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PENGANTAR PENYALIN
Buku “Himpunan Keputusan Muktamar” ini dipersembahkan kepada Persyarikatan
Muhammadiyah, khususnya kepada para anggota pimpinan sejak dari Pusat sampai Ranting,
dalam upaya menyusun program Persyarikatan dari periode ke periode, demikian pula kepada para
pemerhati Muhammadiyah yang ingin mengetahui perkembangan Muhammadiyah dari Muktamar
ke Muktamar. Dengan mengetahui program Persyarikatan hasil keputusan dari Muktamar ke
Muktamar, dapat diketahui perkembangan Muhammadiyah dalam mengimplementasikan cita-citanya
dan tujuan luhurnya mencapai “Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”.
Bagi para peneliti, buku ini sangat berguna untuk mengetahui perkembangan pemikiran
dalam Muhammadiyah, dari program yang sangat sederhana sampai yang kompleks sekarang ini.
Dari keputusan-keputusan yang diambil dari Muktamar ke Muktamar, kita dapat pula membaca
pemikiran para bapak-bapak pendahulu kita dalam merumuskan langkah-langkahnya, setapak
demi setapak, menuju tercapainya maksud dan tujuan Muhammadiyah.
Dalam buku ini penyalin hanya mengubah ejaan bahasanya sesuai dengan yang berlaku
sekarang, sedang susunan kalimatnya dan kata-kata yang dipergunakan dipertahankan seperti
adanya, agar tidak terlepas dari konteks waktu ketika keputusan itu diambil dan disusun dalam
tulisan. Demikian pula kita dapat mengetahui perkembangan penguasaan bahasa para bapak
pendahulu kita, pada tahun-tahun awal Muhammadiyah didirikan, yang pada umumnya mereka
adalah para wiraswasta (pedagang) dan hanya menempuh pendidikan pondok/tingkat menengah.
Khusus untuk kalimat dalam bahasa Belanda yang lazim dipergunakan pada waktu itu, diberikan
terjemahannya di belakang kata itu dalam tanda kurung, sedang yang mempunyai arti yang agak
luas, diberikan keterangan di halaman belakang (tersendiri).
Salinan keputusan Muktamar ini diambil dari Buah Keputusan Congres/Muktamar yang
diterbitkan oleh HCCM/Panitia Muktamar, dimulai pada Congres XIX dan seterusnya sampai
Muktamar ke-45. Namun demikian dalam Keputusan Congres XIX itu dimuat juga keputusan
Congres sebelumnya, ialah Congres XV, XVI, XVII, dan XVIII. Keputusan Congres XV s.d. XVIII
tidak diperoleh catatan/bukunya, meskipun sudah diusahakan di berbagai tempat. Apabila nanti
dapat diperoleh catatan/buku tentang keputusan Congres tahun-tahun itu, akan disusulkan. Pada
Keputusan Congres (sebelum kemerdekaan) disertakan pula keputusan ‘Aisyiyah, Pemuda
Muhammadiyah, dan Tarjih, karena ketiga institusi tersebut selalu berkongres bersama, sebelum
akhirnya ‘Aisyiyah dan Pemuda Muhammadiyah dinyatakan sebagai organisasi otonom dan
bermuktamar sendiri.
Penyalin sangat berterimakasih kepada segenap pihak yang membantu tersusunnya buku
ini, khususnya kepada petugas Perpustakaan Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta,
yang masih menyimpan buku-buku terbitan lama dengan baik. Demikian pula kepada Saudara Drs.
Mutho’ib, Kepala Bagian Dokumentasi Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, yang
telah merapikan salinan ini sampai berbentuk buku, patut mendapat penghargaan pula dan ucapan
terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga jerih payahnya merupakan amal ibadah yang akan
mendapat balasan dari Allah SWT.
Akhirnya tegur-sapa dari para pemakai sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini,
sehingga merupakan dokumentasi yang berharga bagi Persyarikatan.
Yogyakarta, April 2007
Penyalin
Mh. Djaldan Badawi
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PENGANTAR PENERBIT

Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah merasa bersyukur atas
terbitnya buku 95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
ini. Buku ini merupakan dokumentasi hasil-hasil musyawarah tertinggi Persyarikatan
Muhammadiyah dari masa-masa awal hingga sekarang. Memang, dokumentasi ini belum lengkap.
Yang berhasil dikumpulkan dan kemudian disalin oleh H. Mh. Djaldan Badawi adalah dokumentasi
keputusan Congres Muhammadiyah XIX (yang memuat juga keputusan-keputusan Congres
Muhammadiyah XV-XVIII) sampai Congres Muhammadiyah XXIX (tahun 1940 di Yogyakarta).
Selanjutnya dokumen hasil keputusan Muktamar ke-31 (tahun 1950, di Yogyakarta) sampai Muktamar
terakhir, yaitu Muktamar ke-45 (tahun 2005 di Malang).
Diantara Congres XXIX dan Muktamar ke-31 diselenggarakan Congres XXX (tahun
1941, di Purwokerto), Muktamar Darurat (tahun 1944, di Yogyakarta) dan Silaturrahmi se-Jawa
(tahun 1946, di Yogyakarta). Namun, sayang, dokumen hasil-hasil permusyawaratan tersebut
belum berhasil diketemukan, sehingga tidak dimuat dalam buku ini. Barangkali hal ini dapat
dimaklumi, mengingat masa-masa itu adalah tahun-tahun perjuangan merebut kemerdekaan dan
perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara kita tercinta ini.
Sepanjang sejarahnya, ada tiga istilah yang digunakan dalam permusyawaratan tertinggi
Persyarikatan Muhammadiyah: Rapat Tahunan, Congres dan kemudian Muktamar. Rapat Tahunan
terselenggara mulai Rapat Tahunan I (1912) sampai Rapat Tahunan XIV (1925). Seluruh Rapat
Tahunan terselenggara di ibu tempat Persyarikatan Muhammadiyah yakni Yogyakarta. Congres
Muhammadiyah terselenggara sejak Congres XV (1926, di Surabaya) sampai Congres XXX (1941,
di Purwokerto). Muktamar terselenggara mulai Muktamar ke-31 (1950, di Yogyakarta) sampai yang
terakhir Muktamar ke-45 (2005, di Malang).
Pengumpulan dokumentasi keputusan-keputusan permusyawaratan Muhammadiyah
tertinggi sepanjang masa ini merupakan usaha yang patut dihargai mengingat banyak manfaat
yang dapat diambil dengan adanya buku ini. Karena itu, Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan
Pusat Muhammadiyah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada H. Mh. Djaldan
Badawi selaku penyalin buku ini. Semoga Allah memberikan pahala sebagai amal ibadah atas
usaha tekun dan kerja keras yang telah beliau lakukan dalam mengumpulkan dan menyalin
dokumentasi yang sangat berharga ini.
Mengingat bahwa buku ini belum lengkap, tentu ada harapan agar suatu saat dokumendokumen itu dapat ditemukan keseluruhannya mulai dari hasil keputusan Rapat Tahunan I s.d.
XIV (1912-1925), dokumen keputusan Congres XXX (1941) serta hasil-hasil keputusan Muktamar
Darurat (1944) dan Silaturrahmi se-Jawa (1946). Karenanya, diharapkan diantara pembaca barangkali
ada yang dapat memberikan bantuan untuk kesempurnaan buku ini.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, diucapkan banyak
terima kasih. Semoga Allah SWT. membalas amal ibadah ini dengan pahala yang berlipat. Amin.

Yogyakarta, April 2007
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KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XIX
TAHUN 1930 DI MINANGKABAU
HAL PERSYARIKATAN
Congres XV
1.
2.
3.

Mengadakan shalat Hari Raya di tanah lapang, di mana-mana Muhammadiyah
(berada).
Memakai tanggalan tahun Islam di dalam catat-mencatat.
Gerombolan (ranting, ed.) yang meminta menjadi Cabang, tidak dikabulkan sebelum
mendapat advies (rekomendasi) dari Cabang yang menanggung Grombolan itu.

Congres XIV

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mengadakan Konperensi Daerah di dalam tiap-tiap residensi gantinya Persatuan
Muhammadiyah.
Nama di dalam Muhammadiyah: Cabang, Gerombolan (Ranting) dan nama-nama
Bagian harus sama. Kalau ada Bagian baru, Pengurus Besar yang memberi nama.
Mengadakan Majelis Tarjih, Tanfidz, dan Taftisy.
Pengurus Besar berjalan (mengadakan) turne ke seluruh Cabang dan Gerombolan
Muhammadiyah. Waktu dan ongkos ditetapkan oleh Pengurus Besar.
Cabang-cabang harus mengurus Gerombolan (tourne kepada Gerombolan) di dalam
wilayahnya.
Mengadakan Konperensi Daerah (gantinya Congres Kecil) Pemimpin P.B. datang
kalau dipandang perlu.
Mengirim Bestuur (pengurus) ke Yogyakarta buat belajar organisasi dan cara
memegang perkumpulan. Lamanya belajar secukupnya.
Muhammadiyah harus menjadi ‘amil zakat, tidak usah mengadakan Comite (Panitia).
Tarjih supaya memperhatikan hukum-hukum yang diterangkan oleh guru-guru
tabligh, jangan berbedaan.
Di dalam Congres Muhammadiyah supaya diadakan Tentoonstelling (bazar) dari
perdagangan dan perusahaan serta kerajinan kita.
Mendidik hal ekonomi di dalam sekolahan, tabligh dan organ Muhammadiyah.
Memberi besluit (surat ketetapan) kepada Cabang. Gerombolan Cabang diberi oleh
Cabangnya. Pengurus Besar menyediakan blangko besluit (SK).
Ejaan lafadz nama persyarikatan kita “MOEHAMMADIJAH”.
Peraturan berhubungannya antara Muhammadiyah dengan ‘Aisyiyah:
Tidak menyalahi “Peraturan Rumah Tangga Muhammadiyah” yang dapat
memperkokohkan persyarikatan dengan persatuan yang berarti, bahkan memang
satu; maka statuten dan peraturan rumah tangga `Aisyiyah, itulah statuten dan
peraturan rumah tangga Muhammadiyah. Ia berdiri sebagai Bahagian, yang
diangkat dan dipimpin oleh Muhammadiyah.
Oleh karenanya maka:
a.
‘Aisyiyah tidak mempunyai anggota, anggota kesemuanya bersatu di dalam
Muhammadiyah, sehingga stamboek dicatat (oleh) Muhammadiyah. Adapun
kontribusi (iuran) dari sekutu (anggota) Muhammadiyah isteri (‘Aisyiyah)
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ditarik oleh ‘Aisyiyah dan uangnya untuk keperluan ‘Aisyiyah sendiri, kecuali
kontribusi sekutu Muhammadiyah isteri di Cabang atau Grup (Ranting) yang
di situ belum berdiri Bag. ‘Aisyiyah. Selain yang demikian, ‘Aisyiyah
diperkenankan mempunyai donateurs (penyokong) dan menarik uang
bantuannya, yang dapat dipergunakan untuk keperluan ‘Aisyiyah.
b.
Hal yang tersebut di atas berlaku juga di Cabang. ‘Aisyiyahnya menjadi Bagian
Cabang itu.
c.
Bagian atau dienst-dienstnya (Bahagian) ‘Aisyiyah adalah menjadi urusan
‘Aisyiyah yang boleh diadakan menurut keperluannya. Sedang semua
peraturan (reglement) bagi Bagian atau dienst-dienstnya itu adalah ditetapkan
oleh Muhammadiyah (lihat Peraturan Rumah Tangga fasal X bab 3 dan 61).
‘Aisyiyah tidak mempunyai Gerombolan, karena anggota itu ialah anggota
Muhammadiyah. Maka ‘Aisyiyah yang ada di Gerombolan itu menjadi pimpinan
dan urusan Gerombolan yang ada di situ, dan ketetapannya Gerombolan adalah di
bawah tangan Pengurus Besar atau Pengurus Cabang.
Di mana tempat yang disitu hanya terdapat sekutu Muhammadiyah isteri, dan sudah
ditetapkan oleh H.B., atau Cabang menjadi Gerombolan Muhammadiyah, uang
kontribusinya ditarik oleh Muhammadiyah dan dimasukkan dalam kas Bag.
‘Aisyiyah.
Hal-hal yang belum diputuskan oleh Congres, diserahkan kepada ketentuan
Hoodfbestuur.
18. Nama Bahagian (dienst) didalam ‘Aisyiyah, sebagaimana yang telah dipakai dan
terumum di dalam Muhammadiyah. Hanya perkataan Bahagian diganti Urusan
supaya tidak bersamaan (jumbuh) dengan sebutan lainnya. Menjadi demikianlah:
Muhammadiyah Bahagian ‘Aisyiyah Urusan Sekolahan.
Muhammadiyah Bahagian ‘Aisyiyah Urusan Tabligh.
Muhammadiyah Bahagian ‘Aisyiyah Urusan Wal-‘Ashri.
Muhammadiyah Bahagian ‘Aisyiyah Urusan Adz-Dzakirat.
Muhammadiyah Bahagian ‘Aisyiyah Urusan Siswa Praya.
19. Perhubungannya Bahagian Cabang dengan Bahagian Pengurus Besar atau
sebaliknya, bahkan perhubungan dengan luaran, adalah sebagai di bawah ini:
a.
Hubungan dan sangkutan dengan lain-lain perkumpulan (luar
Muhammadiyah) haruslah dengan perantaraan Pengurus Besar atau Pengurus
Cabang. Maka tidak diperkenankan Bahagian-Bahagian itu berurusan sendiri
kepada luaran melainkan Pengurus Besar atau Cabanglah yang berhadapan.
b.
Bahagian-Bahagian di Cabang boleh berhubungan, baik pun tentang pimpinan
maupun tentang pekerjaan, dengan Bahagian Pengurus Besar; akan tetapi
haruslah dengan perantaraan Pengurus Cabang, yang berkewajiban mengurus
dan memimpin Bahagian itu.
Begitu juga berhubungannya Bahagian di Cabang dengan Bahagian di CabangCabang lainnya, diharuskan dengan perantaraan Cabangnya masing-masing.
c.
Bahagian-bahagian di H.B. berdiri sebagai Majlis. Dalam hal pimpinan dan
pekerjaan Muhammadiyah, Bahagian-Bahagian di H.B. itu (Bg. ‘Aisyiyah
termasuk juga) dapat dengan leluasa berhubungan dengan Cabang-Cabang.
Akan tetapi perkara umum, tetaplah di tangan Pengurus Besar, tidak boleh
Bahagian itu bersangkutan sendiri.

Keputusan Congres Muhammadiyah XIX (1930) 
20.
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Perkara umum itu ada dua macam:
a.
yang harus dipegang oleh Hoodfbestuur dan oleh Pengurus Cabang, tidak
boleh Bahagian berurusan dan menjalankan sendiri, sebagaimana yang telah
diputuskan; dan
b.
yang hanya dipegang oleh Hoodfbestuur sendiri; Cabang dan Gerombolan
tidak boleh bersangkutan dan menjalankan.
Macam-macamnya hal umum kedua ini, belum selesai dibicarakan dan kelak
akan ditunjukkan rancangannya di dalam Congres.
21. Conferensi Daerah:
Maksud Conferensi Daerah itu :
a.
Mengulang-ulangi dan mengusahakan keputusan Congres.
b.
Membicarakan keperluan Muhammadiyah di dalam Daerah.
c.
Mengatur dan menentukan jalan untuk melakukan keputusan-keputusan
Congres dengan jalan tolong-menolong. Dan kalau perlu hendaklah sebuah
keputusan itu diangkat bersama-sama.
d. Segala keputusan Congres yang tidak dapat dilakukan di dalam Daerah
wajiblah Conferensi Daerah memberitahukan kepada Pengurus Besar dengan
alasan sebab-sebabnya, agar diketahui dan dapat direncanakan seperlunya
untuk kemudian hari.
Biaya Conferensi Daerah itu dipikul bersama-sama oleh Cabang dan Gerombolan yang
ada di situ, bagaimana peraturannya adalah terserah kepada Conferensi Daerah itu.
Keputusan Conferensi Daerah itu mempunyai kekuatan sehingga dibatalkan oleh
Conferensi yang kemudian. Dan putusan itu tidak boleh sekali-kali menyalahi
putusan Congres dan berlaku sesudah diketahui oleh P.B. Oleh karenanya maka
verslag Conferensi Daerah itu harus dikirim kepada P.B. dengan segera.
Conferensi Daerah itu dipimpin oleh Voorzitter (Ketua) yang dipilih oleh Majlis;
kecuali kalau dipandang perlu oleh P.B. Pengurus Besar boleh memimpinnya.
Akan mengadakan Conferensi Daerah diharuskan memberitahu kepada P.B. ialah
15 hari sebelumnya, buat tanah Jawa dan Madura, dan 30 hari sebelumnya buat
selainnya.
Conferensi Daerah itu sedikitnya harus diadakan sekali dalam satu tahun, dan
diadakannya bersamaan dengan ‘Aisyiyah.
Untuk mengurus dan mengatur keperluan Conferensi Daerah maka harus diadakan
badan pengurus sendiri.
22. Ketentuan Daerah Muhammadiyah di Hindia Timur itu ialah:
a.
Ibu Tempat (Djokjakarta). Cabang dan Gerombolan di wilayah Kedu diturutkan
Ibu Tempat.
b.
Surakarta
c.
Semarang
d. Madiun
e.
Surabaya, Gerombolan Paree dan Mojoagung diturutkan Surabaya.
f.
Pasuruan. Cabang Lumajang tidak diturutkan tetapi Cabang Blitar dan
Gerombolan Trenggalek diturutkan Pasuruan.
g.
Besuki. Lumajang diturutkan Besuki.
h. Madura
i.
Pekalongan. Cabang dan Gerombolan wilayah Tegal diturutkan Pekalongan,
(dan meskipun Pengurusnya ada di lain tempat akan tetapi namanya Daerah
Pekalongan).
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j.
k.

Banyumas
Priangan; Cabang Garut supaya mencari kawannya dengan mengusahakan
berdirinya Cabang dan Gerombolan di kanan kirinya.
l.
Betawi. Gerombolan daerah Banten diturutkan di sini.
m. Lampung – Palembang
n. Bengkulen
o.
Minangkabau
p. Pesisir Timur Sumatra
q.
Aceh dan daerah takluknya
r.
Celebes (Sulawesi)
s.
Borneo (Kalimantan) Selatan
Menjadi tanah Hindia Timur itu pada masa ini dibagi menjadi 19 Daerah
Muhammadiyah. Cabang-Cabang dan Gerombolan-Gerombolan di situ,
berkewajiban mengadakan Conferensi Daerah bersama-sama, sedikitnya setahun
sekali.
23. Pengurus Besar boleh mengangkat beberapa orang Consul di Daerah yang dianggap
perlu, untuk menambah kekuatan tenaga P.B. buat mencukupi kewajibannya pada
Cabang dan Groep Muhammadiyah se-Hindia Timur. Dan namanya ditetapkan
“Consul Pengurus Besar Muhammadiyah Hindia Timur”.
Biaya Consul itu menjadi tanggungannya tiap-tiap Cabang dan Grup yang menjadi
bawahannya dan akan ditetapkan oleh Conferensi Daerah.
Tiap-tiap Consul diharapkan memberi verantwoording (pertanggung jawaban),
perhitungan, dalam Conferensi Daerah.

Congres XIX

24. Di dalam badan Pengurus Besar supaya diadakan susunan Majlis (Departement),
yang diserahi perhatian dan pimpinan dalam 1 atau 2 urusan Muhammadiyah
seluruh Hindia Timur.
Majlis Syura (kumpulnya beberapa Majlis didalam P.B.) diberi kuasa buat
memerintah semua Majlis yang seolah-olah menjadi tangan kanannya.
Biaya Majlis Syura dipikul oleh tiap-tiap Cabang dan Grup se-Hindia Timur
(dikecualikan Bahagian ‘Aisyiyah) besarnya f.1,50 buat Cabang tiap-tiap bulan dan
f.0,50 buat Grup tiap-tiap bulan. Grup-grup yang ada di Cabang ditarik oleh
Cabangnya. Putusan ini berlaku pada bulan April 1930. Dan penarikan uang adres
nama persoonlijk (perorangan) voorzitter (ketua) Cabang dan Grup.
25. Tournee Pengurus Besar pada Cabang-Cabang dan Grup-Grup dicukupkan kepada
Consul Pengurus Besar Muhammadiyah Hindia Timur. Kecuali jika dipandang
perlu oleh Pengurus Besar, maka P.B. boleh Tournee sendiri; beaya dipikul oleh
Cabang yang berkeperluan. *)

HAL SEKOLAHAN

Congres XV

26. Di mana-mana Kweekschool Muhammadiyah, yang diajarkan bahasa Arab, bahasa
Melayu dan bahasa Bumi (Pribumi).
27. Meminta supaya sekolah-sekolah Gouvernement (negeri) diajar menulis huruf Arab.
28. Sekolah Muhammadiyah kesemuanya supaya diperiksa oleh Inspecteur dari M.P.M.
(Majelis Pengajaran Muhammadiyah).
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Berdaya-upaya memperoleh guru buat mencukupi keperluan Muhammadiyah
(dihubungkan dengan “Hal Tabligh” yang dikuatkan juga: Memperhatikan
pengajaran Agama Islam dalam sekolahan-sekolahan Gouvernement (Negeri).
Mengadakan reglement (peraturan) yang memuat peraturan sekolah, guru, murid,
serta hukum yang melanggarnya, secara Agama Islam.
Memudahkan permintaan subsidi untuk bijzondere-scholen (sekolah khusus).

Congres XVI

Untuk M.P.M. segala keperluan dan ongkos-ongkosnya yang berguna kepada Cabang
atau Gerombolan, direkening, disuruh pikul sendiri. Dan Kweekschool
Muhammadiyah ditanggung oleh yang ketempatan (sesudah perubahan).
Pengurus Besar memimpin Cabang-Cabang yang hendak meminta subsidi.
Meminta supaya anak-anak yatim yang fakir, dibebaskan dari pembayaran di sekolah
Gouvernement (Negeri).
Memajukan bahasa Arab, di mana sekolah Muhammadiyah yang dipandang perlu
(sesudah perubahan).

Congres XVII

36.

37.

38.

Guru Muhammadiyah kalau perlu dijadikan Bestuur (Pengurus) Bahagian
Sekolahan, apabila sudah menjadi lid (anggota) dan ditetapkan oleh Cabang. (Kalau
diangkat menjadi Bestuur Cabang Muhammadiyah harus atas pilihannya anggota.
Sebagaimana yang termaktub di dalam Huishoudeleijk Regelement Muhammadiyah
(sesudah perubahan).
Plank sekolah Muhammadiyah harus ditulis dengan huruf Arab “Almadrosatul
Muhammadiyah” di atas. Dan ditulis dengan huruf latin nama sekolah itu, di
belakangnya memakai “Muhammadiyah” juga. Untuk 2e Inl. School (Sekolah Angka
2) ditulis Standaardschool.
Menyepatkan pengajaran-pengajaran Muhammadiyah dengan madrasah Wustha
dan naik ke madrasah: Mu‘allimin atau Muballighin atau Zu‘ama’. Cabang-Cabang
harus mengadakan Standaardschool dan Wustha, yang dapat berhubung dengan
tiga sekolah itu.

Congres XVIII

39.

Dasar sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tidak bersubsidi sebagai berikut:
a.
Akan menerima dan dimintakan subsidi untuk semua sekolah Muhammadiyah
kepada siapa saja yang dapat dan mau menolong asal tidak akan mengubah
asas dan maksud kita mengadakan sekolah-sekolah itu.
b.
Mempersatukan dan menyamakan peilnya (tingkat) pengajaran pada semua
sekolah-sekolah pendasar kepunyaannya Muhammadiyah seluruhnya. Lebih
tegas:
Ujudnya sekolah-sekolah pendasar (algemeenvormend onderwijs) yang sudah
dan yang boleh didirikan oleh Muhammadiyah yaitu:
1.
Sekolah H.I.S. Muhammadiyah – 7 klas.
} Ini biasa diada2.
Standaardschool sampai klas 4
} kan Frobelklas
+ Schakelschool 4 klas
} atau tidak
3.
A.I.S. (Arabisch Inlandsche School) 7 klas
}
4.
Standaardschool 5 atau 6 klas.
5.
Volkschool 3 klas + Vervolgschool 2 atau 3 klas
Sekolah-sekolah 5 macam ini tinggi pengajarannya selain pengajaran bahasa,
sama.
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Berhubung dengan putusan ini M.P.M. akan membuat leerplan-leerplan yang harus
diturut oleh semua sekolah-sekolah Muhammadiyah seanteronya yang maksudnya
akan meninggikan harga sekolah-sekolah Muhammadiyah dan mengadakan
persatuan di antaranya sekolahan-sekolahan yang bermacam-macam keadaannya
pada masa ini.
Sekolah-sekolah yang tidak sepadan dengan namanya seperti umpama, namanya
H.I.S. tetapi memang tidak mengajarkan pengajaran-pengajaran tersebut pada
leerplan, sebab tidak cukup beayanya atau gurunya, harus dihapuskan dan diganti
sekolah yang sepadan dengan kekuatannya Cabang atau Grup yang mempunyai
sekolah itu, memilih salah satu dari 5 macam sekolah tersebut di atas. Sebab kalau
tidak begitu seolah-olah akan mengelabui mata orang banyak yang akan
menyekolahkan anak-anaknya, artinya pengharapan orang tuanya anak-anak yang
sekolah di situ tidak akan terkabul lantaran namanya sekolah dan pengajarannya
tidak semestinya. Ini lama kelamaan akan menurunkan harga perkumpulan dan
menghilangkan kepercayaan.
Tentang sekolah-sekolah yang bersubsidi yang gurunya kebanyakan juga tak
bevoegd (tidak punya diploma), M.P.M. harus memimpin atau suruh memimpin
kepada salah satu guru yang sudah bevoegd pada sekolah yang berdekatan dengan
sekolah itu, sehingga dapat dan cakap menjalankan pengajaran-pengajaran tersebut
di leerplannya.
Adapun hal cursus-cursus yang disediakan buat anak-anak, supaya jangan
menghalang-halangi pelajarannya pada sekolah pendasar tersebut tadi, harus
diadakan pada waktu sore saja, jangan waktu pagi, umpamanya cursus bahasa
Arab, Igama, bahasa Belanda dan lain-lainnya. Cursus buat orang-orang tua atau
orang yang sudah tamat pelajarannya pada sekolah pendasar, boleh diadakan pada
waktu pagi atau sore.
40. Pendirian Normaalschool Muhammadiyah:
Congres mengaturkan diperbanyak terima kasih atas usahanya P.B. Muhammadiyah
dan Cabang Solo, yang sudah berikhtiar sampai cukup untuk berdirinya
Normaalschool Muhammadiyah. Untuk eerste inrichting (langkah pertama) Congres
mengharapkan perbantuan dari semua Cabang dan Grup Muhammadiyah seluruh
Hindia Timur.
Ongkos-ongkos untuk berjalan hidupnya Normaalschool menjadi tanggungannya
Cabang yang ditempatinya, ialah Cabang Solo.
Oleh karena N.S. ini tidak hanya keperluannya satu tempat dan satu daerah dari
Muhammadiyah saja, pun tidak menjadi keperluan Muhammadiyah se-Hindia
Timur, maka haruslah diakui dan ditanggung juga oleh sekalian Cabang
Muhammadiyah yang dapat memetik buahnya, ialah Cabang dan Grup-Grup
Muhammadiyah yang berbahasa Jawa.

Congres XIX

41. Storan Cabang dan Grup bahagian Sekolahan kepada M.P.M. dihapuskan (terhapus
sendiri). Sebab M.P.M. telah termasuk dalam Majlis (Departement) yang menjadi
tangan kanannya Majlis Syura, yang dipikul beayanya oleh Cabang-Cabang dan
Grup-Grupnya Muhammadiyah se- Hindia Timur.
42. Dengan mengingati anak cucu kita yang mesti kita didik dengan Agama Islam,
sedang bulan Ramadlan itu waktu vacantienya (liburnya) semua pengajaran Islam,
untuk ibadat Puasa yang dimuliakan, maka tetaplah vacantie besar didalam
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43.
44.

pengajaran Muhammadiyah itu pada bulan Ramadlan dan tahun permulaan
pengajaran itu tetap pada bulan Syawal.
Sedapat-dapat dalam tahun 1931 Muhammadiyah mendirikan Mulo dan H.I.K.
Usaha atau mendirikannya diserahkan kepada Majlis Pengajaran dan ikhtiar akan
mendapat beayanya. Congres tidak membatasi.
Madrasah Ibtidaiyah dan Wustha, semua urusannys dimasukkan kepada Majlis
Pengajaran dan Tabligh-school dimasukkan dalam pimpinan Majlis Penyiaran
Agama.

HAL TAMAN PUSTAKA
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Congres XV

Mengadakan Handleiding (buku pegangan) pengajaran Agama dengan urut.
Mengeluarkan Kitab Tarikh Nabi-Nabi.
Mengeluarkan sebuah buku, babad (tarikh) Agama Islam di tanah kita dan agama
sebelumnya.
Mengarang satu kitab yang memuat asas dan tujuan Muhammadiyah disertai AlQuran dan Hadits.
Mengadakan Bibliotheek (taman bacaan) di rumah-rumah sekolah Muhammadiyah.
Mengeluarkan Almanak sobekan, tiap-tiap lembar memakai peringatan, diharapkan
supaya kaum Muhammadiyah memakainya.

Congres XVI

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Menetapkan Suara Muhammadiyah menjadi haknya Muhammadiyah Hindia Timur.
Mengarang keterangan dan maksud statuten Muhammadiyah dengan disertai ayatayat Al-Quran dan Hadits.
Cabang-Cabang menyalin statuten Muhammadiyah dengan bahasanya sendiri dan
diafsahkan kepada P.B.
Commissie van Redactie T.P. Djokja menambah perhatian akan isi dan koreksi
Almanak, sehingga berarti dengan Almanak Muhammadiyah itu.
Membuat kitab-kitab bacaan Jawa dan Melayu untuk sekolah Muhammadiyah.
Suara Muhammadiyah harus disebarkan dan dijual dengan semurah-murahnya.
Cabang tidak harus menjadi Agent.
Pengurus Besar mengadakan Lajnah Tashhih, untuk semua suratkabar yang
diterbitkan oleh Cabang. Sekalian administrasi harus mengirim 3 lembar tiap terbit.
Memeriksa kitab-kitab yang akan dijual dan disewakan.
Melahirkan keberatan kepada yang wajib, bahwa didalam Volksbiblioteek (taman
bacaan rakyat), Leeszalen (ruang baca) dan sebagainya kepunyaannya, terdapat
buku-buku yang menyakitkan hati orang Islam.
Congres sangat mufakat berdirinya suatu badan Uitgeefster Mij (usaha penerbitan),
untuk menerbitkan buku-buku Muhammadiyah. Tidak akan mengurangi
kemajuannya Taman Pustaka di Cabang-Cabang dan Grup-Grup, dan mengingat
pula akan kebutuhannya buku-buku Muhammadiyah, teristimewa buku-buku untuk
keperluan sekolah Muhammadiyah, maka Uitgeefster Mij itu dikhususkan untuk
menerbitkan buku-buku pengajaran sekolahan, guna mencukupi keperluan
Muhammadiyah se Hindia Timur.
a.
Untuk modal Uitgeefster Mij itu harus diadakan andeelen (saham), yang F.25
(duapuluh lima rupiah) buat satu aandeel.
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b.

61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.

Aandeelhouders (pemegang saham) dari Mij harus terdiri dari Cabang dan
Gerombolan Muhammadiyah se-Hindia Timur. Maka dari itu tiap-tiap Cabang
diwajibkan membeli aandeel sekurang-kurangnya satu aandeel; Grup-Grup
tidak diwajibkan akan tetapi diharapkan juga turut membelinya.
c.
Uitg. Mij ini adalah didalam urusan organisasi Muhammadiyah, yang memang
terdiri dari padanya.
d. Adapun kedudukannya di Djokja. Rancangan peraturan Uitg. Mij itu telah
disiarkan oleh H.B. Bg. Taman Pustaka.
Nama “Suara Muhammadiyah” dilarang dipakai buat sama orgaan Cabang dan
Grup Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah diakui menjadi officieel orgaan (berita
resmi) Muhammadiyah Hindia Timur.
Orgaan yang diterbitkan di Cabang-Cabang dengan memakai bahasanya sendirisendiri, diserahkan kepada masing-masing. Demikian pun namanya, sesukanya;
asal tidak memakai nama “Suara Muhammadiyah”.
Mengharap adanya Dagblad (surat kabar harian) yang diusahakan dan diterbitkan
oleh kaum Muhammadiyah, di luar organisasi.
Mengadakan dan menerbitkan kitab “Tarikh Muhammadiyah” dan “Tarikh
almarhum K. H. A. Dahlan” diserahkan kepada Majlis Kepustakaan.
Muhammadiyah bahagian Tabligh mengadakan Kursus Guru Muballigh, dengan
pengajaran Agama yang semasak-masaknya. Berhubung dengan Tablieghschool
yang dibicarakan didalam Kongres ke 19, maka arti Kursus Muballigh itu ialah
“Tablieghschool” yang diadakan oleh Bahagian Tabligh.
Memperhatikan pengajaran Agama Islam dalam sekolahan-sekolahan
Gouvernement (lihat hubungan keputusan ini dengan keputusan no. 29).
Mengajar murid-murid H.I.S. umum tentang Agama Islam tiap-tiap minggu dua
kali.
Berusaha khutbah Jum‘ah berbahasa Bumiputera.
Meminta supaya Muballighin dan Muballighat dapat bebas ongkos perjalanan kereta
api.
Mengadakan Kursus Pemimpin Muhammadiyah, syukur Bestuurschool
Muhammadiyah.
Muhammadiyah umum mendirikan Kursus Guru Tabliegh, sebagaimana di
Djokjakarta.
Meminta cabutnya Guru Ordonansi dan menunjukkan keberatan-keberatannya.
Memeriksa peraturan dan kebersihan masjid dan airnya.
Ada atau tiadanya Muballigh Muhammadiyah Hindia Timur yang diberi besluit
oleh Pengurus Besar, Kongres memutuskan: diserahkan kepada kebijaksanaannya
P.B. Demikian pun perlu atau tidaknya mengadakan Persatuan Muballigh
Muhammadiyah Hindia Timur, diserahkan juga kepada Majlis Penyiaran Agama.
Menetapkan dalam kalangan Muhammadiyah tidak ada gerakan anak-anak dan
pemuda laki-laki, melainkan Hizbul-Wathan.
Mengadakan pengajaran pertukangan dan handenarbeid (kerajinan tangan).
Mengajar peri ke-Muhammadiyah-an dan organisasi kepada pemuda-pemuda
Hizbul-Wathan Muhammadiyah.
Kongres sangat mufakat, yang semua pemuda-pemuda, terutama anak-anak murid
Muhammadiyah dapat terdidik dalam kalangan Hizbul-Wathan. Oleh karena itu
Cabang-Cabang dan Grup-Grup Muhammadiyah seluruh Hindia Timur diwajibkan
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79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.

86.

87.

88.
89.
90.
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berikhtiar supaya anak-anak murid Muhammadiyah itu masuk pada pergerakan
Hizbul-Wathan. Untuk penunjuk jalan caranya berikhtiar, hendaknyalah
praeadvies-praeadvies tentang hal ini, menjadi peringatan (nasehat) bagi CabangCabang dan Grup-Grup Muhammadiyah.
Mengadakan Leider-School [Sekolah Pemimpin] untuk menyempurnakan jalan
pengajaran H.W. di seluruh Hindia Timur. Banyaknya dan dimana tempatnya
diserahkan kepada Majlis Kepanduan.
Di dalam Kongres, Hizbul-Wathan diperkenankan mempunyai Besloten vergadering
(rapat khususi) sendiri, untuk membicarakan dan memutuskan hal-hal yang
berhubungan dengan H.W. Dan diperkenankan pula mengadakan Openbaar (rapat
umum) Kongres juga sendiri.
Ikhtiar dapat membagi zakat fitrah yang sempurna dengan memberi pengajaran.
Ikhtiar sebahagian kas masjid dapat dikeluarkan untuk menolong kaum Islam.
Ikhtiar supaya Pemerintah mengeluarkan armegeld (dana sosial) guna menolong
kepada kaum miskin Islam.
Ikhtiar jika ada kejadian orang Islam meninggal dunia tersebab dari marabahaya,
mayitnya diserahkan sajalah kepada Persyarikatan Islam atau ahli warisnya. Jangan
sampai dibelek (dioperasi) dan dipotong-potong (visum et repertum).
Kongres sangat mufakat akan ikhtiar mengadakan rumah-rumah pertolongan, yang
memang sudah dirasa menjadi kewajibannya. Kongres berpendapatan bahwa hal
ini ada sangat sukar lagi berat, dan mengingati pula jangan sampai terjadi rumah
pertolongan Muhammadiyah itu kurang berarti, maka Kongres, setelah mengukur
kekuatan dan tenaga bekerja, memutuskan:
Dalam satu-satunya Dairatul-Kubra Muhammadiyah sekurang-kurangnya harus
diadakan sebuah rumah pertolongan. Adapun ketentuan-ketentuan dan peraturanperaturan tentang rumah-rumah pertolongan itu diserahkan pada kemufakatan
Konperensi Daerah.
Dairatul-Kubra Muhammadiyah yang mesti mengadakan rumah pertolongan, paling
sedikit sebuah itu, ialah:
a.
Ibu Tempat (Djokjakarta)
b.
Jawa Tengah I (sebelah barat), terdiri dari Daerah Pekalongan dan Banyumas.
c.
Jwa Tengah II (sebelah timur), terdiri dari Daerah: Semarang, Solo dan Madiun.
d. Jawa Barat, terdiri dari Betawi dan Preanger.
e.
Jawa Timur, terdiri dari Daerah: Surabaya, Pasuruan, Besuki dan Madura.
Buat Daerah-Daerah Muhammadiyah di Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Celebes
(Sulawesi) belumlah dapat dihubungkan menjadi Dairatul Kubra, didalam tahun
ini.
Mendirikan badan Komisi untuk menyelidiki dapatnya P.K.O. meluaskan
pertolongannya pada orang-orang yang terlantar pekerjaannya, terdiri tuan-tuan:
(1) Sutan Mangkuto, Padangpanjang, (2) Kartosudarmo, Betawi, (3) H. Yusuf Dg.
Matiro, Makassar, (4) Bastami Djantera, Banjarmasin, dan (5) H. Sudja’ dari
pilihannya Hoofdbestuur.
Menetapkan badan yang memegang Fonds Dahlan dan pokok tempatnya di
Djokjakarta.
Meluaskan dan menguatkan Fonds Dahlan.
Meminta supaya uang masjid sebagian digunakan untuk rumah miskin dan
menyekolahkan anak-anaknya.
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91. Berdaya upaya kas Masjid boleh digunakan untuk keperluan Agama Islam.
92. Meminta cabutnya reglement (peraturan) yang mengharuskan diperiksanya bakal
temanten.
93. Meminta perkawinan dilapangkan, jangan dihubungkan dengan tanggungan
Negeri.
94. Meminta peperiksaan mayit jangan dilambatkan.
95. ‘Aisyiyah mengadakan Fonds sendiri, untuk memberi pertolongan kepada anakanak bakal murid Kweekschool Muhammadiyah dan sekolahan-sekolahan yang
perlu yang kekurangan beaya.
96. ‘Aisyiyah supaya mengadakan kursus bahasa Jawa, Melayu dan ilmu Guru. *)
97. Hoofdbestuur ‘Aisyiyah membuat peperiksaan (tournee) pada Cabang-Cabang
‘Aisyiyah, setahun sekali.
98. Semua ‘Aisyiyah mengadakan perkumpulan Siswo Utomo, seperti yang telah lama
diadakan oleh Hoofdbestuur ‘Aisyiyah. **)
99. Mengadakan Syarikat Ibu yang membicarakan dan mengurus pendidikan anak
tentang tabi‘at dan kesehatan.
100. Tidak ada halangan, Pengurus Besar, Cabang, dan Gerombolan, mengadakan rumah
pondokan (internaat), buat anak-anak perempuan, jika tak menghalangi pekerjaan
dienst (dinas).
101. ‘Aisyiyah umum jikalau hendak mencari derma, jangan sampai mengadakan
penjualan di dalam persidangan yang besar. Akan tetapi kalau memang sangat perlu
mencari uang, supaya mengadakan pasar derma, yang melulu guna mencari uang.
102. ‘Aisyiyah umum memperhatikan cara mengurus mayit perempuan, supaya dapat
diurus secara Islam dan mengadakan juga nasehat di mana orang kematian.
103. ‘Aisyiyah umum mesti menjalankan caranya orang bekerja “mengawinkan” dan
“menyunatkan”, menurut sepanjang tuntunan Agama Islam dan mengadakan juga
nasehat di mana orang “mengawinkan” dan “menyunatkan”. Keterangan cara
mempunyai kerja itu menunggu putusan Majlis Tarjih.
104. Siswa Praya diberi pengajaran adat sopan (menurut keadaan tempat) dan bahasa
yang halus.
105. Siswa Praya diberi pelajaran tentang memelihara orang sakit dan orang yang
mendapat luka (verbandleer).
106. Siswa Praya diberi pengajaran hal ke-‘Aisyiyah-an dan ilmu pendidikan, begitu
pula diajar caranya berbakti kepada orang tuanya.
107. Pengurus Besar ‘Aisyiyah menjalankan tournee ke tanah seberang: Sumatera, Borneo,
Celebes dan pulau-pulaunya; dengan membuat propaganda di negeri-negeri yang
kejalanan diwaktu tournee, bersama-sama Pengurus Besar atau sendiri. Dan
hendaknyalah mengajak Cabang-Cabang ‘Aisyiyah yang ada pinggir laut
(pelabuhan) menurut jurusannya.
108. Perkara perusahaan kita, diperbaiki urusan harga barang, ongkos dan kerajinannya,
jangan hanya mencari keuntungan yang banyak saja; agar supaya dengan segera
dapat tercapai asas persatuan kita itu.
109. Kaum ‘Aisyiyah yang melawat kematian (layat, Jw.) hendaklah memakai pakaian
yang kusut.
110. Ikhtiar memperbaiki kaum Muslimin, terutama Muhammadiyyin, jangan sampai
mengawinkan anaknya yang belum dewasa dan pantas; dengan jalan memberi
nasehat.
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111. Cabang-Cabang ‘Aisyiyah harus mengadakan pengajian buat orang tua dan muda.
112. Usaha supaya sekalian murid Muhammadiyah isteri dapat didikan dari Siswapraya.
Pekerjaan Siswapraya
Menurut pengajaran Islam, orang itu mempunyai hidup tiga rupa: hidup jasmani,
akal, dan rohani. Ketiga ini mesti mendapat didikan: didikan hidup jasmani dengan
gerak badan, hidup pikiran dengan pengetahuan dan hidup rohani dengan agama
Islam.
Dalam sekolah umumnya hanyalah pikiran yang mendapat didikan dengan
sepenuh-penuhnya dan didikan lainnya kurang atau tidak ada. Sebab itu tak ada
kemajuan yang laras (harmonische ontwikkeling).
Siswapraya mempunyai kewajiban menambah kekurangan dalam didikan itu dan
lebih pula berkewajiban memberi didikan kepada anak yang tidak sekolah.
Anak-anak Siswapraya
Menurut keterangan di atas itu, anak Siswapraya ada tiga rupa:
a.
Yang telah mendapat didikan rokhani (Agama Islam) dan pengajaran umum,
seperti anak sekolah Muhammadiyah.
b.
Yang mendapat pengajaran umum belaka tidak dengan Agama (sekolah
Gouvernement dan Neutraal).
c.
Yang tidak dapat didikan sama sekali.
Bagaimanakah memperoleh anak dan dari mana?
Tuntunan anak-anak itu bukan pekerjaan Siswapraya, melainkan pekerjaan
‘Aisyiyah dan Muhammadiyah Bg. Tabligh, sebab itu:
a.
Semua Muballigh atau Muballighah diwajibkan, tidak hanya memberi
pengajaran Agama kepada orang tua saja, tetapi sedapat-dapat juga
mengumpulkan anak-anak yang akan dipimpinnya.
b.
Supaya di sekolah Gouvernement atau lainnya yang umumnya pada hari
Jum‘ah keluar jam 11.00 dimintakan idzin untuk mengajar agama di dalam
sekolah itu juga mulai jam 11.00 – 12.00
c.
Menerangkan tujuan Siswapraya. Semua anak-anak yang dipimpin oleh
Muhammadiyah disuruh menjadi lid (anggota) Siswapraya.
d. Tiap-tiap sekolah Muhammadiyah diadakan adviseur (penasehat) atau
pemimpin Siswapraya itu.
Hal Organisasi
Siswapraya itu mempunyai bestuur (pengurus) yang memimpin hal perkumpulan,
dari pada anak-anak yang besar sendiri. Adapun pimpinan pengajaran dan lainlainnya dipegang oleh orang ‘Aisyiyah atau Muhammadiyah.
Pada tempat yang cukup banyaknya lid, diadakan Cabang yang mempunyai bestuur
sendiri, yang harus juga dipimpin oleh orang ‘Aisyiyah atau Muhammadiyah.
Hal Pengajaran
Siswapraya supaya dibagi menjadi empat klas, dan ditentukan leerplan untuk tiaptiap klas itu. Akan menaik klas itu harus diadakan ujian (examen). Kecuali pengajaran
yang diajarkan pada klasnya sendiri-sendiri, pada hari Minggu atau Jum‘ah anakanak dikumpulkan menjadi satu, untuk mendapat pengajaran rupa-rupa, yang
menuju kemajuan yang laras.
Dan pengajarannya di tempat yang bersatu (bersama-sama yang tidak berklas) itu,
ialah:
a.
Tidak memperbanyakkan teori, melainkan praktek.
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b.

113.

114.

115.

116.

Tidak mengajarkan pengajaran yang telah diajarkan dalam sekolahannya
sendiri-sendiri sampai cukup.
c.
Tidak menghalang-halangi pengajaran dalam sekolah.
Adapun yang diajarkan:
a.
Igama Islam, teori dan praktek untuk anak yang tidak dapat pengajaran Agama
di sekolahnya. Dan praktek untuk yang sudah dapat pengajaran Agama.
b.
Bekerja dalam rumah tangga (masak-masak).
c.
Handwerken (kerajinan tangan)
d. Budi pekerti yang baik.
e.
Adat istiadat negerinya sendiri yang tidak melanggar peraturan Islam.
f.
Gezondheidleer dan verbandleer (Pelajaran kesehatan dan PPPK)
g.
Tolong-menolong
Jalan lain yang dapat menambah kemajuan (syiar) dan persaudaraan:
a.
Mengadakan koperasi, buat keperluan anak-anak.
b.
Keramaian (Perayaan)
c.
Vergadering (Pertemuan)
d. Wandeling (ekskursi/pariwisata) ke tempat yang menambah pengetahuan
anak-anak.
Usaha, akan memperbanyak Muballighat yang akan mencukupi:
a.
Dengan mengadakan cursus Muballighat umum, cursus mana lamanya satu
tahun bertempat di Djokjakarta.
b.
Anak yang dapat diterima sedikit-dikitnya umur 15 tahun, anak mana, harus
telah dapat ilmu: Fekih, ‘Aqaid, Akhlak, membaca Quran, membaca dan menulis
Latin, Pegon (Arab) dan Jawa.
c.
Semua murid harus tinggal di internaat (asrama), sedang ongkos internaat
tiap-tiap anak f.10,- sebulan.
d. Masing-masing Cabang diwajibkan menyokong kepada kursus tersebut tiap
bulan f.1,- sedang masing-masing Gerombolan f. 0,50
Jika uang sokongan itu ada kelebihannya supaya difonds dan jika ada
kekurangannya, ditanggung oleh semua Cabang dan Grombolan.
Leerplan kursus umum
Ilmu yang akan diajarkan: ‘Aqaid, Fikih dan Tarikh. Buku untuk handleiding
(pegangan): Ringkesan Islam, Shiratal-Mustaqim, Pustaka Iman, Risalatut-Tauhid
dan Tasawuf Islam.
Kursus dibagi menjadi 2 :
a.
Pelajarannya mondeling (lesan), untuk umum (tua dan muda)
b.
Pakai klas-klas (schriftelijk – tertulis), untuk saudara-saudara yang telah dapat
membaca dan menulis.
Setelah kursus itu dapat jadi Grup, bolehlah dilepaskan oleh Guru Tabligh.
Leerplan pimpinan ‘Aisyiyah:
Dengan mengadakan kursus, kursus mana hanya menerima saudara perempuan
yang dapat membaca dan menulis huruf Latin dan Arab; begitu juga dapat dan
mengerti rukun Iman dan Islam. Kursus itu diadakan satu tahun lamanya, sedang
pelajarannya hal: Agama, Organisasi, Statuten dan Huishoudelijk Reglement (AD
dan ART), ke-‘Aisyiyah-an serta praktek.
Tiap-tiap bahagian ‘Aisyiyah harus menyokong Suara ‘Asyiyah banyaknya f.3,(tiga rupiah) tiap-tiap Kwartal.
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117. Kursus Muballighat Hindia Timur, kecuali diberi pelajaran ilmu (teori), diajar pula
tentang prakteknya, sedang murid-murid itu tidak diperkenankan merangkap
sekolah lain. Adapun banyaknya Kursus itu satu buah, tempat kedudukannya tetap
di Ibu Tempat (Djokjakarta). Tentang peraturan penerimaan murid-murid dan biaya,
tetap sebagaimana yang sudah diputuskan dalam Congres ke 18.
118. Majallah Suara ‘Aisyiyah
a.
Semua Cabang bahagian ‘Aisyiyah harus menjadi agent dan medewerker
(pembantu).
b.
Cabang bahagian ‘Aisyiyah jangan menerbitkan orgaan, selainnya Suara
‘Aisyiyah yang sekarang ini.
c.
Mendirikan Kursus karang-mengarang dan korespondensi bahagian kaum
‘Aisyiyah.
d. Isi Suara ‘Aisyiyah ditentukan hal: (1) Agama, (2) Kabar ‘Aisyiyah, (3) Kabar
pergerakan luaran, (4) Pendidikan, dan (5) Masak-masak dan obat-obat.
119. ‘Aisyiyah umum mesti mengerti alfabetisme, dengan mengadakan Kursus membaca
dan menulis; sedang huruf yang diajarkan sedikit-dikitnya huruf Arab, Latin dan
Pegon. Adapun kursus itu lamanya satu tahun.
120. Majlis Pimpinan ‘Aisyiyah:
a.
Kewajiban dan hak Majlis Pimpinan ‘Aisyiyah itu memimpin Cabang-Cabang
dan Gerombolan-Gerombolan bahagian ‘Aisyiyah se-Hindia Timur.
b.
Duduknya seperti Hoofdbestuur Muhammadiyah.
c.
Biaya dipikul oleh sekalian Cabang dan Gerombolan (luar daerah ibu tempat)
bahagian ‘Aisyiyah.. Masing-masing Cabang bahagian ‘Aisyiyah diharuskan
menyokong f.0,50 tiap-tiap bulan dan masing-masing Gerombolan f.0,25 tiaptiap bulan. Sokongan mana dikirim tiap-tiap ½ tahun (pada bulan April dan
Oktober) dan dibayar lebih dahulu (vooruitbetaling).
121. Masing-masing Cabang bahagian ‘Aisyiyah supaya berdaya upaya mengadakan
Studiefonds ‘Aisyiyah. Adapun caranya mengadakan dan reglementnya
(peraturannya) terserah kepada Cabang-Cabang bahagian ‘Aisyiyah yang
mengadakannya.

***
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KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XX
8–16 MEI 1931 DI YOGYAKARTA
I.

PERUBAHAN PERATURAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(ART)

a.

Hak-hak suara stem dalam rapat (H.R. Pasal 19), Congres memutuskan: mengubah
pasal 19 dari H. R. demikian:
Yang mempunyai hak suara atas segala keputusan Algemeene Vergadering (Congres)
yaitu:
1.
Verspreid lid (anggota tersiar) biasa yang hadir dalam Algemeene Vergadering
Perserikatan, satu satunya mempunyai hak satu suara.
2.
Satu satunya lid H. B., wakil Cabang dan wakil Grup, yang hadir dalam
Algemeene Vergadering Perserikatan, mempunyai hak satu suara.
3.
Di dalam Algemeene Vergadering Perserikatan, Cabang boleh mewakilkan
sebanyak-banyaknya 3 orang utusan dan Grup seorang utusan.
Hak bubarnya Muhammadiyah di Cabang (H. R. pasal 4 a dan b.), Congres
memutuskan: mengubah pasal IV No. 4 dari H. R. demikian:
4.
Afdeeling menjadi bubar, sebab:
a.
Dari permintaannya Afdeeling itu sendiri, yang telah diputuskan dalam
Algemeene Vergadering Afdeeling, dan banyaknya yang setuju hal itu
sekurang-kurangnya ¾ dari segala suara yang ada pada waktu itu, dan
datangnya itu memang dipanggil dengan surat akan membicarakan
perkara pembubaran.
b.
Tetap (lihat halaman 29 dari Statuten cetakan ke II).
Kalimat di bawahnya diganti demikian:
Afdeeling yang dibubarkan, maka semua kekayaannya jatuh kepada
Cabang Muhammadiyah yang akan dibangunkan lagi di tempat itu.
Jikalau dalam 3 bulan di tempat itu tidak ada Cabang atau Grup yang
dibangunkan, maka kekayaannya itu harus diberikan kepada Cabang
dan Grup Muhammadiyah yang berdekatan, menurut keputusan
Vergadering pembubaran.
Sebelum ada keputusan yang tetap, maka kekayaan itu diserahkan,
dititipkan pada Cabang atau Grup yang akan mewaris.

b.

II. MENAMBAH PERATURAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Congres memutuskan, pasal VII dari H. R. harus ditambah demikian:
6.
H. B. dibantu oleh:
a.
Majelis Tarjih, yaitu Majelis yang berikhtiar mempersatukan jalan hukum Islam
dalam kalangan Muhammadiyah dan mengamat-amati jalan persyarikatan
Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum Islam.
b.
Majelis Syura, yang terdiri dari pada Majelis-Majelis (Departementen) yang
dianggap perlu mengadakannya oleh H. B.
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c.

Consul-Consul, yaitu lid-lid Muhammadiyah yang ditetapkan oleh H. B.
Muhammadiyah dari usulnya (op voordracht van) Konperensi Daerah, untuk
menjadi wakil H. B. Muhammadiyah dalam Daerah yang ditentukan.

III. MEMPERSATUKAN NAMA-NAMA BADAN DAN GERAKAN
DALAM MUHAMMADIYAH
Congres menyerahkan kepada H. B. supaya menentukan nama-nama badan dan gerakan
dalam Muhammadiyah, dan kemudian menyiarkannya kepada Cabang dan Grup
Muhammadiyah se Hindia Timur; dengan diperingati supaya nama-nama itu dapat
difaham oleh umum.

IV. TANGGUNGAN MUHAMMADIYAH KEPADA GERAKANGERAKAN MUHAMMADIYAH DI LUAR ORGANISASI
Congres memutuskan demikian:
1.
Muhammadiyah tidak menanggung sama sekali pada gerakan-gerakan
Muhammadiyah di luar organisasi Muhammadiyah.
2.
Nama “Muhammadiyah” harus menjadi haknya persyarikatan, dengan jalan
mendeponeerkannya pada yang wajib, dan selanjutnya segala perkara yang
bersangkutan dengn Muhammadiyah diserahkan pada beleidnya H. B.
Muhammadiyah.

V. MUHAMMADIYAH DENGAN TIMBULNYA MUHAMMADIYAH
DI LUAR HINDIA TIMUR
Congres memutuskan supaya H. B. mengangkat suatu komisi untuk mempelajari masalah
ini:
1.
Hajatkah di luar Hindia Timur itu akan adanya Muhammadiyah?
2.
Dapatkah statuten kita itu diubah pasal-pasalnya, guna dimasuki oleh kaum
muslimin di luar Hindia Timur?

VI. MUHAMMADIYAH DENGAN RECLASSERING BUI
Congres memutuskan: Muhammadiyah tidak akan mengerjakan reclassering bui.

VII. KOPERASI DALAM MUHAMMADIYAH
Congres memutuskan: Koperasi harus di luar organisasi Muhammadiyah.

VIII. LAIN-LAIN
1.

Berhubung dengan verslag semua lid Komisi yang ditetapkan oleh Congres
Minangkabau untuk mempelajari dan menyelidiki hal imigrasi di daerah Hindia
Timur, maka Congres memutuskan:
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Menghapuskan putusan Congres Minangkabau tentang hal ini, agar tidak menjadi beban
lagi kepada kita.
Berhubung dengan verslag dari kaum Muhammadiyah di Betawi yang diserahi
oleh Congresisten (peserta Congres) di Minangkabau untuk mengusahakan akan
terbitnya dagblad (suratkabar harian) Islam, maka Congres memutuskan:
“MENARA” yang sedang diusahakan itu harus dikuatkan dan tempatnya tetap di Betawi.
Tentang adanya Congres Muhammadiyah, Congres memutuskan:
Congres Muhammadiyah harus tetap diadakan tiap-tiap tahun sekali (lihat usul dari Madiun)
Tentang adanya Raad-raad Pemerintah, Congres memutuskan:
Muhammadiyah tidak perlu menyampuri badan Raad-raad.

Usul atau pendapat:
IX. DARI HAL TABLIGH
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Berhubung dengan adanya dawuh (perintah) dari Pemerintah Mangkunegaran
yang melarang punggawanya (karyawannya) dan Pengulu Naib, Khatib dan Modin
(muadzdzin) jadi Muballigh, maka sudilah sidang Congres menghilangkannya
(Baturetno).
Keputusan : Dicabut.
Oleh karena Guru Ordonansi Pemerintah Mangkunegaran ada yang berbunyi: “Guru
yang berkhotbah bahwa Hari Kiamat hampir datang, dan Imam Mahdi akan tiba,
itu akan dicabut haknya sebagai Guru atau Muballigh”, maka supaya Congres
berusaha mencabutnya. (Baturetno).
Keputusan : Dicabut.
Hal Tabligh supaya diadakan qaidah (peraturan) sendiri (Demangan).
Keputusan : Sudah ada.
Muballighin supaya mendapat ketetapan dari Bestuur menurut masing-masing
tempatnya. (Kendal).
Keputusan : Sudah dijalankan.
Harap Hoofd Bestuur Bg. Tabligh membuat kitab tuntunan hal tabligh, yaitu memuat
macam-macamnya daya upaya buat memajukan Bg. Tabligh secara yang sudah
dijalankan H. B. Hal ini agar supaya nanti dapat ditiru oleh semua afdeelingnya.
(Kartasura).
Keputusan : Terserah kepada Hoofd Bestuur.
Harap mengadakan kitab ilmu Sharaf dan Nahwu, yang dipergunakan untuk
Muhammadiyah seumumnya (Kartasura).
Keputusan : Terserah kepada Hoofd Bestuur.
Supaya Bg. Tabligh itu diadakan Qaidah sendiri, (umpama: kewajiban sekutu dalam
Bagian itu bagaimana).
Keputusan : Sudah ada.
Hoofd Bestuur Muhammadiyah Bg. Tabligh supaya mengeluarkan segala verslag
keputusan Tarjih, dengan lengkap tentang alasan dan hujah-hujah Majlis Tarjih,
agar sekalian Muballighin dapat menguatkan dan mempertahankan akan keputusan
itu dengan terang dan nyata; kemudian verslag itu diratakan kepada segenap Cabang
dan Grup Muhammadiyah umumnya dengan jalan dijual atau percuma (gratis).
Keputusan : Sudah ada.
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Keputusan Congres XVI No. 69 supaya diikhtiarkan mulai sekarang, supaya dapat
dijalankan dan dapat lulus dan berhasil (Garut).
Keputusan : Sudah diikhtiarkan tetapi belum berhasil. Lihat No. 12, 18 dan 39.
Berhubung dengan adanya adat istiadat yang pada ini masa besar pengaruhnya,
kami voorstel (usul) supaya diterbitkan surat sebaran dialamatkan kepada Pembesarpembesar (Kalianget).
Keputusan : Terserah kepada masing-masing tempat.
Memajukan permintaan kepada yang wajib (mosi) supaya diperkenankan bertabligh
di masjid sesudahnya shalat Jum‘ah, demikian juga di tempat pekerjaan (Kalianget).
Keputusan : Terserah kepada masing-masing tempat.
Muballigh Muhammadiyah didalam perjalanannya supaya mendapat reduksi 100%
atau 50% (Kalianget).
Keputusan : Lihat nomor 9.
Saben-saben Daerah diadakan Tabligh School (Imogiri).
Keputusan : Terserah kepada Consul.
Hoofd Bestuur harus mengadakan persatuan hal Tabligh satu ringting (paedagogi)
buat Muhammadiyah seumumnya (Pindrikan).
Keputusan : Terserah kepada H. B. dan sudah dikerjakan.
Supaya mengadakan ketentuan bekerja tabligh dengan spesial (Mukhlis).
(Gunungketur Yogya).
Muhammadiyah supaya mengadakan spesial muballigh yang melulu mengerjakan
pekerjaan tabligh. (Dalem Beteng Yogya).
Keputusan : Terserah kepada masing-masing tempat.
Muhammadiyah supaya mementingkan pelajaran Agama kepada guru-guru sekolah
dalam Muhammadiyah. (Dalem Beteng Yogya).
Keputusan : Sebagai peringatan.
Supaya Muballighin dapat keringanan dalam perjalanan. (Suronatan).
Keputusan : Lihat No. 9.
Pemimpin guru Tabligh supaya mendapat gaji. (Suronatan)
Keputusan : Terserah kepada masing-masing tempat.
Hendaklah Hoofd Bestuur mohon kepada yang wajib, bahwa Muhammadiyah Bg.
Tabligh seluruhnya boleh menerangkan agama Islam di mana tempat saja,
umpamanya di jalan-jalan (tempat terbuka). (Pekalongan).
Keputusan : Tinggal mengerjakan.
Hendaklah Hoofd Bestuur mohon kepada yang wajib, bahwa Muhammadiyah Bg.
Tabligh seluruhnya dapat mengajar agama Islam di bui-bui (LP). (Pekalongan).
Keputusan : Tinggal mengerjakan.
Hendaklah Hoofd Bestuur seberapa boleh mengadakan di mana-mana Cabangcabang, muballigh yang spesial hanya menerangkan agama saja, jangan diberi
pekerjaan lainnya (Pekalongan).
Keputusan : Tinggal mengerjakan.
Sekolah-sekolah Gouvernement (Pemerintah) harus diberi pengajaran agama Islam,
diserahkan pada Cabang yang berdekatan dengan sekolahan itu (Situbondo).
Keputusan : Tinggal mengerjakan.
Harus mengadakan susunan pengajaran (Tabligh). (Situbondo).
Keputusan : Sudah.
Supaya muballigh dapat keringanan ongkos spoor (harga karcis). (Situbondo).
Keputusan : Lihat No. 9.
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Hendaklah verslag bahagian Tabligh Muhammadiyah se Hindia Timur dibikin buku
yang ongkosnya dipikulkan kepada sekalian bahagian itu juga, supaya dapat
menambah syiar untuk gerak kita. (Solo).
Keputusan : Mufakat.
Benih agama dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya dimasukkan sebagai
Hoofd vak (mata pelajaran pokok). (Solo).
Keputusan : Akan diikhtiarkan.
Hendaklah Hoofd Bestuur minta kepada yang wajib kembalinya persamaan guru
ordonansi bagi Muballigh dengan guru agama. (Bangil).
Keputusan : Ditolak.
Supaya Hoofd Bestuur berdaya upaya mengadakan “handleiding” (buku pegangan)
buat tabligh, supaya di mana-mana sama (se Hindia Timur dapat sehaluan babbabnya). (Ponggok).
Keputusan : Sudah.
Tempat yang tak ada guru Muballigh, harus mendatangkan dari mana saja, asal
bisa tiap-tiap bulan, sedikitnya bisa diadakan Tabligh. (Pamekasan).
Keputusan : Terserah kepada masing-masing tempat.
Congres supaya memutuskan dari hal Tabligh supaya naik derajat keberaniannya.
Yakni berjalan tabligh kepada Raja-raja dan keluar dari Hindia Timur. (Bleberan).
Keputusan : Diterima sebagai nasehat.
Supaya Congres minta bebasnya ongkos spoor dan kapal buat guru Muballigh.
(Bleberan).
Keputusan : Lihat No. 9.
Pengiriman Muballigh ke Cabang-cabang, sebisa-bisa yang berusia sedikit tua.
Keputusan : Nasehat.
Dalam kursus Muballigh ditambah pelajaran yang bisa menentang pertanyaan dari
fihak lain kepercayaan. (Pasuruan).
Keputusan : Sudah.
Masing-masing cabang berdaya upaya buat Muballigh kita bisa tabligh di Mesjid.
(Pasuruan)
Keputusan : Sudah.
Diminta supaya Majlis Penyiaran agama, mengadakan pimpinan yang spesial
kepada semua Cabang-cabang se Hindia Timur. (Bengkulen).
Keputusan : Sudah.
Minta supaya Hoofd Bestuur mengeluarkan buku Hadits yang menerangkan
alamatnya hadits shahih, supaya Muballigh-muballigh dapat mengerti alamatnya.
(Purwokerto).
Keputusan : Sudah.
Minta supaya masjid-masjid dikecualikan dari pada larangan untuk tempat
Vergadering. (Purwokerto).
Keputusan : Terserah kepada masing-masing tempat.
Minta pada Congres keterangan putusan Congres ke 16 no. 69 (Purwokerto).
Keputusan : Lihat no. 9.
Tabligh voorstel supaya yang telah diputuskan oleh Congres-Congres yang dahulu
dibereskan lebih dahulu supaya pekerjaan Muhammadiyah bisa rajin. (Malang).
Keputusan : Nasehat.
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X. DARI HAL SEKOLAHAN
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Perubahan tahun ajaran sekolah Muhammadiyah yang memakai stelsel kebaratan
(Volkschool, Standaardschool dll.) dengan bulan Juli (H. B. Bg. Sekolahan).
Keputusan :
Sekolah yang hajat berhubungan dengan sekolah-sekolah Gouvernement, diganti
dengan tahun ajaran bulan Juli. Adapun yang tiada hajat berhubungan maka tetap
dengan tahun ajaran bulan Syawwal.
Di tiap-tiap daerah supaya diadakan schoolopsiener (Pengawas sekolah) untuk
pengajaran Agama. (H. B. Bg. Sekolahan).
Keputusan :
Mengadakan Schoolopsiener Agama pada tiap-tiap Daerah. Caranya dipilih oleh
daerah sendiri, dan ketetapannya oleh M.P.M.
Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang belum ditutup tiap-tiap hari Jum‘ah, harap
ditutup hari itu (H. B. Bg. Sekolahan Yogya.).
Keputusan : Terserah kepada masing-masing tempat.
Muhammadiyah harus mengadakan sekolahan pertukangan (Ambachtschool)
(Imogiri).
Keputusan : Menjadi peringatan.
Muhammadiyah supaya mengadakan sekolahan bercocok tanam
(Landbouwschool). (Imogiri).
Keputusan : Menjadi peringatan.
Kalau belum ada, Muhammadiyah supaya mengadakan sekolahan yang dasar
bahasanya (voertaal – bahasa pengantar) bahasa Arab. (Imogiri).
Keputusan : Menjadi peringatan.
Muhammadiyah supaya mengadakan Kursus Gambar. (Imogiri).
Keputusan : Menjadi peringatan.
Dalam hal kepindahan guru-guru M.P.M. supaya berembug lebih dulu dengan
Cabang atau Grup yang ketempatan guru itu. (Dalem Beteng).
Keputusan : Ditolak.
Kepindahan guru itu, M.P.M. supaya mengadakan ketetapan berapa tahun lamanya
boleh dipindah, kecuali jika ada keperluan yang terpenting. (Dalem Beteng).
Keputusan : Ditolak.
Mohon diadakan Normaalschool isteri. (Demangan).
Keputusan : Ditolak
Muhammadiyah supaya mendirikan kursus didikan guru, melulu untuk muridmurid keluaran eindexamen (ujian akhir) M.U.L.O. bagi menjadi guru di H.I.S. atau
Schakelschool Muhammadiyah yang tidak mendapat subsidi. (Klaten).
Keputusan : Sudah.
Muhammadiyah supaya mengadakan Inspektur buat memeriksa ajaran-ajaran dan
guru-guru agama di sekolahan-sekolahan Muhammadiyah. (Klaten).
Keputusan : Sudah.
Leerplan (kurikulum) Agama di sekolahan-sekolahan Muhammadiyah supaya
diubah, dengan cara memperbaiki dan memperbanyak adanya buku agama. (Klaten).
Keputusan : Sudah dikerjakan.
Merasa terlalu berat, berhubung dengan adanya sokongan yang harus kita bayar
untuk sekolahan Muballighat, yang dipastikan tiap-tiap bulan harus membayarnya
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sedang kebutuhan sendiri belum atau jauh dari cukup. Maka kita voorstel (usul)
supaya beban tadi dihapuskan. (Boyolali).
Keputusan : Urusan ‘Aisyiyah.
15. Supaya Muhammadiyah mengadakan sekolah pertukangan (T.S. Ambachtschool)
dan pertanian (Landbouw). (Boyolali).
Keputusan : Peringatan
16. Supaya Hoofd Bestuur mengeluarkan suratkabar yang spesial untuk menerangkan
keperluan sekolahan (seperti suara bahagian sekolahan dahulu). (Boyolali).
Keputusan : Diserahkan Hoofd Bestuur.
17. Berhubung dengan banyaknya sekolah Muhammadiyah pada waktu ini, dan
mengingat pula pada waktu yang akan datang maka diharap supaya buku-buku
pembacaan dan hitungan yang dipakai di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu,
dikeluarkan oleh Muhammadiyah sendiri, dan hendaklah buku-buku itu ada
mengandung benih ke-Muhammadiyahan. (Bengkulen).
Keputusan : Peringatan
18. Guru-guru buat di Cabang atau di Grup, hendaklah ketetapannya diketahui oleh
Consul Daerah itu. (Bengkulen).
Keputusan : Ketetapan guru-guru di Cabang serta Grup-grup harus diketahui oleh
Consul Daerah itu.
19. Putusan Congres XV No. 28, supaya langsung dikirimkan ke seluruh Hindia Timur
(Buah Congres Minangkabau halaman 15). (Bengkulen).
Keputusan : Peringatan.
20. Sekolahan: Supaya liburan sekolahan Muhammadiyah se Hindia Timur pada tiaptiap satu minggu sekali itu dibikin sama, ialah: Hari Jum‘at (jangan sampai ada
yang hari Ahad). (Kerangkokan).
Keputusan : Terserah plaatselijk (setempat).
21. Supaya Muhammadiyah mengadakan sekolah pertukangan (Ambachtschool).
(Gunungketur).
Keputusan : Peringatan.
22. Hoofd Bestuur supaya mengadakan Technische, Landbouw – dan Handels-scholen
yang secara Islam. (Pendrikan).
Keputusan : Diserahkan kepada Hoofd Bestuur.
23. Supaya mengadakan Inspektur guna memeriksa pelajaran agama di sekolahansekolahan Muhammadiyah. (Klaten).
Keputusan : Peringatan.
24. Supaya memajukan voorstel pada yang wajib, sekolahan Muhammadiyah yang
bersubsidi dipersamakan (gelijkwaardig) dengan sekolah Gouvernement (Negeri).
(Klaten).
Keputusan : Ditolak.
25. Supaya guru-guru Muhammadiyah itu dibebaskan dari pemberitahuan dan potret
yang diaturkan kepada kepala negeri (yang masih berlaku di resort Adikarto Kulon
Progo. (Kranggan).
Keputusan : Terserah plaatselijk (setempat)
26. Supaya Muhammadiyah mengadakan Normaalschool Isteri. (Kranggan).
Keputusan : Peringatan.
27. Supaya Congres memutuskan, hal buku-buku yang dipakai dalam sekolah
Muhammadiyah supaya karangan Muhammadiyah sendiri. (Bleberan).
Keputusan : Peringatan.
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28. Dalam Kweekschool diperluas dari pelajaran paedagogi, dan pelajaran ilmu umum
sekurang-kurangnya setingkat dengan pelajaran M.U.L.O., pun pelajaran bahasa
Jawa dan Melayu setingkat dengan pelajaran Normaalschool. (Pasuruan).
Keputusan : Sudah dikerjakan.
29. Sekolahan Muhammadiyah umum, supaya divrijkan (diliburkan) pada hari Jum‘at.
(Notoprajan Yk.).
Keputusan : Terserah plaatselijk (setempat).
30. Sekolahan : Mengharap Congres memutuskan supaya Hoofd Bestuur berikhtiar
adanya dienst (dinas) sumber uang. (Ponggok).
Keputusan : Peringatan.
31. Handleiding (Buku Pegangan) sekolahan-sekolahan Muhammadiyah harus sama
dan dapat ketentuan dari Hoofd Bestuur. (Situbondo).
Keputusan : Terserah Hoofd Bestuur.
32. Harus diadakan kategori bagian pembayaran murid-murid (Situbondo).
Keputusan : Terserah plaatselijk (setempat).
33. Sekolahan : blangko. Sebab voorstel-voorstel yang pada Congres XIX masih belum
dikerjakan seperti: M.U.L.O., dan H.I.K. (Pamekasan).
Keputusan : Sudah. 1 Juli 1931 akan dibuka.
34. Sekalian liburan sekolahan Muhammadiyah yang pokok se Hindia Timur harus
bersama. (Solo).
Keputusan : Sudah.
35. Keputusan Congres XV no. 28 supaya dijalankan terus dan sekurang-kurangnya
peperiksaan itu dilakukan 1 tahun sekali, adapun ongkos yang jadi bantuan Cabang
supaya memberi ongkos sejauh Afdeeling yang terdekat yang telah diperiksa sampai
kepada Afdeeling (cabang) yang akan didatanginya atau diperiksa, agar menjadi
sedikit enteng dan ringan tanggungan Cabang yang akan didatanginya. (Blitar).
Keputusan : Peringatan.
36. Keputusan Congres XIX supaya diubah menjadi: “dengan mengingat anak cucu
kita yang mesti kita didik dengan Agama Islam, sedang bulan Ramadhan itu wajib
vakansinya semua pengajaran Islam, untuk ibadat Puasa yang dimuliakan; maka
tetaplah vakansi besar di dalam pengajaran Muhammadiyah itu pada bulan
Ramadhan dan tahun permulaan pengajaran itu tetap pada bulan Syawal, kecuali
sekolahan-sekolahan yang bersubsidi yang ada lanjutnya supaya permulaan
pengajaran itu dijatuhkan pada bulan Juli agar dapat mudah melanjutkan pengajaran
pada selain pengajaran Muhammadiyah, seandainya dari H.I.S. Muhammadiyah
kepada M.U.L.O. Gouvernement dengan tidak menunggu lagi.
Keputusan : Sudah.
37. Nama ‘Kweekschool” seolah-olah nama yang diperuntukkan bagi sekolahan dan
yang sudah khusus, serta sudah diketahui oleh umumnya penduduk Indonesia
bahwa graad tinggi dan rendahnya pengajaran Kweekschool itu seperti yang telah
diatur Gouvernement, tak ubahnya seperti H.I.S., M.U.L.O. dan lain-lain.
Kita ada mempunyai Kweekschool juga, akan tetapi di dalam Kweekschool kita
tentang pengajarannya jauh perbedaannya dengan Kweekschool umum, begitu pula
tentang pangkat dan salarisnya murid Kweekschool kita itu; dengan adanya
demikian maka tak kurang-kuranglah orang selain golongan kita, bahkan yang ada
di golongan kita yang salah faham dan salah dugaan, dikiranya sekolah kita itu
sama juga dengan keadaan sekolah Kweekschool umum; maka menjaga supaya
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jangan sampai ada dugaan itu, apabila Kweekschool kita tidak akan dipersamakan
pengajarannya dengan Kweekschool yang disebut oleh umum, lebih baik sekolah
itu diganti namanya dengan nama yang tak membikin salah sangka lagi. (Garut).
Keputusan : Ditolak.
Sebelumnya H.I.K. Muhammadiyah bisa mengeluarkan guru-guru buat keperluan
H.I.S. Muhammadiyah, Hoofd Bestuur supaya mengadakan kursus buat guru-guru
H.I.S. Muhammadiyah dan yang diterima masuk itu kursus serendah-rendahnya
anak keluaran H.I.S.
Keputusan : Peringatan
a.
Hoofd Bestuur supaya meminjami uang kepada Cabang Muhammadiyah yang
sudah mengadakan sekolahan tetap, pada waktu itu masih kekurangan uang.
b.
Hoofd Bestuur supaya menetapkan hari liburan buat sekolahan
Muhammadiyah (Malang)
Keputusan : (a) Ditolak, (b) Sudah.
Supaya diadakan peperiksaan terutama pada sekolahan-sekolahan Muhammadiyah
yang tak bersubsidi, sekali setahun. (Slawi).
Keputusan : Ditolak.
Supaya Hoofd Bestuur mengadakan sendiri sebuah sekolahan opleiding buat guru
bahasa Belanda, umpamanya H.I.K. yang sama hak-haknya dengan H.I.K.
Gouvernement, begitu juga Normaalschool. (Blitar).
Keputusan : Sudah.
Hal Sekolahan : Cabang Blitar voorstel, supaya Hoofd Bestuur berikhtiar kepada
regeering (pemerintah), supaya memberi subsidi yang cukup seperti Zending. (Blitar).
Keputusan : Diserahkan Hoofd Bestuur.
Begitu juga supaya Hoofd Bestuur jika perlu, menyokong sekolah-sekolah kepunyaan
Cabang umpamanya : renteloos voorschot, guru biasa atau guru agama buat
sementara waktu, selama Cabang belum dapat guru sendiri. (Blitar).
Keputusan : Diserahkan kepada Hoofd Bestuur.
Hendaknya Hoofd Bestuur melekaskan pada yang wajib supaya guru-guru dalam
sekolah Muhammadiyah yang bersubsidi boleh turut membayar pensiunfonds (dana
pensiun). (Solo).
Keputusan : Sudah.
Sekolahan-sekolahan Muhammadiyah supaya tiap-tiap tahun diperiksa oleh M.P.M.
(Purwokerto).
Keputusan : Dicabut
Supaya putusan Congres ke 19 No. 43 hal H.I.K. dan M.U.L.O. dikuatkan.
(Purwokerto).
Keputusan : Sudah.

