang bersifat 
ekspansi, yakni mengajak kepada kebaikan (Islam), menyuruh pada yang ma‘ruf, dan 
mencegah dari yang munkar (QS. Ali-Imran/2: 104). Ssedangkan kata ”memajukan” 
memiliki kaitan dengan pembaruan. Dalam Muktamar ke-45 keberadaan sebagai 
gerakan dakwah dan tajdid tersebut bahkan dituangkan dalam Anggaran Darar yang 
baru(AD Muhammadiyah 2005).  
Dengan etos dakwah dan tajdid tersebut maka berdirinya Muhammadiyah memiliki 
konteks ketika umat dalam keadaan jumud dan terbelakang, yang memerlukan sebuah 
gerakan Islam, yang menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama sebagaimana 
dipraktikkan oleh umat Islam selama ini, yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis 
dan berkedudukan sebagai ”a Way of Life in all Aspects”, yakni Islam sebagai sistem 
kehidupan manusia dalam segala aspeknya (Djarnawi Hadikusuma, t.t.: 68). Dengan 
demikian, kehadiran Muhammadiyah senantiasa kontekstual dalam menjawab tantangan 
zaman yang dihadapi, yang sandarannya sangatlah dalam pemahaman Islam yang 
bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih dengan mengembangkan 
ijtihad sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Di sinilah watak pemurnian Muhammadiyah 
berpadu dengan pembaruannya, yang melahirkan Muhammadiyah sebagai gerakan 
Islam yang murni dan berkemajuan.  
Dengan semangat dasar untuk menyebarluaskan dan memajukan Islam itulah maka 
disimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-
tujuan sebagai berikut: (1) Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan 
kebiasaan yang bukan Islam; (2) Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam 
pikiran modern; (3) Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam; dan (4) Mempertahankan 
Islam dari pengaruh dan serangan luar (H.A. Mukti Ali, 1990:  332). Karena itu, 
Muhammadiyah sejak awal secara populer disebut sebagai gerakan  ”Reformisme”, 
”Aliran Kebangkitan Islam”, ”Aliran Kaum Muda”, dan ”Aliran Pembaharuan dalam 
Islam” (tajdid fi al-Islam), yang ingin memperbarui cara berpikir dan cara hidup umat 
Islam (Aboebakar Atjeh, 1970: 5).  Melalui gerakan pemrunian dan pembaruan yang 
demikian maka di belakang hari Muhammadiyah mengokohkan diri dan dikenal oleh 
masyarakat luas sebagai gerakan modernisme/reformisme Islam yang cukup menonjol 
di Tanah Air pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. 
Kini Muhammadiyah telah berusia jelang satu abad. Dalam rentang usia yang panjang 
itu Muhammadiyah telah berkiprah dalam berbagai aspek kehidupan terutama di bidang 
tabligh dan tarjih, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, 
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dan lain-lain.  Di samping itu peran Muhammadiyah dalam dinamika kebangsaan 
terbilang proaktif, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan hingga pada masa 
reformasi, sehingga kini Muhammadiyah termasuk organisasi Islam yang 
diperhitungkan dalam kancah nasional. Muhammadiyah juga berkiprah dalam dunia 
internasional, yang diwujudkan dalam berbagai kerjasama dan hubungan baik dengan 
dunia Islam maupun lembaga-lembaga luar negeri dan perwakilan negara-negara asing. 
Kiprah Muhammadiiyah tersebut tidak lain sebagai pengejewantahan dari gerakan Islam 
untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.  
Pasca Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang, Muhammadiyah menghadapi tantangan 
yang tidak ringan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang memerlukan 
langkah-langkah yang bersifat revitalisasi. Langkah revitalisasi bahkan telah menjadi 
prioritas kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai kerangka kerja untuk 
menguatkan kembali elemen-elemen penting dalam persyarikatan sebagai tonggak 
untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan internal sekaligus meningkatkan peran-
peran eksternal. Revitalisasi tersebut berangkat dari pesan utama Muktamar ke-45 untuk 
menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang modern, profesional, 
produktif, dan berjaringan luas sehingga semakin mendekatkan diri pada pencapaian 
tujuan yaitu membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di sinilah 
pentingnya gerakan untuk peneguhan dan pencerahan dalam Muhammadiyah, yakni di 
satu pihak memperkuat apa yang dimiliki, pada saat yang sama mengembangkannya 
untuk memajukan gerakan. 
Semangat untuk meneguhkan sekaligus mencerahkan gerakan dapat dirujuk pada pesan 
atau amanat Muktamar di Malang tahun 2005. Muktamar ke-45 tersebut menetapkan 
prioritas program untuk periode 2005-2010 sebagai berikut: (1) Penguatan organisasi di 
semua lini termasuk Ranting, dengan memberi prioritas bagi penguatan kinerja 
pimpinan, pemantapan manajemen, serta perluasan jaringan organisasi; (2) Peningkatan 
kualitas lembaga dan amal usaha Muhammadiyah, sehingga Persyarikatan berfungsi 
optimal sebagai gerakan dakwah amar ma‘ruf nahi munkar; (3) Pengembangan tajdid di 
bidang tarjih dan pemikiran Islam secara intensif dengan penguatan kembali rumusan-
rumusan teologis seperti tauhid sosial, serta gagasan operasional seperti dakwah 
jama‘ah, dengan tetap  memperhatikan prinsip dasar organisasi dan nilai-nilai Islam 
yang hidup dan menggerakkan; (4) Peningkatan peranserta Persyarikatan dalam 
penguatan masyarakat, termasuk advokasi terhadap kebijakan publik yang menyangkut 
harkat hidup rakyat banyak; (5) Pengembangan kaderisasi dalam peningkatan kualitas 
kader, pimpinan, dan anggota sebagai pelaku gerakan; dan (6) Peningkatan peran 
Muhammadiyah dalam kehidupan bangsa dan negara serta percaturan global sesuai 
dengan misi dan prinsip gerakannya (PP Muhammadiyah, Tanfid Keputuasn Muktamar 
ke-45 di Malang,  2005: 77-78).  

Dari keputusan Muktamar Muhammadiyah itulah muncul semangat revitalisasi 
gerakan, baik yang bersifat peneguhan maupun pencerahan, sebagai sebuah kesadaran 
baru untuk memperkokoh dan memajukan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan semangat dan amanat Muktamar ke-45 
tersebut bahkan menetapkan kebijakan khusus dengan tema ”Revitalisasi Gerakan 
Muhammadiyah”, yang meliputi sepuluh langkah, yakni melakukan penguatan seluruh 
aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan 
amanat Muktamar ke-45, yang meliputi sepuluh perhatian/fokus: (1) Memperluas peran 
Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di aras lokal, nasional, dan 
global dengan menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah 
dan kerjasama dengan semua pihak yang membawa pada pencerahan dan kemaslahatan 
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hidup; (2) Meneguhkan dan mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama 
dalam Muhammadiyah yang mengedepankan uswah hasanah dan menjadi rahmat bagi 
kehidupan; (3) Mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip Manhaj Tarjih 
dan ijtihad yang menjadi acuan/pedoman Muhammadiyah; (4) Pengembangan 
infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan 
fungsi-fungsi gerakan dan semakin mengarah pada pencapaian tujuan Muhammadiyah; 
(5) Mendinamisasi kepemimpinan Persyarikatan di semua tingkatan (Wilayah, Daerah, 
Cabang, dan Ranting); (6) Peningkatan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha 
Muhammadiyah menuju tingkat kompetisi dan kepentingan misi Persyarikatan yang 
tinggi, serta menjadikannya sebagai pelaksana usaha yang terikat dan memiliki ketaatan 
pada kepemimpinan Persyarikatan; (7) Pengembangan model-model kegiatan/aksi yang 
lebih sensitif terhadap kepentingan-kepentingan aktual/nyata umat, masyarakat, dan 
dunia kemanusiaan dengan pengelolaan yang lebih konsisten; (8) Menggerakkan 
seluruh potensi angkatan muda dan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai basis 
kader dan pimpinan Persyarikatan; (9) Meningkatkan bimbingan, arahan, dan panduan 
kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah; dan (10) Menggerakkan 
kembali Ranting dan jama’ah sebagai basis gerakan Muhammadiyah (Keputusan Pleno 
PP Muhammadiyah, tahun 2005). 
Dengan tema utama revitalisasi sebagaimana diamanatkan Muktamar ke-45 dan dengan 
mempertimbangkan kondisi selama dua tahun berjalan hingga awal tahun 2007 ini,  
maka Tanwir Muhammadiyah yang pertama tanggal 25 sampai 29 April 2007 
menetapkan tema ”Peneguhan dan Pencerahan Gerakan Untuk Kemajuan Bangsa”. 
Langkah peneguhan dan pencerahan merupakan dua aspek yang saling terkait, yang 
pertama (peneguhan) bersifat pemantapan dan penataan, sedangkan yang kedua 
(pencerahan) bersifat peningkatan dan pengembangan dari seluruh proses revitalisasi 
gerakan. Langkah peneguhan dan pencerahan tersebut setidak-tidaknya ditekankan pada 
dua aspek pokok yaitu: (1) ideologi, organisasi, program, dan fungsi-fungsi aksi serta 
layanan seperti tarjih, tabligh, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi; dan (2) peran 
Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika nasional dan global seperti perkembangan 
politik, demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, dan pluralitas budaya di lingkup 
nasional serta menghadapi perkembangan dunia Islam dan politik global di tingkat 
dunia internasional.  
Muhammadiyah secara internal memerlukan langkah peneguhan dan pencerahan di 
bidang sistem gerakan (termasuk hal-hal yang bersifat ideologis seperti paham agama, 
kepribadian, khittah, keyakinan dan cita-cita hidup, pedoman hidup Islami, dan aspek-
aspek yang bersifat nilai dan pemikiran), organisasi dan kepemimpinan (jam‘iyah, 
jama‘ah, imamah), sumberdaya (sumberdaya manusia, dana, dan infrtastruktur 
pendukung lainnya), jaringan (hubungan di dalam dan ke luar), serta aksi dan pelayanan 
dalam berbagai lingkup amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan. Peneguhan 
dilakukan untuk memperkokoh apa yang telah dimiliki selama ini, sedangkan 
pencerahan dilakukan untuk memperbarui dan mengembangkan berbagai aspek yang 
menjadi pilar gerakan  Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang 
telah melalui dan berkiprah luas dalam perjalanan sejarah yang panjang di negeri ini 
memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh dan berkembang, karena itu diperlukan 
upaya-upaya peneguhan dan pencerahan yang semakin serius dan sistematik dengan 
mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Dengan potensi dan kekuatan yang 
dimilikinya Muhammadiyah bukan hanya kuat ke dalam, tetapi sekaligus dan pada 
akhirnya mampu menjalankan peran-peran strategisnya dalam memajukan kehidupan 
umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan di bumi Allah tercinta ini. 
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Khusus yang terkait dengan kehidupan bangsa, Tanwir ke-1 tahun 2007 perlu 
memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan penting dan strategis di negeri 
tercinta ini. Masalah kemiskinan, pengangguran, marjinalisasi sosial, berbagai bencana 
atau musibah, dan krisis moral  merupakan persoalan serius yang dialami bangsa ini. 
Demikian pula dengan persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan politik, yang 
antara lain semakin lemahnya etika politik dan peran politik untuk hajat hidup 
kepentingan publik, yang mengisyaratkan kian menguatnya pragmatisme politik untuk 
memperjuangkan kepentingan politik-kekuasaan disertai semakin melemahnya nilai-
nilai dan etika politik sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa 
Indonesia juga masih dihadapkan pada persoalan-persoalan demokrasi, hak asasi 
manusia, hukum, dan lingkungan hidup yang tidak kalah rumitnya yang menunjukkan 
masih jauhnya pencapaian cita-cita luhur nasional dalam mewujudkan kehidupan yang 
adil, makmur, dan berperadaban di Republik tercinta ini.  
Reformasi yang telah berjalan sewindu masih berhadapan dengan realitas kehidupan 
yang sarat persoalan krusial sekaligus belum menjadi alternatif untuk membangun 
tatanan kehidupan baru secara lebih luas karena masih dililit oleh kendala-kendala 
struktural sebagai akibat dari terakumulasinya persoalan-persoalan warisan Orde Baru 
dan lemahnya pemerintahan baru. Karena itu Muhammadiyah dituntut peran 
strategisnya dalam meneguhkan sekaligus mencerahkan jalan reformasi untuk kemajuan 
bangsa di bumi Nusantara ini. Peran kebangsaan yang strategis semacam itu dapat 
membuka kesempatan lebih luas untuk langkah Muhammadiyah dalam menjalankan 
peran dakwah dan tajdidnya dalam pergaulan global.  Dengan peran keluar baik di 
tingkat nasional maupun pergaulan internasional, maka kehadiran Muhammadiyah 
selain kuat ke dalam juga bermanfaat secara signifikan untuk dunia luar. Dengan kata 
lain, melalui peneguhan dan pencerahan yang bersifat ke dalam dan keluar, 
Muhammadiyah mememperkuat dan memperluas basis kekuatan posisi sekaligus peran 
dalam percaturan gerakan Islam dan dinamika bangsa serta pergaulan internasional 
untuk mewujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil‘alamin. 
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KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM MUHAMMADIYAH  
 
 

A. PENGANTAR 
Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 telah menghasilkan antara lain 

keputusan tentang Program Muhammadiyah, baik program jangka pendek/menengah 
(2005-2010) maupun program jangka panjang (2005-2025). Pimpinan Pusat 
Muhammaiyah selain telah mentanfidzkan, bahkan telah menjabarkan keputusan 
tentang program tersebut ke dalam kerangka kebijakan untuk dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 

Namun diakui bahwa setelah disistematisasi ternyata begitu banyak program yang 
harus dilaksanakan yang secara rasional sebenarnya sulit untuk diwujudkan secara 
keseluruhan. Diakui pula bahwa keputusan Muktamar tentang program selain banyak 
jumlah dan jenisnya, juga merupakan campuran antara program (sebagai rencana 
kegiatan) dengan kegiatan (jenis aktivitas sebagai bentuk konkret dari progam), 
sehingga semakin menambah banyak tuntutan untuk menjabarkannya, padahal pada saat 
yang sama setiap jenis program tidak disertai dengan tujuan/target sehingga sulit 
menentukan ukuran keberhasilannya. Selain itu masalah dan tantangan Muhammadiyah 
juga semakin kompleks, baik internal maupun eksternal, sehingga diperlukan langkah-
langkah kebijakan termasuk tentang program yang memerlukan rasionalisasi. Karena itu 
diperlukan ”rasionalisasi” kebijakan mengenai pelaksanaan program Muhammadiyah.  

 Merupakan sesuatu yang ideal jika Muktamar hanya memutuskan tentang 
program pengembangan, yakni jenis program (rencana kegiatan) yang benar-benar 
prioritas atau bahkan unggulan disertai dengan kondisi/tujuan/capaian yang ingin 
diwujudkan dalam periode tertentu. Adapun jenis kegiatannya ditentukan oleh Pimpinan 
Pusat yang memperoleh mandat Muktamar, sesuai dengan target, dukungan dana dan 
fasilitas,  dan perencanaan kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian selain program 
bersifat strategis dan realistis, juga akan melahirkan perkembangan pada setiap periode 
secara lebih jelas dan signifikan. Namun demikian, karena Muktamar telah 
memutuskan, maka yang diperlukan ialah kebijakan pelaksanaan program yang lebih 
realistis sekaligus bersifat strategis, artinya dari segi pelaksanaan dapat dijalankan 
sedangkan capaiannya dapat membawa efek kemajuan yang jelas dan signifikan. 

 
B. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM 

1. Operasionalisasi/penjabaran program hasil Muktamar ke dalam Kerangka Kebijakan 
Program Muhammadiyah (hasil rembug nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah), 
dengan catatan perlu penjadwalan ulang mengenai tenggat waktu dan pendanaannya 
secara lebih realistik, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan.  

2. Menentukan prioritas program pada setiap bidang, yakni memilih jenis-jenis 
program dalam bentuk kegiatan yang telah ditetapkan untuk diutamakan 
pelaksanaannya dalam periode ini. Misalnya, di antara program bidang tarjih, tajdid, 
dan pemikiran Islam mana saja yang akan diprioritaskan untuk memperoleh urutan 
utama dalam pelaksanaannya daripada ingin melaksanakan semuanya tetapi justru 
tidak terlaksana/terwujud. Demikian pula untuk program lainnya di bidang tabligh, 
kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kaderisasi, dan lain-lain. 
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3. Menentukan/memilih program unggulan, yakni program yang paling utama dan 
secara signifikan dapat membawa kemajuan atau perubahan yang luas dalam/bagi 
Muhammadiyah. Contohnya program Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, 
revilatisasi pendidikan Muhammadiyah, revitalisasi tabligh, pengembangan 
lembaga-lembaga kesehatan Muhammadiyah yang unggul, dan sebagainya.  

4. Menentukan perencanaan pelaksanaan program terpadu seperti program Gerakan 
Jamaah dan Dakwah Jamaah, baik yang menyangkut pengorganisasiannya, maupun 
modelnya (apakah model ideal seperti konsep selama ini atau modifikasi ke model 
yang lebih realistis khusus untuk kalangan internal/jamaah Muhammadiyah), 
sehingga ke target capaian (berapa perwilayah akan melaksanakan program ini). 

5. Muktamar telah memutuskan bahwa Pimpinan Daerah merupakan pusat 
administrasi pelaksanaan program Muhammadiyah. Tuntutannya ialah, bagaimana 
mekanisme yang dapat dikembangkan agar Pimpinan Daerah dapat menjalankan 
fungsi tersebut,  mengingat di atas Pimpinan Daerah terdapat Pimpinan Wilayah dan 
Pimpinan Pusat, sehingga selain terdapat pendelegasian wewenang juga tidak 
terdapat kejumbuhan otoritas dalam pelaksanaannya. 

6. Perlu mekanisme baku mengenai program-program kerjasama, baik di dalam negeri 
lebih-lebih dengan luar negeri, sehingga program ini selain terintegrasi dengan 
program Muhammadiyah yang telah ada juga tidak bersifat ad-hoc dan seolah 
”durian runtuh” di Muhammadiyah. Kebijakan ini penting agar program kerjasama 
dapat dikelola dengan tersistem dan membawa kemaslahatan/kemajuan bagi 
Muhammadiyah. 

7. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan hendaknya dikembangkan secara lebih 
teratur dan tersistem mengenai monitoring dan evaluasi, selain pelaporan yang 
bersifat rutin, sehingga selalu dapat terkonsolidasi dan terkendali dengan baik. 
Termasuk adanya ”check-list” bulanan/dwibulanan terhadap program atau kegiatan 
yang telah atau belum dilaksanakan di setiap tingkatan pimpinan Persyarikatan. 

8. Pelaksanaan program sangat memerlukan dana, selain sumberdaya dan infrastruktur 
lainnya, karena itu bagaimana mobilisasi dana dapat dilakukan di mana setiap 
pimpinan Persyarikatan yang bertanggungjawab juga tidak mengalami banyak 
kendala dalam pemasukan dan pendayagunaannya. Padahal masalah klasik ialah, 
sumber dana Muhammadiyah selain terbatas juga banyak alokasinya karena setiap 
tingkatan pimpinan dari Pusat hingga Ranting termasuk organisasi otonom 
menghadapi hal yang sama, yakni keterbatasan dana. 

  
C. PENUTUP 

1. Dalam sisa waktu tiga tahun hingga Muktamar ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta, 
penting adanya kebijakan pelaksanaan program yang benar-benar membawa 
kemajuan dan perkembangan lebih baik bagi Muhammadiyah di semua 
tingkatan/lini Persyarikatan. Karena itu perlu rasionalisasi kebijakan dalam 
pelaksanaan atau realisasi program Muktamar ke-45. 

 
2. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Muhammadiyah perlu mobilisasi 

faktor-faktor berikut ini: (a) pendayagunaan seluruh potensi yang dimiliki oleh 
Persyarikatan, termasuk dukungan  dari amal usaha Muhammadiyah; (b)  dukungan 
kepemimpinan yang benar-benar proaktif, tersistem, dinamis, dan dapat memimpin 
serta mengontrol seluruh proses; (c) mobilisasi dana dari dalam dan luar secara lebih 
terprogram;  dan (d) dukungan spirit gerakan dari seluruh anggota Muhammadiyah, 
termasuk dari para anggota pimpinannya. 
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REVITALISASI GERAKAN MUHAMMADIYAH 
POLA UMUM KONSOLIDASI ORGANISASI 

 
 

I. IFTITAH 
Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 di Malang melahirkan 

semangat baru untuk revitalisasi gerakan sebagaimana terkandung dalam tema dan 
butir-butir keputusan Muktamar. Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-
2010 juga telah menetapkan kebijakan dengan tema revitalisasi, yakni melakukan 
penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi 
Muhammadiyah. Karena itu revitalisasi harus menjadi komitmen gerakan 
Muhammadiyah pada periode ini, yang dimanifestasikan ke dalam aspek-aspek 
yang menjadi prioritas gerakan Muhammadiyah di berbagai struktur dan 
lingkungan Persyarikatan. 