XI. DARI HAL TAMAN PUSTAKA
1.
2.

Suara Muhammadiyah supaya diperbaiki isi dan pengemudinya, dan supaya
memuat soal-jawab. (Kendal).
Keputusan Sebagai peringatan.
Taman Pustaka mencetak gambar-gambar (dan kartu-kartu) untuk keperluan hiasan
sekolah. (Kendal).
Keputusan : Terserah Taman Pustaka.
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Taman Pustaka supaya mengadakan mobil (Autobus) untuk mengedarkan kitabkitabnya (Perpustakaan keliling). (Kendal).
Keputusan : Terserah Taman Pustaka.
Hal Taman Pustaka: Blitar usul supaya saben (tiap) Cabang dijadikan agennya
Taman Pustaka Hoofd Bestuur, dengan dikirim buku-buku yang cukup.
Keputusan : Sudah.
Taman Pustaka: Terserah. (Situbondo).
Keputusan : Terserah.
Umpama ada gerakan di luar organisasi yang memakai nama Muhammadiyah,
dalam janji-janjinya harus diterangkan tidak boleh menyingkat nama kita seperti:
M.D.M. atau lainnya sebagai putusan dalam Congres XVII No. 16. (Solo).
Keputusan : Sebagai peringatan.
Suara Muhammadiyah harus lebih mementingkan Agama dari pada kabar lainlainnya. Ini hal sudah jadi tanggungannya suratkabar lain. Sedang suratkabar kita
harus terutama buat menyiarkan Agama secara Muhammadiyah. (Ngawi).
Keputusan : Mufakat.
Taman Pustaka: Blangko. (Pamekasan).
Keputusan : Blangko.
Taman Pustaka: mengharap adanya dagblad (suratkabar harian). (Ponggok).
Keputusan : Sudah, ialah MENARA.
Buku-buku supaya disiarkan dengan dijalankan bus pada tempat ramai. (Kalianget).
Keputusan : Sebagai peringatan.
Huruf Arab dan pegon(huruf Jawi)nya yang tertulis dalam buku-buku atau majalah
diberi naktu (harakah) sehingga gampang dimengerti orang banyak. (Kalianget).
Keputusan : Sudah.
Bab Taman Pustaka: Saben-saben (tiap-tiap) sekolahan Muhammadiyah diadakan
bibliotheek (perpustakaan) dari Taman Pustaka Muhammadiyah. (Kutoarjo).
Keputusan : Sebagai peringatan.
Hoofd Bestuur Taman Pustaka supaya berikhtiar membikin dan mengeluarkan
tafsirnya “peringatan bagi sekalian Muslimin Muhammadiyyin” pasal 11 yang
terlampir pada buku Statuten kita, lantaran dengan ringkes itu banyaklah yang
kurang mengerti kemudian lantas dijual kepada segenap Cabang dan Grup
Muhammadiyah umumnya dengan harga yang semurah-murahnya. (Pindrikan).
Keputusan : Terserah Taman Pustaka.
Hoofd Bestuur harus mengadakan sedikitnya seorang redaktur atau jurnalis di tiaptiap Cabang, guna menyempurnakan Taman Pustaka. (Pindrikan).
Keputusan :Terserah Taman Pustaka masing-masing tempat.
Menguatkan berdirinya Uitgever Maatschappij agar supaya lebih cepat keluarnya
kitab-kitab yang akan berguna bagi sekolahan Muhammadiyah. (Kartosuro).
Keputusan : Sudah
Muhammadiyah supaya mendirikan komisi buat mengarang buku-buku apa saja
yang dipergunakan dalam sekolahan-sekolahan Muhammadiyah. (Klaten).
Keputusan : Sudah.
Diminta supaya Almanak dinding Muhammadiyah yang keluar tiap-tiap tahun,
dapat dijual semurah-murahnya, supaya semua sekutu Muhammadiyah dapat
mempunyai. (Bengkulen).
Keputusan : Sudah.
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Supaya diwajibkan tiap-tiap Cabang dan Grup mengadakan Leeskring (Kelompok
baca). (Bengkulen).
Keputusan : Sebagai peringatan.
Supaya Hoofdbestuur Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka berusaha
mengeluarkan buku Babad Tanah Jawa dan Indonesia yang berjilid-jilid. Karena
buku-buku babad yang ada sekarang, kurang dan tak mementingkan tarich Islam,
dan jika menyinggung nama Islam berisi benih pemecah. (Slawi).
Keputusan : Diserahkan kepada Cabang Betawi untuk mempelajarinya.
Majlis Tarjih dan Taman Pustaka supaya menyalin dengan bahasa Jawa dari haditshadits yang banyak, caranya baiklah sebagai Quran Jawen. (Imogiri).
Keputusan : Diserahkan Tarjih.
Taman Pustaka dan Majlis Tarjih supaya bikin Tarikhnya Gusti K. Nabi Muhammad
s.a.w. yang terang, yang runtut (teratur) dan panjang, (kompleet – lengkap) dengan
bahasa dan huruf Jawa. (Imogiri).
Keputusan : Sudah ada.

XII. DARI HAL P. K. U.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Muhammadiyah se-Hindia Timur supaya mempunyai Centraal (Pusat) P.K.U.
sendiri. (Kalianget).
Keputusan : Sebagai peringatan.
Supaya badan komisi yang telah diangkat oleh Congres yang ke-19 lekas
mengeluarkan beritanya, tentang P.K.U. dapatkah meluaskan pertolongan kepada
orang-orang yang terlantar pekerjaannya. (Bengkulen).
Keputusan : Sudah. Dan sudah dilaporkan.
Hoofdbestuur supaya memimpin pada tiap-tiap Cabang, meminta kepada
Pemerintah agar sebagian dari uang Baitulmal dapat kita gunakan buat keperluan
P.K.U. (Pindrikan).
Keputusan : Diserahkan kepada Hoofdbestuur.
Harap Hoofdbestuur Bag. P.K.U. mengadakan kitab tuntunan macam-macam yang
berhubungan dengan P.K.U. (Kartosuro).
Keputusan : Sudah
a.
Supaya bisa dapat bahagian uang dari Baitul-mal Masjid.
b.
Supaya bisa dapat bahagian uang dari Armgeld (uang lelang).
c.
Supaya bisa dapat bahagian uang dari Loterij (uang loterij). (Situbondo).
Keputusan : a, b, dan c, sudah.
P.K.U. supaya mengadakan dienst (dinas) keliling pada grup-grup wilayah
Hoofdbestuur. (Bleberan).
Keputusan : Sudah. Plaatselijk (setempat).
Blangko, sebab kami sendiri tak mempunyai pemandangan, karena cabang belum
mempunyai bagian P.K.U. (Pamekasan).
Keputusan : Blangko.
a.
P.K.U. supaya mengadakan Kursus Bong (Juru Supit).
b.
Pegawai-pegawai Muhammadiyah seperti guru-guru, juru surat, punggawapunggawa P.K.U. dan lainnya, yang di situ sudah ada Dokternya
Muhammadiyah, kalau tidak masuk bekerja lantaran sakit lebih dari 2 hari harus
minta sertifikat (surat keterangan) Dokter dengan ongkos sendiri. (Imogiri).
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Keputusan :
a.
Sebagai peringatan.
b.
Ditolak.

XIII. DARI HAL LAI-LAIN USUL YANG BERHUBUNGAN DENGAN
MUHAMMADIYAH ADA 49 JUMLAHNYA
Keputusan : Ditunda semua, untuk (dibicarakan pada) Congres XXI.
CONGRES XXI YANG AKAN DATANG DI MAKASSAR DAN XXII DI SEMARANG.

IVX. DARI HAL HIZBUL–WATHAN
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Hal Menteri Daerah:
a.
Diadakan Menteri Daerah.
b.
Menteri Daerah dikandidatkan (dicalonkan) oleh Daerah, diangkat dan
ditetapkan oleh H. B. Muhammadiyah Hindia Timur Majlis III di Yogyakarta.
c.
Banyaknya tiap Daerah: Satu.
d. Beayanya dipikul oleh masing-masing Daerah dan banyaknya terserah kepada
Daerah.
e.
Banyaknya pembagian daerah-daerah H.W. menurut daerah-daerah
Muhammadiyah.
f.
Menteri Daerah ditetapkan buat 3 tahun lamanya.
g.
Instruksi Menteri Daerah diserahkan kepada Majlis III.
Buku Tuntunan (Handleiding):
Keluarnya Handleiding-handleiding diserahkan kepada Hizbul – Wathan
Yogyakarta.
Hizbul – Wathan Blad (Berita H.W.):
a.
Mengeluarkan H. W. Blad (Berita H. W.)
b.
Beayanya dipikul oleh H. W. Hindia Timur.
c.
Diterbitkan tiap-tiap bulan sekali menurut bulan Islam.
d. Terbitnya diserahkan pada Majlis III.
e.
Buat terbit yang pertama sekalian Cabang dan Gerombolan H. W. diharuskan
memberi sokongan uang.
Centraal Magazijn:
a.
Hizbul–Wathan mengadakan Contraal Magazijn (Toko Pusat)
b.
Centraal Magazijn bertempat di Hizbul Wathan Yogyakarta.
c.
Peraturan Centraal Magazijn diserahkan kepada Majlis III.
Hal Leider Cursus (Kursus Kepemimpinan):
a.
Menurut keputusan Congres ke-19 diadakan Leider Cursus.
b.
Adanya Leider Cursus yang sudah diadakan di Yogyakarta dianggap sah.
c.
Kursus di Yogyakarta menjadi percontohan.
Hal Komisi:
a.
Diadakan Komisi
b.
Komisi membicarakan : Pakaian, Pelajaran, Tanda-tanda dan lain-lain.
c.
Komisi diberi kuasa volmacht (penuh).
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d.
e.

7.
8.

Komisi ketetapan yang lama dibubarkan
Yang diangkat jadi Komisi-leden (anggota Komisi):
H. W. Betawi ………………... Saudara t. Damanhuri
H. W. Yogyakarta ………….. Saudara t. Djumairi
H. W. Madiun ………………. Saudara t. Soejitno
H. W. Solo ………………….... Saudara t. Gatot
Berhubung dengan membakar kayu:
Minta keterangan kepada Majlis Tarjih (berhubung dengan hukum agama).
Mengadakan lederlijst H. W. Hindia Timur

XI. DARI HAL ‘AISYIYAH
1.

2.

3.

4.

Nama-nama gerakan dalam ‘Aisyiyah dan menentukan plank-planknya (papan
nama)
Nama-nama gerakan dalam ‘Aisyiyah yang sama maksudnya harus dipersamakan;
begitu juga plank-planknya (papan namanya). Umpama:
Ibtidaiyahschool ‘Aisyiyah
Warna plank : dasar hijau, tulisan kuning muda (cream).
Tentang nama: Maghribischool diganti dengan nama Milliyahschool; Siswo Utomo
diganti dengan nama: Kursus Islam.
Keputusan-keputusan Congres yang telah lalu, yang belum atau tidak dapat
dijalankan:
Majlis Pimpinan ‘Aisyiyah ditetapkan menjadi Komisi, perlu memeriksa semua
keputusan Congres yang sudah-sudah, lalu diserahkan (diajukan) dalam Congres
yang ke-21:
a.
Keputusan-keputusan yang belum dijalankan.
b.
Keputusan-keputusan yang tidak dapat dijalankan.
c.
Keputusan-keputusan yang harus dikuatkan.
d. Keputusan-keputusan yang harus dihapuskan.
Perhubungan ‘Aisyiyah dengan luar.
Adalah sebagaimana keputusan Congres Muhammadiyah yang lalu:
(turunan keputusan No. 19. Perhubungannya Bahagian Cabang dengan Bahagian
Pengurus Besar atau sebaliknya, bahkan perhubungan dengan luaran, adalah
sebagai di bawah ini:
Hubungan dan sangkutan dengan lain-lain perkumpulan (luar Muhammadiyah)
haruslah dengan perantaraan Pengurus Besar atau Pengurus Cabang. Maka tidak
diperlenankan Bahagian-bahagian itu berurusan sendiri kepada luaran melainkan
Pengurus Besar atau Cabang yang berhadapan).
Tentang Pengurus Besar ‘Aisyiyah tetap menjadi lid (anggota) dari P. P. I. I. Congres
mufakat menurut sebagaimana keputusan Congres P. P. I. I. (turunan keputusan :
Congres P. P. I. I. telah menetapkan, bahwa cabang-cabang dan perkuimpulan tak
usah dicatat menjadi anggota, melainkan pengurus besarnya saja. Seperti: ‘Aisyiyah
yang dicatat menjadi anggota hoofdbestuurnya saja).
Pakaian perempuan secara Islam.
Hal cara berpakaian menurut kehendak Islam, Congres menyerahkan kepada
masing-masing cabang dan gerombolan asal brukut (rapat) dengn semestinya.
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a. Tabligh ‘Aisyiyah
‘Aisyiyah umum supaya mengadakan Kursus Muballighat untuk memberi
tuntunan bagaimana hendaknya menjalankan Handleiding Kursus umum,
handleiding mana yang sudah diputuskan dalam Congres. Adapun putusan
Congres tentang handleiding itu ialah: (turunan keputusan : Putusan No. 114
Leerplan Kursus umum: Ilmu yang akan diajarkan: ‘Akaid, Fekih dan Tarikh.
Buku untuk handleiding: Ringkesan Islam, Shiratal Mustaqim, Pustaka Iman,
Risalatut Tauhid dan Tasawuf Islam).
2.
‘Aisyiyah umum supaya mengadakan Tablighschool perempuan. Yang
diterima menjadi murid yaitu murid dari Tsanawiyah. Adapun yang mengatur
leerplannya diserahkan kepada Majlis Pimpinan ‘Aisyiyah.
3.
Persatuan leerplan hal Tabligh, tetap sebagaimana yang sudah diputuskan
dalam Congres yang lalu (turunan putusan : Putusan nomor 114. Leerplan
Kursus Umum : Ilmu yang akan diajarkan : ‘Akaid, Fikih dan Tarikh. Buku
untuk handleiding : Ringkesan Islam, Shiratal Mustaqim, Pustaka Iman,
Risalatut Tauhid dan Tasawuf Islam).
4.
Sokongan Kursus Muballighat umum (Muballighatschool) dihapuskan dahulu,
selama Kursus itu diperhatikan.
b. Sekolahan
5.
‘Aisyiyah umum harus mengikhtiarkan berdirinya sekolahan masing-masing.
6.
Semua ‘Aisyiyah harus mengadakan sekolahan semacam Maghribischool di
Yogyakarta.
c. Wal'asri
7.
Tujuan Wal‘asri tetap seperti yang sudah*) dengan dikuatkan.
8.
Cabang-cabang supaya mengadakan Wal‘asri yang lidnya, sedikitnya Bestuur
Bg. ‘Aisyiyah yang ada di cabang dan grup di bawah cabang itu.
d. Adzakirat
9.
Tujuan Adzakirat tetap seperti yang sudah**) dengan dikuatkan.
e. Siswa Praya
10. Pengajaran Siswa Praya selain sebagai keputusan keputusan Congres yang
sudah, diajarkan pula hal handenarbeid (kerajinan tangan) – (Turunan
keputusan : Putusan No. 112. Adapun yang diajukan:
a.
Igama Islam, teori dan praktek untuk anak yang tidak dapat pengajaran
Agama di sekolahnya. Dan praktek untuk yang sudah dapat pengajaran
Agama.
b.
Bekerja dalam rumah tangga (masak-masak)
c.
Handwerken (Pekerjaan tangan)
d. Budi pekerti yang baik.
e.
Adat istiadat negerinya sendiri yang tidak melanggar peraturan Islam.
f.
Gezondheidleer dan verbandleer. (Pelajaran Kesehatan dan balutmembalut).
g.
Tolong-menolong.
11. Oleh karena gerakan Siswa Praya itu sudah nyata kebaikannya dan mudah
timbulnya di tiap-tiap Cabang, maka perlu diadakan Qa‘idah sendiri; dan
yang membikin Qa‘idah itu, Congres menyerahkan kepada Majlis Pimpinan
‘Aisyiyah.
1.
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12. Memajukan dan menguatkan rubrik dalam Sura ‘Aisyiyah hal pendidikan.
13. Nama Siswa Praya diganti dengan nama “Nasyiatul `Aisyiyah”.
14. Suara ‘Aisyiyah diberi omslag (kulit muka) yang bagus dengan dibubuhi
gambar (symbol).
15. Hal rubrik S. A. dibagi kepada Cabang-cabang dan Gerombolan-gerombolan
‘Aisyiyah.
Adapun pembagiannya seperti di bawah ini:
a.
Agama, oleh Purwokerto, Banjarnegara, Pekalongan, Kudus, Purbalingga,
Sukaraja, dan Gresik.
b. Kabar ‘Aisyiyah, oleh Majlis Pimpinan ‘Aisyiyah
c.
Kabar pergerakan luar, oleh Solo, Batavia (Jakarta), Probolinggo, Bumiayu,
dan Surabaya.
d. Pendidikan, oleh Solo, Makassar, Tegal.
e.
Masak-masak, oleh Ponorogo, Tegal, Probolinggo, Madiun, dan Garut.
f.
Obat-obat, oleh Pindrikan (Semarang), Suronatan (Yogyakarta), Jagang
(Yogyakarta), Madiun, dan Kotagede (Yogyakarta).

***
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KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXI
1–7 MEI 1932 DI MAKASSER
1
Mengingat keperluan kaum Muslimin umumnya, teristimewa kaum
Muhammadiyyin, haruslah diusahakan oleh kaum Muhammadiyyin terbitnya “surat
kabar harian” di luar organisasi Persyarikatan.
Hoofdbestuur Muhammadiyah dengan Cabang Surakarta diserahi
mengusahakan terbitnya surat kabar harian itu, dengan cara-cara sebagai berikut:
a.
Surat kabar harian itu mesti berdasar Islam dan berhaluan membela kebenaran buat
memberi penerangan pada kaum Muhammadiyyin teristimewa dan pada kaum
Muslimin umumnya.
b.
Di dalam ruangan perkabaran harus memuat juga perkabaran-perkabaran dari
segala golongan.
c.
Buat modal permulaan harus diadakan: 400 aandeel (saham) @ f.25,- dan hanya
boleh dijual kepada lid-lid (anggota) Muhammadiyah. Buat werk-kapitaal (modal
kerja), harus diadakan agent yang menanggung pembayaran uang langganan lebih
dulu buat 3 bulan.
d. Nama surat kabar itu “Adil” dan bertempat di Solo.
2
Buat menghimpun pemuda-pemuda Muhammadiyah di dalam “organisasi
Muhammadiyah” harus diadakan “Bahagian Pemuda”, tempatnya harus digabungkan
dengan Hizbulwathan.
Oleh karena nama Hizbulwathan itu hanya berarti kepanduan, maka pergerakan
baru ini diberi nama “Muhammadiyah Bahagian Pemuda”. Dienst kepanduan
dimasukkan dalam Bahagian Pemuda dan diberi nama “Muhammadiyah Bahagian
Pemuda dienst (urusan) Hizbulwathan.
Adapun pergerakan dan ikhtiarnya diserahkan kepada Hoofdbestuur
Muhammadiyah yang akan memberi instruksi pada Bahagian Pemuda ini.
3
Keputusan Congres ke 19 Minangkabau tentang “bantuan beaya Majlis Syura”
dikuatkan, yakni semua Cabang dan Grup Hindia Timur wajib menyokong berdirinya
Majlis Syura. Sedikit-dikitnya perbantuan itu tetap sebagaimana yang sudah, ialah f.1,50
atas Cabang dan f.0,50 atas Grup dalam sebulannya.
Hoofdbestuur wajib menagih kepada Cabang dan Grup yang kurang menetapi
kewajibannya dan Consul-Consul berkewajiban turut memperingatkan.
Pertanggungan lunasnya pembayaran, diserahkan kepada Bestuur (Pengurus)
Cabang dan Grup, tidak lagi kepada Voorzitternya (Ketuanya).
Tunggakan yang belum dibayar, tetap menjadi utang pada H.B. Muhammadiyah dan
harus dibayar lunas.

32

 Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar

4
Pembagiannya tempat-tempat dalam Hindia Timur yang belum ada pergerakan
Muhammadiyah, agar Hindia Timur dapat dipenuhi oleh Muhammadiyah, dengan:
a.
Tempat-tempat yang belum ada pergerakan Muhammadiyah, di luar Daerah,
diserahkan kepada H.B. Muhammadiyah buat di bagikan kepada Daerah-daerah
yang sudah ada.
b.
Buat tempat-tempat yang belum ada pergerakan Muhammadiyah di dalam Daerah,
menjadi beban Cabang-cabang dan Grup-grup di Daerah itu. Werkprogramnya
(Rencana kerjanya) dimusyawarahkan di dalam Konperensi Daerah.
c.
Consul harus mengamat-amati dan bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang
diputuskan oleh Konperensi Daerah untuk memenuhi sub b. Jikalau ikhtiar ini tidak
berhasil baik, harus diserahkan kepada Hoofdbestuur.

a.
b.

5
Cara memperutamakan Congres Muhammadiyah dengan:
Tetap harus diadakan tiap setahun sekali.
Mengakui baiknya semua prae-advies (prasaran) dan pembicaraan yang telah
diutarakan di dalam “Sidang tertutup Congres” itu dan diserahkan kepada H.B.
Muhammadiyah buat menjadi peringatan untuk mengadakan Congres=congres
Besar Muhammadiyah yang kemudian.

6
Diperingatkan supaya H.B. Muhammadiyah mengurus kepada Cabang-Cabang
yang masih belum ada Consulnya. Juga kepada yang sudah ada, bagaimana majumundurnya dan bagaimana kesetiaan masing-masing, agar dapat dicontoh.
7
Mengingat kepentingan pengajaran Agama dalam sekolah kita, maka guru-guru
Agama keluaran Kweekschool (Sekolah Guru) kita harus diperbaiki gajinya, supaya
jangan sengsara hidupnya atau memudahkan pindah ke sekolah lainnya. Cara
memperbaikinya terserah kepada Cabang dan Grup yang mempunyai guru.
8
Diperingatkan supaya Muhammadiyah mengadakan “Madrasah Ibtidaiyah”,
ialah sebuah sekolah rendah yang memakai voertaal (bahasa pengantar) bahasa Arab,
yang peilnya (tingkatnya) sepadan dengan Ibtidaiyah di Mesir yang sudah teratur baik;
jadi kelak golongan madrasah itu dapat menyambung di Universitas di sana dengan
beres. Dan sedapat-dapat madrasah-madrasah itu didirikan juga pada tempat-tempat
yang sudah pantas.
9
Diperingatkan supaya M.P.M. (Hoofdbestuur Muhammadiyah) membikin,
mengecapkan (mencetakkan) lagi leerplan (kurikulum) buat se-Hindia Timur, supaya
satu-satunya sekolah di Cabang dan Grup itu bersamaan atau dapat mengetahui peilnya
(tingkatnya) pelajaran.
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10
Diperingatkan supaya mengadakan “Kursus Pendidikan Guru” untuk sekolahsekolah Muhammadiyah; muridnya mengambil dari MULO (Meer Uitgebreid voor Lagere
Onderwijs = Sekolah Menengah).
11
Diperingatkan supaya memperbanyakkan pengajaran Islam yang lebih tinggi.
12
Meninggikan peilnya (tingkatnya) pengajaran Kweekschool, diserahkan kepada
yang mengerjakannya, ialah H.B. Muhammadiyah Bahagian Sekolahan Yogyakarta.
13
Diperingatkan supaya M. P. M. (Hoofdbestuur Muhammadiyah) menyiarkan
asas, daftar dan leerplan (kurikulum) segala macam sekolah Muhammadiyah, agar
Muhammadiyah Bahagian Sekolahan dapat bersamaan keadaannya, tinggi dan
rendahnya seantero Hindia Timur.
14
Diperingatkan supaya M. P. M. Hoofdbestuur Muhammadiyah menjalankan
inspeksi kepada seantero sekolah Muhammadiyah.
15
Diperingatkan supaya meneruskan ikhtiar minta cabutnya “Goeroe Ordonansi”
16
Di mana Cabang dan Grup yang dapat, wajib mengadakan muballigh dan
muballighah dari bangsa asing (Belanda dan Tionghwa).
17
Untuk membesarkan kapitaal (modal) Uitgever Mij Hindia Timur, maka
aandeelnya (sahamnya) boleh dibeli juga oleh anggota Muhammadiyah.
18
Diperingatkan supaya Muhammadiyah Hindia Timur Bahagian Taman Pustaka
lekas mengeluarkan kitab-kitab bacaan untuk murid-murid sekolah Muhammadiyah klas
1 sampai 7 yang selaras dan cocok dengan maksud sekolah Muhammadiyah.
19
Muhammadiyah Bahagian P.K.O. harus minta uang kas masjid, untuk rumah
yatim Muhammadiyah. Ikhtiar dan jalannya terserah kepada Cabang dan Grup masingmasing.
20
Di mana Cabang dan Grup yang mengirimkan utusan mencari derma, terutama
ke lain tempat, hendaklah menurut kebijaksanaannya – Cabang dan Grup yang mengutus
dan Cabang dan Grup yang kedatangan – tentang utusan itu berpakaian: dienst H.W.
atau pakaian lainnya.
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21
Cabang-cabang Bahagian Pemuda Muhammadiyah dibebaskan berhubungan
sendiri dengan Majlis Pemuda Muhammadiyah. Hal berhubungannya dengan Cabang
Muhammadiyah di tempatnya masing-masing. Sebagai mengamat-amati atau sebagai
orang tuanya.
22
Diperingatkan, supaya dalam kalangan H.W. mengadakan gerakan yang menuju
pada kesehatan badan, dengan cara: mengetahui asalnya penyakit dan menolaknya,
seperti gerakan “Gezondheid Brigade” (Bala Keselamatan) yang diadakan oleh
Pemerintah.
23
Untuk memenuhi Hindia Timur dengan ke-‘Aisyiyah-an, harus ‘Aisyiyah umum:
a.
memperbanyakkan muballighat dengan mengadakan kursus guru Tabligh;
b.
memperbanyakkan propagandis dengan mengadakan kursus Da’wah.
Cara mengadakan kedua kursus tersebut terserah kepada masing-masing Cabang
serta Grup Bahagin ‘Aisyiyah yang mengadakannya.
24
Cara mengadakan wakil Majlis Pimpinan ‘Aisyiyah di dalam Daerah, dengan
mengangkat Consul, — menetapkan salah seorang dari masing-masing Daerah, supaya
memimpin ‘Aisyiyah se-Daerahnya sendiri —.
Memilihnya Consul itu di dalam Konperensi Daerah dan ketetapannya menjadi
Consul, M. P. A. -lah yang mengesahkannya.
25
Tournee kepada Cabang dan Grup Bahagian ‘Aisyiyah itu dijalankan oleh Consul
M. P. A. di dalam Daerahnya masing-masing, setahun sekali. Ongkosnya dipikul oleh
Cabang dan Grup Bahagian ‘Aisyiyah yang ditourneei.
26
Guru-guru yang memberi pelajaran di dalam sekolah ‘Aisyiyah seumumnya,
hendaklah memakai kudung.
27
Di dalam Besloten (rapat tertutup) Kongres, ‘Aisyiyah harus memakai bahasa
Indonesia; sedang di dalam openbaar vergadering (rapat terbuka/umum) boleh memakai
bahasa selainnya, menurut keperluan Cabang dan Grup Bahagian ‘Aisyiyah di masingmasing tempatnya.
28
Meneruskan voorstel (prasaran) kepada H.B. Muhammadiyah Bagian Sekolahan,
supaya guru keluaran Kweekschool Isteri, kecuali bisa mengajar dan memimpin Agama
dan organisasi, supaya bisa juga menenun, handwerken (pekerjaan tangan), masakmasak dan lain-lain untuk menyepatkan majunya kaum isteri dalam Islam dan setengah
memerangi pergaulan isteri secara barat.
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29
Suara ‘Aisyiyah tetap diterbitkan sebulan sekali, bahasanya tidak mesti Melayu;
boleh memuat advertensi (iklan) dan harus ditambah omslagnya (kulitnya) selembar lagi
yang agak tebal, begitu juga tetap disiarkan dengan gratis (cuma-cuma) (tidak boleh dijual
dengan berlangganan).
30
Suara ‘Aisyiyah harus memuat gambar-gambar pergerakan ‘Aisyiyah dan lainlainnya yang perlu.
31
‘Aisyiyah mengadakan Fonds sendiri, untuk memberi pertolongan kepada anakanak bakal murid Kweekschool (Sekolah Guru) Muhammadiyah dan sekolahan yang
perlu, yang kekurangan beaya.
32
Semua ‘Aisyiyah mengadakan perkumpulan Siswo-Utomo seperti yang telah
lama diadakan oleh Hoofdbestuur ‘Aisyiyah.
33
‘Aisyiyah umum, kalau hendak mencari derma, jangan sampai mengadakan
penjualan di dalam persidangan yang besar. Akan tetapi kalau memang sangat perlu
memakai uang, supaya mengadakan “pasar derma”, yang melulu guna mencari uang.
34
‘Aisyiyah umum memperhatikan cara mengurus mayat perempuan, supaya dapat
diurus secara Islam dan mengadakan juga nasehat di mana orang kematian.
35
‘Aisyiyah umum mesti menjalankan caranya orang bekerja mengawinkan dan
menyunatkan menurut sepanjang tuntunan Agama Islam dan mengadakan juga nasehat
di mana orang mengawinkan dan menyunatkan. Keterangan cara mempunyai kerja itu
menunggu putusan Majlis Tarjih.
36
Nasyiatul-‘Aisyiyah diberi pengajaran adat-sopan (menurut keadaan setempat)
dan bahasa yng halus.
37
Nasyiatul-‘Aisyiyah diberi pelajaran tentang memelihara orang sakit dan orang
yang mendapat luka (verbandleer – pelajaran membalut).
38
Nasyiatul ‘Aisyiyah diberi pengajaran hal ke-‘Aisyiyah-an dan ilmu pendidikan,
begitu pula diajar cara berbakti kepada orang tuanya.
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39
Kaum ‘Aisyiyah yang melawat kematian (bertakziyah kepada keluarga yang
kematian - layat-Jw.) memakai pakaian yang kusut.
40
Berusaha supaya sekalian murid Muhammadiyah isteri dapat didikan dari
Nasyiatul ‘Aisyiyah.
41
Leerplan Kursus Umum. Ilmu yang diajarkan: ‘Aqaid, Fekih dan Tarikh. Buku
untuk handleiding (pegangan): Ringkesan Islam, Shiratal Mustaqim, Pustaka Iman,
Risalatut Tauhid dan Tasawuf Islam.
Kursus dibagi menjadi dua:
a.
pelajarannya mondeling (lesan), untuk umum (tua dan muda).
b.
Pakai klas-klas (schriftelijk – tertulis) untuk saudara-saudara yang telah dapat
membaca dan menulis.
Setelah kursus itu dapat menjadi Grup bolehlah dilepaskan oleh Guru Tabligh.
42
Tiap-tiap Cabang Bahagian ‘Aisyiyah harus menyokong “Suara ‘Aisyiyah”,
banyaknya f.3,- (tiga rupiah) tiap-tiap kwartaal (seperempat tahun).

a.
b.
c.

43
Majelis Pimpinan ‘Aisyiyah:
Kewajiban dan hak Majlis Pimpinan ‘Aisyiyah itu memimpin Cabang dan Grupgrup Bahagian ‘Aisyiyah se-Hindia Timur.
Duduknya seperti Hoofdbestuur Muhammadiyah.
Beaya dipikul oleh sekalian Cabang dan Grup (luar Ibu Tempat) Bahagian ‘Aisyiyah.
Masing-masing Cabang Bg. ‘Aisyiyah diharuskan menyokong f.0,50 tiap-tiap bulan
dan masing-masing Grup f.0,25 tiap-tiap bulan. Sokongan mana, dikirim pada tiaptiap setengah tahun (pada April dan Oktober) dan dibayar lebih dulu (vooruitbetaling
– pembayaran di muka).

44
Masing-masing Cabang Bahagian ‘Aisyiyah supaya berdaya-upaya mengadakan
Studiefonds (Dana Belajar) ‘Aisyiyah. Cara mengadakan dan reglementnya (perturannya)
terserah kepada Cabang-Cabang Bahagian ‘Aisyiyah yang mengadakannya.
45
‘Aisyiyah umum supaya mengadakan Kursus Bahasa Melayu dan Ilmu Guru
(guru Tabligh).
46
‘Aisyiyah umum musti menganti analfebetisme, dengan mengadakan kursus
membaca dan menulis; sedang huruf yang diajarkan sedikit-dikitnya huruf: Arab, Latin
dan Pegon (Arab Melayu/gundhul).
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47
Hal membuat kitab-kitab: Thaharah, Zakat, Shiyam dan Jenazah.
Kitab Jenazah, disanggupi oleh Cabang Semarang dan akan diterimakan kepada
Pengurus Majelis Tarjih pada akhir bulan Oktober 1932.
Keempat kitab tersebut, disanggupi oleh Cabang Malang dengan Daerah Surabaya
dan akan dikirim kepada Pengurus Majelis Tarjih pada akhir bulan Juli 1932.
Kitab Thaharah, disanggupi oleh t. Sutan Mansur Minangkabau dan akan
diserahkan kepada Pengurus Majelis Tarjih pada akhir bulan Oktober 1932.
Tiap-tiap Cabang yang belum menyanggupi, diutamakan membuatnya dengan
diserahkan kepada masing-masing tentang memilihnya dari empat kitab itu. (diharap
pada akhir bulan Oktober 1932 sudah dikirim kepada Pengurus Majelis Tarjih di
Yogyakarta).
Lajnah Tarjih Yogya menyanggupi 2 kitab: 1 Thaharah dan lainnya mana yang
diutamakan dari 3 kitab itu.

48
Hal persatuan faham tentang bepergian perempuan, seperti berikut: Tiada halal
bagi perempuan bepergian perjalanan sehari keatasnya, melainkan beserta muhrimnya
atau suaminya. Dan melainkan untuk keperluan Syara’ serta aman.
Terangnya:
a.
Perempuan boleh bepergian perjalanan sehari keatasnya kalau disertai mahramnya.
b.
Begitu juga kalau dengan suaminya.
Menilik Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Nabi saw. bersabda:
“Tidak halal bagi perempuan bepergian perjalanan sehari kecuali dengan
mahramnya”. Dan menilik Hadits Abu Sa`id, bahwa Nabi saw. melarang perempuan
bepergian perjalanan dua siang hari atau dua malam kecuali beserta suaminya atau
mahramnya.
c.
Demikian pula perempuan boleh bepergian perjalanan sehari keatasnya dengan
seorang dirinya, kalau untuk keperluan Syara’ serta aman.
Karena mengingat Hadits ‘Adi bin Hatim, katanya: “Waktu aku di hadapan
Nabi saw. tiba-tiba ada seorang laki-laki datang mengajujatkan tentang kemiskinan
kepada beliau. Kemudian datang seorang lagi mengajujatkan tentang pembegalan.
Maka sabda beliau: “Sudah pernah tahukah kamu desa Hirah, hai ‘Adi?”. Jawabku:
“Belum, tetapi sudah pernah diceritainya”. Sabda beliau: “Kalau kiranya panjang
umurmu, tentu kamu akan menampak perempuan bepergian dari desa Hirah itu
sampai bertawaf (mengelilingi) Kab’bah, tiada yang ditakuti melainkan Allah”. Kata
‘Adi: “Kemudian aku nampak perempuan bepergian dari desa Hirah itu sehingga
bertawaf di Ka’bah tiada yang ditakuti melainkan Allah”. (Buchari).
49
Hal karak-karakan (optocht = pawai) ‘Aisyiyah.
Tidak hak bagi karak-karakan (pawai) perempuan-perempuan selain dalam hari
raya dua, yakni: Qurban dan Fithrah.
Karena mengingat yang diriwayatkan oleh Imam Thabarani dalam Kitab Kabir
dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah saw. bersabda: “Bagi perempuan tiada bahagian keluar,
kecuali terpaksa (tak mempunyai khadam), kecuali pula dalam hari raya dua: Qurban
dan Fithrah.
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50
Hal guru laki-laki mengajar perempuan dan sebaliknya:
Laki-laki mengajar kepada perempuan, boleh.
Menilik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa‘id Al-Khudri
sabdanya: kaum perempuan berkata kepada Nabi saw. : “Kaum laki-laki mendesak
atas diri paduka, maka tentukanlah hari bagi kita untuk menghadap Paduka”. Maka
beliau berjanji kepada mereka akan hari untuk pertemuan. Setelah sampai harinya,
beliau menasehatkan dan memerintah kepada mereka: “Seorang perempuan dari
padamu sekalian yang mati meninggalkan tiga orang anak, akan mendapat tutup
dari neraka”. Tanya mereka: “Kalau dua”? Jawab beliau: “Dua pun juga” Dalam
riwayat lain: Seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. dengan katanya:
“Hai Rasulullah! Kaum laki-laki dapat beroleh sabda-sabda paduka, maka
tentukanlah hari bagi kita untuk bertemu kepada paduka, supaya paduka mengajar
kita apa yang telah diajarkan Allah kepada paduka”. Maka sabda beliau:
“Berkumpullah kamu pada hari anu, di tempat anu”. Kemudian kaum perempuan
berkumpul dan didatangi oleh Rasulullah saw. untuk diajarnya tentang apa yang
telah diajarkan Allah kepadanya”.
Perempuan boleh mengajar leki-laki. *)
Menilik yang termaktub dalam kitab Mudkhal juz 1 halaman 135, bahwa Nabi
saw. bersabda tentang Siti ‘Aisyah ra.: ‘Ambillah separo agamamu dari padanya”.
51
Hal kampvuur (api unggun) Hizbulwathan:
Menyalakan api untuk kemanfaatan, mubah.
Menghormati api itu musyrik.
Menyalakan api dengan upacara yang tertentu, haram.
H. W. boleh mendatangi undangan kampvuur (api unggun) dari lain golongan, asal
kiranya ada manfaatnya. Kalau tidak, tidak boleh. Adapun yang menimbang hal
ini, Hoofdbestuur atau Pengurus Cabang.

52
Hal loterij (undian) tentang mengadakannya, membelinya dan memintanya.
Hukum loterij akan dibicarakan dalam Mu’tamar yang akan datang. Dalam rapat
ini memutuskan: “Tiada boleh mengadakannya, tiada boleh membelinya dan tiada boleh
memintanya”.
53
Congres ke XXII
Congres Besar Muhammadiyah ke 22 akan diadakan di Semarang.

***
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KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXII
21–28 JUNI 1933 DI SEMARANG
1
Mengangkat tuan H. Hisjam, onder Voorzitter (wakil ketua) H. B. Muhammadiyah,
menjadi Voorzitter (Ketua) H. B. Muhammadiyah, menggantikan almarhum tuan K. H.
Ibrahim, yang telah meninggal dunia pada 13 Oktober 1932.
2
Tambahan anggota H. B. Muhammadiyah ialah tuan H. Hadjam Hisjam dan
tuan H. Wasool Dja’far, disahkan dan tetaplah menjadi anggota H. B. Muhammadiyah.

apa.

3
Di belakang nama “Muhammadiyah” tidak ditambah dengan perkataan apa-

4
Segala adat yang tidak cocok serta melanggar peraturan dan perintah Islam,
wajib diikhtiarkan hindarnya. Adapun ikhtiarnya diserahkan kepada Hoofdbestuur
Muhammadiyah dan Consul-Consulnya, supaya mempelajari dan menyelidiki guna
menetapkan ketentuan-ketentuan yang mesti dijalankan oleh Muhammadiyah
seumumnya.
5
Muhammadiyah menetapkan bahwa segala peraturan nikah, baikpun dari adat
maupun dari Pemerintah yang tidak cocok dengan peraturan Islam, itu nyata-nyata
memberatkan pikulan rakyat dan melapangkan perzinaan. Maka dari itu, Hoofdbestuur
Muhammadiyah supaya memberitahukan kepada Pemerintah, bahwa Muhammadiyah
akan menjalankan peraturan nikah menurut sepanjang kemauan Agama Islam, guna
mencukupi bunyi Statuten (A.D) Muhammadiyah artikel 2 alinea b. Jika hal ini akan
dirintangi oleh Pemerintah, maka Hoofdbestuur Muhammadiyah akan menentukan sikap
yang sekuat-kuatnya.
6
Untuk mencukupi kepentingan-kepentingan dari masalah tentang meninggikan
martabat kaum Muhammadiyah di dalam keduniaan dan keakheratan, maka Congres
menyerahkan kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah untuk mengadakan tuntunan buat
kaum Muhammadiyah seumumnya dengan memperingati segala praeadvies-praeadvies
(saran-saran) yang telah diajukan oleh peserta Congres, praeadvies mana diakui baiknya
oleh Congres. Didalam hal mengerjakan ini H. B. Muhammadiyah diperkenankan
berembugan (berunding) dengan Dagelijksch Bestuur (Pengurus Harian) Majlis Tarjih,
Consul-Consul H. B.dan orang-orang yang dipandang perlu oleh Hoofdbestuur
Muhammadiyah.
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7
Muhammadiyah supaya membeli aandeelen (saham) dari Uitgever Maatschappij
‘Adil (perusahaan ‘Adil) sedikitnya f.3000,- (tiga ribu rupiah) untuk mencukupi
kekurangan kapitaalnya (modalnya). Pembelian ini akan dilakukan oleh Hoofdbestuur
Muhammadiyah dengan uang yang akan dikumpulkan dari Cabang-cabang dan Grupgrup seumumnya, terhitung dari banyak sedikitnya anggota Muhammadiyah di tempat
masing-masing @ f.0,10. Ditentukan uang tersebut di atas harus distorkan pada H. B.
Muhammadiyah seakhir-akhirnya pada penghabisan bulan September 1933. Adapun
keuntungan dari aandeelen ‘Adil yang akan didapatnya, dibagikan pada Cabang-cabang
dan Grup-grup menurut prosenan (prosentase).
8
Putusan Congres ke-16 nomor 87 yang berbunyi: “Menetapkan dalam kalangan
Muhammadiyah tidak ada gerakan anak-anak dan pemuda laki-laki, melainkan
Hizbulwathan”; berhubung dengan berdirinya Bagian Pemuda, maka putusan itu
dihapuskan.
9
Hoofdbestuur hendaknya mengurus membereskan urusan “Menara” setelah H.B.
menerima penyerahan dari “aandeelhouders Menara”, surat aandeel dari Menara atau
lain-lainnya bukti pembelian uang aandeel pada perusahaan Menara.
10
Diserahkan kepada keputusan Konperensi Wilayah, akan kekuasaan dengan
penuh kepada Cabang buat memungut uang beaya Majlis Syura itu kepada wilayahnya.
11
Buah Congres XXI Makassar No. 26 diubah perkataannya menjadi: “Guru-guru
perempuan yang memberi pelajaran di sekolah Muhammadiyah dan `Aisyiyah
seumumnya, hendaklah memakai kudung”.
12
Libur sekolah Muhammadiyah dibikin sama se Indonesia. Mengingat adanya
bikin libur, menghormat atau meminggukan hari Ahad itu suatu syi‘ar Kristen sematamata, maka Muhammadiyah meninggalkan itu dan menggantikan dengan hari Jum‘ah.
Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang belum ditutup pada hari Jum‘ah harus
ditutup pada hari itu.
13
Congres meminta kepada Pemerintah, supaya kalau Muhammadiyah
mengadakan sembahyang ‘Ied tidak usah minta idzin atau memberitahu kepada pembesar
di masing-masing tempat, begitu juga apabila memotong hewan buat qurban atau ‘aqiqah
supaya tidak dikenakan bea potongan.
Sembahyang hari raya dijalankan oleh Muhammadiyah di tanah lapang.
Kalau diharuskan juga, sembahyang hari raya di tanah lapang itu dengan minta
idzin, supaya permintaan idzin itu dibikin sekali saja buat selama-lamanya dan untuk
Muhammadiyah se-Indonesia.
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14
Mengadakan sebuah badan komisi yang terdiri dari utusan-utusan: Solo, Klaten
dan Kutoarjo guna keperluan Uitgever Maatschappij Muhammadiyah.
15
Untuk menjaga nama dan kebesaran Muhammadiyah serta untuk menolak
cacadan (celaan) dari luar, maka Hoofdbestuur harus melarang kepada Cabang-Cabang
dan Grup-Grup Muhammadiyah yang akan meminta derma ke lain wilayah dengan
mengirimkan utusan.
16
Menguatkan keputusan Congres ke-23 no. 60 tentang Uitgever Maatschappij
Muhammadiyah, supaya dapat ringan pembelian aandeel dari Uit. My. Itu bolehlah
diangsur buat tiap-tiap Cabang 5 kali @ f.5,- dalam tempo 5 bulan, sedang Grup 10 kali @
f.2,50 dalam tempo 10 bulan; angsuran mana harus dimulai dalam bulan Agustus 1933.
17
Diperingatkan, Muhammadiyah umum harus memikirkan tentang ekonomi
rakyat terutama leden (anggota) Muhammadiyah dengan jalan mengadakan koperasi
berdasar Islam (menurut pimpinan Agama Islam).

a.
b.
c.

18
Voorstel-voorstel (usul-usul) yang ditunda:
Supaya Muhammadiyah mohon kepada yang berwajib tentang hilangnya suntikan
(terhadap) mayit. (Menunggu putusan Majlis Tarjih).
Minta supaya Congres Muhammadiyah ke-24 (sesudah di Yogyakarta) dijatuhkan
di daerah Pekalongan, terutama di kota Pekalongan (Ditunda sampai Congres ke23).
Congres Muhammadiyah ke-24 supaya diadakan di Bengkulen (Ditunda sampai
Congres ke-23).

19
Bahwa perempuan mengajar laki-laki boleh, karena tak ada larangan yang
mencegah hal itu. Hal itu disyaratkan dengan aman, seperti: mengejamkan mata hati dan
tidak berkhalwat.
20
Bahwa Loterij (undian) itu ada tiga jurusan: (1) membeli, (2) meminta keuntungan,
dan (3) mengadakannya. Loterij itu dengan tiga jurusannya termasuk perkara musytabihat.
(*) (Maka cara membicarakannya melihat kemanfaatan dan kemadharatannya) .
Maka setelah dibicarakan teranglah bahwa yang pertama itu kemadharatannya
lebih besar dari kemanfaatannya, maka haramlah hukumnya. Adapun kedua dan ketiga
diserahkan kepada Lajnah Tarjih pada masing-masing Cabang.

biasa.

21
Bahwa suntikan mayit belum diputuskan, sekalipun telah ditambah sidang luar

42

 Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar

22
Suara ‘Aisyiyah tetap diterbitkan (diserahkan di Yogyakarta, MPA). Tentang
pembagian rubrik S.A. adalah sebagai di bawah ini:
a.
Agama, oleh Cabang ‘Aisyiyah Purwokerto, Banjarnegara, Pekalongan, Kudus,
Purbalingga, Sukaraja, Gresik, Garut, Jember, Ladang Plaju, Grup Kranggan
Yogyakarta, dan Grup Turip Wates, Kulon Progo.
b. Khabar ‘Aisyiyah, oleh Majlis Pimpinan ‘Aisyiyah (M.P.A.)
c.
Khabar Pergerakan luar, oleh Cabang ‘Aisyiyah Betawi, Purbalingga, Ladang Plaju
dan Cabang ‘Aisyiyah Jember.
d. Pendidikan, oleh Cabang ‘Aisyiyah Surakarta, Surabaya, dan Cabang ‘Aisyiyah
Jember.
e.
Masak-masak, oleh Cabang ‘Aisyiyah Ponorogo, Tegal, Purbalingga, Madiun,
Semarang, dan Cabang‘Aisyiyah Jember.
f.
Obat-obat, oleh Grup ‘Aisyiyah Suronatan Yogyakarta, Grup Kotagede Yogyakarta,
Cabang ‘Aisyiyah Jember dan Cabang ‘Aisyiyah Kediri.
23
Beaya Consul ‘Aisyiyah buat tulis-menulis, disokong oleh M.P.A. diambilkan
40% dari uang sokongan Cabang-cabang dan Grombolan masing-masing yang menjadi
wilayahnya, yang sudah diterima oleh M.P.A., dan M.P.A. sendiri yang akan mengirimkan
kepada Consul ‘Aisyiyah itu.
24
Mengutamakan Congres ‘Aisyiyah:
a.
Diperingatkan supaya sekalian utusan ‘Aisyiyah berpakaian secara Islam, cara mana
saja, berarti menambah akan syi‘ar ‘Aisyiyah.
b.
Di dalam Congres ‘Aisyiyah harus diadakan Congres Bayi.
c.
Di dalam Congres ‘Aisyiyah harus diadakan pula Congres Murid.
d. Dalam Congres, tentoonstelling (pameran) buah tangan ‘Aisyiyah dan Nasyi‘ah
harus dibesarkan.
25
Tanda sekutu (anggota) Pemuda Muhammadiyah:
a.
Sebagai yang termuat dalam Praeadvies (dari Yogyakarta), cara mengisinya secara
Muhammadiyah.
b.
Cabang yang dapat mencetakkan tanda sekutu (tanda anggota), boleh
mencetakkannya sendiri, asal saja bangun, ukuran dan warnanya (segala-galanya)
sama.
c.
Cabang yang tidak dapat mencetakkan sendiri, boleh pesan kepada Majlis atau
Cabang yang bersedia.
d. Perkataan “kelakuan” yang tertulis di sebelah tanda sekutu itu, diserahkan kepada
Majlis P. M. supaya diganti dengan perkataan yang lebih baik.
e.
Majlis P. M. akan memberi contoh tanda sekutu kepada Cabang-cabang; sebelum
ada contoh, Cabang tidak boleh mencetakkan.
f.
Karcis-karcis H. W. yang sudah ada itu masih boleh diteruskan dipakai.
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26
Beaya Majlis Pemuda Muhammadiyah:
a.
Sekalian Cabang dan Gerombolan Muhammadiyah Bg. Pemuda diwajibkan memberi
sokongan sekuatnya kepada Majlis P.M. sekali (satu kali).
b.
Adapun beaya Majlis P.M. seterusnya akan dipikul oleh Pengurus Besar
Muhammadiyah.
27
Centraal Magazijn (toko pusat) Hizbul Wathan.
a.
Perkataan Hizbul Wathan diganti “Pemuda Muhammadiyah” menjadi “Centraal
Magazijn Pemuda Muhammadiyah”.
b.
Peraturan Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah:
Fasal I
Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah itu ialah suatu badan yang
mengerjakan dan menyediakan serta mengusahakan segala alat-alat keperluan Hizbul
Wathan seluruhnya.
Fasal II
Semua tanda-tanda dan alat-alat yang officieel (resmi) ialah yang telah disahkan
oleh Majlis Pemuda Muhammadiyah.
Fasal III
Tanda-tanda dan alat-alat yang officieel untuk keperluan Hizbul Wathan hanya
dijual kepada sekutu Pemuda Muhammadiyah Gerakan H.W. yang mendapat surat
keterangn dari Pengurus atau Pemimpinnya, kecuali buku-buku.
Fasal IV
Semua harga barang-barang dari Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah,
Majlis Pemuda yang mengesahkan.
Fasal V
Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah wajib menyokong kas Majlis Pemuda
Muhammadiyah sedikitnya 2,5% dari uang masuk (penjualan) tiap-tiap kwaartaal
(triwulan) sekali disetorkan.
Fasal VI
Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah diperkenankan mengadakan
Agenschap, yang ditangung oleh Centraal Magazijn sendiri dan diatur semufakat dengan
Majlis P.M.
Fasal VII
Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah diwajibkan tiap-tiap tahun memberi
keterangan kepada Congres tentang banyaknya pendapatan dan uang sokongan kepada
Majlis P.M.
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Fasal VIII
Peraturan ini diakui oleh Congres Pemuda Muhammadiyah di Semarang pada
24 sampai 28 Juni 1933. (Centraal Mgazijn Pemuda Muhammadiyah tetap di Yogyakarta).
28
Pimpinan Majlis Pemuda Muhammadiyah:
a.
Konperensi Daerah Pemuda Muhammadiyah diadakan bersama-sama dengan
Konperensi Muhammadiyah.
b.
Sebelum Konperensi Pemuda Muhammadiyah terjadi, diwajibkan memberitahu
kepada Majlis lebih dahulu dengan disertai agendanya.
c.
Majlis perlu mengadakan tournee.
1.
Jika tournee itu dipinta oleh Cabang, maka beaya tournee dipikul oleh Cabang
semuanya (100%).
2.
Jika Majlis memandang perlu, Majlis boleh tournee, serta beayanya dipikul
oleh Majlis dengan Cabang yang didatangi, masing-masing diwajibkan
menyokong 50% dari beaya.
d. Hal organ (penerbitan bulletin) diserahkan kepada Majlis (tentang keluarnya dan
segala-galanya).
29
Perubahan putusan-putusan yang sudah:
a.
Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah diserahkan kepada seorang (1 orang)
yang dipilih dan dia boleh memilih atau (mengambil) pembantu-pembantu untuk
mengerjakan Pemuda Muhammadiyah seumumnya.
b.
Orang yang diserahi pimpinan Daerah ini dinamakan “Wakil Majlis Pemuda
Muhammadiyah”.
c.
Salah satu dari Pembantu Wakil M.P.M. dinamakan “Menteri Daerah”, ialah yang
mengerjakan hal-hal yang mengenai Hizbul Wathan.
d. Nama Pembantu lain-lainnya akan dirancang oleh Majlis P. M. dan akan disiarkan.
e.
Pekerjaan Wakil Majlis Pemuda Muhammadiyah ialah memimpin dan mengamatamati jalan pekerjaan Pemuda Muhammadiyah dalam Daerahnya.
f.
Instruksi Menteri Daerah yang sudah ada diserahkan kepada Majlis P.M. supaya
diperiksa lagi dan dipilih mana yang perlu. Hal ini akan lekas disiarkan. Akan
tetapnya Instruksi itu dalam Congres yang akan datang.
g.
Majlis P.M. akan lekas membuat stamboek (nomor baku anggota) Dan Majlis P.M.
akan memberi contoh kepada Cabang-Cabang, bagaimana cara membuat ledenlijst
(buku anggota).
h. Tuntunan yang sudah-sudah diserahkan kepada Majlis P.M. dan akan ditambah
seperlunya (untuk gerakan-gerakan).
i.
Wakil M.P.M. itu dipilih oleh Konperensi Daerah Pemuda Muhammadiyah dan
disahkan oleh Majlis P.M.
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30

STATUTEN MUHAMMADIYAH
- Anggaran Dasar Muhammadiyah (sesudah diubah dan ditambah)
Artikel 1.

Perserikatan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912,
namanya “Muhammadiyah” dan tempatnya di Yogyakarta.

Artikel 2.

Hajat Perserikatan itu:
a.
memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama
Islam di Hindia Nederland, dan
b.
memajukan dan menggembirakan cara kehidupan sepanjang kemauan
agama Islam kepada lid-lidnya (anggotanya) - (segala sekutunya).

Artikel 3.

Perserikatan itu hendak bersungguh-sungguh menyampaikan hajatnya
dengan:
a. mendidikkan dan memeliharakan atau membantu sekolah-sekolah yang
diberi pengajaran hal permulaan ajaran agama Islam juga, lain dari
pada ilmu-ilmu yang biasa diajarkan di sekolah;
b. mengadakan perkumpulan sekutu-sekutunya (anggota-anggotanya)
dan orang-orang yang suka datang: disitulah dibicarakan perkaraperkara agama Islam;
c.
Mendirikan dan memeliharakan atau membantu tempat sembahyang
(rumah-rumah wakaf dan masjid), yang dipakai melakukan agama buat
orang banyak;
d. Menerbitkan serta membantu terbitnya kitab-kitab, kitab sebaran, kitab
khutbah, surat kabar, semuanya yang muat perkara ilmu agama Islam,
ilmu ketertiban cara Islam;
e.
Menolong kesengsaraan serta memelihara orang-orang miskin dan anakanak yatim yang terlantar; dan
f.
Mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelaknya menjadi
orang Islam yang berarti;
Segala sesuatunya itu akan menyampaikan maksudnya, tetapi sekali-kali
tidak boleh menyalahi undang-undang Tanah di sini dan tidak boleh
melanggar keamanan umum atau ketertiban.

Artikel 4.

Sekutunya perserikatan itu, yaitu: sekutu biasa dan donateur atau pemberi
derma.
Sekutu biasa itu hanyalah orang-orang yang beragama Islam di Hindia
Nederland saja.
Supaya orang boleh menjdi sekutu, cukuplah jika ia melahirkan
permintaannya saja kepada bestuur (pengurus).
Orang berhenti daripada jadi sekutu, jika ia minta berhenti atau jika dilepas
oleh keputusan algemeene vergadering (perkumpulan umum), yaitu menurut
suara yang terbanyak.
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Sebarang orang boleh menjadi donateur, tiada dipandang agamanya atau
bangsanya; dan lagi perserikatan dan perseroan boleh juga jadi donateur.
Berapa banyaknya uang pemberiannya donateur dan contribusinya (iuran)
sekutu dan bagaimana caranya memungut segala uang itu, diatur dalam
undang-undang kecil (Huishoudelijk Reglement – Anggaran Rumah Tangga).

Artikel 5.

Jalannya pekerjaan perserikatan itu ada di dalam tangan Hoofdbestuur, yang
sekurang-kurangnya ada 9 orang lid(anggota)nya, terpilih daripada sekutu
perserikatan itu.
Hoofdbestuur boleh menambahi banyaknya lidnya itu menurut
keperluannya; hal ini akan disahkan dalam perkumpulan umum tahunan.

Artikel 6.

Hoofdbestuur dipilih dan ditetapkan dalam Congres dengan suara yang
sungguh-sungguh terbanyak. Lamanya jadi Hoofdbestuur tiada lebih dari
tiga tahun, serta berhenti bersama-sama; tetapi ketika itu juga boleh dipilih
lagi. Cara pemilihan dan ketetapan diatur didalam Huishoudelijk Reglement.
Hoofdbestuur menetapkan undang-undang kecil (Huishoudelijk Reglement),
yang menentukan lebih terang akan pekerjaan tiap-tiap lid bestuur itu. Tetapi
undang-undang itu tiada boleh muat aturan yang menyalahi statuten itu.
Hoofdbestuur mengatur segala hal-ihwal perserikatannya dan jadi wakilnya
di dalam pengadilan dan di luarnya.

Artikel 7.

Jikalau di dalam sebuah tempat di Hindia Nederland ada sekutu perserikatan
ini lebih daripada 10 orang, bolehlah di situ diadakan afdeeling (cabang/
bagian) perserikatan itu, dikepalai oleh bestuur afdeeling itu sendiri.

Artikel 8.

Segala keputusan dalam perkumpulan umum haruslah bergantung pada
suara yang sungguh-sungguh lebih banyak diantara sekutu yang hadir dan
memang berhak mempunyai suara. Keputusan itu haruslah dimaklumkan
kepada segala sekutunya di dalam tempo sebulan lamanya. Sebelum
dibatalkan pula dalam perkumpulan umum, segala keputusan itu selalu
ada kekuatannya.

Artikel 9.

Sarat perserikatan itu yang berupa uang yaitu:
a.
dari pada contribusi (iuran) sekutu biasa;
b.
dari pada derma donateur;
c.
dari pada harta pusaka, anugerah pemberian, dan mana-mana yang
datangnya tiada disangka-sangka; dan
d. dari pada keuntungan, yang timbul dari pada barang kepunyaan
perserikatan.

Artikel 10. Keputusan mengubah Statuten ini harus di dalam Congres dan supaya sah
hendaklah ada suara yang lebih dari ¾-nya segala suatu sekutu yang hadir,
lagi berhak mempunyai suara, serta datangnya itu memang diundang akan
membicarakan tentang perubahan Statuten. Keputusan hal perubahan itu
belum boleh dijalankan sebelum dibenarkan oleh Pemerintah Hindia
Nederland.
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Artikel 11. Perserikatan itu dipandang tiada ada lagi oleh pengadilan, jikalau sekutunya
berkurang-kurang sampai tinggal kurang dari pada duapuluh lima orang.
Perserikatan itu boleh diberhentikan pada sebarang waktu asal hal itu
diputuskan dalam perkumpulan umum dan yang setuju sekurang-kurangnya
¾-nya segala suara yang ada hadir pada waktu itu.
Artikel 12. Segala uang dan lain-lain kepunyaan perserikatan, yang ada pada ketika
perserikatan itu diperhentikan, seperti yang dimaksud oleh artikel 1665 dari
Burgelijk Wetboek (KUHP) Hindia Belanda, menjadi miliknya wakaf-wakaf
dan masjid-masjid, yang akan ditentukan oleh perkumpulan umum yang
kemudian sekali, yaitu yang memutuskan hal pembubaran atau
pemberhentian.
31

ALGEMEENE HUISHOUDELIJK REGLEMENT (A.R.T.)
MUHAMMADIYAH
(sesudah diubah dan ditambah)

1.

2.
3.

Dari hal Lid (anggota)
Pasal I
Yang boleh menjadi lid biasa, yaitu orang Islam dari segala bangsa, laki-laki dan
isteri yang sudah akil baligh, di Hindia Belanda, yang bersetuju dengan maksud ini
Perserikatan, dan suka membantu ini Perserikatan, dengan uang dan perbuatan
baik.
Barangsiapa hendak menjadi lid harus minta kepada Bestuur – Afdeeling (Pengurus
Cabang) di tempat yang ditinggali, atau kepada Hoofdbestuur kalau di tempat yang
ditinggali itu tiada ada Afdeeling; dan jika permintaan itu dikabulkan, maka
kepadanya (si peminta) diberikan surat tanda menjadi lid.
Lid yang berhubungan dengan Hoofdbestuur tersebut di atas itu dinamakan
“Verspreidlid” (anggota tersiar) dan kapan di tempat yang ditinggali itu diadakan
Afdeeling, maka Verspreidlid itu harus masuk pada Afdeeling itu.
Lid biasa itu wajib membayar kontribusi (iuran) sedikitnya f.0,10 sebulan, dan
kontribusi diterimakan kepada Thesaurier (Bendahara) Afdeeling atau kalau
verspreidlid kepada Thesaurier Hoofdbestuur dan kepada Thesaurier Bahagian
‘Aisyiyh. Hoofdbestuur atau Cabang buat kontribusinya sekutu Muhammadiyah
isteri, di mana di situ sudah didirikan Muhammadiyah Bagian ‘Aisyiyah.
Lid menjadi berhenti, sebab:
a.
dari permintaannya sendiri;
b.
tiada mau membayar kontribusi dalam 3 tahun;
c.
dari putusannya Hoofdbestuur;
d. dari putusannya Algemeene vergadering Afdeeling (Rapat Anggota Cabang)
atas permintaannya Bestuur Afdeeling (Pengurus Cabang) atau atas permintaan
dari sedikitnya sepertiga banyaknya lid-lid Afdeeling itu.
Lid yang diberhentikan menurut sub c dan d itu, kalau tiada terima, boleh
mengadukan halnya kepada Algemeene Vergadering Perserikatan, dan Algemeene
Vergadering Perserikatan ini yang memutuskan.
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Tiap-tiap lid biasa ada hak bersuara dalam ledenvergadering Afdeeling (rapat
anggota Cabang) masing-masing

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.

3.

4.

Pasal II
Yang dinamakan donateur yaitu semua orang, tiada memandang bangsa dan agama,
yang suka memberi uang donasi kepada ini perserikatan tiap-tiap bulan sedikitnya
f.0,50
Perhimpunan-perhimpunan juga boleh menjadi donateur.
Akan menjadi donateur itu sama halnya dengan akan menjadi lid, seperti yang
ditentukan dalam fasal 1 alinea 2, dan jika permintaan itu dikabulkan maka
kepadanya (si peminta) diberikan surat tanda menjadi donateur.
Pasal III
Hoofdbestuur boleh mengangkat adviseur (Pemberi bicara) dan angkatan ini harus
diberitahukan kepada Algemeene Vergadering Perserikatan.
Adviseur itu boleh mengunjungi semua Algemeene Vergadering.
Dari hal Afdeeling
Pasal IV
Seperti yang ditentukan dalam Statuten fasal 7, yaitu di suatu tempat di Hindia
Belanda, yang ada lid-lid banyaknya lebih dari 10 orang, boleh diadakan Afdeeling
ini Perserikatan, yang dikepalai oleh Bestuur Afdeeling itu sendiri.
Akan mengadakan Afdeeling itu harus lid-lid itu bermufakat minta dengan surat
kepada Hoofdbestuur, dengan keterangan, bahwa tempat itu adalah cukup rukunrukunnya buat memenuhi daya-upaya ini Perserikatan, seperti yang tersebut dalam
Statuten pasal 3.
Jika permintaan itu dikabulkan, maka dari Hoofdbestuur diberikn surat tanda
pengakuan shah berdirinya Afdeeling itu.
Tiap-tiap Afdeeling diwajibkan bersama-sama memikul beaya guna semua keperluan
umum bagi ini Perserikatan
(Keterangan yang lebih jauh adalah ditentukan dalam pasal-pasal dari hal uang
tersebut di bawah).
Afdeeling menjadi bubar, sebab:
a.
dari permintaannya Afdeeling itu sendiri, yang telah diputuskan dalam
Algemeene Vergadering Afdeeling, dan banyaknya yang setuju hal itu
sekurang-kurangnya ¾ dari segala suara yang ada pada waktu itu, dan
datangnya itu memang diundang dengan surat akan membicarakan perkara
pemnbubaran.
b.
Dari putusannya Hoofdbestuur, karena Afdeeling itu ternyata tidak memenuhi
apa yang ditentukan dalam Statuten atau Huishoudelijk Reglement
Perserikatan ini.
Afdeeling yang dibubarkan menurut sub b. ini kalau tiada terima, boleh mengadukan
halnya kepada Algemeene Vergadering Perserikatan, dan Algemeene Vergadering
Perserikatan ini yang memutuskan.
Sebelumnya perkara ini diputuskan, maka semua kekayaannya jatuh kepada Cabang
Muhammadiyah yang akan dibangunkan lagi di tempat itu. Jikalau di dalam 3
bulan, di tempat itu tiada ada Cabang atau Grup yang dibangunkan, maka kekayaan

Keputusan Congres Muhammadiyah XXII (1933) 

5.

1.
2.

3.

1.
2.

1.
2.
3.

49

itu harus diberikan kepada Cabang dan Grup Muhammadiyah yang berdekatan,
menurut keputusan Vergadering pembubaran.
Sebelum ada keputusan yang tetap maka kekayaan-kekayaan itu dititipkan kepada
Cabang dan Grup yang akan mewarisnya.
Satu-satunya Afdeeling atau Grup harus mempunyai wakil dalam Algemeene
Vergadering Perserikatan. Wakil itu dipilih dan ditetapkan dalam Algemeene
Vergadering Afdeeeling atau Grup, dan pada Algemeene Vergadering Perserikatan
harus diberitahukan kepada Hoofdbestuur.
Pasal V
Tiap-tiap habis tahun, maka Afdeeling harus mengirimkan Verslag (laporan) dan
Perhitungan uang kepada Hoofdbestuur.
Verslag itu harus menyebutkan:
a.
Tahunnya,
b.
adanya lid,
c.
adanya Bestuur,
d. adanya Vergadering, yaitu:
Vergadering Bestuur dan Algemeene Vergadering,
e.
pekerjaan yang dilakukan dalam setahun, diterangkan satu-satunya,
f.
kekayaan, yang rupa barang-barang,
Perhitungan uang itu harus menyebutkan:
a.
saldo tahun yang lalu,
b.
uang masuk,
c.
uang keluar,
d. saldo penghabisan tahun.
Pasal VI
Tempat kedudukannya Hoofdbestuur dianggap jadi Ibu Tempat ini Perserikatan.
Daerah Ibu Tempat ini luasnya dipersamakan dengan sesuatu afdeeling-negeri,
dan dalam daerah itu harus tiada diadakan Afdeeling.
Ibu Tempat itu ada di bawah kuasanya Hoofdbestuur.
Lid-lid yang ada di Ibu Tempat itu berhubungan dengan Hoofdbestuur secara halnya
Verspreid lid (anggota tersiar).
Semua keperluan yang ada di Ibu Tempat, yang hanya mengenai Ibu Tempat itu
sendiri (locaal belang), diperhatikan secara halnya sesuatu Afdeeling.
Dari hal Hoofdbestuur
Pasal VII
Tiada mengurangi apa yang ditentukan dalam statuten pasal 5 dan 6, maka Hoofdbestuur memimpin semua jalannya ini Perserikatan, yang setuju dengan maksud
dan keperluan ini Perserikatan.
Tempat kedudukannya Hoofdbestuur ditetapkan di tempat kedudukannya ini
Perserikatan dan lid-lid Hoofdbestuur harus tinggal di tempat kedudukannya
Hoofdbestuur itu.
Lid-lid Hoofdbestuur dipilih dari dan oleh lid-lid biasa, dan ditetapkan ada di
Algemeene Vergadering Perserikatan buat tiga tahun lamanya.
Tiap-tiap tiga tahun harus diadakan gantian Hoofdbestuur, dan masing-masing lid
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Hoofdbestuur yang lama boleh dipilih lagi menjadi lid Hoofdbestuur.
Caranya pilih lid-lid Hoofdbestuur itu adalah ditentukan dalam pasal XX di bawah.
Selainnya President (Ketua), maka pekerjaan masing-masing lid Hoofdbestuur itu
ditetapkan oleh vergadering Hoofdbestuur sendiri.
Jika ada lid Hoofdbestuur terbuka, maka Hoofdbestuur boleh mengangkat wakilnya,
sampai pada waktu Algemeene Vergadering Perserikatan, yang menetapkan
genapnya kekurangan lid Hoofdbestuur itu.
Hoofdbestuur berkuasa menggantung pekerjaan (schors) lid Hoofdbestuur yang
kesalahan, yang dapat merusakkan ini Perserikatan, sampai pada waktu Algemeene
Vergadering Perserikatan yang mengesahkan lid Hoofdbestuur itu diberhentikan
atau tidak.
Hoofdbestuur dibantu oleh:
a.
Majlis Tarjih, yaitu Majlis yang berikhtiar mempersatukan jalan hukum Islam
dalam kalangan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum Islam.
b.
Majlis Tanwir, yaitu Majlis yang diserahi mempelajari dan merembuk masalahmasalah yang berhubungan dengan maksud ayat Quran surat A’raf ayat 156.
c.
Majlis Syura, yang terdiri dari pada Majlis-Majlis (Departementen) yang
dianggap perlu diadakan oleh H.B.
d. Consul-Consul, yaitu lid-lid Muhammadiyah yang ditetapkan oleh H. B.
Muhammadiyah dari usulnya (opdracht van) Konperensi Daerah, untuk
menjadi wakil H. B. Muhammadiyah dalam Daerah yang ditentukan.
Pasal VIII
Yang dinamakan Hoofdbestuur harian yaitu terjadi dari President, Sekretaris, dan
Thesaurier.
Hoofdbestuur harian itu melakukan segala pekerjaan harian, yaitu semua hal yang
diputuskan oleh Vergadering-Hoofdbestuur, atau hal yang harus dilakukan seketika
hingga tiada dapat menantikan Vergadering Hoofdbestuur, dan keputusan ini ada
mempunyai kekuatan sehingga dibatalkan oleh Vergadering Hoofdbestuur yang
kemudian.
Pasal IX
Surat-surat dari ini Perserikatan dipandang sah, kalau ditandai oleh President dan
Sekretaris Hoofdbestuur.
Selainnya itu, pekerjaan masing-masing lid Hoofdbestuur itu seperti tersebut di
bawah ini:
President :
memimpin semua vergadering.
Vice President :
Mewakili semua pekerjaan President kalau President tiada ada atau berhalangan
dan boleh dikuasakan oleh President akan melakukan pekerjaan President.
Sekretaris:
a.
membuat surat-surt.
b.
Membuat dan membaca notulen vergadering Hoofdbestuur dan Algemeene
Vergadering Perserikatan.
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Membuat verslag tahunan.
Mengurus surat-surat yuang berhubungan dengan perserikatan.
Lekas-lekas memberitahukan pada President barang apa juga yang harus
dilakukan dengan segera,
Memegang Arsip Perserikatan
Melakukan segala pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan Sekretaris.
Kalau Sekretaris itu diadakan lebih dari seorang, maka pembagian
pekerjaannya hendaklah bermufakatan sendiri satu sama lain.

Thesaurier:
a.
memegang kas Hoofdbestuur atau boleh juga disebut Kas Perserikatan.
b.
Menerima uang kontribusi, donasi dan uang lain-lainnya diterimakan kepada
Hoofdbestuur, dan membayar uang yang dikeluarkan menurut apa yang sudah
ditentukan atau atas ijinnya Hoofdbestuur harian, atau oleh putusannya
vergadering Hoofdbestuur dan Algemeene vergadering Perserikatan.
c.
Surat-menyurat tentang urusan uang yang berhubungan dengan Perserikatan.
d. Memegang dan mengerjakan buku-buku urusan uang.
e.
Membuat perhitungan masuk keluarnya uang (kas verantwoording)
Perserikatan.
f.
Menguasai dan mengerjakan buku-buku inventaris dari barang-barang
kekayaan Perserikatan.
g.
Melakukan segala pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan Thesaurier.
Kalau Thesaurier itu diadakan lebih dari seorang, maka pembagian pekerjaannya
hendaklah bermufakatan sendiri satu sama lain.
Commissaris:
a.
menjaga supaya aturan berjalan dengan baik.
b.
Dikuasakan sewaktu-waktu memeriksa Arsif Perserikatan atau buku-bukunya
Thesaurier.
c.
President atau Vice-President dikuasakan menyuruh (mewajibkan)
Commissaris itu dengan pekerjaan atau peperiksaan, dan apa yang dijalankan
itu harus memberi rapport kepada Hoofdbestuur.
1.

2.
3.
4.

5.

Pasal X
Yang dinamakan Bahagian, yaitu semacam commissie yang diadakan oleh
Hoofdbestuur, dan yang diserahi perhatian dan urusan satu-satunya pekerjaan
Hoofdbestuur untuk menyampaikan maksud dan memenuhi daya-upaya
perserikatan seperti yang tersebut dalam Statuten fasal 2 dan 3.
Supaya satu sama lain dapat diperbedakan, maka satu-satunya bahagian itu diberi
nama menurut pekerjaannya.
Satu bahagian itu boleh dibagi jadi bagian kecil-kecil yang dinamakan: dienst,
menurut keperluannya.
Bahagian itu terjadi dari lid-lid, banyaknya tiada dibatasi, dan di antara lid-lid itu
ada yang ditetapkan menjadi President, Vice-President, Sekretaris dan Thesaurier;
atau kepala dienst (Dienschef)
Semua itu diangkat atau dilepas oleh Hoofdbestuur.
Selainnya melakukan pekerjaan menurut apa yang diperintahkan atau ditentukan
oleh Hoofdbestuur, maka bahagian diwajibkan memberi bicara (advies = saran)
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kepada Hoofdbestuur, kalau dipinta atau bahagian sendiri menimbang perlu, begitu
juga boleh memasukkan voorstel (usul).
Semuanya peraturan (Reglement) bagi satu-satunya bahagian dan dienst, ditetapkan
oleh Hoofdbestuur.
Hoofdbestuur berkuasa menghapuskan bahagian, dan mengumpulkan atau
memisahkan dienst itu satu sama lain menurut keperluannya masing-masing.
Kalau Hoofdbestuur mengadakan atau menghapuskan bahagian itu harus
diberitahukan dalam Algemeene Vergadering Perserikatan.
Hal berhubungan bahagian di Cabang atau Grup dengan Bahagian di Hoofdbestuur
dan lain-lain di luar perkumpulan:
a.
Hubungan dan sangkutan dengan lain-lain perkumpulan (luar Muhammadiyah)
haruslah dengan perantaraan Pengurus Besar, atau Pengurus Cabang;
b.
Bahagian-bahagian di Cabang dan Grup boleh berhubungan baikpun tentang
pimpinan maupun tentang pekerjaan dengan bahagian-bahagian
Hoofdbestuur, akan tetapi harus dengan perantaraan Pengurus Cabang atau
Grup yang berkewajiban mengurus dan memimpin Bahagian itu. Begitu juga
berhubungannya Bahagian di Cabang atau Grup dengan Bahagin di Cabang
atau Grup lainnya diharuskan dengan perantaraan Cabang atau Grupnya
masing-masing.
c.
Bahagian-bahagian di Hoofdbestuur berdiri sebagai Majlis, dalam hal
pimpinan dan pekerjaan Muhammadiyah. Bahagian-bahagian di Hoofdbestuur
itu termasuk juga Bahagian ‘Aisyiyah, dapat dengan leluasa berhubungan
dengan Cabang-cabang, akan tetapi tentang perkara umum, tetaplah ditangan
Hoofdbestuur, tidak boleh Bahagian itu bersangkutan sendiri.

Pasal XI.
Selainnya yang ditentukan dalam Pasal X itu Hoofdbestuur berkuasa
mengadakan komisi akan mempelajari atau mengurus suatu hal dalam sementara tempo,
sampai pekerjaan Komisi itu rampung (selesai).

1.

2.

3.

4.

Dari hal Bestuur-Afdeeling
Pasal XII
Selainnya menjadi sambungan Hoofdbestuur dengan lid-lid di Afdeeling itu, dan
tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Statuten pasal 7, maka Bestuur
Afdeeling itu memimpin semua jalannya Afdeeling, yang setuju dengan maksud
dan keperluan ini Persyarikatan.
Bunyi Statuten pasal 5 dan pasal 6 bahagian pertama berlaku juga buat bestuur
afdeeling, dengan diperingati bahwa yang tersebut H. B. atau perserikatan masingmasing harus diartikan bestuur afdeeling atau afdeeling itu sendiri. Dari pada pasalpasal dalam Statuten tersebut di atas itu hanya diperbedakan, yaitu banyaknya lidlid bestuur afdeeling sedikitnya tidak 9, tetapi 3 orang.
Semua ketentuan dan pasal VII sampai XI dari hal Hoofdbestuur tersebut di atas,
kecuali no. 6 pasal VII, dari hal “perhubungan” berlaku juga buat bestuur-afdeeling,
dengan diperingati bahwa yang tersebut H. B. atau perserikatan masing-masing
harus diartikan bestuur-afdeeling, atau afdeeling itu sendiri.
Kalau perlu bestuur-afdeeling boleh mengadakan Kepala atau Grup yang menjadi
sambungan bestuur-afdeeling, dengan lid-lidnya yang tinggal di suatu tempat.
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Semua perbuatannya Bestuur Afdeeling yang tiada diketahui atau disahkan oleh
Hoofdbestuur adalah jadi tanggungannya Bestuur-Afdeeling sendiri.
Dari hal Uang
Pasal XIII
Yang menjadi pokok peraturan dari hal uang ini, yaitu satu-satunya tempat selainnya
bagi keperluan umum, harus mengumpulkan kekuatannya sendiri buat
menyukupkan semua keperluan masing-masing tempat itu.
Maka keperluan ini Perserikatan adalah dibagi:
a.
Keperluan Umum
Yaitu semua keperluan yang mengenai seluruh ini Perserikatan, atau yang
mengenai lain-lainnya tempat.
Semua beaya guna keperluan umum itu, harus dipikul bersama-sama oleh
satu-satunya tempat (Afdeeling-afdeeling), besar kecilnya tiada ditentukan,
karena harus mencukupi banyaknya beaya guna keperluan umum itu, dengan
mengingati kedermaan hati masing-masing.
b.
Keperluan suatu tempat (local)
Yaitu semua keperluan tiap-tiap Afdeeling sendiri, atau yang hanya mengenai
suatu tempat itu saja.
Semua beaya guna keperluan local itu harus dipikul oleh satu tempat
(Afdeeling) itu sendiri.

Pasal XIV
Adapun peraturannya Kas seperti berikut:
1.
Hoofdbestuur.
Mempunyai Kas yang dinamakan: Kas Hoofdbestuur atau boleh disebut: Kas
Perserikatan, dipegang oleh Thesaurier Hoofdbestuur.
Semua uang, seperti tersebut dalam Statuten pasal 9, atau uang dari AfdeelingAfdeeling guna keperluan umum, yang diterima oleh Hoofdbestuur, atau uang keluar
guna semua beaya keperluan yang jadi tanggungannya Hoofdbestuur harus
dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Hoofdbestuur itu.
Keperluannya yang jadi tanggungannya Hoofdbestuur, yaitu:
a.
semua keperluan umum, seperti tersebut dalam fasal XII sub a.
b.
semua keperluan Ibu-Tempat, yang dipersamakan dengan keperluan local
seperti yang dikehendakkan pasal XIII sub b.
Maka daripada itu perhitungan masuk dan keluarnya uang harus dipisahkan a.
dan b. yang kedua-duanya dalam perhitungan penghabisan harus dikumpulkan
menjadi satu.
2.
Bahagian
Tiap-tiap bahagian boleh mempunyai kas pertolongan (Hulpkas), yang dinamakan
Kas-Bahagian, dipegang oleh Thesaurier Bahagian.
Semua uang yang diterima oleh Bahagian harus distorkan kepada Hoofdbestuur,
jadi uang yang ada dalam Kas Bahagian itu hanya uang persediaan menurut
begrooting yang dikeluarkan buat semua keperluan Bahagian, kalau kurang boleh
minta tambah lagi atau kalau lebih harus distorkan kepada Hoofdbestuur.
Ketentuannya stor dan membikin perhitungan uang itu harus diatur oleh
Hoofdbestuur.
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Afdeeling
Tiap-tiap Afdeeling mempunyai kas yang dinamakan: Kas-Afdeeling, dipegang oleh
Thesaurier-Afdeeling.
Semua uang, seperti tersebut dalam Statuten pasal 9, yang diterima oleh Afdeeling,
atau uang keluar guna semua keperluan Afdeeling (umum atau local), dimasukkan
dalam atau dikeluarkan dari Kas-Afdeeling itu.
Tiap-tiap habis tahun Afdeeling itu harus mengirimkan perhitungan masuk
keluarnya uang kepada Hoofdbestuur, bersama-sama Verslag Tahunan Afdeeling.
Kalau Afdeeling itu mengadakan Bahagian secara yang tersebut dalam pasal X,
Bestuur Afdeeling boleh mengatur Kas-Bahagian itu, secara yang tersebut di atas.

Pasal XV
Kalau ada suatu keperluan umum, yang diadakan di suatu Afdeeling, maka
Hoofdbestuur boleh menyerahkan kuasa dan tanggungannya kepada Afdeeling itu.
Pasal XVI.
Hoofdbestuur berkuasa menyuruh (mewajibkan) orang buat memeriksa (inspeksi)
perhitungan dan keadaan uang serta membereskan kekusutan-kekusutan di tiap-tiap
Afdeeling itu.

1.
2.
3.

4.

Dari hal Vergadering
Pasal XVII
Algemeene Vergadering Perserikatan, yaitu vergadering yang diadakan oleh
Hoofdbestuur bagi lid-lid ini Perserikatan.
Algemeene Vergadering Perserikatan itu harus diadakan tia-tiap tahun, yaitu yang
dinamakan Algemeene Vergadering Perserikatan Tahunan atau Congres.
Dua bulan sebelumnya Algemeene Vergadering Perserikatan itu, maka semua
voorstel (prasaran) dari satu-satunya lid atau Afdeeling begitu juga lezing atau
voordracht (pidato), yang akan dibicarakan dalam Algemeene Vergadering
Perserikatan itu, harus sudah diterima oleh Hoofdbestuur.
Hoofdbestuur berkuasa menahan voorstel dan menolak lezing atau voordracht,
hingga tiada jadi dibicarakan dalam Algemeene Vergadering Perserikatan itu.
Waktu, hari, bulan, tempat dan lamanya Algemeene Vergadering Perserikatan itu
ditentukan oleh Hoofdbestuur, dan sedikitnya kurang sebulan, Algemeene
Vergadering Perserikatan itu harus sudah diberitahukan dengan surat ulem-ulem
(undangan) kepada semua lid-lid ini Perserikatan. Dan harus disertai keterangan
(Agenda) yang akan dibicarakan, seperti:
a.
Pembukaan.
b.
Mengesahkan Notulen Algemeene Vergadering Perserikatan tahun yang lalu.
c.
Menetapkan verslag tahunan Perserikatan.
d. Perhitungan uang.
e.
Mengangkat Verifikasi Komisi yang membenarkan perhitungan adanya uang.
f.
Pilihan Hoofdbestuur kalau pada waktu ganti Hoofdbestuur.
g.
Voorstel-voorstel.
(Harus diterangkan: dari siapa, hal apa, dan bagaimana kehendaknya; kalau
dipandang perlu Hoofdbestuur memberi Praeadvies, yaitu voorlopig
(pendahuluan) pertimbangan.
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h.

5.
6.

7.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Lezing-lezing atau voordracht-voordracht (ceramah atau pidato).
(harus diterangkan: dari siapa dan hal apa)
i.
Rondvraag (pertanyaan keliling), yaitu pertanyaan kepada lid-lid yang hadir,
barangkali mempunyai pertanyaan atau keperluan.
j.
Penutupan.
Hal yang tidak tersebut dalam Agenda boleh tidak dibicarakan, dan Hoofdbestuur
berkuasa mengubah atau menambahi pada yang tersebut dalam Agenda.
Algemeene Vergadering Perserikatan itu dianggap sah, tidak memandang banyaknya
lid-lid H.B. atau wakil-wakil Afdeeling dan Grup serta verspreid lid yang datang
berhadir, asal mereka itu mendapat undangan.
Yang memimpin Algemeene Vergadering Perserikatan itu President Hoofdbestuur
kalau ia tidak ada atau berhalangan diwakili oleh Vice President Hoofdberstuur,
jika kedua-duanya itu tidak ada atau berhalangan, maka lid-lid Hoofdbestuur
dikuasakan mengangkat wakilnya daripadanya.
Pemimpin Algemeene Vergadering Perserikatan itu berkuasa memberhentikan
(schors) Algemeene Vergadering Perserikatan atau menutup perbantahan, dan
mengadakan peraturan-peraturan akan menjaga ketertiban Algemeene Vergadering
Perserikatan itu.
Pasal XVIII
Mengingat bunyinya Statuten pasal 8, maka putusan yang sah, harus dapat suara
yang terbanyak dari lid-lid H. B. atau wakil-wakil Afdeeling dan Grup dan verspreid
lid yang hadir, yang mempunyai hak bersuara dalam Algemeene Vergadering
Perserikatan itu.
Segala putusan Algemeene Vergadering Perserikatan itu berlaku hingga dicabut
oleh Algemeene Vergadering Perserikatan lain; putusan Algemeene Vergadering
Perserikatan itu harus lekas dibertahukan kepada lid-lid ini Perserikatan.
Pasal XIX
Yang mempunyai hak suara atas segala putusan Algemeene Vergadering
Perserikatan, yaitu:
a.
Verspreid lid biasa yang hadir dalam Algemeene Vergadering Perserikatan,
satu-satunya mempunyai satu suara.
b.
Satu-satunya lid H.B., wakil Cabang dan wakil Grup yang hadir dalam
Algemeene Vergadering Perserikatan, mempunyai hak satu suara.
c.
Di dalam Algemeene Vergadering Perserikatan Cabang boleh mewakilkan
sebanyak-banyaknya 3 orang dan Grup seorang utusan.
Kalau yang diputuskan itu orang (persoon) harus suara itu dilakukan dengan surat,
sedang hal bukan orang (zaak = masalah) cukup dilakukan dengan bicara, atau jika
tidak ada yang menyatakan lain pertimbangan dan tidak ada yang minta dijalankan
dengan suara, maka hal itu boleh diputuskan (zonder hoofdelijke stemming = tanpa
pemungutan suara satu-persatu), dengan dianggap semua sudah mufakat.
Kalau pendapatan suara banyaknya ada sama, hingga satu-satunya tidak dapat
suara yang terbanyak, maka buat orang cukup diundi, tetapi buat hal bukan orang
harus dijalankan dengan suara yang kedua. Jika pendapatan suara yang kedua
banyaknya sama juga, maka hal itu dianggap tidak ada putusan.
Suara yang kosong (blangko) disamakan dengan tidak ada.
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Pasal XX
Pada waktu pilihan lid-lid Hoofdbestuur, maka satu satunya lid ini Perserikatan
boleh memajukan Kandidat, dengan surat yang harus dikirimkan kepada
Hoofdbestuur kasib-kasibnya kurang dua bulan dari Algemeene Vergadering
Perserikatan.
Hoofdbestuur diwajibkan membuat Candidatenlijst (daftar calon) dengan disertai
surat suara (Stembiljet), yang harus dikirimkan sedikitnya kurang sebulan dari
Algemeene Vergadering Perserikatan, kepada semua lid-lid yang mempunyai hak
suara.
Semua stembiljet setelah diisi seperlunya, harus lekas-lekas dikirimkan kembali,
kasib-kasibnya kurang sepuluh hari dari Algemeene Vergadering Perserikatan,
semua stembiljet itu harus sudah diterimakan kepada Komisi yang diwajibkan
mengurus suara, yang diadakan oleh Hoofdbestuur.
Orang yang tidak tersebut dalam Candidatenlijst (daftar calon) tidak boleh dipilih.
Dalam Algemeene Vergadering Perserikatan maka Komisi itu memaklumkan adanya
Candidaat-Candidaat yang dapat suara, dan siapa yang dapat suara yang terbanyak
ditetapkan menjadi lid-lid Hoofdbestuur, banyaknya menurut yang sudah
ditentukan oleh Hoofdbestuur lebih dahulu.
Sesudahnya lalu pilihan President Hoofdbestuur dipilih oleh Algemeene
Vergadering Perserikatan, dari lid-lid Hoofdbestuur yang sudah ditetapkan itu, dan
siapa yang dapat suara yang terbanyak, ditetapkan menjadi President Hoofdbestuur.
Pasal XXI
Vergadering Hoofdbestuur yaitu vergadering yang ditentukan oleh President
Hoofdbestuur bagi semua lid-lid Hoofdbestuur, yang akan membicarakan dan
memutuskan semua hal yang harus dilakukan oleh Hoofdbestuur.
Akan mengadakan Vergadering Hoofdbestuur itu harus dibertahukan lebih dahulu
kepada lid-lid Hoofdbestuur, hari, bulan dan tempatnya Vergadering Hoofdbestuur.
Vergadering Hoofdbestuur itu dianggap sah, jika lid-lid Hoofdbestuur yang datang
berhadir lebih daripada yang tidak hadir.
Yang memimpin dan cara pimpinannya, atau caranya memutuskan sama dengan
halnya Algemeene Vergadering Perserikatan.
Pasal XXII
Algemeene Vergadering Afdeeling yaitu vergadering yang diadakan Bestuur
Afdeeling bagi semua lid-lid Afdeeling dan oleh Hoofdbestuur bagi semua lid-lid di
Ibu Tempat.
Selanjutnya apa yang ditentukan dalam pasal-pasal XVII sampai XX di atas itu,
kecuali pasal XVII ayat 4 tentang waktu undangan dan pasal XIX ayat 1, berlaku
juga buat Algemeene Vergdering Afdeeling, dengan diperingati bahwa yang tersebut
Hoofdbestuur atau Perserikatan, masing-masing harus diartikan bestuur afdeeling
atau afdeeling itu sendiri, serta kalimat-kalimat “lid-lid H. B. atau wakil Cabang
dan Grup dan verspreidlid” dalam pasal XVII ayat 5 dan pasal XVIII ayat 1 tidak
bisa berlaku buat Algemeene Vergadering Afdeeling. (Haknya lid bersuara sudah
ditentukan dalam pasal 1 ayat 6 dari Huishoudelijk Reglement = ART).
Vergadering Bestuur Afdeeling harus diadakan secara Vergadering Hoofdbestuur
tersebut dalam pasal XXI di atas.
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Dari hal Gerombolan (Grup)
Pasal XXIII
Seperti nyata dalam pasal XII baris No. 4 Pengurus Besar Muhammadiyah, atau
Pengurus Cabang Muhammadiyah boleh mengadakan Gerombolan di mana-mana
tempat pada wilayahnya yang dipandang perlu.
Gerombolan itu boleh didirikan jika ada sedikitnya 5 orang sekutu Muhammadiyah.
Pengurus Gerombolan itu sedikitnya 3 orang, dipilih dari dan oleh sekutu
Muhammadiyah Gerombolan itu. Kebenaran tetapnya dan berhentinya Pengurus
Gerombolan itu ada pada Pengurus Besar atau Pengurus Cabang Muhammadiyah
yang mempunyai wilayah Gerombolan itu.
Pengurus diperhentikan seperti tersebut dalam baris No. 3 di atas itu, sebabnya:
a.
Diminta oleh sebagian besar dari pada sekutu Muhammadiyah pada
Gerombolan itu.
b.
Ditimbang oleh Pengurus Besar atau Pengurus Cabang Muhammadiyah ada
sebab yang perlu dengan alasan yang sah.
Kewajiban Pengurus Gerombolan itu:
a.
Sebagai Muballigh dan propagandist Muhammadiyah.
b.
Menjadi perantaraan sekutu Muhammadiyah dengan Pengurus Perserikatan,
umpamanya: menarikkan kontribusi, memudahkan urusan administrasi dan
sebagainya.
c.
Memenuhi daya upaya Muhammadiyah, seperti yang tersebut dalam Statuten
pasal 3.
d. Turut memikul semua beaya guna keperluan Muhammadiyah umum.
e.
Mempunyai wakil dalam Algemeene Vergadering Tahunan atau Congres.
Jika Gerombolan Muhammadiyah itu hendak mengadakan kemajuan baru, maka
harus hal itu diminta kebenarannya kepada Pengurus Perserikatan. Aturan kemajuan
itu harus juga dimintakan kebenarannya kepada Pengurus Perserikatan.
Beaya Gerombolan itu dipikul oleh Gerombolan itu sendiri. Jika perlu boleh juga
Kas Perserikatan menolong beaya Gerombolan itu.
Jika Gerombolan itu bubar, maka segala kekayaan Gerombolan menjadi kepunyaan
Perserikatan.
Segala sesuatu yang belum tersebut aturannya di sini, maka Pengurus Cabang atau
Pengurus Besar yang memutuskan dahulu.

Ketentuan-ketentuan Penghabisan
Pasal XXIV
Tidak mengurangi apa yang tersebut dalam Statuten pasal 1, buat memudahkan
semua urusan buku-buku dll. Maka tahun yang berjalan dihitung mulai 1 Januari sampai
penghabisan 31 Desember.
Pasal XXV
Semua hal yang tidak diatur dalam Huishoudelijk Reglement Perserikatan ini,
lebih dahulu diputuskan oleh Hoofdbestuur dan keputusan itu mempunyai kekuatan
sehingga dibatalkan oleh Congres.
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Huishoudelijk Reglement Perserikatan ini buat gantinya Huishoudelijk Reglement
lama, yang sudah dijalankan mulai pada: 22/23 Januari 1915 (12 Maulud 1333)/ sampai
1 Januari 1922 (Jumadilawal 1340).
Dan Huishoudelijk Reglement baru ini berlaku mulai 22 Juni 1933 sehabis Congres
Muhammadiyah ke-22 di Semarang.

_______________
Peringatan
Apabila Gerombolan itu hendak berdiri menjadi Cabang harus memajukan
permintaan kepada Pengurus Besar dengan menunjukkan kecukupannya syarat-syarat
menjadi Cabang. Dan Gerombolan yang ada pada Cabang, permintaan itu baiklah
dilantarkan kepada Pengurus Cabangnya. Karena Pengurus Besar tidak dapat
mengangkat Gerombolan ini menjadi Cabang sebelum mendapat adviesnya Cabang itu,
sebagai yang telah diputuskan di dalam Congres Muhammadiyah ke 15 tentang voorstel
No. 90.
*)

KETERANGAN
Dalam perubahan dan tambahan Statuten dan Huishoudelijk Reglement
Muhammadiyah yang tersebut di atas itu, belumlah disusun dengan kalimat-kalimat
yang satu, akan tetapi masih tercampur sebagaimana yang sudah, seperti: Cabang –
Afdeeling, Grup – Gerombolan, Bestuur – Pengurus, President – Voorzitter – Pemuka,
Penningmeester – Thesaurier – Juru uang, Pasal – Artikel, dan lain-lain sebagainya; yang
mana supaya lebih baik dan sempurna mestilah kalimat-kalimat itu semacam saja. Tentang
hal ini akan diatur nanti, kalau akan dicetakkan lagi menjadi buku sendiri.
Maka haraplah dipermaklumkan.

***
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KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXIII
19–26 JULI 1934 DI YOGYAKARTA
PENDAPATAN KOMISI
Assalamu ‘alaikum w.w.
Sebagaimana yang telah termaklum, bahwa untuk menyaring sisa putusanputusan Congres yang lalu, yang belum dapat diputuskan di dalam Congres Akbar ke 23,
adalah diserahkan mutlak kepada kami buat menyelesaikan penyaringannya. Maka
sebelum kami kerjakan, dengan mengingat beberapa pengalaman dan pengukuran bagi
tenaga dan masa Muhammadiyah sekarang ini, perlulah kami memberi alasan-alasan
sebagai di bawah ini:
I.

Putusan yang dihapuskan, karena:
a.
Tidak kuat dijalankan atau belum sampai waktunya, meskipun sangat baiknya.
b.
Sudah selesai dikerjakan dan kurang perlu diulang-ulang lagi. Boleh dikatakan
juga, terhapus dengn sendirinya.
c.
Sudah menjadi kewajiban Muhammadiyah, sehingga adanya putusan dengan
tiadanya sama saja.

II.

Putusan yang dikuatkan, karena:
a.
Memang kuat dijalankan dan sangat perlunya, kalau pada tahun yang lalu
belum dapat dikerjakan, maka pada tahun ini atau yang akan datang wajiblah
dipenuhi.
b.
Mesti dilangsungkan, berangsur-angsur atau selamanya, dengan tidak boleh
ditinggalkan.

III. Putusan yang diubah, karena:
a.
Kurang berfaedah putusan itu dengan selengkapnya, akan tetapi
sebahagiannya sangat perlu.
b.
Tidak dapat dijalankan melainkan dengan perubahan dan memang dapat serta
perlu dikerjakan.
Oleh sebab itu, maka meskipun putusan itu sudah terhapus (karena b.) tidaklah
halangan buat dikerjakan dan (karena c.) tidaklah usah beralasan dengan putusan
Congres, kalau mengerjakan; demikian juga putusan yang sudah terhapus itu, (karena c.)
boleh jadi akan divoorstelkan (diusulkan) lagi di belakang hari.
Ada juga putusan yang dikuatkan itu, sudah menjadi kewajiban atau pekerjaan
Muhammadiyah, maka bagaimanakah masih dikuatkan juga? Dikuatkannya itu untuk
menambah alasan dan mempersegerakan kerjanya dan menjadi tuntutan yang
didahulukan.
Jumlah keputusan Congres Akbar Muhammadiyah ke 23 ada 16 dengan putusan
yang menyaring ada 29 sama dengan 45 putusan (ada yang menguatkan dan
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menghapuskan). Di antara 16 putusan itu ada yang kami masukkan di dalam “Buah
Congres” karena akan langsung, sebagaimana yang tersebut di dalam keterangan. Maka
jumlah putusan sedari Congres ke 15 sampai Congres ke 23 semua, yang wajib dikerjakan
dan terkandung di dalam “Buah Congres” ada 80 putusan; kami susun dengan pasalpasal bahagian pekerjaan dan asal dari putusan Congresnya.
Dengan demikian maka teranglah sekarang, beban Muhammadiyah dari putusan
Congres-Congresnya, yang wajib dikerjakan, dengan sudah diukur dapat dan perlu
kejalanannya. Meskipun tidak banyak jumlahnya, tetapi berartilah dan cukupan saja
bagi menambah kemajuan Muhammadiyah pada masa ini.
Berat atau ringannya putusan-putusan itu dijalankan oleh yang bersangkutan:
Hoofdbestuur, Cabang, Grup dan sekutu Muhammadiyah, kami serahkan. Malah
sesungguhnya, tidak perlulah diperkatakan: enteng, berat, dekat dan jauh dalam
memenuhi kewajiban dan keputusan itu. Cukuplah dikerjakan dan dikerjakan saja, habis
perkara; kalau belum dapat dengan seketika, ikhtiarkanlah dari sedikit demi sedikit.
Memang, kita mendirikan Muhammadiyah itu guna beramal, sedikit bicara
banyak bekerja, padahal amal kita memang pada tempatnya dan dengan sesungguhnya
diperintahkan oleh Agama Islam, menyontoh Nabi Muhammad s.a.w..
Kemudian, kami membilang banyak terimakasih atas kepercayaan Congres
kepada kami, buat menyelesaikan penyaringan putusan Congres-Congres yang lalu itu.
Dan kami menyerahkan hasil penyaringan serta penyusunan “Buah Congres ke 15 sampai
23” itu kepada Hoofdbestuur Muhammadiyuah, buat diratakan dan diperintahkan kepada
Muhammadiyah seumumnya.
Mudah-mudahan selamatlah kita kesemuanya.
Wassalam
Komisi yang diberi kuasa mutlak buat
menyelesaikan saringan putusan
Congres-Congres yang lalu
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BUAH CONGRES AKBAR XXIII
Di dalam Congres Akbar Muhammadiyah ke 23, selainnya menyaring putusan
Congres-Congres yang lalu, adalah memutuskan juga beberapa hal sebagai di bawah ini,
putusan mana dipehak-pehakkan dan diberi keterangan oleh Komisi.
1.
Tentang benuman guru yang tidak bersubsidi:
a.
Keangkatan, kelepasan dan kepindahan guru-guru yang tidak bersubsidi ada
di tangan Majlis Consul atau Consul.
b.
Buat Cabang-Cabang dan Grup-Grup di dalam satu Daerah yang belum ada
Consul H. B. Muhammadiyah, maka keangkatan, kelepasan dan pindahan
guru-guru itu ada dipegang oleh Hoofdbestuur (M.P.M.).
c.
Keputusan ini berlaku sesudah ditanfidzkan oleh H. B. lengkap dengan
peraturan-peraturannya.
Keterangan Komisi:
Dimasukkan di dalam “Buah Congres” hal Madrasah dan Pengajaran, No. 45
2.
Verslag perhitungan urusan “Menara” harus disiarkan pada aandeelhouders
(pemegang saham) yang berhak mengesahkannya. Jika ada keberatan dari
aandeelhouders tentang perhitungan, harus diberikan tahu pada Hoofdbestuur
supaya diuruskan pada yang mengerjakannya, (Raad van Commissarissen – Dewan
Komisaris - “Menara”).
Keterangan Komisi:
Verslag sudah dimuat di dalam S. M. No. 8. Pemberitahuan dari aanddelhouders dan
pengurusan HB. lagi dalam tahun 1935 harus sudah selesai.
3.
Hidupnya “Adil” harus dilangsungkan. Untuk keperluan ini harus diikhtiarkan
uang sejumlah kl. F.7750,- dan tambahnya abonne (pelanggan) yang setia sebanyak
300 orang lagi. Oleh karena itu maka pinjaman Hoofdbestuur pada Cabang-Cabang
dan Grup-Grup yang sudah diterima sejumlah f.1231,50 didermakan pada H.B.
untuk menyokong Adil.
Lain dari pada itu Cabang-Cabang dan Grup-Grup semuanya harus dimintai
sokongan lagi. Ketetapan berapa banyaknya sokongan-sokongan itu buat satusatunya Cabang dan Grup akan ditentukan oleh Hoofdbestuur bersama-sama dengan
Consul-Consulnya.
Uang sepuluh sen per lid sebagaimana putusan Congres Semarang dikumpulkan
pada sokongan Cabang-Cabang dan Grup-Grup tersebut di atas.
Ikhtiar akan tambah banyaknya langganan akan direncanakan oleh Hoofdbestuur
dengan Consul-Consulnya; rencana mana akan ditetapkan dan diputuskan di dalam
sidang Congres tertutup di kemudiannya.
Keterangan Komisi:
Hoofdbestuur sudah menjalankan. Dalam Congres ke 24 kelak akan diumumkan hasilnya;
kemudian dilangsungkankah putusan itu atau tidak?
4.
Statuten dan Huishoudelijk Reglement sesudah diubah oleh Congres ke 22 di
Semarang, dianggap sah.
Keterangan Komisi:
Dimasukkan di dalam “Buah Congres” hal Persyarikatan No. 25
5.
Hoofdbestuur diserahi mempersatukan perkataan-perkataan yang dipakai di dalam
Statuten dan Huishoudelijk Reglement.
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Keterangan Komisi:
Dimasukkan di dalam “Buah Congres” hal Taman Pustaka No. 64.
6.
Gantian nama dianggap sah.
Keterangan Komisi:
Dimasukkan di dalam “Buah Congres” hal Persyuarikatan dengan lengkap No. 29
7.
Sambungan pengajaran anak-anak kita ke luar Indonesia itu perlu dimajukan.
Untuk keperluan itu harus dibentuk sebuah Komisi, untuk menyelidiki dan
mempelajari perhubungan pengajaran ke luar Indonesia, terdiri dari:
1.
H. Faried Ma’ruf
2.
Dr. Sampurno
3.
H. Hasjim
Keterangan Komisi:
Hasil penyelidikan dan pelajaran Komisi ini akan diumumkan di dalam Congres yang akan
datang.
8.
Anggota Hoofdbestuur Muhammadiyah buat tahun 1934 sampai 1936 ditetapkan
sebagai berikut:
1.
M. J. Anies
) Di antara 9 tuan-tuan saudara ini
2.
H. Hisjam
) adalah H. Hisjam dipilih menjadi
3.
H. Moechtar
) President H.B. Muhammadiyah.
4.
R. H. Hadjid
)
5.
H. Soedja’
)
6.
H. Faried Ma’roef
)
7.
H. Hadjam
)
8.
H. Siradj Dahlan
)
9.
M. Amdjad
)
Keterangan Komisi:
Sudah berjalan. Tambahan H. B. akan diafsahkan di dalam Congres yang akan datang.
9.
Congres Bg. ‘Aisyiyah dan Bg. Pemuda mempunyai hak keputusan sepenuhpenuhnya, akan tetapi hal-hal yang dibicarakan (agendanya) harus mendapat
persetujuan dari H. B. Muhammadiyah.
Keterangan Komisi:
Dimasukkan di dalam “Buah Congres” hal Persyarikatan no. 30.
10. Keputusan-keputusan Congres Bg. ‘Aisyiyah dan Bg. Pemuda sebelum hal yang
menentukan : “Hak kekuatan Congres Bg. ‘Aisyiyah dan Bg. Pemuda (yakni putusanputusan lama sebelum Congres ke 23), diserahkan kepada kebijaksanaan H. B.
Muhammadiyah.
Keterangan Komisi:
Dimasukkan di dalam “Buah Congres” hal Persyarikatan No. 27.
11. Qa‘idah Bahagian dalam Muhammadiyah seumumnya harus dipersatukan.
Keterangan Komisi:
Dimasukkan di dalam “Buah Congres” hal Persyarikatan No. 28.
12. Qa‘idah Bg. Pengajaran, Bg. Tabligh, Bg. Taman Pustaka, dan Bg. Penolong
Kesengsaraan Umum diputuskan menurut sebagaimana yang tersebut di dalam
rancangan dengan perubahan.
Keterangan Komisi:
Dimasukkan di dalam “Buah Congres” hal Persyarikatan No. 28.
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Qa‘idah Bg. Pemuda diterima sebagaimana tersebut di dalam rancangan, dengan
perubahan.
Keterangan Komisi:
Dimasukkan di dalam “Buah Congres” hal: Pemuda No. 10.
Congres yang akan datang akan diadakan di Banjarmasin.
Agenda No. 5 dari hal H. B. menerima nasehat dan penunjuk dari wakil Cabang dan
Grup, supaya dikerjakan dengan surat (schrijftelijk) dari Cabang-cabang dan Grupgrupnya masing-masing.
Keterangan Komisi:
Dimasukkan di dalam “Buah Congres” hal Persyarikatan No. 26.
Untuk menyaring keputusan-keputusan Congres yang telah lalu yang belum dapat
dibicarakan, maka dibentuk sebuah komisi yang diberi kuasa (mutlak) buat
memutuskan. Komisi itu terdiri dari 5 orang: (1) H. Moechtar, (2) M. Y. Anies, (3) S.
Tjitrosoebono, (4) H. Soedja’, dan (5) H. Hasjim.
Keterangan Komisi:
Terhapus dengan sendirinya, sebab komisi sudah bekerja; Inilah hasilnya.
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BUAH CONGRES MUHAMMADIYAH
Mengandung putusan Congres ke 15
sampai ke 23 yang wajib dijalankan.
HAL PERSYARIKATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Congres XV
Mengadakan shalat Hari Raya di tanah lapang, di mana-mana Muhammadiyah.
Memakai tanggalan tahun Islam di dalam catat-mencatat.
Grup wilayah yang meminta menjadi Cabang tidak boleh dikabulkan sebelum
mendapat advies dari Cabang yang menanggung (mewilayahi) Grup itu.
Congres XVI
Nama di dalam Muhammadiyah Cabang, Grup dan nama-nama Bahagian harus
sama. Kalau ada Bahagian baru, Hoofdbestuur yang memberi nama.
Majlis Tarjih, Tanfidz dan Taftisy wajib diadakan.
Cabang-cabang harus mengurus Grup (turne kepada Grup) di dalam wilayahnya.
Muhammadiyah harus menjadi ‘amil zakat, tidak usah mengadakan komisi.
Di dalam Congres Muhammadiyah supaya diadakan Tentoonstelling (pameran)
dari perdagangan dan perusahaan serta kerajinan kita.
Mendidik hemat dan cermat di dalam sekolah, Tabligh dan orgaan (organisasi)
Muhammadiyah.
Congres XVII
Memberi besluit (Surat Ketetapan) kepada Cabang dan Grup. Grup Cabang diberi
oleh Cabangnya. Hoofdbestuur menyediakan blangko besluit.
Ejaan lafadz nama Persyarikatan kita “MUHAMMADIYAH”.
Congres XVIII
Peraturan berhubungannya antara Muhammadiyah dengan ‘Aisyiyah:
Tidak menyalahi “Peraturan Rumah Tangga Muhammadiyah”, yang dapat
memperkokohkan persyarikatan dengan persatuan yang berarti, bahkan memang
satu; maka statuten dan peraturan rumah tangga `Aisyiyah, itulah statuten dan
peraturan rumah tangga Muhammadiyah. Ia berdiri sebagai Bahagian yang
diangkat dan dipimpin oleh Muhammadiyah. Oleh karenanya maka:
a. ‘Aisyiyah tidak mempunyai anggota; anggota kesemuanya bersatu di dalam
Muhammadiyah, sehingga stamboek (Buku Baku) dicatat oleh Muhammadiyah.
Contributie (iyuran) dari sekutu (anggota) Muhammadiyah isteri (‘Aisyiyah)
ditarik oleh ‘Aisyiyah dan uangnya untuk keperluan ‘Aisyiyah sendiri, kecuali
contributie (iyuran) sekutu Muhammadiyah isteri di Cabang atau Grup yang
di situ belum berdiri Bg. ‘Aisyiyah. Selain yang demikian ‘Aisyiyah
diperkenankan mempunyai donateurs (penyokong) dan menarik uang
bantuannya, yang dapat dipergunakan untuk keperluan ‘Aisyiyah.
b. Hal yang tersebut di atas berlaku juga di Cabang. ‘Aisyiyahnya menjadi
Bahagian Cabang itu.
c. Bahagian atau dienst-dienstnya (dinas-dinas) ‘Aisyiyah adalah menjadi urusan
‘Aisyiyah yang boleh diadakan menurut keperluannya. Sedang semua peraturan
(reglement) bagi Bahagian dan dienst-dienstnya itu adalah ditetapkan oleh
Muhammadiyah (lihat Peraturan Rumah Tangga fatsal X bab 3 dan 6).
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13.

14.

15.
16.

d. ‘Aisyiyah tidak mempunyai Grup, karena anggota itu ialah anggota
Muhammadiyah. Maka ‘Aisyiyah yang ada di Grup itu menjadi pimpinan dan
urusan Grup yang ada di situ dan ketetapannya Grup adalah di bawah tangan
Hoofdbestuur atau Bestuur (Pengurus) Cabang.
e. Di mana tempat yang di situ hanya terdapat sekutu Muhammadiyah isteri,
dan sudah ditetapkan oleh H. B. atau Cabang menjadi Grup Muhammadiyah,
uang iyurannya ditarik oleh Muhammadiyah dan dimasukkan dalam kas Bg.
‘Aisyiyah.
f. Hal-hal yang belum diputuskan oleh Congres, diserahkan kepada
ketentuannya Hoofdbestuur.
Perkara umum itu ada dua macam:
a. yang harus dipegang oleh Hoofdbestuur dan oleh Bestuur Cabang, tidak boleh
Bahagian berurusan dan menjalankan sendiri, sebagaimana yang telah
diputuskan; dan
b. yang hanya dipegang oleh Hoofdbestuur sendiri; Cabang dan Grup tidak
bersangkutan dan menjalankan. Macam-macamnya hal umum kedua ini belum
selesai dibicarakan dan kelak akan ditunjukkan rancangannya di dalam Congres.
Tiap-tiap Daerah wajib mengadakan Konperensi, sedikitnya setahun sekali,
maksudnya:
a. Mengulang-ulangi dan mengusahakan berjalannya keputusan Congres.
b. Membicarakan keperluan Muhammadiyah di dalam Daerah.
c. Mengatur dan menentukan jalan untuk melakukan keputusan-keputusan
Congres dengan jalan tolong-menolong. Dan kalau perlu hendaklah sebuah
keputusan itu diangkat bersama-sama.
d. Segala putusan Congres yang tidak dapat dilakukan di dalam Daerah, wajiblah
Konperensi Daerah memberitahukan kepada Hoofdbestuur dengan alasan
sebab-sebabnya, agar diketahui dan dapat direncanakan seperlunya untuk
kemudian hari.
Beaya Konperensi Daerah itu dipikul bersama-sama oleh Cabang dan Grup
yang ada di situ. Bagaimana peraturannya adalah terserah kepada Konperensi
Daerah itu.
Keputusan Konperensi Daerah itu mempunyai kekuatan sehingga dibatalkan
oleh Konperensi yang kemudian. Dan putusan itu tidak boleh sekali-kali
menyalahi putusan Congres dan berlaku sesudah diketahui oleh H. B. Oleh
karenanya maka verslag Konperensi Daerah itu harus dikirim kepada H. B.
dengan segera.
Pimpinan Konperensi Daerah itu ada di tangan Majlis Consul; voorzitter (ketua)
sidangnya dipilih oleh sidang itu sendiri.
Akan mengadakan Konperensi Daerah diharuskan memberitahu pada H. B.
ialah 15 hari sebelumnya buat Tanah Jawa dan Madura, dan 30 hari sebelumnya
buat selainnya.
Konperensi Daerah itu harus diadakan bersamaan dengan ‘Aisyiyah.
Ketentuan Daerah Muhammadiyah ada di tangan Hoofdbestuur.
Congres XIX
Hoofdbestuur boleh mengangkat beberapa orang Consul di Daerah yang dianggap
perlu, untuk menambah kekuatan tenaga H. B. buat mencukupi kewajibannya pada
Cabang dan Grup Muhammadiyah se Hindia Timur. Dan namanya ditetapkan
“Consul Hoofdbestuur Muhammadiyah”.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Beaya Consul itu menjadi tanggungannya tiap-tiap Cabang dan Grup yang menjadi
bawahannya dan akan ditetapkan oleh Konperensi Daerah.
Tiap-tiap Consul diharapkan memberi verantwoording (pertanggungjawaban),
perhitungan (keuangan) dalam Konperensi Daerah.
Tournee Hoofdsbestuur pada Cabang-Cabang dan Grup-Grup dicukupkan kepada
Consul Hoofdbestuur Muhammadiyah. Kecuali jika dipandang perlu oleh
Hoofdbestuur, maka H. B. boleh tournee sendiri; beaya dipikul oleh Cabang yang
berkeperluan. *)
Congres XX
Muhammadiyah tidak menanggung sama sekali kepada gerakan-gerakan
Muhammadiyah yang ada di luar organisasi Muhammadiyah. Nama
“Muhammadiyah” harus menjadi haknya persyarikatan, dengan jalan
mendeponeerkannya (mendaftarkannya) pada yang wajib, dan selanjutnya segala
perkara yang bersangkutan dengan Muhammadiyah diserahkan pada beleidnya
H.B. Muhammadiyah.
Congres XXI
Keputusan Congres ke 19 Minangkabau tentang “bantuan beaya Majlis Syura”
dikuatkan, yakni semua Cabang dan Grup di Hindia Timur wajib menyokong
berdirinya Majlis Syura. Sedikit-dikitnya perbantuan itu tetap sebagaimana yang
sudah, ialah f.1,50 atas Cabang-cabang dan f.0,50 atas Grup di dalam sebulannya.
Hoofdbestuur wajib menagih kepada Cabang dan Grup yang kurang menetapi
kewajibannya dan Consul-Consul berkewajiban turut memperingatkan.
Pertanggungan lunasnya pembayaran diserahkan kepada Bestuur Cabang dan
Grup, tidak lagi kepada Voorzitternya (Ketuanya).
Tunggakan yang belum dibayar tetap menjadi utang pada H. B. Muhammadiyah
dan harus dibayar lunas.
Pembahagiannya tempat-tempat dalam Hindia Timur yang belum ada pergerakan
Muhammadiyah, agar Hindia Timur dapat dipenuhi oleh Muhammadiyah, dengan:
a. Tempat-tempat yang belum ada pergerakan Muhammadiyah di luar Daerah,
diserahkan kepada H. B. Muhammadiyah buat dibahagikan kepada DaerahDaerah yang sudah ada.
b. Buat tempat-tempat yang belum ada pergerakan Muhammadiyah di dalam
Daerah, menjadi beban Cabang-Cabang dan Grup-Grup di Daerah itu.
Werkprogramnya (program kerjanya) dimusyawarahkan di dalam Konperensi
Daerah.
c. Consul harus mengamat-amati dan bekerja bersama-sama dengan orang-orang
yang diputuskan oleh Konperensi Daerah untuk memenuhi sub b. Jikalau ikhtiar
ini tidak berhasil baik, harus diserahkan kepada Hoofdbestuur.
Cara memperutamakan Congres Muhammadiyah dengan:
a. Tetap harus diadakan tiap tahun sekali.
b. Mengakui baiknya semua praeadvies (prasaran) dan pembicaraan yang telah
diutarakan di dalam “Sidang Tertutup Congres” itu dan diserahkan kepada
H. B. Muhammadiyah buat menjadi peringatan untuk mengadakan CongresCongres Besar Muhammadiyah yang kemudian.
Di mana Cabang dan Grup yang mengirimkan utusan mencari derma, terutama ke
lain tempat, meskipun utusannya Muhammadiyah, hendaklah menurut
kebijaksanaanya - Cabang dan Grup yang mengurus dan Cabang dan Grup yang
kedatangan – tentang utusan itu berpakaian : dienst H. W. atau pakaian lainnya.
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23.
24.

25.
26.
27.

28.

29.

Congres XXII
Di belakang nama “ Muhammadiyah “ tidak ditambah dengan perkataan apa-apa.
Untuk menjaga nama dan keberesan Muhammadiyah serta untuk menolak cacadan
dari luar, maka Hoofdbestuur harus melarang kepada Cabang-Cabang dan GrupGrup Muhammadiyah yang akan meminta derma ke lain Daerah dengan
mengirimkan utusan.
Congres XXIII
Statuten dan Huishoudelijk Reglement sesudah diubah oleh Congres ke 22 di
Semarang, dianggap sah.
H. B. menerima nasehat dn penunjuk dari wakil Cabang dan Grup, supaya dikerjakan
dengan surat (tertulis) dari Cabang-Cabang dan Grup-Grupnya masing-masing.
Keputusan-keputusan Congres Bg. ‘Aisyiyah dan Bg. Pemuda sebelum hal yang
menentukan : “Hak kekuatan Congres Bg. ‘Aisyiyah dan Bg. Pemuda” (yakni
keputusan-keputusan lama sebelum Congres ke 23) diserahkan kepada
kebijaksanaan H. B. Muhammadiyah.
Qa‘idah-Qa‘idah Bahagian dalam Muhammadiyah seumumnya harus
dipersatukan. Qa‘idah Bg. Pengajaran, Bg. Tabligh, Bg. Taman Pustaka dan Bg.
Penolong Kesengsaraan Umum disahkan menurut sebagaimana yang tersebut di
dalam rancangan dengan perubahan. (lihat lampiran B).
Gantian nama-nama yang tersebut di bawah ini dianggap sah:
Nama asal:
Diganti dengan nama:
H.B. Muhammadiyah Bg. Sekolahan
H.B. Muhammadiyah Bg.
Pengajaran
“
“
Bg. Penolong Ketetap
sengsaraan Umum
“
“
Bg. Tabligh
tetap
“
“
Taman Pustaka
tetap
“
“
Pemuda
tetap
“
“
Yayasan
tetap
“
“
`Aisyiyah
tetap
Nama-nama sekolah yang tidak bersubsidi:
Nama asal:
Diganti dengan nama:
Kweekschool Muhammadiyah
Madrasah Mu‘allimin Muhammadiyah
Kweekschool Isteri
Madrasah Mu‘allimat Muhammadiyah
1. Volkschool
]
2. Vervolgschool
]
Sekolah Muhammadiyah I
3. Standaardschool
]
H. I. S. Muhammadiyah
Sekolah Muhammadiyah II
Schakelschool Muhammadiyah
SekolahPersambungan Muhammadiyah
Normaalschool Muhammadiyah
Sekolah Guru Muihammadiyah I
H. I. K. Muhammadiyah
Sekolah Guru Muhammadiyah II
Cursus Guru Desa
Cursus Guru Muhammadiyah I
M. U. L. O.
Sekolah Pertengahan Muhammadiyah I
A. M. S.
Sekolah Pertengahan Muhammadiyah II
Sekolah Diniyah Muhammadiyah
Madrasah Diniyah Muhammadiyah
Sekolah Wustha Muhammadiyah
Madrasah Wustha Muhammadiyah
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Nama-nama dienst dalam Bg. P.K.O. :
Nama asal:
Dienst Kliniek dan Polikliniek
Dienst Miskin
Dienst Yatim
Dienst Mayit
Dienst Perusahaan

Diganti dengan nama:
Urusan Balai Kesehatan Muhammadiyah
Urusan Miskin
Urusan Yatim
Urusan Mayit
Urusan Perusahaan

Nama-nama dalam Bahagian Tabligh:
Nama asal:
Tablighschool Muhammadiyah
Ibtidaiyah dan Wustha
Cursus Muballigh Muhammadiyah
Urusan Dzakirin

Diganti dengan nama:
Madrasah Muballigh Muhammadiyah
Madrasah Muballigh Muhammadiyah
tetap
tetap

Keterangan:
Kursus Tabligh, ialah kursus yang ditentukan paling sedikit tiap-tiap bulan 1 kali.
Selainnya itu bernama : Tabligh Umum Muhammadiyah.
Nama-nama dalam Bahagian Taman Pustaka:
Nama asal:
Diganti dengan nama:
Leeskring Muhammadiyah
Taman Pembacaan Muhammadiyah
Uitg. Mij. Muhammadiyah
Penerbitan Buku Sekolah
Muhammadiyah
Bibliotheek Muhammadiyah
Gedung Buku Muhammadiyah
Dienst Pengarang MuhammaUrusan Pengarang Muhammadiyah
diyah
Depot Buku Muhammadiyah
tidak ada keputusan
Keterangan:
Penerbit Buku bagi masing-masing Taman Pustaka dinamakan : Urusan Penerbitan
Buku Muhammadiyah.
Nama-nama dalam Bahagian ‘Aisyiyah:
Nama asal:
Urusan Madrasah
Urusan Wal‘asri, Dzakirat, Tabligh,
Nasyiah dan Yatim Isteri
Gerakan: Madrasah Ibtidaiyah,
Tsanawiyah, Milliyah, dan
Bustanul Athfal
Cursus : Cursus Islam
“Anti Analfabetisme"

Diganti dengan nama:
Urusan Pengajaran
tetap
tetap
Tabligh ‘Aisyiyah
Pembasmi Buta Huruf
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Nama-nama dalam Bahagian Pemuda:
Nama asal:
Dienst : Dienst Sport
Dienst Pendidikan
Dienst Hizbul Wathan
Gerakan : Cursus Leider

Diganti dengan nama:
Urusan Gerak Badan
Urusan Pendidikan
Urusan Hizbulwathan (lihat putusan
Putusan nama P.K.O.)
Pengajaran Pemimpin Hizbulwathan

Nama-nama yang belum tersebut di atas itu, kalau akan diadakan harus dimintakan
keputusannya kepada Hoofdbestuur.
30.

Congres Bg. ‘Aisyiyah dan Bg. Pemuda mempunyai hak keputusan sepenuhpenuhnya, akan tetapi hal-hal yang dibicarakan (agendanya) harus mendapat
persetujuan dari H. B. Muhammadiyah.

HAL SEKOLAH DAN PENGAJARAN
31.
32.
33.
34.

35.

36.

Congres XV
Di mana-mana Kweekschool (Madrasah Mu‘allimin dan Mu‘allimat) Muhammadiyah,
yang diajarkan ialah bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Bumi.
Mengadakan reglement (peraturan) yang memuat peraturan : sekolah, guru, murid
serta hukum yang melanggarnya, secara agama Islam.
Congres XVI
Memajukan bahasa Arab, di mana sekolah Muhammadiyah yang dipandang perlu.
Congres XVII
Plank (papan nama) sekolah Muhammadiyah harus ditulis dengan huruf Arab :
“Al-Madrasatul Muhammadiyah” di atas. Dan ditulis huruf latin nama sekolah itu,
di belakangnya memakai “Muhammadiyah” juga. Untuk 2e Inl. School ditulis
Standaardschool.
Menyepatkan pengajaran-pengajaran Muhammadiyah dengan madrasah Wustha
dan naik ke Madrasah Mu‘allimin atau Muballighin atau Zu‘ama, Cabang-0cabang
harus mengadakan Standaardschool dn Wustha, yang dapat berhubungan dengan
tiga sekolah itu.
Congres XVIII
Dasar sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tidak bersubsidi sebagai berikut:
a.
Akan menerima dan dimintakan sokongan untuk semua sekolah
Muhammadiyah kepada siapa saja yang dapat dan mau menolong, asal tidak
akan mengubah asas dan maksud kita mengadakan sekolah-sekolah itu.
b.
Mempersatukan dan menyamakan peilnya (tingkat) pengajaran pada semua
sekolah-sekolah pendasar kepunyaannya Muhammadiyah seluruhnya.
(Berhubung dengan keputusan ini M.P.M. akan membuat leerplan-leerplan (kurikulum)
yang harus diturut oleh semua sekolah-sekolah Muhammadiyah seanteronya yang
maksudnya akan meninggikan harga sekolah-sekolah Muhammadiyah dan mengadakan
persatuan di antaranya sekolah-sekolah yang bermacam-macam keadaannya pada masa
itu.)
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37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.

45.

Congres XIX
Dengan mengingati anak cucu kita yang mesti kita didik dengan Agama Islam,
sedang bulan Ramadhan, itu waktu vacantienya (liburnya) semua pengajaran Islam
untuk ibadat puasa yang dimuliakan, maka tetaplah vacantie besar di dalam
pengajaran Muhammadiyah itu pada bulan Ramadhan dan tahun permulaan
pengajaran itu tetap pada bulan Syawal.
Madrasah Ibtidaiyah dan Wustha, semua urusannya dimasukkan kepada Majlis
Pengajaran dan Madrasah Muballigh (Tablighschool) dimasukkan dalam pimpinan
Bahagian Tabligh.
Congres XX
Benih agama dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya dapat dimasukkan
menjadi hoofdvak (mata pelajaran pokok).
Mengadakan Schoolopziener Agama (Pengawas Agama) pada tiap-tiap Daerah.
Caranya dipilih oleh Daerah sendiri dan ketetapannya oleh M.P.M.
Diperingatkan supaya Muhammadiyah mengadakan sekolahan pertukangan,
pertanian, perdagangan dan lain-lain vakscholen (sekolah kejuruan).
Congres XXI
Meninggikan peil (mutu) pengajaran Madrasah Mu‘allimin Muhammadiyah,
diserahkan kepada H.B. Muhammadiyah Bahagian Pengajaran Yogyakarta.
Congres XXII
Buah Congres Makassar No. 26 diubah perkataannya menjadi : “Guru-guru
perempuan yang memberi pelajaran di sekolah Muhammadiyah dan `Aisyiyah
seumumnya, hendaklah memakai kudung”.
Liburan sekolah Muhammadiyah dibikin sama se Indonesia. Mengingat adanya
liburan (sekolah), yaitu menghormat atau meminggukan hari Ahad itu suatu syi‘ar
Kristen semata-mata, maka Muhammadiyah meninggalkan itu dan menggantikan
dengan hari Jum‘ah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang belum ditutup pada
hari Jum‘ah harus ditutup pada hari itu.
Congres XXIII
Tentang benuman (penempatan) guru sekolah yang tidak bersubsidi:
a. Keangkatan, kelepasan dan kepindahan guru-guru yang tidak bersubsidi ada
di tangan Majlis Consul atau Consul.
b. Buat Cabang-Cabang dan Grup-Grup di dalam satu Daerah yang belum ada
Consul H.B. Muhammadiyah, maka keangkatan, kelepasan dan kepindahan
guru-guru itu ada dipegang oleh Hoofdbestuur (M.P.M.)
c. Keputusan ini berlaku sesudah ditanfidzkan oleh H.B. lengkap dengan
peraturan-peraturannya.

HAL TABLIGH DAN PENYIARAN
46.

Congres XV
Muhammadiyah Bahagian Tabligh harus mengadakan Kursus Guru Muballigh,
dengan pengajaran Agama yang semasak-masaknya. Berhubung dengan
Tablighschool yang dibicarakan di dalam Congres ke 19, maka arti Kursus Muballigh
itu ialah Madrasah Muballigh Muhammadiyah (Tablighschool) yang diadakan
oleh Bahagian Tabligh.
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47.
48.
49.

Memperhatikan pengajaran Agama Islam dalam sekolah-sekolah Gouvernement
(Negeri).
Congres XVI
Berusaha khutbah Jum‘at berbahasa Bumiputera (Melayu).
Congres XX
Diserahkan kepada Consul, supaya diikhtiarkan berdirinya Madrasah Muballigh
(Tablighschool) Muhammadiyah.

HAL TAMAN PUSTAKA DAN PENERBITAN
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.

Congres XV
Mengadakan Handleiding (buku pegangan) pengajaran Agama dengan urut.
Mengeluarkan sebuah buku babad (tarich) Agama Islam di tanah kita dan agama
sebelumnya. Penerbitan tarikh ini diserahkan kepada “Penerbit Buku Sekolah
Muhammadiyah”. Kitab tarikh ini diperuntukkan buat sekalian sekolah yang mana
akan ditetapkan oleh M.P.M.
Mengarang keterangan dan maksud statuten Muhammadiyah dengan disertai ayatayat Al-Quran dan Hadits.
Cabang-Cabang boleh menyalin statuten Muhamnmadiyah dengan bahasanya
sendiri dan diafsahkan oleh H.B.
Commissie van Redactie (Dewan Redaksi) Taman Pustaka Yogyakarta harus
menambah perhatian akan isi dan koreksi Almanak, sehingga berarti dengan
Almanak Muhammadiyah.
Membuat kitab-kitab bacaan Jawa dan Melayu untuk sekolah Muhammadiyah.
Congres XVII
Melahirkan keberatan kepada yang wajib, bahwa di dalam Vloksbibliotheek,
Leeszalen (Taman Bacaan Rakyat, Ruang Baca) dan sebagainya kepunyaannya,
terdapat buku-buku yang menyakitkan hati orang Islam.
Congres XVIII
Congres sangat mufakati berdirinya suatu badan Uitgeefster Mij. Untuk menerbitkan
buku-buku Muhammadiyah. Tidak akan mengurangi kemajuannya Taman Pustaka
di Cabang-Cabang dan Grup-Grup, dan mengingat pula akan keperluannya bukubuku Muhammadiyah, teristimewa buku-buku untuk keperluan sekolah
Muhammadiyah, maka Uitgeefster Mij. itu dikhususkan untuk menerbitkan bukubuku pengajaran sekolah guna mencukupi keperluan Muhammadiyah se Hindia
Timur.
a. Untuk modal Uitgeefster Mij itu harus diadakan aandeelen yang f.25,(duapuluh lima rupiah) buat satu aandeel.
b. Aandeelhouders dari Mij harus terdiri dari Cabang dan Grup Muhammadiyah
se Hindia Timur. Maka dari itu tiap-tiap Cabang diwajibkan membeli aandeel
sekurang-kurangnya satu aandeel. Grup-Grup tidak diwajibkan akan tetapi
diharapkan juga turut membelinya.
c. Uitg. Mij. ini ada di dalam urusan organisasi Muhammadiyah, yang memang
terdiri dari padanya.
d. Adapun kedudukannya di Yogyakarta. Rancangan peraturan Uitg. Mij. itu
telah disiarkan oleh H.B. Bg. Taman Pustaka.
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59.
60.
61.

62.
63.

64.

Congres XIX
Suara Muhammadiyah diakui menjadi oficieel organ (berita resmi) Muhammadiyah.
Nama “Suara Muhammadiyah” dilarang dipakai buat nama organ Cabang dan Grup.
Mengadakan dan menerbitkan kitab “Tarikh Muhammadiyah” dan “Tarikh
almarhum K.H.A. Dahlan”.
Congres XX
Diserahkan kepada H.B. untuk membuat kitab tuntunan Muballigh, yang memuat
macam-macamnya daya-upaya buat memajukan Muhamma- diyah.
H.B. supaya menerbitkan verslag keputusan Tarjih dengan lengkap tentang alasanalasan dan hujah-hujah Majlis Tarjih, agar sekalian Muballighin dapat menguatkan
dan mempertahankan akan keputusan itu dengan terang.
Congres XXI
Untuk membesarkan kapitaal Uitgever Mij Muhammadiyah Hindia Timur, maka
aandeelnya boleh dibeli juga oleh sekutu Muhammadiyah.
Congres XXII
Menguatkan keputusan Congres ke 18 (lihat no.57 di atas) tentang Uitg. Mij
Muhammadiyah, supaya dapat ringan pembelian aandeel dari Uitg. Mij itu bolehlah
diangsur buat tiap-tiap Cabang 5 kali @ f.5,- dalam tempo lima bulan dan Grup 10
kali @ f.2,50 dalam tempo 10 bulan.
Congres XXIII
Hoofdbestuur diserahi mempersatukan perkataan-perkataan yang dipakai di dalam
Statuten dan Huishoudelijk Reglement.

HAL PERTOLONGAN
65.
66.
67.

68.

69.

Congres XV
Muhammadiyah harus berikhtiar memperbaiki pembagian zakat fitrah dengan
memberi tuntunan.
Ikhtiar supaya Pemerintah mengeluarkan armgeld (dana santunan) guna tolong
kepada kaum miskin Islam.
Ikhtiar jika ada kejadian orang Islam meninggal dunia tersebab dari marabahaya,
mayitnya supaya diserahkan sajalah kepada Persyarikatan Islam atau ahli
warisnya. Jangan sampai dibelek (dioperasi) dan dipotong-potong (visum et
repertum).
Congres XVIII
Dalam satu-satunya Daerah Muhammadiyah sekurang-kurangnya harus diadakan
sebuah rumah pertolongan.
Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang rumah-rumah pertolongan
itu diserahkan atas kemufakatan Konperensi Daerah.
Congres XX
Muhammadiyah tidak akan mengerjakan reclasseering boei.

HAL LAIN-LAIN
70.

Congres XV
Muhammadiyah harus minta supaya uang masjid, sebahagian digunakan untuk
rumah miskin dan menyekolahkan anak-anaknya.

Resume Buah Congres Muhammadiyah (XV-XXIII)
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.

79.

80.

Meminta dicabutnya reglement yang mengharuskan diperiksanya bakal temanten.
Meminta perkawinan dilapangkan, jangan dihubung dengan tanggungan Negeri.
Congres XVII
Meminta dicabutnya Guru Ordonantie dan menunjukkan keberatan-keberatannya.
Congres XX
Koperasi harus di luar organisasi Muhammadiyah.
Muhammadiyah tidak perlu menyampuri badan Raad-raad (Pengadilan).
Congres XXII
Diperingatkan, Muhammadiyah harus memikirkan tentang ekonomi rakyat,
terutama sekutu Muhammadiyah, menurut pimpinan Agama Islam.
Congres XXIII
Segala adat yang tidak cocok serta melanggar peraturan dan perintah Islam, wajib
diikhtiarkan hindarnya. Adapun ikhtiarnya diserahkan kepada Hoofdbestuur
Muhammadiyah dan Consul-Consulnya, supaya mempelajari dan menyelidiki
guna menetapkan ketentuan-ketentuan yang mesti dijalankan oleh Muhammadiyah
seumumnya.
(catatan: Putusan ini dihapuskan oleh Congres ke 24, sebab adanya dengan tiadanya
putusan itu sama saja.)
Muhammadiyah menetapkan bahwa segala peraturan nikah, baikpun dari adat
maupun dari Pemerintah yang tidak cocok dengan peraturan Islam, itu nyatanyata memberatkan pikulan rakyat dan melapangkan perzinaan. Maka dari itu,
Hoofdbestuur Muhammadiyah supaya memberitahukan kepada Pemerintah,
bahwa Muhammadiyah akan menjalankan peraturan nikah menurut sepanjang
kemauan Agama Islam, guna mencukupi bunyi Statuten Muhammadiyah artikel 2
alinea b. Jika hal ini akan dirintangi oleh Pemerintah, maka Hoonfbestuur
Muhammadiyah akan menentukan sikap yang sekuat-kuatnya.
Untuk mencukupi kepentingan-kepentingan dari masalah tentang meninggikan
martabat kaum Muhammadiyah di dalam keduniaan dan keakheratan, maka
Congres menyerahkan kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah untuk mengadakan
tuntunan buat kaum Muhammadiyah seumumnya dengan memperingati segala
praeadvies-praeadvies yang telah diajukan oleh Congresisten, praeadvies mana
diakui baiknya oleh Congres. Di dalam hal mengerjakan ini, H.B. Muhammadiyah
diperkenankan berembugan dengan Dagelijks Bestuur (Pengurus Harian) Majlis
Tarjih, Consul-Consul H.B. dan orang-orang yang dipandang perlu oleh
Hoofdbestuur Muhammadiyah. Kemudian setelah selesai, maka Hoofdbestuur wajib
mentanfidzkan kepada segenap Cabang dan Grup Muhammadiyah buat dikerjakan.
Congres meminta kepada Pemerintah, supaya kalau Muhammadiyah mengadakan
sembahyang ‘Ied tidak usah minta idzin atau memberitahu kepada pembesar
masing-masing tempat, begitu juga apabila memotong hewan buat Qurban supaya
tidak dikenakan bea potongan.
Sembahyang hari raya dijalankan oleh Muhammadiyah di tanah lapang. Kalau
diharuskan juga, sembahyang hari raya di tanah lapang itu dengan minta idzin,
supaya permintaan itu dibikin sekali saja buat selama-lamanya dan untuk
Muhammadiyah se Indonesia.
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KEPUTUSAN
CONGRES MUHAMMADIYAH BAHAGIAN PEMUDA
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Congres XVII
Mengajar peri ke-Muhammadiyah-an dan organisasi kepada pemuda-pemuda
Muhammadiyah.
Congres XIX
Di dalam Congres, Bahagian Pemuda diperkenankan mempunyai Besloten
vergadering (rapat tertutup) sendiri, untuk membicarakan dan memutus- kan halhal yang berhubungan dengan Pemuda Muhammadiyah dan diperkenankan pula
mengadakan Openbaar (rapat umum terbuka) Congres juga sendiri.
Congres XX
Hal Menteri Daerah
Menteri Daerah dikandidatkan (dicalonkan) oleh Daerah, diangkat dan ditetapkan
oleh H. B. Muhammadiyah Hindia Timur Majelis III di Yogyakarta, banyaknya
tiap-tiap Daerah seorang. Beayanya dipikul oleh masing-masing Daerah dan
banyaknya terserah kepada Daerah. Pembahagian Daerah-Daerah H. W. menurut
Daerah-Daerah Muham- madiyah. Menteri Daerah ditetapkan buat 3 tahun lamanya.
Instruksi Menteri Daerah diserahkan kepada Majelis III
Buku Tuntunan (Handleiding)
Keluarnya Handleiding-Handleiding diserahkan kepada H.W. Yogyakarta.
Hizbulwathan Blad
Diterbitkan tiap-tiap bulan sekali, menurut bulan Islam. Beayanya dipikul oleh H.
W. Hindia Timur. Terbitnya diserahkan kepada Majelis III. Buat penerbitan yang
pertama, sekalian Cabang dan Grup H. W. diharuskan memberi sokongan uang.
Centraal Magazijn
Diadakan oleh Hizbulwathan dan bertempat di Yogyakarta. Peraturannya
diserahkan kepada Majelis III.
Leider Cursus (Kursus Kepemimpinan)
Menurut putusan Congres ke 19, Leider Cursus sudah diadakan di Yogyakarta
dan dianggap sah dan menjadi percontohan.
Hal Commissie
Mengadakan Commissie yang membicarakan: pakaian, pelajaran, tanda-tanda dan
lain-lain dengan diberi kuasa volmacht (mutlak) terdiri dari:
H. W. Betawi
saudara Damanhuri
H. W. Yogyakarta
saudara Djumairi
H. W. Madiun
saudara Soejitno
H. W. Solo
saudara Soenarto
Majelis III
saudara Gatot
Membakar kayu
Meminta keterangan kepada Majelis Tarjih berhubung dengan hukum agama.
Mengadakan ledenlijst (daftar anggota) H. W. Hindia Timur.
Congres XXI
(Menukil dari Buah Congres Makassar)
Di mana Cabang dan Grup yang mengirimkan utusan mencari derma, terutama ke lain
tempat, meskipun utusannya Muhammadiyah, hendaklah menurut kebijaksanaannya,
tentang utusan itu berpakaian dienst (dinas) H. W. atau pakaian lainnya.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Untuk menjaga supaya gerak jalannya kepanduan (Hizbul Wathan) dalam
kalangan kita dapat terpikir dengan sungguh-sungguh, maka H. B. Muhammadiyah
mengadakan Majelis Pemuda Muhammadiyah. Jalan dan aturannya diserahkan
kepada H. B. Muhammadiyah; dengan diperingati bahwa H. W. di sini harus
diartikan Pemuda Muhammadiyah.
Cabang-Cabang Bahagian Pemuda Muhammadiyah dibebaskan berhubungan
sendiri dengan Majelis Pemuda Muhammadiyah. Hal berhubungannya dengan
Cabang Muhammadiyah di tempat masing-masing sebagai mengamat-amati atau
sebagai orang tuanya.
Diperingatkan supaya dalam kalangan H. W. mengadakan gerakan yang menuju
pada kesehatan badan, dengan cara: mengetahui asalnya penyakit dan penolaknya,
seperti gerakan “Gezondheid Brigade” (Barisan Kesehatan) yang diadakan oleh
Pemerintah.
Congres XXII
Tanda Sekutu:
a. Sebagai yang termuat dalam Praeadvies (prasaran) (dari Yogyakarta) cara
mengisinya secara Muhammadiyah.
b. Cabang yang dapat mencetakkan tanda sekutu, boleh mencetak- kannya sendiri,
asal saja bangun, ukuran dan warnanya (segala-galanya) sama.
c. Cabang yag tidak dapat mencetakkan sendiri, boleh pesan kepada Majelis atau
Cabang yang bersedia.
d. Perkataan kelakuan yang tertulis di sebelah tanda sekutu itu, diserahkan
kepada Majelis Pemuda Muhammadiyah supaya diganti dengan yang lebih
baik.
e. Majelis Pemuda Muhammadiyah akan memberi contoh tanda sekutu kepada
Cabang-Cabang, sebelum ada contoh, Cabang tidak boleh mencetakkan.
f. Karcis-karcis H. W. yang sudah ada itu masih boleh diteruskan dipakai.
Beaya Majelis Pemuda Muhammadiyah:
a. Sekalian Cabang dan Grup Bahagian Pemuda diwajibkan memberi sokongan
secukupnya kepada Majelis Pemuda Muhammadiyah satu kali.
b. Adapun beaya Majelis Pemuda Muhammadiyah seterusnya akan dipikul oleh
Hoofdbestuur Muhammadiyah.
Centraal Magazijn Hizbulwathan.
Pimpinan Majelis Pemuda Muhammadiyah, dengan:
a. Konperensi Daerah Pemuda Muhammadiyah, diadakan bersama-sama dengan
Konperensi Muhammadiyah. Sebelum Konperensi Muhammadiyah terjadi,
diwajibkan memberi tahu kepada Majelis lebih dahulu, dengan disertai
agendanya.
b. Mengadakan tourne:
(1)
Jika tourne diminta oleh Cabang, maka beaya tourne dipikul oleh Cabang
semua (100%).
(2)
Jika Majelis yag memandang perlu, Majelis boleh tourne, serta beayanya
dipikul oleh Majelis dengan yang didatangi, masing-masing diwajibkan
menyokong 50% dari beaya.
c. Orgaan (majalah), diserahkan kepada Majelis (tentang keluarnya dan segalagalanya)
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19.