Revitalisasi merupakan proses dan strategi perubahan yang bersifat moderat 
atau jalan-tengah (middle strategy) untuk penguatan kembali seluruh atau sebagian 
aspek-aspek yang dipandang  penting serta strategis untuk perubahan ke arah 
kemajuan suatu organisasi atau gerakan. Karena sifatnya yang bersifat moderat 
(messo, jalan tengah) maka revitalisasi diwujudkan dalam langkah-lankah strategis 
dan operasional yang menyangkut proses penataan, pemantapan, peningkatan, dan 
pengembangan. Adapun aspek-aspeknya meliputi idealisme,  institusi,  
sumberdaya, dan usaha. 

 
II. DASAR PEMIKIRAN 

Muhammadiyah sejak kelahiran hingga perkembangannya saat ini telah 
mengukuhkan diri sebagai gerakan Islam yang tetap istiqamah dan senantiasa 
konsisten dalam melaksanakan dakwah dan tajdid. Sebagai gerakan Islam, 
Muhammadiyah memiliki idealisme gerakan yang berasaskan Islam dan 
bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Maksud dan tujuannya 
ialah menegakkan dan menunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.  

Sejak kelahirannya Muhammadiyah yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad 
Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah  atau tanggal 18 November 1912 
Miladiyah memiliki semangat gerakan yang bertumpu pada Al-Quran Surat Ali 
Imran 104:  

        
 
Artinya:  
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”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung” (QS Ali Imran/3: 104)

 
Semangat (ruh, spirit) gerakan Muhammadiyah tersebut memberikan 

inspirasi tentang pentingnya sebuah organisasi gerakan yang melaksanakan 
dakwah amar makruf dan nahi munkar (al-amr bi al-ma‘ruf dan al-nahy ‘an al-
munkar), yang aktualisasinya diwujudkan dalam berbagai usaha melalui amal 
usaha, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan. Ruh gerakan 
Muhammadiyah tersebut pada awal berdirinya dimanifestasikan dalam gerakan 
”menyebarluaskan” dan ”memajukan” hal ihwal Agama Islam mula-mula di 
Karesidensi Yogyakarta kemudian di seluruh Nusantara (Statuten Muhammadiyah 
tahun 1912).  Ruh gerakan itulah yang menjadi api gerakan yang tidak pernah 
padam dalam sejarah perjalanan Muhammadiyah untuk senantiasa menggelorakan 
atau menjalankan berbagai kegiatan dakwah dan tajdid hingga saat ini. 

Spirit Kyai Dahlan dalam membidani dan memekarkan Muhammadiyah 
pada awal kelahirannya selain memiliki fondasi yang kuat pada paham agama 
yang berjiwa dakwah dan tajdid, juga didukung oleh etos ”jihad fi sabilillah”  dan 
spiritualitas yang tinggi. Kyai Dahlan tidak kenal menyerah dan tidak kenal lelah 
dalam meletakkan fondasi gerakan Muhammadiyah, kendati harus menghadapi 
tantangan seperti dianggap sebagai pembawa agama (ajaran) baru, bahkan sempat 
mengalami ancaman pembunuhan ketika harus berdakwah ke Banyuwangi. 
Demikian halnya ketika harus meluruskan arah kiblat di masjid Besar Kauman, 
yang memperoleh penentangan dari berbagai pihak. Kyai Dahlan juga harus 
merelakan perabotan rumahtangganya dilelang untuk kepentingan 
Muhammadiyah. Ketika sakit pun, Kyai Dahlan masih tetap ingin berjuang 
membesarkan Muhammadiyah yang didirikannya, yang di kemudian hari ternyata 
menjadi gerakan Islam yang kuat dan besar di Republik tercinta ini.  

Ruh (spirit, jiwa) gerakan Muhammadiyah yang menjadi fondasi penting itu 
dibingkai pula oleh pemikiran-pemikiran fundamental yang menjadi acuan serta 
arahan bagi peneguhan sekaligus pengembangan gerakan. Pemikiran-pemikiran 
mendasar itu dirujuk pada gagasan-gagasan pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan 
pada awal berdirinya, kemudian mengalami pelembagaan melalui pemikiran-
pemikiran formal seperti Langkah Dua Belas (1938), Muqaddimah Anggaran 
Dasar Muhammadiyah (1946),  Al-Masail Al-Khamsah (1954/1955), Kepribadian 
Muhammadiyah  (1962), Khittah Muhammadiyah (1956, 1971, dan 2002), Matan 
Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (1969), Pedoman Hidup Islami 
Warga Muhammadiyah (2000),  Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu 
Abad (2005),  berbagai hasil keputuan Tarjih, dan keputusan-keputusan mendasar 
lainnya yang dihasilkan oleh Muhammadiyah. Dengan pemikiran-pemikiran yang 
mendasar itu maka gerakan Muhammadiyah selain memiliki pijakan yang kokoh, 
juga memiliki arah dan bingkai yang jelas yang menjadi acuan pokok bagi seluruh 
anggota dan langkah organisasi. 

Dengan idealisme atau ruh dan bingkai gerakan yang fundamental itu maka 
orang-orang Muhammadiyah, baik anggota lebih-lebih pimpinannya, senantiasa 
memiliki etos gerakan yang tinggi untuk terus bergerak mewujudkan usaha-usaha 
Persyarikatan guna mencapai tujuannya. Usaha yang diwujudkan dalam amal 
usaha, program, dan kegiatan di bidang tarjih dan tajdid,  tabligh, pendidikan, 
kesehatan, kesejahteraan sosial. Dan peran-peran kemasyarakatan, kebangsaan, 
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dan kemanusiaan tidak kenal mandeg. Didukung oleh berbagai lini penggerak 
yang tersebar di berbagai tingkatan struktur dari Pusat hingga Ranting, termasuk 
di organisasi otonom, gerakan Muhammadiyah tersebut terus berkembang hingga 
menjadi organisasi Islam yang besar bukan hanya di Indonesia tetapi juga di 
Dunia Islam. Muhammadiyah bahkan kini menjadi salah satu pilar terbesar Islam 
di Indonesia. 

Seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika zaman, Muhammadiyah 
selain telah mengukir keberhasilan dalam gerakannya, kini dalam usianya jelang 
satu abad mulai dihadapkan pada masalah dan tantangan yang tumbuh di dalam 
dirinya. Pasca Muktamar ke-45 tahun 2005 di samping terdapat perkembangan 
positif seperti mulai tumbuhnya kegairahan untuk mengembangkan 
Muhammadiyah secara lebih baik, lahirnya Daerah/Cabang/Ranting baru, 
peningkatan pembinaan amal usaha, meluasnya dukungan atau simpati 
masyarakat, dan lain sebagainya; juga mulai dirasakan adanya masalah-masalah 
serius yang memerlukan perhatian dan pemecahan. Di antara masalah-masalah 
tersebut ialah: 
1) Kurang dipahami dan tersosialisasikannya paham agama dalam 

Muhammadiyah, sehingga sebagian anggota kehilangan arah, tuntunan, 
pemahaman, dan orientasi amaliah sesuai dengan paham Islam dalam 
Muhammadiyah. 

2) Melemahnya ideologi gerakan khususnya yang berkaitan dengan pemahaman 
atas pemikiran-pemikiran mendasar mengenai Muhammadiyah seperti 
Muqaddimah, Kepribadian, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Khittah, 
Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dan lain-lain; di samping 
melemahnya komitmen dan ikatan terhadap sistem gerakan Muhammadiyah. 

3) Sistem gerakan yang melibatkan Organisasi Otonom, amal usaha, dan 
institusi-institusi lainnya di dalam Muhammadiyah belum sepenuhnya berada 
dalam arus-besar yang dapat mengoptimalkan gerak dan usaha Persyarikatan, 
sehingga masih terdapat kecenderungan yang parsial atau berjalan sendiri. 

4) Belum optimalnya fungsi kepemimpinan dalam menjalankan langkah regulasi, 
pelayanan, dan peran-peran strategis, di samping masalah klasik seperti adanya 
anggota pimpinan yang tidak aktif / tidak maksimal dalam kepemimpinan 
yang menyebabkan jalannya organisasi tidak dapat difungsikan secara optimal. 

5) Muhammadiyah di akar rumput (Ranting) yang kurang terbina secara intensif 
dan tersistem seperti pembinaan jamaah, memakmurkan masjid, pengajian-
pengajian anggota, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. 

6) Terdapat Cabang dan Ranting Muhammadiyah yang lemah atau  tidak aktif 
sehingga tidak dapat menjadi penyangga dan kekuatan gerakan di akar-
rumput. 

7) Terdapat amal usaha yang belum sepenuhnya teristem dalam misi 
Persyarikatan, lemah/kehilangan visi, dan tidak ada standarisasi, sehingga 
selain tidak unggul secara kualitas juga tidak mencerminkan dan tidak menjadi 
wanaha/alat pelaksana misi dan kepentingan Persyarikatan. 

8) Kurang terbinanya kader angkatan muda sehingga menjadi rentan dan berada 
dalam berbagai visi/orientasi dan paham yang bermacam-macam yang 
melahirkan kecenderungan kehilangan visi Muhammadiyah. 

9) Pengaruh dan  tarikan politik luar yang demikian kuat di era reformasi yang 
dapat memperlemah etos dan orientasi idealisme dalam menggerakkan 
Muhammadiyah 
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10) Masalah-masalah besar yang dihadapi dan berkaitan dengan dinamika 
kehidupan umat Islam, bangsa, dan dunia kemanusiaan di tingkat global yang 
belum sepenuhnya dihadapi dengan langkah-langkah strategis sekaligus 
menuntut peran Muhammadiyah secara optimal sebagai kekuatan arus-tengah 
(moderat) dalam merespons dan mempengaruhi perkembangan tersebut.  

 
Dengan adanya beberapa masalah tersebut maka menjadi kepentingan bagi 

Muhammadiyah untuk mengorganisasikan kembali gerakannya sehingga gerakan 
Islam yang dikenal reformis atau modernis ini bukan hanya tetap kokoh dan 
terhindar dari pengeroposan atau pelemahan, lebih jauh lagi dapat tumbuh dan 
berkembang lebih maju lagi sehingga kehadirannya semakin dirasakan tidak hanya 
oleh anggota dan simpatisannya, bahkan dirasakan kemaslahatannya oleh umat, 
bangsa, dan dunia kemanusiaan secara umum. Di sinilah pentingnya revitalisasi 
gerakan Muhammadiyah yang harus dilaksanakan secara tersistem dalam pola atau 
arah yang jelas dan dapat menjadi pedoman dalam menggerakkan Muhammadiyah.  

 
III. LANDASAN DAN TUJUAN 

1. Landasan  
1) Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih  
2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah  
3) Keputusan-keputusan Muktamar dan Tanwir  
4) Pemikiran-pemikiran formal dalam Muhammadiyah  
5) Kebijakan-kebijakan Persyarikatan 

 
2. Tujuan 

1) Terciptanya dan terbinanya kondisi yang dapat menumbuhkan dan 
mengokohkan idealisme  gerakan di seluruh tingkatan dan lini Persyarikatan. 

2) Meningkatnya semangat/spirit/ruh dan etos gerakan di seluruh tingkatan dan 
lini Persyarikatan dalam menjaga tatanan sistem dan melaksanakan usaha-
usaha Persyarikatan. 

3) Tertatanya seluruh kelembagaan/institusi dalam sistem gerakan 
Muhammadiyah sehingga menjadi kekuatan yang solid dan berkualitas 
sebagai gerakan Islam. 

4) Berkembangnya fungsi/peran Persyarikatan secara optimal di dalam 
dinamika kehidupan umat, bangsa, dan perkembangan global. 

 
IV. DASAR KEBIJAKAN REVITALISASI 

Revitalisasi gerakan Muhammadiyah secara kelembagaan terintegrasi 
dengan pola dasar kebijakan Persyarikatan dalam menjalankan amanat Muktamar 
ke-45, khususnya di bidang konsolidasi organisasi secara keseluruhan 
sebagaimana diamanatkan Muktamar. Adapun Keputusan Muktamar ke-45 
tentang program konsolidasi organisasi: 
1) Penguatan posisi Persyarikatan sebagai tenda besar umat dan bangsa 
2) Membangun kinerja organisasi dan fungsionalisasi jajaran organisasi (Good 

Organization Governance) 
3) Pengembangan Cabang dan Ranting 
4) Pengelolaan organisasi dengan teknologi informasi 
5) Penyusunan data base persyarikatan 
6) Peningkatan partisipasi internasional dan Cabang Istimewa 
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7) Partisipati penyusunan legal drafting 
8) Mengefektifkan masjid sebagai pusat gerakan 
9) Turba ke wilayah/daerah 
10) Mengefektifkan pengajian anggota dan pimpinan 
11) Membangun model organisasi dan kepemimpinan yang efektif 
12) Memperkuat organisasi sebagai gerakan kultural 
13) Meningkatkan konsolidasi dan komunikasi Pimpinan Persyarikatan 
14) Menyusun dan melaksanakan Pola Pembinaan Ranting 

 
Berdasar pada keputusan Muktamar tersebut kemudian dirumuskan 

langkah kebijakan Revitalisasi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 
2005-2010. Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah yang dimaksudkan ialah 
melakukan penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi 
Muhammadiyah dalam menjalankan amanat Muktamar ke-45, yang meliputi 
sepuluh perhatian/fokus: 
1) Memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di 

aras lokal, nasional, dan global dengan menjalankan fungsi dakwah dan tajdid 
serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak yang 
membawa pada pencerahan dan kemaslahatan hidup. 

2) Meneguhkan dan mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama 
dalam Muhammadiyah yang mengedepankan uswah hasanah dan menjadi 
rahmat bagi kehidupan. 

3) Mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip Manhaj Tarjih dan 
ijtihad yang menjadi acuan/pedoman Muhammadiyah. 

4) Pengembangan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang 
mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan semakin mengarah pada 
pencapaian tujuan Muhammadiyah. 

5) Mendinamisasi kepemimpinan Persyarikatan di semua tingkatan (Wilayah, 
Daerah, Cabang, dan Ranting). 

6) Peningkatan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah 
menuju tingkat kompetisi dan kepentingan misi Persyarikatan yang tinggi, 
serta menjadikannya sebagai pelaksana usaha yang terikat dan memiliki 
ketaatan pada kepemimpinan Persyarikatan. 

7) Pengembangan model-model kegiatan/aksi yang lebih sensitif terhadap 
kepentingan-kepentingan aktual/nyata umat, masyarakat, dan dunia 
kemanusiaan dengan pengelolaan yang lebih konsisten. 

8) Menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan organisasi otonom 
Muhammadiyah sebagai basis kader dan pimpinan Persyarikatan. 

9) Meningkatkan bimbingan, arahan, dan panduan kepada seluruh tingkatan 
pimpinan dan warga Muhammadiyah. 

10) Menggerakkan kembali Ranting dan jama’ah sebagai basis gerakan 
Muhammadiyah. 

 
 

V. LANGKAH REVITALISASI 
Karena revitalisasi gerakan merupakan suatu strategi untuk penataan, 

pembinaan, peningkatan, dan pengembangan gerakan maka harus diwujudkan dalam 
langkah-langkah pokok yang dapat menjadi acuan operasional bagi seluruh 
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tingkatan dan lini Persyarikatan. Adapun langkah-langkah revitalisasi yang bersifat 
pokok dan operasional ialah sebagai berikut: 

 
 

1. Revitalisasi aspek Idealisme  
Revitalisasi idealisme menyangkut penguatan aspek yang berkaitan 

dengan semangat (ruh, jiwa, spirit), nilai-nilai, pemikiran, dan komitmen dalam 
memperjuangkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Arah revitalisasi 
idealisme diorientasikan pada dua hal, pertama kokohnya segenap anggota 
Muhammadiyah dalam ber-Muhammadiyah sebagai sesuatu yang bersifat 
mendasar/ideal, kedua terbentuknya kemampuan dalam mewujudkan cita-cita 
Muhammadiyah berdasarkan nilai-nilai ideal dalam Persyarikatan. Idealisme 
gerakan tersebut berkisar pada nilai-nilai dasar Islam, pandangan dunia  atau 
pemikiran-pemikiran fundamental Muhammadiyah, orientasi dakwah dan tajdid, 
serta aktualisasi jihad dan amal melalui gerakan Muhammadiyah. 

Jika merujuk pada pesan Al-Quran, revitalisasi idealisme bertumpu 
antara lain pada Al-Quran Surat Ali Imran 102-104, bahwa untuk lahirnya 
gerakan menyebarluaskan dan melaksanakan dakwah (Ali Imran 104) 
sebagaimana tujuan Muhammadiyah, diperlukan prasyarat kokohnya ukhuwah 
dan terhindarkannya perpecahan (Ali Imran 103) serta kekuatan taqwa sebagai 
basis kepribadian utama (Ali Imran 102). Sejarah Nabi juga menunjukkan, 
bahwa untuk terbentuknya kejayaan Islam dan kaum muslimin yang dicapai 
pada era Madinah tidak dapat dilepaskan dan dimulai dari perjuangan semasa di 
Mekkah, sehingga dalam tempo 23 tahun terbentuk peradaban Islam yang 
kokoh.  

Adapun arah dan permujudan/manifestasi revitalisasi idealisme 
Muhammadiyah menyangkut beberapa langkah sebagai berikut: 
1) Memahamkan dan memasyarakatkan kembali paham Islam dalam 

Muhammadiyah yang bersifat mendasar, mendalam, dan menyeluruh 
sehingga Islam menjadi nilai  dan pandangan hidup utama dalam gerakan 
Muhammadiyah. 

2) Pembinaan ideologi Muhammadiyah secara intensif dan tersistem seperti 
Muqaddimah, MKCH, Kepribadian, Khittah, PHIWM,  Manhaj Tarjih, dan 
sebagainya; sehingga terbentuk anggota yang memiliki komitmen yang 
tinggi terhadap misi, perjuangan, kepentingan, cita-cita, dan sistem gerakan 
Muhammadiyah. 

3) Pengembangan pemikiran dan wawasan Muhammadiyah di bidang tarjih, 
tajdid, dan pemikiran Islam; yang mencerminkan wawasan Muhammadiyah 
sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar serta tajdid 
dalam kehidupan multi-ranah. 

4) Implementasi Al-Islam dan ke-Muhammadiyahan dalam berbagai 
lingkungan Persyarikatan sebagai basis nilai dan norma gerakan yang 
menjadi karakter khas sekaligus perekat sistem gerakan. 

5) Menggerakkan kembali etos amaliah disertai semangat ”jihad fi sabilillah” 
sebagai bentuk paling konkret dari aktualisasi gerakan Muhammadiyah. 

 
2. Revitalisasi Institusi 

Muhammadiyah bergerak melalui sistem organisasi yang  terdiri atas 
sejumlah institusi (kelembagaan) yang terstruktur dalam satu kesatuan. Setiap 
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institusi Muhammadiyah bukan hanya struktur kelembagaan semata tetapi juga 
merupakan wahana pelembagaan nilai-nilai dan misi Persyarikatan, sehingga 
merupakan satu kesatuan fungsional dalam menyatukan idealisme dengan 
kepentingan-kepentingan praktis.  Setiap bagian institusi dalam Muhammadiyah 
tidak boleh terpisah dan harus menyatu serta berada dalam kendali sistem 
gerakan dan organisasi Persyarikatan. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah 
harus seperti sebuah barisan dan bangunan yang kokoh (QS. Ash-Shaff/61: 4) 
dan setiap bagian di dalamnya harus saling menyangga sebagai kesatuan yang 
utuh laksana tubuh yang satu (Hadits Nabi). 

Institusi-institusi yang dibentuk dalam Muhammadiyah ialah institusi 
organisasi seperti struktur pimpinan dari Pusat hingga Ranting, organisasi 
otonom, amal usaha, dan berbagai kelembagaan lainnya yang selama ini berada 
dalam naungan Persyarikatan. Karena setiap bagian dari institusi merupakan 
instrumen atau alat dari organisasi induk Persyarikatan maka selain berfungsi 
dalam mewujudkan misi serta kepentingan Muhammadiyah juga dalam 
menjalankan tugas-tugas praktis maupun fungsional untuk mewujudkan 
kepentingan Persyarikatan. 

Adapun langkah-langkah konsolidasi dalam bidang institusi 
(kelembagaan) ialah sebagai berikut: 
1) Konsolidasi organisasi diarahkan/difokuskan pada berjalannya fungsi-fungsi 

kelembagaan di seluruh lingkungan Persyarikatan secara lebih intensif, 
efektif dan efisien, bersinergi, produktif, praktis, sesuai dengan pembagian 
kerja masing-masing secara lebih terfokus, optimal, dan berorientasi pada 
pelaksanaan usaha-usaha serta pencapaian tujuan Muhammadiyah. 
Konsolidasi organisasi juga diarahkan pada pelembagaan misi ke dalam 
seluruh institusi yang berada dalam Persyarikatan, termasuk 
membebaskannya dari tarikan kepentingan politik apapun (SK PP 
Muhammadiyah Nomor 149/KEP/I.0/B/2006).  

2) Konsolidasi kepemimpinan diarahkan/difokuskan pada optimalisasi fungsi-
fungsi  regulasi (pengaturan), pelayanan,  dan dinamisasi (peran-peran 
strategis) di seluruh tingkatan dan lini Persyarikatan sehingga organisasi 
secara keseluruhan bergerak secara tersistem, produktif, dapat menjalankan 
usaha dan diarahkan sebagaimana mestinya. 

3) Pengembangan jaringan diarahkan/difokuskan pada menggalang sinergi, 
ukhuwah, dan kerjasama baik di lingkungan internal maupun ke luar 
(eksternal) dengan kepentingan sebesar-sebasarnya dan seoptimal mungkin 
untuk memenuhi misi dan kepentingan Muhammadiyah serta kemaslahatan 
umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. 