20.

Perubahan putusan yang sudah-sudah:
a. Pemimpin Daerah Pemuda Muhammadiyah diserahkan kepada seorang (1
orang) yang dipilih dan dia boleh memilih atau mengambil pembantupembantu untuk mengerjakan Pemuda Muhammadiyah seumumnya. Orang
yang diserahi pimpinan Daerah ini dinamakan “Wakil Majelis Pemuda
Muhammadiyah”. Salah satu dari Pembantu Wakil Majelis Pemuda
Muhammadiyah dinamakan “Menteri Daerah”, ialah yang mengerjakan halhal yang mengenai Hizbulwathan. Nama pembantu lain-lainnya akan
dirancang oleh Majelis Pemuda Muhammadiyah dan akan disiarkan. Pekerjaan
Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah, ialah memimpin dan mengamat-amati
jalan pekerjaan Pemuda Muhammadiyah dalam Daerahnya. Wakil Majelis
Pemuda Muhammadiyah itu dipilih dalam Konperensi Daerah Pemuda
Muhammadiyah dan disahkan oleh Majelis Pemuda Muhammadiyah.
b. Instruksi Menteri Daerah yang sudah ada diserahkan kepada Majelis Pemuda
Muhammadiyah supaya diperiksa lagi dan dipilih mana yang perlu. Hal ini
akan lekas disiarkan. Akan tetapnya instruksi itu dalam Congres yang akan
datang.
c. Majelis Pemuda Muhammadiyah akan membuat stamboek. Dan akan memberi
contoh kepada Cabang-Cabang, bagaimana cara membuat ledenlijst (daftar
anggota).
d. Tuntunan yang sudah-sudah diserahkan kepada Majelis Pemuda
Muhammadiyah dan akan ditambah seperlunya untuk gerakan-gerakan.
Congres XXIII
Hal Majalah Pemuda Muhammadiyah: Kapitaal (modal) untuk penerbitan diambil
dari uang derma dari sekian utusan Congres, (dalam sidang yang pertama ini
Majelis telah menerima uang derma sebanyak f.6,75 dari hadirin dan dari
tanggungan Cabang masing-masing f.2,50 serta Grup masing-masing f.1,- yang
harus dibayar lunas di dalam 3 bulan sesudah Congres. Masing-masing Cabang
dan Grup diwajibkan menjadi langganan serta berikhtiar mencari tambahan
banyaknya langganan. Redaksi, administrasi dan lain-lainnya diserahkan kepada
Komisi, yang terdiri dari Majelis, wakil-wakil Majelis dan saudara-saudara yang
dipandang perlu diajak berembug.
Keputusan Komisi majalah:
a. Redaksi majalah kita bertempat di Mataram (Yogyakarta).
b. Adanya majalah kita supaya dipimpin oleh Hoofdredaktur (bukan Komisi van
Redaksi)
c. Administrasi dipegang Mataram (Yogyakarta).
d. Majalah ini diberi nama “Suluh Pemuda Islam”.
e. Isi orgaan (majalah): (1) Berita oficieel (resmi), (2) Agama, (3) Gerak badan, (4)
Kepanduan, (5) Tauladan Pemuda, dan (6) Pengetahuan dan perkabaran yang
berfaedah bagi umum yang terutama kaum muslimin.
f. Bangun dan modelnya dibuat buku dengan diberi tanda melati.
g. Terbitnya 2 kali sebulan.
h. Orang umum boleh berlangganan: buat anak-anak sekolah dari mana saja,
harganya diringankan.
i. Harga majalah ini supaya dibuat semurah-murahnya.
j. Bahasa yang dipakai: bahasa Indonesia.
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21.

Hal beaya Majelis Pemuda Muhammadiyah: Cabang dan Grup diwajibkan
menyokong kepada kas Majelis sedikitnya f.0,50 bagi masing-msing Cabang dan
f.0,25 bagi tiap-tiap Grup, sekwartaalnya (3 bulan).
22. Hal gerak badan:
a.
Maksud memajukan dan memperbaiki gerak badan dengan kegembiraan yang
mendatangkan kesehatan bagi Pemuda Muhammadiyah yang tak menyalahi
ke-Islaman.
b.
Cara memajukan gerakan ini:
I.
Mengadakan ujian:
(1) Peraturannya akan ditentukan oleh Majelis Pemuda (nummers –
banyak sedikitnya).
(2) Barang siapa di antara anak-anak dan pemuda-pemuda
Muhammadiyah lulus dalam ujiannya diberi surat keterangan
(diploma) dan tanda dengan membayar.
II. Mengadakan perlombaan.
(1) Perlombaan Daerah: Di dalam sedikitnya setahun sekali oleh masingmasing Daerah, dikunjungi oleh sekalian Cabang dan Grup dalam
Daerah itu, diatur oleh masing-masing Daerah.
(2) Perlombaan Akbar: Diadakan tiga tahun sekali dalam Congres Akbar,
di antara sekalian Daerah se-Indonesia, diatur oleh Majelis Pemuda
Muhammadiyah.
c.
Untuk mencukupi maksud diatas: maka di dalam Bg. Pemuda diharuskan
mengadakan:
I.
Atletik, misalnya spring-, loop-, werp-, zwem nummers, dan lain-lain
sebagainya.
II. Party spelen (pertandingan beregu), misalnya korfbal, kasti, handbal dan
lain-lainnya.
23. Hal kepanduan.
a.
Di bawah Majelis Pemuda perlu diadakan suatu badan yang khusus untuk
memikirkan pimpinan Hizbul-Wathan.
b.
Anggota badan ini ketetapannya diserahkan kepada Majelis Pemuda.
c.
Badan ini bernama: Pusat Pimpinan Hizbul-Wathan.
d. Pusat Pimpinan Hizbul-Wathan ini bertempat di Mataram (Yogyakarta).
e.
Semua ketentuan yang mengenai Hizbul-Wathan diserahkan kepada Majelis
Pemuda (Pusat Pimpinan Hizbul-Wathan).
24. Hal gerakan pendidikan.
Gerakan pendidikan ini selalu menjadi jembatan dan tangga kita untuk mencapai
Pemuda Islam yang berarti.
Dalam gerakan ini diadakan kursus:
a.
Bagi anggota-anggota dewasa.
b.
Bagi anggota anak-anak
c.
Bagi Pemuda umum.
A. Bagi anggota dewasa:
(1) Kursus Agama
a) mempelajari dan memperdalam keyakinan agama.
b) Mempelajari dan mengerjakan peradaban Islam.
c)
Mempelajari masalah peribadatan dan hukum syari‘at dengan
hikmah-hikmahnya.
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Kursus Pengetahuan Umum
a) Perjalanan Persyarikatan Muhammadiyah
b) Masalah umum yang terdapat di setiap masa.
c)
Debatting club
d) Perkabaran
e)
Kursus Pidato
Guru diambil dari barisan Pemuda dan Muhammadiyah, kecuali
jika ketiadaan. Tuntunan dan leerplan pengajarannya diserahkan
kepada masing-masing tempat.
B. Bagi anak-anak:
a.
Kursus
b.
Diadakan rapat yang tentu untuk pidato anak-anak.
c.
Diadakan perlombaan dan permainan.
d. Dan lain-lain yang menggembirakan kepada anak-anak
C. Bagi Pemuda umum:
a.
Mengadakan rapat terbuka (openbaar).
25. Hal gerakan voetbal (sepakbola) tiada dibicarakan pada Congres ini. Sebagai
peringatan gerakan ini menjadi perhatian oleh Majelis Pemuda.
26. Qa‘idah Bg. Pemuda diterima sebagaimana tersebut di dalam rancangan.

MUHAMMADIYAH BAHAGIAN ‘AISYIYAH
1.

2.

Nama Gerakan dan Urusan.
A. Nama-nama gerakan dalam Muhammadiyah Bg. ‘Aisyiyah yang sama
maksudnya harus dipersamakan, demikian pula plank-planknya (papan
nama). Menurut keputusan Kombinasi vergadering (rapat bersama)
Muhammadiyah, Pemuda dan ‘Aisyiyah seperti yang tersebut di bawah ini:
Umpama:
Madrasah Ibtidaiyah ‘Aisyiyah, Madrasah Trsanawiyah ‘Aisyiyah dan
Madrasah Bustanul Atfal ‘Aisyiyah. (Satu-satunya Madrasah tersebut
diatasnya dibubuhi letter (tulisan) Arab seperti contoh di atas.
Warna plank (papan nama): dasar hijau, tulisan kuning muda.
B. Nama-nama Urusan dalam Muhammadiyah Bg. ‘Aisyiyah:
Urusan Madrasah
diganti: Urusan Pengajaran
Urusan Wal‘asri
tetap
Urusan Dzakirat
tetap
Urusan Tabligh
tetap
Urusan Nasyiatul ‘Aisyiyah (Nasyiah)
tetap
Urusan Yatim Isteri
tetap
Kursus Islam
diganti: Tabligh ‘Aisyiyah
Kursus Anti Analfabetisme
diganti Pembantu Buta Huruf.
Perhubungan ‘Aisyiyah dengan luar.
Adalah sebagaimana keputusan Congres Muhammadiyah yang lalu:
(Turunan keputusan: Putusan no. 19 Perhubungannya Bahagian Cabang dengan
Bahagian Hoofdbestuur (Pengurus Besar) atau sebaliknya, bahkan perbuhungan
dengan luaran, adalah sebagai di bawah ini:
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a.

Hubungan dan sangkutan dengan lain-lain perkumpulan (luar
Muhammadiyah) haruslah dengan perantaraan Hoofdbestuur atau Pengurus
Cabang. Maka tidak diperkenankan Bahagian-Bahagian itu berurusan sendiri
kepada luaran melainkan Hoofdbestuur atau Cabanglah yang berhadapan).
b.
Tentang Hoofdbestuur ‘Aisyiyah tetap menjadi lid (anggota) dari P.P.I.I.,
Congres mufakat menurut sebagaimana keputusan Congres P.P.I.I. (Turunan
keputusan: Congres P.P.I.I. telah menetapkan bahwa Cabang-Cabang dari
perkumpulan tak usah dicatat menjadi anggota, melainkan Pengurus Besarnya
saja. Seperti: ‘Aisyiyah yang dicatat menjadi anggota Hoofdbestuurnya saja.)
3.
Pakaian perempuan secara Islam.
Hal cara pakaian menurut kehendak Islam, Congres menyerahkan kepada masingmasing Cabang dan Grup Bg. ‘Aisyiyah asal brukut (tertutup rapat) dengan semestinya.
4.
Nama Tablighschool diganti (menurut sebagaimana keputusan Kombinasi
vergadering – rapat bersama), dengan nama Madrasah Muballighat ‘Aisyiyah.
Yang diterima menjadi murid, keluaran (tamatan) Tsanawiyah dan mereka yang
sepadan pengetahuannya.
Yang mengatur leerplannya (kurikulumnya) dan lamanya madrasah itu diserahkan
kepada M.P.A.
5.
‘Aisyiyah umum harus berikhtiar mengadakan sekolah isteri.
6.
Semua ‘Aisyiyah harus mengadakan Madrasah Milliyah.
7.
Cabang-Cabang Bg. ‘Aisyiyah supaya mengadakan Wal‘asri, yang lidnya sedikitdikitnya Bestuur (Pengurus) Bg. ‘Aisyiyah yang mengadakannya.
8.
Pengajaran Nasyiatul ‘Aisyiyah sebagai di bawah ini:
a.
Agama Islam, teori dan praktek untuk anak yang tidak dapat pengajaran Agama
di sekolahannya. Dan praktek untuk yang sudah dapat pengajaran Agama.
b.
Bekerja dalam rumah-tangga (masak-masak).
c.
Handwerken (pekerjaan tangan).
d. Budi pekerti yang baik.
e.
Adat-istiadat negerinya sendiri yang tidak melanggar peraturan Islam.
f.
Gezondheidleer dan verbandleer (PPPK)
g.
Tolong-menolong
h. Handerarbeid (Kerajinan tangan)
i.
Hal ke-‘Aisyiyahan dan ilmu pendidikan, begitu pula diajar cara berbakti
kepada orang tuanya.
j.
Memelihara orang sakit.
9.
Untuk memenuhi Hindia Timur dengan ke-‘Aisyiyahan, ‘Aisyiyah umum harus:
a.
Memperbanyakkan Muballighat dengan mengadakan kursus guru Tabligh.
b.
Membanyakkan propaganda dengan mengadakan kursus Da’wah. Cara
mengadakan kursus guru Tabligh itu, lihatlah keputusan no. 35 hal “Cara
memperbaiki kursus Muballigh” di belakang.
10. Cara mengadakan wakil Majelis Pimpinan ‘Aisyiyah di dalam Daerah, dengan
mengangkat Consul, - menetapkan salah seorang lidbestuur (anggota pengurus) ‘Aisyiyah
dari masing-masing Daerah, supaya memimpin ‘Aisyiyah se-Daerahnya sendiri.
Memilihnya Consul itu di dalam Konperensi Daerah dan ketetapannya menjadi
Consul, M.P.A.-lah yang mengesahkannya.
11. ‘Aisyiyah umum supaya berikhtiar, hendaknya guru-guru yang memberi pelajaran
di dalam sekolah ‘Aisyiyah memakai kudung (mahromah).
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12. Di dalam Besloten (rapat tertutup) Congres, ‘Aisyiyah harus memakai bahasa
Indonesia; sedang di dalam openbaarvergadering (rapat umum terbuka) boleh
memakai bahasa selainnya, menurut keperluan Cabang dan Grup Bahagian
‘Aisyiyah di masing-masing tempatnya.
13. Suara ‘Aisyiyah tetap diterbitkan sebulan sekali, bahasanya yang terutama Melayu,
tebalnya omslag sebagaimana sekarang ini dan disiarkan dengan gratis.
14. ‘Aisyiyah mengadakan Fonds sendiri, untuk memberi pertolongan kepada anakanak bakal murid Madrasah Mu‘allimaat dan sekolah yang perlu, yang kekurangan
beaya. Cara mengadakannya dan reglemennya (peraturannya) terserah kepada
Cabang Bg. ‘Aisyiyah yang mengadakannya.
15. ‘Aisyiyah umum supaya mengadakan Tabligh ‘Aisyiyah yang dikhususkan untuk
pengawai-pegawai dan kawan-kawan (pelayan).
16. ‘Aisyiyah umum kalau hendak mencari derma, jangan sampai mengadakan penjualan
di dalam persidangan yang besar. Akan tetapi kalau memang sangat perlu memakai
uang, supaya mengadakan “pasar derma” yang melulu guna mencari uang.
17. ‘Aisyiyah umum supaya memperhatikan cara mengurus mayit perempuan, supaya
dapat diurus secara Islam dan mengadakan juga nasehat di mana orang kematian.
18. ‘Aisyiyah umum mesti menjalankan caranya orang mengawinkan dan menyunatkan
menurut sepanjang tuntunan Agama Islam dan mengadakan juga nasehat di mana
orang mengawinkan dan menyunatkan. Keterangan cara mempunyai kerja itu
menunggu putusan Majelis Tarjih.
19. Kaum ‘Aisyiyah yang melawat kematian (layat – Jw.) hendaklah memakai pakaian
yang kusut, yakni tidak berhias.
20. Berusaha supaya sekalian murid Muhammadiyah isteri dapat didikan dari Nasyiatul
‘Aisyiyah.
21. Tiap-tiap Cabang Bahagian ‘Aisyiyah harus menyokong “Suara ‘Aisyiyah”,
banyaknya f.3,- (tiga rupiah) tiap-tiap kwartal.
22. ‘Aisyiyah umum supaya mengadakan kursus bahasa Melayu dan ilmu guru (guru
Tabligh).
23. Mengadakan kursus membaca dan menulis, huruf yang diajarkan sedikit-dikitnya
huruf Arab dan Latin.
24. Mengutamakan Congres ‘Aisyiyah:
a.
Diperingatkan supaya sekalian utusan ‘Aisyiyah berpakaian secara Islam, cara
mana saja, berarti menambah akan syi‘ar ‘Aisyiyah.
b.
Di dalam Congres ‘Aisyiyah harus diadakan peperiksaan kesehatan Bayi.
c.
Di dalam Congres ‘Aisyiyah harus diadakan pula Congres Murid.
d. Dalam Congres, tentoonstelling (bazaar) buah tangan ‘Aisyiyah dan Nasyiah
harus dibesarkan.
25. Turne kepada Cabang-Cabang dan Grup-Grup Bahagian ‘Aisyiyah, dijalankan oleh
Consul M.P.A. di dalam Daerahnya masing-masing. Waktu berturne itu menurut
keputusan Konpererensi Daerah masing-masing. Ongkos turne dipikul oleh CabangCabang dan Grup-Grup Bahagian ‘Aisyiyah yang diturnei. Turne M.P.A. tetap.
Ongkosnya dipikul oleh ‘Aisyiyah yang diturnei. Waktu berturne itu terserah M.P.A.
26. Kursus Umum dibagi menjadi dua:
a.
Pelajarannya mondeling (lesan), untuk umum (tua dan muda).
b.
Pakai kelas-kelas (schriftelijk – tertulis) untuk saudara-saudara yang telah dapat
membaca dan menulis.
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27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

Leerplan:/Ilmu yang diajarkan: ‘Akaid, Fekih dan Tarikh. Tentang buku-buku untuk
handleiding (buku pegangan) terserah kepada masing-masing Cabang atau Grup
Bahagian ‘Aisyiyah asal dapat menetapi leerplan tersebut.
Majelis Pimpinan ‘Aisyiyah:
a.
Kewajiban dan hak Majelis Pimpinan ‘Aisyiyah itu memimpin Cabang dan
Grup Bahagian ‘Aisyiyah se-Hindia Timur.
b.
Duduknya seperti Hoofdbestuur Muhammadiyah.
c.
Beaya dipikul oleh sekalian Cabang dan Grup Bahagian ‘Aisyiyah (luar Ibu
Tempat). Masing-masing Cabang Bahagian ‘Aisyiyah diharuskan menyokong
f.0,50 tiap-tiap bulan dan masing-masing Grup Bahagian ‘Aisyiyah f.0,25 tiaptiap buan.
Tentang pengiriman sokongan tidak ditentukan waktunya (tidak diharuskan tiap
setengah tahun dan dijatuhkan pada bulan April dan Oktober).
Suara ‘Aisyiyah tetap diterbitkan dan diserahkan kepada M.P.A. Menentukan
medewerkers (pembantu-pembantu) terdiri dari ‘Aisyiyah: Madiun, Semarang,
Suronatan (Yogya), Pemalang dan Tegal.
Beaya Consul ‘Aisyiyah buat tulis menulis, diambilkan 40% dari uang sokongan
M.P.A. dari Cabang dan Grup Bahagian ‘Aisyiyah masing-masing yang menjadi
wilayahnya. Sokongan M.P.A. itu dikirimkan via Consul, dan sesudah Consul
mengambil 40%, maka yang 60% dikirimkan olehnya kepada M.P.A.
Qa‘idah Muhammadiyah Bahagian ‘Aisyiyah urusan Tabligh, Madrasah, Dzakirat,
Wal-Asri dan Nasyiah sudah disahkan.
Instruksi Consul Hoofdbestuur Muhammadiyah (Majelis Pimpinan ‘Aisyiyah).
Beaya Consul ke Congres, dipikul oleh Cabang-Cabang dan Grup-Grup Bg. ‘Aisyiyah
se Daerah masing-masing.
Tiap-tiap Cabang Bahagian ‘Aisyiyah mesti, dan Grup-Grup Bahagian ‘Aisyiyah
sedapat-dapat dalam ini tahun sedikit-dikitnya mengadakan:
a.
Madrasah Milliyah ‘Aisyiyah
b.
Madraah Ibtidaiyah
c.
Pembasmi Buta Huruf
Cara memperbaiki kursus Muballigh kita:
Hal Kursus:
Kursus Muballigh dibagi menjadi 2 bahagian:
Bg. A. Kursus untuk Muballighat, yang akan memberi pengajaran kepada kaum
terpelajar, priyayi dan kaum yang beragama lain.
Bg. B. Kursus untuk Muballighat yang akan memberi pengajaran kepada kaum
santri serta rakyat jelata.
Hal Leerplan:
Ilmu yang diajarkan dalam Bahagian a. ialah:
1.
‘Akaid
2.
Fikih, disertai dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan Hadits.
3.
Akhlak dan Adab.
4.
Tarikh Ambiya’ dan tarikh agama.
5.
Agama lain serta adat.
6.
Organisasi dan administrasi, serta aturan negeri, yang bersangkutan dengan
persyarikatan kita Muhammadiyah.
7.
Pimpinan dan ke-‘Aisyiyahan.
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8.
Praktek voordracht (berpidato) dan cara menjalankan.
9.
Tafsir Quran.
Ilmu-ilmu yang diajarkan dalam Bg. A. ialah:
1.
‘Akaid
2.
Fikih
3.
Akhlak dan Adab
4.
Tarikh Nabi s.a.w.
5.
Pimpinan dan ke-‘Aisyiyahan
6.
Tafsir Quran
7.
Voordracht (berpidato)
8.
Aturan negeri yang bersangkutan dengan Tabligh.
Adapun lamanya kursus itu, adalah terserah kepada Cabang atau Grup Bg.
‘Aisyiyah, asal dapat menetapi leerplan tersebut.
Hal penerimaan murid:
Yang diterima menjadi murid dalam Kursus Bg. A. ialah mereka yang telah dapat:
a.
membaca Al-Quran
b.
membaca serta menulis huruf Latin dan Arab
c.
mengerti tentang ilmu Fikih (sebagian hal ‘ibadah)
d. mengerti tentang ilmu ‘Akaid (sepadan dengan keputusan Majelis Tarjih)
e.
yang telah menjadi lid (anggota) Muhammadiyah isteri (‘Aisyiyah)
Yang diterima menjadi murid untuk Bg. B. ialah:
a.
yang telah dapat membaca Al-Quran
b.
yang telah dapat menjalankan ‘ibadah sehari-hari (puasa serta shalat)
c.
yang telah percaya serta mengakui kepada rukun iman 6
d. yang telah menjadi lid Muhammadiyah isteri (‘Aisyiyah)
e.
yang telah dapat membaca dan menulis edikitnya satu alfabet yang biasa dipakai
di tempatnya masing-masing.

***
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KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH KE 24
15–22 JULI 1935 DI BANJERMASIN
MUHAMMADIYAH
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Menerima baik putusan-putusan Congres ke 23 yang sudah diselesaikan dan tengah
dikerjakan; kecuali putusan no. 3 dan 7 akan dibicarakan pula.
Putusan no. 7 yang berhubungan dengan hasil Komisi untuk menyelidiki dan
mempelajari sambungan pengajaran anak-anak kita ke luar Indonesia yang perlu
dimajukan itu, tidak dapat diumumkan kecuali dari seorang lid komisi, tuan Farid
Ma’ruf. Maka guna kesempurnaan berjalannya keputusan itu, diserahkan dengan
sepenuhnya kepada Cabang Betawi yang telah membentuk satu Komisi, yang akan
memenuhi kehendak keputusan no. 7 tersebut.
Cara memelihara putusan Congres-Congres yang lalu diserahkan kepada
Hoofdbestuur dan Consul-Consul Hoofdbestuur (Majlis Tanwir).
Oleh karena permohonan pembebasan beaya potong hewan (slachtbelasting) untuk
Qurban, menurut putusan Congres ke 23 no. 79 tidak dikabulkan oleh Pemerintah,
yang mana alasannya ternyata amat bertentangan dengan hukum serta kehidupan
ke-Islaman, maka hendaklah Hoofdbestuur memajukan permohonan lagi kepada
Pemerintah akan pembebasan beaya potong Qurban itu dengan keterangan yang
jelas, sehingga dikabulkanlah. Jikalau Pemerintah tidak mengabulkan juga, dengan
tidak menunjukkan jalan-jalan untuk menghasilkan permohonan tersebut, maka
Congres akan berdaya-upaya dengan berdasar hukum Agama Islam, supaya Qurban
itu dapat dilakukan juga dengan sebaik-baiknya.
Majlis Kesehatan Muhammadiyah tidak diadakan, tetapi dicukupkan dengan
adanya Hoofdbestuur Muhammadiyah Bahagian P.K.O. saja; karena H.B.
Muhammadiyah Bahagian P.K.O. di Ibu Tempat itu berdiri sebagai Majlis.
Mengangkat satu badan Verificatie Comissie untuk membenarkan perhitungan dan
jalan Uitg. Mij Muhammadiyah, terdiri dari 2 orang dari Cabang Surakarta dan 1
orang dari Cabang Klaten.
Guna memenuhi putusan Congres ke 23 no. 3 hal hidupnya ‘Adil harus langsung,
yang ternyata masih ada sangkutannya l.k. f.450,- lagi dari Hoofdbestuur kepada
firma yang mengutangi Drukkerij (Percetakan) ‘Adil, yang mesti dilunasinya dengan
selekas-lekasnya, maka Hoofdbestuur supaya memerintahkan kepada ConsulConsul buat mengikhtiarkan uang dari Cabang dan Grup dalam Daerahnya masingmasing yang kewajiban menyokong ini.
Cara pembahagian yang akan dipikulkan kepada Consul-Consul dalam
mengikhtiarkannya itu, diserahkan kepada beleid (kebijaksanaan) Hoofd bestuur;
dan harus Consul menyetorkannya kepada Hoofdbestuur paling akhir pada bulan
Agustus 1935.
Kalau sangkutan tersebut telah lunas, maka Hoofdbestuur Muhammadiyah diberi
kuasa sepenuh-penuhnya merembuk hal penyerahan ‘Adil berhadapannya dengan
aandeelhouders ‘Adil.
Berhubung dengan banyaknya persangkutan dan kepentingan dalam memperbaiki
perjalanan Haji, maka:
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a.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Segala urusan memperbaiki perjalanan yang mengandung laba-rugi uang,
diatur di luar organisasi Muhammadiyah, sedang yang tiada, diaturlah dalam
organisasi.
b.
Guna mengatur mana-mana hal yang bersangkutan (mengandung laba-rugi)
atau yang tidak, dengan di luar organisasi atau di dalamnya, diserahkanlah
kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah; begitupun tentang pendirian badan
yang akan mewujudkan hal ini, diserahkan kepada H.B. juga.
Mengadakan badan yang memperbaiki cara pernikahan. Badan ini di luar organisasi
Muhammadiyah, yang dipertanggungkan kepada plaatselijk (setempat) satu-satu
Cabang dan Grup, yakni diartikan dengan mengharapkan adanya di segenap Cabang
dan Grup. Dan guna penuntunan badan ini tuan M. H. Mansur supaya mengarangkan
sebuah kitab “Tuntunan Cara Memperbaiki Pernikahan”. Sesudah karangan itu selesai
supaya diserahkan kepada H.B. Muhammadiyah buat diumumkannya.
Mengadakan badan Komisi yang akan menyelidiki, mempelajari dan merancang
hal perbaikan onderwijs (pengajaran) lebih-lebih yang bertali dengan adanya
keputusan Congres ke 18, 20 dan 21. Komisi supaya menyiapkan rancangannya
paling lambat hingga Congres ke 25 yang akan datang. Kemudian supaya rancangan
itu diserahkan kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah, agar diumumkan kepada
segenap Cabang dan Grup.
Qa‘idah Muhammadiyah Bahagian Pemuda yang sudah diterima oleh Congres
Muhammadiyah ke 23 di Yogyakarta, buat sementara disahkanlah dengan beberapa
perubahan.
Qa‘idah Majlis Tarjih yang lama, yaitu yang telah disahkan oleh Congres
Muhammadiyah ke 17, dimufakati akan mansukhnya. Sedang gantinya ialah
rancangan yang sudah dimuat di dalam Suara Muhammadiyah no. 4/1354 dengan
perubahan dan tambahan.
Congres ke 25 yang akan datang di Betawi.
Putusan yang tersebut dalam Buah Congres XXIII No. 76 yang berbunyi: “Segala
Adat yang tidak cocok serta melanggar peraturan dan perintah Islam, wajib
diikhtiarkan hindarnya. Adapun ikhtiarnya diserahkan kepada Hoofdbestuur
Muhammadiyah dan Konsul-konsulnya, supaya mempelajari dan menyelidiki guna
menetapkan ketentuan-ketentuan yang mesti dijalankan oleh Muhammadiyah
seumumnya” itu, oleh karena adanya atau tiadanya keputusan tersebut sama saja,
maka dihapuskan.
Berhubung dengan perbaikan ke-ekonomian di dalam kalangan Muhammadiyah,
maka:
a.
Mufakat adanya satu badan Majlis Pimpinan Ke-ekonomian di dalam
organisasi Muhammadiyah, untuk memimpin kepada jalannya ke-ekonomian
kepada lid-lid Muhammadiyah seumumnya.
b.
Ditentang buah usaha (perukunan ekonomi) di dalam kalangan
Muhammadiyah itu di luar organisasi.
c.
Zetel (tempat kedudukan) badan Majelis Pimpinan Ekonomi itu di Betawi.
d. Anggota badan ini terdiri sedikitnya 3 orang.
e.
Nama badan baru ini diserahkan kepada H.B. Muhammadiyah.
f.
Tiga orang anggota dari badan Majelis ini diserahkan pula kepada Cabang
Betawi supaya mengkandidatkan (mencalonkan), kemudian ditetapkan oleh
H.B. Muhammadiyah.

Keputusan Congres Muhammadiyah XXIV (1935) 
16.
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Huishoudelijk Reglement alinea 5 sub b. yang berbunyi: “Lid menjadi berhenti sebab
tidak mau membayar kontribusi dalam 3 tahun”, diubah dengan “Lid menjadi
berhenti sebab tidak membayar kontribusi dalam 1 tahun”; dan mulai berlaku nanti
pada 1 Februari 1936.

‘AISYIYAH
1.

2.
3.

Suara ‘Aisyiyah tetap diterbitkan dan diserahkan kepada Majelis Pimpinan
‘Aisyiyah (MPA). Sokongan uang dari Cabang-Cabang Bahagian ‘Aisyiyah tetap
sebagaimana keputusan yang lalu. Verslag (perkabaran) yang dimuat di dalam Suara
‘Aisyiyah hanya yang penting-penting.
Tiap-tiap Cabang dikirim 10 eksempelar dari S.A. dan tiap-tiap Grup 2 eksempelar.
Jika Grup itu menyokong dikirim lebih dari 2 eksempelar. Keputusan ini berjalan,
kalau sokongan dari Cabang-Cabang dapat beres, menurut sebagaimana yang telah
diputuskan.
Bahasa yang dipakai dalam S.A. tetap sebagaimana keputusan yang lalu.
Huruf yang dipakai dalam S. A. hanya huruf latin.
Tiap-tiap Congres diadakan pilihan medewerksters dan masing-masing
medewerksters yang lama boleh dipilih lagi. (catatan: keputusan ini dihapuskan
oleh Putusan Congres Seperempat Abad)
Nasyiatul ‘Aisyiyah dijadikan plan untuk tahun yang akan datang.
Perubahan pimpinan dan organisasi ‘Aisyiyah.
‘Aisyiyah diberi pekerjaan tiga urusan, yakni:
a.
Urusan Tabligh: menyiarkan Islam kepada penduduk seluruh Indonesia,
mengajak hidup secara kemauan Islam kepada umat Islam, mengadakan
Muballighat, membuka kursus, membikin openbaar (tapat umum) tabligh dan
sebagainya.
b.
Urusan Pengajaran: untuk mengadakan sekolah-sekolah terutama yang
teruntuk perempuan, yang sederhana, yang selaras dan khusus bagi hajat kaum
isteri. (Hal ini tidak sekali-kali berarti mengurangkan atau menghalangi
kemajuan isteri yang mencari pengetahuan apa saja dan sampai seberapa
tingginya).
Di mana Cabang dan Grup yang sudah mempunyai Urusan lebih dari 3 tersebut,
supaya diberi tuntunan supaya buah usahanya dapat langsung dengan baiknya.
‘Aisyiyah ada mempunyai sidang musyawarah sendiri, buat membicarakan dan
memutuskan hal-hal keperluan ‘Aisyiyah, umpama: Sidang Pengurus, Samenkomst
(rapat bersama), Conferensi, Congres dan lain-lain sebagainya.
Semua peraturan ‘Aisyiyah, mulai jalan persyarikatan sampai peraturan buah
usahanya: Tabligh, kursus Tabligh, leerplan (kurikulum) sekolah benuman guru
dan sebagainya, menjadi kewajiban Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah pun boleh
membikinnya dengan disahkan oleh Muhammadiyah.
‘Aisyiyah ada mempunyai badan yang memegang pucuk pimpinan dan tali
persatuan di atara ‘Aisyiyah seluruhnya, yakni Majelis Pimpinan ‘Aisyiyah (MPA)
pekerjaannya:
a.
Turne kepada Cabang dan Grup Bahagian ‘Aisyiyah, perlu memberi semangat
bekerja, menuntun cara bekerja dan menguatkan rasa dalam Islam.
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b.
c.

4.
5.

Mengatur dan memimpin Congres ‘Aisyiyah.
Tanfidz semua putusan Congresnya dan putusan Congres Muham- madiyah
serta Majelis Tarjih yang mengenai ‘Aisyiyah.
Pimpinan jalan organissi ‘Aisyiyah masing-masing, umpama: keluar masuknya
anggota, verslag dan pertanggung jawaban tahunan, urusan rintangan-rintangan
dan sebagainya diserahkan kepada Cabang Muhammadiyah masing-masing.
Menetapkan badan Komisi yang merancang instruksi M.P.A. dan Qa‘idah Bahagian
‘Aisyiyah.
Kursus Muballighat dijadikan rencana untuk tahun yang akan datang.

PEMUDA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Tentang Centraal Magazijn (Kedai Pusat) Pemuda Muhammadiyah dikuatkan
putusan Congres ke 22 di Semarang. Banyaknya anggota badan terserah kepada
Majelis Pemuda Muhammadiyah.
Instruksi Menteri Daerah Hizbulwathan:
Pasal 1. Menteri Daerah Hizbulwathan adalah seorang anggota Muhammadiyah
yang faham sungguh-sungguh tentang kepanduan Hizbulwathan.
Pasal 2. Menteri Daerah Hizbulwathan itu adalah seorang pembantu yang tertentu
dari Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah dalam Daerah.
Pasal 3. Menteri Daerah Hizbulwathan itu bekerja menjalankan kewajiban Majelis
Wakil Pemuda Muhammadiyah tentang pimpinan dan menjadi pengamat-amat
Hizbulwathan dalam Daerahnya.
Pasal 4. Segala pekerjaan Menteri Daerah Hizbulwathan itu atas tanggungannya
Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah.
Pasal 5. Kalau perlu, Menteri Daerah Hizbulwathan itu boleh mencari teman
secukupnya, dari anggota Muhammadiyah serta mendapat persetujuan dari Wakil
Majelis Pemuda Muhammadiyah.
Pasal 6. Ketetapan Menteri Daerah Hizbulwathan itu oleh Wakil Majelis Pemuda
Muhammadiyah atas usulnya Konperensi Daerah.
Pasal 7. Berhentinya Menteri Daerah Hizbulwathan itu atas kebijaksanaan Wakil
Majelis Pemuda Muhammadiyah dan selama-lamanya 3 tahun.
Menjadi peringatan tentang kehidupan Pemuda dalam zman ramai, yakni:
“hendaklah pemuda-pemuda kita diperhatikan tentang pencahariannya dengan
jalan pertanian, kerajinan tangan, perdagangan dan lain-lainnya”.
Ditetapkan tiap-tiap tahun Cabang dan Grup Bahagian Pemuda mengirimkan
verslagnya (laporannya) kepada Majelis Pemuda Muhammadiyah. Dan Majelis
Pemuda Muhammadiyah supaya mengirimkan blangko laporan tahunan itu.
Wajiblah tiap-tiap Daerah mengadakan Jambore Daerah sedikitnya setahun sekali.
Semua pemimpin-pemimpin Hizbulwathan (Pemimpin Pasukan dan pembantunya
ke atas) diberi surat ketetapan (besluit) oleh Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah,
yang mana modelnya (bentuknya) supaya dibikin oleh Pusat Pimpinan
Hizbulwathan. Besluit itu berlaku selama-lamanya satu tahun. Pemimpin
Hizbulwathan yang akan mendapat besluit itu harus mencukupi syarat-syarat yang
akan ditentukan oleh Pusat Pimpinan Hizbulwathan1).
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7.

Di dalam Congres harus diadakan besloten (rapat tertutup/khususi) dari Majelis
Pemuda Muhammadiyah dengan Wakil-wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah
(Pembantu-pembantunya) sendiri.
8.
Hak suara Pemuda seperti Muhammadiyah, satu orang satu suara.
9.
Majelis Pemuda Muhammadiyah supaya mengadakan wisselbeker (piala bergilir)
untuk Pemuda Urusan Gerak Badan2).
10. Sepakraga Hizbulwathan:
a.
Namanya Persatuan Sepakraga Hizbulwathan Indonesia (Ps. H. W. I.).
b.
Congres akan memperhatikan dan merundingkan maksud tambahan organisasi
dalam urusan gerak badan yang boleh disebut P. S. H. W. I.
c.
Yang diterima menjadi anggota P. S. H. W. I. ditentukan kesebelasan (elftal)
yang terdiri melulu sekutu Pemuda Muhammadiyah.
d. Lain-lainnya dari yang tersebut di dalam praeadvies (prasaran) diserahkan dengan
mutlak (volmacht) kepada Komisi yang terdiri dari sedikitnya 5 orang, yang
diserahkan kepada Majelis Pemuda buat mengangkat dan menetapkannya 3).
11. Menjadi peringatan:
a.
Akan masuk menjadi lid (anggota) Urusan, harus lebih dahulu menjadi lid
(anggota) Muhammadiyah Bahagian Pemuda.
b.
Pengurus Urusan hanya memimpin, seperti yang tersebut di dalam Qa‘idahnya
masing-masing.
c.
Hendaklah Pucuk Pimpinan Pemuda mengadakan kursus buat pertanian, buat
dipelajari oleh Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia dan disertai tuntunannya.
d. Hoofdbestuur Majelis Pemuda Muhammadiyah wajib memberi verslag
(laporan) tahunan pada tiap-tiap Congres.
e.
Supaya tambur (genderang) dan slompret (terompet) yang dijual oleh Centrraal
Magazijn Pemuda Muhammadiyah, hendaklah disamakan bunyinya, jangan
sampai berlain-lainan.
f.
Dalam perlombaan Akbar, supaya Majelis Pemuda menetapkan dengan pasti
macam berapa sport yang akan diperlombakan.

MAJELIS TANWIR
1.

Zetel (tempat kedudukan) Majelis Tanwir di Betawi. Dagelijksbestuurnya (pengurus
hariannya) terdiri dari 3 orang: 1). t. Kartosoedharmp, 2). t. Moehd Farid Ma’roef
dan 3). t. Tengkoe Radja Sabaroeddin.
Jikalau salah seorang dari 3 tersebut itu tidak dapat mengerjakan, buat
melengkapkannya diserahkan kepada beleid (kebijakan) Hoofdbestuur
Muhammadiyah. Keputusan ini mulai dikerjakan sesudah menerima peraturan dari
H. B. di dalam 3 bulan sesudah Congres ini.

1)

Diubah oleh keputusan Kongres ke 26, besluit itu oleh Meteri Daerah dengan persetujuan

2)

Wakil Majelis Pemuda.
Diubah dengan keputusan Kongres Seperempat Abad, lihat Keputusan Kongres No.3
Sudah selesai. Keputusan Kongres Seperempat Abad dan disempurnakan oleh Kongres ke 26.

3)
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Buah Congres ke 23 no. 76 tentang hal Adat yang bertentangan dengan Islam yang
wajib diikhtiarkan hidarnya oleh Hoofdbestuur dan Konsul-Konsulnya, dimajukan
kepada Congres akan hapusnya putusan itu.
Buah Congres ke 23 no. 77 tentang “segala peraturan nikah, baikpun dari Adat
ataupun dari Pemerintah yang tidak cocok dengan peraturan Islam, itu nyata-nyata
memberatkan pikul rakyat dan melapangkan perzinaan; di mana Muhammadiyah
wajib menjalankan peraturan nikah menurut sepanjang kemauan agama Islam”,
kini sedang dikerjakan oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah.
Cara menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana tersebut di dalam Buah Congres ke 23
no. 78, tentang mempertinggikan martabat Muhammadiyah dalam keduniaan dan
keakheratan, dengan:
a.
Mengadakan karangan-karangan yang merupakan pendidikan ruh untuk
mempertinggi martabat kita, karangan mana dimuat di dalam Suara
Muhammadiyah tiap-tiap bulan.
b.
Pengarangnya terdiri dari anggota-anggota Hoofdbestuur, Consul-consul dan
lain-lain karangan yang dipandang penting oleh H. B. Muhamma- diyah. Di
antara karangan-karangan yang termuat di dalam Suara Muhammadiyah itu,
Hoofdbestuur supaya memilih mana yang pantas buat ditanfidzkan, agar
dikerjakan oleh seluruh Cabang dan Grup.
Instruksi Consul pada Pasal 13 diubah. Perkataan yang berbunyi “Konperen si
Daerah” diganti dengan “Hoofdbestuur Muhammadiyah” dan perkataan yang
berbunyi “boleh” diganti dengan “wajib”.

***
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KEPUTUSAN
CONGRES MUHAMMADIYAH SEPEREMPAT ABAD (XXV)
21–16 JULI 1936 di BETAWI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kitab Riwayat Muhammadiyah Seperempat Abad.
Dimufakati adanya dengan mengangkat badan komisi terdiri dari 3 orang, yakni:
tuan M. J. Anies, sebagai kepala serta tuan H. Moechtar dan tuan M. H. Mansoer
sebagai anggota; segenap Consul H.B. Muhammadiyah menjadi pembantunya. Kitab
Riwayat Muhammadiyah Seperempat Abad tersebut kebenarannya diafsahkan oleh
H.B. Muhammadiyah. Majlis Tanwir memberi opdracht (perintah) kepada H.B.
Muhammadiyah supaya memberi izin kepada tuan M. J.Anis, kalau beliau minta
verlof (cuti) sementara waktu, untuk mengerjakan kewajibannya ini.
Instruksi dan sidang Majlis Tanwir.
Mengingat ayat yang dimaksudkan dalam H. R. fasal VII no. 6b, maka Majlis Tanwir
wajib menjaga jalan persyarikatan Muhammadiyah dan kemajuan agama Islam,
sehingga tiada terhambat oleh peraturan apa pun juga.
Semua rapat H.B. Muhammadiyah dengan Consulnya, diberi nama “Sidang Majlis
Tanwir”. Isi (agenda) setiap bersidang terserah Hoofdbestuur.
Perubahan instruksi Consul (Majlis Consul) fasal 6.
Guna meringankan segala pekerjaan, maka Consul itu harus mengadakan pembantu
(lid Majlis Consul) terlengkap dari:
a.
sedikitnya 3 orang dari Bestuur Muhammadiyah di dalam Daerahnya, yang
dipilih oleh Consul dan ditetapkan oleh Daerah.
b.
Kepala-kepala yang memegang pimpinan dalam masing-masing Daerah,
umpama dari ‘Aisyiyah, Pemuda, dan sebagainya. Di antara mereka itu ada
yang diangkat menjadi Sekretaris, Penningmeester (bendahara) dan Komissaris.
Kesemuanya itu dapat bekerja sesudah diberitahukan kepada Hoofdbestuur.
Masing-masing lid Majlis Consul itu dengan mandat (surat tanda perwakilan)
dari Consul, boleh melakukan pekerjaan Consul yang ditentukan.
Kepindahan zetel (tempat kedudukan) H.B.
Mengingat tiada adanya alasan yang sah buat memindahkan zetel H.B.
Muhammadiyah, maka belumlah masanya zetel H.B. Muhammadiyah dipindahkan
dari Yogyakarta.
Konferensi Daerah didatangi oleh wakil-wakil pucuk pimpinan.
Konferensi Daerah masing-masing yang akan datang (buat sekali Konferensi saja)
harus didatangi oleh Wakil Hoofdbestuur, Wakil Majlis Tarjih dan Wakil Majlis
Pemuda serta Wakil Majlis Pimpinan ‘Aisyiyah. Waktu Konferensi dan caranya,
ditentukan oleh Hoofdbestuur dengan peringatan bahwa pada perjalanan
mendatangi tiap-tiap Konferensi Daerah itu, supaya dikerjakan sekali jalan beberapa
tempat Konferensi tersebut, agar meringankan ongkosnya.
Majlis Pertolongan dan Kesehatan Muhammadiyah.
Di sisi Hoofdbestuur Muhammadiyah diberdirikan “Majlis Pertolongan dan
Kesehatan Muhammadiyah” (M.P.K.M.) yang akan memperhatikan segala
pertolongan dan kesehatan pada seluruh Cabang dan Grup Muhammadiyah di
Indonesia. Mencukupi H. R. fasal VII no. 6-b.

90
7.

 Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
Rapport (laporan) Komisi Perbaikan Onderwijs (Pengajaran).
Menerima baik raport (laporan) pendapatan Komisi yang menyelidiki tentang
perbaikan onderwijs, menurut keputusan Congres ke 24 no. 12, sebagai di bawah ini.
Pemandangan
Muhammadiyah itu suatu persyarikatan yang berasas, bercita-cita, bekerja
dengan sepenuh-penuhnya bagi Agama kita Islam yang diwahyukan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad , pesuruh Tuhan.
Al-Quran adalah puncak pedomannya.
Nabi besar Muhammad adalah suatu contoh dalam segala hal atas kebaktian
hambanya, yang wajib ditiru dan diperhatikan sungguh-sungguh.
Pokok hidup dan kehidupan Nabi Besar s.a.w. sejak kecilnya senantiasa
menjaga kesehatan, dan pencarian rezekinya sendiri dengan jalan yang halal,
dengan tidak mencongkakkan diri, kesemuanya dengan sabar, peramah dan baik
budinya; besarnya (dewasa) mulai menerima wahyu Ilahi senantiasa khusyu’
hatinya sambil menyebar-nyebarkan Agama Islam, ialah Agama yang diwahyukan
kepadanya. ‘Ibadat tidak terputus-putus, dengan bertabligh kepada siapa pun saja,
dari rakyat seumumnya sehingga raja-raja dari segala bangsa; dalam selama itu
pun pencarian rezeki bagi nafkah, dengan kuat juga dicarinya dengan baik-baik.
Riwayat Kolonial Onderwijs Politik memberi peringatan yang terang dengan
cuaca, bahwa hasil perbuatannya tiada memberi kepuasan dan kegembiraan bagi
rakyat Indonesia seumumnya.
Mula pertama bekerja Kolonial Onderwijs itu tidak lain dan tidak bukan,
akan mencari sebanyak orang-orang yang cakap membaca dan menulis untuk
menjadi pegawai sebagai kaum buruh.
Pada waktu malaise ini semakin nyatalah pendapatan kami tersebut di atas.
Muhammadiyah itu dibangunkan oleh ummat Islam, bertempat di Indonesia,
untuk keperluan sekalian makhluq Tuhan; ia mengetahui, melihat dan yakin bahwa
rakyat Indonesia pada umumnya tidak mengerti akan seluk beluknya Agama Islam,
walaupun mereka itu mengaku beragama Islam. Rakyat Indonesia sebagian besar
tidak dapat membaca dan menulis. Rakyat Indonesia jatuh dalam lembah
kemiskinan, meskipun di Indonesia sendiri banyak bahan-bahan yang dapat
menghasilkan pencarian rezeki. Rakyat Indonesia umumnya tidak mengerti
kesehatan, menjaga diri jangan sampai dihinggapi penyakit, demikianlah
menyebabkan tidak bernafsu dan tidak bangun bergiat untuk mencari sesuap nasi.
Dasar Perguruan Muhammadiyah:
Dengan sebab-sebab ini semua, maka merasa wajiblah Muhammadiyah
mengembalikan (mulihake Jw.), membangunkan dan mengobar-ngobarkan
semangat akan datangnya perbaikan akan kemuliaannya, dengan jalan perlahanlahan tetapi tentu dapatnya, maka buat eerste periode (periode pertama)
Muhammadiyah membangunkan perguruan-perguruan itu dengan mendasarkan
atas tiga tingkatan, yakni:
1.
Menggiring anak-anak Indonesia menjadi orang Islam yang berkobar-kobar
semangatnya dengan khusyuknya, lagi cerdas otaknya;
2.
Badannya sehat, tegap bekerja;
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Hidup tangannya, mencari rezeki sendiri, sehingga kesemuanya itu
membawa faedah yang besar dan berharga tinggi bagi badannya, dan juga
masyarakat hidup bersama.

Susunan dan Zetel (kedudukan) M.P.M.:
Dalam pada kita menentukan dasar seperti yang tersebut di atas, maka
ternyatalah bahwa keadaan yang sekarang ini M.P.M. tidak dapat bekerja sesuatu
apa pun, disebabkan rupa-rupa halangan yang terutama ialah kocar-kacirnya
pengurus.
Dalam tahun yang lalu pun keadaan M.P.M. sakit tidak mati, hidup tidak
bergerak.
Dengan demikian maka segala besluit (surat keputusan) Congres seperti yang
termaktub dalam buku Buah Congres ke XXIII pagina 16, 17 dan 18 “Hal Sekolahan”
sia-sia belaka menjadi keputusan, semua hampir tidak dapat dikerjakan oleh M.P.M.
yang sekarang ini.
Anjuran-anjuran dan praeadviezen Onderwijs yang datang dari kanan-kiri,
(selain putusan Congres), tidak memberi bekas ‘amalnya, malah-malah jadi
tanggungan yang berat dalam geestelijknya (jiwanya), dan terlantar pada akibatnya.
Oleh sebab itu maka Komisi seia dan sekata bahwa untuk memperbaiki
onderwijs kita sebagaimana yang dimaksudkan oleh putusan Congres Banjarmasin,
wajiblah pengurus M.P.M. itu diperbaiki dengan sungguh-sungguh, sehingga segala
pangkal dan pokoknya onderwijs kita dapat digalang dengan baik-baik oleh badan
baru itu.
Zetelnya di Mataram, Yogyakarta.
Badan baru M.P.M.
Dengan susunan baru itu maka dengan sendirinya nama M.P.M. itu hanya
satu saja, tidak lagi ada A, atau B, yang sekarang ada sebagian badan tinggal di
Solo ditiadakan.
Sengaja dikemukakan bahwa badan haru itu bekerja khusus dalam onderwijs
Muhammadiyah baik luar subsidi atau dalam subsidi dengan perlindungan
Hoofdbstuur, - memimpin semua bagian Pengajaran seluruhnya, - atau dengan
lain perkataan : bahwa M.P.M. agar dapat melangkahkan kakinya (pekerjaannya)
dengan hemat dan tentu, ia bekerja di bawah Hoofdbestuur, sehingga semua
perhubungan dan pekerjaan itu bolehlah menjadi alat bagi Hoofdbestuur untuk
dengan leluasa dipropagandakan dengan tidak mengeluarkan banyak ongkos,
cukuplah dengan dibawa ke mana-mana oleh utusan Hoofdbestuur kalau pada
waktu-waktu mereka bepergian mengunjungi Cabang atau Grup dan lain-lainnya;
maka perlulah Pemuka atau salah satunya lidbestuur (anggota Pengurus) M.P.M.
itu mengambil dari Dagelijksch (pengurus Harian) H.B.
Pekerjaan M.P.M.
M.P.M. mengatur dan bekerja dalam hal-hal yang bersifat umum dan speciaal,
umpamanya : Leerplan (dengan menentukan buku-bukunya); peraturan sekolahan
guru dan murid; vacantie (liburan) dan lain-lain yang diputuskan oleh Congres
dan rapat-rapat yang diadakan dengan suara bulat.
Kalau sekiranya Muhammdiyah akan mengadakan “Onderwijs Congres”
sendiri, maka M.P.M.-lah yang menjadi deskundig adviseur (penasehat utama) dan
menyiapkan segala apa saja yang bertali dengan Onderwijs Congres itu; Hoofdbestuur
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hanya memimpin pada sidang openbaarnya (pembukaan) saja, dalam hal ini maka
M.P.M. wajib duduk sebagai technisch adviseur (penasehat teknis).
8.
Officieel orgaan (Berita resmi)
Officieel Orgaan dalam Muhammadiyah dimufakati; maka semua officieel orgaan
yang diterbitkan oleh Majlis-Majlis dan Daerah-Daerah dipersatukan dalam Suara
Muhammadiyah. Ongkosnya diambilkan dari sebagian sokongan Cabang dan Grup
kepada Hoofdbestuur (serta Bagian-Bagian kepada Majlisnya). Pengirimannya gratis
kepada Cabang dan Grup serta Bagian-Bagian yang sudah ada Majlisnya.
9.
Pendirian Cabang di Ibu Tempat Yogyakarta
Untuk mendirikan sebuah Cabang dalam Ibu Tempat Yogyakarta, di mana
Hoofdbestuur berdiri, maka Majlis Tanwir tidak mempunyai keyakinan akan tegak
amalnya persyarikatan yang menjadi pedoman dan tuntunan bagi anak buahnya;
oleh sebab itu maka cukuplah sudah zetel (kedudukan/ domisili) Ibu Tempat itu
berdiri seperti yang sudah-sudah. Lihat fasal 6 bagian 1 dari Huishoudelijk
Reglement (ART).
10. Pendirian Majlis Tabligh dan memperkuat bertabligh.
Cara memperkuat tabligh kita dengan:
a.
Mengadakan tempat pengajaran dan pendidikan Muballigh Muhammadiyah
secara pondok, sedikitnya harus ada sebuah di Indonesia, dan banyaknya
diserahkan kepada Majlis Tabligh, di mana tempat yang perlu.
b.
Mendirikan Majlis Tabligh, zetelnya di Yogyakarta, pemilihan anggotanya dan
keangkatannya serta peraturan dan pekerjaannya diserahkan kepada H.B.
Muhammadiyah.
c.
Majallah untuk Muballighin dicukupkan memuatnya dalam officieel orgaan :
Suara Muhammadiyah.
d. Tiap-tiap Cabang sedapat-dapat mengirimkan satu murid, dimasukkan dalam
pondok itu.
11. Sekolah Tinggi
Sekolah tinggi sudah masanya diberdirikan, tempatnya di Betawi; segala beban dan urusannya
menjadi tangungan yang dipikulkan kepada Cabang Betawi. Sedang peraturan-peraturan
dan macamnya sekolah tinggi ini diserahkan kepada Cabang Betawi dengan advies(saran)nya
M.P.M.
12. Advies dari Pers untuk langkah di mana datang.
Menerima advies dari beberapa pers tentang langkah Muhammadiyah di masa yang akan
datang yang mana kesimpulannya:
a.
Menghendaki adanya sekolah tinggi dalam Muhammadiyah.
b.
Menghargai tuntunan perekonomian.
c.
Memberantas buta huruf.
d. Memperhatikan adanya rumah yatim piatu.
e.
Adanya Studiefonds (beasiswa) oleh Muhammadiyah.
f.
Langsungnya Dagblad (suratkabar harian) ‘Adil.
g.
Memperbanyakkan guru Muballigh untuk bangsa Tionghoa.
h. Adanya levensverzekering (asuransi jiwa) oleh Muhammadiyah.
i.
Adanya gedung (gebouw) di Ibu Tempat.
Semua pemberian advies dari pers ini diterma baik, ada yang menjadi peringatan
dan ada yang menambah kemajuan untuk dikerjakan oleh Muhammadiyah.
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Dagblad ‘Adil
Kelangsungan terbitnya dagblad ‘Adil sebagaimana yang telah diputuskan oleh
Congres ke 21 di Makassar, diserahkan kepada Cabang Surakarta, tidak menjadi
tanggungan dan urusan Muhammadiyah umum lagi.
Sokongan kepada Congres
Sokongan Cabang dan Grup kepada Congres pada tiap-tiap diadakan, ditetapkan:
a. Cabang f.7,50,
Bg. ‘Aisyiyah f.5,-,
Bg. Pemudanya f.1,50
b. Grup
f.2,50,
“
“
f.1,50,
“
“
f.0,75
Cabang atau Grup : Muhammadiyah, ‘Aisyiyah dan Pemudanya, yang tidak
memenuhi kewajiban ini, supaya menjadi perhatian Consul-Consul dalam
Daerahnya; pada hal mana yang nyata tidak memenuhi dan tidak memperhatikan
kewajiban ini, menjadi pertimbangan Hoofdbestuur dengan advies dari Consul
Daerah masing-masing.
Centraal Apotheek dan Yatim‘s dag (Apotik Pusat dan Hari Yatim).
Adanya central apotheek, yang menjual obat – pengobatan kepada seluruh
polikliniek Muhammadiyah dengan harga yang murah, serta menentukan
yatim‘sdag (Hari Yatim) bermaksud: menyemangatkan pertolongan pemeliharaan
yatim se Indonesia, diterima baik. Sedang cara mengaturnya diserahkan kepada
M.P.K.M.
Penyechorsan Cabang dan Grup terhadap keputusan Congres
Cabang dan Grup yang tidak menjalankan putusan Congres akan dischors (diberhentikan
untuk sementara); untuk mengerjakannya Hoofdbestuur menyerahkan kepada Majlis-Majlis
yang ada di Hoofdbestuur supaya dapat menyelidiki putusan-putusan yang tidak berjalan
atau dijalankan.

***
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KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXVI
6–13 OKTOBER 1937 DI YOGYAKARTA
1.
2.

3.

4.

Tempat dan waktunya Congres
Tempat Congres ke 27 yang akan datang menurut suara yang terbanyak jatuh pada
Malang, dan waktunya diserahkan pada H.B. Muhammadiyah.
Memakmurkan masjid-masjid
Mengingat bunyi Statuten Muhammadiyah artikel 3 ayat c, dan Qa‘idah Bg. Fasal
1 ayat c, maka buat mengerjakan memakmurkan masjid-masjid itu tidak usah
diadakan lagi sebuah badan (Bagian) baru, akan tetapi pekerjaan ini dicukupkan
pada Bg. Tabligh.
Membentuk sebuah badan komisi untuk menyelidiki keadaan masjid di
seluruh Indonesia. Komisi ini terdiri dari 3 orang yang duduk di Yogyakarta dan
dibantu oleh Consul-consul H.B. Muhammadiyah. Tiga orang di Yogyakarta itu
akan dipilih dan ditetapkan oleh H.B. Kemudian hasil penyelidikan itu diserahkan
pada H.B. dan diteruskan pada Majlis Tarjih, supaya Majlis Tarjih mengarang
sebuah buku “Tuntunan memakmurkan masjid-masjid”. Buku itu seakhir-akhirnya
pada Congres ke 27 yang akan datang sudah dikeluarkan.
Muhammadiyah harus mendirikan masjid-masjid (ikhtiar) di tempat-tempat
di mana belum ada masjid.
Muhammadiyah harus ikhtiar memakmurkan masjid-masjid yang sudah ada
menurut kehendak Islam. Jika hal ini tidak dapat dijalankan, maka harus
mengaturkan rapport pada H.B. yang akan menentukan sikap, yang harus
dijalankan.
Balai Muhammadiyah
Advies hal “Balai Muhammadiyah” dari H.B. Muhammadiyah Bg. P.K.O. seperti
yang termaktub dalam extra nomor Suara Muhammadiyah letter M yang mana
kesimpulannya:
“Balai itu menjadi pusat pertemuan dan peradaban yang hidup atas kesopanan
Muhammadiyah seluruhnya; berwujud sebuah rumah, baik dari bamboo atau kayu,
pun boleh dari batu yang didirikan menurut bangun dan teknik rakyat Indonesia,
dipakai untuk segala keperluan pergerakan kita, umpamanya: berapat, berkursus,
berkhitan (tetakan), pondokan tamu, keperluan persoon anggota seperti: mempelai,
kematian dan lain-lain; kalau ada kesempatan boleh juga digunakan untuk
keperluan umum dari luar kalangan Muhammadiyah. Sedapat-dapat, balai itu
dilengkapi juga dengan sebuah Mushalla dan sebuah rumah biasa (rumah tinggal)”
tidak dapat diwajibkan pada segenap Muhammadiyah seumumnya, akan tetapi
harua dianjur-anjurkan supaya dapat tercapai adanya “Balai Muhammadiyah”
itu di tiap-tiap Cabang.
Perbaikan Perjalanan Haji
Sebagaimana putusan Congres Banjarmasin, maka bagian perbaikan perjalanan
Haji, yang termasuk dalam organisasi Muhammadiyah itu hanya yang bersangkutpaut dengan keselamatan kandidat haji dari marabahaya dan dari kekeliruan
didalam mengerjakan ibadat Haji.
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Diserahkan kepada H. M. Soedja’ sebagai organisator, serta dibantu oleh tuan-tuan
H. Abdulkahar Mudzakkir dan R. Soetomo, buat membentuk sebuah badan
Perbaikan Perjalanan Haji di luar organisasi Muhammadiyah. Teman-teman lainnya
yang berpengetahuan dan berpengalaman tentang hal ini diserahkan pada tuan
H.M. Soedja’. Diperintahkan pada ketiga tuan-tuan tersebut supaya dapat
dikerjakan dari sekrang sampai pada hasilnya.
Pendirian Bank
Mengingat morat-maritnya perekonomian kaum Muslimin di Indonesia, maka untuk
memperbaiki dan menyusun perekonomian, sebagaimana putusan Congres di
Banjarmasin dan yang dikuatkan oleh putusan Congres Seperempat Abad di Betawi,
setelah mendengarkan dan membicarakan praeadvies tentang hal Pendirian Bank,
dari Badan Penuntun Perekonomian (Cabang Betawi), Congres memutuskan : Satusatunya alat untuk mencapai maksud perbaikan dan susunan perekonomian kaum
Muslimin, ialah Bank Muhammadiyah.
Adapun ketetapan pendirian dan ke-Muhammadiyahannya akan ditentukan oleh
Majlis Tarjih. Rancangan peraturan “Bank Muhammadiyah” itu diserahkan pada
“Badan Penuntun Perekonomian”, rancangan mana harus sudah selesai dan dapat
disiarkan pada segenap Cabang dan Grup Muihammadiyah di seluruh Indonesia
pada sebelum Congres ke 27 yang akan datang.
Plan memberantas Buta Huruf
Praeadvies tentang hal ini dari H.B. Bg. Pengajaran, disambut dengan gembira dan
diharuskan pada Muhammadiyah, ‘Aisyiyah serta Pemudanya seluruh Indonesia
buat mengambil perhatian secukupnya. Praeadvies itu sebagai di bawah ini:
Semenjak Muhammadiyah berdiri, pembanteras si Buta-huruf pun terus
berlaku juga. Meluap di kalangan kaum putera dan puteri, tua muda, desa dan
kota, kaya dan miskin, sehingga orang yang tidak kita kira-kirakan dapat membaca,
mereka ada pandai membaca.
Hal gunanya membaca, tidak perlu kami ulang-ulang lagi, terutama dalam
kalangan Muhammadiyah, adalah terlebih berguna, karena dengan jalan membaca,
orang dapat memperoleh beberapa ilmu agama Islam. Jadi membaca itu juga satusatunya alat untuk mempercepat mencapai maksud Muhammadiyah.
Terhadap ordonansi kawin bercatat.
Sikap Muhammadiyah terhadap rancangan ordonansi perkawinan, yang
telah diputuskan oleh Majlis Tanwir ialah menolak ordonansi itu dimufakati
dengan bulat-bulat.
Alasan-alasan penolakan mana disiarkan di dalam Pers dan dikirimkan pada
Pemerintah, sebagai di bawah ini:
Setelah mendengarkan beberapa pembicaraan-pembicaraan dan keteranganketerangan dari Congresisten ditentang hal “Rancangan Ordonansi mencatat
Perkawinan”;
Mengingat surat dari tuan Adviseur voor Inlandsche Zaken, ttgl. Batavia 11
September 1937 No. 1322/Ca-3;
Mengingat pula maksud ayat Al-Quran Suci surat Al-Nisa yang artinya: “Jikalau
kamu mengkhawatirkan bertukaran di antara bersuami-isteri, maka utuslah seorang
hakim dari pihak laki-laki dan seorang hakim dari perempuan. Jikalau hakim kedua
ini mempunyai keinginan akan memperdamaikan, Allah akan menolongnya.
Sesungguhnya Allah itu maha Mengetahui.”
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Hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya: “Setiap perjanjian yang tidak
di dalam Kitabullah (Al-Quran) itu batal, walaupun seratus perjanjian.
Memutuskan:
I. Muhammadiyah menolak “Rancangan Ordonansi untuk mencatat
perkawinan” dalam daftar Burgelijke Stand itu, sebab beralasan:
a. Bahwa “Rancangan Ordonansi mencatat Perkawinan” itu, menentukan
beberapa perjanjian-perjanjian dalam orang yang bersuami-isteri, pada hal
tentang perjanjian-perjanjian ini dalam peraturan Islam diserahkan kepada
Umat Islam masing-masing.
b. Rancangan Ordonansi mencatat perkawinan itu menentukan yang
memegang hak tentang bercerai, ialah hakim, pada hal menurut peraturan
Islam tentang pertengkaran sampai cerai itu, adalah menjadi hak
kekuasaan raad kefamilian; (catatan: Raad famili itu terdiri ahlinya pihak
suami dan ahlinya pihak isteri).
c. Maka teranglah di dalam Rancangan Ordonansi mencatat perkawinan
Bab I pasal 1 (I) ditentang perkataan “boleh” itu, berarti menarik ummat
Islam meninggalkan agama.
II. Oleh karena mengingat surat tuan Adviseur voor Inlandsche Zaken ttg. Batavia
11 September 1937 No. 1322/Ca. 3, bahwa pemerintah mengusulkan
“Rancangan Ordonansi Mencatat Perkawinan” itu bukanlah sekali-kali karena
menyangkal akan kesempurnaan Syari`at Islam, tetapi oleh karena prakteknya
berlaku lain sekali, maka:
Muhammadiyah minta supaya “Peraturan Perkawinan Islam yang lengkap
dan sempurna itu sampai kepada mengerjakannya, hendaknyalah diserahkan
kepada Ummat Islam sendiri, dengan perlindungan Pemerintah.
Muhammadiyah sanggup bersatu dengan Ummat Islam seluruh Indonesia
untuk mengadakan peraturan perkawinan yang sempurna”.
Keputusan ini diserahkan di dalam Pers.
Yogyakarta, 14 Oktober 1937
Atas nama Pengurus Besar Muhammadiyah
Voorzitter
Secretaries
(wg.) M. H. Mansoer
(wg.) H. Hasjim
8.

9.

Komisi Statuten (Anggaran Dasar)
Membentuk sebuah Komisi yang diserahi untuk menyelidiki Statuten
Muhammadiyah, berhubung dengan umur rechtpersoon tinggal 3 tahun lagi, buat
mengubah, menambah atau mengurangi jika ada perlu.
Komisi ini diserahkan pada Majlis Tanwir, yang akan membentuk Komisi Statuten,
bentukan mana harus diselesaikan dalam Congres ini.
Instruksi Consul H. B. fasal 6.
Guna meringankan pekerjaan, maka Consul itu harus mengadakan pembantu (lid
Majlis Consul) terlengkap dari:
a. sedikitnya 3 orang, sedapat-dapat diambilkan dari Bestuur Muhammadiyah
di dalam Daerahnya, yang dipilih oleh Consul dan ditetapkan oleh Daerah.
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b.

10.

Kepala-kepala yang memegang pimpinan dalam masing-masing Daerah,
umpama dari ‘Aisyiyah, Pemuda, dan sebagainya.
Di antara mereka itu ada yang diangkat menjadi sekretaris, penningmeester
(bendahara) dan komisaris. Kesemuanya itu dapat bekerja sesudah dibertahukan
kepada Hoofdbestuur. Masing-masing lid Majlis Consul itu dengan mandat (surat
tanda perwakilan) dari Consul, boleh melakukan pekerjaan Consul yang ditentukan.
Rumah Yatim
Dalam satu-satunya Wilayah sekurang-kurangnya harus diadakan sebuah rumah
yatim. Pendirian dan peraturan rumah yatim itu dibicarakan dan diputuskan dalam
Konperensi Wilayah.

MAJLIS TANWIR
Konperensi Consul yang telah diadakan di Solo
pada 12 – 14 Februari 1938 bagi mengerjakan
putusan Congres ke 26, hasilnya sebagai di bawah ini.
1.

2.

3.
4.

5.