4) Pengembangan infrastruktur dan pengelolaan dana diarahkan/difokuskan 
pada memperbesar daya dukung terhadap pelaksanaan amal usaha, program, 
dan kegiatan Persyarikatan dalam menjalankan misi dan tujuan 
Muhammadiyah. 

5) Peningkatan, pengembangan, dan perluasan jaringan organisasi ke dalam dan 
ke luar yang semakin memperkuat serta memperbesar peluang bagi 
perwujudan misi dan usaha-usaha Persyarikatan.  

6) Mendorong peran lebih optimal terhadap Aisyiyah dan organisasi otonom 
lainnya dalam menggerakkan anggota dan masyarakat di akar rumput, selain 
berkiprah dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global, sehingga 
Muhammadiyah semakin solid ke dalam dan ke luar. 
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3.  Revitalisasi Sumberdaya Manusia 

Muhammadiyah memiliki sumberdaya yang selama ini dikenal cukup 
potensial.  Masyarakat mengenal orang Muhammadiyah sebagai sosok santri 
terpelajar, berpikiran modern, gemar beramal, terpercaya, dan memiliki 
kemampuan keahlian yang baik. Tersebarnya kader Muhammadiyah di 
berbagai lingkungan birokrasi pemerintahan dalam masa-masa sebelum ini 
juga menunjukkan kualitas sumberdaya Muhammadiyah yang handal.  

Kini mulai dirasakan adanya kekurangan kader Muhammadiyah yang di 
atas rata-rata tersebut karena pada saat yang sama sumberdaya manusia dari 
berbagai kalangan di luar Muhammadiyah pun selain bertambah kuantitas dan 
kualitasnya, juga pada saat yang sama diakui mulai melemahnya usaha-usaha 
untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan 
Persyarikatan. Padahal sumber rekruitmen kader Muhammadiyah sebenarnya 
masih tersedia dari lembaga-lembaga pendidikan, keluarga, dan organisasi 
otonom Muhammadiyah. Di sinilah pentingnya revitalisasi sumberdaya 
manusia dalam Muhammadiyah, yang diarahkan pada semakin diperolehnya 
standar kualitas sumberdaya manusia yang memiliki komitmen, kemampuan, 
dan pengkhidmatan yang tinggi dalam memperjuangkan misi dan cita-cita 
Muhammadiyah. 

Adapun revitalisasi sumberdaya manusia di lingkungan Muhammadiyah 
antara lain sebagai berikut: 
1) Pembinaan anggota di lingkungan amal usaha dan jama’ah-jama’ah 

Muhammadiyah yang diarahkan selain untuk memahami misi dan cita-cita 
Muhammadiyah,  melaksanakan perjuangan Muhammadiyah, juga secara 
khusus untuk menjadi anggota Muhammadiyah. 

2) Pembinaan anggota di lingkungan keluarga-keluarga Muhammadiyah 
seperti melalui program Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah dan berbagai 
kaderisasi informal lainnya sehingga segenap anggota keluarga di 
lingkungan Persyarikatan menjadi aktivis dan pelaku gerakan 
Muhammadiyah. 

3) Kaderisasi di lingkungan organisasi  otonom Muhammadiyah dan di 
berbagai lingkungan struktural Pimpinan Persyarikatan yang diarahkan 
pada terbentuknya tenaga inti yang mengemban misi dan kepentingan 
Muhammadiyah sekaligus sebagai sumber rekrutmen kader dan pimpinan 
Muhammadiyah di berbagai lini. 

4) Model revitalisasi sumberdaya manusia di lingkungan Persyarikatan dapat 
dilakukan melalui berbagai kaderisasi dan pembinaan seperti Darul Arqam 
dan Baitul Arqam, Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, Keluarga 
Sakinah dan Qoryah Thayyibah Aisyiyah, Up-Grading, Refreshing, 
Pengajian Khusus, Pelatihan Mubaligh, Pelatihan Instruktur, kajian-kajian 
intensif, dan berbagai kegiatan lainnya yang bersifat alternatif; di samping 
pengembangan melalui sekolah-sekolah kader dan yang melekat dengan 
penyelenggaraan pendidikan di seluruh institusi Persyarikatan. 

 
4.  Revitalisasi Usaha  

Muhammadiyah dalam mencapai maksud dan tujuannya melakukan 
usaha-usaha yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan. 
Usaha sebagai bentuk operasionalisasi selain harus memiliki target dan sasaran 
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juga tujuan pengembangan yakni kondisi tertentu yang ingin dicapai dari setiap 
usaha dalam periode tertentu, baik yang bersifat jangka pendek atau menengah 
(tahunan hingga lima tahunan) maupun jangka panjang (duapuluh lima tahun 
atau lebih).  

Karena itu setiap usaha yang diwujudkan dalam amal usaha, program, 
dan kegiatan harus memiliki prioritas dan arah tertentu yang jelas serta tersistem, 
sehingga dapat diukur atau setidak-tidaknya menunjukkan perkembangan yang 
semakin maju dari satu tahun ke tahun berikutnya atau dari satu periode ke 
periode berikutnya. Di sinilah pentingnya revitalisasi, yakni langkah penataan, 
pembinaan, peningkatan, dan pengembangan usaha ke arah yang semakin baik 
dan semakin maju sehingga kian mendekatkan Muhammadiyah pada pencapaian 
tujuannya, yakni terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.  

Revitalisasi usaha dalam gerakan Muhammadiyah dirumuskan dalam 
sejumlah langkah dan arah sebagai berikut: 
1) Peningkatan kualitas dan sistem pengelolaan amal usaha, yang diarahkan 

pada pengelolaan yang semakin berorientasi pada pencapaian visi dan misi, 
menggunakan manajemen yang baik, bersinergi, berjaringan, memiliki 
standar keunggulan, dan senantiasa mengikatkan diri pada misi 
Persyarikatan sebagai gerakan Islam. 

2) Pelaksanaan program diarahkan pada implementasi yang telah direncanakan 
baik yang bersifat umum maupun unggulan dan prioritas, sehingga program 
benar-benar merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan dan bukan 
merupakan daftar keinginan yang berhenti di atas kertas rencana. 

3) Pelaksanaan kegiaatan diarahkan pada implementasi program dalam bentuk 
jenis-jenis aktivitas yang konkret dan memiliki standar keberhasilan dalam 
suatu kerangka kebijakan operasional yang tersistem. 

 
VI. KHATIMAH 

 
Revitalisasi gerakan Muhammadiyah merupakan langkah sistematis 

untuk kembali menata, membina, meningkatkan, dan mengembangkan berbagai 
aspek penting dan strategis yang dimiliki Persyarikatan (idealisme, institusi, 
sumberdaya manusia, dan usaha) sehingga gerakan Islam yang didirikan oleh Kyai 
Haji Ahmad Dahlan ini tidak saja kokoh di dalam (kondisi internal yang 
terkonsolidasi) tetapi juga berperan lebih signifikan dalam kehidupan umat, 
bangsa, dan dinamika global.  

Dengan langkah revitalisasi gerakan tersebut dapat dilakukan 
pengembangan potensi, pengagendaan perubahan,  pemroyeksian masa depan, dan 
aktualisasi peran Muhammadiyah yang lebih baik dari masa sebelumnya sekaligus 
menjadi momentum untuk meletakkan langkah-langkah keunggulan bagi 
perkembangan Muhammadiyah. Langkah strategis tersebut tidak lain sebagai 
strategi yang lebih tersistem untuk semakin mendekatkan Muhammadiyah secara 
bertahap dan berkesinambungan pada pencapaian tujuannya, yakni terwujudnya 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.  

Karena itu seluruh  pihak dan komponen di lingkungan Persyarikatan 
dituntut komitmen dan kiprahnya dalam mengimplementasikan langkah 
revitalisasi gerakan Muhammadiyah tersebut secara serius dan optimal. Langkah 
sistematis tersebut sekaligus perlu disertai dengan spirit  (ruh, semangat) dan etos 
”jihad fi sabilillah” sebagai modal spiritual dan moral untuk menyukseskan setiap 
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upaya membangkitkan gerakan Muhammadiyah ke arah yang lebih baik. Akhirnya 
harus diyakini oleh seluruh anggota Persyarikatan  bahwa setiap langkah yang 
sungguh-sungguh untuk memuliakan dan mewujudkan Islam dalam kehidupan 
maka akan terbuka banyak jalan kemudahan dari Allah SWT sebagaimana 
Firman-Nya dalam Al-Quran:  

 

                       
 

”Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar 
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah 
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik” (QS Al-Ankabut/29: 69). 
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Lampiran III-d 
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REVITALISASI IDEOLOGI  MUHAMMADIYAH 
Konsolidasi Bidang Keyakinan dan Cita-cita Hidup 

 
 

A. IFTITAH 
Ideologi merupakan salah satu pandangan dunia (world-view) yang penting dan 

berpengaruh besar dalam sejarah peradaban manusia, di samping  agama dan ilmu 
pengetahuan. Kendati di awal abad ke-21 terdapat pemikiran yang menyuarakan 
”kematian ideologi” atau ”akhir ideologi” (the end of ideology), terutama setelah 
berakhirnya Perang Dingin, namun dalam kenyataannya ideologi tetap menjadi rujukan 
alam pikiran umat manusia di era modern ini. Gerakan-gerakan Islam “politik” yang 
muncul di era reformasi 1998 bahkan mengusung ”ideologi Islam” sebagai alternatif, 
yakni Islam sebagai ”mabda‘” (ideologi) dalam satu paket membangun ”sistem Islam” 
(al-nidhâm al-Islamy), yang dianggap atau diyakini oleh para aktivisnya sebagai 
ideologi tandingan dari ideologi-ideologi dunia yang dianggap berbeda atau 
bertentangan dengan pandangan Islam. 

Ideologi ialah ”sistem keyakinan yang menjelaskan rencana sosial dengan segala 
kaitannya” (Vago, 1989: 9), sebagai   ”suatu sistem ide yang mendasari dan 
menjelaskan aksi sosial dan politik” (Jary, 1991:  295),  suatu  ”sistem paham atau 
seperangkat pemikiran yang menyeluruh yang bercita-cita menjelaskan dunia dan 
berusaha untuk mengubahnya” (Riberu, 1986: 4). Menurut Shariati (1982: 146) ideologi 
merupakan paham dan teori perjuangan yang dianut kuat oleh kelompok manusia 
menuju pada cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Ideologi memiliki unsur-unsur 
pokok, yaitu: (1) pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam 
semesta dalam kehidupan; (2) rencana penataan sosial-politik berdasarkan paham 
tersebut; (3) kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan 
perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut; (4) usaha 
mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut  yang menuntut loyalitas 
dan keterlibatan para pengikutnya; dan (5) usaha memobilisasi seluas mungkin para 
kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut (Riberu,  1986: 5).   

Dalam ”Rumusan Pokok-pokok Persoalan tentang Ideologi Keyakinan Hidup 
Muhammadiyah” yang disusun oleh Panitia Tadjdid Seksi ”Ideologi Keyakinan Hidup 
Muhammadiyah” dalam Muktamar ke-37 tahun 1968 dinyatakan bahwa ideologi yaitu 
”ajaran atau ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan menyeluruh membahas 
mengenai gagasan, cara-cara, angan-angan atau gambaran dalam pikiran, untuk 
mendapatkan keyakinan mengenai hidup dan kehidupan yang benar dan tepat”.  
Dinyatakan pula bahwa ideologi berarti ”keyakinan hidup”, yang mencakup ”1. 
pandangan hidup, 2. tujuan hidup, dan 3. ajaran dan cara yang dipergunakan untuk 
melaksanakan pandangan hidup dalam mencapai tujuan hidup tersebut.”.  

Dari pemaknaan tersebut maka ideologi bukan sekadar seperangkat paham atau 
pemikiran, tetapi juga teori atau sistem perjuangan maupun strategi perjuangan untuk 
mewujudkan paham tersebut dalam kehidupan. Dalam suatu gerakan ”ideologi politik” 
Islam misalnya,  politik bukanlah sekadar urusan praktis atau teknis yag menyangkut 
pilihan, tetapi sekaligus sebagai sistem perjuangan untuk mewujudkan Islam sebagai 
cita-cita politik atau kekuasaan dalam negara, sehingga tidaklah dapat dipisahkan antara 
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urusan politik sebagai strategi atau metode perjuangan dengan ideologi politik yang 
mendasarinya. Karena itu  suatu ideologi apapun merupakan suatu sistem paham dan 
sekaligus perjuangan, yang dilaksanakan dengan suatu gerakan yang sistematik dan 
penuh militansi untuk mewujudkannya dimulai dari ranah praktis atau teknis hingga ke 
wilayah strategi dan keyakinan ideologis  yang dicita-citakannya. 

Dalam Muhammadiyah kendati tidak bersifat ketat dan monolitik, pembahasan 
dan kepentingan akan adanya ”ideologi” atau ”keyakinan dan cita-cita hidup” telah 
berkembang lama. Pada tahun 1935-an pembahasan mengenai ”ideologi” atau ”paham 
dan sistem perjuangan” Muhammadiyah telah dimulai, yang melahirkan pemikiran 
tentang  Langkah Duabelas (tahun 1938) dan pembahasan awal mengenai ”Masalah 
Lima” (al-Masail al-Khmasah, yang digagas pada tahun 1938 dan diputuskan dalam 
Muktamar Khususi tahun 1954/1955).  Pada awal kemerdekaan (tahun 1946) 
pembahasan tentang ”ideologi Muhammadiyah” bahkan secara khusus telah 
menghasilkan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tahun 1946, sebagai suatu 
konsep ideologis yang cukup mendasar dan sistematik. Pembahasan dan kepentingan 
akan ideologi dalam gerakan Muhammadiyah bahkan secara lebih khusus dan sistematis 
terjadi pada awal kelahiran Orde Baru, yakni pada Muktamar ke-37 tahun 1968 dan 
Sidang Tanwir Ponorogo tahun 1969, yang  melahirkan konsep ideologis yang 
monumental yaitu Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Demikian 
halnya dengan kelahiran konsep Kepribadian Muhammadiyah (dibahas sejak tahun 
1956 dalam Muktamar di Palembang dan diputuskan tahun 1962, konsep Khittah 
Perjuangan Muhammadiyah tahun 1956 (Khittah Palembang), Khittah Ujung Pandang 
tahun 1971, dan Khittah Denpasar tahun 2002. Menurut K. H. M. Djindar Tamimy 
(lihat: PP Muhammadiyah, Bundelan Putusan Muktamar Ke-37 dengan segala 
rangkaiannya, 1968: 3), kelahiran Muhammadiyah bahkan melekat dengan ”ideologi”, 
yakni ide dan cita-cita tentang Islam yang melekat dalam pemikiran dan spirit gerakan 
dari Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.  

Karena itu pembahasan dan kepentingan atas revitalisasi ideologi dalam 
Muhammadiyah saat ini bukanlah sesuatu yang baru, juga bukan sebagai tuntutan 
kondisional atau situasional semata. Kepentingan tersebut juga merupakan suatu hal 
yang penting dan melekat dengan sejarah perkembangan Muhammadiyah sebagai 
gerakan Islam, sekaligus merupakan tuntutan yang mendasar untuk menjaga keutuhan 
dan kelangsungan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang memiliki ”keyakinan 
dan cita-cita hidup” sebagaimana telah menjadi alam pikiran yang fundamental selama 
ini.  
 
B. DASAR PEMIKIRAN 

Bahwa revitalisasi atau peneguhan dan penguatan kembali ideologi merupakan 
tuntutan yang niscaya dalam gerakan Muhammadiyah. Secara faktual (situasional) 
kepentingan akan peneguhan atau penguatan ideologi didasarkan atas pertimbangan 
untuk menghadapi perkembangan baru yang mempengaruhi Muhammadiyah, yakni 
didasarkan atas latar belakang situasi kehidupan yang tumbuh dan berkembang 
khususnya yang menyangkut aspek ideologis dari berbagai kelompok sosial pada era 
reformasi. Fakta menunjukkan bahwa era reformasi telah melahirkan kecenderungan 
baru, yakni tumbuh dan berkembangnya berbagai gerakan seperti partai politik, 
kelompok-kelompok kepentingan, dan lain-lain yang mempengaruhi dinamika 
kehidupan nasional. Gerakan-gerakan baru tersebut tampil bukan sekadar 
memperjuangkan kepentingan tetapi juga paham, baik  yang bercorak moderat maupun 
radikal, termasuk di dalamnya paham dan gerakan keagamaan di lingkungan umat 
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Islam. Kecenderungan baru tersebut merupakan konsekuensi logis dari era keterbukaan,  
yang semuanya memiliki semangat untuk membangun tatanan baru dalam kehidupan 
bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Namun diakui pula dapat melahirkan 
fragmentasi sosial baru yang tidak tertutup kemungkinan menimbulkan konflik aliran 
dan kepentingan antar sesama komponen bangsa, termasuk di tubuh umat Islam.  

Bagi Muhammadiyah kehadiran gerakan-gerakan baru tersebut tentu mendorong 
semangat  ”fastabiq al-khairat” untuk membangun umat dan bangsa ke arah yang lebih 
baik. Namun diakui pula perkembangan baru tersebut telah memberi peluang yang lebih 
terbuka bagi masuknya bermacam-macam paham atau kepentingan, baik yang bersifat 
politik maupun keagamaan dan pemikiran yang tidak menguntungkan bagi 
Muhammadiyah. Dalam kondisi tertentu hal tersebut memang merupakan sesuatu yang 
wajar dan semuanya tergantung pada kondisi internal Muhammadiyah sendiri untuk 
membentengi atau memiliki ketahanan diri yang kokoh. Tetapi manakala dibiarkan 
tanpa penyikapan dan langkah antisipasi yang sistematik, maka tidak tertutup 
kemungkinan dapat memperlemah kondisi internal  Muhammadiyah, termasuk di 
dalamnya pelemahan ideologis. Pelemahan ideologis yang dimaksudkan ialah 
melonggarnya komitmen (kesetiaan) dan ikatan terhadap misi, cita-cita, dan perjuangan 
Muhammadiyah dalam mewujudkan maksud dan tujuannya, yaitu menegakkan dan 
menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya. Di sinilah pentingnya upaya untuk mengantisipasi dan menyikapi masalah 
tersebut melalui usaha peneguhan atau penguatan ideologi Muhammadiyah. 

Kepentingan untuk peneguhan atau penguatan ideologi selain berhubungan 
dengan antisipasi terhadap perkembangan yang terjadi juga  terkait dengan eksistensi 
Muhammadiyah sendiri sebagai gerakan Islam. Bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan 
Islam yang besar telah tumbuh dan berkembang menjadi tempat persinggahan bagi 
banyak orang yang tertarik masuk ke dalamnya baik karena kesepahaman idealisme 
maupun karena kepentingan-kepentingan praktis. Muhammadiyah seperti sebuah 
”melting pot” atau tempat persemaian bermacam-ragam anggota atau orang yang 
berhimpun di dalamnya. Keadaan yang demikian menjadi kekuatan positif bagi 
Muhammadiyah karena dapat memobilisasi potensi sumberdaya manusia dan 
kemampuan secara heterogen dan inklusif. Namun manakala tidak disertai dengan 
dukungan sistem yang solid dan usaha-usaha penanaman idealisme yang sistematis 
maka terbuka kemungkinan Muhammadiyah sekadar menjadi tempat persinggahan 
semata, sehngga kehilangan kekuatannya yang besar secara esensial, fungsional, dan 
tersistem. Lebih jauh lagi manakala kepentingan-kepentingan yang beragam itu tidak 
sinergi bahkan berbeda dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah maka akan terjadi 
pelemahan di tubuh Muhammadiyah sendiri, baik pelemahan yang bersifat organisatoris 
maupun ideologis. 

Keadaan Muhammadiyah saat ini selain menunjukkan perkembangan yang 
positif dan banyak terdapat kemajuan yang signifikan, juga mulai dirasakan adanya 
masalah yang bersifat ideologis, yakni antara lain: (1) Melemahnya pemahaman 
mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam berbagai aspeknya yang 
mendasar sehinngga kehilangan arah dan komitmen dalam ber-Muhammadiyah; seperti 
mudahnya sebagian anggota yang tertarik dengan paham gerakan lain tanpa memahami 
Muhammmadiyah secara lebih mendalam; (2) Gejala melemahnya spirit, militansi, 
karakter/identitas, dan visi  gerakan pada sebagian anggota/kalangan di lingkungan 
Persyarikatan seperti rendahnya kiprah dalam menggerakkan Muhammadiyah; (3) 
Gejala menurunnya ketaatan dan komitmen pada misi,  pemikiran, kebijakan, dan 
kepentingan Muhammadiyah baik yang menyangkut urusan paham agama seperti tidak 
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mengikuti keputusan Tarjih mengenai penetapan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha 
hingga ke masalah pengabdian dan kiprah dalam menggerakkan/membesarkan 
Muhammadiyah; (4)  Melemahnya ikatan atau solidaritas kolektif yang ditandai oleh 
kurang berkembangnya ukhuwah, silaturahim, dan sinergi antar anggota maupun antar 
institusi dalam Persyarikatan; (5) Menguatnya tarikan dan kepentingan politik yang 
masuk ke lingkungan Persyarikatan, termasuk dalam amal usaha, melalui para aktivis 
atau kegiatan partai politik yang memperlemah komitmen terhadap misi, kepentingan, 
Kepribadian, dan Khittah Muhammadiyah; (6) Kecenderungan sebagian anggota 
Muhammadiyah termasuk yang berada di amal usaha yang lebih mengutamakan 
kiprahnya untuk membesarkan organisasi,  usaha, dan kegiatan lain di luar 
Muhammadiyah yang menyebabkan tidak sebandingnya jumlah anggota yang 
berkhidmat/berkiprah untuk Persyarikatan serta kurang/tidak tergarapnya usaha-usaha 
Persyarikatan secara optimal; dan  (7) Semakin mudahnya berbagai paham pemikiran 
dari luar yang masuk ke dalam Muhammadiyah yang dapat melemahkan karakter 
khusus Muhammadiyah manakala tidak diiringi dengan peneguhan ideologis yang 
menyangkut paham dan sistem perjuangan Muhammadiyah. 