Menetapkan yang menjadi Komisaris Statuten terdiri dari: (1) Consul Daerah
Pekalongan, (2) Consul Daerah Batavia, (3) Consul Daerah Minangkabau, (4) Majlis
Daerah Ibu Tempat. Permulaan bulan Juni 1938 pekerjaan Komisi tersebut harus
sudah ditangan Hoofdbestuur.
Tentang slachtbelasting (pajak penyembelihan ternak), ikhtiar H. B. pada pemerintah
sampai kini sudah kelihatan akan berhasil. Yakni pemerintah sudah memajukan
rancangan Ordonansi pada Volksraad (DPR), buat membebaskan slachtbelasting
buat Qurban. Buat Hari Raya Qurban yang baru lalu telah dimintakan voorlopig
(sementara) idzin dari Kantor voor Inlansche Zaken, tetapi tidak berhasil. Kita harus
menunggu keputusan Volksraad.
Tentang Loonbelasting (pajak upah) tidak dibicarakan, hanya mendengarkan verslag
kejadian di masing-masing Daerah yang banyak berlainan.
Tentang sokongan Majlis Syura, semua Cabang dan Grup harus memberi sokongan
pada Majlis Syura berturut-turut f.1,50 dan f.0,50 saban bulannya, dan harus
dikirimkan rechtstreek (langsung) pada H. B. Muhammadiyah di Yogyakarta, tidak
usah lagi dengan perantaraan Consul Daerah. Setelah diterima oleh H.B., maka H.B.
mengirimkan 50% dari pendapatan sokongan Majlis Syura kepada Majlis Consul
masing-masing Daerah. Semua Consul harus mengontrole keberesan pembayaran
iuran Majlis Syura dalam Daerahnya sendiri-sendiri. Tentang tunggakan urusan
Majlis Syura dari Muhammadiyah seumumnya dalam tahun yang lalu sebanyak
f.8000,- lebih tidak usah ditagih lagi, yakni diberi bebas. Keputusan tentang
sokongan Majlis Syura seperti tersebut di atas berlaku mulai Januari 1938.
Langkah kita periode Mansur, hendaknya Consul-Consul seluruh Indonesia
mengamalkan 12 fasal dari yang termaktub dalam Langkah Muhammadiyah 1938
– 1940. Akan dikarangkan lagi sebuah kitab tuntunan untuk penerangan paham
“Agama dan Dunia”. Dari A. R. St. Mansoer diharap sepulangnya dari Konperensi
ke Minangkabau supaya diadakan permusyawaratan di antara ulama-ulama, yang
akan membahas faham tersebut di atas. Begitu pula di Ibu Tempat dan di Solo. Hasil
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permusyawaratan itu akan dihimpun oleh K. H. Mansoer, buat dijadikan kitab
tuntunan untuk menjalankan Langkah Muhammadiyah 1940 – 194..
6.
Tanwir membikin mosi, memohon cabutnya Guru Ordonansi.
7.
Waktu dan isi Congres.
Congres ke 27 diadakan dalam bulan Juli 1938 di Malang. Isi Congres yang telah
diajukan oleh Consul sebagai berikut.
1). Selama Congres hendaknya H.B. bersatu faham, jangan sampai nampak
perselisihan
2). Garis-garis besar dari agenda dibicarakan lebih dahulu. Usul-usul yang
sekiranya boleh diputuskan dalam Konperensi Daerah, tidak usah dimasukkan
dalam agenda Congres.
3). Titel dan maksud agenda yang dapat menarik rakyat umum, baikpun Islam
maupun lain-lain faham.
4). Diserukan yang menjadi utusan, dipilihkan yang cakap akan membicarakan
barang sesuatu dalam Congres.
5). Hal Kuliah Islamiyah, hendaknya dijadikan agenda yang tentu.
6). Rapat rapat umum yang menarik hati, dan pembicaranya yang terpilih.
7). Diikhtiarkan tersiarnya dengan luidspreeker dan microfoon.
8). Kalau perlu segala pengumuman yang mengenai umum belaka, tidak saja
disiarkan dalam Pers, tetapi juga oleh Radio-Zenders.
8.
Sikap Muhammadiyah terhadap pada pencelaan Islam sama dengan sikap Majlis
Islam Tinggi, yang mana H.B. sudah menjadi anggotanya.
9.
Tanwir menyetujui Reglement Majlis Islam Tinggi, ialah terdiri dari H.B. dari
Perserikatan Islam. Di mana-mana tempat tidak akan diadakan Cabang.
10. Tentang hak milik tanah Muhammadiyah, ditentukan atas nama seorang persoon
lid Muhammadiyah dengn memberi surat pengakuan yang disaksii oleh kepala
negeri di tempat itu, bahwa tanah itu diserahkan kepada Muhammadiyah buat
dipakai (wakaf) selama-lamanya. H.B. akan mengadakan formulier (blangko) surat
kuasa, dan dikirimkan ke Consul yang akan mengurusnya.
11. Dari voorstel-voorstel (usul-usul):
a.
Peraturan jalannya putusan Congres, zie voorstel (lihat usul) dari Batavia
(surat). Menjadi peringatan buat H.B.
b.
Cara menjalankannya penyiaran dari “Badan Penuntun Perokonomian”, akan
menerbitkan sebuah buku “Tuntunan Perekonomian” oleh Betawi. H.B. akan
mempermaklumkan bakal terbitnya buku itu dalam S.M. dan memerintahkan
supaya Cabang dan Grup Muhammadiyah seluruh Indonesia membelinya.
c.
Halangan Muhammadiyah sebab jalannya ordonansi hak berkumpul dan
bersidang. Hal ini diserahkan plaatselijk (setempat). Dalam Congres ke 27 akan
memberikan verslagnya.
d. Muhammadiyah akan mengambilkan perhatian terhadap penyiaran agama
Islam di Kolonisasi, dengan menyerahkan kepada Consul Palembang dan
Lampung buat mengerjakan dengan memperingati beberapa advies-advies yang
telah diajukan dalam Majlis Tanwir.

***
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KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXVII
21–26 JULI 1938 DI MALANG
1
2
3
4

5
6
7
8

9

Mufakat adanya Konperensi Majlis-Majlis, sedang cara-caranya diserahkan kepada
kebijaksanaan P.B. Muhammadiyah.
Mengingat kepentingan perluasan pertolongan maka wajib tiap-tiap Daerah
didirikan sedikit-dikitnya satu Balai Kesehatan.
Untuk mempererat dan memajukan organ (berkala) Madrasah Muhammadiyah,
maka wajiblah Cabang dan Grup berlangganan organ tersebut.
Menyetujui bulat-bulat praeadvies P.B. ‘Aisyiyah tentang hal sekolah menengah
isteri diberi pelajaran kerumah-tanggaan. Kesimpulan praeadvies sebagai berikut:
Pertama: Sekolah-sekolah Menengah Muhammadiyah yang khusus untuk anakanak perempuan seperti: Mu‘allimat, Za‘imat, Tsnawiyah dan sebagainya, supaya
diadakan pelajaran kerumah-tanggaan menjadi hoofdvak (mata pelajaran pokok)
Kedua: Sekolah-sekolah Menengah Muhammadiyah yang bercampur murid –murid
laki-laki dan isteri, supaya diadakan pelajaran kerumah-tanggaan bagi murid-murid
isteri sebagai bijvak (mata pelajaran tambahan).
Ketiga: Sekolah-sekolah lainnya, supaya P.B. membuat mosi, mengharap sekolahsekolah itu sebagai yang pertama dan kedua dengan pelajaran kerumah-tanggaan.
Kalau perlu sebelum membuat mosi itu, untuk membulatkan suara dan mendapat
suara dari segala pihak, P.B. ‘Aisyiyah supaya bekerjasama dengan macam-macam
perkumpulan isteri yang setuju guna kepentingan itu.
Yang dimaksudkan dengan sekolah menengah ialah lanjutan rendah dan yang
dimaksud dengan kerumah-tanggaan ialah huishouding (rumah-tangga),
handwerken (kerajinan tangan), ilmu kesehatan dan pemeliharaan bayi.
Wajib tiap-tiap Daerah mengangkat sedikitnya seorang Muballigh Daerah. Caranya
terserah kepada Daerah masing-masing, sedang dalam Congres yang akan datang
akan menentukan jalan yang mudah sendiri, dari laporan masing-masing Daerah.
Pemilihan tempat Congres diserahkan kepada Majlis Tanwir. Tempat Congres yang
akan datang di Medan.
Pengumuman dari Majlis Tanwir: bahwa Hizbul Wathan tetap menjadi urusannya
Bagian Pemuda.
Soal Kolonisasi:
a.
Congres menyerahkan kepada Cabang Solo.
b.
Uang untuk itu dikirimkan kepada P.B. sedikitnya 10 sen, atas tanggungan
masing-masing anggota Muhammadiyah.
c.
Untuk menjadi perhatian kepada persyarikatan-persyarikatan Islam, terserah
kepada P.B. Muhammadiyah.
Berhubung Komite Haji berhajat kepada uang untuk ongkos perjalanan, maka Consul
Selebes (Sulawesi) Utara mengikhtiarkan dua aandeel (saham) untuk pinjaman
kepada Komite.

***
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KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXVIII
19–25 JULI 1939 DI MEDAN
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Pengumuman dari H.B. tentang:
a. Usul-usul yang tidak dapat dirembug (dibahas), karena kelambatan dan lainlain.
b. Sokongan Majlis Syura, Suara Muhammadiyah dan Fonds Muhajirin dari
Cabang dan Grup supaya diserahkan kepada M. Abdullah Ba (H.B.) di
pondokan utusan jam 1 – 2 siang dan jam 4 – 5 sore.
c. Berhubung dengan R. Moeljadi Djojomartono berhalangan, maka t. H. Rasyidi
B.A. akan menggantikannya berkhutbah, dan tuan A. R. Mansur yang sedang
sakit, agenda pidatonya digantikan oleh tuan M.J. Anies.
Sesudah “menerima pemandangan tentang Muballigh Daerah” dari Consul-Consul
dan utusan, maka mengingat manfaat permusyawaratan di tentang Muballigh
Daerah, maka daya baginya diperpanjang lagi, dengan sekedar ijtihad yang ada.
Dan akan diverslagkan pula dalam Congres ke 29 yang akan datang.
Praeadvies dari Komisi penyaring keputusan-keputusan, diterima semuanya oleh
Congres kecuali beberapa keputusan yang minta dibicarakan lagi sebagai di bawah
ini, tentang:
a. Pelajaran rumah tangga pada sekolah menengah isteri
b. Sikap Muhammadiyah terhadap pencelaan Islam.
c. Halangan Muhammadiyah sebab jalannya ordonansi (undang-undang) hak
berkumpul dan bersidang.
d. Tentang adanya officieel organ (berita resmi) S.M.
e. Tentang Komisi Sambungan sekolah ke luar Indonesia.
f. Tentang “Badan dan Tuntunan Perbaikan Perkawinan”
g. Tentang ikhtiar hindarnya Adat yang tidak cocok dengan perintah Islam.
h. Tentang Muhammadiyah tidak mencampuri badan raad-raad (perwakilan)
i. Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Wustha dan Tablighschool masuk Majlis
Tabligh.
j. Tentang Plan memberantas buta huruf
Sesudah dirundingkan, maka diambul keputusan:
Kalimat yang berbunyi “tidak kuat dijalankan” diganti dengan “tidak dapat
dijalankan”.
Muhammadiyah tetap tidak mencampuri badan raad-raad.
Praeadvies tentang “Perbaikan Kedudukan dan Sidang Majlis Tarjih” dari Consul
Surabaya dan Madiun, diterima oleh Congres, kecuali artikel yang ke 4 a. b. dan c.
rembugnya (pembahasannya) diserahkan kepada Majlis Tarjih dalam Congres ke
28 ini juga.
Tentang halangan Muhammadiyah sebab jalannya ordonansi (undang-undang)
hak berkumpul dan bersidang rembugnya (pembahasannya) diserahkan kepada
Majlis Tanwir (lihat fasal 3.c di atas).
Tentang pemberantasan buta huruf (lihat fasal 3.j. di atas) akan dibicarakan dalam
agenda “Plan 3 tahun untuk pemberantasan buta huruf dalam Muhammadiyah”.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

Langsung adanya Badan Penerbitan Buku Sekolah Muhammadiyah dengan syarat
seluruh Muhammadiyah mengakui dan mempergunakan buku yang sudah dan
yang akan diadakan setelah dimufakati oleh Komisi yang ahli.
Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Wustha, dan Tablighschool diserahkan kepada
Majlis Pengajaran.
Badan Perbaikan dan Tuntunan Perkawinan, tetap di luar organisasi.
Pengumuman putusan-putusan Al-Islam Congres yang baru lalu di Solo dari
Sekretaris H.B.
Tentang agenda: “Memperpanjang waktu berCongres”, sesudah dibicarakan
dengan puas, maka menurut stem (pemungutan suara) 289 melawan 195: “Congres
tetap diadakan setahun sekali”.
Pengumuman dari Sekretaris H.B. tentang telah terlangsungnya pengiriman
muballigh ke kolonisasi, dan verslag Fonds Muhajirin.
Agenda “Kedudukan pemimpin-pemimpin dalam Daerah terhadap Majlis-Majlis”
diundur dalam sidang komisi yang akan datang.
Sekretaris H.B. mengumumkan, bahwa voorstel (saran) “Perubahan Pemuda
Muhammadiyah” menjadi “Barisan Muhammadiyah” dari Cabang Grisse (Gresik)
akan dibicarakan dalam sidang Kombinasi (sidang bersama) yang akan datang
juga.
Agenda “Muhammadiyah terhadap Pemudanya” dari H.B. dianjurkan oleh
voorzitter H.B. K.M.H. Mansoer dengan mendapat perhatian sepenuh-penuhnya
oleh hadirin dan hadirat.
Agenda “Mempersatukan Leerplan (kurikulum) Sekolah Muhammadiyah” sesudah
diterangkan dan dibacakan Proef leerplan (Kurikulum percobaan) Agama yang
sudah disiarkan, maka Congres memutuskan: bahwa berjalannya Proef leerplan itu
harus menunggu keterangan-keterangan dari Daerah-Daerah. Dalam tempo 6 bulan
keterangan-keterangan itu harus sudah diterima oleh Majlis Pengajaran, terhitung mulai
bulan Agustus 1939.
Tentang Agenda: “Halangan Muhammadiyah sebab jalannya Ordonansi Hak
Berkumpul dan Bersidang”, yang diserahkan kepada Majlis Tanwir, maka sekretaris
H.B. mengumumkan keputusan Majlis Tanwir, bahwa H.B. Muhammadiyah
dikuasakan oleh Congres ke 28 di Medan supaya berikhtiar lenyapnya rintangan
dari berjalannya Ordonansi hak bersidang dan berkumpul, di Zelfbestuur dan
negeri Adat dan Conses dengan memajukan mosi.
Tentang permulaan tahun ajaran sekolah Muhammadiyah bulan Agustus atau
bulan Syawwal, pemilihannya terserah pada setempat-setempat.
Voorstel: Kalau ada di antara sekutu-sekutu Muhammadiyah yang timbul
perselisihan, haruslah dimintakan hukumnya kepada Majlis yang ditentukan oleh
Muhammadiyah – dari Grup Notoprajan -; diterima sebagai anjuran.
Voorstel: Muhammadiyah supaya mengadakan Majlis Pers, - dari Ulak Paceh dan
Kota Agung -, diterima sebagai peringatan.
Agenda “Perluasan Muhammadiyah di tanah Zelfbestuur (otonom)” sudah
dibicarakan Majlis Tanwir, maka diumumkan keputusannya: hal itu diserahkan atas
kebijaksanaan H.B. Muhammadiyah.
Pendirian wakaf dalam Muhammadiyah (voorstel Cabang Malang); diterima dan
diserahkan kepada H.B.
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25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.

Untuk nafakah officieel orgaan (berita resmi) “Suara Muhammadiyah” maka Cabang
dan Grup diwajibkan menyokong f.0,50 setahun.
Dari Sekretaris H.B. mengumumkan:
(1)
Verslag dan balans “Penerbitan Buku Sekolah Muhammadiyah”.
(2)
Pengumuman keputusan-keputusan Sidang Majlis Tanwir di Kudus pada
tanggal 7 – 9 April 1939
(3)
Pengumuman keputusan Majlis Tanwir kombinasi (bersama) dengan M.P.A.
(Majlis Pimpinan ‘Aisyiyah):
a. Anjuran ‘Aisyiyah diterma dengan baik.
b. Instruksi Pemimpin Daerah ‘Aisyiyah supaya diadakan aturannya oleh
H.B. dengan stof-stof (bahan-bahan) dari Consul-Consul.
Pengumuman dari Majlis Tanwir tentang hal Statuten, Tanwir telah memutuskan
bahwa:
a. Kalimat “Hindia Belanda” diganti dengan “Indonesia”.
b. Fasal 10 paragraf (alinea) kedua diganti dengan kalimat: “Keputusan hal
perubahan itu menurut hak perhimpunan yang berrechtpersoon”.
c. Fasal 3 sesudah alinea f diubah dengan: “Segala sesuatunya itu akan
menyampaikan maksudnya dengan tidak melanggar peraturan negeri”.
d. Fasal 4 paragraf 1 diganti dengan kalimat: “Sekutu perserikatan ini, ialah sekutu
biasa, dan perserikatan ini boleh mengadakan donateur, atau pemberi derma”.
e. Fasal 3 alinea b perkataan: ‘perkumpulan” diganti dengan “rapat-rapat”, dan
sesudah perkataan “agama Islam” ditambah dengan “dan lain-lain
sebagainya”.
Sesudah dimajukan kepada Kombinasi, maka Kombinasi menyepakati diadakan
perubahan sebagai di bawah ini:
a. Fasal 11 paragraf 2, supaya ditambah dengaan kalimat: “lagi berhak mempunyai
suara, serta datangnya itu memang diundang akan membicarakan perkara itu”.
b. Fasal 6 perkataan “H.B. dipilih” diganti dengan “terpilih dari dan oleh sekutu
perserikatan dan ditetapkan”.
c. Dan fasal 6 itu juga kata “tetapan” diganti dengan “penetapan”.
d. Perkataan tempatnya di Yogyakarta diganti dengan berpusat di Yogyakarta.
e. Fasal 5 paragraf 1 sesudah kalimat “terpilih daripada” ditambah “dan oleh”.
Sesudah didakan perubahan sebagai di atas itu, maka Rancangan Statuten
Perubahan itu diterima oleh Congres.
Agenda “Pemuda Muhammadiyah” menjadi “Barisan Muhammadiyah” dari
Cabang Gresik, sesudah ada keputusan dari Congres Pemuda di Medan tentang
perubahan pakaian Penghela, maka voorsteller (pengusul) dan Congres merasa
puas.
Agenda “Kedudukan pemimpin-pemimpin dalam daerah terhadap majlis-majlis”,
sesudah diterangkan oleh Praeadviseur (premasaran) dan ditambah keputusan
H.B. “asal mendapat kepecayaan dari Consulnya” maka praeadvies itu diterima
segenapnya oleh Congres.
Agenda :Anjuran ke-‘Aisyiyahan, dikhutbahkan oleh K.H.M. Mansur dengan
penting dan semangat, maka mendapat sambutan yang memuaskan oleh Congres.
Mufakat Muhammadiyah mengadakan plan 3 tahun untuk memberantas buta huruf
dalam kalangan Muhammadiyah seumumnya. Metodenya diserahkan kepada
masing-masing Cabang dan Grup supaya membuat daftar berisi 3 kolom: nama,
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34.
35.
36.
37.
38.

pandai membaca, tidak pandai membaca huruf apa; sebagai yang ditunjukkan
oleh utusan Grup Gombong. Kemudian lid yang pandai membaca harus mengajar
kepada yang belum dapat membaca dan menulis. Lid yang belum dapat membaca
dan menulis wajib belajar kepada lid yang ditunjukkan. Berlakunya putusan di
atas mulai bulan Agustus 1939.
Tentang anjuran “Rancangan Pondok Muhammadiyah” dari Majlis Tabligh,
diterima oleh Congres dengan penuh perhatian.
Usul tambahan komisi penyaringan keputusan Congres aline a : yang diterima
menjadi lid Muhammadiyah orang Islam harus yang sudah dapat membaca tak
pandang huruf, ditolak.
Adanya tentoonstelling (bazaar) yang diadakan bersamaan tiap-tiap Congres
Muhammadiyah, dikuatkan. Perbaikan tentoonstelling dan jalan menyempurnakannya diserahkan kepada Badan Perbaikan Perekonomian Betawi.
Wasiat penutupan Congres ke 28 oleh K. H. M. Mansoer diperhatikan dengan
tenang dan puas oleh Congres.
Selain putusan-putusan Tanwir yang telah diumumkan dan diafsahkan dalam
Besloten (rapat tertutup) dan Kombinasi (rapat bersama), juga memutuskan : Suratsurat perwakilan Cabang dan Grup ke Congres Muhammadiyah supaya dibikin
oleh H.B. untuk Cabang 3 helai dan Grup 1 helai, atau harus ditanda- tangani oleh
Consul.

***
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KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXIX
7–12 JANUARI 1941 DI YOGYAKARTA
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Anggota H. B. Muhammadiyah yang baru terdiri dari tuan-tuan:
(1)
H. M. Mansoer
(2)
H. M. Farid
(3)
R. H. Hadjid
(4)
H. Hadikoesoema
(5)
H. A. Badawi
(6)
H. Hasjim
(7)
H. A. Hamid
(8)
H. M. Wazirnoerie
(9)
H. A. Aziz
Mengingat besarnya faedah bagi Muhammadiyah umumnya juga, maka P.B.S.M.
wajib langsung hidup. Segala putusan tentang P.B. S. M. menjadi kewajiban H. B.
Majlis Taman Pustaka dan Pengajaran, yang akan mengerjakannya bersama-sama.
Putusan Congres yang sudah-sudah tentang pembelian aandeel P. B. S. M. tetap. P. B. S. M.
menyediakan tiga macam aandeel, ialah dari f.25,—, f.10,— dan f.5,— Segenap Cabang dan
Grup, masing-masing wajib membeli aandeel P. B. S. M. paling sedikit sehelai. Pembelian mana
dalam waktu 1 tahun sesudah Congres ini harus sudah lunas. Dalam masing-masing Daerah
supaya berdiri Komisi yang akan memilih dan menentukan buku apa dan kitab apa yang perlu
dipakai dalam sekolahannya. Bentukan Komisi tersebut terserah beleid Consul (Consulat).
Putusan Congres tentang pengiriman Muhajirin ke tanah kolonisasi serta putusanputusan yang mengenainya pula, tetap; dengan diperingati bahwa yang
mengerjakannya ialah H. B. Muhammadiyah Majlis Tabligh.
Usul yang berbunyi: “Supaya Congres melarang jalannya list derma yang keluar
dari masing-masing Daerahnya”, diputuskan “mufakat”.
Muhammadiyah tetap melangsungkan akan berdirinya Sekolah Tinggi. Adapun
tempat dan ikhtiarnya dalam segala-galanya diserahkan kepada H. B.
Muhammadiyah.
H. B. Muhammadiyah wajib membentuk Majlis di sisinya, yang mengerjakan sebagai
termaktub di Statuten Muhammadiyah fasal 3 sub g. dengan mengambil praeadvies
dari T. Fakih Usman (lihat lampiran A di belakang).
Nama Majlis tersebut akan ditentukan oleh H. B. Muhammadiyah, yang akan
menyusun instruksinya juga.
Peringatan:
a. Putusan Congres ke 25 tentang perbaikan perekonomian jatuhlah dengan
sendirinya.
b. Congressisten dipersilakan memberi (mengirim) advies terhadap putusan
tersebut pada H. B. Muhammadiyah dengan schriftelijk (tertulis).
Usul yang berbunyi: “Mandaat Pemimpin `Aisyiyah Daerah dari Majlis Consul”,
diuputuskan: “mufakat”.
Usul yang berbunyi: “Supaya pembaharuan bewijs van lidmaatschap (Kartu Tanda
Anggota) nanti dalam tahun 1941, masing-masing supaya disertai Statuten
Muhammadiyah dan H. R.-nya”, diputuskan: “mufakat”.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

Usul yang berbunyi: “Supaya S. M. ditambah ruangan Tarjih, yaitu tempat berita
officieel (resmi) dari Majlis Tarjih dan memuat beberapa tuntunan terutama dalam
hal ibadat dan soal-soal yang bersangkut dengana keagamaan serta untuk tempat
putusan L. Tarjih Daerah yang sudah diterima dan disahkan oleh Majlis Tarjih”,
diputuskan: “mufakat”.
Tuntunan H. B. yang sudah ada tentang Hak Tanah dalam kalangan Muhammadiyah, dibatalkan. Komisi Hak Tanah yang terdiri dari tuan-tuan: (1) Tjitrosoewarno,
(2) Mr. Kasmat, (3) Mr. Kasman, (4) H. A. Hamid, (5) H. Moehadi, akan menghimpun
tuntunan yang akan diumumkan pada Muhammadiyah seluruhnya setelah
disahkan oleh H. B.
Tuntunan tentang Perbaikan Perjalanan Haji, tentang ‘ibadah haji, sebagai yang
telah diputus pada Congres yang telah lalu, diserahkan ikhtiarnya pada H. B.
Muhammadiyah; di mana perlu H. B. boleh mengadakan Majlis baru. Menjadi
peringatanlah Praeadvies dari tuan H. S. D. Moentoe dan tuan H. Bustami Ibrahim
(lihat lampiran B di belakang), serta advies-advies tentang ‘ibadah Haji dari
Congressisten yang akan dikirimkan pada H. B. Muhammadiyah dengan schriftelijk
(tertulis).
Muhammadiyah perlu mengadakan tuntunan cara pembagian waris kepada sekutu
Muhammadiyah segenapnya, tuntunan mana ikhtiarnya diserahkan pada H. B.
Muhammadiyah.
Pada tiap-tiap Congres Muhammadiyah wajib diadakan tentoonstelling, yang
dikerjakan oleh Majlis Perbaikan Perekonomian, yang akan berhubungan dengan
H. C. C. M. (Hoofd Committee Congres Muhammadiyah = Panitia Pusat Muktamar
Muhammadiyah).
Tentang adanya Consul atau Majlis Consul, adalah menurut kebijaksanaan H. B.,
yang menentukan tetapnya, sebagaimana yang sudah-sudah.
Congres ke 30 di daerah Banyumas, bertempat di Purwokerto, dan Congres ke 31 di
Palembang.
Sekutu Muhammadiyah yang umurnya belum sampai 35 tahun dan turut dalam
gerakan Pemuda Muhammadiyah atau merangkap menjadi sekutu Pemuda
Muhammadiyah, hendaklah kontribusinya (iurannya) itu diterimakan kepada
Bagian Pemuda. Maka pembayaran ini sudah mencukupi kewajiban mereka
membayar kontribusi sebagai sekutu Pemuda Muhammadiyah.
Muhammadiyah tetap memakai Europeesche rechtpersoon.
Voorzitter (Ketua) H. B. tetap K.H. M. Mansoer.

***
Lampiran A
Bunyi praeadvies tuan H. Moeh. Fekih Oesman sebagai di bawah ini:
1.
Soal perekonomian dalam Muhammadiyah sudah berulang-ulang diperundingkan
dalam Congres, serta sudah diambil beberapa keputusan yang bermacam-macam,
yang umumnya ada berfaedah juga.
2.
Di antara keputusan-keputusan ialah:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

a. Urusan perekonomian harus dilakukan di luar organisasi.
b. Sebagai badan perekonomian Muhammadiyah ditetapkan Cabang Betawi.
Tujuan yang terutama dari keputusan-keputusan perekonomian itu ialah untuk
menggembirakan dan memajukan perekonomian kaum Muhammadiyah
seumumnya, baik dengan jalan langsung, umpama dengan mengadakan semacam
koperasi, perusahaan bersama dan sebagainya, atau dengan jalan tidak langsung,
upama dengan terlahirnya badan penerangan, badan perantaraan atau
persambungan dan sebagainya juga.
Sebagian sebagai akibat dari pergerakan perekonomian kita itu ada berhasil juga,
umpama dengan terlahirnya beberapa macam perusahaan bersama, sebagai yang
terdapat di Solo, Yogya, Betawi dan lainnya lgi, dan dengan terlahirnya usaha
persambungan sebagai yang terdapat pada beberapa tempat di Selebes Selatan
(Sulawesi Selatan).
Tapi pada umumnya ada ternyata bahwa pergerakan perekonomian
Muhammadiyah itu ada dingin sekali, dan dalam umumnya dapat dikatakan hanya
sebagai suara seruan saja. Tidak berujud menjadi gerakan yang tentu-tentu tujuan
dan pekerjaannya serta gerak dan perhubungannya. Malah ada juga yang diterima
salah dan mendapatkan perlawanan dari dalam sendiri.
Ujud dan ragamnya perekonomian kaum Muhammadiyah ada bermacam-macam,
hampir mengumumi segala macamnya perekonomian kepulauan-kepulauan kita
ini seluruhnya, terbanyak dari umumnya suku dan tingkatan bangsa Indonesia
yang memasuki Muhammadiyah.
Usaha perekonomian dalam perekonomian yang demikian ujudnya, malah
sendirinya usaha perekonomian seumumnya ada sulit dan cermat sekali, yang
dalam beberapa hal banyak menghajatkan pada kebijaksanaan dan ketangkasan
yang melakukannya, dari pada adanya keputusan-keputusan atau peraturanperaturan yang mesti dijalankan. Usaha itu mesti pada tangannya seseorang
(badan) yang luas dan tajam pemandangannya, bijak dan tangkas pekerjaannya,
yang bersifat cakap dan lemas (dinamis) dalam menghadapi beberapa kejadian.
Umumnya keputusan-keputusan perekonomian itu, ada kurang tegas ujud
kedudukannya dan sifat geraknya, hingga terpaksa tinggal dingin saja.
Maka untuk memperbaiki pergerakan perekonomian dalam kalangan
Muhammadiyah, mengingat segala tadi, perlu letak kedudukan dan geraknya
ditegaskan, atau dengan perkataan lain, perlu dikerjakan dengan sungguhsungguh, dengan mengadakan badan yang tegas kedudukannya dalam organisasi.
Jaitu dengan membentuk sebuah majelis baru yang umpama disebut “Majelis
Perekonomian Muhammadiyuah”, yang bekerja sebagai majelisnya H. B.
Muhammadiyah sebagai lain-lainnya majelis yang ada sekarang, serta mesti
berkedudukan di tempat kedudukan H. B. juga.
Majelis itu memegang pimpinan dalam arti kata yang sebenarnya akan jalannya
gerakan perekonomian kita, dengan seluas-luasnya dan semerdeka-merdekanya,,
dengan lebih dahulu mengover beberapa keputusan-keputusan dulu yang masih
berkekuatan, asal tidak bertentangan pada tujuan persyarikatan kita dan pada
dasar keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam Congres.
Kalau Congres ini dapat menyetujui pendirian majelis itu, niscaya H. B. akan dapat
memilih orang-orangnya dan mengadakan Qa‘idah-qaidahnya yang perlu.
***
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Lampiran B
Bunyi praeadvies dari tuan H. S. D. Muntu sebagai di bawah ini:
Surat H. B. Muhammadiyah yang tertulis Mei 1940 no. 364/J meminta kepada
saya, supaya saya memberiksn praedavies tentang “Perbaikan Perjalanan Haji”. Maka
dengan sekedar pendapatan saya, saya tuliskanlah dengan seringkas-ringkasnya, asal
memenuhi perintah pucuk pimpinan kita.
Sebenarnya soal itu pada hemat saya telah lama kita perundingkan, dan sejak di
Congres ke 26 pada tahun 1937 telah disepakati oleh Congres mendirikan suatu badan di
luar organisasi yang akan bekerja, dan sekarang telah bekerja pula mengadakan badan
perkongsian supaya kita mempunyai kapal sendiri membawa jama‘ah-jama‘ah Haji ke
Jeddah pulang pergi. Dan melihat jalannya pekerjaan badan tersebut, besarlah harapan
kita akan berhasilnya.
Menjadi permintaan H. B., di atas, agaknya supaya menambahkan suatu
pemandangan yang akan menjadi pekerjaan kita untuk perbaikan perjalanan Haji itu,
selain dari badan tersebut di atas, sebab badan tersebut itu, telah nyata oleh kita, bahwa
itulah jalan yang pertama-tama akan memperbaiki perjalanan Haji tersebut.
Kalau memang sungguh demikian, maka saya cobalah akan menulisnya sebagai
di bawah ini:
CARA MEMPERBAIKI PERJALANAN HAJI
Memperbaiki perjalanan haji di Indonesia ini bukanlah dari satu jurusan saja,
tapi dari beberapa hal, seperti tersebut:
a.
Urusan pelayaran pulang-pergi.
b.
Keadaan jama‘ah haji dalam urusan Syekh-Syekh di Mekah.
c.
Yang bersangkutan dengan syarat rukun dan segala persediaannya sejak di rumah.
1.

Urusan pelayaran pulang-pergi.
Badan tersebut telah ada, dan sedang dikerjakan sekarang oleh Badan Perbaikan
Perjalanan Haji Indonesia. Maka oleh itu, tak usah kita tambahi lagi sehingga terbuktinya.
Kita penuhkan saja dulu kepercayaan kita kepada badan pengurusnya. Sebab kalau hal
itu telah terbukti, maka yang akan diperbaiki dalam perjalanan haji itu sebagian besar
terlah terbukti.
2.

Keadaan Jama‘ah Haji dalam tangan Syekh-Syekh di Mekkah.
Tentang hal ini, walaupun kelak oleh badan pelayaran itu niscaya menjadi werk
programmanya (rencana kerja) pula, tapi sebelum terjadi pekerjaan itu, haruslah sekarang
menjadi perhatian kita, sebab kesenangan dan kesusahan jama‘ah kita, tergantunglah
sebagian besar dalam tangan syekh-syekh itu. Syekh-syekh itu, kalau kebetulan di jama‘ah
dapat yang kurang kejujurannya, bisalah memberatkan pembayaran, memberatinya
dengan beberapa peraturan.
Maka oleh sebab itu, hendaklah dari badan H. B. mengerjakan:
Mencari perhubungan dengan beberapa orang syekh-syekh Jama‘ah di Mekah
yang terdiri dari beberapa golongan, seperti syekh-syekh yang dari tanah Jawa,
Minangkabau, Palembang, Bugis, Arab dan lain-lain. Maksud perhubungan itu, ialah
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supaya syekh-syekh tersebut mendapat pemandangan, mendapat pengertian dan kalau
perlu membuat perjanjian-perjanjian agar jama‘ah-jam‘ah kita dari Indonesia, jangan
memperoleh susah karenanya.
Supaya H. B. Muhammadiyah mencari perhubungan pula dengan Raja Mekah
(Ibnu Saud) tentangan hal jama‘ah haji dari Indonesia ini.
Dan kalau perlu H. B. supaya mengirimkan utusan yang khusus kepada Paduka
Raja itu, agar membicarakan hal kebaikan jama‘ah-jama‘ah kita dari Indonesia umumnya
dan dari kaum Muhammadiyah khususnya. Dan sedapat mungkin Muhammadiyah di
Indonesia mengadakan syekh sendiri di Mekah. Dengan cara itulah perbaikan jama‘ah
haji dalam perjalanannya ketika tiba di Mekkah.
3.

Yang bersangkutan dengan syarat rukun dan persediaannya dari rumah.
Hal yang tersebut di atas ini, itulah masuk terpenting pula, dan pekerjaan kita
tentang memperbaiki hal itu akan terus-menerus kepentingannya; walaupun pelayaran
dengan kapal sendiri sudah ada. Dan walaupun dalam kapal kelak, pada tiap-tiap
pelayaran ada Imamnya yang akan mengajarkan yang berhubungan dengan Manasik
Haji, tapi tidaklah buruknya kalau badan itu tetap pula ada di daratan.
Yang mengenai hal ini, bukan saja akan mengajarkan rukun-rukun haji kepada
jama‘ah itu, bahkan memberi petunjuk pada beberapa tuntunan yang perlu diajarkan,
perlu diperingatkan kepada jama‘ah-jama‘ah haji itu, supaya mereka mengetahui segala
hal yang bersangkutan dengan perjalanan dan beroleh keselamatan dari Indonesia pulang
pergi ke Mekah. Kalau hal ini saya majukan pula supaya diadakan, sebab telah nyata
terbukti, bahwa 90% dari bangsa kita yang pergi haji itu, yang bukan saja tidak mengerti
hal rukun-rukun Haji, bahkan peraturan pelayaran dan sebagainya yang berhubung
dengan itu tidak pula diketahuinya.
Lantaran keadaan demikian itulah sehingga tidak kurang-kurang dari mereka
yang terkenai, terkicuh sehingga mendatangkan kepayahan dan kerugian harta benda
sejak mereka bersedia dari rumahnya, sehingga dalam perjalanan pulang pergi.
Sebab itu pula supaya dalam memperbaiki perjalanan Haji itu perlu diadakan:
a. Pada Badan H. B. perlu diadakan dengan Officiel (resmi) satu Majelis yang mengurus
perbaikan perjalanan haji itu.
b. Pada tiap-tiap Cabang dan Grup Muhammadiyah didirikan pula satu badan Komite
yang tetap untuk perbaikan perjalanan haji yang akan mengerjakan tuntunan tersebut
di atas.
c. Pada tiap-tiap Cabang dan Grup Muhammadiyah yang terdiri di negeri yang ada
pelabuhan yang disinggahi oleh kapal haji mendirikan suatu badan pengurus Jama‘ah
Haji. Dan badan itulah yang terdiri dan berlaku sebagai Syekh-syekh mengurus
jama‘ah. Menguruskan barang-barang bawaannya, dan menguruskan tiketnya dan
segala yang bersangkutan dengan hal itu.
Akan tetapi sejak dari badan yang di samping H. B. hingga di Cabang dan Grup,
sekaliannya berhubungan, dan kalau perlu H. B. memberikan instruksi spesial pula
kepada badan-badan itu.
Sekianlah praeadvies saya, yang saya majukan dengan ringkas. Mudah-mudahan
menjadi pertimbangan kita bersama. Dan akhirnya kita amalkan beramai-ramai
pekerjaan memperbaiki perjalanan haji ini adanya.
***
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Bunyi praeadvies dari tuan H. Boestami Ibrahim sebagai berikut:
Kedudukan ‘ibadah Haji
Bahwa adanya haji itu salah satu dari rukun Islam yang mengandung
kemanfaatan duniawi dan ukhrawi, tiada dapat disangkal lagi, sudah bersuluh ayatayat yang sharih, sudah bergelanggang hadits-hadits yang shahih. Pun tiada pula lagi di
sini akan dipaparkan kedudukan ‘ibadah haji itu satu persatu karena sudah nyata
senyata-nyatanya, bukan saja dari pemandangan umat Islam, malah kepada lain umatpun
telah kelihatan.
Jama‘ah Haji dari Indonesia
Bukan setahun dua Muslimin Indonesia baru tahu pergi mengerjakan haji, tetapi
sudah berbilang puluhan dan ratusan tahun, semula sejak zaman kapal layar sampai
kepada masa kini.
Bukan pula dengan lebihan dari harta, tetapi sampai ada menjual rumah dan
kebunnya, buat pergi menunaikan rukun yang kelima tersebut. Itu satu tanda yang
menunjukkan bahwa jama‘ah haji dari Indonesia kita ini satu perangkatan yang berurat
tunggang yang tumbuh dalam keyakinan yang tepat, keyakinan yang tak mudah luntur
sekalipun di apa-apakan.
Tiap-tiap musim haji, jama‘ah haji Indonesia pada adatnya boleh kita katakan
yang memakmurkan BAITULLAH itu, yaitu karena mereka lebih siang sampai ke Mekkah,
yang lebih dulu dari jama‘ah haji yang datang dari negeri asing, lebih banyak
menumpahkan kekayaan di sana, dari jama‘ah haji Indonesia pulalah ramainya pasaran
di sana.
Jama‘ah yang datang dari India, Mesir, Beirut dan lain-lain negeri, hanya beberapa
minggu sebelum hari ‘Arafah sampai di Mekkah, tetapi jama‘ah haji dari Indonesia tiada
kurang enam bulan sebelum musim haji sudah ada di Mekkah. Jama‘ah haji yang datang
dari negeri yang lain itu, sebagaimana perginya ke Mekkah, demikian pula pulangnya;
tetapi haji dari Indonesia tidak demikian. Sudah berubah pakaian dan keadaannya,
membawa oleh-oleh yang tiada kurang harganya sebanyak ongkos kapalnya. Demikianlah
seterusnya.
Pemandangan kita terhadap Jama‘ah Haji di Indonesia.
Menilik keadaan yang tersebut di atas, Muslim Indonesia boleh bergembira bahwa
Indonesia satu kepulauan yang bersifat YU‘ADL-DLIM SYA‘A-IRAL-LAHI, yang patuh
menunaikan syari‘at haji, lengkap dari kaum ibu dan kaum bapanya, malah sampai
kepada bayinya sering pergi ke sana.
Tetapi ….. sudah sekian lama, sudah sekian banyaknya haji-haji di Indonesia,
kita kembali berdukacita, karena belum banyak manfaat duniawi atau ukhrawi (Agama)
yang dibawakan oleh keadaan yang tersebut. Lebih tambah dukacita kita bila
memperhatikan keadaan yang menjadikan serba-serbi demikian, hampir kita membakar
lumbung padi karena kesal kepada tikus, artinya hampir kita menghalangi orang
Indonesia pergi haji karena memperhatikan hasil yang didapati.
Penulis acara ini, betul hanya kira-kira 7 tahun di Mekkah itu, tetapi sekedar
sedikit bolehlah dijadikan pemandangan sepintas lalu betapa keadaan haji-haji Indonesia
dalam acara mengerjakan rukun yang kelima tadi.
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Sebagai iseng-iseng mari kita lihat satu kejadian yang memang terjadi, kami lihat
dan kami perhatikan dengan mata sendiri, yaitu: “Pada satu masa datanglah jama`ah
haji dari Indonesia sekumpulan yang tiada kurang dari 60 orang seperangkatan, sampai
di Mekkah disambut oleh Syekh Jama`ah dengan hati gembira, setelahnya ditentukan
tempatnya oleh Syekh, maka mereka itu disusun sebagai orang yang berbaris lalu syekh
mengambil Mutawif (orang yang akan mengajarkan bacaan Tawaf dan Sa`i), kemudian
di bawalah jama`ah tadi tawaf ke BAITIL-LAHI, mereka membaca apa yang dibaca
mutawif yang berjalan di mukanya itu, sekelimat tiada berubah, sehabis tawaf pergi Sa`i
ke Mas`a (tempat mengerjakan sa`i) juga keadaan seperti tawaf tadi, jama`ah membaca
do`a sebagaimana yang dibacakan mutawifnya. Karena tempat sa`i itu bukan tertentu
tempat sa`i saja, tetapi sudah seperti gang yang kiri kananya ada toko-toko, orang lintas
dan hewan pun lintas pula, kebetulan sedang jama`ah tersebut dengan mutawifnya lagi
Sa`i itu, tiba-tiba melintas seekor anjing; maka mutawif mengusir anjing itu dengan
katanya “Jir!” (kata-kata untuk mengusir), oleh jama`ah kita tadi disangkanya kata Jir itu
do`a sa`i juga, maka mereka serentak dan sederun pula bersama mengucapkan “Jiiiirrr!”
Bagaimana perasaan Mutawif, perasaan orang banyak yang sama mendengar,
perasaan penulis sendiri yang turut berdiri di tempat itu karena menantikan famili yang
kebetulan sedang sa‘i itu sebenarnya tiada perlu kita tuliskan lagi, tentu sama kita
maklumi.
Kejadian yang diterangkan itu, hanya satu dari seribu kejadian yang menyedihkan
hingga setelah memperhatikan beberapa hal yang lain dari itu, akhirnya kita mengambil
kesimpulan “patut jama`ah haji dari Indonesia ini tiada apa-apanya, selain dari menukar
kopiah jadi sorban, selain dari mengganti nama dari Malin Demam jadi Haji Badose Atai.
Sesungguhnya kami telah memperhatikan hal ini dengan sebenar-benarnya,
perhatian yang mewujudkan pemandangan bahwa: Jama‘ah Haji Indonesia yang
berbilang banyak tadi, hanya yang ada pada mereka keyakinan saja, jauh dari tuntunan
bagaimana caranya haji, jauh dari penerangan-penerangan yang diberikan Agama
terhadap ‘ibadah haji itu, jauh dari pimpinan yang memimpin mereka menyelenggarakan
keyakinan yang kuat tadi. Dari itu, biar bagaimanapun kuatnya keyakinan, bila jauh dari
penerangan dan pimpinan, jauh dari tuntunan dan perhatian, tentu keyakinan yang
kuat tadi hampirlah semuanya tersia-sia, minyak habis gulai tak lamak, artinya tiada
setimpal keuntungan dengan kerugian yang telah dihamburkan.
Inilah yang berhubung dengan ‘ibadahnya sendiri yang merupakan ukhrawi.
Bila kita tinjau ke arah duniawi, maka air mata kita meleleh dengan sendirinya, karena
seperseribu dari yang ada tiada dapat jama‘ah haji Indonesia mengambilnya, bukan
tiada dibiarkan orang kita dari Indonesia mengambilnya, tetapi jama‘ah kita sendiri yang
tiada tahu mengambilnya.
Kami tiada akan mengutarakan bayangan kerusakan-kerusakan yang lain yang
mengenai duniawi itu, karena tak sampai hati menepuk air di dulang, tetapi kita
simpulkan bahwa: kerusakan-kerusakan, kekecewaan jama‘ah haji Indonesia itu memang
banyak dari yang banyak, yang menghajatkan perbaikan dalam, perbaikan ‘ibadah ini.
Usul kita ke Congres
Sebagaimana yang telah dikemukakan tadi kalau kesal kepada tikus, janganlah
lumbug padi yang dibakar; kalau kita kesal dan sedih memperhatikan keadaan jama‘ah
haji kita, janganlah keyakinan mereka pergi haji dipatahkan, tetapi berilah mereka tuntunan
dan pimpinan, hingga keyakinan yang teguh tadi terletak di tempatnya. Dari itu kami
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memberikan praeadvies guna perbaikan itu seperti tersebut:
1. Supaya Muhammadiyah menerbitkan tuntunan Perjalanan Haji.
2. Supaya di tiap-tiap Cabang dan Grup Muhammadiyah diadakan Badan Penerangan
‘ibadah Haji ini, lebih-lebih kepada yang hendak pergi itu diberikan waktu yang
seluas-luasnya guna mempelajarinya.
3. Hendaklah di masa orang dari Indonesia ini akan pergi haji (dari bulan Rajab
seterusnya) supaya Bagian Tabligh kita menjadikan penerangan yang diserentakkan.
4. Sedapat mungkin supaya kepada perkumpulan-perkumpulan Islam kita di Mekkah
diharapkan perbantuannya memberikan tuntunan tersebut.
5. Kepada Mij (maatschappij = perusahaan) pembawa haji kita, diharapkan supaya
tiap-tiap kapal diberikannya seorang “Amirulhaj” yang akan memberikan
penerangan dan tuntunan `ibadah haji.
Demikianlah kami tulis sekedar ringkas, bila Allah mengizinkan akan kami susuli dengan
jelas nanti di sidang Congres kita, Insya Allah. Kemudian mengharapkan diperbanyak
maaf, dan selamatlah kita semuanya. Hidup subur dan berbuah.

***
PERUBAHAN STATUTEN DAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)
MUHAMMADIYAH
Menurut Putusan Congres ke-29
STATUTEN
(Anggaran Dasar)
Pasal-pasal dalam Statuten Muhammadiyah yang ada perubahan atau tambahannya
adalah sebagai di bawah ini:
Pasal 3
Persyarikatan ini hendak bersungguh-sungguh menyampaikan hajatnya, dengan:
a. mendirikan, memelihara dan membantu sekolah-sekolah yang diberi pengajaran
agama Islam dan pengajaran ‘ilmu umum;
b. mengadakan rapat-rapat sekutu-sekutunya dan orang-orang yang suka datang, di
situ dibicarakan hal-hal agama Islam dan lain-lain sebagainya;
c. mendirikan dan memelihara atau membantu tempat-tempat sembahyang (rumah
wakaf, balai dan masjid-masjid) yang dipakai melakukan agama Islam;
d. menerbitkan serta membantu terbitnya kitab-kitab, sebaran, suratkabar, semua itu
menurut sepanjang kemauan agama Islam;
e. menolong kesengsaraan serta memelihara orang-orang fakir dan miskin dan anakanak yatim yang terlantar, dan mengusahakan adanya rumah-rumah pengobatan
untuk orang-orang sakit;
f. mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelaknya menjadi orang Islam
yang berarti;
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g. memberi petunjuk tentang perbaikan perekonomian sekutu-sekutunya; dan
h. mengatur berjalannya perintah agama Islam yang membawa syi‘ar agama.
Segala sesuatunya itu akan menyampaikan maksudnya dengan tidak melanggar
peraturan negeri.
Pasal 5
Jalannya pekerjaan persyarikatan ini ada di tangan Hoofdbestuur yang sekurangkurangnya sembilan orang lidnya.
Hoofdbestuur boleh menambah banyaknya lidnya itu, menurut keperluannya.
Pasal 6
Hoofdbestuur terpilih dari pada dan oleh sekutu-sekutu persyarikatan dan ditetapkan
dalam Congres dengan suara yang sungguh-sungguh terbanyak. Lamanya menjadi
Hoofdbestuur tidak lebih dari tiga tahun serta berhenti bersama-sama; tetapi ketika itu
juga boleh dipilih lagi. Cara pemilihan dan penetapan diatur dalam Huishoudelijk
Reglement.
Hoofdbestuur menetapkan undang-undang kecil (Huishoudelijk Reglement) tetapi
undang-undang itu tidak boleh memuat aturan yang menyalahi statuten ini.
Hoofdbestuur mengatur segala hal-ihwal persyarikatan ini dan menjadi wakil di
dalam dan di luar pengadilan.
Hoofdbestuur berkuasa mewakilkan segala hal-ihwal persyarikatan di dalam dan di luar
pengadilan dalam sesuatu perkara atau salah satu tempat di Indonesia. Surat perwakilan
mana sudah sahlah dengan ditandatangani oleh President atau Vice President dan
Secretaris Hoofdbestuur.
Segala hal-ihwal Cabang atau Grup yang berhubungan kehakiman yang tidak
diafshahkan oleh Hoofdbestuur, menjadilah tanggungan Cabang atau Grup itu sendiri.
Pasal 7
Jikalau di dalam sebuah tempat di Indonesia ada sekutu persyarikatan ini lebih dari 10
orang, bolehlah di situ diadakan Cabang atau Grup persyarikatan ini, dikepalai oleh
Bestuur Cabang atau Grup itu sendiri.
Pasal 8
Segala keputusan dalam perkumpulan umum tahunan (Congres) haruslah bergantung
pada suara yang sungguh-sungguh lebih banyak di antara sekutu-sekutu yang hadir,
dan memang berhak mempunyai suara. Keputusan itu dimaklumkan kepada segala
sekutunya, dengan perantaraan Cabang dan Grup, selambat-lambatnya dalam 2 bulan
sesudah Congres.
Sebelum dibatalkan pula oleh perkumpulan umum tahunan (Congres), segala keputusan
itu selalu ada kekuatan.
Pasal 10
Keputusan mengubah statuten ini harus di dalam Congres pada waktu pergantian anggota
Hoofdbestuur, dan supaya sah hendaklah ada suara yang lebih dari ¾-nya segala suara
sekutu yang hadir lagi berhak mempunyai suara, serta datangnya itu memang diundang
akan membicarakan hal perubahan statuten.
Keputusan hal perubahan itu menurut halnya persyarikatan yang berrechtpersoon.
Pasal yang lain-lain tetap, tidak ada perubahan atau tambahannya.

***
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(Anggaran Rumah Tangga)
Menurut Putusan Congres ke-29
Alinea-alinea (nomor 2) dalam pasal-pasal Huishoudelijk Reglement Muhammadiyah yang ada
perubahan atau tambahannya adalah sebagai di bawah ini:
Pasal 1 no. 1, 2, dan 4.
1. Yang boleh menjadi lid biasa, yaitu orang Islam dari segala bangsa, laki-laki dan
isteri yang sudah ‘akil baligh, di Indonesia, yang bersetuju dengan maksud ini
Persyarikatan, dan suka membantu ini Persyarikatan, dengan uang dan perbuatan
yang baik.
2. Barangsiapa hendak menjadi lid, harus minta kepada Bestuur Afdeeling di tempat
yang ditinggali, atau kepada Hoofdbestuur, kalau di tempat yang ditinggali itu belum
ada Afdeeling, dan jika permintaan itu dikabulkan, maka kepada sipeminta diberikan
surat tanda menjadi lid.
3. 4. Lid biasa itu wajib membayar contributie (iuran) sedikitnya f 0,10 sebulan, dan
contributie ini diterimakan kepada Thesaurier Afdeeling, atau kalau verspreidlid
(anggota tersiar) kepada Thesaurier Hoofdbestuur, dan kepada Thesaurier Bahagian
‘Aisyiyah Hoofdbestuur atau Cabang buat contributienya sekutu Muhammadiyah
isteri, di mana di situ sudah didirikan Muhammadiyah Bahagian ‘Aisyiyah; juga
kepada Thesaurier Bahagian Pemuda Hoofdbestuur atau Cabang buat contributienya
sekutu Muhammadiyah yang turut dalam gerakan Pemuda yang umurnya belum
sampai 35 tahun.
Pasal IV no. 5
5. Sebelum perkaranya diputuskan, maka semua kekayaan jatuh kepada Cabang
Muhammadiyah yang akan dibangunkan lagi di tempat itu. Jikalau di dalam 3 bulan
di tempat itu tiada ada Cabang atau Grup yang dibangunkan, maka kekayaan itu
harus diberikan kepada Cabang yang berdekatan atau kepada Hoofdbestuur
Muhammadiyah. Sebelum ada keputusan yang tetap, maka kekayaan-kekayaan itu
dititipkan kepada Cabang yang akan mewarisnya (dibangunkan).
Pasal VI no. 1
1. Tempat kedudukannya Hoofdbestuur dianggap jadi Ibu Tempat ini Persyarikatan.
Wilayah Ibu Tempat dipersamakan dengan sesuatu afdeeling – negeri, dan dalam
Wilayah itu harus tidak diadakan Afdeeling.
(Noot tentang kalimat Daerah, yang tertulis di bawah, dihapuskan).
Pasal VII no.1 dan 6:
1. Tiada mengurangi apa yang ditentukan dalam Statuten Pasal 5 dan 6, maka
Hoofdbestuur memimpin semua jalannya ini Persyarikatan, yang setuju dengan
maksud dan keperluan Persyarikatan. Dan boleh mengadakan wakil di salah satu
tempat di Indonesia atau untuk sesuatu perkara.
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6.

Hoofdbestuur dibantu oleh:
a. Majelis Tarjih, yaitu majelis yang berikhtiar mempersatukan jalan hukum Islam
dalam kalangan Muhammadiyah dan mengamat-amati jalan persyarikatan
Muhammadiyah yang berhubungan dengan agama Islam.
b. Majelis Pemuda, yaitu majelis yang bekerja membuat propaganda dan penerangan
kepada umum tentang usaha dan didikan kepemudaan Muhammadiyah serta
memberi petunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara membangunkan Bahagian
Pemuda dengan dipimpin dari diberi semangat bekerja.
c. Majelis ‘Aisyiyah, yaitu majelis yang terlengkap dari kaum ibu, yang bekerja
memberi petunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara membangunkan Bahagian
‘Aisyiyah, dengan dipimpin dan diberi semangat bekerja.
d. Majelis Pengajaran, yaitu majelis yang bekerja membuat propaganda dan
penerangan kepada umum tentang pengajaran dan madrasah Muhammadiyah
serta memberi penunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara membangunkan
Bahagian Pengajaran dengan dipimpin dan diberi semangat bekerja.
e. Majelis P.K.O., yaitu majelis yang bekerja membuat propaganda dan penerangan
kepada umum tentang pertolongan kesengsaraan umum dalam Muhammadiyah
serta memberi penunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara membangunkan
Bahagian P.K.O. dengan dipimpin dan diberi semangat bekerja.
f. Majelis Tabligh, yaitu majelis yang bekerja membuat propaganda dan penerangan
kepada umum tentang penyiaran Agama Islam dan Muhammadiyah serta
memberi penunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara membangunkan Bahagian
Tabligh dengan dipimpin dan diberi semangat bekerja.
g. Majelis Taman Pustaka, yaitu majelis yang bekerja membuat propaganda dan
penerangan kepada umum tentang penerbitan dan siaran ke-Islaman dalam
Muhammadiyah, serta memberi penunjuk kepada Cabang dan Grup akan cara
membangunkan Bahagian Tama Pustaka dengan dipimpin dan diberi semangat
bekerja.
h. Majelis lain-lainnya yang akan diadakan oleh Persyarikatan.
i. Consul atau Majelis Consul, yaitu lid Muhammadiyah (badan) yang diusulkan
oleh Konperensi Daerah, untuk menjadi wakil Hoofdbestuur Muhammadiyah
dalam Daerah yang ditentukan.

Pasal IX no. 1 dan no. 2 ayat b.
1. Surat-surat dari Persyarikatan dipandang sah, kalau ditandai oleh President atau
Vice President dan Sekretaris Hoofdbestuur.
2. b. Membuat dan membaca notulen Vergadering Hoofdbestuur (rapat Pimpinan Pusat)
dan Algemeene Vergadering Persyarikatan (Rapat Umum Anggota = Congres) untuk
disahkan.
Pasal X
(Kalimat-kalimat “dienst (Dienstchef)” pada nomor 3, 4, 6, dan 7 diganti “Urusan”)
Pasal XII no. 5
5. Segala hal ihwal Cabang atau Grup yang berhubungan kehakiman yang tidak
diafshahkan oleh Hoofdbestuur, menjadi tanggungan Cabang atau Grup itu sendiri.
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Pasal XIV no. 2
2. Majelis atau Bahagian
Tiap-tiap Majelis atau Bahagian mempunyai kas sendiri-sendiri yang dinamakan
Kas Majelis atau Kas Bahagian, dipegang oleh Thesaurier Majelis atau Bahagian.
Semua uang yang diterima oleh Majelis atau Bahagian di bawah kekuasaan Hoofdbestuur, buat Bahagian di bawah kekuasaan Cabang atau Grup yang mewilayahinya.
Pasal XVII no. 4
4. Waktu, hari, bulan, tempat dan lamanya Algemeene Vergadering Persyarikatan itu
ditentukan oleh Hoofdbestuur dan sedikitnya kurang 3 bulan, Algemeene Vergadering
Persyarikatan itu harus sudah diberitahukan dengan surat ulem-ulem (undangan)
kepada semua lid-lid Persyarikatan, dan harus disertai keterangan (agenda) yang
akan dibicarakan, seperti:
a. pembukaan
b. mentanzihkan keputusan Algemeene Vergadering Persyarikatan tahun yang lalu
c. menerangkan verslag tahunan Persyarikatan
d. ………………….. dst.
Pasal XIX no. 1
1. Yang mempunyai hak suara segala putusan Algemeene Vergadering Persyarikatan,
yaitu:
a. Satu-satunya lid H. B., wakil Cabang dan wakil Grup yang hadir dalam
Algemeene Vergadering Persyarikatan mempunyai hak satu suara.
b. Di dalam Algemeene Vergadering Persyarikatan, Cabang boleh mewakilkan
sebanyak-banyaknya 3 orang dan Grup seorang utusan.
Pasal XX no. 1
1. Pada waktu pilihan lid-lid Hoofdbestuur maka satu-satunya: Hoofdbestuur, Consul
atau Majelis dan Cabang boleh memajukan candidaat (calon), dengan surat yang
harus dikirimkan kepada Hoofdbestuur kasip-kasipnya kurang 2 bulan dari
Algemeene Vergadering Persdyarikatan.
Demikianlah pasal-pasal dan nomor-nomor dalam Statuten dan Huishoudelijk Reglement yang
ada perubahannya, menurut putusan Congres ke-29 di Yogyakarta yang baru lalu.
Maka hendaklah buku Statuten dan Huishoudelijk Reglement yang lama, diperbaiki
seperti yang tersebut di atas, agar masih dapat dipergunakan, dan menghemat tidak
usah membeli yang baru lagi.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-31
21–26 DESEMBER 1950 DI YOGYAKARTA

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Sesudah pelapuran P. B. Muhammadiyah oleh sdr. M. Djindar Tamimy tentang
pekerjaan P. B. mulai tahun 1947 sampai 1950, dan pelapuran dari putusan-putusan
Majelis Tanwir pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1949 oleh sdr. H. A. Hadi,
maka Muktamar menerima dan mengesahkan pelapuran P. B. dan Sidang Tanwir
itu (dengan aklamasi).
Sesudah pelapuran keuangan P. B. dan Majelis-Majelisnya oleh Bendahari yang
telah disiarkan dengan stencilan, maka Muktamar membentuk Komisi Keuangan P.
B. terdiri dari: (1) Sdr. Parto Mukri dari Blitar, (2) Sdr. Supangkat dari Kedu, dan (3)
Sdr. H. Muh. Ilyas dari Sumatera Tengah.
Pemuda dan H. W. dijadikan satu dengan nama H. W.
Untuk merencanakan qa‘idahnya dibentuk satu panitia terdiri dari: (1) Muh.
Mawardi, sebagai Ketua, (2) H. Surono, (3) Haskim, (4) Supangkat, (5) Moh. Nurman,
(6) Abdulkadir, (7) Moh. Dja’far, (8) Dimyati, dan (9) Idris. Hasil panitia akan
dibicarakan dalam rapat khususi yang terakhir.
Langkah Muhammadiyah ke depan yang dikemukakan (praeadvies) sdr. Farid, pada
pokoknya diterima. Langkah mana meliputi:
(1) Menstabilisir organisasi.
(2) Membentuk keahlian dalam segala lapangan.
(3) Mendorong dan bekerjasama dengan Pemerintah untuk memperbaiki
kerusakan akhlak.
(4) Bekerjasama dengan Pemerintah untuk kesehatan rakyat.
(5) Mempererat persaudaraan dalam lingkungan keluarga Muhammadiyah.
(6) Mempererat hubungan kita dengan umat Islam di Indonesia dan di luar negeri.
Penyusunan “langkah ke depan” itu diserahkan kepada P. B. Muhammadiyah dengan
memperhatikan tambahan-tambahan dan pendapat-pendapat dari sidang Muktamar.
Hasil pemilihan anggota P. B. yang telah dikerjakan oleh P. P. M. M. sebagai berikut:
Pemungutan suara yang telah diterima dari 83 Cabang dan 97 Ranting = 180.
Pendapatannya sebagai di bawah ini, diurutkan menurut pendapat suara yang
terbanyak. Maka yang terpilih dan ditetapkan menjadi anggota P. B. Muhammadiyah
yang baru sebagai berikut:
(1) H. M. J. Anis
(2) Ki Bagus Hadikusumo
(3) H. M. Farid Ma’ruf
(4) Mr. Kasman Singodimedjo
(5) Mr. R. H. Kasmat
(6) H. Abd. Kahar Mudzakkir
(7) H. A. Badawi
(8) H. Fakih Usman
(9) Dr. Samsuddin
Anggaran Dasar Muhammadiyah diubah. Penyusunannya dalam Tanwir dengan
bahan tambahan dari Muktamar.
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8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Tempat Muktamar Muhammadiyah II (ke-32) di Purwokerto, dengan pemungutan
suara di antara pelamar-pelamarnya, ialah Daerah Aceh mendapat 155 suara, Daerah
Sulawesi Selatan di Bonthain mendapat 183 suara, Cabang Surabaya mendapat 183
suara, dan Daerah Banyumas di Purwokerto mendapat 201 suara.
Prinsip dari Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun oleh panitia yang dibentuk
oleh Majelis Tanwir, diterima oleh Muktamar (dilampirkan di belakang).
Muktamar menyetujui kedudukan ‘Aisyiyah sebagai badan otonom.
Adanya Badan Perbendaharaan dan Wakaf, diterima oleh Muktamar.
Organisasinya dari Majelis dalam Pengurus Besar sampai kepada Cabang dan
Ranting sebagai Bagian. Untuk menyusun kelengkapan Qa‘idah Perbendaharaan
dan Wakaf diserahkan kepada P. B. dengan peringatan, supaya praeadviespraeadvies yang telah dimajukan dalam Muktamar dijadikan tambahan bahan dalam
melengkapkannya.
Praeadvies tentang Reorganisasi oleh sdr. M. Djindar Tamimy dan usul-usul
tambahannya, diserahkan kepada Majelis Tanwir. Begitu juga praeadvies dari sdr.
H. Muchtar tentang perubahan organisasi, juga diserahkan kepada Majelis Tanwir.
Muktamar memufakati kedudukan Bagian Hizbulwathan sebagai Badan Otonom.
Membicarakan dan memutuskan usul-usul yang diajukan kepada Muktamar sebagai
berikut.
Usul tentang:
(1) Pandu Puteri, ditunda sampai Muktamar yang akan datang.
(2) Mengadakan Bagian Kapal Haji dalam organisasi Muhammadiyah, diterima
dan diserahkan kepada P. B.
(3) Tanda-tanda Kepanduan diubah dan disamakan, diteruskan kepada Majelis H. W.
(4) Mengadakan pasukan laut, masuk urusan H. W.
(5) Mengadakan tindakan terhadap anggota Muhammadiyah yang dalam politik
berideologi bukan Islam, dicabut dan diserahkan kepada Tanwir.
(6) Badan perekonomian Muhammadiyah digiatkan, diterima sebagai anjuran.
(7) Majelis Perbendaharaan diberi tugas meng-anslag (menagih) kepada anggota
Muhammadiyah yang sudah wajib zakat, dijadikan bahan Majelis Perbendaharaan
dan Wakaf.
(8) Liburan Jum‘at dipindah Minggu, dicabut oleh pengusul.
(9) Gambar (anggota) P. B. yang baru supaya disiarkan ke seluruh pelosok, diterima
sebagai anjuran.
(10) Semua guru Muhammadiyah supaya mendapat surat ketetapan (besluit) dari
P. B., terserah kepada P. B. Muhammadiyah.
(11) Memajukan kepada B. K. M. I. (Badan Kongres Muslimin Indonesia) dan
Pemerintah R. I. supaya mengadakan : (1) Kongres Umat Islam Sedunia, (2)
Perserikatan Blok-blok Islam, diserahkan kepada P. B.
(12) Memperhatikan rechtpersoon lama, diganti dengan rechtpersoon dari
Pemerintah R. I., berhubungan dengan A. D.
(13) Mendesak kepada Pemerintah supaya mengambilkan harta-harta wakaf yang
dirampas oleh Jepang yang sekarang masih dipakai oleh Pemerintah, disetujui
dan diserahkan kepada P. B.
(14) Mendesak Menteri Agama : ketegasan tentang tunjangan kepada Madrasah,
kepada pelajaran Agama di sekolah Umum dan kepada perhimpunan Agama,
disetujui dan diserahkan kepada P. B.
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15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

(15) Soal warisan supaya menjadi kompetensi Raad (Pengadilan) Agama, disetujui
dan diserahkan kepada P. B.
(16) a. Muhammadiyah mencampuri raad-raad;
b. Pencabutan status sebagai anggota Istimewa (Masyumi);
c. Peninjauan kembali semboyan (?)
diserahkan kepada Maejlis Tanwir.
(17) Mengusahakan buku sejarah Muhammadiyah sejak berdiri, diterima sebagai
anjuran.
(18) Mengadakan tuntunan tegas mengenai perjalanan Muhammadiyah dan
disamakan administrasinya, masuk Langkah Ke Depan.
(19) Mengadakan badan-badan guna menampung tenaga-tenaga pejuang yang
dirasionalisasi, dengan cara dibikinkan Desa Pemuda, masuk Langkah Ke Depan.
(20) Mengadakan Studiefonds untuk mengongkosi pelajar ke luar negeri, masuk
Langkah Ke Depan.
(21) Mengadakan Tabligh serentak, diterima sebagai anjuran.
(22) Melanjutkan putusan Kongres ke 25 tentang berdirinya Universiteit
Muhammadiyah, masuk Langkah Ke Depan.
(23) Mengadakan Muktamar khusus tentang ekonomi, diperhatikan.
(24) Mengadakan lagi cetakan-cetakan Buku-buku Muhammadiyah, diterima sebagai
peringatan.
(25) Meneruskan adanya Tafsir Al-Quran, diterima sebagi anjuran.
(26) Merapikan susunan badan Muballigh, sudah berjalan.
(27) P. K. O. (Penolong Kesengsaraan Oemoem) supaya menitik beratkan usahanya
dalam perawatan anak yatim dan miskin, diterima dan menjadi perhatian.
(28) Membentuk badan amal yang mengurus pembagian zakat; diterima, masuk dalam
Majelis Perbendaharaan.
(29) Segala rencana supaya dibatasi waktunya, diterima.
(30) Menyadarkan anggota Muhammadiyah dalam soal politik, sudah berjalan.
(31) Muhammadiyah mempunyai kantor cetak, masuk Majelis Perbendaharaan.
(32) Memperbaiki cara pemeliharaan anak yatim, diterima sebagai anjuran.
Usul-usul yang lain sebagai yang tersebut dalam buku “Praeadvies dan Usul”
Muktamar Muhammadiyah, ditolak atau tidak dibicarakan, karena sudah termasuk
dalam pembicaraan Anggaran Dasar, atau sudah berlaku dan tidak perlu lagi diambil
keputusannya.
Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah disusun dan disahkan oleh Majelis
Tanwir, dari penyerahan Muktamar, adalah sebagai tersebut di belakang.
Pelaporan Komisi Keuangan, diterima dan disahkan oleh Muktamar.
Putusan-putusan Majelis Tanwir diterima sepenuhnya dan disahkan oleh Muktamar.
Anggaran Dasar baru dan susunannya, disahkan oleh Muktamar.
Pengesahan Qa‘idah Hizbulwathan, dengan catatan:
a.
Hizbul Wathan (H. W.) geraknya dalam lapangan kepanduan dan kepemudaan.
b.
Sedang hal-hal yang lain, bagi penyempurnaan Qa‘idah H. W. itu, diserahkan
kepada P. B. Muhammadiyah.
Pelaporan Komisi Keuangan Majelis ‘Aisyiyah diterima dan disahkan oleh
Muktamar.

***
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KEPUTUSAN MAJELIS TANWIR YANG DIUMUMKAN
DAN DISAHKAN OLEH MUKTAMAR
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Menghadapi organisasi-organisasi lain:
a.
Yang bukan Islam : menghormati dan selama tidak merugikan, bersedia
bekerjasama atas dasar itu.
b.
Yang Islam : menghormati dan bekerjasama, dekat mendekatkan diri, hingga
tidak didapat kesalahfahaman yang dapat merugikan perjuangan pokok
(dalam Islam).
Anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota partai politik yang bukan
berideologi Islam :
a.
Tidak apa (didiamkan) jika nyata-nyata menguntungkan akan cita-cita
Muhammadiyah.
b.
Diusahakan saling mengerti, hingga mendapat keinsafan keMuhammadiyahannya.
c.
Ditarik, jika nyata-nyata merugikan akan cita-cita Islam.
Duduk pada DPR-DPR :
Muhammadiyah, baik organisasi maupun orangnya, boleh menduduki Dewan
Perwakilan Rakyat.
Hal Semboyan :
Semboyan Muhammadiyah diganti dengan: BERAMAL DAN BERJUANG DALAM ISLAM.
Keanggotaan Istimewa pada Masyumi :
Sebelum ada ketentuan lain, P. B. Muhammadiyah menetapi keanggotaan Istimewa
kekeluargaan Masyumi, dengan berusaha menegakkan cara-cara kedudukan
keanggotaan Istimewa itu.
Acara-acara yang mengeni hubungan dengan Pemerintah :
a.
Kementerian Agama,
b.
Kementerian P. P. dan K.
diserahkan menurut kebijaksanaan Pengurus Besar.