Dengan semangat ”muhasabah” (intropeksi diri) dan ”mujahadah” 
(mengerahkan segala kemampuan untuk memperbaiki keadaan) sudah saatnya 
Muhammadiyah melakukan penguatan kembali (revitalisasi) gerakannya, khususnya 
dalam bidang ideologi. Muhammadiyah sebagai organisasi (persyarikatan, jam’iyah) 
maupun gerakan secara keseluruhan (gerakan Islam), memerlukan perekat yang kuat, 
yang mampu mempertahankan nilai-nilai gerakan, sejarah gerakan, ikatan gerakan, dan 
kesinambungan gerakan dalam melaksanakan usaha-usaha dan pencapaian  tujuan 
gerakannya. Muhammadiyah juga memerukan langkah/strategi untuk memobilisasi 
seluruh anggota dan institusi/infrastruktur yang dimilikinya secara optimal dan 
tersistem, sehingga jumlah anggota yang besar melahirkan energi gerakan yang sama 
besarnya atau lebih besar.  Di situlah pentingnya revitalisasi ideologi dalam 
Muhammadiyah. 

Revitalisasi ideologi sebagai ikhtiar untuk meneguhkan dan menanamkan 
kembali sistem paham dan perjuangan Muhammadiyah kepada seluruh anggota juga 
menjadi sangat penting dan strategis atas kepentingan memelihara dan memperkokoh 
eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Segenap anggota dan siapapun yang 
berada di lembaga-lembaga milik  Persyarikatan dituntut untuk memahami dan 
mengaktualisasikan gerakan Muhammadiyah sesuai dengan idealisme gerakannya. 
Kendati tidak ketat sebagaimana ideologi-ideologi dunia, lebih-lebih yang bersifat 
totaliter, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam memerlukan perekat ideologi.  Ideologi 
sebagai sistem paham (keyakinan dan cita-cita hidup serta perjuangan untuk 
mewujudkannya) dalam gerakan Muhammadiyah  dapat difungsikan untuk sejumlah 
kepentingan, antara lain sebagai berikut:  

1) Ideologi dapat memberi arah dan penjelasan mengenai sistem paham kehidupan 
yang dicandranya berdasarkan paham agama (Islam) yang dianutnya serta 
bagaimana seluruh warga Muhammadiyah bertindak berdasarkan sistem paham 
tersebut;  

2) Dengan ideologi maka Muhammadiyah dapat mengikat solidaritas kolektif 
(ukhuwah gerakan) yang berfungsi untuk mempertahankan ikatan ke dalam dan 
menghadapi tantangan hingga ancaman dari luar;  

3) Ideologi Muhammadiyah dapat membentuk karakter orang Muhammadiyah 
secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Kepribadian Muhammadiyah serta 
Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, yang mengandung berbagai 
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sifat orang dan pola tindak yang harus dimiliki dan diimplementasikan dalam 
kehidupan warga Muhammadiyah; 

4) Melalui ideologi Muhammadiyah menyusun strategi dan langkah-langkah 
perjuangan sebagaimana Khittah yang selama ini menjadi acuannya, sehingga 
gerakannya tersistem dan terarah dalam satu sistem gerakan Persyarikatan; 

5) Dengan ideologi maka Muhammadiyah dapat mengorganisasikan dan 
memobilisasi anggota, kader, dan pimpinnannya dalam satu sistem gerakan 
untuk melaksanmakan usaha-usaha dan mencapai tujuan dalam barisan yang 
kokoh, tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak centang perenang. 
 
Di situlah pentingnya revitalisasi ideologi, yakni penguatan kembali idealisme 

yang berkaitan dengan sistem paham dan perjuangan dalam keseluruhan gerakan 
Muhammadiyah. Dengan revitalisasi ideologi diharapkan Muhammadiyah sebagai 
gerakan Islam benar-benar solid seperti barisan yang teratur rapih dan merupakan 
bangunan yang kokoh sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran:  

 

    
Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh 
QS. Ash-Shaff/61: 4). ( 

C. LANDASAN DAN TUJUAN REVITALISASI 
Muhammadiyah saat ini memerlukan  perekat ideologis melalui revitalisasi 

ideologi. Ideologi diperlukan untuk membangun sistem, solidaritas, arah, mobilisasi 
anggota, dan strategi perjuangan sesuai dengan prinsip gerakan Muhammadiyah. 
Karena itu revitalisasi ideologi menjadi penting dalam gerakan Muhammadiyah. Secara 
organisasi revitalisasi ideologi memiliki landasan dan tujuan tertentu yakni sebagai 
berikut: 

 
1. Landasan Revitalisasi 

1) Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih 
2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 
3) Keputusan-keputusan Muktamar dan Tanwir 
4) Pemikiran-pemikiran formal dalam Muhammadiyah 
5) Kebijakan-kebijakan Persyarikatan 
6) Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 

149/KEP/I.0/B/2006 tentang Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha 
Muhammadiyah 

 
2. Tujuan 

1) Tersosialisasi dan tertanamnya idealisme Muhammadiyah baik yang 
menyangkut paham dan pemikiran-pemikiran yang fundamental maupun 
sikap berkhidmat dan ketaatan atas kebijakan-kebijakan Persyarikatan bagi 
anggota dan seluruh kalangan yang berada di lingkungan Muhammadiyah. 

2) Berfungsinya secara optimal seluruh institusi/kelembagaan di lingkungan 
Persyarikatan dalam menjalankan misi dan kepentingan Muhammadiyah 
sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar serta tajdid, 
baik ke dalam maupun ke luar. 
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3) Terbinanya anggota Muhammadiyah di seluruh lini organisasi, termasuk di 
akar-rumput, sehingga menjadi kekuatan inti gerakan Muhammadiyah. 

4) Terlaksananya program dan kegiatan yang menyangkut pembinaan ideologis 
yang tersistem dan bersinergi seperti gerakan jamaah dan dakwah jamaah, 
Darul Arqam dan Baitul Arqam, pengajian anggota dan pimpinan, dan 
kegiatan-kegiatan lainnya. 

 
 

D. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 
Dalam Muhammadiyah, ideologi ialah ”keyakinan hidup” (H.M. Djindar 

Tamimy, 1968: 6) atau ”keyakinan dan cita-cita hidup” sebagaimana terkandung dalam 
Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Jika disimpulkan bahwa 
”ideologi Muhammadiyah” ialah ”seperangkat pemikiran dan sistem perjuangan untuk 
mewujudkannya” atau ”sistem paham dan perjuangan untuk mewujudkannya”, yakni 
”paham Islam dan sistem gerakan Muhammadiyah”. Jadi bukan hanya paham atau 
pemikiran, tetapi juga sistem gerakannya. Ideologi bukan sekadar paham tetapi sistem 
paham, bukan sekadar sistem paham tetapi juga sistem perjuangan untuk mewujudkan 
paham tersebut dalam kehidupan. Dalam kerangka gerakan ideologis, bahkan hal-hal 
yang bersifat praktis dan strategis pun tidak dapat dipisahkan dari ideologi, termasuk 
dalam gerakan Muhammadiyah.  

Dalam prasaran K.H.M. Djindar Tamimy yang disampaikan pada Muktamar ke-
37 tahun 1968 di Yogyakarta berjudul ”Tadjdid: Ideologi dan Chittah Perdjoangan 
Muhammadijah”, kepentingan atas ”ideologi gerakan”  sebenarnya sudah tumbuh sejak 
Kyai Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena Kyai Dahlan mendirikan gerakan ini 
didorong oleh ide dan keyakinan hidup tentang Islam yang harus diwujudkan dalam 
kehidupan sebagaimana tersirat dalam Al-Quran Surat Ali Imran 104, yang menjadi 
inspirasi lahirnya sebuah gerakan. Tuntutan atas pentingnya ideologi kemudian 
mengental pada tahun 1930-an ketika gagasan tentang Indonesia merdeka semakin keras 
diperbincangkan, sementara itu  menurut para ”as-sabiquna al-awwalun” mulai 
dirasakan adanya ”gejala atau tanda-tanda kekaburan dalam kalangan Muhammadiyah 
dari segi idiil-ideologinya”.  

Pemikiran ideologis semakin kuat tumbuh pada awal kemerdekaan dengan 
digagasnya konsep Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tahun 1945 oleg Ki 
Bagus Hadikusuma (Ketua PB Muhammadiyah periode 1942-1953), yang kemudian 
disahkan dalam sidang Tanwir  tahun 1961. Latar belakang dilahirkannya Muqaddimah 
AD Muhammadiyah tersebut didasarkan atas perjalanan selama 30 tahun 
Muhammadiyah setelah berdirinya yang mengalami dua kecenderungan, yaitu: pertama, 
”terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan  jiwa/ruh Muhammadiyah oleh 
perkembangan lahiriah”, dan kedua ”masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai 
yang sudah menjadi lebih kuat” (baca: Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar 
Muhammadiyah, bab: Pendahuluan).  

Karena itu, konsep Muqaddimah Anggaran Dasar sering disebut sebagai konsep 
ideologi dalam Muhammadiyah, sebagaimana konsep Matan Keyakinan dan Cita-cita 
Hidup Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusuma dengan tim atau sahabat-sahabatnya 
menyusun konsep tersebut sebagai sistematisasi dari pemikiran atau gagasan Kyai Haji 
Ahmad Dahlan dalam mendirikan dan memperjuangkan Muhammadiyah pada masa 
awal. Substansi dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terebut terkandung 
dalam enam pokok pikiran, yakni:  
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1) Hidup manusia harus berdasarkan tauhid (meng-Esakan) Allah: ber-Tuhan, 
beribadah serta  tunduk dan taat hanya kepada Allah. 

2) Hidup manusia itu bermasyarakat. 
3) Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah yang satu-satunya yang dapat 

dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban 
hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki 
di dunia dan di akhirat. 

4) Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib, sebagai ibadah kepada 
Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia/masyarakat. 

5) Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, hanyalah akan dapat berhasil bila dengan 
mengikuti jejak (ittiba‘) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi besar 
Muhammad s.a.w. 

6) Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut  hanyalah akan dapat dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi 
adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. 

 
 Ideologi Muhammadiyah juga dirumuskan dalam Matan Keyakinan dan 
Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) hasil Tanwir Ponorogo tahun 1969 sebagai 
kelanjutan dan amanat dari Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Waktu itu 
dirasakan adanya pergeseran orientasi nilai dalam ber-Muhammadiyah karena dua hal, 
yang pertama pengaruh politik setelah orang-orang Muhammadiyah terlibat dalam 
kegiatan politik pada era kehadiran Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), 
kedua pengaruh modernisasi yang bersamaan dengan lahirnya Orde Baru. Namun pada 
saat itu Muhammadiyah lebih memilih menggunakan istilah ”keyakinan hidup” atau 
”keyakinan dan cita-cita hidup” dari pada ikon ”ideologi” karena penggunaan istilah 
ideologi dikhawatirkan akan menimbulkan masalah karena rezim Orde Baru melakukan 
kebijakan ”depolitisasi” dan ”deideologisasi” yang hanya membolehkan satu ideologi 
nasional yaitu Pancasila. Dengan menyusun konsep ”keyakinan dan cita-cita hidup”  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu, sesuai dengan amanat muktamar ke-37, 
ingin melakukan ”re-tajdid” yakni ”me-Muhammadiyah-kan kembali”  di bidang 
ideologi, di samping melakukan ”re-tajdid” di bidang khittah, dakwah, amal usaha, dan 
organisasi. 
 Dalam pokok-pokok pikiran yang dirumuskan oleh Panitia Tajdid bidang 
Ideologi dan Khittah Perjuangan Muhammadiyah  (tahun 1968) dinyatakan mengenai 
pentingnya dirumuskannya ”ideologi” atau ”keyakinan hidup” Muhammadiyah, yaitu 
sebagai berikut: (1) Almarhum KHA. Dahlan mendirikan Muhammadiyah didorong 
oleh ide yang hidup dalam pribadinya, yang merupakan ideologi/keyakinan hidupnya, 
yang erdasar dan bersumber kepada ajaran-ajaran Islam. Ide, ideologi atau keyakinan 
hidupnya itulah yang selanjutnya menjadi landasan, yang memberi arah tujuan dan 
membentuk kegiatan perjuangan Muhammadiyah; (2) Ideologi/keyakinan hidup itu 
menjadi ukuran/norma yang pasti untuk menilai benar salahnya hidup dan perjuangan 
Muhammadiyah; (3) Pada akhir-akhir ini dalam kalangan Muhammadiyah banyak 
sudah orang yang tidak lagi dapat mengetahui secara benar dan tepat akan 
ideologi/keyakinan hidup Muhammadiyah itu, akibatnya mereka tidak lagi dapat 
mengetahui ukuran/norma yang digunakan untuk menilai benar salahnya hidup dan 
perjuangan Muhammadiyah, sehingga akhirnya  dapat membawa perjuangan 
Muhammadiyah menjadi kabur dan hal ini sangat merugikan; dan (4) Maka di samping 
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perlu adanya ”tajdid ideologi/keyakinan hidup Muhammadiyah”, dalam arti memberi 
pengertian yang benar kepada orang-orang Muhammadiyah khususnya dan masyarakat 
pada umumnya akan ideologi/keyakinan hidup Muhammadiyah yang sebenar-benarnya 
(lihat: PP Muhammadiyah, Bundelan Putusan Muktamar Ke-37, 1968: 6). Dari 
pemikiran tersebut lahirlah keperluan akan ideologi Muhammadiyah yang kemudian 
melahirkan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah  hasil Tanwir 
Ponorogo tahun 1969. 
 Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah mengandung lima 
pokok pikiran yang fundamental. Dalam penjelasan MKCH kelima pokok pikiran 
tersebut dikelompokkan ke dalam tiga aspek, yaitu butir pertama dan kedua 
mengandung ”pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis”, butir ketiga dan 
keempat tentang ”paham agama menurut Muhammadiyah”, dan butir kelima tentang 
”fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Republik Inonesia” (lihat: 
MPKSDI PP Muhammadiyah,  Pedoman Bermuhammadiyah, 2003: 13). Matan 
Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah yang menyangkut aspek ideologis pada 
butir pertama dan kedua dinyatakan  bahwa: (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam 
dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-
Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan 
khalifah Allah di muka bumi;   (2) Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah 
Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya sejak Nabi Adam, Nuh, 
Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad S.A.W., 
sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin 
kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi (Matan Keyakinan dan 
Cita-cita Hidup Muhammadiyah/MKCHM butir ke-1 dan ke-2). 

 MKCH tersebut merupakan karya kelembagaan yang monumental yang perlu 
disosialisasikan dan ditanamkan kembali kepada seluruh anggota Muhammadiyah, di 
samping pemikiran-pemikiran formal lainnya dalam Muhammadiyah seperti 
Muqaddimah AD, Kepribadian, Khittah, Pedoman Hidup Islami Warga 
Muhammadiyah, Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad, dan keputusan-
keputusan  organisasi lainnya yang menjadi pedoman resmi dalam Muhammadiyah. 
Substansi Muqaddimah dan MKCH sebagai materi ideologi dalam Muhammadiyah 
dapat diperkuat dengan materi Kepribadian Muhammadiyah yang berisi penegasan 
identitas Muhammadiyah, meliputi sepuluh sifat Muhammadiyah. Adapun sepuluh Sifat 
Muhammadiyah yang menjadi ciri Kepribadian Muhammadiyah ialah sebagai berikut: 
(1) Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan; (2) Memperbanyak 
kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah; (3) Lapang dada, luas pandangan, dengan 
memegang teguh ajaran Islam; (4) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan; (5) 
Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan  falsafah 
negara yang sah; (6) Amar ma’ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi 
contoh teladan yang baik; (7) Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud 
ishlah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam; (8) Kerjasama dengan golongan 
Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta 
membela kepentingannya; (9) Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan 
golongan lain dalam  memelihara dan membangun Negara mencapai masyarakat Islam 
yang sebenar-benarnya; dan (10) Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar 
dengan bijaksana (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Keputusan-keputusan 
PP Muhammadiyah dalam Bidang Tajdid Ideologi dan Garis Pimpinan, Yogayakarta: 
Sekretariat PP Muhammadiyah, 1973: 15-16.) 
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 Dimensi ideologis terutama dalam menghadapi kehidupan politik dapat 
dilakukan dengan usaha memahamkan kembali mengenai Khittah Muhammadiyah 
tahun 1971 dan Khittah Denpasar 2002. Khittah Muhammadiyah adalah Garis kebijakan 
Persyarikatan dalam menghadapi perkembangan politik, khususnya yang dikenal 
dengan ”politik praktis” (real politics).  Khittah Muhammadiyah yang hingga kini 
berlaku ialah ”Khiittah Perjuangan Muhammadiyah” tahun 1971, yang merupakan hasil 
Muktamar di Ujung Pandang tahun 1971. Khittah inilah yang menjadi acuan utama dan 
berlaku serta dikenal luas dalam Muhammadiyah selama ini. Secara substansi Khittah 
tahun 1971 tersebut kemudian disempurnakan dan menjadi satu kesatuan dengan 
”Khittah Perjuangan Muhammadiyah” tahun 1978 (Hasil Muktamar ke-40 tahun 1978 
di Surabaya) yang menjadi acuan resmi yang utama dan berlaku hingga saat ini dalam 
menentukan posisi dan sikap Muhammadiyah dengan politik.  

 Khittah Muhammadiyah tahun 1971/1978 tersebut esensinya mengandung dua 
garis perjuangan Muhammadiyah sebagai berikut: (1) Muhammadiyah adalah Gerakan 
Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, 
tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari 
suatu Partai Politik atau Organisasi apapun; dan (2) Setiap anggota Muhammadiyah sesuai 
dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak 
menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah (PP Muhammadiyah, Pedoman 
Bermuhammadiyah (Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2003:  24.). Khittah 
tersebut dalam aplikasinya diterjemahkan dengan Kebijakan PP Muhammadiyah 
mengenai ketentuan tentang rangkap jabatan dalam Muhammadiyah dengan jabatan 
dalam partai politik. 

 Sedangkan ”Khittah”  yang lainnya dan bersifat umum sebagai pelengkap dan 
menjadi bagian tak terpisahkan dari Khittah tahun 1971 dan tahun 1978 ialah ”Khittah 
Muhammadiyah Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” hasil Tanwir di Denpasar 
tahun 2002. Khittah tersebut yang mengandung posisi umum Muhammadiyah dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menenpatkan Muhammadiyah sebagai 
kekuatan moral dan ”interest groups” (kelompok kepentingan) dalam kehidupan Negara 
Indonesia. Khittah tersebut tetap berpijak pada Khittah tahun 1971, bahwa 
Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris apapun dengan kekuatan atau 
partai politik mana pun serta memberi kebebasan kepada warganya untuk menyalurkan 
aspirasi politik sesuai hak asasinya. Namun, Khittah Denpasar tersebut memberi 
kerangka agar warga Muhammadiyah tidak alergi dan negatif terhadap politik, lebih 
khusus lagi tidak menjauhkan Muhammadiyah dari persoalan-persoalan kebangsaan dan 
kenegaraan secara lebih luas. Muhammadiyah tetap harus berkiprah dalam dinamika 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Khittah tahun 1971.  

 Aspek ideologis lainnya yang cukup menyeluruh ialah Pedoman Hidup Islami 
Warga Muhammadiyah hasil Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Pedoman Hidup 
Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) adalah seperangkat nilai dan norma Islami 
yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkahlaku warga 
Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga terwujudnya 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. PHIWM merupakan pedoman untuk 
menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, 
mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, 
melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
mengembangkan seni budaya, yang menunjukan prilaku uswah hasanah atau teladan 
yang baik.  
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 Dimensi ideologis mengenai Muhammadiyah juga secara substansi dapat 
dirujukkan pada esesnsi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sejak awal kelahirannya 
hingga saat ini. Bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar makruf 
nahi munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah 
berasaskan Islam. Sedangkan maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakan dan 
menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya. Dengan keberadaan gerakan yang fundamental itu Muhammadiyah memiliki 
misi yaitu (1) penegakkan tauhid yang murni, (2) peyebarluasan Islam yang bersumber 
pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan (3) mewujudkan amal Islami dalam kehidupan 
pribadi, keluarga, dan masyarakat. Misi yang utama tersebut dilaksanakan melalui 
berbagai usaha, yang diwujudkan dalam amal usaha, program, dan kegiatan 
Persyarikatan.  
 Dalam upaya melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang strategis itu maka 
Muhammadiyah melakukan gerakannya melalui sistem organisasi. Karena itu 
Muhammadiyah pun dinamakan Persyarikatan, suatu tempat berhimpun atau berserikat 
yang memiliki seperangkat idealisme dalam satu sistem gerakan baik menyangkut 
wadahnya (jam’iyah), anggotanya (jama’ah), maupun kepemimpinannya (imamah) 
untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Karena demikian penting adanya organisasi, 
maka kelahiran Muhammadiyah dengan keterkaitan pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 
ke-104, sering dinyatakan antara lain sebagai perintah untuk berhimpun dalam suatu 
organisasi dalam menjalankan da’wah amar ma’ruf dan nahi munkar. Menurut K.H. M. 
Djindar Tamimy, keberadaan suatu organisasi bagi Muhammadiyah sangatlah penting 
memenuhi kaidah mã layatimu al-wajib illâ bihi fa huwa al-wajib, bahwa jika untuk 
mencapai sesuatu itu mensyaratkan adanya suatu alat (organisasi) maka alat tersebut 
menjadi wajib adanya.  
 Muhammadiyah sejak berdirinya tanggal 18 November tahun 1912 M /                    
8 Dzulhijjah tahun 1330 H terus berkiprah tetap konsisten sebagai gerakan Islam. 
Muhammadiyah sejak awal kelahirannya itu  tetap konsisten dalam melakukan gerakan 
”kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah” dengan gerakan ”tajdid fil-Islam” yang 
meliputi empat langkah utama yaitu (1) Membersihkan Islam di Indonesia dari 
pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam; (2) Reformulasi doktrin Islam dengan 
pandangan alam pikiran modern; (3) Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam; dan (4) 
Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar (H. A. Mukti Ali, 1990: 332). 
Dengan orientasi gerakan yang fundamental dan strategis tersebut Muhammadiyah 
hingga usianya jelang satu abad ini terus berkiprah untuk kemajuan umat dan bangsa, 
bahkan untuk kemajuan peradaban umat manusia sebagai wujud risalah rahmatan lil-
‘alamin. Kini dengan berbagai masalah dan tantangan yang semakin berat, 
Muhammadiyah tidak kenal surut dan tetap istiqamah untuk melangsungkan gerakannya 
ke arah dan tahapan yang lebih baik 
 Karena itu segenap anggota dan lini organisasi di seluruh lingkungan 
Muhammadiyah dituntut untuk menyatukan komitmen, pengkhidmatan, integritas, dan 
segenap kemampuannya secara optimal untuk melangsungkan gerakan Muhammadiyah 
yang luhur dan mulia itu. Di sinilah pentingnya idealisme gerakan yang didukung oleh 
ikatan yang kokoh dari seluruh anggota dan lini organisasi sebagaimana pesan Allah 
dalam Al-Quran agar ”berjihad di jalan-Nya dalam satu barisan yang kokoh” (QS Ash-
Shaf/61: 4), sehingga Muhammadiyah tetap kuat  sebagai gerakan Islam di negeri ini.  
Tanpa barisan yang kokoh maka sebesar apapun suatu organisasi atau gerakan akan 
mengalami pelemahan atau sekadar berjalan sebagaimana apa adanya.  
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 Bahwa dari segi substansi atau isi konsep ideologi dalam Muhammadiyah 
sesungguhnya cukup lengkap dan mendasar sebagai acuan bagi pandangan dan tindakan 
anggota Muhammadiyah dalam menghadapi kehidupan. Namun karena selama ini 
kurang sosialisasi dan usaha-usaha untuk internalisasi dan institusionalisasi secara 
intensif,  serius, dan sistematis maka sebagian kalangan di tubuh Persyarikatan menjadi 
kehilangan pedoman atau tonggak orientasi ideologis.  Di sinilah pentingnya revitalisasi 
ideologi dalam Muhammadiyah, sebagai upaya sistematis untuk memahamkan kembali 
dan mempraktikkan pandangan hidup Muhammadiyah dalam seluruh gerakannya. 

  
E. LANGKAH REVITALISASI   

Revitalisasi ideologi sebagai upaya sistematis untuk meneguhkan kembali 
sistem paham dan strategi perjuangan Muhammadiyah di seluruh lingkungan 
Persyarikatan merupakan suatu langkah yang penting dan strategis terutama untuk 
memperkokoh, mengintegrasikan, dan melangsungkan gerakan Muhammadiyah. Di 
antara langkah revitalisasi ideologi yang cukup penting  dan strategis tersebut ialah 
sebagai berikut: 
1) Meningkatkan usaha-usaha penanaman, pemasyarakatan, dan pengamalam paham 

Islam dalam Muhammadiyah disertai tuntunan, arahan, pedoman, dan bimbingan ke 
seluruh anggota dan lingkungan kelembagaan Persyarikatan secara lebih intensif, 
serius, dan tersistem. Termasuk di dalamnya usaha memasyarakatkan dan 
mengamalkan keputusan-keputusan Tarjih Muhammadiyah. Di sinilah pentingnya 
penyusunan buku Risalah Islam dalam pandangan Muhammadiyah secara 
komprehensif sebagai acuam umum sekaligus pegangan utama bagi anggota 
Muhammadiyah, sekaligus bahan rujukan mengenai pandangan Muhammadiyah 
mengenai Islam. 

2) Mengintensifkan usaha-usaha untuk meneguhkan dan menanamkan kembali 
pemahaman dan pemnghayatan atas pemikiran-pemikiran formal dalam 
Muhammadiyah  seperti Muqaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian, Khittah, 
Matan keyakinan dan Cita-cita Hidup, Pedoman Hidup Islami Warga 
Muhammadiyah, Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad, AD dan 
ART Muhammadiyah, dan pemikiran-pemikiran serta keputusan-keputusan formal 
lainnya yang menjadi pedoman dalam Muhammadiyah. Dalam kaitan ini penting 
juga disusun buku Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang menjadi buku 
rujukan utama dalam memahami Muhammadiyah. 

3) Memantapkan arah dan langkah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang 
bergerak di bidang dakwah dan tajdid, serta tidak terlibat dalam politik praktis. 
Termasuk mensosialisasikan kembali pelaksanaan Khittah Perjuangan 
Muhammadiyah di kalangan anggota dan lingkungan kelembagaan Muhammadiyah.  
Dengan tidak terlibat dalam politik praktis (real politics, low politics, politik 
kekuasaan) maka Muhammadiyah dapat bergerak leluasa ke segala penjuru dan 
golongan masyarakat untuk mengemban misi dakwah dan tajdid. Muhammadiyah 
juga dapat terhindar dari konflik yang daapt merusak sendi-sendi gerakannya. 
Namun, tidak berpolitik praktis, bukan berarti apatis terhadap keadaan, 
Muhammadiyah bahkan harus memainkan peran-peran moralnya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sinilah pentingnya integrasi konsep 
Khittah Palembang 1956, Khittah Ujung Pandang 1971 yang disempurnakan di 
Muktamar ke-40 di Surabaya tahun 1978, dan Khittah Denpasar 2002, serta 
Kebijakan PP Muhammadiyah tentang larangan rangkap jabatan dengan partai 
politik ke dalam satu konsep integral mengenai Khittah Muhammadiyah; sehingga 
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tidak terjadi banyak intrepretasi mengenai sikap dan hubungan Muhammadiyah 
dengan politik. 

4) Konsolidasi amal usaha sebagai bagian dari pembinaan ideologis. Jangan biarkan 
amal usaha itu lepas dari komitmen dan kewajiban mengemban misi Persyarikatan.  
Amal usaha  merupakan milik Muhammadiyah, sedangkan Muhammadiyah 
merupakan gerakan Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya. Karena itu, amal usaha haruslah berada dalam sistem gerakan 
Muhammadiyah. Perlu disusun konsep dan langkah mengenai ”Pola Pembinaan 
Amal Usaha Muhammadiyah” . 

5) Diintensifkannya penyelenggaraan kaderisasi di seluruh tingkatan dan lini 
Persyarikatan yang lebih terintegrasi/tersistem secara terpadu, termasuk di amal 
usaha dan lembaga-lembaga milik Persyaraikatan. Termasuk menyiapkan kader 
Persyarikatan dalam berbagai aspek dan lini gerakan yang benar-benar memiliki 
komitmen, integritas, kemampuan, dan solidaritas kolektif yang tinggi dalam 
mengemban misi Muhammadiyah sekaligus membentengi dari berbagai proses 
pengeroposan baik dari dalam maupun yang datang dari luar dengan sikap yang 
kuat/istiqamah, cerdas, berani/tegas, dan taat kepada garis perjuangan dan kebijakan 
Persyarikatan. Karena itu keputusan Muktamar ke-45 tentang penyempurnaan 
Sistem Perkaderan Muhammadiyah yang kini tengah digarap oleh Majelis 
Pendidikan Kader, segera direalisasikan dengan sistem yang lebih terpadu dan satu 
atap, termasuk dengan kaderisasi di lingkungan organisasi otonom dan lembaga-
lembaga pendidikan Muhammadiyah. 

6) Menggerakkan/membangkitkan kembali etos jihad dan amal fi-sabilillah di 
lingkungan anggota lebih-lebih anggota pimpinan Muhammadiyah, sebagai basis 
untuk membangun semangat/spirit/ruh gerakan. Dengan etos jihad dan amal dalam 
makna dan cakupan yang luas, bahkan Muhammadiyah dapat berkiprah lebih 
optimal di tengah denyut kehidupan umat, bangsa, dan dunia sesuai dengan misi 
dakwah dan tajdid yang diembannya.  

7) Melaksanakan dan mengintensifkan pembinaan-pembinaan ideologis di seluruh lini 
dan tingkatan Persyarikatan seperti Darul Arqam/Baitul Arqam, Gerakan Jamaah 
dan Dakwah Jamaah, pengajian pimpinan, pengajian anggota, refreshing, up-
grading, kajian-kajian / Majelis-Majelis intensif, pembinaan masjid/mushala yang 
tersistem, dan kegiatan-kegiatan Persyarikatan lainnya yang bersifat ideologis atau 
penanaman idealisme secara lebih terprogram dan tersistem.   

8) Memasyarakatkan dan melaksanakan Surat Keputusan Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 149/KEP/I.0/B/2006 tentang Konsolidasi Organisasi dan 
Amal Usaha Muhammadiyah di seluruh tingkatan pimpinan dan lingkungan 
kelembagaan Persyarikatan. 

 

F. KHATIMAH 
Ideologi dalam Muhammadiyah tidak sekadar diyakini dan dipahami tetapi juga 

memerlukan implementasi sehingga membentuk sikap dan tindakan yang sejalan 
dengan ideologi tersebut di seluruh lini/tubuh Persyarikatan. Karena itu diperlukan 
revitalisasi ideologi Muhammadiyah, yakni suatu langkah sistematis dengan melakukan 
penataan, pembinaan, peningkatan, dan pengembangan untuk menguatkan kembali 
komitmen dan ikatan setiap anggota terhadap nilai-nilai, misi, usaha, dan kepentingan 
utama Persyarikatan.   
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Muhammadiyah merupakan gerakan dan organisasi yang telah berpengalaman 
panjang dalam sejarah perjalanan bangsa di negara tercinta ini. Kiprahnya terhadap 
umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan telah teruji dan signifikan. Dukungan dan simpati 
masyarakat luas pun tinggi. Karena itu diperlukan perekat ideologis yang mampu 
mendayagunakan potensi tersebut secara optimal sekaligus memobilisasi 
kemampuannya dalam mewujudkan tujuan gerakan. Jika terdapat kekurangan di tubuh 
Muhammadiyah maka sudah menjadi kewajiban seluruh anggotanya, termasuk mereka 
yang berada di lingkungan amal usaha serta seluruh lini Persyarikatan untuk 
memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan Muhammadiyah.  

Muhammadiyah harus dibangun, dibesarkan, dan dikembangkan oleh anggota 
Muhammadiyah sendiri dengan penuh kesetiaan dan pengkhidmatan. Masa depan 
Muhammadiyah berada di pundak anggota Persyarikatan sendiri, lebih-lebih bagi para 
kader dan pimpinannya. Dalam menggerakkan Muhammadiyah sungguh dituntut 
kesetiaan, tanggungjawab, dan kiprah seluruh anggota dan lini organisasi untuk berada 
dalam satu barisan yang kokoh dan teratur rapih, sehingga terdapat akumulasi atau 
pelipatgandaan pengkhidmatan dan usaha dalam mewujudkan tujuan Muhammadiyah, 
yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.   

Karena itu diperlukan langkah revitalisasi ideologi yang intensif, serius,  dan 
tersistem dalam seluruh lini Persyarikatan. Dengan revitalisasi ideologi semacam itu 
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam selain akan kokoh ke dalam sekaligus akan 
mampu menjalankan peran-peran penting dan strategis secara optimal dalam kehidupan 
umat, bangsa, dan dinamika kehidupan global. Akhirnya, melalui langkah-langkah yang 
penting dan strategis itu Muhammadiyah tidak saja mampu mengoptimalisasikan usaha-
usahanya dalam mencapai tujuannya yakni mewujudkan masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya, sekaligus dapat meningkatkan/mengembangkan peranannya  dalam 
menyebarkan risalah Islam sebagai rahmatanlil-‘alamin.   
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Lampiran III-e 
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REVITALISASI CABANG DAN RANTING 
 
 
A.  Pengantar 

Cabang dan Ranting dalam Muhammadiyah merupakan dua tingkat 
organisasi paling depan yang berhubungan langsung dengan anggota dan 
berhadapan langsung dengan masyarakat. Ranting menjadi ikatan langsung anggota 
Muhammadiyah dengan organisasinya. Ranting menjadi tempat pembinaan 
anggota. Sebab, keberadaan anggota Muhammadiyah di Ranting. Sedangkan 
Cabang yang merupakan kesatuan Ranting dalam satu tempat, jelas mempunyai arti 
dan kedudukan penting serta besar pula perannya dalam membesarkan dan 
memajukan Muhammadiyah di lingkungannya. Di samping masing-masing 
diharapkan besar pula sahamnya dalam pembinaan masyarakat setempat. 

Tidak semua organissi mempunyai susunan organisasi sampai Cabang dan 
Ranting. Di antara organisasi yang susunan organisasinya sampai Cabang dan 
Ranting ialah Muhammadiyah. Cabang dan Ranting, sebagai tingkat organisasi 
paling depan, menjadi tempat pembinaan anggota dan langsung berhadapan dengan 
masyarakat. Keduanya, Cabang dan Ranting menjadi ujung tombak Persyarikatan. 
Kalau tiap Cabang dan Ranting berhasil membina anggota dan masyarakat tentu ini 
merupakan peran nyata dan positif dari Muhammadiyah dalam turut mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah, yang menjadi cita-cita 
kemerdekaan negara kita. Dan itu berarti bahwa Cabang dan Ranting telah turut 
secara aktif mewujudkan maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan 
menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya. 

Kenyataan, belum semua Cabang dan Ranting berfungsi optimal dan belum 
dapat melaksanakan tugas kewajiban secara maksimal. Ini harus kita akui secara 
obyektif dan jujur. Karena itu perlu kita lakukan secara sadar dan sengaja upaya 
revitalisasi Cabang dan Ranting. Bahkan revitalisasi Cabang dan Ranting atau 
penggiatan, pembangkitan, penguatan, dan pemberdayaan kembali kedua satuan 
organisasi Muhammadiyah yang berada di ujung paling depan ini harus segera 
dilakukan dan tidak boleh ditangguhkan atau ditunda lagi. Ini sudah merupakan 
kebutuhan mendesak. 

 
B.  Keputusan Muktamar ke-45 

Muktamar ke 45 Muhammadiyah di Malang, pada pertengahan tahun 2005, 
antara lain telah memutuskan Program Muhammadiyah 2005 – 2010. Dalam Bab II 
Pola Dasar Program Muhammadiyah 2005 – 2010, pada Garis Besar Program 
Muhammadiyah - Program Nasional Bidang Konsolidasi Organisasi huruf b angka 
6 disebutkan, “Pemberdayaan Ranting Muhammadiyah dalam usaha membangun 
masyarakat akar rumput yang berbasis Ranting serta membangkitkan kembali 
gerakan Muhammadiyah di tingkat jamaah”. 

Selanjutnya dalam Bab III Program Nasional Muhammadiyah 2005 – 2010 
– Program Nasional Bidang Konsolidasi Organisasi, yang terkait atau berhubungan 
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erat dengan Ranting, adalah yang tersebut pada angka 9 huruf c, h, j, m dan masing-
masing berbunyi sebagai berikut: 
1. Memberi perhatian serius pada pengembangan Cabang dan Ranting 

Muhammadiyah, sehingga dalam masa kerja 2005 – 2010, minimal di 30 % 
desa telah berdiri Ranting Muhammadiyah, dan di 60 % kecamatan telah berdiri 
Cabang Muhammadiyah. 

2. Mengefektifkan masjid yang dikelola Muhammadiyah sebagai basis gerakan 
Persyarikatan. 

3. Mengefektifkan pengajian-pengajian pimpinan dan anggota yang 
diselenggarakan di semua lini organisasi sebagai ajang pendidikan kehidupan 
berbangsa dan bernegara bagi masyarakat. 

4. Meningkatkan konsolidasi dan komunikasi Pimpinan Persyarikatan (Wilayah, 
Daerah, Cabang, dan Ranting) dan dengan Organisasi Otonom Muhammadiyah 
di semua tingkatan. 

5. Menyusun dan melaksanakan Pola Pembinaan Ranting Muhmmadiyah sebagai 
program untuk memperkuat dan memperluas basis gerakan Muhammadiyah di 
masyarakat. 

 
Dalam Bab IV Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program, huruf  A. 

Prinsip Pengorganisasian dan Pelaksanaan angka 2 dinyatakan, “Program umum 
nasional Muhammadiyah 2005 – 2010 berada dalam tanggung jawab Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah, sedangkan pelaksanaan serta penjabaran program berada di 
tingkat Daerah. Artinya bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah menjadi tempat 
konsentrasi administrasi dan pelaksanaan program dengan pertimbangan lebih dekat 
ke arus bawah yakni Cabang dan Ranting serta lebih realistis dalam melakukan 
pengorganisasian dan pelaksanaan program Muhammadiyah sesuai dengan orientasi 
otonomi dan operasional program dari bawah (bottom-up)”.  

Muktamar dalam Muhammadiyah merupakan institusi atau lembaga 
permusyawaratan tertinggi. Keputusan yang diambil dalam dan oleh Muktamar 
tentu saja mengikat seluruh jajaran pimpinan dan warga Persyarikatan. Karena itu, 
keputusan Muktamar ke-45 di Malang, khususnya yang berhubungan dengan 
revitalisasi Cabang dan Ranting, harus dilaksanakan dengan sepenuh kemampuan 
dan kesungguhan.  

 
C.  Ragam Cabang dan Ranting 

Cabang dan Ranting Muhammadiyah, kalau kita cermati memiliki 
keragaman. Secara garis besar, ragam Cabang dan Ranting Muhammadiyah ada 
empat, yaitu:  aktif, pasif, bangkit, dan mati. 

Pertama, Cabang dan Ranting yang aktif. Cabang dan Ranting 
Muhammadiyah dalam kategori ini bukan hanya telah memenuhi beberapa 
ketentuan yang dinyatakan dalam AD dan ART, tetapi keberadaannya juga telah 
berfungsi dan dapat melaksanakan tugas kewajiban dengan kerja keras, berkualitas, 
dan ikhlas. Kehadirannya sebagai Persyarikatan dan gerakan sesuai dengan yang 
diharapkan oleh Muhammadiyah dan dirasakan bermanfaat bagi umat, masyarakat, 
dan kemanusiaan. Karena pimpinan dan warganya kompak serta masing-masing 
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.  

Kedua, Cabang dan Ranting yang pasif. Cabang dan Ranting yang masuk 
dalam kelompok ini dapat diibaratkan seprti kerakap tumbuh di atas batu, hidup 
segan mati tak mau. Atau dapat dikatakan adanya seperti tidak adanya. Kalau hidup 
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tak ada tanda, gerak, dan  syi’arnya, tetapi kalau mati tak ada beritanya. Jadi, 
Cabang dan Ranting yang pasif adalah jelas Cabang dan Ranting yang tidak 
berfungsi. Kehadirannya di masyarakat tidak mengisi sehingga kurang berarti. 
Kepasifan Cabang dan Ranting terjadi bisa karena masalah internal, eksternal, atau 
keduanya. 

Ketiga, Cabang dan Ranting yang bangkit. Setelah Muktamar ke-45 terasa 
ada geliat di tingkat Cabang dan Ranting. Di antara Cabang dan Ranting yang 
semula pasif, kini nampak mulai bangkit dari kenyenyakan atau bangun dari 
kelelapan tidur yang panjang. Ketika mereka bangkit dari tidur ternyata memang 
banyak yang harus dibenahi. Tatkala bangun barulah mereka tahu bahwa banyak 
orang telah masuk ke halaman bahkan rumah sehingga mereka sadar telah banyak 
kehilangan atau kecurian. Kebangkitan ini tidak boleh pudar dan surut kembali. 
Karena itu, perlu senantiasa diberi arahan, dorongan, pembinaan, bimbingan, dan 
bombongan. 

Keempat, Cabang dan Ranting yang mati. Kita tidak boleh menutup mata 
bahwa ada Cabang dan Ranting yang kini telah tiada. Dulu terdengar nyaring 
suaranya dan demikian pula gema serta gaungnya. Tapi kini sudah tidak terdengar 
lagi kabar beritanya. Kita tentu prihatin, tapi kita tidak boleh berputus asa. Ikhtiar 
dengan berbagai usaha harus dilakukan untuk melahirkan atau mendirikan kembali 
di tempat ini Cabang dan Ranting baru, dengan wajah baru, dan dengan jiwa serta 
semangat baru pula.  