***
Lampiran

ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH
Disahkan oleh Muktamar I (ke-31) pada 21-26 Des. 1950
PENDAHULUAN
Berkat karunia Ilahi dan keteguhan semangat rakyat Indonesia, dan kemauan
kaum muslimin atas pertolongan Tuhan, maka berhasillah perjuangan bangsa Indonesia
dan merdekalah Indonesia.
Kemerdekaan tanah air adalah jembatan emas buat menempuh cita-cita. Dan
kemerdekaan tanah air adalah syarat mutlak bagi perkembangan agama Islam.
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Oleh karena yang demikian itu, maka kaum Muhammadiyah merasa bahwa
kewajibannya menegakkan masyarakat Islam yang sejati di tanah ini, terasa lebih berat
dari pada zaman penjajahan.
Pembangunan dalam segala lapanganlah yang menjadi semboyan orang di segala
tempat pada masa ini. Pembangunan inilah jiwa Muktamar Muhammadiyah ke 1 sesudah
merdeka.
Pembangunan diri pribadi. Pembangunan semangat yang besar dan iman yang
kokoh menghadapi zaman. Pembangunan ummat dan masyarakat Islam di tanah
Indonesia pada khususnya dan di dunia umumnya. Pembangunan amal yang telah runtuh
dan pembangunan amal yang baru.
Berdasar kepada segala yang tersebut dan jiwa yang terkandung di dalam
masyarakat Muhammadiyah dewasa ini, maka disusunlah Anggaran Dasar yang baru
sebagai ganti Anggaran Dasar yang lama.
Anggaran Dasar yang pernah berubah dan barangkali suatu waktu akan diubah
pula kepada yang lebih baik. Tetapi jiwa persyarikatan “Muhammadiyah” yang
ditegakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta dalam tahun 1912, yang
senantiasa diperguakan untuk mengokohkan masyarakat Islam dan kaum Muslimin di
tanah Indonesia ini, tidaklah pernah perubah dan tidaklah akan diubah.
Pasal 1
Nama dan Tempat
Persyarikatan ini bernama “MUHAMMADIYAH”, didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330
H, bersetuju dengan 18 November 1912, bertempat di tempat kedudukan Pengurus Besarnya.
Pasal 2
Tujuan
Maksud Persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Pasal 3
Usaha
Persyarikatan ini hendak mencapai maksudnya dengan:
a. Menegakkan da’wah Islam.
b. Mengajukan pendidikan dan pengajaran.
c. Menghidup-suburkan masyarakat tolong-menolong.
d. Mendirikan dan memelihara tempat ‘ibadah dan wakaf.
e. Mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda supaya kelaknya menjadi orang
Islam yang berarti.
f. Berusaha ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan hakhak dan ajaran-ajaran agama Islam.
g. Berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan agama Islam
berlaku dalam masyarakat.
Pasal 4
Majelis-majelis dan Bagian-bagian
Untuk melancarkan segala usaha-usaha yang tersebut dalam Pasal 3, Pengurus
Besar mengadakan Majelis-majelis atau Bagian-bagian yang dipandang perlu, di
antaranya Majelis Tarjih dan Majelis Hikmah dengan peraturan-peraturan yang khusus.
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Pasal 5
Anggota
Anggota Persyarikatan ini ialah orang Islam, laki-laki dan perempuan.
Pasal 6
Pengurus Besar
Persyarikatan ini dipimpin oleh Pengurus Besar terdiri dari sedikitnya 9 orang
yang dipilih dari dan oleh seluruh anggota Muhammadiyah, dengan suara yang terbanyak
dan ditetapkan oleh Muktamar untuk tiga tahun lamanya.
Bila dipandang perlu, Pengurus Besar boleh menambah anggotanya yang
kemudian disahkan dalam Majelis Tanwir dan diumumkan kepada anggota-anggota
Persyarikatan Muhammadiyah.
Ketua Pengurus Besar dipilih dalam musyawarah Majelis Tanwir dari antara
anggota-anggota Pengurus Besar.
Pengurus Besar:
a. mewakili persyarikatan ini di dalam dan di luar pengadilan.
b. Membuat Peraturan Rumah Tangga yang tidak boleh menyalahi Anggaran Dasar ini.
Pasal 7
Wakil Istimewa Pengurus Besar.
Bila Pengurus Besar tidak berkedudukan di pusat pemerintahan Republik
Indonesia maka di sana diadakan Wakil Istimewa Pengurus Besar.
Tugas, hak, dan kewajibannya ditentukan dalam suatu peraturan yang khusus.
Pasal 8
Majelis Perwakilan Pengurus Besar.
Di tiap-tiap propinsi dan atau daerah Karesidenan diadakan Majelis Perwakilan
Pengurus Besar yang diketuai oleh wakil Pengurus Besar.
Wakil Pengurus Besar dicalonkan oleh Konperensi Daerah dan disahkan oleh
Pengurus Besar. Anggota-anggota Majelis Perwakilan Pengurus Besar ditunjuk oleh wakil
Pengurus Besar dan disahkan dalam Konperensi Daerah.
Pasal 9
Cabang-cabang dan Ranting-ranting
Persyarikatan ini mempunyai Cabang-cabang dan Ranting-ranting. Syarat-syarat
dan peraturannya diatur dengan peraturan sendiri dalam Peraturan Rumah Tangga.
Pasal 10
Hal Rapat
a. Kekuasaan tertinggi adalah dalam tangan Muktamar yang diadakan sekali dalam
tiga tahun.
b. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun diadakan sidang Pengurus Besar dengan
segenap wakil-wakilnya. Sidang ini dinamakan Majelis Tanwir.
Jika dipandang perlu Pengurus Besar mengadakan Muktamar luar biasa.
Pengurus Besar mengadakan sidangnya di mana perlu.
Pasal 11
Keuangan
Keuangan Persyarikatan diperoleh dari:
a. Uang Pangkal, iuran dan sokongan.
b. Zakat dan derma
c. Harta pusaka dan wasiyat
d. Hasil yang diperoleh dari pada hak milik dan wakaf Persyarikatan
e. Lain-lain yang halal.
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Pasal 12
Perubahan Anggaran Dasar
Anggaran Dasar ini hanya boleh diubah dalam Muktamar dan dianggap sah
kalau keputusannya dengan suara sedikitnya dua pertiga jumlah anggota yang hadir
pada waktu itu, dan berhak mempunyai suara serta datangnya itu memang diundang
untuk membicarakan hal perubahan Anggaran Dasar itu.
Pasal 13
Pembubaran Persyarikatan
Pembubaran Persyarikatan hanya dapat dilakukan oleh keputusan Muktamar
yang khusus untuk membicarakan hal itu, dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah seluruh
anggota dan disetujui sedikit-dikitnya oleh tiga perempat dari anggota Muktamar yang
berhak suara dan hadir pada waktu itu. Segala hak milik Persyarikatan menjadi hak
milik Mashalihul-Islamiyah yang akan ditentukan oleh Muktamar yang memutuskan
pembubaran itu.
Pasal 14
Anggaran Dasar ini menjadi pengganti dari Anggaran Dasar yang lama dan
disahkan dalam Muktamar Muhammadiyah pada tanggal 12–17 Rabi‘ulawal 1370
Hijriyah atau 21–26 Desember 1950 di Yogyakarta.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-32
9–14 JULI 1953 DI PURWOKERTO
1.
2.
3.

Muktamar menerima dan membenarkan putusan-putusan Majelis Tanwir tahun
1951, 1952, dan 1953, begitu juga kebijaksanaan-kebijaksanaan Pengurus Besar
Muhammadiyah selama 3 tahun.
Laporan hasil verifikasi komisi karena dianggap belum sempurna, maka
pemeriksaan dilanjutkan sesudah Muktamar yang selanjutnya nanti dimintakan
pengesahan kepada Majelis Tanwir.
Organisasi:
a.
Perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah:
(1) Menegaskan kedudukan ‘Aisyiyah dalam Muhammadiyah.
(2) Menambah fasal usaha dengan: “Mempertinggi akhlak budi pekerti.”
(3) Mengganti nama Pengurus Besar (P. B.) dengan Pusat Pimpinan (tidak
disingkat.)
(4) Mengganti cara pemilihan Ketua Pusat Pimpinan.
(Fasal-fasal dalam AD yang diadakan perubahan seperti terlampir)
b.
(1) Hasil Pemilihan Anggota Pusat Pimpinan Muhammadiyah untuk tahun
1953 – 1956 sebagai berikut:
1.
H. M. Junus Anies
mendapat suara:
10945
2.
H. M. Faried Ma’ruf
“
“
10812
3.
Hamka
“
“
10011
4.
K. H. A. Badawi
“
“
9900
5.
K. H. Fakih Usman
“
“
9057
6.
Mr. Kasman Singodimedjo
“
“
8568
7.
Dr. Sjamsuddin
“
“
6654
8.
A. Kahar Mudazkkir
“
“
5798
9.
Mh. Muljadi Djojomartono
“
“
5038
(2) Susunan Pusat Pimpinan Muhammadiyah tahun 1953 – 1956 - sesudah
ditambah - sebagai berikut:
Ketua
A. R. St. Mansur
Wk. Ketua I
H. Fakih Usman
Wk. Ketua II
H. M. Faried Ma’ruf
Wk. Ketua III
H. A. Badawi
Sekretaris Djenderal
H. M. J. Anies
Sekretaris
Djindar Tamimy
Keuangan
M. S. B. Widyokartono
Anggota-anggota
Hamka
Mr. Kasman Singodimedjo
Dr. Sjamsuddin
Prof. H. A. Kahar Mudzakkir
Muh. Muljadi Djojomartono
H. Hasjim
c.
Pemisahan organisasi Pemuda dan Pandu (H. W.) Muhammadiyah. Penyusunan
Qaidah Majelis/Bagian Pemuda dan H. W. diserahkan kepada Pusat Pimpinan.
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4.

LANGKAH KE DEPAN MUHAMMADIYAH TH. 53 – 56
(lampiran 2)
5.
Pemilihan Umum
Menyusun pedoman dan tuntunan kerja dalam menghadapi Pemilihan Umum
(lampiran 3)
6.
Konsepsi Negara Islam
Membentuk satu panitia yang diserahi menyusun konsepsi Baldatun Thayyibatun.
Pembentukan panitia tersebut diserahkan kepada Pusat Pimpinan.
7.
Pernyataan terhadap Surat Edaran Jaksa Agung R. I.
Menyampaikan pernyataan terhadap Surat Edaran Jaksa Agung R. I. yang pokoknya:
minta dicabutnya Surat Edaran Jaksa Agung R. I., baik yang pertama ataupun yang
kedua (penggantinya). (terlampir 4).
8.
Resolusi solider terhadap perjuangan kemerdekaan Afrika Utara dan Maroko pada
khususnya (lampiran 5).
9.
Muktamar Muhammadiyah ke 33 yang akan datang, jatuh di Palembang (1956).
10. Usul-usul.
Usul dari Cabang Solo:
1.
Meninjau kembali putusan Tanwir Solo mengenai Anggota Muhammadiyah
yang masuk partai yang bukan berideologi Islam.
Keputusan : Ditolak.
2.
Supaya diadakan Konperensi Pengajaran seluruh Indonesia sesudah Muktamar
Keputusan : Diserahkan kepada Majlis Pengajaran untuk dikerjakan.
Usul dari Cabang Malang:
3.
Susunan Majelis Hikmah ditambah di Propinsi dan Kabupaten
Keputusan : Diserahkan kepada Pusat Pimpinan.
4.
Mengembalikan kedudukan ‘Aisyiyah sebagaimana sebelum berkedudukan otonom.
Keterangan : Dicabut sendiri oleh pengusul.
5.
Mengenai Qa‘idah H. W. pasal V (1): umur 25 th., diganti: 18 th. Atau sudah
kawin.
Pasal V (3): Anggota yang telah berumur 18 th. Atau sudah kawin harus menjadi
anggota Muhammadiyah.
Keputusan : Diserahkan kepada Pusat Pimpinan.
6.
Mengusahakan timbulnya bermacam-macam sekolah vak (kejuruan) untuk
menampung murid-murid S. R. yang tidak dapat melangsungkan ke S. M. P.
Keputusan : Dimasukkan “Langkah Ke Depan”.
7.
Mendesak kepada Pemerintah agar kepada Jamaah Haji diminta derma guna
fakir miskin.
Keputusan : Dimasukkan “Langkah Ke Depan”.
8.
Memusatkan permintaan subsidi bagi Muhammadiyah.
Keterangan : Dicabut sendiri oleh pengusul.
Usul dari Cabang Surabaya:
9.
Mengadakan sekolah keahlian.
Keputusan : Dimasukkan “Langkah Ke Depan”.
Usul dari Cabang Langsa:
10. Diadakan pemusatan ujian tamat (eindexamen) untuk seluruh Indonesia untuk
Madrasah dan Sekolahan.
Keputusan : Diserahkan kepada Majlis Pengajaran.
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11. Bahasa Arab supaya dalam Leerplan (kurikulum) dikeluarkan dari jenis mata
pelajaran agama.
Keputusan : Diserahkan kepada kebijaksanaan Majlis Pengajaran.
12. Mengadakan leerplan untuk Diniyah seluruh Indonesia.
Keputusan : Diserahkan kepada kebijaksanaan Majlis Pengajaran.
Usul dari Cabang Plaju:
13. Membuka Sekolah Teknik untuk memenuhi fasal 3 ayat f.
Keputusan : Diserahkan kepada kibijaksanaan Majlis Pengajaran.
14. Berikhtiar agar Muballigh mendapat bantuan dari Pemerintah.
Keputusan : Tidak dibicarakan, karena Cabang Plaju merasa tidak mengusulkan.
Usul dari Cabang Barus:
15. Melamar Muktamar yang akan datang diadakan di Tapanuli.
Keterangan : Akan dibicarakan pada sidang kombinasi terakhir.
16. Gambar-gambar (anggota) Pengurus Besar yang baru supaya dimuat dalam
Suara Muhammadiyah atau lainnya, agar tersiar dan dikenal.
Keputusan : Sebagai saran untuk Pusat Pimpinan.
Usul dari Cabang Pringsewu:
17. Muhammadiyah supaya mengadakan Muballigh tetap.
Keputusan : Diserahkan kepada Majlis Tabligh Pusat/Daerah.
Usul dari Cabang Sigalang:
18. Gambar P. B. dengan riwayat hidupnya dijadikan buku dokumentasi.
Keputusan : Sebagai saran kepada Pusat Pimpinan.
Usul dari Cabang Petta Tabukan:
19. Muhammadiyah/‘Aisyiyah supaya mengadakan kursus bidan.
Keputusan : Diserahkan Majlis P.K.U. untuk dilaksanakan di mana mungkin.
20. Tiap Daerah mengadakan Inspeksi Pendidikan oleh Muhammadiyah.
Keputusan : Diserahkan kepada Mjalis Pengajaran.
Usul dari Cabang Banjarnegara:
21. Mengatur pakaian Pelajar Puteri Muhammadiyah sesuai dengan tuntunan
Islam.
Keputusan : Diserahkan kepada Majlis Pengajaran.
22. Mengusahakan agar mata pelajaran Agama di sekolah-sekolah Negeri
mempengaruhi kenaikan kelas.
Keputusan : Peringatan kepada Majlis Pengajaran.
23. Mendesak kepada Pemerintah (Kem. Agama), P.G.A. Negeri supaya diadakan
di tiap Kabupaten.
Keputusan : Ditolak
24. Susunan organisasi supaya disamakan dengan susunan pemerintahan.
Keputusan : Diserahkan kepada Pusat Pimpinan.
Usul dari Cabang Kepahiang:
25. Menentukan bendera Muhammadiyah yang resmi.
Keterangan : Dicabut oleh pengusul.
26. Insigne (lencana) Muhammadiyah supaya ditentukan.
Keterangan : Dicabut oleh pengusul.
Usul dari Cabang Bonthain:
27. Melamar Muktamar yang akan datang.
Keterangan : Akan dibicarakan dalam sidang kombinasi terakhir.
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Usul dari Cabang Jakarta:
28. Supaya zetel (kedudukan) P. B. dipindahkan ke Jakarta.
Keputusan : Terserah kepada Pusat Pimpinan yang baru.
29. Ranting dapat berdiri dengan permintaan 5 anggota.
Keputusan : Menjadi saran Pusat Pimpinan.
Usul dari Ranting Joyodipuran:
30. Tempat kedudukan P. B. Muhammadiyah supaya tetap di Yogyakarta.
Keputusan : Lihat keputusan nomor 28.
31. Perluasan Mingguan Jawatan Penerangan Kotapraja kepada Ranting-ranting
Muhammadiyah.
Keputusan : Dikembalikan kepada pengusul karena hanya masalah setempat.
32. Siaran pembacaan Al-Quran di radio diadakan tiap-tiap Jum‘ah.
Keputusan : Dicukupkan agar menjadi langkah Majlis Tabligh Pusat/daerah.

***
Lampiran 1

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH
1.
2.

3.

Kata-kata “Pengurus Besar” diganti dengan “Pusat Pimpinan” dan tidak boleh
disingkat.
Pasal 3 : Usaha
Usaha mencapai maksud dan tujuan itu ialah dengan:
a. Mempertinggi akhlak budi pekerti dan mengadakan dakwah Islam.
b. Memajukan pendidikan dan pengajaran.
c. Menghidup-suburkan masyarakat tolong-menolong.
d. Mendirikan dan memelihara tempat ‘ibadah dan wakaf.
e. Mendidik dan membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan
berorganisasi.
f. Mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelak menjadi
orang Islam yang berarti.
g. Berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan
hak-hak ajaran Islam.
h. Berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam
berlaku dalam masyarakat.
Fasal 6 : Pusat Pimpinan
1. Persyarikatan yang dipimpin oleh Pusat Pimpinan, terdiri dari sedikitnya 9 orang
yang dipilih dari dan oleh anggota Muhammadiyah dengan suara yang terbanyak
dan ditetapkan oleh Muktamar untuk tiga tahun.
2. Ketua Pusat Pimpinan dipilih oleh rapat Majelis Tanwir, jika perlu dari luar
anggota Pusat Pimpinan yang telah dipilih.
3. Apabila dipandang perlu Pusat Pimpinan dapat menambah anggotanya, yang
kemudian disahkan oleh Majelis Tanwir dan diumumkan pada anggota-anggota
Muhammadiyah.
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4.
5.

4.

Pusat Pimpinan mewakili persyarikatan di dalam dan di luar pengadilan.
Apabila Pusat Pimpinan tidak berkedudukan di tempat pusat pemerintahan
Republik Indonesia, maka di sana diadakan Majelis Perwakilan Istimewa Pusat
Pimpinan. Tugas dan kewajibannya ditentukan dalam peraturan khusus.
Pada akhir Anggaran Dasar, Fasal 14 Mulai berlaku.
Anggaran Dasar ini menjadi pengganti dari Anggaran Dasar yang lama, telah
disahkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 32 di Purwokerto Banyumas pada 27
Syawal sampai 3 Dzulqa’dah 1372 bersetujuan dengan 9–14 Juli 1953 dan segera
berlaku semenjak disahkannya itu.

Lampiran 2

LANGKAH KE DEPAN MUHAMMADIYAH TAHUN 53–56
Ke dalam :
A. Pimpinan:
Memegang teguh kemudi pimpinan bahtera Muhammadiyah di dalam suasana pergolakan
dan pengaruh yang maha hebat sekarang ini menuju Baldatun Thayyibatun Warobbun Ghafur.
B. Organisasi dan Administrasi
Melancarkan konsolidasi dan menyempurnakan administrasi, hingga
Muhammadiyah menjadi organisasi yang kompak.
C. Anggota
Mempertinggi mutu anggota dan menghidup-suburkan ruh jihad dan semangat
kekeluargaan dalam lingkungan anggota-anggota Muhammadiyah.
D. Kader-kader
Mendidik kader-kader Muhammadiyah tingkat atas dan menengah untuk mencukupi
hajat dan sebagai bibit yang menghasilkan dan membuahkan hasil usaha-usaha
Muhammadiyah.
Ke luar :
A. Dalam negeri
1. Dengan aktif memperhatikan perbaikan-perbaikan akhlak dalam masyarakat.
2. Mempererat hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi Islam dan
organisasi-organisasi lain, yang sejajar usahanya dengan Muhammadiyah.
B. Luar negeri
1. Dengan aktif memperhatikan masalah-masalah Agama Islam di luar negeri.
2. Mempererat hubungan dengan badan-badan dan organisasi-organisasi Islam di
luar negeri.
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RENCANA KERJA MELAKSANAKAN
LANGKAH MUHAMMADIYAH TAHUN 1953–1956
I. KE DALAM:
A. Organisasi
1.
Memperbanyak perhubungan di antara Pusat Pimpinan dengan Cabangcabang, antara Cabang dengan Ranting-ranting dan antara Ranting dengan
anggotanya.
2.
Menggiatkan adanya Konperensi Kerja di antara Majelis dengan Bagian-bagian
di Cabang/Ranting.
B. Keuangan
Mengerahkan tenaga untuk mengusahakan pengumpulan sumber keuangan
dengan aktif, umpama : memperhatikan teraturnya pengiriman uang darma/bakti,
disiplin infaq dan lain-lain sebagainya.
C. Tarjih
1.
Menggiatkan kembali pekerjaan Lajnah-lajnah Tarjih di daerah-daerah.
2.
Mengusahakan sekeras-kerasnya supaya keputusan-keputusan Tarjih terlaksana dalam masyarakat, terutama dalam lingkungan keluarga Muhammadiyah.
D. Tabligh
3.
Melaksanakan Politik Tabligh, berpedoman buku Politik Tabligh yang
diterbitkan oleh Muhammadiyah Majlis Tabligh, ialah:
a.
Menggiatkan dakwah dengan tulisan dan segala macam siaran.
b.
Menggiatkan tercapainya tabligh di asrama, penjara, sekolah, dan tempattempat lain.
c.
Memelihara Muballigh dengan kursus latihan perguruan.
d. Mengadakan Konperensi Tabligh.
e.
Dakwah ke-Muhammadiyah-an.
f.
Mengadakan asrama pendidikan Muballigh Muhammadiyah.
4.
Usaha menggiatkan kembali pengiriman muballigh Muhammadiyah.
5.
Mengajak dan memberi penerangan Islam kepada kaum terpelajar, sehingga
mengerti dan mengerjakan ke-Islaman sebaik-baiknya dan sebanyakbanyaknya.
6.
Menggiatkan kerjasama para ulama bersama dengan Muhammadiyah dalam
menegakkan Agama Islam.
7.
Mengambil kesempatan sebanyak mungkin penyiaran Islam di R. R. I., baik
yang merupakan pidato-pidato, maupun yang merupakan kesenian dan
kebudayaan.
E. Pengajaran
1.
Mengkoordinasi leerplan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah Muham
madiyah.
2.
Mempertinggi mutu guru-guru Agama dan mengusahakan perbaikannya.
3.
Memperbanyak sekolah dan mempertinggi umum sekolah-sekolah guru Agama.
4.
Kembali menggiatkan dan memperkecil pendirian sekolah-sekolah yang
menghasilkan kader (pemimpin) Muhammadiyah tingkat tinggi dan
menengah.
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5.
6.

F.

G.
H.

Perhubungan guru-guru Muhammadiyah tingkat tinggi dan menengah.
Mengusahakan berdirinya asrama-asrama pelajar di bawah pimpinan
Muhammadiyah.
7.
Menggiatkan usaha pemberantasan butahuruf dalam lingkungan
Muhammadiyah, dimulai dengan kekeluargaan diri sendiri.
P. K. U.
1.
Menghoordinasi usaha-usaha dalam lapangan kesehatan (rumah) sakit
poliklinik dan Pos-pos PPPK.
2.
Mengkoordinasi usaha-usaha dalam lapangan social.
3.
Aktif memperhatikan dan mengemukakan serta mengusahakan perbaikanperbaikan dalam soal perjalanan haji dan transmigrasi.
4.
Menyempurnakan organisasi penerimaan dan pembagian zakat dan fitrah.
5.
Dengan aktif ikut serta memperhatikan soal-soal pengangguran.
6.
Melaksanakan program P. K. U. Pusat, dan mengusahakan pertolongan secara
kekeluargaan kepada anggota Muhammadiyah khususnya dan ummat Islam
pada umumnya.
7.
Membimbing teraturnya hidup kekeluargaan, agar dapat menjadi suri tauladan
(umpama: perkawinan, kematian, dll.)
Wakaf dan Perbendaharaan
Memakmurkan tempat-tempat peribadatan, menginventarisasi semua hak milik dan
memelihara wakaf-wakaf Muhammadiyah.
Hikmah
1.
Menggerakkan tenaga seluruh keluarga Muhammadiyah untuk mencapai
kemenangan dalam pemilihan umum.
2.
Menyusun petugas yang tertentu untuk segala soal-soal yang mengenai
pemilihan umum.
3.
Mengaktifkan Majlis Hikmah dalam menentukan corak dan arah politik Islam
dengan mengingat perhubungannya dengan Masjumi.

II. KELUAR:
A.

Dalam negeri
Aktif memperhatikan pelaksanaan gerak langkah dalam lapangan tugas Kementerian
Agama di Pusat dan di Daerah-daerah.

B.

Luar negeri
Mempergunakan dengan sebaik-baiknya atas kesempatan yang diserahkan oleh Pemerintah
atau Badan-badan luar negeri untuk kepentingan yang sekira berguna bagi Muhammadiyah.
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Lampiran 3

PEDOMAN DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM
1.
2.
3.

Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilihan Umum, bekerjasama dalam KAPU
dengan aktif.
Menampakkan cita-cita mengisi negara dengan perubahan-perubahan yang
kongkrit.
Mengikhtiarkan adanya satu daftar saja. Kalau tidak, diusahakan sesedikit-sedikit
mungkin. Selanjutnya setelah ada dalam Majelis Konstituante/DPR, diusahakan
terbentuknya satu Front Islam.

TUNTUNAN UNTUK CABANG DAN RANTING
MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM
Pada waktu sekarang:
Mempergiat usaha:
a.
Mempopulerkan Muhammadiyah.
b.
Memperbanyak anggota
c.
Mengaktifkan dan mengintensifkan amal usaha Muhammadiyah: (1) Tabligh, (2)
PKU, (3) Pengajaran.
d. Membantu dengan giat berdiri dan tersusunnya KAPU-KAPU (Komite Aksi
Pemilihan Umum) setempat.
e.
Mempelajari dengan sungguh-sungguh dan memberi penerangan yang seluasluasnya dan sedalam-dalamnya mengenai Undang-Undang Pemilihan Umum,
terutama fasal-fasal mengenai dan tertuju kepada kecamatan, desa, kelurahan,
nagari, marga dan satuan-satuan daerah lain.
f.
Mengisi dengan aktif badan/panitia pemilihan/pemungutan suara/pendaftaran
pemilih yang didirikan oleh Pemerintah.
g.
Membentuk badan perencana yang mengatur siasat perjuangan.
h. Mempererat hubungan satu sama lain.
i.
Mencari sumber-sumber keuangan untuk beaya Pemilihan Umum.
Pada waktu dimulai Pemilihan Umum:
1.
2.
3.
4.

Mengerahkan umat Islam laki-laki/wanita agar mendaftarkan diri di Kelurahan,
Kecamatan, Desa, Nagari, Marga dan satuan-satuan daerah lain.
Mencurahkan perhatian kepada perjuangan kelurahan, kecamatan, desa, nagari,
marga, dan satuan-satuan lain.
Memperdalam rasa ta‘at dan disiplin kepada instruksi-instruksi/pedomanpedoman dari KAPU.
Mencurahkan perhatian sepenuhnya mengenai pencalonan anggota-anggota
Konstituante dan DPR dengan peringatan agar kita menjaga kehormatan pribadi
pemimpin-pemimpin kita.
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Lampiran 4

RESOLUSI
MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-32
Dalam sidangnya tgl. 14/15 Juli 1953
DI PURWOKERTO
Mendengar :

Pembicaraan Majelis Tanwir dalam Muktamar tentang perkembangan
sekitar Surat Edaran Jaksa Agung yang pertama tanggal 17 Juni 1953 No.
9/p IK/C4/1632, dan surat edarannya yang kedua;

Menimbang :

a. Bahwa dengan pengeluaran Surat Edaran Jaksa Agung yang kedua
itu belumlah dapat terjamin tidak timbulnya kemungkinan bahwa
tujuan dari Surat Edaran Jaksa Agung yang pertama tanggal 17 Juni
1953 No. 9/p IK/C4/1632 masih dapat dipergunakan dengan sengaja
atau tidak, hingga dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak
diharapkan;
b. Bahwa dengan adanya kemungkinan itu, kegelisahan penduduk yang
merasa tersinggung kesucian Agama, hak-hak asasi kemerdekaan
beragama dan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dengan bebas,
belumlah dapat pulih dengan tenang kembali;

Memutuskan :
Mendesak agar Jaksa Agung menegaskan pencabutan Surat Edarannya yang pertama
tanggal 17 Juni 1953 No. 9/p IK/C4/1632.
Purwokerto, 15 Juli 1953
Ketua Sidang
d.t.o.
H. M. Faried Ma’ ruf
Dikirimkan kepada:
1.
Jaksa Agung R. I.
2.
Ketua Mahkamah Agung R. I.
3.
Perdana Menteri (Kabinet R. I.)
4.
Menteri Kehakiman
5.
Menteri Dalam Negeri
6.
Menteri Agama
7.
Ketua Parlemen R. I.
8.
Ketua Seksi E dari Parlemen R. I.
9.
P. P. Masyumi
10. Pers dan Radio
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Lampiran 5

RESOLUSI
Muktamar Muhammadiyah ke 32 pada tanggal 9 s.d. 14 Juli 1953 di Purwokerto yang
dikunjungi oleh segenap Cabang dan Ranting Muhammadiyah/‘Aisyiyah, Alim-ulama
dan Hizbul Wathan seluruh Indonesia,
Mendengar dan
dan membaca :

Mengingat

berita-berita dari luar negeri dan penjelasan saudara Makki Anasiri,
Ketua Partai Kemerdekaan dan Kesatuan Marokko dan anggota
delegasi Marokko di U. N. O. dari negara-negara Islam, yang telah
mengunjungi Muktamar tersebut, serta surat delegasi Tunisia di
Jakarta tentang hebatnya penderitaan serta tekanan yang dilakukan
oleh Pemerintah Perancis terhadap rakyat di Marokko, Tunisia dan
Aljazair atau Afrika Utara;

:

1. Bahwa pemerintahan yang dipaksakan oleh sesuatu bangsa atas
bangsa lainnya adalah suatu kedhaliman dan bertentangan
dengan ajaran agama Islam, Perikemanusiaan dan Piagam PBB.;
2. Bahwa rakyat yang sedang menderita tindasan penjajahan di
Marokko, Tunisia, dan Al-Jazair dewasa ini adalah pada umumnya
terdiri dari pada Ummat Islam;
3. Resolusi P. B. B. Desember tahun 1952 yang mendesak Pemerintah
Perancis agar menyesuaikan politiknya dengan keinginan rakyat
di daerah-daerah tersebut;

Memperhatikan:

Bahwa sampai saat ini Pemerintah Perancis sama sekali tidak dan
belum memenuhi resolusi itu;
Memutuskan :

1.
2.
3.

4.

Mencela sekeras-kerasnya tindakan Pemerintah Perancis di Marokko, Tunisia, dan
Al-Jazair.
Menyatakan solider terhadap perjuangan rakyat di daerah-daerah tersebut.
Mendesak kepada Pemerintah R. I. agar melanjutkan dan menyempurnakan
bantuannya dengan mempergunakan segala saluran diplomatik, hingga
kemerdekaan rakyat di daerah-daerah tersebut dapat tercapai dengan selekaslekasnya.
Mengajak dan menyeru seluruh ummat Islam Indonesia turut mendo‘akan serta
memberi bantuan berupa apa pun yang dapat meringankan beban serta penderitaan
rakyat di daerah Marokko, Tunisia, dan Al-Jazair itu.
Purwokerto, 13 Juli 1953
Ketua Sidang
H. M. Faried Ma’ruf
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Resolusi ditujukan kepada:
1.
Perdana Menteri R. I.
2.
Menteri Luar Negeri R. I.
3.
Ketua Parlemen R. I.
4.
Ketua Seksi Luar Negeri dalam Parlemen R. I.
5.
Utusan Front Perjuangan Marokko (Jakarta)
6.
Delegasi Tunisia di Jakarta
7.
Kedutaan Perancis di Indonesia di Jakarta
8.
Pimpinan Partai Masyumi
9.
Partai-partai dan Organisasi-organisasi Islam seluruh Indonesia
10. Pers dan Radio

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-33
17 S.D. 22 DZULHIJJAH 1375 ATAU 24 S.D. 29 JULI 1956
DI PALEMBANG
Pendahuluan:
Muktamar Muhammadiyah ke 33 ini berlangsung, setelah didahului oleh suatu
peristiwa penting yang sangat besar pengaruhnya kepada kehidupan kenegaraan dan
kemasyarakatan di Indonesia: ialah berlangsungnya Pemilihan Umum D.P.R. ataupun
Konstituante.
Kejadian itu adalah merupakan permulaan usaha ke arah stabilisasi kehidupan
di negara Indonesia di dalam segala segi dan lapangan.
Dalam pada itu, Muhammadiyah berpendapat, sudahlah tiba saatnya untuk
mengisi masa-masa selanjutnya, haruslah Muhammadiyah menentu- kan garis-garis
yang tegas, yang akan dijadikan dasar dan pedoman memperjuangkan maksud dan
tujuan yang menjadi cita-cita Muhammadiyah, ialah terbentuknyua masyarakat Islam
yang sebenar-benarnya.
Maka dari pada itu Pusat Pimpinan Muhammadiyah mengusahakan dengan
sungguh-sungguh supaya Muktamar Muhammadiyah ke 33 ini, dapatlah mulai
membicarakan soal besar bagi Muhammadiyah, ialah merumuskan “Khittah
Muhammadiyah”, yang merupakan rencana gerak menuju pembentukan Masyarakat
Islam.
Di atas dasar pandangan yang demikian, maka Muktamar Muhammadiyah ke
33 ini dilangsungkan.
Keputusan-keputusan:
A.

UMUM
1.
Muktamar menerima laporan Pimpinn Pusat Muhammadiyah mulai tahun
1953 – 1956.
2.
Muktamar mengesahkan hasil pemeriksaan keuangan Pusat Pimpinan
Muhammadiyah yang dilakukan oleh sebuah pemeriksa keuangan yang
dibentuk oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah (lihat lampiran 1).
B. SIASAT DAN RENCANA (PROGRAM) AMAL PERJUANGAN MUHAMMADIYAH
1.
Menetapkan “Khittah Muhammadiyah tahun 1956–1959” yang merupakan
rencana gerak menuju pembentukan Masyarakat Islam. (lihat lampiran 2)
2.
Muktamar menyetujui putusan Sidang-sidang Majelis Tanwir tahun 1954,
1955, dan 1956 antara lain:
a.
Prinsip “Sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah”
b.
Hubungan Muhammadiyah - Masyumi dengan menolak mengulang
membicarakannya lagi. (lihat lampiran 3).
C. ORGANISASI
1.
Menetapkan hasil pemilihan anggota Pusat Pimpinan Muhammadiyah masa
tahun 1956 – 1959 sebagai berikut:
(1) Ahmad Rasjid Sutan Mansur
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D.
E.

(2) Hamka
(3) Dr. H. Ali Akbar
(4) Mr. H. Kasman Singodimedjo
(5) H. M. Junus Anies
(6) Prof. H. A. Kahar Mudzakkir
(7) H. M. Fakih Usman
(8) Mr. Jusuf Wibisono
(9) H. Faried Ma’ruf
(10) H. A. Badawi
(11) Moh. Muljadi Djojomaretono
(12) Dr. H. Sjamsuddin
(13) H. Hasjim
(14) M. S. B. Widyokartono
(15) M. Djindar Tamimy
2.
Menerima pemilihan A. R. Sutan Mansur sebagai Ketua Pusat Pimpinan
Muhammadiyah masa tahun 1956–1959.
3.
Menyetujui tidak dipakainya lagi kata-kata otonoom dalam Muhammadiyah,
dengan menegaskan hubungan dalam rangka organisasi, agar lebih jelas dan
terpelihara keutuhan susunan dan bentuk kesatuan organisasi
Muhammadiyah (lihat lampiran 4).
4.
Menyetujui agar Pusat Pimpinan Muhammadiyah bersama dengan Majelis
Tanwir meninjau sifat dan bentuk Muktamar Muhammadiyah untuk mencapai
keselarasan dengan kebesaran dan keluasan Muhammadiyah, serta untuk
menetapkan tempatnya.
KEUANGAN
Menyetujui prinsip adanya Anggaran Belanja yang tersusun bagi Pusat Pimpinan
Muhammadiyah.
DAN LAIN-LAIN
Menyetujui bahwa usul-usul yang telah masuk dalam daftar usul-usul, penyelesaiannya
diserahkan kepada Pusat Pimpinan. Daftar usul-usul seperti di bawah ini:
Usul-usul dari Cabang, Ranting, dan Daerah (Propinsi):
1.
Mengadakan perusahaan film Muhammadiyah
2.
Muktamar ke 34 supaya diadakan di Irian Barat.
3.
Muktamar supaya meninjau dan meneliti: apakah jalan-jalan usaha mencapai
maksud dan tujuan Muhammadiyah dengan corak dan bentuk pelajaran dan
pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah sekarang ini dapat
mengantarkan kita Muhammadiyah ke pintu gerbang maksud dan tujuannya.
4.
Muktamar Muhammadiyah ke 33 di Palembang supaya meninjau keanggotaan
istimewa Muhammadiyah dalam Masyumi.
5.
Supaya masalah Pandu Puteri segera diselesaikan.
6.
Supaya mengusahakan suatu pedoman yang memuat ketentuan-ketentuan hak
milik dan wakaf Muhammadiyah.
7.
Meninjau dan membahas kembali tugas dan kewajiban Majelis Hikmah
sedalam-dalamnya sehingga dapat menghasilkan buah yang sefektif-efektifnya.
8.
Mengusahakan berdirinya Muhammadiyah di luar negeri.
9.
Hari Yatim Muhammadiyah Daerah Aceh tiap tanggal 28 Februari supaya
dijadikan Hari Yatim Muhammadiyah seluruh Indonesia.
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10. Minta ditinjau kembali keanggotaan warga Muhammadiyah yang mengikuti
ideologi partai-partai politik, selain PKI.
11. Minta kepada Pemerintah R. I. supaya dikeluarkan Undang-undang kewajiban
belajar kepada anak warga negara Indonesia.
12. Sekolah Muhammadiyah mulai dari yang rendah sampai ke tingkatan atas
muridnya laki-laki dan wanita harus lain-lain tempatnya dan gurunya. Sekolah
wanita tinggal wanita, laki-laki tinggal laki-laki. Oleh sebab menurut zaman
sekarang krisis moreel.
13. Muhammadiyah supaya mendesak kepada pemerintah, memberikan bantuan
keuangan guna perbaikan masjid-masjid, dan memberikan bantuan keuangan
kepada madrasah-madrasah dan pondok-pondok.
14. Muhammadiyah supaya mendesak kepada Pemerintah hal pelajaran Agama
Islam supaya menjadi vak pelajaran di seluruh sekolah pemerintah.
15. Muhammadiyah supaya mendesak kepada Pemerintah hal Bagi-waris supaya
diurusi langsung oleh Pengadilan Agama.
16. Menyusun satu keputusan yang bersifat mengembalikan rukh tauhid dan
keagungan pribadi para pengikutinya dan menumbuhkan hati “khosyyah
seperti pernah terjadi itu.
17. Menggiatkan kembali keputusan Kongres Muhmmadiyah ke 26 di Yogyakarta
tentang kemakmuran masjid-masjid serta segala sangkut-putnya.
18. Menggiatkan kembali terlaksananya “Langkah Dua belas (12)
Muhammadiyah” periode K. H. M. Mansur tahun 1938 dengan ditambah atau
diubah atau diperbaiki seperlunya.
19. Menghidupkan dan menggiatkan kembali taftisy putusan Tarjih
Muhammadiyah di seluruh Indonesia di mana saja keluarga Muhammadiyah/
‘Aisyiyah berada.
20. Menuntut kepada Majlis Pengajaran supaya membuat suatu peraturan untuk
mencegak infiltrasi dari golongan Atheisten ke dalam sekolah
Muhammadiyah/‘Aisyiyah.
21. Menitik-beratkan supaya langkah penanaman jiwa Tauhid dan ‘Ubudiyah
kepada murid-murid dan pelajar-pelajar Muhammadiyah /‘Aisyiyah dengan
menjaga pelajaran agama jangan didesak oleh pelajaran umum.
22. Supaya semua murid-murid dan pelajar-pelajar Muhammadiyah/ ‘Aisyiyah
menjadi Pemuda Muhammadiyah / Nasyiatrul ‘Aisyiyah.
23. Supaya guru-guru sekolah Muhammadiyah/‘Aisyiyah menjadi anggota
Muhammadiyah/‘Aisyiyah.
24. Supaya pakaian murid-murid perempuan di sekolah-sekolah
Muhammadiyah/ ‘Aisyiyah hendaknya jangan sampai mencolok mata;
hedaknya diusahakan agar dapat menurut zaman tetapi tidak menampakkan
aurat, guna menghindarkan menyalanya nafsu angkara murka dan
mengurangi krisis moreel.
25. Pemimpin P. K. U. pusat supaya tegas terhadap usahanya di Cabang-cabang
dan Ranting-ranting.
26. Memperhatikan soal-soal transmigrasi.
27. Mengaktifkan/mengadakan kembali badan urusan subsidi untuk P. K.U. dan
lain-lain.
28. Muhammadiyah dijadikan partai politik.
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29. Muhammadiyah supayua turut campur dalam hal pertukaran kebudayaan
dengan luar negeri; yang dapat melemahkan kebudayaan Islam agar dibendung.
30. Pusat Pimpinan Muhamnmadiyah yang sekarang berkedudukan di Yogyakarta
supaya dipindahkan kedudukannya ke tempat pusat pemerintahana Negara
Republik Indonesia di Jakarta.
31. Stempel Muhammadiyah baik stempel bagian-bagian, hendaklah mempunyai
corak dan bentuk yang sama/seragam.
32. Hendaknya Kongres menanyakan kepada Kementerian Agama tentang bantuan
kepada madrasah-madrasah agar dapat dipecepat dan diperbanyak.
Peraturannya disamakan dengan Kementerian P.P.& K..kepada sekolah-sekolah
partikelir.
33. Hendaknya Muhammadiyah mendesak kepada Kementerian Agama, agar
mengadakan lembaga penyelidikan bacaan buku-buku di sekolah-sekolah yang
menyinggung kehormatan agama, supaya ditarik dari peredaran. Misalnya
buku “NYAMIKAN” jilid II di S. R. ditiadakan.
34. Supaya pemerintah mengusahakan baik S. M. maupun S. M. A. dibuka pada
waktu pagi atau sore tidak diperkenankan sekolah campuran (laki-laki dan
perempuan) yang dibuka pada waktu petang hari.
35. Supaya pemerintah memisahkan tempat-tempat olahraga dan pemandian
untuk sekolah-sekolah Menengah dan Atas antara pelajar laki-laki dan wanita.
36. Agar diperjuangkan supaya pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah Islam/
madrasah-madrasah sekurang-kurangnya disamakan dengan sekolah lain.
37. Supaya diusulkan kepada yang berwajib hal pelajaran agama Islam dalam
sekolah negeri mulai tingkat rendah (klas 1), menengah, menengah atas dan
seterusnya menjadi suatu pelajaran pokok yang dapat mempengaruhi kenaikan
kelas dan tidak kurangnya penghargaan sebagai vak-vak lainnya.
38. Supaya ijazah sekolah Muhammadiyah dari tingkat rendah, menengah,
menengah atas dan seterusnya, yang telah lulus dari ujian yang
diselenggarakan oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah Bg. Pengajaran diakui
sah oleh yang berwajib.
39. Tahun ajaran hendaknya tiap tanggal 1 Syawwal, supaya diperjuangkan ke
Pemerintah.
40. Kedudukan Pusat Pimpinan baiknya tetap di Yogyakarta atau pun di daerah
mana saja, asal di daerah tersebut masyarakat Muhammadiyah lebih dari 75%
dan pengurus pusatnya harus kapabel dan bertanggungjawab.
41. Supaya berusaha agar orang Masyumi menjadi anggota Muhammadiyah.
42. Supaya memperjuangkan kepada Pemerintah adanya peraturan Wakaf.
43. Mendesak kepada Dewan Konstituante agar Undang-undang Sekolah-sekolah
menetapkan supaya semua sekolah-sekolah lanjutan untuk putera dan puteri,
baik sekolah lanjutan pemerintah maupun partikelir:
a.
putera dan puteri dipisahkan
b.
menurup aurat
c.
kalau guru bagi sekolah perempuan itu laki-laki, hendaknya sudah kawin
dan umurnya sudah lanjut.
d. Pelajaran agama Islam 4 jam tiap minggu untuk segala kelas dan di S. R.
guru agamanya cukuplah guru kelas (asal diberi kitab Pemimpin).
44. Perlu atau tidaknya mengubah nama “Rumah Yatim” menjadi “Panti Asuhan”
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45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.

53.
54.

berdasarkan putusan Menteri Sosial tanggal 8 November 1955 No. Sekr. 10-2237/2895.
Menetapkan hak tanah Muhammadiyah.
Hari Minggu dan hari besar supaya dapat ditukar dengan hari Jum‘at.
Di sekolah supaya diperbanyak buku-buku bacaan bahasa Arab.
Memperhtikan/mengurangi/mengawasi peredaran buku-buku/ majallahmajallah dan film-film yang bersifat cabul.
Supaya pada tiap-tiap S. R. diberi guru agama dengan tidak bersyarat
banyaknya jam pelajaran agama di sekolah-sekolah agama tersebut.
Agar Muhammadiyah dengan rencana yang tertentu senantiasa turut aktif
dalam pembangunan masyarakat desa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah
pada waktu sekarang ini pun dalam soal yang berhubungan dengan
transmigrasi dalam negeri (kolonisasi).
Mendesak kepada Pemerintah agar dengan tindakan yang nyata serta dalam
waktu yang selekas mungkin membersihkan orang-orang yang melannggar
hukum, baik yang bersifat sipil maupun kriminil, baik dari warga negara
umumnya dan terutama dari orang-orang yang bekerja dalam kalangan
pemerintah.
Mengaktifkan kembali Majelis Perekonomian Muhammadiyah dengan
mendirikan perusahaan-perusahaan yang menguntungkan sebagai satusatunya sumber yang dapat membeayai semua usaha-usaha amalan
Muhammadiyah.
Menjadikan usul ini sebagai acara khusus dalam Muktamar di Palembang
nanti.
Rencana-rencana usaha sebagai yang disimpulkan di atas terlampir dan dapat
diadakan peraturan-peraturan yang lebih mendalam sesuai dengan keadaan
dan tempat masing-masing.

***
Lampiran 1

KHITTAH MUHAMMADIYAH 1956–1959
Bismillahirrahmanirrahim
PENGANTAR
Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah
1330 – 18 November 1912 bertepatan masanya dengan suasana timbulnya aliran faham
“Kebangunan Islam” di Mesir dan di Mekkah yang bersemboyankan: “Kembali kepada
Quran dan Sunnah Nabi menegakkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”
Kebangunan mana sudah dirintis lebih dahulu oleh segolongan yang menitik
beratkan pendapatnya kepada: “Usaha-usaha mencapai kekuasaan di tangan ummat
Islam”; dan segolongan lain yang berpendapat: “selain dari merebut kekuasaan politik,
perlulah lebih dahulu perjuangan ummat Islam dimulai dari memperbaharui sumber
tempat timbulnya ulama-ulama dan mencetak kader-kader yang akan disebarkan ke
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seluruh dunia sebagai pelopor kemerdekaan fikiran dan menentukan langkah
pembaharuan masyarakat.”
Manakala diperhatikan Anggaran Dasar Muhammadiyah lama (pada zaman
penjajahan):
1.
Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di
Indonesia.
2.
Memajukan dan menggembirakan cara hidup sepanjang kemauan agama Islam
kepada lid-lidnya (segala sekutunya).
Ternyata cara yang tegas dari Muhammadiyah dalam rangka mencapai
masyarakat Islam yuang sebenar-benarnya:
1.
Menepatkan aqidah, membersihkan pokok dan alam pikiran serta penyiaran
pengetahuan agama Islam.
2.
Dan setelah diketahui, tidaklah ia berjalan kalau tidak diamalkan. Dan segala usaha
itu tidaklah boleh mundur, melainkan harus maju, dan dikerjakan dengan penuh
gembira dan semangat.
Maka ajaran Islam itu tidaklah hanya semata-mata diajarkan serta dipelajari,
melainkan harus diamalkan. Bukan orang lain yang terlebih dahulu harus diajak dan
disuruh mengerjakannya, tetapi hendaklah dimulai dari anggota-anggota
Muhammadiyah sendiri.
Mereka harus berusaha memajukan dan menggembirakan kehidupannya
menurut sepanjang kemauan agama Islam.
Begitulah Muhammadiyah telah bekerja dengan jiwa yang sadar dan luas,
menyerahkan diri dan jiwa kepada Tuhan dan menegakkan ihsan, penuh dengan
semangat jihad, hidup bantu-membantu, dipalut oleh jiwa ukhuwwah dan akhlak yang
menarik. Secara begitu Muhammadiyah dengan giat dan sabar Muhammadiyah bertindak
maju, berani menghadapi rintangan yang datang dari bermacam sebab dan berbagai
penjuru, menyeruak kebodohan, kejumudan, taqlid buta, sentimen politik, dalam suasana
penjajahan Belanda dan militerisme Jepang.
Alhamdulillah Muhammadiyah dengan tetap dan terus telah dapat melahirkan
corak dan masyarakat baru dan menggerakkan ummat secara langsung atau tidak
langsung bersama-sama menuju ke arah terciptanya kehidupan baru sesuai dengan tujuan
Muhammadiyah.
Pada tahun 1946 Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dipertegas lagi sehingga
berbunyi: “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Itu adalah luas, meliputi seluruh lapangan
hidup manusia mulai dari pemeliharaan tenaga rokhani, alam fikiran, pribadi, sampai
kepada rumah-tangga, masyarakat dan negara.
Untuk melaksanakannya pun harus disiapkan begitu rupa. Selain dari mengingat
kembali kepada apa yang jadi pokok kekuatan Muhammadiyah sesudah berpengalaman
puluhan tahun, dan memperhatikan tradisi baik yang telah diatur dan disadur berkalikali, maka perlu kita rumuskan apa benar corak masyarakat Islam yang lengkap
rencananya, dilaksanakan dengan jiwa iman yang positif, bergerak dinamis, sesuai dengan
tuntutan masyarakat merdeka dan maju dan menimbulkan kehidupan yang penuh
rahmat.
Perumusan itu disiar-siarkan dan dilatihkan agar lahir masyarakat yang
anggotanya bermutu baik, dan diperpesan dengan membentuk tenaga-tenaga terdidik
dan kader yang terlatih baik merupakan uswatun hasanah.
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Syarat-syarat masyarakat yang utuh sangatlah pula diperhatikan seperti:
organisasi, administrasi, pertalian batin yang disebut ukhuwwah dan hidup tolongmenolong.
Mengingat segala yang tersebut di atas, Muhammadiyah menetapkan Khittah
(langkah yang dibatasi dalam waktu yang tertentu) buat tahun 1956–1959 sebagai tersebut
di bawah ini:
I.
Menjiwai pribadi para anggota terutama para pemimpin Muhammadiyah dengan:
a.
Memperdalam dan mempertebal tauhid
b.
Menyempurnakan ibadah dengan khusyu’ dan tawadlu’
c.
Mempertinggi akhlaq
d. Memperluas ilmu pengetahuan
e.
Menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa
tanggungjawab, hanya mengharapkan keridlaan Allah dan kebahagiaan ummat.
II. Melaksanakan uswatun hasanah:
a.
Muhammadiyah harus selalu di muka, membimbing arah pendapat umum,
sehingga mempunyai sifat yang tetap maju, membangun dan membaharui.
Dapat bergerak dengan lincahnya dan gembira (dinamis dan progresif).
b.
Menegakkan dakwah Islam dengan menampakkan kepada dunia manusia
tentang keindahan agama Islam, mendidik mereka ke arah budi pekerti yang
mulia, supaya peraturan-peraturan Islam dapat berlaku dalam masyarakat.
c.
Membentuk rumah tangga bahagia menurut sepanjang kemauan agama Islam dan
mewujudkan pergaulan yang baik antara penghuninya satu dengan yang lain.
d. Mengatur hidup dan kehidupan antara rumah tangga dan tetangganya sejak
mulai kelahiran, perkawinan dan kematian, sehingga akhirnya dapat
mewujudkan masyarakat kampung/desa Islam, masyarakat kota Islam dan
akhirnya masyarakat negara Islam.
e.
Anggota Muhammadiyah harus menyesuaikan hidup dan segala gerakgeriknya sebagai seorang anggota masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
III. Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi.
a.
Dengan keutuhan organisasi kita kuat dan dengan kerapian administrasi kita
terpelihara dari fitnah.
b.
Pembaharuan dan memudakan tenaga pengurus, kalau perlu dengan
memindahkan tempat beberapa majelis, hingga pimpinan tetap dalam tangan
yang segar dan giat.
c.
Menanam kesadaran berorganisasi kepada para anggota untuk mewujudkan
organisasi yang sehat.
d. Administrasi diatur menurut tuntunan yang telah ada.
e.
Memelihara harta benda/kekayaan Muhammadiyah (inventaris) dengan baik
dan teliti sesuai dengan pemeliharaan seseorang terhadap amanat yang
dipercayakan.
f.
Mendaftar tenaga-tenaga ahli dari keluarga Muhammadiyah dengan sempurna
sewaktu-waktu ada keperluan dapat dipergunakan.
IV. Memperbanyak dan mempertinggi mutu amal.
g.
Memperbaiki dan melengkapkan amal usaha Muhammadiyah (termasuk
tempat ibadah pada sekolah-sekolah) sehingga dapat mendatangkan manfaat
kepada sesama manusia dari segala lapisan dan golongan.
h. Menggerakkan gerakan perpustakaan, karang-mengarang, penterjemahan,
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penerbitan, taman pembacaan dan kutub khanah.
Mendirikan asrama-asrama di tempat-tempat yang ada sekolah-sekolah
lanjutan dengan diberi pendidikan jasmani dan rokhani.
IV. Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader:
a.
Menetapkan minimum pengertian dan amalan agama yang perlu dimiliki oleh
tiap-tiap anggota Muhammadiyah.
b.
Memberi penghargaan kepada setiap keluarga Muhammadiyah dan anak
Muhammadiyah pun ummat Islam pada umumnya yang berjasa; yang tua
dihormati, yang muda disayangi.
c.
Menuntun anggota menurut bakat dan kecakapannya (tani, buruh, pedagang,
pegawai, cerdik-pandai dan lain-lain) sesuai dengan ajaran Islam.
d. Menempatkan pencinta dan pendukung Muhammadiyah berjenjang naik:
simpatisan, calon anggota, anggota biasa, anggota teras.
e.
Mengadakan kursus kemasyarakatan di daerah.
V. Mempererat ukhuwwah.
a.
Mempererat hubungan antara sesama muslim menuju ke arah kesatuan ummat
Islam.
b.
Mengadakan ikatan yang nyata, umpamanya: berjamaah, himpunan berkala,
ta’ziyah, dan sebagainya.
c.
Mengadakan badan ishlah untuk:
(1) sebagai penghubung bila ada keretakan;
(2) Mencegah hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan;
(3) Menghindarkan dan menjauhkan segala hal-hal yang dapat menimbulkan
perselisihan dan persengketaan.
VI. Menuntun penghidupan anggota.
Membimbing usaha keluarga Muhammadiyah yang meliputi segenap persoalanpersoalan, kesulitan-kesulitan, penghidupan dan pencarian nafakah dan
menyalurkannya kepada saluran yang menuju ke arah kesempurnaan.
i.

***
ANJURAN KEPADA PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH
1.
2.
3.
4.
5.

Supaya Pusat Pimpinan merumuskan corak masyarakat Islam yang sebenarnya
dan mentanfidzkannya (membulatkan usaha untuk tercapainya masyarakat Islam
yang teratur dan berencana).
Pusat Pimpinan supaya menerbitkan buku yang bersifat tuntunan untuk mencapai
masyarakat Islam yang sebenarnya, dan mengadakan pendidikan kader masyarakat.
Supaya Pusat Pimpinan membawa persoalan Fakultas Falsafah dan Hukum
Muhammadiyah yang telah didirikan di Padang Panjang ke Muktamar, agar
mahasiswanya dapat menjadi kader tertinggi, terutama angkatan pertama.
Pusat Pimpinan supaya membuka sekolah kemasyarakatan yang bertingkat
menengah atas.
Menyerahkan soal “Yayasan” kepada Pusat Pimpinan tentang kemungkinan
diadakannya.
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Mudah-mudahan Tuhan Allah Yang Maha Esa memberi hidayah dan taufiq kepada
pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus, dan anggota-anggota serta keluarga dan
peminat Muhammadiyah untuk melaksanakannya.

***
Rapat Panitia Perumus Khittah Muhammadiyah pada tanggal 27 Juli 1956:
1.
Sesudah membaca prasaran-prasaran dan saran-saran dari Muktamirin tentang
Khittah, maka rapat memutuskan Khittah berdasar rumusan khulasah dan beberapa
perubahan dan tambahan (lihat khittah).
2.
Prasaran dari Majelis Tabligh dan pandangan para Muktamirin diterima sebagai
pedoman oleh Pusat Pimpinan dalam melaksanakan Khittah fasal II ayat 2.
Palembang 20 Dzulhijjah 1375/ 28 Juli 1956
Panitia Perumus Khittah Muhammadiyah:
1. H. M. J. Anies
2. H. Bustami Ibrahim
3. H. A. Malik Ahmad
4. Marzuki Yatim
5. Moh. Bedjo
6. Sjamsuri
7. Hammam Hasjim

***
Lampiran 2

PUTUSAN SIDANG MAJELIS TANWIR MUHAMMADIYAH
Sidang Majelis Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Kaliurang
Yogyakarta pada tanggal 31 Mei s.d. 3 Juni 1956 dan dihadiri oleh Anggota Pusat Pimpinan
dan wakil-wakil Daerah Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, antara lain
memutuskan:
1.
Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, berjalan menurut Khittah yang telah
ditentukan; sedang yang khusus soal-soal praktis politik disalurkan dan diatur
bersama dalam Masyumi.
2.
Anggota Muhammadiyah yang berkeinginan berjuang dalam lapangan politik secara
langsung, dianjurkan masuk partai politik Islam Masyumi.
3.
Hasil perundingan antara Pusat Pimpinan Muhammadiyah dengan Pimpinan Partai
Masyumi yang dilangsungkan di Yogyakarta tanggal 26 – 27 Mei 1956, diterima
oleh Majelis Tanwir secara bulat (aklamasi).

***
A.

Organisasi Muhammadiyah adalah merupakan organisasi kesatuan:
1.
Kesatuan dalam susunan menegak (vertikal): berarti bahwa kesemuanya itu
berpusat, dipimpin oleh satu pimpinan yang merupakan Pimpinan Pusat.
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2.

B.

C.

D.

E.

F.

Kesatuan dalam susunan mendatar (horizontal): berarti bahwa
Muhammadiyah tidaklah berbentuk federasi atau gabungan dari beberapa
organisasi yang masing-masing berdiri sendiri. Tetapi Muhammadiyah dengan
seluruh bagiannya itu adalah satu.
Sebagai kelanjutan dari apa yang tersebut di atas, maka yang mempunyai
pertanggungan jawab sepenuhnya tentang jalannya Muhammadiyah
keseluruhannya (termasuk Majelis/Bagian-bagiannya) baik ke dalam maupun ke
luar adalah:
a.
di Pusat ialah Pusat Pimpinan Muhammadiyah.
b.
di Daerah ialah Majelis Perwakilan P.P. Muhammadiyah Daerah.
c.
di Cabang ialah Pengurus Muhammadiyah Cabang, dan di Ranting ialah
Pengurus Muhammadiyah Ranting. (Kesemuanya itu, masing-masing
merupakan induk organisasi Muhammadiyah setempat).
Selanjutnya mengingat bahwa pada waktu sekarang lapangan dan persoalan yang
dihadapi oleh Muhammadiyah sudah sedemikian banyak dan bermacam-macam,
maka untuk menjamin ketertiban dan kelancaran jalannya Muhammadiyah, dalam
tiap lapangan yang mempunyai kekhususan itu, dan dengan mengingat ayat B.
Dibentuklah badan-badan yang merupakan pembantu dari induk organisasi yang
di Pusat dan Daerah bernama Majelis, sedang di Cabang dan Ranting bernama
Bagian. Badan-badan pembantu mana, dalam soal teknis dan pimpinan rutine diberi
kekuasaan memimpin dan melaksanakan persoalan yang menjadi kekhususan
masing-masing serta pula diberi hak (dalam soal itu) berhubungan langsung dengan
di bawahnya dengan memberitahu kepada induk organisasinya (Pusat Pimpinan,
Pimpinan Daerah, Cabang atau Ranting Muhammadiyah yang bersangkutan).
Dalam pada itu, sesuai dengan apa yang tersebut dalam ayat B, maka:
Segala persoalan Majlis atau Bagian yang akan ditentukan ataupun dilaksanakan
yang mengenai soal berat (umum) dan prinsipiil, tetaplah untuk mengambil
keputusan itu ada pada induk organisasinya, yang cara penyelesaiannya dengan
membawa musyawarah Majelis atau Bagian yang bersangkutan. Di samping itu
sebagai timbal baliknya hubungan dari atas ke bawah bagi Majelis atau Bagian,
maka:
Bagian atau Majelis yang di bawah dapat berhubungan langsung dengan Majelis
atau Bagian di atasnya dengan memberitahu kepada induk organisasinya yang
bersangkutan.
Selanjutnya dari ketentuan/keterangan yang telah tersimpul pada ayat: A, B, C, D,
dan E, maka telah menjadi jelas status dan hak Muhammadiyah dengan segenap
Majelis atau Bagiannya. Serta untuk menyederhanakan istilah-istilah dalam
organisasi dan memudahkan pemahamannya, maka:
Kata-kata otonomi yang diberikan kepada Majelis/Bagian tidak dipakai lagi.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-34
17–22 J.AWWAL 1379 / 18–23 NOVEMBER 1959
DI YOGYAKARTA
MUQADDIMAH
Bismillahirrahmanirrahim
Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang tahun 1956 telah berhasil
menetapkan perumusan “KHITTAH MUHAMMADIYAH”. Khittah tersebut menegaskan
kembali lebih jelas mengenai beberapa soal dasar (prisipiil) bagi Muhammadiyah serta
menetapkan beberapa pedoman pokok bagi gerak langkah Muhammadiyah dalam
mencapai maksud dan tujuannya.
Selanjutnya dalam mewujudkan dan melaksanakan segala apa yang terkandung
dan dimaksud oleh khittah tersebut dalam waktu 3 tahun ini, dengan menginsafi akan
kenyataan-kenyataan yang ada dalam Muhammadiyah serta perkembangan di dalam
masyarakat seumumnya, sangatlah dirasakan perlunya menyesuaikan dan
menyempurnakan Muhammadiyah, agar dapat mencerminkan dengan nyata akan
kepribadian, kedudukan (fungsi) dan sifatnya, serta menemukan cara-cara yang sesuai
bagi gerak kehidupan Muhammadiyah sebagai GERAKAN AGAM ISLAM yang bertujuan
UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA.
Dalam pokok-pokok pikiran yang demikian itulah Muktamar Muhammadiyah
ke 34 dilangsungkan, dengan mengharapkan taufiq dan hidayat Allah S.W.T. serta
keridlaan-Nya semata-mata.
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-34
I. UMUM
1.
Muktamar menerima laporan pekerjaan Pusat Pimpinan Muhammadiyah dalam
masa jabatan tahun 1956–1959, lengkap dengan keputusan-keputusan Tanwir tahun
1957, 1958, dan 1959.
2.
Muktamar mengesahkan laporan pemeriksaan keuangan Pusat Pimpinan
Muhammadiyah tahun 1956, 1957, dan 1958.
II. LANGKAH
Berdasar KHITTAH MUHAMMADIYAH yang telah dijadikan pedoman dasar bagi
Muhammadiyah, telah ditetapkan LANGKAH MUHAMMADIYAH dalam segala bidangnya
untuk tahun 1959 – 1962 (lampiran 1) serta TUNTUNAN PRAKTIS (lampiran 2).
III. ORGANISASI
1.
Menetapkan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan tahun 1959 –
1962, hasil dari pemilihan sebagai berikut:
Saudara Dr. HAMKA
dengan suara 13.525
“
Prof. H. A. Kahar Mudzakkir
“
“
11.781
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2.

3.

“ H. M. Junus Anis
“
“
10.899
“ H. Farid Ma’ruf
“
“
10.199
“ H. Fakih Usman
“
“
10.098
“ Dr. H. Ali Akbar
“
“
9.643
“ Mr. R. H. Kasman Singodimedjo
“
“
9.008
“ H. A. Badawi
“
“
8.627
“ Moh. Muljadi Djojomartono
“
“
6.675
Selanjutnya Tanwir yang memang mempunyai wewenang, telah memilih Saudara
H. M. Junus Anis sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1959 –
1962, dan mengesahkan tambahan anggota Pimpinan Pusat, ialah Saudara H. Hasjim
dan M. Djindar Tamimy.
Mengesahkan perubahan pokok-pokok (prinsip) dari fasal-fasal Anggaran Dasar
Muhammadiyh, dan menyerahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
menyempurnakan dan menyelaraskannya, termasuk juga Muqaddimah Anggaran
Dasar. (lampiran 3).
Soal Pandu Puteri dan Muhammadiyah
(1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya segera merumuskan dasar dan sistim
pendidikan di luar sekolah untuk puteri-puteri tunas masyarakat Islam yang
berisikan unsur-unsur kepanduan.
(2) a.
Selambat-lambatnya enam bulan sesudah Muktamar ke-34 ini Pimpinan
Pusat Muhammadiyah supaya menyelenggarakan Muktamar Khususi
Tarjih, dengan mengundang Majelis H. W., Majelis ‘Aisyiyah, dan Majelis
Pengajaran, untuk memutuskan masalah Pandu Puteri.
b.
Sambil menunggu Muktamar Khususi Tarjih yang akan diadakan itu,
Muktamar menetapkan: bagi Daerah-Daerah yang sudah ada Pandu
Puterinya, maka pertanggungan-jawabnya diserahkan kepada Majelis
Perwakilan Pimpinan Pusat/ Pimpinan Daerah masing-masing, agar
jalannya Pandu Puteri tersebut benar-benar sesuai dengan asas dan tujuan
Muhammadiyah.

IV. LAIN-LAIN
1.
Dari usul-usul yang dibicarakan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah diberi amanat
oleh Muktamar hal-hal seperti terlampir (lampiran 4).
2.
Hasil penelitian putusan-putusan Muktamar ke-32 dan ke-33:
a.
Usaha menyusun konsep Baldatun Thoyyibatun, dikuatkan
b.
Adanya Rencana Anggaran Belanja bagi Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
dikuatkan.
c.
Mengubah nama sebutan RUMAH YATIM MUHAMMADIYAH menjadi:
PANTI ASUHAN YATIM MUHAMMADIYAH.
d. Di dalam Muhammadiyah tidak ada Hari Yatim.
e.
Lain-lain tetap.
3.
Menerima lamaran Daerah Jakarta Raya untuk tempat Muktamar Muhammadiyah
ke-35.
KETERANGAN:
Dalam rangka Muktamar Muhammadiyah ke-34 telah diadakan NADWAH (Seminar)
Muktamar yang membahas persoalan-persoalan:
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a.
Dasar dan Khittah Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah.
b.
Perekonomian dalam Muhammadiyah
c.
Pemeliharaan Keluarga Muhammadiyah
Nadwah tersebut dimaksud untuk menjadi pembicaraan pendahuluan mengenai soalsoal besar/berat yang dipandang belum masak untuk dibicarakan dalam Muktamar.

***
Lampiran 1

LANGKAH MUHAMMADIYAH TAHUN 1959–1962
(Diputuskan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta)
Bismillahirrahmanirrahim

MUQADDIMAH
I.

II.

III.

IV.

Khittah Muhammadiyah yang diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 33
di Palembang bagi gerak langkah Muhammadiyah dalam mencapai maksud dan
tujuannya, tetap menjadi garis kebijaksanaan Muhammadiyah selanjutnya. Khittah
ini lebih jelas menggariskan:
Dasar
: Islam
Tujuan
: Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Sifat
: Gerakan Agama Islam
Lapangan : Kemasyarakatan
Bertalian dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan khittah
tersebut, serta dengan tambah majunya perkembangan Muhammadiyah dalam
menghadapi tantangan zaman dan keadaan, maka untuk lebih menekankan siasat
gerakan Muhammadiyah, diadakan perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah,
hingga benar-benar Muhammadiyah merupakan Gerakan Agama untuk
mewujudkan masyarakat Islam.
Perumusan khittah dan perubahan Anggaran Dasar itu dimaksudkan untuk:
a.
Memperbaharui (mentajdidkan) dan menyempurnakan jiwa, organisasi, dan
amalan Muhammadiyah.
b.
Menggiatkan setepat-tepatnya amal usaha dan gerakan Muhammadiyah dalam
keseluruhan bidangnya.
Muktamar Muhammadiyah ke 44 yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 17
– 22 Jumadil Awal 1379 bertepatan dengan tanggal 18 – 23 Nopember 1959,
menetapkan “Langkah Muhammadiyah tahun 1959 – 1962” dalam bidang-bidang
sebagai berikut:
1.
Pimpinan
a.
Membina dan mempertinggi mutu tenaga dan potensi yang ada dalam
Muhammadiyah sehingga dapat mewujudkan organisasi yang kompak
dan dinamis, yang sanggup dan mampu menunaikan tugasnya.
b.
Menggunakan potensi Muhammadiyah bersama dengan potensi ummat
Islam di luar Muhammadiyah dalam menyusun barisan perjuangan
ummat Islam untuk tujuan bersama.
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c.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Memegang teguh kemudi Muhammadiyah hingga menjadi teladan bagi
para anggotanya, berdasar tuntunan dan ajaran agama Islam menuju
“Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur”.
Da’wah
a.
Menggiatkan dan menempatkan tabligh sebagai lapangan penerangan
Muhammadiyah untuk memberi pengertian ke-Islaman kepada
masyarakat pada umumnya dengan tujuan menarik, menginsyafkan dan
membimbing mereka kepada Islam.
b.
Menyadarkan keluarga Muhammadiyah tentang kewajiban berdakwah
dengan mencukupkan alat kelengkapannya, antara lain dengan
mengadakan dana dakwah.
c.
Mempertinggi dan menyempurnakan mutu muballigh Muhamma- diyah
dengan pendidikan kejuruan khusus.
Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan
a.
Menyusun perumusan yang kongkrit dan sistematis mengenai usaha
penyempurnaan mutu pendidikan dan pengajaran Muhammadiyah.
b.
Senantiasa menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang dihajatkan untuk
pendidikan dan pengajaran Muhammadiyah.
c.
Mencukupkan alat-alat perlengkapan bagi pengajaran selaras dengan
dasar dan tujuan pendidikan Muhammadiyah.
d. Menyelidiki dan mengembangkan kebudayaan Islam
Kemasyarakatan
a.
Lebih menggiatkan dan memperbaharui cara pelaksanaan amal usaha
Muhammadiyah dalam kemasyarakatan, sesuai dengan dasar dan tujuan
serta fungsi Muhammadiyah (misalnya: pemeliharaan anak yatim,
pertolongan fakir-miskin, malapetaka, pengumpulan dan pembagian
zakat, usaha-usaha gotong-royong, dan lain-lain).
b.
Mempertinggi mutu pimpinan dan tenaga yang ditempatkan dalam bidang
usaha ke-P.K.U.-an.
c.
Menyempurnakan organisasi ke-P.K.U.-an dan usahanya.
Wakaf
a.
Menertibkan cara pemeliharaan dan cara penggunaan barang wakaf dan
hak milik Muhammadiyah.
b.
Merumuskan dan menyiarkan pengertian dan amal perwakafan terutama
daerah dan hubungannya dengan pembentukan masyarakat Islam.
c.
Berusaha dan berikhtiar untuk lebih banyak mendapatkan barang-barang
wakaf.
Kewanitaan
a.
Meresapkan dan bersungguh-sungguh membimbing dan memimpin kaum
wanita untuk menjadi wanita Islam yang berguna dalam rumah-tangga
dan masyarakat.
b.
Mewujudkan dan menggiatkan amalan dan gerakan kewanitaan secara
insidentil dan permanen.
Kepemudaan
a.
Dengan sungguh-sungguh melaksanakan perwujudan fungsi Pemuda
Muhammadiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah sebagai pelopor, pelangsung,
dan penyempurna Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah.
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b.

Menempatkan pemuda pada umumnya menjadi sebagian objek
Muhammadiyah dalam masyarakat.
8.
Perekonomian
a.
Menggerakan dan memimpin keluarga Muhammadiyah ke arah kemajuan
penghidupan dalam berbagai lapangan yang didasarkan atas ajaranajaran Islam terutama dalam pembangunan koperasi, serta perbaikan
kehidupan.
b.
Merumuskan tuntunan agama Islam dalam mengatur perbaikan
penghidupan masyarakat.
9.
Keagamaan
a.
Merumuskan tuntunan agama Islam yang diperlukan untuk dasar
kehidupan keluarga, masyarakat, dan gerakan Muhammadiyah, terutama
dalam bidang ibadat dan mu‘amalat.
b.
Dengan menggunakan segala alat dan media, memperluas pengertian
tentang agama Islam di kalangan Muhammadiyah khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
c.
Menyusun organisasi dan mempertinggi mutu ‘ulama Muhammadiyah.
d. Memperbanyak usaha keagamaan dalam bidang research (penyelidikan)
10. Kepustakaan
a.
Mengisi, memperlengkap, dan menyempurnakan kekurangan dan
kekosongan-kekosongan bacaan yang bersifat ke-Islaman.
b.
Memusatkan usaha-usaha penerbitan, publikasi, dan pener- jemahan
untuk kepentingan kepustakaan Muhammadiyah dan masyarakat.
c.
Membantu dan menggiatkan da’wah dengan tulisan.
11. Ukhuwah Islamiyah
a.
Mempererat ukhuwah Islamiyah di kalangan ummat Islam Indonesia,
terutama di kalangan keluarga Muhammadiyah.
b.
Turut aktif mempererat ukhuwah Islamiyah dengan ummat Islam seluruh
dunia.

***
Lampiran 2
TUNTUNAN PRAKTIS
(tahun 1959 –1962)
Setelah memperhatikan bahwa:
1. gerak Muhammadiyah keseluruhan dalam mengusahakan terlaksananya Khittah
Muhammadiyah menurut keputusan Muktamar ke-33 di Palembang, yang
kenyataannya tak dapat dilaksanakan dalam masa tiga tahun;
2. khittah Muhammadiyah berdasar keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-33 di
Palembang merupakan perumusan yang patut dijadikan sebagai pedoman bekerja
secara organisatoris;
3. berdasar kenyataan, kekuatan Cabang dan Ranting Muhammadiyah tidak dapat
disama-ratakan;
4. Sampai sekarang pertumbuhan Cabang dan Ranting yang baru senantiasa ada;
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maka Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta menetapkan tuntunan praktis
yang harus diselesaikan dalam tahun 1959 s.d. 1962 sebagai berikut:
Cabang dan Ranting Muhammadiyah harus:
I.
Mengadakan pengajian bagi para anggotanya dan pengajian bagi umum yang
secara tidak langsung dapat memperluas pertumbuhan Muhammadiyah.
Kesemuanya itu hendaklah dikerjakan dengan kesadaran. Bagi pengajian para
anggota bertujuan penggemblengan, sedang pengajian bagi umum adalah bertujuan
untuk perluasan dakwah yang kelaknya berakibat tumbuhnya para anggota/
pendukung Muhammadiyah.
II.
Harus mempunyai/dapat mengadakan suatu balai pertemuan yang bersifat umum,
yang tidak menimbulkan rasa segan bagi para keluarga yang akan berkunjung ke
situ. Balai tersebut sedapat mungkin merupakan masjid/langgar/mushalla, atau
disediakan tempat untuk berjamaah, atau didirikan di dekat masjid.
Dalam balai pertemuan itulah sekurang=kurangnya pengurus Muhammadiyah
dapat dan mudah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk keperluan-keperluan
organisasi. Syukur kalau dapat untuk menampung keperluan perseorangan bagi
keluarga Muhammadiyah.
III.
Mengadakan alat-alat yang dapat dipergunakan/dimanfaatkan untuk orang
banyak, seperti: tikar, lampu, piring, cangkir, dan sebagainya. Alat-alat tersebut
dapat dipergunakan/dipermanfaatkan untuk dipergunakan bagi keperluan rapatrapat anggota, rapat-rapat umum, pengajian-pengajian, di samping itu juga dapat
dipinjamkan atau disewakan secara mudah dan murah kepada anggota/
masyarakat yang akan mempergunakannya.
IV.
Mengadakan alat-alat kelengkapan bagi keperluan janazah seperti: kain kafan,
kamper, sabun, kayu gaharu, cendana, dan kapas. Alat-alat tersebut diberikan secara
gratis, secara dijual dengan harga murah, atau pun secara kembali pokok bagi
kepentingan masyarakat dengan menurut kemampuannya.
V.
Mempunyai kelengkapan serba sedikit: obat-obatan atau alat pertolongan pertama
bagi kecelakaan. Alat-alat tersebut (juga obat-obatan) dapat diberikan secara gratis
atau dengan mengganti harganya bagi siapa pun yang memerlukan.
VI.
Mengatur hidup berjama‘ah dengan dilengkapi bapa/ibu jamaahnya untuk
mempererat hidup kekeluargaan dan bergotong-royong secara aktif bagi para
keluarga Muhammadiyah khususnya dan di mana perlu dapat berbuat ikhsan
bagi semua.
VII. Menyelenggarakan laporan tahunan dengan secara sungguh-sungguh. Dengan
kesadaran sepenuh-penuhnya bagi sesuatu organisasi seperti halnya
Muhammadiyah betapa perlunya laporan tahunan, baik untuk ukuran kemajuan
sendiri atau untuk keperluan pihak lain yang patut mengetahui kemajuan/
kemunduran kita.
VIII. Membereskan dengan sebaik-baiknya hak milik Muhammadiyah terutama bagi
hartabenda yang tidak bergerak kepunyaan Muhammadiyah. Baik yang dimiliki
dengan hasil usaha Muhammadiyah sendiri maupun wakaf, pemberian, hadiah
yang diterima oleh Muhammadiyah.
IX.
Mengerjakan dan membereskan administrasi dengan sebaik-baiknya. Keluar
masuknya uang meskipun sedikit harus dibukukan. Setiap akhir tahun harus
mengadakan pemeriksaan buku kas dan melaporkan kepada anggota dan Pimpinan
di atasnya.
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X.