 
D.  Memberdayakan Cabang dan Ranting 

Muhammadiyah, sebagai gerakan, memiliki tiga komponen yang 
menggerakan sistem gerakannya, yaitu: jam’iyah (organisasi), imamah 
(kepemimpinan), dan jama’ah (warga, anggota, umat). Ketiganya merupakan 
kesatuan dan sekaligus menjadi pilar penegak dan penggerak. Muhammadiyah, 
sebagai jam’iyah, dalam arti yang sebenarnya, pasti memiliki imamah dan jamaah. 
Ketiganya dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai tentang pasang-surut, naik-
turun, atau maju-mundurnya gerak Muhammadiyah di Cabang dan Ranting. 

Belum semua atau bahkan masih banyak Cabang dan Ranting yang 
kehadirannya di masyarakat belum berdaya. Untuk memberdayakannya mari kita 
tegakkan dan fungsikan ketiga pilar itu, terutama di Cabang dan Ranting, dengan 
kesungguhan.  

 
1. Jam’iyah Muhammadiyah 

Muhammadiyah adalah jam’iyah, organisasi, atau persyarikatan. Organisasi 
ini didirikan sebagai alat atau sarana perjuangan. Tapi bukan alat sembarang alat 
dan bukan pula merupakan sarana biasa. Organisasi yang dimaksudkan di sini 
adalah alat yang sangat diperlukan dan merupakan sarana yang demikian penting. 
Bahkan organisasi sebagai alat atau sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita 
yang tinggi lagi mulia, menurut qa’idah ushul figh, adalah wajib.  

Muhammadiyah sebagai jam’iyah di seluruh tingkatan, terutama di tingkat 
Cabang dan juga di tingkat Ranting, harus terorganisasi secara tertib dan 
administrasinya tertata rapi sehingga terhindar dari fitnah. Dengan begitu berarti 
Muhammadiyah dapat memberi keteladanan dan mengundang kepercayaan. Selain 
itu, dengan perencanaan dan pengorganisasian yang baik akan dapat melaksanakan 
usaha-usaha tajdid dan da’wah Islam dalam kehidupan umat dan masyarakat. 
Muhammadiyah Cabang dan Ranting untuk menandai keberadaan masing-masing 
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dan memudahkan komunikasi hubungan, baik ke dalam maupun ke luar, hendaklah 
memilki kantor kecuali sebagai alamat juga sebagai pusat kegiatan. 

Muhammadiyah memiliki sejumlah doktrin dan pemikiran formal, 
lmisalnya, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan 
Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan 
Muhammadiyah, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Semuanya 
seharusnya difahami oleh segenap pimpinan dan anggota Muhammadiyah. 

Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan membutuhkan ikatan-ikatan 
ideologis yang dapat mempersatukan seluruh anggotanya dalam garis perjuangan 
yang sama dan tersistem menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya sebagaimana yang dicita-citakannya. 

Muhammadiyah secara kelembagaan dituntut untuk menjadi pilar strategis 
dan menentukan dalam membangun kehidupan umat dan bangsa. Di samping harus 
senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan berperan nyata di tengah 
kehidupan melahirkan amal usaha yang bermanfaat dan menjadi rahmatan lil 
‘alamin bagi masyarakat. Hal itu juga harus difahami oleh Cabang dan Ranting 
Muhammadiyah di manapun. 

 
2. Imamah Muhammadiyah 

Muhammadiyah sebagai jam’iyah memiliki imamah (kepemimpinan) yang 
ditaati. Secara berjenjang pada tiap tingkatan ada pimpinan Persyarikatan yang 
dipilih oleh musyawarah pada tingkatannya masing-masing dan ditetapkan oleh 
pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya. Pimpinan di tiap Cabang dan Ranting 
masing-masing disebut Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan 
Ranting Muhammadiyah (PRM). 

Kepemimpinan dalam Muhammadiyah bersifat kolektif kolegial atau 
kebersamaan di samping partisipatif dan keteladanan. PCM dan PRM dalam 
menjalankan tugas kewajiban kepemimpinan secara umum berdasarkan keputusan 
musyawarah atau rapat. Tiap PCM dan PRM harus punya rapat rutin di samping 
yang bersifat insidental. Karena itu menjadi anggota PCM dan PRM harus dapat 
menyediakan waktu untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan. 

Belum semua anggota Pimpinan Persyarikatan memahami menghayati, dan 
mengamalkan sejumlah doktrin dan pemikiran formal yang menjadi ideologi 
Muhammadiyah. Karena itu, di lingkungan Pimpinan Persyarikatan, termasuk di 
dalamnya PCM dn PRM, perlu dilakukan peneguhan kembali ideologi 
Muhammadiyah kepada mereka. Selanjutnya, mereka dapat meneguhkan kembali 
ideologi Muhammadiyah kepada segenap anggota di lingkungannya. 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang dalam struktur posisinya 
berada di tengah berfungsi sebagai jembatan penghubung, yaitu meneruskan dan 
memimpinkan kebijakan dan pelaksanaan program dari PP dan PWM (dari atas) 
serta menampung dan mengolah masukan dari bawah, PCM dan PRM. Dalam 
rangka itu hendaklah PDM dapat mendorong, mengarahkan, membimbing, dan 
menggerakkan PCM dan PRM dalam daerahnya untuk mengadakan serta 
mengefektifkan pengajian pimpinan dan anggota, meningkatkan konsolidasi dan 
komunikasi PCM serta PRM dan dengan Organisasi Otonomnya, mengefektifkan 
masjid yang dikelola Muhammadiyah sebagai basis gerakan Persyarikatan, 
meningkatkan pembinaan anggota agar dapat tampil sebagai pelaku atau subyek 
gerakan, dan memberi perhatian serius pada pemekaran dan pengembangan Cabang 
dan Ranting. PDM, PCM, dan PRM secara bertingkat hendaklah sering turun ke 
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bawah, selain bersilaturrahim, juga melakukan pembinaan secara kontinyu. Dalam 
upaya menggembirakan dan membangkitkan  PCM dan PRM, PDM dapatlah 
kiranya menyelenggarakan lomba tertib organisasi dan administrasi tingkat daerah 
serta para pemenangnya diberi hadiah sebagai stimulan. Di samping untuk 
menggembirakan, juga untuk membangun solidaritas, PDM dan PCM sekali waktu, 
misalnya, peringatan Milad Muhammadiyah diselenggarakan di Cabang atau 
Ranting yang terlemah dalam Daerah atau Cabangnya. Sebab, selama ini, sering 
kegiatan-kegiatan tingkat Daerah atau Cabang diselenggarakan di Cabang dan 
Ranting yang kuat.  

Selama ini terasa bahwa di kalangan Muhammaiyah kurang perhatian 
terhadap Cabang dan Ranting. Sebagian di antara pimpinan dan warga 
Muhammadiyah ada yang beranggapan bahwa menjadi PCM dan PRM tidak 
populer dan sepi publikasi, jauh dari pemberitaan. Bahkan kerap menjadi ujung 
tombok, sebagai konsekuensi logis menjadi ujung tombak. Karena itu, sering 
terdengar banyak di antara anggota Muhammadiyah yang enggan duduk dalam 
PCM dan PRM. Akibatnya ada Cabang dan Ranting yang terkapar menjadi tiada, 
ada yang napasnya tersendat-sendat, dan ada pula yang adanya seperti tidak 
adanya. Tetapi tentu masih ada pula yang berjalan dengan bagus. 

Suasana dan keadaan seperti itu tidak boleh dibiarkan dan terus berlanjut, 
tetapi harus secepatnya kita ubah. Jangan lagi kita menyepelekan Cabang dan 
meremehkan PCM. Kita juga harus peduli terhadap Ranting dan PRM. Apalagi apa 
pun kedudukan dan jabatan kita dalam Muhammadiyah mempunyai keteritakatan 
dengan Ranting di tempat kita tinggal. Jangan sampai kita tidak kenal dan tidak mau 
tahu terhadap Ranting, sedangkan kita berada di dalamnya. Bagaimana pun kita, 
sebagai anggota Persyarikatan, harus menyatu dengan Ranting, berkewajiban untuk 
turut serta dalam kegiatan dan kehidupan Ranting bersama-sama dengan seluruh 
anggota dalam satu Ranting. 

Setelah Muktamar ke-45, Ranting di samping Cabang mestilah menjadi 
fokus perhatian kita. Ranting harus kita hidup suburkan, kita perkuat, kita 
berdayakan, dan juga kita gembirakan. Mengapa? Karena Ranting menjadi tempat 
dan sarana untuk: 
a. Menghimpun dan membina anggota untuk meningkatkan pengertian mereka 

terhadap ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah, 
misalnya, melalui pengajian anggota yang diselenggarakan secara kontinyu. 

b. Memperbanyak jumlah anggota Muhammadiyah yang semula calon anggota dan 
simpatisan setelah melalui pembinaan yang cukup tingkatkan status mereka 
menjadi anggota yang selanjutnya mereka mengikuti pembinaan anggota secara 
teratur. 

c. Membekali para anggota Muhammadiyah sebelum mereka menerima tugas-
tugas Persyarikatan sebagai subyek pelaku di tengah masyarakat dan setelah itu 
mereka diharapkan dapat melaksanakan tugas yang dipikul secara baik dan 
ikhlas. 

d. Membagi segenap anggota Muhammadiyah menjadi inti jama’ah dan 
menggerakkan mereka untuk melakukan da’wah jama’ah. Dalam Gerakan 
Jama’ah ada tiga komponan, yaitu: a. inti jama’ah (tim da’i yang terdiri dari 
anggota Muhammadiyah sebagai motor penggerak, pembimbing, dan pembina); 
b. da,wah jama’ah (da’wah yang dilakukan oleh inti jama’ah dengan 
pendekatan dan untuk mengajak hidup sejahtera); c. jama’ah (kelompok 
keluarga di satu tempat, yang telah berhasil dida’wahi oleh inti jama’ah, dengan 
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sistem da’wah jama’ah). Dapat disimpulkan bahwa inti jama’ah adalah 
pelakunya, da’wah jama’ah adalah alatnya, dan jama’ah adalah tujuan yang 
hendak dicapai, yaitu suatu lingkungan hidup sejahtera lahir-batin, dunia-
akhirat. 

e. Membagi, mengangkat, dan menugasi sebagian anggota Muhammadiyah untuk 
menjadi Pengurus Takmir Masjid pada masjid-masjid yang didirikan dan atau 
dikelola oleh Muhammadiyah di samping turut aktif mengisi, mengarahkan, dan 
membina masjid-masjid lainnya. Sedangkan mereka yang tidak duduk dalam 
kepengurusan supaya aktif memakmurkan masjid. 

f. Menggerakkan semua anggota Muhammadiyah untuk giat melaksanakan 
penyiaran Islam, membina dan menggembirakan orang-orang beragama Islam 
untuk secara tulus menjalankan perintah dan ajarannya serta membimbing hidup 
mereka sesuai ajaran Islam dalam masyarakat  lingkungannya. 

g. Bersama ‘Aisyiyah dan atau Organisasi Otonom lainnya dapat mengadakan 
berbagai macam kursus untuk memberi bekal ketrampilan dan pengetahuan 
lainnya yang bermanfaat bagi anggota. 

h. Menggerakkan dan mengikutsertakan para anggota Muhammadiyah dalam 
kegiatan positif di masyarakat lingkungannya. Bahkan mengambil peran aktif 
dalam berbagai kegiatan yang manfaat dan maslahat bagi masyarakat. 

i. Mengumpulkan iuran dan infaq anggota, mencari donatur, dan lain-lain. Cara 
pelaksanaannya bisa dibedakan antara Ranting di perkotaan, di pinggiran, dan di 
pedesaan. Ranting di perkotaan, dalam rangka itu, kiranya dapat mengadakan 
kegiatan yang profit oriented, misalnya, membuat biro jasa pembayaran listrik, 
telpon, air minum, antar jemput anak sekolah, menjadi agen surat kabar dan 
majalah, membuka wartel, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut selain 
diharapkan dapat mengisi kas Ranting, juga dapat memberi pekerjaan kepada 
beberapa warga sebagai tenaga kerjanya. Karena kegiatan-kegiatan itu, 
memang, memerlukan tenaga kerja. 

 
3. Jama’ah Muhammadiyah 

Jama’ah dalam arti warga atau anggota Muhammadiyah (berbeda dengan 
jama’ah dalam Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah) setelah diberdayakan oleh 
jam’iyah dan imamah Muhammadiyah diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri 
sehingga memiliki beberapa hal sebagai berikut: 
a. Komitmen utama pada ajaran Islam sebagai pandangan hidup yang mutlak dan 

benar disertai dengan tanggungjawab dalam menda’wahkan dan membela misi 
risalahnya untuk tercapainya ‘izzul Islam wal muslimin. 

b. Keyakinan dan pemahaman bahwa Muhammadiyah gerakan yang memiliki 
sistem keyakinan dan paham keagamaan, alam pikiran, dan organisasi sebagai 
Gerakan Islam.  

c. Kedalaman pengetahuan ajaran-ajaran Islam (aqidah, akhlaq, ibadah, dan 
mu’amalah dunyawiyah) dan pemahaman secara benar sebagaimana Islam yang 
difahami oleh Muhammadiyah. Dengan kedalaman pengetahuan dan 
pemahaman secara benar, maka mereka akan menjadi lebih tabah dan istiqamah 
dalam perjuangan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. 

d. Keteguhan dalam berideologi Muhammadiyah (yang terdapat dalam sejumlah 
doktrin dan pemikiran formal Persyarikatan) dalam diri pribadi. Siapa yang 
ideologi Muhammadiyah-nya teguh tentu tidak akan mudah goyah dalam segala 
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keadaan. Tentu tidak demikian halnya dengan siapa yang tidak memiliki 
keteguhan ideologi.  

e. Kesadaran dan kesetiaan berorganisasi di samping kesadaran dan kesetiaan 
beragama. Dengan kesadaran dan kesetiaan itu, maka anggota Muhammadiyah 
akan memiliki loyalitas yang tinggi dan tidak mudah terpesona.  

f. Kesadaran berada dalam satu kesatuan jama’ah, jam’iyyah, dan imamah di 
bawah kepemimpinan Pimpinan Persyarikatan. 

g. Kesetiaan dalam mengemban misi, visi, dan tujuan Muhammadiyah. 
h. Kegiatan positif dalam arti aktif mengikuti pengajian dan pembinaan yang 

diselenggarakan oleh PRM dan PCM yang bermanfaat bagi pemberdayaan diri 
sebagai pendukung aktif maksud dan tujuan Persyarikatan. 

i. Kesanggupan dan kemampuan untuk tampil sebagai subyek pelaku gerakan 
secara baik karena menyadari bahwa dirinya anggota dari sebuah Gerakan 
Islam. 

j. Kesiapan dan kesediaan untuk menjadi pemakmur masjid di lingkungan tempat 
tinggalnya. Apalagi masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah. Bahkan siap 
sedia pula apabila dikehendaki atau diajak untuk duduk menjadi Pengurus 
Takmir Masjid. 

k. Ketertarikan untuk melakukan dan menekuni Gerakan Jamaah dan Dakwah 
Jamaah. Siapa pun, sebagai anggota Persyarikatan, ia siap menjadi inti jama’ah 
(pelaku). Dalam melakukan da’wah, ia menggunakan da’wah jama’ah (dapat 
dikatakan sebagai alat untuk melakukan pendekatan kesejahteraan). Sedangkan 
jama’ah adalah tujuan yang hendak dicapai, suatu lingkungan hidup sejahtera 
lahir-batin. 

l. Kesadaran bahwa penyiaran Islam bagi setiap anggota Muhammadiyah menjadi 
salah satu tugasnya yang harus ditunaikan dengan ikhlas. Ini merupakan 
konsekuensi logis bagi siapa pun yang menjadi anggota Muhammadiyah. 
Karena Muhammadiyah adalah Gerakan  Dakwah Islam.  

m. Keaktifan menjadi penggerak dan pembangun masyarakat dengan melakukan 
berbagaia usaha yang diwujudkan dalam bermacam program, kegiatan, dan 
amal positif di tengah masyarakat.  

n. Keteladanan, keikhsanan, kejujuran, ketegaran, ketabahan, dan akhlak mulia 
lainnya. 

o. Kesediaan menerima dan tidak menolak apabila mendapat amanat untuk 
menjadi anggota PRM, PCM, dan seterusnya. 
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Lampiran III-f 
Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H / 2007 M 
 
 

 REVITALISASI 
CABANG DAN RANTING MUHAMMADIYAH 

 
 
A. REVITALISASI CABANG 
 

1. Pembentukan Cabang baru, pemekaran Cabang baru dari Cabang yang telah ada, 
pembinaan Cabang yang tidak aktif/vakum/statis, dan peningkatan/intensifikasi 
pembinaan Cabang yang telah aktif untuk jadi Cabang unggulan. Dalam hal ini 
PDM harus berperan optimal dalam melakukan revitalisasi Cabang tersebut, 
dengan konsep/perencanaan yang baik. 

2. Intensifikasi forum dan jaringan antar Cabang dalam satu Daerah untuk 
meningkatkan konsolidasi dan kualitas Muhammadiyah di tingkat Cabang, 
termasuk pemerataan kualitas/perkembangan Muhammadiyah di Cabang. Pola 
pengorganisasiannya dilakukan oleh PDM dan/atau lintas Pimpinan Cabang 
dalam koordinasi Daerah. 

3. Intensifikasi fungsi Cabang dalam pembinaan/revitalisasi Ranting baik yang 
bersifat regulasi (fungsi yang melekat dengan struktur kelembagaan dan fungsi-
fungsi rutin, termasuk fungsi kepemimpinan untuk mengatur dan mengarahkan),  
pelayanan, maupun fungsi-fungsi pengembangan untuk meningkatkan atau  
memacu kemajuan Ranting. 

4. Intensifikasi pengelolaan/penyelenggaraan lembaga-lembaga dan kegiatan-
kegiatan yang mengarah pada peningkatan keunggulan di bidang 
pelayanan/pengelolaan bidang tarjih dan tabligh, pendidikan, kesehatan, 
kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain; termasuk melakukan 
pemetaan terhadap amal usaha yang berada di bawah otoritas  Cabang setempat. 

5. Intensifikasi penyelenggaraan kaderisasi baik untuk pimpinan maupun anggota, 
termasuk Darul Arqam dan Baitul Arqam tingkat Cabang, pengajian khusus 
pimpinan, up-grading, refreshing, pelatihan-pelatihan khusus, dan kajian-kajian 
untuk pembinaan idealisme, wawasan, dan amaliah. 

6. Konsolidasi organisasi otonom di tingkat Cabang untuk meningkatkan fungsi 
khususnya masing-masing sebagai ”pasukan khusus” Muhammadiyah dalam 
menjalankan fungsinya ke dalam dan ke luar secara lebih dinamis. 

7. Pengembangan kerjasama/komunikasi dengan kekuatan-kekuatan sosial di 
tingkat Kecamatan, termasuk dengan pemerintah setempat, untuk meningkatkan 
peran kemasyarakatan.   

8. Peningkatan/pengadaan pusat gerakan, khususnya kantor/gedung yang 
memadai/mencukupi sebagai basis aktivitas Muhammadiyah di tingkat Cabang.  

9. Intensifikasi penggalian dan pendayagunaan dana Cabang sebagai faktor 
pendukung yang penting dalam menyukseskan aktivitas dan kemajuan 
Muhammadiyah di tingkat Kecamatan. 

10. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan amal usaha yang berada di 
lingkungan Cabang Muhammadiyah. 
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B. REVITALISASI RANTING 
 

1. Revitalisasi Kelembagaan Ranting 
1) Menghidupkan kembali Ranting-Ranting yang mati atau setengah-

mati/stagnan. 
2) Mengefektifkan dan mengintensifkan fungsi Ranting sebagai pimpinan 

anggota dan pembina jama’ah. 
3) Membentuk Ranting-Ranting baru terutama di pedesaan dan pusat-pusat 

kawasan kota besar. 
4) Menjadikan Ranting-Ranting tertentu yang memiliki infrastruktur dan 

prasyarat/kondisi yang kondusif untuk pilot proyek/program Gerakan 
Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ). 

5) Menghidupkan dan menyemarakkan  pengajian-pengajian pimpinan dan 
anggota dengan berbagai model alternatif. 

6) Mengembangkan fungsi pelayanan crisis center untuk advokasi di tingkat 
Ranting. 

7) Menjadikan Ranting sebagai basis kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 
pembentukan Islamic Civil Society. 

8) Meningkatkan konsolidasi, termasuk komunikasi dan jaringan intensif, 
dengan seluruh organisasi otonom dan unit-unit kelembagaan di tingkat 
Ranting. Khusus dengan Aisyiyah perlu lebih mengembangkan sinergi yang 
solid dan memberikan peran yang lebih signifikan karena organisasi otonom 
khusus ini memiliki basis kegiatan yang kuat dan cukup intensif yang 
berhubungan langsung dengan masyarakat di bawah. 

9) Menyiapkan dan mengusahakan kader Muhammadiyah untuk menempati 
posisi-posisi dan peran-peran penting serta strategis di wilayah/kawasan 
Ranting setempat. 

10) Membangun/menyediakan/melengkapi perkantoran/gedung Ranting yang 
bersifat serbaguna dan menjadi pusat gerakan Muhammadiyah, sekaligus 
pusat pelayanan masyarakat. 

11) Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan amal usaha yang berada di 
lingkungan Ranting Muhammadiyah setempat. 

 
2. Pembinaan Masjid di Ranting 

1) Menjadikan masjid menjadi basis pembinaan umat/jama’ah dan bagian 
penting dari kegiatan Ranting. 

2) Menguasai sepenuhnya dan mengorganisasikan kembali pengelolaan masjid-
masjid Muhammadiyah. 

3) Reorganisasi Takmir-takmir masjid di lingkungan Persyarikatan. 
4) Penyiapan dan peningkatan peran/fungsi, kuantitas dan kualitas aktivis dan 

mubaligh pengelola masjid, imam dan khatib Muhammadiyah. 
5) Menata/Menghidupkan kembali dan mengembangkan kegiatan-kegiatan 

pokok masjid yang bersifat rutin dan berkala secara lebih aktif dan 
terorganisasi rapih: imam shalat, khutbah jum’at, pengajian, kajian, syi’ar, 
remaja masjid, TPA, dan sebagainya. 

6) Pengelolaan dana, infsrastuktur, dan media untuk memakmurkan masjid  
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3. Pembinaan Jama’ah di Ranting 
1) Menyelenggarakan pengajian rutin mingguan untuk umat Islam secara 

umum yang dikelola secara terorganisasi dan materi yang baik. 
2) Menyelenggarakan pengajian khusus anggota setiap sebulan sekali, selain 

pengajian juga pembinaan Kemuhammadiyahan. 
3) Melaksanakan Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah minimal yang bersifat 

terbatas, tidak harus ideal, yang mengikat Muhammadiyah dengan 
masyarakat setempat. 

4) Menyebarluaskan tuntunan-tuntunan hidup beragama melalui media buletin. 
brosur, dan sebagainya, dalam bahasa Indoneia atau daerah yang dikemas 
dengan baik dan komunikatif. 

5) Memanfaatkan radio komunitas (radio Mentari) sebagai media informasi dan 
silaturahmi/interaksi. 

6. Membentuk jama’ah-jama’ah bina kesehatan, bina kesejahteraan, bina 
pemberdayaan pendidikan, bina kerukunan sosial, dan sebagainya. 

7. Mengembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti di 
bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi 
mikro yang terjangkau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Lampiran III-g 
Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H / 2007 M 
Tentang     : Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H / 2007 M 
 

 
REVITALISASI FUNGSI PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH 

 
 

1. Semenjak mengawali gerakan hingga sekarang menjelang usianya satu abad, 
Muhammadiyah telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu ujung tombak 
kiprah dakwahnya. Sampai-sampai Hary J. Benda, menilainya sebagai kekuatan 
yang menentukan bagi cepatnya Muhammadiyah berkembang dan menyebar ke 
daerah-daerah. Bahkan ada yang merasa sebagai “warga Muhammadiyah” karena 
pernah mengenyam pendidikannya. 

 
2. Kekuatan itu bukan hanya terletak pada model sekolah atau madrasah sebagai 

bentuk kelembagaannya, tetapi pada ruh dan pemahamannya tentang Islam (yang 
kemudian dibenahi dengan sebutan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan). Maka, 
kalau ada pendapat bahwa paradigma pendidikan Muhammadiyah adalah 
“pembaharuan” yang bersumber pada ruh dan pemahamannya tentang Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan, boleh dikatakan memang itu sejatinya. 

 
3. Revitalisasi fungsi pendidikan Muhammadiyah dari fase ke fase tentunya harus 

bersumber dan mengacu pada keseluruhan aspek ajaran maupun paham Al-Islam 
dan Kemuhammadiyahan itu. Dalam hal ini sekarang secara normatif telah memiliki 
perumusannya (lihat antara lain, buku “Ideologi dan Strategi Muhammadiyah”, Drs. 
H. Hamdan Hambali, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2006). 

 
4. Mengingat pendidikan menyangkut kepentingan hidup dan kehidupan masa depan 

generasi umat/bangsa, baik sebagai wahana investasi sumberdaya manusia (human 
investment) maupun sebagai modal sosial (social capital), maka perwujudannya 
perlu terus-menerus direvitalisasi secara fungsional sejalan dengan tuntutan zaman 
dan perkembangan IPTEK. Dalam hal ini orientasi dan persepsi tentang pendidikan 
harus mewujudkan gerakan investasi SDM dan modal sosial yang bernilai tambah 
serta terbaharukan. Di sini perlu penanganan secara profesional dan bukan kegiatan 
tambahan. 

 
5. Dalam upaya revitalisasi fungsi pendidikan Muhammadiyah ke depan diperlukan 

langkah-langkah, antara lain: 
 

5.1 Revitalisasi dalam bentuk konsolidasi idiil, strukturil, personil dan operasionil. 
5.2 Perencanaan berdasarkan potensi-potensi dan peluang-peluang yang dimiliki. 
5.3 Sistem pembiayaan yang memungkinkan untuk pengembangannya. 
5.4 Isi dan proses pendidikan yang berwawasan pada ketenagakerjaan. 
5.5 Profil atau lulusan yang diharapkan bagi perjalanan masa depannya maupun 

bagi kepentingan gerakan dakwah. 
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Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H / 2007 M 66



Lampiran III-h 
Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H / 2007 M 

 
 

REVITALISASI PROGRAM MUHAMMADIYAH  
DI BIDANG KESEHATAN DAN  

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

1. Index Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) di 
Indonesia masih menunjukkan angka yang tak menggembirakan, lebih 
rendah dari Malaysia, bahkan Viet Nam yang baru merdeka di awal tahun 
70an. IPM/ HDI yang disusun berdasar tiga dimensi standard kehidupan, 
yakni “longevity-knowledge and a decent standard of living” (usia harapan 
hidup, terutama pada saat kelahiran – tingkat melek huruf dan tingkat 
pencapaian pendidikan usia SD, SMP) – income per capita sesuai dengan 
daya beli masyarakat). IPM / HDI yang mulai dikembangkan oleh UNDP 
pada tahun 1990, pada millennium ke tiga ini dilengkapi dengan index 
pendukung yang lain, yakni (i) human poverty index atau HPI, (ii) gender-
related development index atau GDI, dan (iii) gender empowerment 
measures (GEM). 

2. Pada millennium ke tiga ini, masyarakat bangsa-bangsa, dalam United 
Nations Millenium Declaration bahkan menginginkan target kemajuan 
kehidupan kemanusiaan yang lebih luas dan terukur lagi, yakni dengan apa 
yang disebut Millennium Development Goals, yang harus tercapai pada 
tahun 2015, yang terdiri atas: 
i) Penurunan penduduk miskin  ekstrim dengan penghasilan kurang 

dari US $ 1 menjadi separuh. 
ii) Mengurangi jumlah penduduk kelaparan menjadi separuh. 
iii) Mengurangi jumlah penduduk tanpa akses ke air bersih menjadi 

separuh. 
iv) Semua anak usia sekolah dasar masuk sekolah. 
v) Pemberdayaan wanita dan menghilangkan perbedaan gender pada 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 
vi) Mengurangi angka kematian ibu melahirkan dengan 2/3 (dua per 

tiga). 
vii) Mengurangi angka kematian bayi melahirkan dan kematian balita 

dengan 2/3 (dua per tiga). 
viii)  Menghentikan  penyebaran HIV/AIDS. 

3. Kita telah belajar, bahwa banyak slogan-slogan di bidang kesehatan 
internasional maupun nasional yang hanya berakhir dengan slogan. Yang 
terjadi justru sebaliknya. Belum lagi kita berhasil mengatasi beberapa 
kecenderungan penyebaran beberapa jenis penyakit / kelainan baru seperti 
penyalah-gunaan obat dan HIV/AIDS, bahkan penyakit tuberculosa, kini 
kita disibukkan oleh “kebangkitan dari kubur” penyakit-penyakit malaria 
dan poliomyelitis.  Selanjutnya menyeruak penyakit virus baru seperti sub-
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acut respiratory syndrome (SARS) dan flu burung atau avian flu. Kondisi 
perkembangan dan penyebaran berbagai jenis penyakit lama dan baru 
sekaligus, ditambah dengan terpuruknya eokonomi dan kehidupan sosial 
ekonomi bangsa kita, melahirkan pemeo sinis baru “orang miskin 
dilarang sakit”.  

4. Deklarasi Alma Ata 1978 tentang Primary Health Care, yang disponsori 
oleh WHO dan UNICEF dan didukung oleh 134 negara, yang terkenal 
dengan slogan “Health for All By the Year 2000”, berakhir dengan slogan. 
Kini kemudian muncul “Koalisi Indonesia Sehat 2010”. Disadari, bahwa 
Deklarasi Alma Ata 1978 memang kurang dilaksanakan secara optimal 
oleh seluruh Negara, hingga kemudian WHO dan UNICEF malah  
“mereduksi” pelaksanaannya menjadi tinggal (i) Memantau pertumbuhan 
bayi atau growth monitoring dengan Kartu Menuju Sehat atau KMS, (ii) 
Oral rehidrasi, (iii) Menyusi dengan ASI atau breast feeding, dan (iv) 
Immnunisasi. (GOBI). Peran WHO dan UNICEF dalam mengendalikan 
program kesehatan tak lepas dari kebijakan global badan dunia tersebut, 
yang dalam kenyataannya, seperti halnya badan-badan dunia lain seperti 
IMF, Bank Dunia, WTO, kental dengan pengaruh praktek neo-liberalisme 
dan governance global yang dipengaruhi oleh Negara adi kuasa. 

 
5. Dalam merespons kegagalan komitmen global di bidang kesehatan 

tersebut, pada tahun 2000, sejumlah 1453 peserta dari 92 negara, termasuk 
utusan Muhammadiyah yang tergabung dalam Forum Komunikasi 
Kesehatan Masyarakat Indonesia (FKPKMI), hadir dalam apa yang disebut 
“People Health Assembly” , bertempat di Savar, Bangladesh. Forum 
tersebut melahirkan apa yang disebut “People’s Charter for Health”, yang 
bertekad melanjutkan semangat Primary Health Care dari Deklarasi Alma 
Ata 1978, namun mengembangkannya menjadi konsep yang lebih 
berpendekatan komprehensif dan participative , melalui berbagai sinergi 
dari gerakan-gerakan masyarakat. Kembali, kini jiwa Al Ma’uun yang 
menjadi pendorong Muhammadiyay se abad yang lalu di tantang dan 
dipertanyakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Apakah Muhammadiyah 
masih mampu membuktikan dirinya sebagai GERAKAN yang mampu 
menjawab problematika masyarakat di bidang kesehatan, terutama yang 
bersifat PRO-DHU’AFA. 

 
 
II. MUHAMMADIYAH, VISI 2025 
 

6. Visi abadi Muhammadiyah adalah:  
Terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 

Sementara Visi 2025 Muhammadiyah: 
Tumbuhnya kondisi dan factor-faktor pendukung bagi 
pewujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, disusun satu rangkaian Rencana 
Pengembangan Jangka Panjang Muhammadiyah per Lima Tahunan, 
yakni: 
Periode Pengembangan 2005 – 2010: 
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Tema pengembangan Revitalisasi Sistem dan Jaringan 
Organisasi: 

Visi Pengembangan Tertatanya manajemen organisasi dan 
jaringan, agar mampu dan efektif untuk 
menjadi gerakan Islam yang maju, 
professional, dan modern, serta untuk 
meletakkan landasan yang kokoh bagi 
peningkatan kualitas persyarikatan dan 
amal usaha. 

Pengembangan Periode 2010 – 2015: 
 Tema Pengembangan Mobilisasi dan Peningkatan Kualitas. 

Visi Pengembangan Meningkatnya konsolidasi gerakan dan 
mantapnya manajemen organisasi 
diseluruh jenjang dan jenis kepemimpinan, 
serta untuk memobilisasi sumberdaya yang 
dimiliki Muhammadiyah bagi peningkatan 
kualitas da’wah yang dilakukan oleh 
persyarikatan dan amal usaha. 

Periode Pengembangan 2015 – 2020: 
 Tema Pengembangan Pemberdayaan Umat dan Bangsa. 

Visi Pengembangan Meningkatnya peran Muhammadiyah 
dalam pemberdayaan ummat dan bangsa 
sebagai pewujudan dari peran 
Muhammadiyah dalam pengembangan 
masyarakat madani di Indonesia,  serta 
dengan tetap menjaga kualitas 
persyarikatan dan amal usaha 
Muhammadiyah. 

Periode Pengembangan 2020 – 2025. 
Tema Pengembangan Sinergi dengan seluruh komponen 

Bangsa. 
Visi Pengembangan Meningkatnya sinergi dengan seluruh 

komponen ummat dan bangsa, agar 
tercipta pranata sosial yang mantap bagi 
tumbuh dan kembangnya nilai-nilai Islam 
di Indonesia sebagaimana tujuan 
Muhammadiyah, dengan tetap 
meningkatkan kualitas persyarikatan dan 
amal usaha, secara berkesinambungan dan 
berkelanjutan. 

 
Dalam rangka mendukung terlaksananya Visi Pengembangan masing-
masing periode Lima Tahunan tersebut, dikembangkan seperangkat 
CIRI-CIRI PENGEMBANGAN yang meliputi : 
a. Sistem Gerakan :terlaksananya nilai-nilai Islami, terevitalisasinya 

keterpaduan dilandasi keikhlasan dan komitmen, tersosialisasikannya 
dan terlaksananya ideologi, visi dan konsep gerakan. 

b. Organisasi dan kepemimpinan:manajemen organisasi yang efektif, 
kepemimpinan kolektif, kolegial dan transformative, terevitalisasinya 
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organisasi dan kepemimpinan di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang 
dan Ranting. Tertatanya peran dan fungsi  ortom. 

c. Jaringan: model peran dan jaringan keumatan, kebangsaan dan 
kemanusiaan. Tertatanya JARINGAN YANG KOKOH di akar 
rumput sebagai BASIS GERAKAN. Tertatanya JARINGAN AMAL 
USAHA. Tertatanya pola hubungan & kerjasama dalam negeri dan 
luar negeri. 

d. Sumberdaya: Pola pembinaan, pengembangan & pemberdayaan 
anggota sebagai subyek gerakan. Sistem kaderisasi dan regenerasi. 
Meningkatnya jumlah simpatisan. Pengelolaan sumber-sumber 
persyarikatan. Infrastruktur informasi komunikasi. 

e. Aksi dan Pelayanan: Kesadaran pelayanan publik sbg wahana 
dakwah menuju Islamic civil society.Standard pelayanan publik / 
amal usaha.Sistem advokasi kebijakan public. Amal usaha kegiatan 
secara terintegrasi. 

 
III. PRIORITAS BIDANG KESEHATAN 

 
7. Revitalisasi bidang kesehatan, tak bisa dilepaskan dari visi abadi, tema 

pengembangan, visi pengembangan dan ciri-ciri pengembangan pada butir 
6 tersebut di atas, yang meliputi: 

 
7.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas gerakan. 

Berbagai macam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, 
misalnya melalui berbagai proses sertifikasi (ISO 14001) dan 
standardisasi berbagai unit / instalasi pelayanan, peningkatan SDM, 
pengembangan unit pelayanan. 
Target Visi  Pengembangan 2010, untuk mewujudkan minimal satu 
amal usaha bidang kesehatan di setiap Kabupaten, mungkin tak 
terlalu relevan buat Jawa tengah. Tapi bias juga diterjemahkan 
dalam arti pengembangan RS dengan type tertentu. 

 
7.2. Peningkatan sinergi dan jaringan antar amal usaha. 

Semangat berjaringan sudah menjadi conditio sine quanon, tuntutan 
mutlak yang tak bisa ditawar.  Semangat berjejaring ini juga akan 
memberikan dampak sinergi dalam menumbuhkan amal usaha baru, 
baik di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. 
Pengembangan kerjasama, jaringan di tingkat eks-Karesidenan 
hendaknya terus dimantapkan, dan diarahkan menjadi forum 
pengambilan keputusan atau decision making forum yang solutif 
untuk pengembangan amal usaha, dan tidak sekedar menjadi forum 
“ngudo roso” dan “mencongak”.  
Masing-masing AUM kesehatan hendaknya tampil berjejaring 
dengan mengedepankan masing-masing profilnya, sebagai bahan 
sharing, bermitra, bersinergi. Profil harus di update dari waktu ke 
waktu. 
Forum Komunikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia (FKPKMI) 
yang didirikan bersama oleh Majelis PKU, Perdhaki (Katolik), 
Pelkesi (Kristen), Lakspesdan NU dan Walubi pada tahun 1977, 
masih patut dijadikan rujukan. 
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7.3. Pengembangan wilayah kesehatan terpadu.  

Jaringan antar amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan di 
suatu wilayah, dapat dianggap skeleton atau tulangnya suatu struktur 
jaringan amal usaha Muhammadiyah secara terpadu. Diantara 
skeleton itu perlu dikembangkan dan disinergikan beberapa kegiatan 
yang selama ini menjadi program Muhammadiyah / Aisyiah dari 
Muktamar ke Muktamar, tapi miskin pelaksanaannya. 
Perlu ada komitmen bersama dari Pimpinan Muhammadiyah / 
Aisyiyah di tingkat Kabupaten / Kotamadya dan Kecamatan 
(PDM/PDA dan PCM/PCA) untuk mengembangkan program-
program semacam PAUD / Bustanul Atfal, dan berbagai elemen 
program qoryah thoyyibah dan gerakan da’wah jama’ah, Balai 
Kesejahteraan Sosial dsb. 
Uji coba di eks Karesidenan Kediri dan Surakarta. 
Pada saat ini, usaha kearah pengembangan wilayah kesehatan 
terpadu sedang didorong untuk dapat dilaksanakan di eks 
Karesidenan Kediri  (meliputi Kodya Kediri, Kabupaten Kediri, 
Nganjuk, Blitar, Tulung Agung, Trenggalek) dan  eks Karesidenan 
Surakarta (meliputi Kodya Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sragen, 
Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Klaten). Kedua eks 
Karesidenan tersebut dipilih, karena kedua eks Karesidenan tersebut 
memiliki jaringan amal usaha kesehatan yang potensial , sehingga 
dapat dioptimalkan peran start up capital, modal dasar bagi 
pengembangan berbagai kegiatan di suatu wilayah, yang pada 
akhirnya menjadi ujung tombak bagi pemberdayaan ranting.  
 

7.4. Pemberdayaan ranting dan ketahanan sosial masyarakat. 
Lembaga amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan, berdasar 
visi pengembangan tersebut di atas, dalam rangka menjadikan 
dirinya sebagai bagian dari mesin Islamic civil society movement, 
perlu mengembangkan prinsip bounderyless organization atau 
organisasi tanpa dinding, lembaga amal usaha terbuka, yang 
memperhatikan keadaan lingkungan. Semakin banyak aumkes 
membuka diri dengan mengadakan outreach services, semakin akan 
menujadi milik dan bagan dari masyarakat sekitar. 
Visi Pengembangan 2010 Bidang Kesehatan telah menetapkan 
kegiatan ini sebagai langkah strategis. 
 

7.5. Manajemen bencana. 
Bencana akan menjadi ancaman permanen bagi keselamatan umat 
manusia, juga di lingkungan kita. Kiranya semua upaya kita 
mendukung pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ranting, pada 
akhirnya akan  secara umum maupun khusus meningkatkan 
kemampuan kita mengadakan kesiap-siagaan (preparedness) 
menghadapi  bencana.  
Keterlibatan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana di 
Aceh dan Yogyakarta, lepas dari segala “kacau balau” yang kita 
alami dan saksikan di dalam, sangat dihargai di dunia internasional. 
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Keterlibatan Muhammadiyah di steering committee Humanitarian 
Forum yang berbasis di London, dan didirikan bersama antara LSM 
Muslim seperti Muhammadiyah dan Islamic Relief Birmingham, 
ICRC, Oxfam GB, British Red Cross, Mercy Corps adalah bukti 
dari “masih dihargai”nya Muhammadiyah di forum internasional.  

 
IV. KESIMPULAN DAN PENUTUP 
 

8. Muktamar  Muhammadiyah ke 45 di Malang telah menggariskan Visi 
Muhammadiyah 2025, yang ingin secara terukur membangun kembali 
Muhammadiyah, tidak lagi menjadi gerakan amal usaha yang kehilangan 
visinya. Tapi ingin membangun kembali Muhammadiyah sebagai gerakan 
transformativ di berbagai bidang. 
Keinginan untuk mengadakan redirection, pelurusan kembali sebagai 
gerakan transformative ini hanya akan berhasil kalau didukung oleh (i) 
pemahaman kembali dan keyakinan akan tujuan Persyarikatan, (ii) 
komitmen kuat segenap pimpinan dan anggota, dan (iii) ketangguhan 
system gerakan. 
Bekerja hari ini, dengan cara-cara hari ini, dengan paradigma atau sudut 
pandang hari ini, itu sudah terlambat, dan bukan ciri perilaku dari satu 
gerakan transformatif. 