Mendidik tenaga-tenaga muda sebagai kader pimpinan Muhammadiyah yang
disiapkan untuk melanjutkan/melangsungkan Muhammadiyah.

Demikian tuntunan praktis tahun1960, 1961, dan 1962. Langkah-langkah tersebut
tidak berarti bahwa Muhammadiyah lalai menghendaki/ mengabaikan usaha-usaha
yang telah biasa (rutin).
Dalam tiap-tiap tahunnya, pelaksanaan tuntunan praktis itu harus ada
pengontrolan dan pada Muktamar Muhammadiyah ke 35 ada laporan yang kongkrit
bagi organisasi keseluruhan tentang hasil-hasil tuntunan tersebut.

***
Lampiran 3

ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Persyarikatan ini adalah GERAKAN ISLAM bernama “MUHAMMADIYAH”, didirikan
pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan 18 Nopember 1912 Miladiyah,
berkedudukan di tempat Pimpinan Pusat.

Persyarikatan berasaskan Islam.

BAB II
ASAS
Pasal 2

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam
sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
BAB IV
USAHA
Pasal 4
Untuk mencapai maksud dan tujuan itu, persyarikatan berusaha dengan:
a.
memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi
akhlaq;
b.
mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan
kemurniannya;
c.
memajukan dan memperbaharui pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, serta
memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam;
d. mempergiat dan menggembirakan dakwah Islam serta amar ma’ruf nahi mungkar;
e.
mendirikan, menggembirakan dan memelihara tempat-tempat ibadah dan wakaf;
f.
membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi;
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g.
h.
i.
j.
k.

membimbing pemuda-pemuda supaya kelaknya menjadi orang Islam yang berarti;
membimbing ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan
ajaran-ajaran Islam;
menggerakkan dan menghidup-suburkan amal tolong-menolong dalam kebajikan
dan taqwa.
menanam kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat;
usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan persyarikatan.

BAB V
ORGANISASI
Bagian satu : ANGGOTA
Pasal 5
Anggota persyarikatan terdiri dari:
a.
Anggota biasa, yaitu warganegara Indonesia yang beragama Islam.
b.
Anggota luar biasa, yaiktu orang Islam yang bukan warganegara Indonesia.
Anggota biasa mempunyai hak suara serta hak memilih dan dipilih.
Peraturan keanggotaan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
Bagian dua: SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Susunan organisasi ke bawah terdiri dari:
a.
Cabang: ialah kesatuan anggota dalam sesuatu tempat.
Anggota-anggota dalam kesatuan Cabang diatur berkelompok-kelompok yang
dinamakan Ranting.
b.
Daerah: ialah kesatuan Cabang-cabang.
Pasal 7
a.
Penetapan dan ketentuan lingkungan Cabang dan Daerah dilaksanakan dengan
keputusan Pimpinan Pusat.
b.
Dalam hal-hal luar biasa, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketentuan lain.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bagian tiga: PIMPINAN
Pasal 8
PIMPINAN PUSAT
Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin persyarikatan
seumumnya.
Anggota Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar dari anggota
persyarikatan terdiri dari sekurang-kurangnya sembilan orang yang dipilih dari
calon yang dimajukan oleh Tanwir untuk masa tiga tahun.
Ketua Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar dari antara dan atas
usul para anggota Pimpinan Pusat yang terpilih.
Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya, kemudian disahkan oleh Muktamar
atau Tanwir.
Pimpinan Pusat mewakili persyarikatan di dalam dan di luar pengadilan, dan
berdasar keputusannya dapat menunjuk sekurang-kurangnya 2 orang anggotanya
untuk bertindak atas namanya.
Pimpinan Pusat tidak bertanggungjawab atas tindakan Pimpinan di bawahnya
yang tidak dibenarkannya.
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Pasal 9
Apabila Pimpinan Pusat tidak berkedudukan di kota pusat pemerintahan, maka
di sana diadakan Majelis Perwakilan Istimewa Pimpinan Pusat yang tugasnya diatur
dalam suatu qa‘idah khusus.
Pasal 10
PIMPINAN DAERAH
a.
Pimpinan Daerah memimpin persyarikatan dalam Daerah, serta memimpinkan dan
melaksanakan pimpinan dari Pimpinan Pusat.
b.
Anggota Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Daerah terdiri dari
sekurang-kurangnya sembilan orang dan disahkan oleh Pimpinan Pusat untuk masa
tiga tahun.
c.
Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari anggota-anggota
Pimpinan Daerah.
d. Ketua Pimpinan Daerah disamping tugasnya, karena jabatannya menjadi Wakil
Pimpinan Pusat dalam Daerahnya.
e.
Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya yang kemudian disahkan oleh
Sidang Daerah.
Pasal 11
PIMPINAN CABANG
a.
Pimpinan Cabang memimpin persyarikatan dalam Cabang, serta memimpinkan
dan melaksanakan pimpinan dari atasnya.
b.
Anggota Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Cabang dari anggota
Persyarikatan di Cabang itu, terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang dan
disahkan oleh Pimpinan Daerah untuk masa tiga tahun.
Pasal 12
PIMPINAN WILAYAH
a.
Di pusat Wilayah dibentuk suatu badan bernama Pimpinan Wilayah, dengan tugas
mengatur kerjasama Pimpinan Daerah yang ada di lingkungannya dan
menyelenggarakan kepentingan Muhammadiyah mengenai urusan dan hubungan
dengan pemerintah dari Wilayah yang bersangkutan.
b.
Anggota Pimpinan Wilayah diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari
calon-calon yang diajukan oleh pertemuan wakil-wakil Pimpinan Daerah dalam
Wilayah dari anggota persyarikatan yang tinggal di ibukota Wilayah, terdiri dari
sekurang-kurangnya tiga orang untuk masa tiga tahun.
c.
Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari antara anggotanya.
d. Ketua Pimpinan Wilayah disamping karena jabatannya menjadi Wakil Pimpinan
Pusat dalam wilayahnya.
e.
Penetapan dan ketentuan lingkungan wilayah dilaksanakan dengan keputusan
Pimpinan Pusat.
Pasal 13
PEMILIHAN PIMPINAN
Cara pemilihan anggota Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang,
dan Pimpinan Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
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Bagian empat:
MAJELIS/BAGIAN
Pasal 14
Pimpinan Pust/Pimpinan Daerah membentuk Majelis/Majelis Daerah sebagai
badan pembantu untuk melaksanakan pimpinan dalam bidang-bidang khusus.
Pimpinan Cabang membentuk Bagian-bagian sebagai badan pembantu untuk
melaksanakan dan memelihara usaha-usaha persyarikatan.
BAB VI
PERMUSYAWARATAN
Permusyawaratan dalam persyarikatan bertingkat sebagai berikut.
Pasal 15
MUKTAMAR
Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam persyarikatan, terdiri dari
wakil-wakil Cabang, anggota-anggota Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua
Pimpinan Wilayah, dan para ahli yang diangkat oleh Tanwir. Muktamar diadakan tiga
tahun sekali.
Apabila dipandang perlu oleh Pimpinan Pusat atau atas keputusan Tanwir,
dapat diadakan Muktamar luar biasa.
Pasal 16
TANWIR
Tanwir ialah permusyawaratan tertinggi dalam persyarikatan pada waktu tidak
ada Muktamar, terdiri dari: Anggota-anggota Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Daerah,
Ketua Pimpinan Wilayah, dan para ahli yang diangkat oleh Tanwir dari anggota
persyarikatan. Tanwir diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun atau atas permintaan
sedikitnya sepertiga jumlah anggota Tanwir.
Pasal 17
SIDANG DAERAH
Sidang Daerah ialah permusyawaratan tertinggi dalam Daerah, terdiri dari: wakilwakil Cabang, Ketua Pimpinan Cabang dan Anggota-anggota Pimpinan Daerah. Sidang
Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
Pasal 18
SIDANG CABANG
Sidang Cabang ialah permusyawaratan tertiggi dalam Cabang, terdiri dari seluruh
anggota persyarikatan dalam Cabang itu. Sidang Cabang diadakan sekurang-kurangnya
sekali dalam enam bulan.
Pasal 19
KEPUTUSAN
Keputusan permusyawaratan-permusyawaratan tersebut dalam pasal-pasal 15
sampai dengan 18 diambil dengan suara terbanyak mutlak.
Pasal 20
Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan mengenai permusyawaratanpermusyawaratan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
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a.
b.
c.
d.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 21
Keuangan persyarikatan diperoleh dari:
Uang pangkal, iuran, dan sokongan
Zakat, derma dan wasiat.
Hasil hak milik dan wakaf persyarikatan.
Sumber-sumber lain yang halal.

BAB VIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 22
Hal-hal yang tidak disebut dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 23
Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat dengan tidak boleh
menyalahi Anggaran Dasar, kemudian disahkan oleh Tanwir.
Pasal 24
Dalam keadaan yang sangat memerlukan, Pimpinan Pusat dapat mengadakan
perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai dicabut oleh Tanwir.
BAB IX
PEMBUBARAN PERSYARIKATAN
Pasal 25
Pembubaran persyarikatan hanya dapat dilakukan dengan keputusan Muktamar
yang khusus membicarakan pembubaran dan dihadiri oleh sedikitnya duapertiga dari
jumlah anggota Muktamar serta keputusannya diambil oleh sedikitnya tigaperempat
dari anggota Muktamar yang hadir.
BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 27
Anggaran Dasar dapat diubah oleh Muktamar dan perubahannya adalah sah,
apabila diputuskan dengan suara sedikitnya duapertiga dari jumlah anggota Muktamar
yang hadir, serta datangnya memang sengaja diundang untuk membicarakan perubahan
Anggaran Dasar itu.
BAB XI
ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 28
PERALIHAN
Dalam masa satu tahun terhitung mulai berlakunya Anggaran Dasar ini, segala
keadaan persyarikatan atas dasar Anggaran Dasar yang lama harus telah diubah sesuai
dengan Anggaran Dasar ini.
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Pasal 29
PENUTUP
Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, telah
disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta pada tanggal 20 J. Awwal
1379 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 21 Nopember 1959 Miladiyah dan berlaku
semenjak disahkan.
Yogyakarta, 5 Dzulqa’dah 1379
1 Mei
1950
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua,
Sekretaris,
H. M. Junus Anis M. Djindar Tamimy

***
Lampiran 4

USUL-USUL
I.

II.

Muktamar mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, supaya
memperjuangkan/mendesak kepada Pemerintah:
1.
Menambah anggaran belanja Departemen-departemen: Agama, Sosial, dan
P.P. & K. untuk tahun 1960 guna melancarkan terwujudnya anggota
masyarakat yang bernilai.
2.
Pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri seluruh Indonesia dijadikan
pelajaran pokok dimulai dari kelas 1 S.R.
3.
Melaksanakan pemberian bantuan buku-buku pelajaran yang sesuai dan
diperlukan kepada madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah.
4.
Mengubah tahun ajaran baru di seluruh Indonesia yang biasa dimulai bulan
Agustus dan diakhiri bulan Juli, menjadi bulan Syawal dan diakhiri bulan
Sya’ban.
5.
Libur mingguan bagi sekolah-sekolah yang masuk lingkungan Departemen
Agama dijatuhkan pada hari Jum‘at.
6.
Jam pelajaran di sekolah negeri tidak mengganggu/menghabiskan waktu
sholat.
7.
Bahasa Arab/Al-Quran menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah lanjutan
negeri sebagaimana bahasa Inggeris.
Muktamar mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat supaya:
1.
Penerbitan buku peringatan Muhammadiyah Setengah Abad jangan sampai
gagal.
2.
Menerbitkan buku riwayat perjuangan K.H.A. Dahlan almarhum dengan
lengkap.
3.
Putusan Kongres Muhammadiyah tentang pengedaran lys derma dikuatkan
dan disempurnakan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
4.
Khittah Muhammadiyah 1956 – 1959 dijadikan pedoman pokok dengan tidak
diberi batas waktu, yang pelaksanaannya melalui langkah ke depan yang
disusun pada tiap-tiap Muktamar.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mengintensifkan pengamatan jalannya putusan Tarjih.
Membentuk Panitia Pusat Gerak Amal Muhammadiyah seluruh Indonesia
dalam menghadapi peringatan Setengah Abad, sehingga mewujudkan hasil
usaha yang nampak.
Sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya memberi prioritas pertama kepada
putera-puteri keluarga Muhammadiyah yang memenuhi syarat-syarat
minimum untuk masuk sekolah ke tingkat lanjutannya.
Menyusun leerplan (kurikulum) terurai yang tertentu untuk sekolah-sekolah
Muhammadiyah dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat atas.
Memperhatikan perkembangan organisasi-organisasi pelajar Muhammadiyah,
dengan menugaskan Majelis Pengajaran bersama-sama Majelis Pemuda untuk
maksud tersebut dan mengatur selanjutnya.
Ujian-ujian masuk sekolah Muhammadiyah diseragamkan.
Mempergiat turne ke Daerah-daerah dan Cabang-cabang pada umumnya,
terutama yang terbelakang.
Mengaktifkan muballigh/muballighat di transmigrasi.
Mengaktifkan Majelis Ekonomi dan mempergiat usaha hingga manfaatnya
dapat dirasakan oleh segenap anggota dan organisasi.

***
Lampiran 5

KESIMPULAN DAN PERUMUSAN DARI NADWAH (SEMINAR)
YANG BERLANGSUNG DALAM MUKTAMAR KE-34
I. Soal: Dasar dan Khittah Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah
A.

Uraian Sdr. Sa’duddin Djambek
1.
Perubahan zaman yang membawa perubahan masyarakat membawa
konsekuensi, bahwa harus ada tinjauan kembali dalam suasana dan cara
pelaksanaan pendidikan.
2.
Kesulitan yang kita hadapi:
a.
Bahaya system pendidikan yang seragam bagi Indonesia yang daerahdaerahnya mempunyai bermacam corak.
b.
Kurang adanya nilai-nilai kerochanian dalam sekolah-sekolah kita di
Indonesia.
c.
Kesukaran-kesukaran administratif yang mengalihkan pandangan kita
dan mengubah pendidikan yang sebenarnya.
d. Kesulitan-kesulitan ekonomi yang menghambat jalannya pendidikan.
e.
Soal-soal politik yang mengganggu jalannya pendidikan.
Untuk mengatasi ini perlu adanya ketegasan dalam politik pengajaran yang
sudah dipertimbangkan secara masak-masak dan dengan teliti, lalu dijalankan
dengan penuh keyakinan dan rasa tanggungjawab.
3.
a. Sekolah partikelir (swasta) pada zaman penjajahan sebagai imbangan
terhadap pendidikan penjajah.
b.
Pada zaman Kemerdekaan sekarang aspek tersebut hendaklah ditiadakan.
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c.
d.
4.

a.

b.

Perluasan persekolahan harus dijalankan dengan suatu rencana yang teliti
dan planmatig (terencana) menghindari kemerosotan mutu pendidikan.
Kita mengadakan sekolah-sekolah atas dasar kebebasan menganut suatu
agama atau keyakinan hidup (yuridis) dan menunaikan perintah Allah
(sebagai muslim).
Kejanggalan system pemberian subsidi yang sampai sekarang masih
dijalankan oleh Pemerintah (P.P.& K) harus diubah sehingga pemberian
subsidi itu bersifat membantu/ membimbing usaha rakyat dengan dasar
hasil prestasi dari usaha tersebut.
Subsidi jangan hendaknya bersifat mengikat kepada prinsip sekolah.

Sekolah Muhammadiyah sebagai partikelir (swasta)
1.
Sekolah Muhammadiyah kuantitatif sudah besar, tetapi kualitatif rendah.
2.
Karena urusan pendidikan itu penting sekali yang menyangkut masa
depan, maka kita tidak cukup menaruh perhatian kepada masalah
material saja, tetapi terutama harus tertuju untuk menemukan jalan yang
tepat yang mendekatkan kita pada cita-cita pendidikan Muhammadiyah
yang sebenarnya.
3.
Pegangan dalam pendidikan Muhammadiyah: Q. S. Al-Bayyinah ayat 5.
4.
Prinsip yang dapat dipakai dasar pendidikan Muhammadiyah menurut
pemrasaran ialah:
a.
Kemasyarakatan
b.
Progresivitas
c.
Aktivitas
d. Kreativitas
e.
Optimisme
B.

Uraian: Prof. Abdul Kahar Mudzakkir
1.
Masalah pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tinjauan kita terhadap tujuan
hidup manusia.
2.
Manusia itu dapat ditinjau sebagai:
a.
Makhluk Allah, dia harus beribadah kepada Allah.
b.
Anggota keluarga, dia harus berbakti kepada orang tua.
c.
Anggota masyarakat, dia harus memimpin dan membimbing ke jalan yang
benar.
d. Warganegara, dia harus menjadi warganegara yang baik sepanjang
tuntunan Islam.
e.
Manusia dihadapkan kepada alam, dia harus dapat menguasai alam
untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya.
Tujuan pendidikan Muhammadiyah: “Membentuk manusia muslim, berakhlaq
mulia, cerdas, cakap, percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat”.
Orang muslim itu adalah
(1) Berjiwa tauhid yang murni dan beriman.
(2) Beribadah kepada Allah
(3) Berbakti kepada kedua orang tua dan baik kepada kerabatnya.
(4) Memiliki akhlaq tinggi dan halus perasaannya.
(5) Berilmu pengetahuan dan mempunyai kecakapan.
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(6)
(7)

Cakap memimpin keluarga, masyarakat dan pemerintahan.
Jakin dapat menguasai dan mempergunakan amal seisinya untuk
kebaikan umat manusia yang akan dibawa pada bakti kepada Allah
semesta alam.
Mengingat itu semua, pemrasaran memandang perlu bahwa pendidikan agama
harus diutamakan dari pada yang lain. Karena ternyata dari sejarah Islam,
jiwa tauhid itulah yang dapat mendorong kepada kemajuan perkembangan
peradaban manusia.
Usaha yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya
dalam pendidikan ialah:
(1) Pemeliharaan sekolah yang ada.
(2) Penetapan guru-guru yang sesuai dengan jiwa Muhammadiyah.
(3) Tiap sekolah harus ada tempat yang dipergunakan untuk ibadah.
(4) Pelajaran agama yang lengkap.
(5) Pemisahan pelajar putera dan puteri di sekolah.
(6) Memperbanyak sekolah kejuruan.
C.

Uraian: Sdr. Moh. Mawardi
1.
Pemrasaran menunjukkan adanya rasa kecewa yang ditujukan kepada sekolahsekolah Muhammadiyah yang ada.
2.
Sebab-sebab kekecewaan itu ialah karena sekolah-sekolah Muhammadiyah
itu tidak mencerminkan pendidikan yang dihajatkan oleh umat
Muhammadiyah.
Pemrasaran menunjukkan bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya
dikunjungi anak-anak orang Muhammadiyah saja, melainkan juga oleh anak-anak
orang di luar Muhammadiyah yang pandangannya tidaklah sama dengan
pandangan orang Muhammadiyah dalam soal-soal agama.
Untuk mengatasi ini, pemrasaran menyarankan agar Muhammadiyah mendirikan
sekolah yang dua sifatnya dan fungsinya:
(1) Sekolah yang benar-benar menggambarkan pembentukan pribadi-pribadi yang
berjiwa Muhammadiyah.
(2) Sekolah-sekolah yang berfungsi da’wah.

II. Soal: “Ekonomi Muhammadiyah”
Pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh pemrasaran: Marzoeki Jatim, pembanding: (1)
K. H. Abdulhadi dan (2) M. Hanan Muchtaram, terdiri dari materi-materi yang tersebut di
bawah ini:
1.
Pengakuan secara jujur atas lemahnya perekonomian anggota Muhammadiyah,
sehingga perlu memberi bimbingan sebagai suatu kewajiban organisasi.
2.
Pengakuan perlu adanya petugas yang dapat bekerja penuh (profesional) bukan
amatir dalam organisasi Muhammadiyah baik di Cabang, Daerah, dan Pusat, yang
mana untuk pembelanjaannya Muhammadiyah memerlukan sumber keuangan
tersendiri.
3.
Perlunya bimbingan kehidupan dalam perekonomian berjalan menurut ketentuan
dalam agama Islam.
4.
Melanjutkan memberi bimbingan kepada anggota-anggota dalam soal-soal
perekonomian.
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5.

Melanjutkan usaha agar ajaran-ajaran Islam berlaku dalam pelaksanaan
perekonomian.
6.
Memperluas usaha Muhammadiyah (dalam hal ini dilaksanakan oleh Majelis
Ekonomi) dengan mengadakan usaha perekonomian/ perindustrian sendiri dalam
suatu bentuk usaha (badan hukum) tersendiri; bentuknya dapat dipertimbangkan
lebih lanjut apakah bentuk P.T., Koperasi atau bentuk lainnya.
7.
Menyiapkan modalnya dari anggota Muhammadiyah sendiri.
8.
Meminta bantuan dari Pemerintah baik dalam bentuk bantuan moril, penjelasanpenjelasan, fasilitas (perizinan), mengizinkan Muhamma- diyah mendapatkan
pinjaman dari luar negeri dan bantuan lainnya.
9.
Meminta kepada Majelis Tarjih untuk meneliti dan menyusun baru Kitab Fikih Bayan
Buju’, yaitu mengenai putusan-putusan Islam tentang pengolahan alam, ihya-ul
marwat dan lain-lain dalam lapangan perekonomian, perdagangan dan
perindustrian.
10. Menentukan kemungkinan pendirian suatu Badan Keluarga Muhammadiyah.
III. Soal “Pemeliharaan Keluarga Muhammadiyah”
Mendengarkan ide dan pelaksanaan konsepsi tentang “Pemeliharaan Keluarga
Muhammadiyah” dari pemrasaran Dr. Koesnadi, pembanding (1) A. R. Fakhruddin dan
(2) K. H. Asnawi Hadisiswoyo, dirumuskan sebagai berikut:
A. Dalam rangka pembentukan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dipandang
perlu adanya suatu cara untuk memelihara keluarga Muhammadiyah yang sebaikbaiknya.
B. Pelaksanaan:
Untuk jangka pendek dapat dilakukan usaha-usaha di bawah ini:
1.
Melanjutkan pembentukan Jamaah di Cabang-cabang menurut tuntunan yang
telah ada.
2.
Diadakan pengawasan dan pimpinan atas Jamaah-Jamaah.
3.
Di tiap-tiap Cabang diadakan seorang koordinator Kepala Jamaah yang
dipilih/ditunjuk oleh Kepala Jamaah.
4.
Di tiap-tiap Cabang diadakan kursus koordinator Jamaah.
5.
Di Cabang dan Daerah diadakan seorang untuk mengurus soal Jamaah.
6.
Diusahakan adanya Majelis tersediri di Pusat dan Daerah, Bagian di Cabang
untuk mengurusi soal-soal Jamaah.
C. Untuk jangka panjang dan selanjutnya kita mulai hal-hal tersebut di bawah ini:
1.
Badan Pemikir:
Di Pusat segera dibentuk Badan Pemikir yang mempelajari lebih lanjut cara
pelaksanaan ide yang dimaksudkan dalam prasaran Dr. Kusnadi.
2.
Kader vorming (Pembentukan Kader):
Yang dapat dimulai di Pusat ialah pembentukan kader dalam segala lapangan:
a.
Keagamaan dan umum:
Menyempurnakan Madrasah Mu‘allimin di Yogyakarta yang mata
pelajarannya dibahas oleh Badan Pemikir dalam rangka pembentukan
kader Muhammadiyah.
b.
Kader khusus:
1.
lapangan kepanduan H. W.
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3.

2.
lapangan Pemuda
3.
lapangan Nasyiatul ‘Aisyiyah
4.
lapangan Da’wah
5.
lapangan Ekonomi
6.
Lapangan Sosial
Keterangan:
Majelis Tarjih dan Badan Pemikir beserta Majelis-majelis yang bersangkutan,
dalam waktu singkat supaya menyusun suatu rencana pelaksanaan
pengumpulan zakat yang teratur dari anggota Muhammadiyah, supaya menjadi
sumber keuangan Muhammadiyah, yang antara lain dipergunakan untuk
keperluan Pemeliharaan Keluarga Muhammadiyah.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-35
(SETENGAH ABAD)
23–27 J.AKHIR 1382 / 21–25 NOPEMBER 1962 DI JAKARTA
I. UMUM
1.
Muktamar mengesahkan laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode tahun
1959–1962, lengkap dengan putusan-putusan Tanwir tahun 1960, 1961, dan 1962.
2.
Muktamar mengesahkan laporan dan hasil pemeriksaan keuangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah (dengan Majelis-Majelisnya) tahun 1959, 1960, 1961, dan 1962
(sampai tanggal 13 September 1962).
3.
Muhammadiyah siap-sedia mengisi dan membantu untuk pembangunan di Irian
Barat dengan tenaga, pikiran, moreel dan materiel.
Keterangan tanfidz:
Untuk melaksanakan putusan no. 1 s.d. 3 dengan sebaik-baiknya, Pimpinan Pusat telah
membentuk sebuah badan khusus yang dipimpin oleh Sdr. Mh. Mawardi, yang akan
memberikan pimpinan dan petunjuk lebih lanjut.
II. ORGANISASI
Menetapkan (dengan catatan) Anggota-anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan
susunannya untuk periode 1962 – 1965 dari usul Tanwir tahun 1962 ke 2, sebagai berikut:
Penasehat
: Saudara H. Muchtar
“
A. R. Sutan Mansur
“
H. M. Junus Anis
Ketua
: Saudara H. A. Badawi
Wk. Ketua I
:
“
H. Fakih Usman
Wk. Ketua II
:
“
Prof. H. Farid Ma’ruf
Wk. Ketua III
:
“
A. R. Fachruddin
Sekretaris I
:
“
M. Djindar Tamimy
Sekretaris II
:
“
Djarnawi Hadikusuma
Bendahara I
:
“
H. Hasjim
Bendahara II
:
“
M. Daris Tamim
Anggota-anggota :
“
H. Moh. Muljadi Djojomartono
:
“
Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah
:
“
Sardjono
:
“
Marzuki Jatim
:
“
Dr. H. Kusnadi
:
“
Mh. Mawardi
:
“
Dr. Baried `Ishom
:
“
Wasthon Sjudja’
:
“
Mr. Suroto Kartosudarmo
Keterangan tanfidz:
a.
Berhubung adanya catatan dari Muktamar mengenai penetapan anggota dan
susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962–1965, rapat Pimpinan
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b.

Pusat tanggal 25 Desember 1962 memutuskan bahwa susunan Pimpinan Pusat
tersebut sudah cukup baik.
Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 25 Desember 1962 telah menetapkan
bahwa tempat kedudukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962 – 1965
(yang dengan sendirinya menjadi tempat kedudukan Persyarikatan
Muhammadiyah) di Yogyakarta d.a. Jl. K. H. A. Dahlan 99 Yogyakarta.

III. PEDOMAN
1.
Mengesahkan prinsip-prinsip rumusan “KEPRIBADIAN MUHAMMADI-YAH”
putusan Tanwir tahun 1962 (lampiran ke 1), dan menyerahkan kepada Pimpinan
Pusat Muhammadiyah untuk menyempurnakan dengan sari-sari pembicaraan dan
pandangan para peserta.
Keterangan tanfidz:
Rumusan penyempurnaan “KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH” sedang dipelajari
oleh Pimpinan Pusat, dan akan disiarkan secara khusus, kalau perlu dengan
keterangan-keterangan yang dihajatkan.
2.

Mengesahkan hasil-hasil rumusan seksi-seksi:
a.
Seksi Dakwah dan Amar ma’ruf Nahi mungkar (lampiran 2)
b.
Seksi Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (lampiran 3)
c.
Seksi Kemasyarakatan (lampiran 4)
Sebagai bahan utama untuk menyempurnakan secara integral usaha-usaha
Muhammadiyah dalam bidang-bidang tersebut.
Keterangan tanfidz:
Penyempurnaan secara integral usaha-usaha Muhammadiyah dalam bidangbidang: Dakwah dan Amar ma’ruf Nahi mungkar; Pendidikan, Pengajaran, dan
Kebudayaan, serta Kemasyarakatan, direncanakan bersama-sama dengan soal
penepatan dan penyempurnaan Pimpinan Muhammadiyah yang sedang dipelajari
oleh Pimpinan Pusat.

IV. USUL-USUL
1.
Tempat Muktamar ke 36 yang akan datang diserahkan kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah dengan Tanwir, dari calon-calon: (1) Padang, (2) Bandung, (3) Sala,
(4) Surabaya, dan (5) Makassar.
2.
Usul-usul yang telah masuk dan terdaftar, keputusannya seperti tersebut dalam
lampiran ke 5.
V. DAN LAIN-LAIN
Muktamar Muhammadiyah ke 35 mengeluarkan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
1.
Kepada Pemerintah terutama kepada Paduka Jang Mulia Presiden:
a.
Penghargaan setinggi-tingginya atas berhasilnya perjoangan bangsa Indonesia
dibawah pimpinan P. J. M. Presiden dalam membebaskan Irian Barat dan
mengembalikannya ke dalam kekuasaan wilayah Negara kita, serta
mengharapkan supaya hasil yang telah dicapai itu dikonsolidasi untuk
memperbaiki nasib rakyat.
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b.
2.

3.
4.

Menggiatkan bantuan berupa tenaga, pikiran, dan harta benda untuk
pembangunan di Irian Barat.
a.
Mensyukuri kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang
telah menetapkan berlakunya unsur-unsur syari‘at Islam bagi pemeluknya di
Daerah Istimewa Aceh.
b.
Mengharapkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk menetapkan
berlakunya unsur-unsur syari‘at Islam bagi pemeluknya seluruh Indonesia.
Mengharapkan atas kebijaksanaan Lembaga Hukum Nasional untuk memasukkan
Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional.
Mengharapkan penyelesaian persengketaan sesama ummat Islam dan negara-negara
Islam, di atas dasar ukhuwwah Islamiyah dengan jasa-jasa baik dari Pemerintah
Republik Indonesia dan ummat Islam sedunia.
Jakarta, 28 Rajab 1382 / 25 Desember 1962

***
Lampiran 1

KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH
Keputusan Sidang Tanwir tanggal 25 s.d. 28 Desember 1962
I. APAKAH MUHAMMADIYAH ITU
Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud
geraknya ialah Da’wah Islam dan amar makruf nahi mungkar yang ditujukan kepada
dua bidang: perseorangan dan masyarakat. Da’wah dan amar ma’ruf nahi mungkar
pada bidang yang pertama terbagi kepada dua golongan: kepada yang telah Islam bersifat
pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam yang aseli murni;
dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk
agama Islam.
Adapun da’wah dan amar ma’ruf nahi mungkar kedua, ialah kepada masyarakat,
bersifat perbaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan
dasar taqwa dan mengharap keridlaan Allah semata-mata.
Dengan melaksanakan dua gerak da’wah dan amar ma’ruf nahi mungkar dengan
caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju
tujuannya, ialah: “terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.
II. DASAR AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan: terwujudnya
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan
kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya
atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu:
1.
Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan ta‘at kepada Allah.
2.
Hidup manusia bermasyarakat.
3.
Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu
satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan
dunia dan akhirat.
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4.
5.
6.

Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah
kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan.
Ittiba’ kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.
Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi.

III. PEDOMAN AMAL USAHA DAN PERJUANGAN MUHAMMADIYAH.
Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apa pun yang diusahakan dan cara
perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya, harus berpedoman:
Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang
dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridlai Allah.
IV. SIFAT MUHAMMADIYAH
Menilik: (a) Apa Muhammadiyah itu, (b) Dasar amal usaha Muhammadiyah,
dan (c) Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah
memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya yang terjalin di bawah ini:
1.
Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
2.
Memperbanyak kawan serta mempersubur rasa ukhuwah dan kasih sayang.
3.
Lapang dada dan luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam.
4.
Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
5.
Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan-peraturan, serta dasar
dan falsafah negara yang sah.
6.
Amar ma’ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan
yang baik.
7.
Aktif dalam arus perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan
pembangunan sesuai dengan ajaran Islam.
8.
Bekerjasama dengan golongan Islam mana pun juga dalam usaha menyiarkan dan
mengamalkan agama Islam dan membela kepentingannya.
9.
Bekerjasama dengan segala golongan serta membantu Pemerintah dalam memelihara
dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang
diridlai Allah.
10. Bersifat adil dan korektif ke dalam dan ke luar dengan kebijaksanaan.

***
Lampiran 2

HASIL PERUMUSAN SEKSI DAKWAH
Mengingat

: Usaha Muhammdiyah tersebut dalam Anggaran Dasar Bab 4 fasal 4
garis d, e, dan k.
Mendengar : Prasaran utama dan saran-saran dari peserta Muktamar yang
dikemukakan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 35 Setengah Abad
Muhammadiyah di Jakarta;
Memutuskan : Setelah membahas dan mempelajari secara mendalam dan seksama,
memutuskan:
1.
Majelis Tabligh dan Majelis Taman Pustaka digabungkan menjadi satu dengan
nama: Majelis Da’wah.
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2.
3.

4.
5.

Majelis Da’wah terdiri dari bagian-bagian Tabligh, Penerangan, Perpustakaan/
Penerbitan/Penyiaran, Kebudayaan, Missi, dan lain-lain sesuai dengan kehendak
dan perkembangan masyarakat.
Majelis Da’wah ini didampingi oleh:
a.
suatu badan yang terdiri dari pada ahli yang akan selalu memberi bimbingan
dalam melaksanakan tugas da’wah itu.
b.
Dana Da’wah.
Semua prasaran utama dan saran-saran lain yang telah dan akan disampaikan
oleh Mu’tamirin diterima untuk dijadikan bahan dan diolah oleh Majelis Da’wah
itu kelak.
Menyerahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya melengkapi Qa‘idah
Majelis tersebut sesuai dengan fungsinya yang baru.

***
Lampiran 3

HASIL PERUMUSAN SEKSI PENDIDIKAN, PENGAJARAN,
DAN KEBUDAYAAN
Dari prasaran Sdr. Drs. Amir Hamzah dan Sdr. Zubaidi Badjuri (Sekretaris Majelis
Pengajaran), membagi persoalan ini dalam 4 bagian pokok:
I.
Penyempurnaan organisasi dan perundang-undangan.
II. Kesekolahan
III. Pembeayaan dan sumber keuangan, dan
IV. Prinsip Pendidikan.
I. PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. 1.
Supaya Majelis Pengajaran mengadakan inspeksi-inspeksi dan seksi-seksi yang
mengurus bidang-bidang tertentu sesuai dengan keputusan Konperensi
Pengajaran di Bandung tahun 1954.
2.
Supaya Majelis Pengajaran mengadakan suatu tim pengolah terdiri dari orangorang yang ahli dalam lapangan pendidikan untuk menciptakan konsepsikonsepsi yang kongkrit dan sistematis sesuai dengan jang tercantum dalam
Langkah Muhammadiyah tahun 1959 – 1962
3.
Supaya Majelis Pengajaran diganti dengan Majelis Pendidikan.
4.
Supaya dalam menyusun personalia untuk Majelis Pengajaran diperhatikan
tentang teamwork, kemampuan, kesediaan, dan keahlian.
5
Supaya mengadakan Konperensi Pengajaran Pusat dan Daerah secara periodik
dan menurut keperluan.
6
Supaya Majelis Pengajaran meninjau kembali keputusan Muktamar
Muhammadiyah ke 34 tentang Dana Bea Siswa, yang sampai sekarang belum
ada pelaksanaannya.
B. 1.
Supaya Muktamar memajukan kepada P. Y. M. Presiden R. I. untuk membuat
Undang-Ondang Pokok Pendidikan yang baru. Undang-Undang Wajib Belajar,
Undang-Undang Pendidikan Agama, Undang-Undang Perguruan Agama serta
peraturan-peraturan pelaksanaannya dan peraturan tentang bantuan/subsidi.
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2.
3.

Supaya Muktamar terus memperjuangkan kepada Pemerintah agar supaya
tahun pelajaran pada sekolah-sekolah umum dimulai 1 Syawal dan dalam
bulan Puasa semua sekolah ditutup.
Supaya Muktamar menyampaikan harapan kepada Pemerintah agar dalam
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai-pegawai Departemen
Agama dilakukan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

II. KESEKOLAHAN
1.
Menyetujui adanya pemikiran untuk mengadakan Sekolah Teladan Muhammadiyah
yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Pusat.
2.
Memperbaiki nasib guru-guru Muhammadiyah.
3.
Meninjau kembali keputusan-keputusan Muktamar/Konperensi tentang
pendidikan dan pengajaran untuk peninjauan apa yang telah dilaksanakan, apa
hasilnya dan apa yang belum dilaksanakan, dan apa sebab-sebabnya belum
dilaksanakan itu.
4.
Supaya dalam waktu singkat dapat direncanakan buku pelajaran tentang keMuhammadiyah-an disesuaikan dengan tingkat-tingkat sekolah.
5.
Supaya setiap sekolah yang tertinggi setempat dijadikan Pusat Pendidikan
Muhammadiyah, sehingga tingkatan pendidikan Muhammadiyah merupakan kesatuan.
III. PEMBEAYAAN DAN SUMBER KEUANGAN
Agar Muhammadiyah membentuk suatu badan dana yang mempunyai tugas untuk
mengusahakan dan menggali sumber-sumber keuangan yang terus-menerus di antaranya
guna membeayai Majelis Pengajaran, baik yang di pusat maupun di daerah, termasuk
pendirian sekolah-sekolah dan perlengkapannya; umpamanya dengan mendirikan Baitul
Mal, pengumpulan wakaf, pendirian pabrik-pabrik, pembukaan tanah untuk perkebunan,
pertanian, peternakan, dan badan-badan urusan lain yang sah.
IV. PRINSIP PENDIDIKAN
Asas, tujuan, dan dasar pendidikan Muhammadiyah.
Asas
: Pendidikan Muhammadiyah berasaskan Islam, berpedoman Al-Quran dan
Hadits.
Tujuan : Membentuk manusia muslim, berakhlaq mulia, cakap, percaya kepada diri
sendiri, dan berguna bagi masyarakat.
Dasar
: 1. Kemasyarakatan
2. Tajdid
3. Aktivitas
4. Daya cipta
5. Optimisme

***

Lampiran 4

HASIL RUMUSAN SEKSI KEMASYARAKATAN
I.

Keputusan Musyawarah Kerja P.K.U. seluruh Indonesia pada tanggal 20 s.d. 22 Mei
1961 di Jakarta, dan prasaran Majelis P.K.U. dalam Muktamar Muhammadiyah ke
35 di Jakarta sebagai hasil peninjauan secara integral mengenai usaha-usaha
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II.

III.

Muhammadiyah dalam bidang kemasyarakatan, diterima sebagai Pedoman Kerja
dengan dasar pemikiran, bahwa kecuali melaksanakan amal usaha tolong-menolong
dalam masyarakat yang mengalami kesulitan/kesengsaraan, Muhammadiyah juga
mengadakan usaha dalam pencegahan timbulnya kesulitan/kesengsaraan, dengan
pembinaan (follow-up) selanjutnya, agar tercapai masyarakat adil, makmur dan
bahagia dengan keridhaan Allah S.W.T.
Pelaksanaan tersebut pada nomor I diselenggarakan oleh Majelis Pembinaan
Kesejahteraan Ummat disingkat P.K.U., dengan qaidah yang akan disusun oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sesuai dengan tugas yang terkandung dalam
Pedoman Kerja yang dimaksud pada nomor I.
Menetapkan “Kerja Minimum” Majelis P.K.U. untuk periode 1962 – 1965 sebagai
berikut:
1.
Di tiap-tiap Cabang harus ada:
a.
Pemeliharaan anak-anak yatim piatu.
b.
Usaha penampungan fakir miskin
c.
Mendirikan sedikit-dikitnya sebuah balai pengobatan, pos-pos P.K.U., dan
BKIA.
d. Mengadakan Tim Gerak Cepat untuk memberi pertolongan sewaktu-waktu
ada kecelakaan, bahaya, bencana alam, dan sebagainya.
e.
Mendirikan biro penyuluh yang meliputi segala bidang kehidupan,.
f.
Pemeliharaan rohani orang-orang sakit di rumah-sakit- rumah-sakit.
g.
Penyelenggaraan amalan-amalan dalam dana keagamaan khusus (Zakat,
Khitanan, Fitrah, Qurban, dan lain-lain).
2.
Mengusahakan adanya pendidikan bidan dan jururawat serta pendidikan
keahlian serta pendidikan tambahan bagi petugas-petugas P.K.U
3.
Menyelenggarakan rencana pemeliharaan keluarga Muhamma- diyah secara
integral dengan menyempurnakan jamaah-jamaah dan sebagainya.
4.
Menyelenggarakan usaha-usaha perekonomian yang dapat dijadikan landasan
pembayaan usaha-usaha P.K.U.

***
Lampiran 5

DAFTAR USUL-USUL
1.

2.

3.

Supaya Muhammadiyah mendirikan sebuah pemancar sendiri untuk dapat
berdakwah Islamiyah dengan cara yang efektif sesuai dengan pertumbuhan zaman.
Keputusan:
Ide diterima, tetapi belum mungkin diselenggarakan. Pemikiran selanjutnya
diserahkan kepada Pimpinan Pusat.
Supaya Majelis Hikmah yang selama ini hanya diaktifkan di pusat, diaktifkan pula
pada tiap-tiap daerah tingkat II (Kabupaten) di seluruh Indonesia
Keputusan:
Dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Mengusulkan kepada Muktamar supaya tempat kedudukan P.P. Muhammadiyah
tetap di Yogyakarta.
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4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Keputusan: Menurut ART Pasal 1 kedudukan PP ditentukan oleh PP yang baru.
Majelis Pengajaran supaya dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.
Keputusan: Diserahkan kebijaksanaan PP.
PP Muhammadiyah supaya menerbitkan:
a.
Buku-buku yang berisi aliran agama/faham untuk menjadi bahan para
muballigh;
b.
Buku-buku sosialisme ala Islam;
c.
Buku-buku Tafsir Al-Quran yang pernah diusahakan oleh PP supaya
dilanjutkan dan diterbitkan secara luas.
Keputusan: Diserahkan kebijaksanaan PP
Agar Muktamar memutuskan: mendirikan sebuah gedung “Peringatan
Muhammadiyah Setengah Abad” untuk keperluan PP dengan Majelis-majelisnya
yang ada di Jakarta, setidak-tidaknya dapat dipergunakan untuk Universitas
Muhammadiyah. Muhammadiyah Cabang Jakarta menyediakan tanahnya di Kramat
Raya no. 49 bagian depan dan akan membantu sekuat-kuatnya.
Keputusan: Ide diterima, pelaksanaan diserahkan kepada PP.
Rencana pelaksanaan Sistim Ekonomi Islam oleh Dr. H. Kaharuddin Yunus
hendaklah dapat dijadikan bahan/pedoman pelaksanaan bagi PP Muhammadiyah
Majelis Ekonomi.
Keputusan: Diperhatikan.
Muhammadiyah supaya berusaha mencegah ongkos jalan penghulu waktu
berkunjung ke rumah pengantin, karena ada di antara mereka yang sampai meminta
ongkos Rp.500,Keputusan: Diterima dan pelaksanaannya diserahkan setempat.
Agar Pemerintah mengusahakan kemudahan urusan haji dan memperbanyak kotum.
Keputusan: Sudah dikerjakan oleh PP.
Supaya Pemerintah memperbanyak dokter untuk memeriksa mayat yang akan
dikubur, agar dapat segera dikubur.
Keputusan: Diperhatikan.
Agar Muhammadiyah memperbanyak muballigh/muballighat untuk dikirim ke Irian
Barat dan daerah kapling supaya dapat mengimbangi Katholik/Kristen.
Keputusan: Dimasukkan dalam rencana pembangunan Irian Barat.
PP Muhammadiyah yang sekarang di Yogyakarta supaya dipindahkan ke Jakarta,
sesuai semua organisasi dan partai pusatnya berada di Jakarta, dan juga pusat
pemerintahan di Jakarta.
Keputusan: Lihat nomor 3.
Muhamamdiyah agar mengusahakan adanya missi Islam ke luar negeri (khususnya
ke Jepang).
Keputusan: Dimasukkan dalam rencana kerja PP.
Mengingat perkembangan gerakan pemuda pemudi pada umumnya, maka untuk
dapat lebih intensif dan sungguh-sungguh dalam memberikan bimbingan kepada
mereka (para pemudi), mengusulkan agar Muktamar memutuskan: memberi
kedudukan kepada N.A. setingkat dengan Majelis/Bagian yang lain.
Keputusan: Diatur menurut ketentuan AD dan ART serta kebijaksanaan PP.
Agar dalam tiap Muktamar Muhammadiyah dapat disusun suatu rencana jangka pendek
(periode 4 tahun) baik untuk Muhammadiyah seluruhnya maupun tiap-tiap Majelis.
Untuk kelancaran pelaksanaannya supaya diadakan penelitian terus menerus.

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-35 (1962)  175

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Keputusan:
Diusahakan dalam rangka pembangunan dan penyempurnaan organisasi dan pimpinan.
Agar PP Muhammadiyah membuat buku “Pedoman Anggota Muhammadiyah”
untuk dijadikan pedoman resmi bagi anggota Muhammadiyah dalam melaksanakan
kehidupan sehari-hari.
Keputusan: Idem seperti no. 15 di atas.
Agar PP Muhammadiyah mengadakan lembaga arsip dan dokumentasi.
Keputusan: Idem seperti no. 15 di atas.
Agar PP Muhammadiyah menggiatkan (mengaktifkan) Majelis Wakaf dan Majelis
Ekonomi sehingga usaha untuk mempertinggi derajat kehidupan para anggota
Muhammadiyah dapat terwujud.
Keputusan: Idem seperti no. 15 di atas.
Agar Muhammadiyah menyusun anggaran belanja dalam melaksanakan rencana
kerja.
Keputusan: Idem seperti no. 15 di atas.
Agar Muhammadiyah memobilisasi moral dan material invesment untuk dikirim ke
Irian Barat.
Keputusan: Dimasukkan dalam rencana pembebasan Irian Barat.
Agar Muhammaadiyah memelopori terwujudnya badan kerjasama untuk
mempersatukan organisasi-organisasi Islam se-Indonesia.
Keputusan: Sama dengan nomor 13
PP Muhammadiyah supaya meninjau kembali putusannya mengenai Front Nasional.
Keputusan: Diserahkan kepada PP dengan mengingat keputusan-keputusan Tanwir.
PP Muhammadiyah supaya mulai memikirkan untuk mendirikan Balai (wisma)
Pertemuan Umat Islam.
Keputusan: Diserahkan kepada PP.

***

176  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar

Keputusan Congres Muhammadiyah XXVII (1938)  177

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-36
TAHUN 1965 DI BANDUNG
A.

1.
2.

Muktamar dengan suara bulat memilih dan menetapkan Saudara K. H. A.
Badawi sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun: 1965 – 1968.
Majelis Tanwir yang diserahi oleh Muktamar untuk menyusun Pimpinan Pusat
Muhammadiyah tahun 1965 – 1968 memutuskan: memberi kuasa penuh kepada
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Saudara K. H. A. Badawi untuk
menyusun Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1965 – 1968 dan memimpin
perjuangan Muhammadiyah ke depan dengan memperhatikan keinginan dan
saran-saran Muktamar.

Keterangan tanfidz:
keputusan tentang susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1965–1968:
1.

Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun: 1965–1968 sesudah
disempurnakan sebagai berikut:
Penasehat : H. M. Junus Anies
R. H. Hadjid
H. Fakih Usman
Sardjono
Pimpinan:

Ketua
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Wakil Ketua III
Sekretaris I
Sekretaris II
Bendahara I
Bendahara II
Anggota

: K. H. A. Badawi
: Prof. K. H. Farid Ma’ruf
: H. A. R. Fachruddin
: Djarnawi Hadikusuma
: M. Djindar Tamimy
: Wasthon Sjudja’
: H. Hasjim
: M. Daris Tamim
: H. Moh. Muljadi Djojomartono
: Mh. Mawardi
: Dr. H. Kusnadi
: Drs. Hanan Muchtaram
: H. Marzuki Jatim
: St. ‘Aisyah Hilal
: Prof. Dra. Baroroh Baried
: Moh. Fachrurrazy
: Noorwidjojo
: Drs. H. Sjafa‘at
: Ir. H. Sanusi
: Dr. H. Moh. Baried ‘Ishom
: Ramli Thaha, S.H.
: M. S. Mintaredja, S.H.
: H. Basuni, B.A.
: Overste S. Prodjokusumo
: M. Wardan
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2.
3.
B.

P. J. M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno disamping sebagai
Anggota Setia juga telah menyatakan kesediaannya sebagai Pengayom Agung
Muhammadiyah.
Tempat kedudukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dengan
alamat: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan K. H. A. Dahlan 99 Yogyakarta.

Menyusun konsep Sosial Ekonomi masyarakat Sosialis Indonesia berdasar Pancasila
dengan unsur-unsur ajaran Islam yang murni dengan tuntunan pelaksanaannya,
sebagai sumbangan kepada pembangunan negara (lampiran 1). Pelaksanaan lebih
lanjut diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Keterangan tanfidz dalam bidang Sosial Ekonomi:
1.
Penyusunan konsep Sosial Ekonomi dalam pelaksanaan Masyarakat Sosialis Indonesia
dengan ajaran-ajaran Islam akan dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah
dengan mengharapkan bantuan fikiran dari para ahli, ulama, dan sarjana
Muhammadiyah.
2.
Pelaksanaan pemberian saran dan bantuan kepada Pemerintah dalam Ekonomi
diserahkan kepada Majelis Ekonomi.
3.
Usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan mengenai pimpinan perekonomian ke
dalam (intern) adalah menjadi tugas Majelis Ekonomi. Majelis Ekonomi supaya segera
memberikan pimpinan dan bimbingan secara kongkrit.
4.
Soal Baitul Mal dan penyempurnaan perbaikan perjalanan haji Indonesia akan
dibicarakan tersendiri oleh Pimpinan Pusat.

C.

Menyusun konsep yang lebih sempurna dalam bidang Kebudayaan, Pendidikan,
dan Pengajaran Muhammadiyah dalam rangka pendidikan yang berdasarkan
Pancasila serta Kebudayaan Nasional dengan unsur-unsur ajaran Islam yang murni
dengan tuntunan pelaksanaannya, sebagai sumbangan bagi pembentukan
Masyarakat Sosialis Indonesia (lampiran 2). Pelaksanaan lebih lanjut diserahkan
kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Keterangan tanfidz tentang keputusan dalam bidang Kebudayaan, Pendidikan, dan
Pengajaran:
1.
Konsepsi “Politik Kebudayaan, Pendidikan, dan Pengajaran Muhammadiyah” yang
akan menjadi dasar landasan dan pegangan bagi penjuangan dan amal usaha
Muhammadiyah dalam bidang tersebut, menjadi tugas Pimpinan Pusat
Muhammadiyah. Diharapkan dalam jangka 1 tahun konsepsi tersebut sudah siap.
Tuntunan pelaksanaan lebih lanjut diserahkan kepada Majelis-Majelis yang
bersangkutan.
2.
Sementara konsep tersebut serta tuntunan pelaksanaannya belum dapat diselesaikan,
amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dan pengajaran tetap
dilaksanakan berdasar pedoman dan tuntunan yang telah ada dengan lebih ditingkatkan,
digiatkan, ditertibkan, dan disesuaikan/dikembalikan kepada fungsi yang sebenarnya.
3.
Pimpinan Pusat mengharap bantuan dari PMW, PMD, PMC, Majelis-majelis dan
para ahli dalam bidang tersebut untuk memberikan pikiran yang diperlukan guna
melengkapi bahan penyusunan konsep yang dimaksud.
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D.

Menyusun pedoman, program, dan rencana kerja guna meningkatkan, meluaskan,
dan menyempurnakan perjuangan sebagai GERAKAN DAKWAH ISLAM DAN
AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR dan alat revolusi dan pembangunan negara
(lampiran 3). Pelaksanaan lebih lanjut diserahkan kebijaksanaan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
Keterangan tanfidz tentang keputusan dalam bidang Dakwah Islam dan Amar Ma’ruf Nahi
Mungkar:
1.
Sebutan Majelis/Bagian Tabligh diganti dengan Majelis/Bagian Dakwah.
2.
Pimpinan Pusat/Majelis Dakwah dalam waktu singkat akan menyusun pedoman/
tuntunan dalam melaksanakan Dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi mungkar bagi
organisasi Muhammadiyah sebagai GERAKAN DAKWAH DAN AMAR MA’RUF
NAHI MUNGKAR.
3.
Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang supaya
menyadari sepenuhnya akan tugasnya sebagai pimpinan yang harus dapat
menggerakkan organisasi Muhammadiyah secara keseluruhan sebagai Gerakan
Dakwah, terutama dalam memimpin dan menggerakkan seluruh anggota
Muhammadiyah sebagai mubaligh/ mubalighah yang melaksanakan tugas Da’wah
Islam dan amar ma’ruf nahi mungkar kepada masyarakat semuanya.
4.
Sementara belum ada peraturan perubahan, gerakan Tabligh supaya terus dilaksanakan
berdasarkan pedoman-pedoman/tuntunan dan peraturan yang masih berlaku dengan
lebih digiatkan, ditingkatkan, dan ditertibkan.

E.

Menyempurnakan pembinaan organisasi Muhammadiyah sehingga benar-benar
dapat menjadi alat yang dapat menjalankan tugas perjuangan Muhammadiyah
sebaik-baiknya (lampiran 4). Pelaksanaan lebih lanjut diserahkan kebijaksanaan
Pimpinan Pusat.
Keterangan tanfidz tentang keputusan dalam bidang Pembinaan Organisasi:
1.
Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang supaya
segera melaksanakan usaha pembinaan organisasi di tingkat dan mencakup wilayah
masing-masing dalam maksud meningkatkan daya juang, daya guna dan daya kerjanya.
Pembinaan organisasi dalam maksud tersebut mencakup:
a.
Pembinaan Pimpinan
b.
Pembinaan Anggota
c.
Pembinaan Kader
d.
Pembinaan kerangka organisasi
e.
Pembinaan Program/Rencana Kerja
f.
Pembinaan dana perjuangan.
2.
Pembinaan dan penyempurnaan organisasi yang bersifat struktural secara menyeluruh
yang menyangkut wewenang Anggaran Dasar, baru dapat dinyatakan setelah adanya
perubahan A. D. yang telah dikuasakan oleh Muktamar kepada Tanwir.
3.
Pimpinan Pusat akan membentuk 2 (dua) panitia:
a.
Panitia Penyelesaian Struktur Organisasi dan penyempurnaan Anggaran Dasar
Muhammadiyah.
b.
Panitia Penyusun Program Perjuangan Muhammadiyah, yang hasilnya akan
dimajukan dalam Sidang Tanwir tahun 1966.
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F.

Muktamar memberi kuasa kepada Tanwir untuk mengadakan perubahan Anggaran
Dasar Muhammadiyah jika dipandang perlu, sesuai dengan tuntutan revolusi dan
pembangunan negara.

G.

Muktamar mengesahkan laporan Panitia Pemeriksa Keuangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah dengan Majelis-Majelisnya tahun 1962–1965 (lampiran 5).

H.

Usul-usul yang diterima dan dibahas oleh Seksi Usul-usul, pelaksanaannya
diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

***
Lampiran 1

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-36
BIDANG SOSIAL EKONOMI
I.

Tentang konsepsi/strategi/konsolidasi:
1.
Menerima prasaran-prasaran yang telah disampaikan untuk disempurnakan
oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam waktu sesingkat-singkatnya
dengan mengerahkan alim ulama, sarjana dan ahli-ahli dalam bidang ekonomi
dengan memperhatikan segala pendapat-pendapat dan saran-saran baik lisan
maupun tertulis yang telah disampaikan oleh muktamirin agar tercapai suatu
konsepsi tentang peranan Islam dalam pelaksanaan Sosialisme Indonesia, baik
Islam sebagai sumber ajaran maupun Islam sebagai potensi revolusi.
2.
Politik berdikari di bidang ekonomi sebagai prasaran menuju Sosialisme
Indonesia, dan
3.
Inventarisasi dan pengorganisasian yang lebih baik dari segala usaha amalan
ekonomi keluarga Muhammadiyah untuk menuju kemaslahatan.

II.

Saran-saran dan bantuan-bantuan positif kepada Pemerintah.
1.
Muhammadiyah bertekad membantu Paduka Yang Mulia Presiden Pemimpin
Besar Revolusi, Anggota Setia Muhammadiyah, dalam usaha menanggulangi
kesulitan-kesulitan ekonomi dengan jalan:
a.
Tidak henti-hentinya mengajukan hasil-hasil pemikiran usaha
menanggulangi kesulitan ekonomi.
b.
Memohon agar tenaga-tenaga Muhammadiyah diikut sertakan secara
seluas-luasnya dan intensif di dalam segala bidang pelaksanaan ekonomi.
2.
Menyokong politik berdikari di bidang ekonomi dengan melepaskan sifat
ketergantungan dengan fihak luar negeri dengan memupuk kemampuan dan
kepercayaan terhadap diri sendiri.
3.
Membantu usaha Pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi dari agrarisekspor menjadi perekonomian yang seimbang.
4.
Menyokong usaha Pemerintah dalam usaha production and foreign exchange
drive.
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5.

Menyarankan kepada Pemerintah agar selalu dikobar-kobarkan semangat
hidup sederhana dan keprihatinan dalam suasana ekonomi perjuangan
sekarang ini.
6.
Membantu usaha intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pertanian untuk
menaikkan produksi dan ikut mencegah setiap usaha manipulasi di bidang
pangan yang merupakan kebutuhan pokok bagi rakyat.
7.
Menyarankan kepada Pemerintah agar menyetop impor tekstil jadi dan
memperbanyak impor kapas dan benang dan mengatur pembagiannya dengan
cara sebaik-baiknya dengan mendahulukan perusahaan-perusahaan tenun
tangan sebagai usaha rakyat banyak.
8.
Menyokong usaha Pemerintah dan ikut membantu pelaksanaannya di dalam
usaha transmigrasi gaya baru.
9.
Menyokong Pemerintah dan ikut usaha dalam melaksanakan Pembangunan
Masyarakat Desa.
10. Menyarankan kepada Pemerintah dan ikut serta mengusahakan pembinaan
mental dan akhlak sebagai syarat mutlak bagi sehatnya pelaksanaan ekonomi.
11. Menyarankan kepada Pemerintah agar mengintensifkan kerjasama ekonomi
dengan negara-negara NEFO. (New Emerging Forces).
12. Menyokong usaha Pemerintah untuk memperhebat pukulan-pukulan ekonomi
terhadap NEKOLIM (Neo Kolonialisme Imperialisme) terutama “Malaysia”.
III. Usaha-usaha intern Muhammadiyah
1.
Mengajak kepada segenap Ormas dan Orpol Islam untuk menyelenggarakan
proyek Ukhuwah, Musyawarah Nasional Ekonomi Islam se-Indonesia sebagai
follow up dari pada Keputusan K. I. A. A. ke 1.
2.
Mendesak kepada Majelis Ekonomi agar segera melaksanakan Musyawarah
Besar Produksi dan Niaga Muhammadiyah.
3.
Mengintensifkan kerjasama ekonomi antar daerah di antara keluarga
Muhammadiyah.
4.
Meneruskan usaha-usaha untuk menyelenggarakan Pameran Produksi dan
Niaga sebagai usaha mengintensifkan kerjasama ekonomi antar keluarga
Muhammadiyah dan sebagai alat dakwah.
5.
Mengadakan usaha-usaha konsolidasi organisasi Majelis Ekonomi baik di
pusat maupun di daerah.
6.
Memperhebat usaha-usaha ke arah perbaikan nasib fakir miskin.
7.
Menyarankan agar Muhammadiyah/Majelis Ekonomi mengorganisasikan
pendirian Bank sebagai usaha pembinaan dan pengorganisasian funds and
forces antar keluarga Muhammadiyah.
8.
Menyarankan agar Muhammadiyah memelopori Baitul Mal.
9.
Menggiatkan usaha-usaha berkoperasi terutama antar keluarga
Muhammadiyah.
10. Muhammadiyah agar mengusahakan perbaikan perjalanan haji, mengkonsolidasikan Bank Haji, lebih menyempurnakan pengangkutan haji dan
mengusahakan lain-lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan
ibadah haji.

***
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Lampiran 2

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-36
BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
A.

1.
2.

3.

4.

B.

Sidang dapat menerima seluruh prasaran yang dikemukakan oleh Majelis
Pendidikan dan Pengajaran dengan tambahan, perubahan, dan beberapa
koreksi.
Isi prasaran itu harus dirumuskan menjadi beberapa masalah pokok yang harus
disusun secara masak oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran dalam waktu
sesingkat-singkatnya agar supaya menjadi pedoman pelaksanaan bagi semua
sekolah Muhammadiyah.
Masalah-masalah pokok isi prasaran itu seperti berikut:
a.
Dasar, maksud, dan tujuan Pendidikan Muhammadiyah telah ada tetapi
masih memerlukan penyempurnaan.
b.
Sistim Pendidikan Pancasila kita laksanakan dengan menampakkan
kepribadian Muhammadiyah.
c.
Pelaksanaan sistim Pancasila dengan pokok-pokok:
1.
Bimbingan dan penyuluhan.
2.
Evaluasi dalam pendidikan umum, keagamaan dan keMuhammadiyah-an.
3.
Struktur persekolahan Muhammadiyah.
4.
Kurikulum Pendidikan Agama dan Ke-Muhammadiyahan.
5.
Pendidikan kebudayaan dan kesenian sesuai dengan kepribadian
Muhammadiyah.
6.
Pendidikan guru dan syarat-syaratnya.
7.
Metodik-didaktik.
8.
Penyusunan buku-buku pedoman bacaan untuk guru dan murid
yang mengenai pelajaran agama maupun yang lain-lain.
Ke delapan pokok masalah itu Muktamar menganggap bahwa bimbingan/
penyuluh dalam sekolah harus diselesaikan oleh Majelis Pendidikan dan
Pengajaran selambat-lambatnya pada tahun 1965 telah dapat dipakai oleh
semua sekolah-sekolah Muhammadiyah. Pokok-pokok pelaksanaan yang lain
dapat diselesaikan satu demi satu sehingga Muktamar-muktamar berikutnya
telah selesai semuanya. Dalam menyusun pedoman-pedoman pokok
pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah, maka Majelis Pendidikan dan
Pengajaran dapat memanggil beberapa ahli di kalangan Muhammadiyah untuk
diikut-sertakan.

Agar Majelis Pendidikan dan Pengajaran Pusat:
1.
Tetap berusaha melaksanakan segala keputusan-keputusan Muktamar yang
belum direalisasikan.
2.
Mengadakan seminar/simposium pendidikan.
3.
Menggiatkan pelaksanaan inspeksi ke sekolah-sekolah.
4.
Mengadakan keseragaman hari libur.
5.
Memberikan tanggapan positif kepada gerakan Pramuka di sekolah-sekolah.
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6.
7.
8.
9.
C.

Mengadakan tuntunan-tuntunan sekolah teladan.
Mengadakan pekan olah raga pelajar Muhammadiyah.
Mengadakan Dana Pendidikan.
Menjadikan hari Nuzulul Quran sebagai hari pendidikan Muhammadiyah.

Muktamar memutuskan agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengusahakan
kepada Pemerintah supaya Direktorat Pendidikan Agama ditingkatkan menjadi
Departemen Pendidikan Agama.

***
Lampiran 3

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-36
BIDANG DAKWAH
1.

Menerima baik prasaran yang telah disampaikan oleh kedua pemrasaran dengan
catatan, perubahan dan tambahan sebagai berikut:
Catatan dan perubahan atas prasaran Prof. H. Farid Ma’ruf:
(1) Akhlak sempurna yang dapat menghiasi jiwa dan perbuatan umat manusia.
(2) Kesatuan umat Islam dalam kepercayaan dan perbuatannya dengan
berdasarkan Quran dan Hadits.
(3) Hak-hak asasi bagi kemanusiaan yang sesuai dengan tuntunan Agama Islam.
(4) Dunia baru yang aman dan damai, bersih dari explotation de nation par nation
dan bebas memancarkan Nur Ilahi di muka bumi ini sesuai dengan filsafat
Pancasila.
(5) Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat adil dan makmur, di
bawah perlindungan Allah yang Maha Pengampun.
(6)
(7)

Program Kerja:
mengadakan badan khusus yang terdiri dari para sarjana/ulama
Muhammadiyah untuk melakukan penelitian, perencanaan, dan konsolidasi.
Mengusahakan adanya Biro Dakwah/Sentral Dakwah untuk melaksanakan
amanat penderitaan umat manusia.

Catatan dan perubahan atas prasaran H. A. R. Fakhruddin:
Mengenai “Pedoman Rencana Kerja”:
Bab IV ditambah dengan “Membentuk Corps Muballigh Muhammadiyah” yang
sewaktu-waktu dapat ditugaskan ke mana-mana.
Bab V Untuk pelaksanaan Dakwah Muhammadiyah tersebut, Muktamar
menugaskan kepada P.P. Muhammadiyah Majelis Tabligh untuk menyusun
tuntunan/pedoman kerja.
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Bab VI Pedoman Rencana Kerja:
Guna mendapatkan tenaga-tenaga yang dapat menimbulkan gerak secara mendalam
tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bertugas pokok Dakwah
Islamiyah, maka Muhammadiyah perlu mengadakan kursus ke-Muhammadiyahan secara teratur dan harus dengan pimpinan secara sungguh-sungguh:
a.
Kursus Ke-Muhammadiyah-an diadakan di tiap Cabang, Daerah atau Wilayah.
b.
Peserta kursus terdiri dari keluarga Muhammadiyah yang berusia paling
sedikit 18 tahun.
c.
Tujuan kursus: membentuk muballigh/pemimpin yang militant Pancasilais,
Manipolis, Usdekis, berakhlak luhur, berkepribadian Muhammadiyah:
mempunyai kemampuan daya amal dan daya juang untuk dapat . . . (seterusnya
lihat dari no.1 – 5)
d. Pelajaran kursus ialah:
(1) Al-Islam
(2) Ke-Muhammadiyah-an
(3) Pancasila, Manipol-Usdek dengan segala rangkaiannya.
(4) Pengetahuan yang berguna bagi dakwah.
Peningkatan kursus selanjutnya diserahkan kepada P.P. Muhammadiyah
Majelis Tabligh.
2.

Mengusulkan kepada P.P. Muhammadiyah agar merealisasikan putusan-putusan
Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta untuk mengubah nama Majelis Tabligh
menjadi Majelis Dakwah dengan struktur sebagai berikut:

***
Lampiran 4

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-36
BIDANG PEMBINAAN ORGANISASI
1.
2.

3.

Menerima prasaran tentang Pembinaan Organisasi Muhammadiyah menjadi bahan
untuk membina organisasi.
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun dan
menetapkan program perjuangan yang menyeluruh, kongkrit, lengkap, mencakup
seluruh bidang usaha Muhammadiyah disertai dengan pola pelaksanaannya yang
terinci tahap demi tahap untuk masing-masing bidang yang menjamin terwujudnya
kesatuan langkah perjuangan menuju tercapainya tujuan Muhammadiyah.
Penyusunan program perjuangan tersebut supaya dilaksanakan oleh Pimpinan
Pusat Muhammadiyah bersama-sama segenap majelisnya dengan membentuk
panitia khusus, antara lain dengan materi yang meliputi:
a.
Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan
b.
Bidang Pembina Kesejahteraan Umat
c.
Bidang Dakwah Islamiyah
d. Bidang Ekonomi dan Keuangan
e.
Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan
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4.
5.

f.
Bidang Transmigrasi
g.
Bidang Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Sarjana, dan Kewanitaan
h. Bidang Pembelaan anggota yang kena musibah
i.
Bidang Kerjasama ukhuwah Islamiyah
j.
Bidang Kenegaraan lainnya
k.
Bidang Pendidikan Kader
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membentuk Dana
dan menyusun anggaran yang terinci guna pembeayaan program perjuangan
tersebut.
Mengamanatkan kepada Majelis Tanwir yang telah diberi wewenang oleh Muktamar
uintuk menyempurnakan struktur organisasi dan Anggaran Dasar Muhammadiyah,
supaya memperhatikan saran-saran yang dikemukakan oleh anggota-anggota seksi
sebagai berikut:
(1) Pimpinan Organisasi diadakan perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:
a.
Pimpinan Wilayah ditingkatkan menjadi pimpinan yang bersifat
operasional dengan kelengkapan majelis-majelisnya, berkedudukan di
ibukota Daswati (Daerah Swatantra Tingkat) I.
b.
Pimpinan Daerah berkedudukan di tiap-tiap ibukota Daswati (Daerah
Swatrantra Tingkat) II.
c.
Pimpinan Cabang ialah kesatuan anggota dalam suatu tempat.
d. Ranting ditingkatkan menjadi organ terbawah dengan kelengkapan
bagian-bagiannya.
e.
Di tiap-tiap Ranting dibentuk Jamaah.
(2) Badan-badan Pembantu Pimpinan:
a.
Membentuk badan khusus yang bertugas melakukan pembelaan terhadap
anggota.
b.
Membentuk Majelis Bimbingan Karyawan Muhammadiyah yang meliputi
karyawan-karyawan: buruh, tani, dan nelayan.
c.
Mendorong terbentuknya organisasi-organisasi karyawan buruh, tani,
dan nelayan Muhammadiyah.
(3) Keanggotaan Muktamar:
Keanggotaan Muktamar terdiri dari:
a.
Wakil-wakil Cabang sebanyak-banyaknya 3 orang, termasuk di dalamnya
utusan wanita.
b.
Ketua-ketua Pimpinan Wilayah
c.
Ketua-ketua Pimpinan Daerah
d. Para ahli yang diangkat oleh Tanwir
e.
Anggota-anggota Pimpinan Pusat
f.
Wakil-wakil Majelis Pimpinan Pusat
g.
Wakil-wakil Pimpinan Wilayah dan Daerah, masing-masing sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang.
h. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-37
28 J. AKHIR - 3 RAJAB 1388 / 21-26 SEPTEMBER 1968
DI YOGYAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim
Pendahuluan
Muktamar Muhammadiyah ke-37 yang berlangsung pada tanggal 28 Jumadil
akhir sampai dengan 3 Rajab 1388 H atau tanggal 21 s.d. 26 September 1968 M di
Yogyakarta, Ibu Tempat Muhammadiyah, adalah merupakan penutup masa jabatan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965–1968.
Periode 1965–1968 adalah periode pergolakan yang sangat dahsyat. Periode yang
sangat kritis bagi Gerakan kita Muhammadiyah. Periode di mana terjadi keruntuhannya
orde lama yang selama ini memegang kekuasaan secara mutlak yang penuh dengan
segala macam kesewenang-wenangannya, yang sangat merusak kehidupan bangsa,
negara, dan masyarakat Indonesia, dan bangkitnya orde baru yang ditandai dengan citacita perjuangannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
Pergolakan-pergolakan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap hidup dan
kehidupan serta perjuangan gerakan kita Muhammadiyah; baik pengaruh yang positif
ataupun yang negatif.
Pergolakan-pergolakan tersebut mempengaruhi kondisi mental, alam, - pola –
dan jalan pikiran, bahkan juga garis perjuangan Muhammadiyah.
Muktamar Muhammadiyah ke-37 dilangsungkan dengan mengingati perjalanan
sejarah pada waktu yang lampau, serta memperhatikan dan menyadari keadaan pada
waktu sekarang dan masa-masa mendatang yang penuh dengan berbagai macam
tantangan yang harus dihadapi dan diatasi, dalam kedudukan kita sebagai potensi
nasional pada umumnya dan potensi Islam pada khususnya, adalah pertama-tama kita
maksudkan untuk mengadakan tajdid, pembaharuan, pembinaan, dan penyempurnaan
dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan gerakan kita Muhammadiyah, dengan
mengambil tema: “Meningkatkan Dakwah dan Ukhuwah Islamiyah, memantapkan
perjuangan dan pembangunan menuju tegaknya keadilan, kebenaran, dan kemakmuran
yang diridlai Allah SWT.”
Demikianlah kondisi dan situasi serta ruang dan waktu dalam kita menghadapi,
melangsungkan, dan menyelesaikan Muktamar Muhammadiyah ke-37 ini.
Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta
hidayat dan taufiq-Nya kepada kita semua dalam mengamalkan dan melaksanakan
keputusan-keputusan Muktamar tersebut selanjutnya. Amin
I.