 
9. Amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan tak pernah menjadi tujuan 

akhir gerakan dakwah kita,  melainkan hanya menjadi stepping stone, batu 
pijak bagi jakan panjang menuju Islamic civil society. Oleh karena itu, 
amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan harus bersinergi dengan 
semua amal usaha dan program kegiatan yang bercirikan community-
based, yang dilaksanakan di basis komunitas, di lingkungan wilayah 
tempat tinggal, dengan tujuan jangka pendek membangun dan 
memberdayakan ranting, dan tujuan abadi, membangun masyarakat Islam 
yang sebenar-benarnya atau Islamic civil society. 
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Lampiran III-i 
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REVITALISASI FUNGSI  TABLIGH MUHAMMADIYAH 

 
 
Pengantar 
 

Dalam masa lebih dari satu dekade terakhir ini dirasakan bahwa  tabligh 
Muhammadiyah terasa lemah. Hal itu terjadi karena tabligh di Muhammadiyah agak 
lamban. Disamping kekurangan mubaligh, mubaligh-mubaligh Muhammadiyah yang 
ada kebanyakan bersifat pasif, dalam arti hanya menunggu undangan atau panggilan. 
Jadi lebih bersifat pasif dan kurang proaktif. 

Di amal usaha kelemahan terlihat dengan banyaknya konflik kepentingan yang 
terjadi di sana. Amal usaha yang seharusnya menjadi alat dakwah justru menjadi ajang 
konflik untuk perebutan jabatan dan menjadi obyek dakwah “kelompok tertentu”. 

Di Cabang dan Ranting, kelemahan terlihat dengan banyaknya Cabang, Ranting 
dan masjid-masjid dijadikan sasaran ‘gerakan tertentu’ yang faham agamanya sangat 
berbeda dengan faham agama dalam Muhammadiyah. Akibat dari pengajian-pengajian 
dan tabligh yang dilakukan oleh ‘gerakan tertentu’ itu, banyak kader-kader 
Muhammdiyah yang ‘terbius’ dan ‘terseret’ masuk ke dalam ‘gerakan tertentu’ itu. 
Banyak masjid-masjid dan mushala Muhammadiyah yang dikuasai oleh ‘gerakan 
tertentu’ itu kemudian dijadikan pusat kegiatannya untuk kemudian jamaahnya digiring 
masuk ke ‘partai tertentu’. Kelemahan dakwah Muhammadiyah juga terlihat dengan 
tidak berdayanya dalam menghadapi gerakan nasranisasi, sekularisasi, dan nativisasi 
yang melanda hampir di seluruh lapisan masyarakat. 

Alhamdulillah, para pimpinan Muhammadiyah segera menyadari keadaan itu 
dan bangkit untuk kembali melakukan revitalisasi gerakan tabligh Muhammadiyah. 
       
Permasalahan Tabligh di Muhammadiyah 
 
Di antara permasalahan tabligh sekarang ini antara lain:  
1. Belum tersedianya  peta dakwah, sehingga Muhammadiyah tidak dapat menyusun 

program tabligh secara lebih terarah. 
2. Permasalahan kurangnya kuantitas dan kualitas mubaligh. Akibatnya banyak 

Cabang, Ranting bahkan Daerah yang tidak dapat melaksanakan kegiatan tabligh 
secara terprogram, karena tidak mempunyai mubaligh. kalaupun menyelenggarakan 
harus mendatangkan dari daerah lain. 

3. Permasalahan kurangnya sarana dan prasarana tabligh, seperti kurangnya sarana 
transportasi (utamanya di daerah-daerah), kurangnya media tabligh seperti radio 
dakwah, pedoman-pedoman pelatihan,  bulletin, majalah dan penerbitan buku-buku 
tabligh, belum dimilikinya pusdiklat mubaligh, laboratorium dakwah dsb.  

4. Permasalahan lemahnya jaringan informasi dan kerjasama. Seperti lemahnya 
hubungan antara Pusat dan Daerah, hubungan antar Wilayah, Daerah, antara Majelis 
dan Ortom, hubungan dengan pemerintah, hubungan antar organisasi dan lembaga 
dakwah yang belum semuanya lancar. 
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5. Permasalahan organisasi dan manajemen. Seperti belum seluruh jajaran organisasi 
memiliki organisasi dan manajemen yang baik. 

6. Permasalahan dana dakwah. Permasalahan dana ini sebenarnya masalah klasik, 
tetapi memang selalu menjadi hambatan. Misalnya dalam pengiriman mubaligh, 
termasuk ke daerah terasing dan terpencil, untuk penerbitan dan pembuatan radio 
dakwah, untuk pelatihan mubaligh, khatib, untuk kaderisasi mubaligh, penyediaan 
sarana tranportasi, utamanya di daerah-daerah seperti mobil, motor, sepeda, kuda, 
perahu dll.  

 
Tantangan-tantangan Dakwah  
 
1. Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. 
2. Perkembangan iptek, globalisasi informasi, budaya sekuler, gaya hidup 

konsumeristik, hedonistik. 
3. Serbuan pornografi dan narkotika. 
4. Adanya infiltrasi ‘golongan tertentu’ ke dalam organisasi Muhammadiyah, seperti 

penguasaan Amal Usaha Muhammadiyah, penguasaan beberapa masjid 
Muhammadiyah dsb.  

5. Nativisme sekarang ini dikembangkan atau berkembang lewat pariwisata. 
6. Salibisasi, SDMnya bagus, organisasi dan manajemennya bagus, sarana dan 

prasaranya komplit / lengkap, jaringannya kuat dan luas, dananya besar. 
 

Langkah-langkah untuk Revitalisasi Fungsi Tabligh 
 

Di forum (sidang Tanwir) ini diharapkan para peserta dapat memikirkan dan 
mendiskusikan secara sungguh-sungguh untuk melakukan terobosan guna melakukan 
revitalisasi fungsi tabligh. Forum ini (Tanwir) perlu menyusun skala prioritas, 
permasalahan mana dulu yang strategis yang harus dipecahkan agar terjadi penguatan 
fungsi tabligh di segala lini.  
 
Beberapa masukan untuk melakukan revitaliasi fungsi tabligh. 
 
1. Melakukan percepatan penelitian dakwah untuk menyusun data base dan peta 

dakwah. Langkah yang telah dilakukan oleh Majelis Diktilitbang, Majelis Tabligh 
dan Dakwah Khusus, Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Majelis Pendidikan 
Kader perlu lebih dikembangkan dan diperluas. Tidak terbatas di lingkungan 
pendidikan tinggi, tetapi juga di pendidikan dasar dan menengah dengan melibatkan 
guru-guru Muhammadiyah juga ortom Angkatan Muda Muhammadiyah di seluruh 
jajaran, utamanya untuk pengumpulan data. 

2. Untuk mengatasi kekurangan mubaligh dan meningkatkan kualitas mubaligh perlu 
dilakukan hal-hal berikut:  
a. Perlu penggalakan pelatihan mubaligh di seluruh jajaran / tingkatan (Wilayah, 

Daerah, Cabang dan Ranting) secara nasional / menyeluruh (di seluruh 
Indonesia). Pelatihan mubaligh itu dilakukan secara terus menerus di mulai dari 
Wilayah, Daerah dan seterusnya sampai Ranting. Target pelatihan ini di setiap 
Cabang dan Ranting memiliki paling sedikit seorang mubaligh. 

b. Meningkatkan kualitas anggota baik yang ada di Cabang dan Ranting maupun 
yang ada di amal usaha (seperti guru, dosen, karyawan, dokter, perawat, dsb) 
dan memfungsikan mereka sebagai mubaligh. Misalnya dengan melakukan 
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pelatihan / up grading dengan materi peningkatan iman dan akhlak, penguatan 
ideologi, pengembangan wawasan ketablighan dsb.  

3. Pelatihan peningkatan kualitas mubaligh perlu dilakukan refreshing dan up grading 
secara berkelanjutan sehingga mubaligh-mubaligh Muhammadiyah memiliki himah 
(semangat/kesadaran) yang kuat, memiliki kompetensi substantif (agama, ideologi) 
dan metodologis. Di samping itu Muhammadiyah juga perlu segera menyiapkan 
mubaligh-mubaligh khusus seperti mubaligh pedesaan, mubaligh  nasranisasi, 
patologi sosial, daerah terpencil, suku terasing, jurnalistik, multi media, dsb. 

4. Memfungsikan amal usaha sebagai sarana dan  media dakwah. Caranya dengan 
meningkatkan kualitas SDM, kualitas pelayanan, penyempurnaan peralatan, 
perbaikan penampilan untuk membangun citra amal usaha Muhammadiyah yang 
islami. Misalnya kalau rumah sakit, rumah sakit itu bersih, indah, peralatannya 
lengkap, dokter, perawat dan karyawannya ramah dan pelayannya baik akan 
membentuk citra yang bagus dan mempunyai daya panggil yang kuat. 

5. Menciptakan sumber-sumber dana. Selain dengan menjalin kerja sama dengan 
donatur muslim, pemerintah, menggiatkan penggalian dana seperti menggerakkan 
wakaf produktif, wakaf tunai, bekerja sama dengan daerah-daerah yang potensial 
untuk membiayai tabligh Muhammadiyah. Mengembangkan kewirausahaan di 
kalangan kaum muslimin, khususnya Muhammadiyah. 

6. Membangun jaringan mubaligh dengan peningkatan penerbitan berkala, buletin, 
pembuatan radio komunitas (dakwah), website, membuat kantor dengan sekretariat 
yang representatif dengan tenaga sekretariat yang memadai (professional) untuk 
meningkatkan frekuensi informasi dua arah, dari Pusat ke Wilayah, Daeah, Cabang 
dan Ranting  dan sebaliknya dari Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah ke Pusat dan 
mensinergikan secara baik. 

7. Melengkapi sarana dan prasarana yang memadai secara bertahap, seperti pusdiklat 
mubaligh di setiap wilayah setidak-tidaknya di regional, sarana transportasi, sarana 
komunikasi dan sarana penyiaran seperti majalah dan radio yang bisa menjangkau 
sampai daerah-daerah terpencil dan tertinggal. 

8. Melakukan pelatihan keorganisasian, administrasi, kepemimpinan dan manajemen 
dakwah.  

9. dll. 
 
Khatimah 
        Demkianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada 
manfaatnya. Wallahu’alam bishawa-b 
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REVITALISASI PERAN TARJIH 

 
 

Rencana strategis Bidang Tarjih yakni menghidupkan tarjih dan tajdid dalam 
Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan 
masyarakat dan proaktif dalam menjawab problem dan tantangan perkembangan sosial 
budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber 
pemikiran, moral, dan praktis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 
yang sangat kompleks. 

Dengan rencana strategis tersebut menjadikan Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki 
peran yang sangat sentral dalam Persyarikatan. Majelis ini menjadi rujukan bagi 
pimpinan dan warga persyarikatan bahkan masyarakat luas dalam setiap aktivitas yang 
berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. 

Untuk mengakselerasi terwujudnya rencana strategis tersebut, maka ke depan perlu 
revitalisasi peran Majelis Tarjih dan Tajdid, yang antara lain dalam: 

 
A. Kelembagaan 

Volume pekerjaan yang begitu besar yang diamanatkan kepada Majelis Tarjih dan 
Tajdid, menuntut adanya pengembangan kelembagaan yang menangani Majelis ini. 
Dari perjalanan yang dilalui oleh Majelis ini dari semenjak diberikan amanat oleh 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah hasil Muktamar ke 45 di Malang hingga saat ini, 
dengan struktur kepengurusan yang ada sekarang ini, -sekalipun tidak terlalu 
pesimis- belum menampakkan hasil sebagaimana direncanakan. Di antara faktor 
yang menjadi kendalanya adalah keterbatasan kesempatan yang dimiliki oleh 
personalia pengurus. Sekalipun mereka sudah maksimal dalam mencurahkan segala 
tenaga dan pikirannya, namun karena kesibukan masing-masing dalam kegiatan 
tugas pokok di luar Persyarikatan, maka pengabdian pada Persyarikatan yang cukup 
besar ini menjadi tidak optimal. 
Sebagai alternasi jalan keluar yang dapat ditawarkan yakni: 
Pertama: Mengangkat anggota tarjih dari kalangan ulama dan cendekiawan dari 
kalangan Muhammadiyah. Mereka ini selain sebagai paserta aktif dalam 
Musyawarah Nasional Tarjih juga secara insidental dapat ditugasi untuk mengambil 
peran dalam pelaksanaan program Majelis. 
Kedua: Mengangkat tenaga-tenaga ahli dalam bidang ketarjihan sebagai Tenaga 
Tetap yang berperan sebagai Badan Ad Hoc. Mereka ini mejadi tenaga Full Timer 
untuk menyiapkan draft yang akan dibahas oleh pengurus sebagai produk Majelis. 
 

B. Kaderisasi  
Kesulitan untuk mencari tenaga yang siap untuk berpartisipasi dalam menangani 

kegiatan tarjih, merupakan salah satu indikator kurangnya kader dalam bidang tarjih. 
Bahkan dari waktu ke waktu kekurangan tenaga kader tarjih ini semakin dirasakan. 
Fenomena ini, tampaknya bukan saja dirasakan oleh Pimpinan Pusat tetapi juga 
dirasakan di wilayah dan daerah-daerah. Jika keadaan ini tidak mendapat pemikiran 
dan penanganan dalam waktu yang sesegera mungkin, maka pada saatnya akan 
dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan dan peningkatan peran bidang tarjih. 
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Menyadari pentingnya kader bidang tarjih ini, di berbagai tempat telah didirikan 
pendidikan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengadaan kader di bidang 
terjih. Sekedar contoh adalah Program Pendidikan Kader Ulama Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Malang dan Pondok Pesantren Hajjah Nuriyah 
Shabran Surakarta. Sekalipun jumlah peserta didik di dua lembaga pendidikan ini 
masih cukup terbatas namun akan memberikan makna yang cukup berarti bagi 
pengadaan kader dalam bidang tarjih. 

Dalam pada itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Pimpinan 
Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah 
menyelenggarakan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM). Lembaga 
pendidikan ini masih bersifat lambaga nonformal dengan metode belajar yang masih 
memberi kesan mempertahankan sistem pendidikan klasik dalam pendidikan 
keagamaan. Dalam suasana masyarakat sekarang yang cenderung kepada sistem 
pendidikan  formal, maka dengan sistem pendidikan yang diterapkan di PUTM 
seperti itu, tampaknya berpengaruh terhadap kurangnya animo masyarakat, yang 
pada gilirannya kualitas calon thalabah bukan calon yang “terunggul”. 

Minimnya lembaga pendidikan yang menghasilkan kader-kader tarjih, maka 
perluasan dan peningkatan lembaga pendidikan bidang ketarjihan tampaknya 
merupakan salah satu tantangan bukan saja kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
tetapi juga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang jawabannya tidak dapat dan 
tidak perlu ditunda-tunda lagi. 

 
C. Sosialisasi Produk Majelis Tarjih dan Tajdid 

Sampai saat ini Majelis Tarjih dan Tajdid telah menerbitkan beberapa buku 
tuntunan. Sosialisasi buku tuntunan tersebut selama ini ditangani oleh Suara 
Muhammadiyah selaku penerbitnya. Namun berdasarkan informasi dari berbagai 
pihak, bahwa produk-produk Majelis Tarjih dan Tajdid ini masih banyak yang 
belum sampai ke daerah-daerah apalagi sampai ke masyarakat luas. 

Dalam rangka untuk mengatasi hambatan sosialisasi produk-produk Majelis 
Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memprogramkan untuk 
melakukan pengiriman sebagian buku tuntunan ke segenap Pimpinan Wilayah. 
Untuk mempercepat sosialisasi, kiranya perlu keterlibatan langsung dan partisipasi 
aktif dari Pimpinan Wilayah. Di samping itu, pihak penerbit kiranya dapat 
memperluas tempat percetakannya, misalnya untuk wilayah Sumatera dilakukan di 
Medan, untuk wilayah Kalimantan dapat dilakukan di Banjarmasin, untuk wilayah 
Indonesia Timur dilakukan di Makassar, serta untuk wilayah Bali dan NTB 
dilakukan di Mataram. 
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Lampiran IV 
 

KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH 
TAHUN 1428 H / 2007 M 

 
TENTANG 

 
REKOMENDASI 

 
 
1. TANWIR menyambut baik permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar 

Muhammadiyah meningkatkan perannya sebagai gerakan ekonomi dan kembali 
mengembangkan enterpreneurship sebagaimana tradisinya yang kuat di masa lalu. 
Dalam rangka itu Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah 
komprehensif dan kongkret yang benar-benar memihak ekonomi rakyat untuk 
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan. 

 
2. TANWIR menyaksikan perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin 

membaik, tetapi kecenderungan kehidupan perpolitikan semakin mengarah pada 
pragmatisme politik yang koruptif dan mengabaikan upaya terwujudnya 
kesejahteraan rakyat. Karena itu  Muhammadiyah menyerukan kepada segenap 
komponen bangsa, terutama partai politik, pemerintah, pelaku bisnis, dan pemegang 
amanat rakyat lainnya untuk menjadikan politik sebagai instrumen dalam 
menyejahterahkan rakyat.  

 
3. TANWIR memandang bahwa amandemen UUD 1945 merupakan salah satu prestasi 

terpenting gerakan reformasi, meskipun demikian TANWIR menyaksikan terjadinya 
kerumitan-kerumitan dalam sistem ketatanegaraan kita pascaperubahan UUD 1945. 
Karena itu Muhammadiyah meminta semua pihak untuk melakukan pengkajian 
yang komprehensif dan mendalam atas kemungkinan dilakukannya perubahan UUD 
1945 pada masa-masa yang akan datang dalam bingkai semangat reformasi. 

 
4. Dalam politik luar negeri Pemerintah Indonesia hendaknya tetap berpijak pada 

politik bebas aktif sesuai dengan cita-cita awal kemerdekaan. Pemerintah Indonesia 
juga perlu mengedepankan sikap dan kebijakan politik luar negeri  yang menjunjung 
tinggi kedaulatan dan martabat bangsa dan negara di atas segala-galanya. Khusus 
terhadap Dunia Islam, TANWIR menghimbau pemerintah Indonesia untuk bersikap 
lebih adil dan secara proaktif mengambil prakarsa-prakarsa strategis dalam membela 
Dunia Islam, termasuk dalam membela bangsa-bangsa Muslim di dunia. 

  
5. TANWIR melihat DPR dan pemerintah tidak bersungguh-sungguh untuk 

menyelesaikan pembahasan dan pengesahan RUU Antipornografi dan Pornoaksi 
sehingga proses pengesahannya menjadi berlarut-larut. Untuk itu TANWIR 
mendesak DPR dan pemerintah untuk segera memulai kembali pembahasan dan 
kemudian mengesahkan dengan segera menjadi Undang-Undang yang benar-benar 
dapat menjadi instrumen untuk menyelamatkan moralitas dan akhlak bangsa. 
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6. TANWIR meminta segenap komponen dan kekuatan bangsa untuk lebih 
mengedepankan penyelamatan nasional menyangkut hajat hidup bangsa seperti 
sumberdaya alam, air, lingkungan, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya demi 
kelangsungan generasi. TANWIR juga  menghimbau seluruh komponen bangsa 
untuk menjaga keutuhan dan kepentingan wilayah NKRI serta aset-aset negara dan 
sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya dari berbagai praktik eksploitasi dan 
kapitalisasi yang lebih menguntungkan bangsa asing serta merugikan hajat hidup 
dan kelangsungan generasi bangsa. 

  
7. TANWIR mendesak pemerintah untuk menghentikan komersialisasi pendidikan dan 

memberikan peran yang luas kepada lembaga pendidikan swasta yang berakar di 
masyarakat. TANWIR juga mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan-
kebijakan yang berpotensi mematikan keberadaan dan peran pendidikan swasta 
yang terbukti telah berjasa besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sejak masa 
pra hingga pascakemerdekaan. Kebijakan pendidikan harus benar-benar memihak 
kepentingan rakyat dan proses pencerdasan bangsa. 

 
8. TANWIR memandang korupsi dan segala bentuk kejahatan seperti perusakan 

lingkungan dan perdagangan manusia sebagai tindak pidana berat yang merusak 
sendi-sendi kebangsaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu TANWIR mendesak 
pemerintah dan lembaga penegak hukum menjatuhkan hukuman yang seberat-
beratnya bagi para pelaku dan menghindari praktik-praktik mafia peradilan.  

 
9. TANWIR memandang penyelenggaraan haji masih belum memenuhi standar 

kelayakan pelayanan. Karena itu TANWIR mendesak pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan haji yang benar-benar 
memihak kepentingan jamaah. TANWIR juga menuntut pemerintah untuk 
mengelola pelaksanaan haji secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik-
praktik penyimpangan yang merugikan umat Islam. 

 
10. TANWIR meminta pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi 

masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketenagakerjaan, termasuk dalam membela 
nasib TKI di luar negeri.  

 
11. TANWIR memandang bencana banjir lumpur Sidoarjo bukan hanya tragedi lokal 

tetapi telah menjadi tragedi nasional karena menyangkut buruknya sistem 
pengelolaan sumberdaya alam dan penanganan bencana. Untuk itu TANWIR 
mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri penderitaan para korban lumpur 
yang berkepanjangan. 

 
12. TANWIR memandang upaya untuk menjaga dan mempertahankan keadaan damai 

di NAD sebagai bagian dari wilayah NKRI adalah tugas nasional. Karena hal 
tersebut, TANWIR mengharapkan semua pihak terkait untuk dapat melaksanakan 
UUPA (Undang-undang Pemerintahan Aceh) secara sungguh-sungguh dan tulus.  

 
13. TANWIR menyerukan kepada para pemilik dan pengelola pertelevisian di Indonesia 

untuk tidak menayangkan acara-acara apapun bentuk dan jenisnya yang dapat 
merusak moralitas/akhlak anak bangsa, terutama generasi muda. 
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