TENTANG LAPORAN PP MUHAMMADIYAH PERIODE 1965–1968.
Muktamar menerima dan mengesahkan Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
periode 1965–1968 yang meliputi:
1.
Kebijaksanaan Pimpinan Pusat
2.
Organisasi
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3.
4.
II.

Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-36 dan
Tanwir tahun: 1966, 1967, dan 1968
Keuangan, dengan beberapa catatan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1.

TENTANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1968–1971.
1.
Muktamar telah memilih dan menetapkan Anggota-anggota Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1968 – 1971 dengan pemungutan suara secara
langsung dari calon-calon yang diajukan oleh Sidang Tanwir, terdiri dari 9
(sembilan) orang ialah:
(1) H. Abdul Razak (A.R.) Fachruddin
933 suara
(2) Prof. Dr. H. Rasjidi
797 suara
(3) K. H. Fakis Usman
784 suara
(4) Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) 777 suara
(5) M. Djindar Tamimy
770 suara
(6) Dr. H. Kusnadi
693 suara
(7) H. M. Junus Anis
553 suara
(8) H. Abdul Malik Ahmad
552 suara
(9) Prof. H. Abdul Kahar Mudzakkir
535 suara
2. Muktamar telah memilih dan menetapkan Saudara K. H. Fakih Usman sebagai
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1968 – 1971 dan menyetujui
susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari 9 (sembilan) orang tersebut,
ialah sebagai berikut:
Ketua
: K. H. Fakih Usman
Wakil Ketua I
: H. A. R. Fachruddin
Wakil Ketua II : Prof. Dr. H. Rasjidi
Wakil Ketua III : H. Abdul Malik Ahmad
Wakil Ketua IV : H. M. Junus Anis
Sekretaris
: M. Djindar Tamimy
Bendahara (a.i.) : Dr. H. Kusnadi
Anggota
: Dr. Hamka
Anggota
: Prof. H. Abdul Kahar Mudzakkir
Keterangan dalam tanfidz:
Sesuai dengan ART Muhammadiyah fasal 13 serta pula telah dilaksanakan
pergantian Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari periode 1965-1968 kepada
periode 1968 –1971, maka Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah Wilayah,
Daerah, dan Cabang supaya segera mengadakan musyawarahnya masingmasing, dan diharap paling lambat pada akhir tahun 1968 musyawarahmusyawarah tersebut sudah selesai. Dalam musyawarah-musyawarah tersebut
acara pokoknya ialah:
(1) Laporan Pimpinan yang mencakup:
a.
Laporan kebijaksanaan Pimpinan
b.
Laporan pembinaan dan perkembangan organisasi
c.
Laporan Keuangan dan dilanjutkan dengan pemeriksaannya
d. Pelaksanaan keputusan Musyawarah/Instruksi Pimpinan di
atasnya dan keputusan musyawarahnya masing-masing yang telah
lalu.
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(2)

Pemilihan Pimpinan untuk periode 1968–1971
(Cara pemilihannya supaya dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan
seperti tersebut dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan
peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat).
(3) Cara melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar Muhammadiyah
ke-37 (menurut tingkat dan bahagian masing-masing), dengan dibuat
rencana kerjanya secara kongkrit dan bertahap dengan memilih dan
mendahulukan yang penting secara berturut-turut.
Sesuai dengan ART fasal 13 ayat (2), Pimpinan-pimpinan yang lama tetap
menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana yang sudah-sudah sampai
dilakukan timbang-terima dengan Pimpinan yang baru.
Masing-masing Pimpinan supaya segera mengirimkan laporan hasil
keputusan Musyawarah yang diadakan kepada Pimpinan-pimpinan yang
bersangkutan di atasnya, agar segala sesuatunya dapat segera digarap menurut
semestinya.
III. TENTANG TAJDID IDEOLOGI DAN KHITTAH PERJUANGAN MUHAMMADIYAH
Muktamar menyetujui dan menyadari perlu adanya Tajdid Ideologi dan Khittah
Perjuangan Muhammadiyah. (lampiran 2)
Keterangan dalam tanfidz:
Diharap Pimpinan Wilayah, Daerah, dan Cabang, begitu pula Majelis-Mjelis dan
Pimpinan Pusat Organisasi Otonom Muhammadiyah, serta perseorangan anggota
dan keluarga Muhammadiyah dapat menyumbangkan pikirannya kepada
Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan amanat Muktamar dalam
menyusun konsep “Ideologi” yang dimaksud.
IV. TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH
1.
Muktamar mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode
1968 – 1971 untuk menyusun rencana Anggaran Dasar Muhammadiyah yang
baru, yang dapat menampung perkembangan dan kepentingan perjuangan
Muhammadiyah, dengan memperhati- kan saran-saran yang disampaikan
dalam Muktamar ke-37, yang selanjutnya akan dibicarakan dalam Muktamar
Muhammadiyah yang akan datang.
2.
Sambil menunggu Anggaran Dasar baru seperti yang dimaksud dalam angka
1 di atas, dengan mengingat urgensi dan kepentingan yang mendesak bagi
jalannya Persyarikatan dewasa ini, menyetujui adanya perubahan beberapa
fasal dari Anggaran Dasar yang sekarang ini. (lihat lampiran 3).
Keterangan dalam tanfidz:
Dalam melaksanakan perubahan Anggaran Dasar tersebut mengenai soal-soal yang
berhubungan dengan struktur dan pelimpahan wewenang supaya menunggu
petunjuk dan instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
V.

TENTANG KADERISASI
Muktamar menerima garis-garis besar yang merupakan pokok-pikiran pokok-pikiran
dari prasaran tentang Kaderisasi dalam Muhammadiyah, dan Muktamar
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memberikan pendapat dan saran-saran seperti tersebut dalam lampiran 4.
Keterangan dalam tanfidz:
Sambil menanti tuntunan, bimbingan, dan instruksi lebih lanjut dari Pimpinan Pusat
Muhammadiyah untuk melaksanakan keputusan yang berhubungan dengan
kaderisasi tersebut, segala usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan/
pembentukan kader yang dikerjakan oleh Pimpinan Wilayah, Daerah, ataupun
Cabang yang selama ini dilaksanakan, supaya tetap diteruskan dan ditingkatkan.
Di samping itu supaya masing-masing Pimpinan yang menyelenggarakan usaha
tersebut, segera dan selalu mengirimkan laporan lengkap usahanya itu kepada
Pimpinan di atasnya.
VI. TENTANG PROGRAM DAN RENCANA KERJA MUHAMMADIYAH PERIODE
1968–1971
Muktamar menerima prasaran-prasaran mengenai Program Muhammadiyah tahun
1968–1971 yang mencakup 3 (tiga) bidang yaitu:
A. Bidang Program Umum.
B. Bidang Program Proyek Nasional Muhammadiyah
C. Bidang Program Muhammadiyah dalam Pembangunan Masyarakat Desa
Keterangan:
A. Program Umum:
1.
Program Umum Muhammadiyah terdiri atas:
a.
Meningkatkan penanaman rasa ni’mat beragama (Islam) kepada
masyarakat.
b.
Mengatur hidup pribadi, rumah-tangga, dan jama‘ah menurut
tuntunan Islam.
c.
Mengatur gerak Muhammadiyah secara administrasi dan organisasi.
(Lengkap dengan rencana kerja masing-masing untuk masing-masing
Pimpinan: Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting dalam mencapai
program tersebut).
2.
Untuk melaksanakan program tersebut mengamanatkan kepada
Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk Biro Khusus, selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah Muktamar sekarang ini,
yang bertugas dalam bidang:
a.
Perencanaan
b.
Penelitian
c.
Pengembangan.
3.
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah cq. Biro Khusus
tersebut di atas, supaya menyempurnakan dan menyusun sistematika
Program Umum tahun 1968–1971 tersebut dengan memperhatikan bahanbahan, saran-saran, dan usul-usul yang telah diajukan oleh Muktamar/
Seksi Program seperti tersebut dalam lampiran 5.
B. Proyek Nasional Muhammadiyah
1.
Yang dimaksud dengan Proyek Nasional Muhammadiyah ialah:
pentajdidan, pembaharuan, dan peningkatan pembinaan mental anggota
(termasuk pemimpin) Muhammadiyah di seluruh Indonesia, untuk lebih
mantap dan ikhlas berjuang dalam Muhammadiyah dengan keyakinan
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C.

dan kesadarannya yang penuh, agar lebih berani berkorban dengan
tenaga, pikiran, dan terutama dengan harta dan benda, sehingga
Muhammadiyah mempunyai sumber tenaga dan keuangan yang cukup
dan tidak ada habisnya bagi perjuangannya.
2.
Untuk melaksanakan program tersebut, mengamanatkan kepada
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun tuntunan mengenai cara
pelaksanaannya dengan memperhatikan saran-saran dan usul-usul yang
disampaikan oleh Muktamar/Seksi Program seperti tersebut dalam
lampiran 6.
Muhammadiyah dalam Pembangunan Masyarakat Desa.
1.
Dalam melaksanakan program tersebut Muhammadiyah memilih bidang:
a.
Membangun jiwa bersama
b.
Membangun Ekonomi Desa
c.
Membangun Kesejahteraan Desa
d. Membangun Pemerintahan Desa yang kuat.
2.
Untuk melaksanakan program tersebut disarankan/diusulkan pendapatpendapat seperti tersebut dalam lampiran 7.
Keterangan dalam tanfidz:
Pelaksanaan Program tersebut tidaklah berarti menghapus ataupun
menghentikan gerakan dan amal-usaha Muhammadiyah sebagaimana yang
biasa dan sudah dijalankan selama ini.
Gerakan dan amal-usaha sebagaimana biasa itu tetap kita jalankan, bahkan
lebih digiatkan dan ditambah dengan gerakan-gerakan dan amal-usaha lain
dengan disesuaikan dan ditujukan untuk suksesnya program tersebut.

VII. USUL-USUL DAN LAIN-LAIN
1.
Muktamar menerima usul yang berisi amanat kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah sebagai berikut:
Sesuai dengan maksud pemrakarsaan Muhammadiyah tentang usaha
pendirian Partai Muslimin Indonesia, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah agar:
a.
Membina anggota Muhammadiyah yang aktif bergerak dalam Partai
Muslimin Indonesia mengenai keakraban hubungannya dengan
Muhammadiyah, sehingga dapat menyalurkan aspirasi politik dan
kepentingan Muhammadiyah dalam partai tersebut dengan sebaikbaiknya.
b.
Membina dan memelihara keakraban hubungan timbal balik antara
Muhammadiyah dengan Partai Muslimin Indonesia.
2.
Muktamar menerima usul-usul yang telah disaring dan dibicarakan dalam
Seksi Usul-usul sebagaimana tersebut dalam lampiran 8.
Keterangan tambahan:
Bersamaan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-37 telah dilangsungkan Diskusi
Besar untuk membahas tentang masalah “Partisipasi dan Integrasi Muhammadiyah
dalam REPELITA dalam bidang Pendidikan, Sosial dan Ekonomi” di mana hasilnya
telah disampaikan kepada Muktamar, yang selanjutnya diserahkan kepada
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Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk disempurnakan, dan seterusnya dijadikan
bahan sumbangan pikiran Muhammadiyah kepada Pemerintah Republik Indonesia
dalam pelaksanaan Repelita. (lihat lampiran 9).

***
Lampiran 1

LAPORAN P.P. MUHAMMADIYAH PERIODE 1965–1968
Mendengar

:

Mengingat
:
Mengingat pula:
Berpendapat :

Memutuskan

:

Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965–1968 yang
disampaikan kepada Muktamar;
A.D. Bab VI Pasal 15 da A.R.T Pasal 9 dan Pasal 18;
Keputusan-keputusan Muktamar ke-36 di Bandung;
Bahwa pada dasarnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah
berikhtiar dengan sungguh-sungguh melaksanakan langkah-langkah
kebijaksanaan selama periode 1965 – 1968 sesuai garis dan pedoman
yang telah diletakkan/diamanatkan oleh Muktamar ke 36 di Bandung
dengan memanfaatkan segala kemungkinan kondisi dan situasi;
Dengan memohon hidayat dan ‘inayah Allah SWT.
MENETAPKAN:

I.

Menerima baik laporan P.P. Muhammadiyah periode 1965 – 1968 dengan catatancatatan untuk perhatian sepenuhnya hal-hal sebagai berikut.
A. Pelaksanaan Keputusan-keputusan Muktamar ke 36 di Bandung:
1.
Keputusan termaktub pada II dan III:
a.
Jiwa dari keputusan-keputusan tersebut perlu diusahakan terus
dengan perubahan materi yang disesuaikan dengan kondisi dan
situasi dewasa ini.
b.
Konsepsi-konsepsi yang dimaksudkan hendaknya telah dibicarakan
dan ditetapkan pada dan oleh Muktamar yang akan datang.
2.
Keputusan termaktub pada IV:
Pimpinan dan bimbingan guna meningkatkan, meluaskan, dan menyempurnakan
usaha da’wah perlu lebih diintensifkan dan lebih diefektifkan pada semua tingkat
dan aparat organisasi.
3.
Keputusan termaktub pada V:
Pembinaan organisasi hendaknya lebih disempurnakan, dengan tidak
meninggalkan usaha-usaha ketertiban organisasi – administrasi, namun
diperlukan cara kerja yang lebih rasional dan lebih praktis dari yang digunakan
selama ini.
B. Menghadapi kegiatan Kristenisasi:
Diperlukan adanya pedoman dan tuntunan yang praktis dan sistematis, baik
di bidang da’wah maupun di bidang dana, yang harus dijdikan pegangan
seluruh daerah dalam menghadapi kegiatan Kristenisasi.
C. Masalah Persatuan Umat Islam:
Diperlukan penciptaan situasi baik di bidang politis maupun di bidang
kemasyarakatan, sebagai prausaha yang dapat meratakan jalan menuju
terciptanya kesatuan langkah dan strategi umat Islam.
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D.

II.
III.

Masalah Hizbulwathan:
Usaha menghidupkan kembali H.W. perlu dilanjutkan dan diintensifkan.
Dalam hal usaha untuk itu harus melalui saluran politik, supaya dimanfaatkan
semua saluran politis yang dapat dibenarkan.
E. Inventarisasi:
Untuk dapat melakukan evaluasi ke dalam secara riil, sangat dibutuhkan
inventarisasi segala milik kekayaan Persyarikatan di seluruh Indonesia.
Semua tingkatan organisasi harus telah menyelesaikan inventarisasi ini
selambat-lambatnya akhir 1969 dan melaporkannya secara hirarkhis
sebagaimana mestinya.
Pelaksanaan selanjutnya dari keputusan-keputusan pada angka I di atas, diserahkan
kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Masalah Pembukuan/Keuangan.
Adalah suatu kenyataan bahwa:
1.
Pembukuan P.P. Majelis Ekonomi dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tidak
dilakukan sebagaimana mestinya.
2.
Tata usaha keuangan dari P.P. Majelis P.K.U. belum dikerjakan sebagaimana
yang dikehendaki.
3.
Pembukuan dari P.P. Majelis Pendidikan dan Pengajaran kurang dapat
dipertanggungjawabkan.
Maka menugaskan kepada P.P. Muhammadiyah agar kenyataan-kenyataan tersebut
segera dapat diakhiri untuk selanjutnya ditertibkan dan diperbaiki.
Wabillahittaufiq wal hidayah.

***

Lampiran 2

TAJDID IDEOLOGI DAN KHITTAH PERJUANGAN
1.
2.

3.

Setelah mempelajari prasaran tentang “Tajdid Ideologi/Keyakinan Hidup dan
Khittah Perjuangan Muhammadiyah” yang disampaikan oleh H. M. Djindar Tamimy,
dan tanggapan-tanggapan dari Muktamirin terhadap prasaran tersebut;
Menyadari bahwa perlu adanya suatu perumusan penegasan tentang konsepsi yang
sistematis dan menyeluruh menurut ajaran-ajaran Islam, yang dapat menjadi
pegangan dan tuntunan bagi umat Islam umumnya dan keluarga Muhammadiyah
khususnya; dan menyadari pula bahwa untuk merumuskan konsepsi tersebut
memerlukan penyelidikan dan pembahasan yang lebih mendalam;
Memutuskan:
a. Menerima prasaran tersebut pada garis besarnya.
b. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membentuk
suatu tim penyusun konsepsi tersebut di atas, dengan mengikut-sertakan ahliahli dalam berbagai bidang.
c. Menerima prasaran dan tanggapan-tanggapannya menjadi bahan penyusunan
konsepsi termaksud
d. Menetapkan agar konsepsi itu hendaknya telah tersusun dalam jangka waktu 6
(enam) bulan sesudah Muktamar.

***
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Lampiran 3

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
I.

II.

Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat periode 1968 – 1971 untuk menyusun
Anggaran Dasar baru sesuai dengan perkembangan dan kepentingan perjuangan
Persyarikatan dengan memperhatikan saran-saran yang disampaikan dalam
Muktamar ke 37.
Sambil menunggu Anggaran Dasar baru seperti dimaksud dalam ad. I di atas, untuk
kepentingan jalannya Persyarikatan, dalam Anggaran Dasar yang sekarang
diadakan perubahan sebagai berikut.
1.
Pasal 6 diubah sehingga berbunyi:
“Persyarikatan bergerak dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan
tersusun sebagai berikut:
(1) Ranting, ialah kesatuan anggota dalam suatu tempat.
(2) Cabang, ialah kesatuan Ranting dalam suatu tempat.
(3) Daerah, ialah kesatuan Cabang dalam suatu Kabupaten atau yang
setingkat.
(4) Wilayah, ialah kesatuan Daerah-daerah dalam suatu Propinsi.
Catatan:
Dalam ART yang berhubungan dengan Susunan Organisasi, khususnya yang
mengatur hal Ranting ditentukan bahwa:
• Syarat Ranting ialah:
a. Mempunyai anggota sedikitnya 15 orang.
b. Mempunyai amal usaha yang nyata.
•
Syarat-syarat bagi terbentuknya Cabang ditentukan sedikit-dikitnya terdiri
dari 3 Ranting.
2.
Perubahan Pasal 6 Anggaran Dasar tersebut mempunyai akibat:
A. Perubahan atas Pasal 7 sehingga berbunyi:
(1) Penetapan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting dengan ketentuan
luas lingkungannya dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan
Pusat.
(2) Dalam hal-hal luar biasa, Pimpinan Pusat dapat mengambil putusan
lain.
B. Perubahan atas pasal 11 tentang Pimpinan Cabang, sehingga berbunyi:
(1) Pimpinan Cabang memimpin Persyarikatan dalam Cabangnya, serta
melaksanakan pimpinan dari Pimpinan di atasnya untuk
Cabangnya.
(2) Anggota Pimpinan Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya
sembilan orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan
Wilayah untuk masa 3 tahun dari calon yang dipilih dalam
Musyawarah Cabang.
(3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan
memperhatikan pertimbangan Pimmpinan Daerah.
(4) Untuk kepentingan Persyarikatan, Pimpinan Cabang dapat
mengusulkan tambahan anggota Pimpinan Cabang kepada
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3.

4.
5.

6.

Musyawarah Cabang yang kemudian dimintakan pengangkatan dan
ketetapan Pimpinan Wilayah.
C. Lahirnya pasal-pasal baru yaitu pasal yang mengatur Pimpinan Ranting
dalm pasal yang mengatur Musyawarah Ranting.
Pasal tentang Pimpinan Ranting:
1.
Pimpinan Ranting memimpin Persyarikatan dalam Rantingnya serta
melaksanakan pimpinan dari Pimpinan di atasnya.
3.
Anggota-anggota Pimpinan Ranting terdiri dari sekurang-kurangnya
lima orang, yang diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah
atas nama Pimpinan Wilayah untuk masa 3 tahun dari calon-calon
yang dipilih dalam Rapat Anggota.
4.
Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas
nama Pimpinan Wilayah dengan memperhatikan pertimbangan
Pimpinan Cabang.
Pasal tentang Musyawarah Ranting:
1.
Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan dalam Ranting, yang
anggota-anggotanya terdiri dari:
a.
Anggota Pimpinan Ranting
b.
Segenap anggota Persyarikatan dalam Ranting.
2.
Musyawarah Ranting diadakan setiap waktu diperlukan dan
sekurang-kurangnya sekali enam bulan.
Pasal tentang Pimpinan Ranting diletakkan di pasal 12. Sedang pasal
tentang Musyawarah Ranting diletakkan di pasal 21.
Berhubung dengan itu maka pasal-pasal: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 lama
berturut-turut menjadi pasal-pasal: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 baru.
Sedang pasal-pasal: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 lama berturut-turut menjadi
pasal: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 baru.
Pasal 8 ayat (1)-e diubah sehingga berbunyi:
Pimpinan Pusat mewakili Persyarikatan di dalam dan di luar pengadilan, dan
berdasar keputusannya dapat menunjuk sekurang-kurangnya dua orang
anggotanya atau Pimpinan Persyarikatan setempat untuk bertindak atas nama
Pimpinan Pusat.
Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi:
Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari antara 3 calon
yang diajukan oleh Musyawarah Wilayah.
Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga berbunyi:
Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari antara calon
yang diajukan oleh Musyawarah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan
Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.
Pasal 15 lama (pasal 16 baru) diubah sehingga berbunyi:
(1) Mu’tamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Persyarikatan,
diadakan atas undangan Pimpinan Pusat terdiri dari anggota-anggota
Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Anggota Tanwir wakil
Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, Wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh
Musyawarah Daerah terdiri dari wakil-wakil Cabang atas dasat
perimbangan Cabang dalam Daerah itu, dan wakil-wakil organisasi
otonom tingkat Pusat.
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(2) Mu’tamar …
(3) Apabila …
Catatan:
Dalam ART tentang anggota Muktamar ditentukan:
Wakil Daerah sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya
enam orang.
Wakil organisasi otonom tingkat Pusat 3 (tiga) orang.
7.
Pasal 16 lama (pasal 17 baru) diubah sehingga berbunyi:
Tanwir ialah permusyawaratan tertinggi dalam Persyarikatan di bawah
Mu’tamar, diadakan atas undangan Pimpinan Pusat; anggota-anggotanya
terdiri dari: Anggota-anggota Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah,
Wakil-wakil Wilayah dan Wakil-wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat
Pusat.
Catatan:
a.
Wakil Wilayah ditentukan 3 orang.
b.
Wakil Organisasi Otonom ditentukan 2 orang.
8.
Pasal 17 lama (pasal 18 baru) diubah sehingga berbunyi:
(1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam
Wilayah yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah yang anggotaanggotanya terdiri dari: Anggota Pimpinan Wilayah,Anggota Pimpinan
Daerah yang jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Wilayah, Wakil-wakil
Cabang yang jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Wilayah dan Wakilwakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
(2) Musyawarah Wilayah …
Catatan:
Wakil-wakil Organisasi Otonom ditentukan 2 orang.
9.
Pasal 18 lama (pasal 19 baru) diubah sehingga berbunyi:
(1) Musyawarah Daerah, ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam
Daerah yang diadakan oleh Pimpinan Daerah yang anggotanya terdiri
dari:
Anggota Pimpinan Daerah, anggota Pimpinan Cabang yang jumlahnya
ditentukan oleh Pimpinan Daerah,Wakil-wakil Ranting yang jumlahnya
ditentukan oleh Pimpinan Daerah, dan Wakil-wakil Pimpinan Organisasi
Otonom tingkat Daerah.
(2) Musyawarah Daerah …
Catatan:
Wakil-wakil Organisasi Otonom ditentukan 2 orang.
10. Pasal 19 lama (pasal 20 baru) diubah sehingga berbunyi:
(1) Musyawarah Cabang, ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam
Cabang yang diadakan oleh Pimpinan Cabang yang anggotanya terdiri
dari: Anggota Pimpinan Cabang, dan Anggota Pimpinan Ranting yang
jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Cabang dan Wakil-wakil Pimpinan
Organisasi Otonom tingkat Cabang.
(2) Musyawarah Cabang …
Catatan:
Wakil-wakil Organisasi Otonom ditentukan 2 orang.
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III.

IV.

Pelimpahan wewenang:
1.
Disetujui adanya prinsip pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat kepada
Pimpinan Wilayah.
2.
Pelimpahan wewenang tersebut terdiri dari:
a.
Penerimaan permintaan menjadi anggota oleh Pimpinan Pusat
dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah termasuk juga pemberian kartu
tanda anggota.
Catatan:
(1) Nomor Buku Anggota akan diatur oleh Pimpinan Pusat.
(2) Permintaan menjadi anggota melewati Ranting dengan
pertimbangan Pimpinan Cabang setempat.
b.
Penetapan Cabang dan Ranting sebagaimana dimaksud pasal 7 Anggaran
Dasar dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah, dengan memperhatikan
pertimbangan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
Catatan:
Pimpinan Pusat membuat pedoman tentang penetapan Cabang dan
Ranting.
Tentang Organisasi Otonom:
(1) Tentang Organisasi Otonom, tetap diatur menurut Anggaran Dasar pasal 14
lama atau pasal 15 baru.
(2) Diadakan penertiban tentang pelaksanaan pasal 14 Anggaran Dasar lama
(pasal 15 baru) tersebut (termasuk pasal-pasal yang bersangkutan) sesuai
dengan keputusan Sidang Tanwir tahun 1967 dan Sidang Tanwir bulan April
tahun 1968.

***
Lampiran 4

KADERISASI
Muktamar menegaskan perlunya peninjauan kembali dan menyempurnakan
pembinaan kader sebagai salah satu amal Persyarikatan, baik dalam pendidikan formal,
upgrading, training dan pendidikan informal. Untuk itu Muktamar berpendapat:
1.
Perlu pengintegrasian semua badan/biro yang mempunyai tugas pembinaan kader
dalam Muhammadiyah untuk menjamin adanya program, methode dan system yang
seragam, menjamin kontuinitasnya dan menggarap follow-upnya. Muktamar
memberikan dan menyarankan agar badan tersebut dinamakan Badan Pendidikan
Kader.
2.
Sekolah-sekolah kader yang sekarang ada (Mu‘allimin/Mu‘allimat) hendaknya terus
dilangsungkan penyelenggaraannya, dengan menyempurnakan kurikulumnya dan
tenaga pengajarnya, agar dapat dicapai maksud pembentukannya. Sekolah-sekolah
Muhammadiyah yang lain hendaknya diintensifkan pula untuk pembinaan caloncalon kader untuk Muhammadiyah.
3.
Muhammadiyah perlu membangun Darul Arqam sebagai pusat latihan, upgrading
dan training tingkat nasional/regional. Darul Arqam dibangun di tempat kedudukan
Badan Pendidikan Kader pusat dan ditempa-tempat lain yang ditetapkan oleh BPK
Pusat bersama-sama Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

Hal-hal di bawah ini hendaknya dapat dijadikan program yang diutamakan
penyelesaiannya oleh BPK:
a.
Methode dan system pendidikan kader, upgrading dan training.
b.
Kurikulum upgrading dan training.
c.
Peraturan penyelenggaraan upgrading dan training.
d. Bahan-bahan pelajaran untuk upgrading dan training.
e.
Pembentukan pelatih untuk memimpin upgrading dan training tingkat wilayah.
Di samping itu hendaknya BPK menyusun:
a.
Kualifikasi anggota dalam Muhammadiyah.
b.
Methode dan sistem upgrading dalam bidang-bidang khusus (a.l. bidang
Dakwah, Tarjih, Hikmah, Guru-guru Muhammadiyah, serta expert-expert di
bidang pekerjaan sosial lainnya).
Catatan di bawah ini agar menjadi perhatian BPK dalam menyusun methode dan
system pendidikan kader:
a.
Dititikberatkan pada pembentukan pribadi muslim, teguh iman, tertib dalam
ibadah dan akhlaq yang mulia.
b.
Syarat-syarat untuk memasuki Darul Arqam hendaknya disusun sedemikian
rupa sehingga hasilnya dapat memenuhi tujuan pendidikan kader.
c.
BPK hendaknya mengatur follow-up keluarga Darul Arqam terutama mengenai
penugasannya.
d. Usaha untuk mensinkronkan hasil pendidikan kader dalam Angkatan Muda
Muhammadiyah.
e.
Registrasi dan administrasi keanggotaan Darul Arqam hendaknya mendapat
perhatian khusus.
Untuk melaksanakan program Pembinaan Kader hendaknya tiap-tiap tingkatan
pimpinan dalam Persyarikatan menyediakan dana khusus.
Untuk membina anggota sebagai subjek dalam persyarikatan hendaknya
Muhammadiyah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan.
Untuk melaksanakan kegiatan Kader dalam Persyarikatan secara tetap dari pusat
sampai ke Daerah, Muktamar mengamanatkan agar program 3 tahun di bawah ini
dapat dijadikan pedoman.

PROGRAM TIGA TAHUN PEMBINAAN KADER
1.

Program 3 tahun
Program 3 tahun ini merupakan langkah persiapan untuk mengintegrasikan
kegiatan pembinaan kader dalam system organisasi Persyarikatan Muhammadiyah.
Dengan program ini diharapkan:
a.
Jangka waktu 3 tahun harus dapat disebarkan secara luas pengertian tentang
kader dan arti pentingnya untuk pembinaan Persyarikatan dan amal usahanya,
sehingga pembinaan kader akan menjadi kegiatan rutine dalam Persyarikatan.
b.
Membina keseragaman pengertian tentang ideologi organisasi dan Khittah
(sesuai dengan keputusan Muktamar ke-37) terutama di kalangan Pimpinan
Persyarikatan. Pimpinan Persyarikatan harus sudah mengikuti training,
upgrading yang diselenggarakan oleh Persyarikatan.
c.
Mengefektifkan jama‘ah Muhammadiyah.
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Dengan tercapainya program pada dictum a dan b kita harapkan jama‘ah
Muhammadiyah dapat diefektifkan sesuai dengan fungsi dan peranannya
seperti yang dimaksud oleh peraturan-peraturan organisasi.
2.

Prasaran untuk melaksanakan program.
(1) Bidang organisasi: Pembentukan Badan Pendidikan Kader sejak dari Pusat
sampai ke Daerah/Cabang.
(2) Sekolah Kader, pusat latihan, training center atau Darul Arqam.
(3) Bidang konsepsional:
a.
Methode dan system pendidikan kader, upgrading dan training.
b.
Kurikulum sekolah-sekolah kader.
c.
Peraturan penyelenggaraan Sekolah Kader, upgrading dan training.
d. Bahan-bahan pelajaran untuk Sekolah Kader, upgrading dan training.
e.
Dan lain-lain.
(4) Instruktur/pelatih dan guru untuk Sekolah Kader, upgrading dan training.
(5) Peralatan dan pembeayaan.

3.

Rincian Program tiga tahun.
Januari – Desember 1969
Pusat:
(1) Pembentukan Badan Pendidikan Kader
(2) Menyusun kurikulum sekolah-sekolah kader, system dan methode upgrading
dan training.
(3) Membangun pusat Darul Arqam
(4) Mengadakan eksperimen upgrading dan training.
(5) Menerbitkan bulletin kader.
Januari – Juni 1970:
Wilayah:
(1) Membangun/menetapkan Darul Arqam tigkat wilayah.
(2) Membentuk Badan Pendidikan Kader tingkat wilayah (di tempat kedudukan
Darul Arqam)
(3) Mengadakan training tingkat Wilayah.
Pusat:
(1) Mengadakan training instruktur tingkat nasional
(2) Menetapkan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dikategorisasikan sebagai
Sekolah Kader.
Juni – Desember 1970
Cabang/Daerah:
Mengadakan training/upgrading tingkat Daerah/Cabang.
Wilayah:
(1) Mengadakan training instruktur tingkat Wilayah.
(2) Mengadakan training tingkat Wilayah.
Pusat:
(1) Pelaksanaan pembaharuan kurikulum untuk sekolah-sekolah kader.
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(2)
(3)

Mengadakan training instruktur tingkat nasional.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program tiga tahun.

Januari – Juni 1971
Mulai periode ini diharapkan kegiatan upgrading/training menjadi kegiatan rutin
dalam Muhammadiyah. Di samping itu Badan Pendidikan Kader tingkat Pusat
terus-menerus mengadakan evaluasi dan menyempurnakan methode system dan
kurikulum untuk upgrading/training dan sekolah-sekolah kader.
Lampiran 4

USUL–USUL
INTERN (KE DALAM)
A.

Desakan:
1.
Supaya PP Muhammadiyah melaksanakan keputusan Muktamar ke 35 tentang
pemancar Radio Muhammadiyah yang dapat didengar di seluruh Indonesia.
2.
a.
PP Muhammadiyah lebih memperluas dan mengintensifkan tuntunan
pengamalan keputusan Majelis Tarjih.
b. Majelis Tarjih supaya membuat tuntunan dan pedoman-pedoman tentang
persoalan agama untuk menghadapi serangan dari luar yang ditujukan
kepada Muhammadiyah.
3.
PP Muhammadiyah segera merealisasi pembangunan Gedung Nasional
Muhammadiyah di Kramat Raya 49 Jakarta.
4.
a.
PP Muhammadiyah terus memperjuangkan supaya H.W. dapat
diaktifkan kembali.
b.
Sementara itu supaya mengambil peranan dalam kepramukaan.
5.
PP Muhammadiyah supaya mengusahakan agar Muhammadiyah dapat diakui
sebagai badan yang berhak memiliki tanah wakaf serta menyelesaikan tanahtanah wakaf yang dimilikinya mendapat pengesahan dari Pemerintah.

B.

Usul-usul baru:
1.
Mewajibkan kepada anggota/warga Muhammadiyah untuk berlangganan
mass media yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah.
2.
Jika sekolah-sekolah Muhammadiyah memerlukan guru agama negeri supaya
hanya menerima guru-guru agama negeri yang berjiwa Muhammadiyah.
3.
PP Muhammadiyah agar lebih aktif mengunjungi/mengadakan turne ke
daerah-daerah.
4.
PP Muhammadiyah supaya memperbanyak tempat-tempat dan meningkatkan
pendidikan agama.
5.
PP Muhammadiyah agar menerbitkan kembali Al-Quran dan meneruskan
usaha pembuatan Tafsir Al-Quran.
6.
PP Muhammadiyah supaya menyelenggarakan dan menggiatkan gerakan
Qiroatul Quran.
7.
Mengusulkan calon-calon tempat untuk Muktamar ke 38: (a) Makassar, (b)
Sumatera Barat (kota menyusul).
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C.

Anjuran:
1.
Menganjurkan kepada PP Muhammadiyah untuk membuat film dokumentasi
mengenai kegiatan-kegiatan projek Muhammadiyah seluruh Indonesia untuk
bahan dakwah dan popularisasi.
2.
Supaya PP Muhammadiyah mempunyai unit percetakan sendiri yang modern.
3.
Di dalam pelaksanaan dakwah Islamiyah supaya diperhatikan dan diadakan
perencanaan dakwah di daerah-daerah yang terpencil.
4.
PP Muhammadiyah supaya aktif memberi bantuan moril dan materiil ke daerahdaerah yang menjadi bekas basis PKI.
5.
PP Muhammadiyah supaya mengerahkan zakat orang-orang Muhammadiyah
untuk kepentingan Muhammadiyah.
6.
Menganjurkan agar PP Muhammadiyah mengadakan pekan infaq untuk
membantu usaha keuangan, untuk proyek rumah sakit Muhammadiyah.

EKSTERN (KELUAR)
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

PP Muhammadiyah supaya mengambil prakarsa untuk mengadakan Muktamar
Umat Islam Indonesia, untuk meningkatkan Dakwah dan Ukhuwah Islamiyah.
PP Muhammadiyah supaya menempuh segala jalan yang mungkin untuk
mengusahakan penertiban di dalam Departemen Agama (termasuk aparaturnya)
dan perbaikan nasib warga Muhammadiyah di dalam instansi-instansi Departemen
Agama dan departemen-departemen lainnya.
PP Muhammadiyah mengadakan usaha-usaha agar instansi-instansi, badan-badan
dan yayasan-yayasan Pemerintah dan Swasta yang mengurusi masalah haji, betulbetul menjadi instansi/badan/yayasan yang berguna bagi umat Islam pada
umumnya dan bagi calon jamaah haji pad khususnya serta terhindar dari hal-hal
yang tidak diinginkan.
PP Muhammadiyah mengadakan hubungan dan kerjasama yang lebih erat dengan
organisasi Umat Islam di luar negeri, guna menggalang kekuatan Umat Islam,
meningkatkan dakwah dan untuk membentuk Dana Dakwah Umat Islam sedunia.
PP Muhammadiyah mengusahakan mengirimkan wakil di dalam Muktamar tiga
organisasi Islam Dunia yaitu: Rabithah Alam Islamy, Muktamar Alam Islamy dan
OIAA yang akan diadakan di tanah suci Makkah.
PP Muhammadiyah mengusahakan desakan/permohonan kepada Pemerintah agar
tari-tarian, lagu-lagu, bahan-bahan bacaan, film, pertunjukan, dan lain-lain yang
cabul dan merangsang nafsu seks serta adanya penetrasi kebudayaan asing yang
merugikan, dilarang.
PP Muhammadiyah mengadakan desakan/permohonan kepada Pemerintah agar
segala bentuk dan macam perjudian, terutama yang dilegalisir untuk usaha mencari
dana baik bagi Pemerintah maupun Swasta, dilarang.
Mengusahakan agar Pemerintah mengadakan ketentuan mengutamakan orangorang yang taqwa kepada Tuhan dan taat beragama memegang fungsi-fungsi
Pemerintah.
Menggerakkan seluruh warga Muhammadiyah pada khususnya, umat Islam
Indonesia pada umumnya, terutama yang berada di Irian Barat agar membantu
Pemerintah dan rakyat Irian Barat di dalam perjuangan agar Irian Barat tetap terjamin
berada di dalam kekuasaan dan wilayah Republik Indonesia.
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10. Atas nama Muktamar Muhammadiyah ke-37, agar PP Muhammadiyah mengadakan
pernyataan dan usaha yang berisi:
1.
Prihatin dan mengutuk agresi Israel terhadap Palestina dan daerah-daerah
Arab lainnya.
2.
Menggerakkan warga Muhammadiyah dan umat Islam Indonesia untuk
membantu dan mendukung rakyat Palestina dan Arab untuk meringankan
penderitaan para pengungsi Arab/Islam dan untuk membebaskan daerahdaerah Arab yang diduduki Israel.
3.
Mengutuk dan berusaha mencegah usaha Israel untuk merobohkan Masjidil
Aqsha dan tempat-tempat suci lainnya di Palestina.
4.
Mendesak/memohon kepada Pemerintah R.I. supaya lebih aktif dan kongkrit
membantu perjuangan dan meringankan penderitaan rakyat Palestina dan
Arab serta menyelamatkan Masjidil Aqsha dan tempat-tempat suci lainnya
dari usaha-usaha jahat Israel.
11. Mendukung, memperkuat, dan memperjuangkan terus isi interpelasi Lukman Harun
dkk. Di DPRGR dan putusan Sidang I Dewan Partai Muslimin Indonesia di Jakarta
yang maksudnya supaya Pemerintah:
1.
Menertibkan bantuan luar negeri untuk keperluan agama dan badan-badan
keagamaan.
2.
Menertibkan misionaris/propagandis agama bangsa asing dengan pengertian
agar pelaksanaan penyebaran agama di Indonesia dicukupkan oleh tenaga
bangsa Indonesia sendiri.
3.
Menertibkan penyebaran agama dan pendirian rumah-rumah ibadat dengan
memperhatikan faktor-faktor psikhologis setempat.
12. Menolak segala usaha-usaha yang telah/hendak mendiskreditkan “Piagam Jakarta”.
13. Mengusahakan agar hal waris bagi umat Islam diputuskan oleh Pengadilan Agama.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-38
21–26 SEPTEMBER 1971 DI UJUNG PANDANG
Bismillahirrahmanirrahim
Pendahuluan
Muktamar Muhammadiyah ke-38 yang dilangsungkan di Ujung Pandang
(Makassar) pada tanggal 1 s.d. 6 Sya’ban 1391 bertepatan dengan 21 s.d. 26 September
1971 adalah merupakan rangkaian dan kelanjutan langsung dari Muktamar ke 37, yaitu
sebagai usaha untuk menyatalaksanakan target keputusan-keputusannya dalam rangka
“TAJDID” untuk mewujudkan kembali Muhammadiyah benar-benar sebagai “GERAKAN
DA’WAH ISLAM DAN GERAKAN TAJDID”. Periode 1968 – 1971 adalah periode
pelaksanaan tajdid yang dimaksud. Dalam periode tersebut kita telah berhasil membuat
rumusan-rumusan yang dapat kita jadikan landasan, pengarahan dan pedoman dalam
melaksanakan tajdid tersebut yang mencakup bidang-bidang: Keyakinan dan cita-cita
hidup (ideology), Chittah Perjuangan, Amal dan Organisasi, dan kemudian menanamkan
serta menyebar-luaskan pengertian-pengertiannya.
Hasil-hasil tersebut telah dapat meratakan jalan dan menciptakan situasi yang
cukup favourable yang memungkinkan Muhammadiyah pada periode 1971 – 1974 untuk
lebih meningkatkan kegiatan atau actionnya secara lebih efektif, dalam rangka tajdid
yang dimaksud.
Dalam pada itu sama-sama kita ketahui bahwa pada periode 1971 – 1974 kondisi
dan situasi yang ada dalam tubuh Muhammadiyah dan yang dihadapi oleh
Muhammadiyah masih banyak yang merupakan faktor penghambat atau melaksanakan
target-target yang dimaksud. Hal tersebut dirasakan sangat mempengaruhi hidup dan
kehidupan Persyarikatan dalam melaksanakan risalahnya sebagai Gerakan Dakwah
Islam yang langsung akan membina masyarakat.
Berhubung dengan itu, maka Muktamar Muhammadiyah yang ke-38 dimaksud
untuk MENINGKATKAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN DA’WAH ISLAM
AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR dengan PROGRAM UMUM yang akan dicapai pada
periode 1971 – 1974 sebagai berikut:
“MEWUJUDKAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN DA’WAH ISLAM
AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR YANG BERKESANGGUPAN MENYAMPAIKAN
AJARAN ISLAM YANG BERSUMBER AL-QURAN DAN SUNNAH RASULULLAH
S.A.W. KEPADA SEMUA GOLONGAN DAN LAPISAN MASYARAKAT DALAM
SELURUH ASPEK KEHIDUPANNYA, SEBAGAI KEBENARAN DAN HAL YANG
DIPERLUKAN”.
Untuk tercapainya Program Umum tersebut diperlukan:
1. Terciptanya kondisi dan situasi yang favourable bagi Muhammadiyah untuk
menunaikan risalahnya sebagai Gerakan Da’wah terutama yang berhubungan dengan
masalah politik kenegaraan pada umumnya dan hubungan Muhammadiyah dengan
Partai-partai Politik dan Golongan-golongan lainnya.
2. Mutu dan kemampuan yang cukup bagi Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah
Islam Amar ma’ruf nahi mungkar yang akan membina masyarakat secara langsung.
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Dengan latar belakang seperti itulah Muktamar Muhammadiyah ke-38
dilangsungkan dan selanjutnya telah berhasil mengambil keputusan-keputusan
sebagai berikut.
A. LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1968–1971
Menerima dan mengesahkan Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1968 –
1971 termasuk laporan keuangannya dengan saran-saran tersebut di bawah ini:
1.
Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat lebih meningkatkan dan menetapkan
fungsi kepemimpinannya, hingga lebih dapat dirasakan bagi kehidupan organisasi
dan amal usaha Muhammadiyah sampai ke Ranting-ranting dengan menetapi
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2.
Agar Majelis, Badan, dan Biro yang diadakan oleh Pimpinan Pusat benar-benar
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
3.
Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan penyesuaian pengetrapan
Khittah Perjuangan Muhammadiyah sehingga penyaluran aspirasi politiknya tidak
hanya melalui satu parpol saja.
4.
Agar keputusan Muktamar ke-37 tentang pelimpahan wewenang Pimpinan Pusat
kepada Pimpinan Wilayah segera dapat dilaksanakan.
5.
Agar Pimpinan Pusat segera melaksanakan rencana penertiban Ortom-ortom.
6.
Agar Pimpinan Pusat melanjutkan usahanya, supaya Pemerintah cq. Departemen
Agama mengakui Hisab sebagai alat untuk menentukan permulaan bulan Ramadhan
dan Syawal sebagai halnya pengakuan terhadap Rukyat.
7.
Agar Pimpinan Pusat melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan Seruan
Muhammadiyah tentang menegakkan akhlak mulia dan pemberantasan maksiat
dari Pusat sampai eselon-eselon terbawah.
8.
Agar Pimpinan Pusat mengaktifkan hubungan dengan luar negeri.
9.
Agar Pimpinan Pusat lebih meningkatkan perhatiannya terhadap usaha-usaha
perbaikan Departemen Agama pada khususnya dan Departemen-departemen lain
pada umumnya.
10. Agar Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang
benar-benar mengusahakan hal-hal sebagai berikut:
a.
Kewajiban berlangganan Berita Resmi Muhammadiyah, dengan memenuhi
uang langganannya.
b.
Kewajiban membayar Uang Infaq setiap bulannya kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
c.
Kewajiban mengirimkan laporan tahunan kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah tepat pada waktunya.
11. Mengesahkan Laporan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1968
– 1971, dengan menguatkan saran-saran dan koreksi dari Panitia Pemeriksa
Keuangan Pimpinan Pusat untuk diperhatikan, dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.
B. PEMILIHAN ANGGOTA P.P. MUHAMMADIYAH PERIODE TAHUN 1971–1974
1.

Menerima dan mengesahkan saran Tanwir 1971 yang berbunyi: “Muktamar memilih
9 (sembilan) orang sebagai Anggota Pimpinan Pusat dari daftar calon yang
diusulkan oleh Tanwir, dengan diberi tugas melengkapi susunan Pimpinan Pusat
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2.

3.

dengan tenaga-tenaga yang diperlukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(catatan: bila dipandang perlu, memperhatikan adanya calon-calon yang sudah
diajukan oleh Tanwir kepada Muktamar).
Memilih dan menetapkan 9 (sembilan) orang Anggota Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1971 – 1974 berdasarkan pemungutan suara sebagai
berikut:
(1) H. Abdul Malik Ahmad
(2) Dr. H. Kusnadi
(3) H. Abdul Razak (A.R.) Fachruddin
(4) M. Djindar Tamimy
(5) H. Ahmad Azhar Basjir M.A.
(6) Prof. H. A. Kahar Mudzakkir
(7) Prof. R. H. Kasman Singodimedjo S.H.
(8) Ir. H. Moh. Sanusi
(9) Prof. Dr. H. Rasjidi
Memilih dan menetapkan Saudara H. Abdul Razak (A. R.) Fachruddin sebagai Ketua
Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971 – 1974.

C. PERNYATAAN (PENEGASAN) MUHAMMADIYAH
Menetapkan hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai dan organisasi-organisasi
lain sebagaimana yang tercantum di bawah ini:
Bismillahirrahmanirrahim
Muktamar Muhammadiyah ke 38 yang berlangsung dari tanggal 1 s.d. 6 Sya’ban
1391 bertepatan dengan 21 s.d. 26 September 1971 di Ujung Pandang, setelah mendengar
pandangan dan pendapat para peserta Muktamar tentang hubungan Muhammadiyah
dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lainnya dalam usaha peningkatan
Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah Islam, memutuskan sebagai berikut:
1.
Muhammadiyah adalah Gerakan Da’wah Islam yang beramal dalam bidang
kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris
dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apa
pun.
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 lain yang berlaku dalam
Persyarikatan Muhammadiyah.
3.
Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan Da’wah Islam setelah
Pemilu tahun 1971, Muhammadiyah melakukan amar ma’ruf nahi mungkar secara
konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia seperti halnya terhadap
partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya.
4.
Untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan
pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah
untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam
pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual.
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D. PROGRAM MUHAMMADIYAH PERIODE 1971 – 1974
Menetapkan “PROGRAM UMUM MUHAMMADIYAH periode 1971 – 1974” sebagai
berikut:
“MEWUJUDKAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN DA’WAH ISLAM AMAR
MA’RUF NAHI MUNGKAR YANG BERKESANGGUPAN MENYAMPAIKAN AJARAN
ISLAM YANG BERSUMBER AL-QURAN DAN SUNNAH RASUL S.A.W. KEPADA
SEMUA GOLONGAN DAN LAPISAN MASYARAKAT DALAM SELURUH ASPEK
KEHIDUPANNYA, SEBAGAI KEBENARAN DAN HAL YANG DIPERLUKAN”.
KE DALAM
1.
Bidang Personalia
a.
Pembinaan alam fikiran: da’wah centris (berpusat pada da’wah) dan da’wah
oriented (selalu berpandangan da’wah)
b.
Pembinaan sikap mental: da’wah minded (berjiwa da’wah).
c.
Pembinaan kesadaran beragama: menginsyafi bahwa menurut ajaran Islam,
agama Islam harus diamalkan dan diusahakan terlaksananya dalam
masyarakat.
d. Pembinaan kesadaran berorganisasi: mengakui bahwa Muhammadiyah
sebagai organisasi adalah merupakan wadah dan alat untuk mengamalkan
dan memperjuangkan agama Islam.
e.
Pembinaan keahlian sebagai subjek da’wah
dengan rencana kerja:
(1) Upgrading/refreshing Pimpinan (penyegaran dan peningkatan)
(2) Training Centre “Darul Arqam”.
(3) Latihan jabatan
2.
Bidang Organisasi
a.
Pembinaan Pimpinan
b.
Pembinaan Cabang, Ranting, dan Jamaah
c.
Penertiban pelaksanaan administrasi
d. Kontrol dan evaluasi
dengan rencana kerja:
(1) Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga.
(2) Peninjauan Pimpinan dari atas ke bawah.
3.
Bidang Amal Usaha:
Kongkretisasi, sinkronisasi, dan integrasi (perwujudan, penyeragaman, dan
penyatuan) tujuan dari gerak dan semua amal usaha organisasi dan Majelis-majelis
serta Organisasi otonomnya.
dengan rencana kerja:
(1) Adanya satu program bagi Muhammadiyah secara keseluruhan (monogram)
(2) Penegasan bidang dan wewenang bagi masing-masing instansi eselon, yang
dituang dalam kaidah dan peraturan.
(3) Koordinasi dan kontinyu.
4.
Bidang Dana
a.
Sumber dana
b.
Sistem/cara penggaliannya
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c.
Peraturan penggunaannya
d. Cara mengurusnya
(rencana kerjanya diserahkan kepada suatu tim - khususnya masalah dana – di
mana soal peningkatan amalan zakat dimasukkan di dalamnya.)
KELUAR
Menetapkan dan meningkatkan kegiatan pelaksanaan Da’wah Islam amar ma’ruf nahi
mungkar:
1.
Tema Da’wah: Popularisasi Agama Islam.
Pemilihan dan penetapan tema tersebut adalah dengan latar belakang keadaan
bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya dewasa ini,
dalam hubungannya dengan maksud dan tujuan perjuangan Muhammadiyah.
2.
Sasarannya: seluruh penduduk Negara Republik Indonesia.
3.
Pedoman pokoknya:
a.
Policy/kebijaksanaan da’wah:
(1) Diberikan secara positif dan sederhana.
(2) Bersifat memberi kemudahan, tidak mempersukar.
(3) Bersifat menggembirakan, tidak membikin jauh dari orang Islam.
(4) Secara bersangsur-angsur.
(5) Menghilangkan kesempitan.
(6) Dengan integrasi dalam masyarakat.
(7) Menonjolkan Islam dengan menghindari masalah khilafiyah.
(8) Tidak melibatkan diri dalam perjuangan politik.
(9) Mengindahkan peraturan-peraturan Pemerintah.
b. Objek Da’wah:
(1) Seluruh penduduk Negara Indonesia, merata ke segenap golongan dan
lapisan.
(2) Tidak mengkotak-kotak masyarakat atas dasar faham, aliran, golongan
dan sebagainya.
(3) Memandang manusia/masyarakat hanya ada dua macam:
Pertama: yang belum mau menerima agama Islam,disebut Ummat Da’wah,
supaya masuk Islam
Kedua: yang sudah mau menerima agama Islam, disebut Ummat Ijabah;
dipelihara, disempurnakan dan dimurnikan agamanya.
c.
Subjek Da’wah (muballigh):
(1) Semua anggota Muhammadiyah adalah muballigh/muballighat.
Pimpinan Muhammadiyah adalah Pimpinan Gerakan Da’wah.
Petugas-petugas Muhammadiyah (guru, perawat dsb.) adalah aparat
da’wah.
Keluarga dan ummat Muhammadiyah adalah Pendukung Da’wah
(2) Menempatkan orang tepat pada tempatnya (spesialisasi).
(3) Menjaga standing muballigh dalam segala hal (materiil dan spirituil)
untuk uswah khasanah.
d. Materi Da’wah:
(1) Mahasinul Islam dalam segala aspeknya.
(2) Perbandingan agama.
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e.

f.

g.

h.

Sistem dan metode:
(1) Menggunakan sistem “Jamaah” (yang dimaksud dengan Jamaah ialah
ikatan sekelompok rumah tangga/keluarga dalam masyarakat dengan
inti dan pimpinan sekelompok anggota Muhammadiyah di Rantingranting). Dengan menitik-beratkan pembinaan “Keluarga Sejahtera”,
dimulai lebih dahulu dari keluarga Muhammadiyah sendiri.
(2) Menggunakan metode integrasi
(3) Menjadikan kehidupan pribadi dan keluarga Muhammadiyah sebagai
uswah khasanah.
(4) Menjadikan masjid/langgar sebagai pusat kegiatan.
Organisasi: (Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah):
(1) Di samping persyaratan sebagai yang tersebut dalam ART, pembinaan,
penertiban dan peningkatan Ranting sebagai tempat pengorganisasian
anggota-anggota merupakan korps muballigh dalam melakukan kegiatan
operasi da’wah dengan pimpinan Ranting, dengan sistem jamaah
diintensifkan.
(2) Penertiban dan penyempurnaan Cabang dengan Pimpinannya untuk dapat
memimpin serta pengorganisasian amal usaha dan penyelenggaraan
administrasi Gerakan (Persyarikatan) dalam rangka da’wah.
(3) Penertiban dan penyempurnaan Daerah dan Wilayah, lengkap dengan
pimpinan masing-masing untuk menjadi penyambung Pimpinan Pusat/
Wilayah kepada pimpinan-pimpinan di bawahnya, dan juga untuk
memajukan dan menggerakkan kehidupan Gerakan dalam lingkungan
masing-masing.
(4) Pembentukan Korps Muballigh khusus di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah,
dan Cabang, untuk membina projek objek fungsional khusus di tingkat
masing-masing.
(5) Membentuk badan pemikir dalam persoalan da’wah dalam arti luas yang
bertugas membantu pimpinan Persyarikatan dengan konsepsi-konsepsi
dan rencana di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang.
(6) Pembinaan komunikasi secara timbal-balik dari atas ke bawah.
Media:
(1) Lesan: pidato-pidato, khutbah, dan lain-lain.
(2) Tulisan: siaran-siaran, brosur-brosur, plakat-plakat, dan lain-lain.
(3) Lukisan
(4) Gerakan dan amal usaha: yang berupa penyantunan kepada masyarakat,
baik berupa jasa ataupun materiil.
(5) Uswah khasanah.
Strategi dan taktik:
(1) Meningkatkan penanaman rasa ni’mat beragama.
(2) Memperbanyak penyantunan kemasyarakatan.
(3) Mengutamakan da’wah melalui bidang pendidikan, dengan sekolah atau
madrasah, mulai S.D./Ibtidaiyah s.d. Perguruan Tinggi.

Menetapkan “Program Khusus periode 1971 – 1974” sebagai penekanan dan pengisian
“Program Umum 1971 – 1974” tersebut, yang meliputi:
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1.

Pembinaan personalia (Kaderisasi):
Pendahuluan:
Salah satu program yang diutamakan oleh Muhammadiyah sesuai dengan
keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 37, ialah program Pembinaan Kader.
Program ini menggarap aspek personil dari Program Pembinaan Organisasi untuk
mendukung program umum yang mempunyai motif pemantapan Muhammadiyah
sebagai Gerakan Da’wah Islam amar ma’ruf nahi mungkar.
Sasaran sementara (intermediate goal) program pembinaan kader ialah menjadikan
gerakan ini sebagai salah satu kegiatan tetap (regular activity) dalam Persyarikatan,
sebagai langkah untuk meningkatkan mutu anggota dan pimpinan , baik di bidang
ideology maupun di bidang amal dan organisasi.
Usaha tersebut dimaksud pula untuk mendukung pelaksanaan Program
Pemantapan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, di mana setiap anggota
diharapkan dapat menjadi subjek dan pedukung Persyarikatan sesuai dengan
keahlian dan kemampuannya, dengan mengingat syarat-syarat minimal seperti yang
termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Program Pembinaan Kader keputusan Muktamar ke 37 meliputi usaha-usaha:
Pembentukan/penyusunan prasaran-prasaran pembinaan kader, (BPK,
Konsepsi tentang sistim dan methodologi, program, dan lain-lain).
Usaha penyempurnaan sekolah-sekolah kader yang sudah ada.
Penyelenggaraan Darul Arqam sampai di basis organisasi, dan lain-lain (lihat
keputusa Muktamar Muhammadiyah ke 37).
Hal-hal tersebut di atas diharap dapat menjamin pelaksanaan pembinaan kader
dalam Persyarikatan secara serentak dan programatis.
Program Pembinaan Kader ke 1 Tahun 1968 – 1971
Pelaksanaan program pembinaan kader dalam Muhammadiyah dilaksanakan
secara bertahap. Nafsu untuk mencapai sasaran pokok (ultimate goal) dalam waktu
yang singkat tanpa memperhatikan kemampuan dan kondisi Persyarikatan hanya
akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan program itu sendiri.
Program tiga tahun Pembinaan Kader tahun 1968–1971 merupakan tahap pertama
dari program yang dinyatakan oleh Muktamar sebagai langkah persiapan untuk
mengintegrasikan pembinaan kader dalam sistem organisasi. Sasaran yang
diutamakan oleh program ini ialah pembinaan ideologi, yang dilaksanakan dengan
sistem Darul Arqam dan diarahkan pada usaha untuk pola berpikir yang sama
mengenai Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Gerakan Da’wah, dan Gerakan
Tajdid.
Pengarahan tersebut dimaksudkan untuk mendukung program umum Persyarikatan
yang bermotif “pemantapan” di mana aspek pembinaan ideologi yang menjadi
landasannya merupakan salah satu faktor yang akan menentukan berhasilnya
program tersebut.
Dalam jangka waktu tiga tahun telah dapat diselenggarakan Darul Arqam Pusat,
Wilayah, Daerah, dan Cabang. Meskipun belum seluruh Wilayah, Daerah, dan
Cabang dapat menyelenggarakan, tetapi secara relatif program Darul Arqam dapat
dikatakan berhasil. Perlu dicatat di sini, hambatan pokok pada pelaksanaan program
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tahun 1968 – 1971 yang antara lain terdiri dari:
a.
Program pembinaan kader adalah program nasional, tetapi aparat pelaksana,
penanggungjawab dan pembeayaannya didistribusikan di Pusat, Wilayah,
Daerah, dan Cabang, sehingga faktor kondisi lokal/regional berpengaruh
sangat dominan terhadap pelaksanaan program.
b.
Hambatan-hambatan komunikasi, fasilitas, dan di samping hal-hal yang
menyangkut organisasi
Program Tiga Tahun Kedua Pembinaan Kader Tahun 1971–1974
Mu’tamar Muhammadiyah ke 38 mempunyai tema: “MENINGKATKAN
MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN DA’WAH ISLAM AMAR MA’RUF NAHI
MUNGKAR”.
Usaha peningkatan di sini merupakan lanjutan usaha pemantapan seperti yang
menjadi program dasar Persyarikatan tahun 1968–1971. Sehubungan dengan itu
program pembinaan kader harus parallel pula dengan tema Mu’tamar ke-38.
Kalau program pembinaan kader 1968–1971 mendukung program pembinaan
Persyarikatan dengan “pembinaan ideologi” sebagai titik beratnya, maka program
pembinaan kader tahun 1971–1974, mulai periode ini pembinaannya melangkah
pula pada usaha peningkatan, terutama di bidang leadership (kepemimpinan dan
skill/keahlian).
Target program pembinaan kader tahun 1971–1974 adalah sebagai berikut:
(1) Darul Arqam
a.
Pada periode ini diadakan peningkatan mutu dan jumlah pelatih. Di
samping itu Wilayah/Daerah/Cabang yang belum berhasil
menyelesaikan program 1968–1971, sudah dapat menyelesaikan pada
tahun pertama.
b.
Pada periode ini sesuai dengan program pembinaan kader, Darul Arqam
menjadi gerakan tetap (regular activity) dalam Persyarikatan. Buku
Pegangan Darul Arqam tingkat Daerah dijadikan standar, sedangkan
metodenya dapat disesuaikan dengan keadaan Persyarikatan, dengan
mengingat efisiensi dan efektivitas.
(2) Refreshing dan Upgrading (penyegaran dan peningkatan)
a.
Refreshing (penyegaran)
Pimpinan Persyarikatan perlu memperoleh bahan-bahan up to date
mengenai masalah dan hal-hal yang harus dihadapi dan latar
belakangnya, baik masalah intern maupun ekstern. Forum untuk itu
dinamakan refreshing (penyegaran).
Bahan-bahan tersebut sebaiknya disampaikan oleh tangan pertama. Untuk
menghemat waktu dan beaya refreshing diadakan dalam rangka sidang/
musyawarah: Tanwir, Wilayah dan Daerah.
Hal-hal yang perlu diberikan pada tahun pertama:
1.
Strategi kabinet pembangunan di bidang ekonomi, sosial,
kebudayaan, dan kehidupan beragama.
2.
Strategi nasranisasi di Indonesia
3.
Trend sekularisme di Indonesia
4.
Muhammadiyah dan Generasi Muda
5.
Dan lain-lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
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b.

(3)

Upgrading (peningkatan)
Program ini dimaksud untuk meningkatkan mutu pimpinan Persyarikatan
dengan meningkatkan kemampuan leadership dan menyeragamkan
metodenya. Dengan demikian program upgrading tahun 1971-1974 dititikberatkan pada leadership training di Pusat, Wilayah, dan Daerah.
Job Training (latihan jabatan)
Latihan ini dimaksudkan untuk mendidik keahlian tertentu kepada anggota
Persyarikatan, misalnya: muballigh, field worker, petugas-petugas sosial, dan
sebagainya untuk mendukung program pembinaan organisasi, maka program job
training tahun 1971-1974 dititik-beratkan untuk mendidik kepala-kepala jama’ah.

PROGRAM PEMBINAAN KADER 1971-1974
DARUL ARQAM (D.A.)
Nopember 1971 – Oktober 1972
1.
Pimpinan Pusat.
a.
Melakukan koordinasi pelaksanaan program D.A.
b.
Meningkatkan jumlah dan mutu pelatih.
2.
Wilayah yang sudah melaksanakan D.A. sampai tingkat Daerah
a.
Meningkatkan jumlah dan mutu pelatih
b.
Melakukan koordinasi pelaksanaan Darul Arqam Cabang/Daerah
3.
Wilayah yang belum menyelesaikan D.A. sampai tingkat Daerah
a.
Menyelesaikan program pembinaan kader 1968-1971
b.
Melakukan koordinasi pelaksanaan D.A. Cabang/Daerah
4.
Wilayah yang belum menyelenggarakan D.A. tingkat Wilayah.
Dengan bantuan Pimpinan Pusat melaksanakan program pembinaan
kader 1968-1971
5.
Wilayah-wilayah Khusus
Langsung diolah oleh B.P.K. Pusat
Nopember 1972 – Muktamar ke-39
Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah:
Mengintensifkan kontrol pelaksanaan program, sekaligus melaksanakan target
pembinaan kader sebagai kegiatan regular dari Pusat sampai Cabang.
Refreshing dan Upgrading
1.
Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah mengadakan
refreshing sekali dalam setahun dalam sidang Tanwir, Musyawarah
Wilayah dan Musyawarah Daerah.
2.
Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan
Cabang mengadakan upgrading sekali dalam setahun; khusus untuk
Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang dimulai pada tahun kedua.
Usul-usul penyempurnaan:
1.
Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (cq. BPK Pusat) melengkapi
pedoman pembinaan kader tingkat dasar bagi Cabang dan Ranting.
2.
Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (cq. BPK Pusat) mengembangkan
Darul Arqam di setiap sekolah lanjutan atas tingkat terakhir dan
perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah.
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3.
4.
5.
6.

Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (cq. BPK Pusat) memperbanyak
bulletin-bulletin yang pernah diterbitkan oleh BPK Pusat untuk disebarkan
kepada Wilayah-Wilayah dan Daerah-Daerah.
Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (cq. BPK Pusat) mengkoordinasikan
Darul Arqam bagi setiap organisasi otonom dalam Muhammadiyah sesuai
dengan kondisi masing-masing.
Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (cq. BPK Pusat) segera
merealisasikan pelaksanaan Sekolah-sekolah Kader sesuai dengan
keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-37.
Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyempurnakan susunan
organisasi BPK untuk memperlancar pelaksanaan program pembinaan kader.

PEMBINAAN ORGANISASI
a.
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera
melaksanakan amanat Muktamar ke 37 tentang perencanaan perubahan Anggaran
Dasar Muhammadiyah yang dapat menampung perkembangan dan kepentingan
perjuangan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah Islam Amar Ma’ruf Nahi
Mungkar yang bergerak dalam bidang masyarakat.
b.
Sambil menanti tanfidz dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap keputusankeputusan Muktamar ke 38, setiap eselon (tingkatan organisasi) diharuskan sudah
dapat melaksanakan program ini, masing-masing sesuai dengan wewenang, tugas
dan tanggungjawabnya sepanjang mengenai hal-hal yang tidak memerlukan
petunjuk dan konsepsi dari Pimpinan Pusat.

PROGRAM TIGA TAHUN PEMBINAAN ORGANISASI
(1971–1974)
Pendahuluan:
Salah satu unsur dari Program Umum Periode 1968–1971 adalah mengatur gerak
Muhammadiyah secara organisatoris dan administratip. Target yang hendak dicapai
dengan program tersebut adalah terwujudnya mekanisme organisasi dalam kehidupan
Persyarikatan.
Dengan mekanisme organisasi, yang berarti semua aparat dapat menempati
fungsinya dan berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan masing-masing dalam
menuju kepada sasaran yang tunggal, dapatlah diharapkan jalnnya organisasi lebih
efektif dan efisien.
Kenyataan selama ini dalam kehidupan Persyarikatan kita membuktikan bahwa
masing-masing aparat, baik yang vertical maupun yang horizontal, menunjukkan kurang
adanya keseragaman gerak dan arah perjuangan, sehingga tidak mustahillah apabila
tidak dapat dihindari terjadinya kekembaran, kekosongan, kesimpangsiuran dalam
pelaksanaan usaha-usaha Persyarikatan.
Atas dasar itulah diperlukan usaha yang programmatik ke arah pembinaan
organisasi, baik terhadap organisasi dalam pengertiannya yang statis maupun dalam
pengertiannya yang dinamis. Organisasi dalam pengertiannya yang statis ialah wadah
atau rangka, di mana dalam wadah tersebut dilakukan kerjasama. Sedang organisasi
dalam pengertiannya yang dinamis adalah proses mengatur dan menghubungkan
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pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan sehingga dapat dilaksanakan dengan seefektifefektifnya.
Pembinaan terhadap organisasi dalam pengertiannya yang statis mengandung
konsekuensi adanya usaha untuk mewujudkan organisasi sebagai wadah yang senantiasa
sesuai dan tepat dengan pola tugas atau usaha organisasi. Sedang pembinaan terhadap
organisasi dalam pengertiannya yang dinamis mendorong adanya usaha untuk mengatur
dan mengkoordinasikan segenap faktor dan unsur organisasi guna tercapainya tujuan.
Muhammadiyah yang sejak pada periode yang lalu telah berusaha menetapkan
dirinya sebagai Gerakan Da’wah Islam amar ma’ruf nahi mungkar yang lebih menitik
beratkan usaha dan perjuangannya dalam membina m asyarakat, haruslah dapat dan
mampu menyesuaikan organisasinya, baik yang statis maupun yang dinamis, dengan
pola tugas atau usahanya tersebut. Adanya perbedaan antara penyusunan organisasi
dengan pola tugas atau usaha akan bisa memacetkan sama sekali jalannya organisasi.
Selama dalam periode yang sudah lalu harus diakui bahwa usaha yang
programmatik dan yang dilakukan secara sadar untuk membina organisasi kita, masih
terlalu sedikit. Oleh karena itulah diharapkan dalam periode yang akan datang sesuai
dengan Program Umum periode tersebut dapat dilakukan usaha-usaha ke arah pembinaan
organisasi kita, sehingga Persyarikatan dapat dan mampu melaksanakan misinya secara
lebih efektif dan efisien.
PROGRAM TIGA TAHUN PEMBINAAN ORGANISASI
(1971–1974)
Untuk dapat mencapai target sebagaimana telah dikemukakan di atas, haruslah
dilakukan usaha-usaha pembinaan secara maksimal terhadap seluruh aspek organisasi.
Dalam pada itu sesuai dengan kondisi yang ada, kiranya sudah cukup memadai apabila
di dalam jangka waktu tiga tahun mendatang ini, dapat dilakukan pembinaan secara
intensif da programmatik terhadap beberapa aspek tertentu saja. Aspek-aspek tersebut
adalah:
1. Pimpinan
2. Struktur organisasi (vertikal dan horizontal)
3. Administrasi
4. Budget (Anggaran pendapatan dan belanja)
5. Kontrol dan evaluasi.
Target Pembinaan Organisasi Periode 1971–1974
I.
Pimpinan
1.
Terpenuhinya semua persyaratan yang telah ditentukan dalam AD/ART oleh
Pimpinan di semua eselon (tingkatan organisasi), baik secara instansiil maupun
secara personil.
2.
Terlaksananya dengan baik fungsi dan tugas pimpinan di semua eselon
organisasi (dalam hal ini meliputi fungsi perencanaan, penyusunan,
pembimbingan, pengkoordinasian, dan pengendalian).
3.
Terciptanya kontinuitas dan integritas pimpinan.
II. Struktur Organisasi (Vertikal dan horizontal)
1.
Vertikal:
a.
Terpenuhinya semua persyaratan yang telah ditentukan dalam AD/ART
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oleh semua eselon organisasi (Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting).
Terlaksnanya pelimpahan wewenang dari Pusat kepada Wilayah
mengenai bidang-bidang yang telah diputuskan oleh Muktamar ke-37.
c.
Tersusunnya konsepsi tentang Jama’ah dan pembentukannya di semua
Ranting.
2.
Horizontal:
a.
Tertibnya Majelis dan Organisasi Otonom menuju ke arah
penyederhanaan.
b.
Terbentuknya semua Majelis/Bagian di semua eselon (kecuali Ranting).
III. Administrasi
1.
Terwujudnya dengan lengkap sarana administrasi di semua eselon, berupa
Kantor dan alat perlengkapan lainnya.
2.
Tertibnya administrasi (tata usaha) di semua eselon yang meliputi registrasi
personil, keuangan dan dana, organisasi dan hak milik serta surat menyurat
dan lain sebagainya.
3.
Terpeliharanya dengan baik jalur komunikasi secara vertikal dan horizontal.
4.
Tertibnya penyelenggaraan permusyawaratan dalam Persyarikatan.
5.
Terwujudnya keseragaman administrasi.
IV. Budget (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja).
Tersusunnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sesuai dengan Program.
V. Kontrol dan Evaluasi
1.
Terwujudnya fungsi kontrol dalam kehidupan Persyarikatan, sehingga
jalannya organisasi di semua eselon senantiasa sesuai dengan program dan
rencana kerja serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.
Terwujudnya hasil pernilaian secara objektif mengenai keadaan Persyarikatan
secara keseluruhan, serta penetapan langkah-langkah penyempurnaannya.
b.

RENCANA KERJA SECARA RINCI
PEMBINAAN ORGANISASI DALAM PERIODE 1971–1974
I.

PIMPINAN
Periode November 1971 – November 1972
Pusat:
1.
Menyiapkan konsepsi tentang prinsip-prinsip dan fungsi pimpinan dalam
Muhammadiyah serta mengembangkannya dalam melaksanakan pimpinan
sehari-hari.
2.
Menyiapkan konsepsi tentang Upgrading Pimpinan yang bersifat
meningkatkan keahlian dan kemampuannya dalam memimpin (managerial
skill) – lebih lanjut lihat program pembinaan personil.
3.
Mengikut-sertakan angkatan muda dalam kegiatan pimpinan.
Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting:
1.
Mengadakan pemilihan pimpinan dengan memperhatikan ketentuan dan
persyaratan yang telah diatur dalam AD/ART selambat-lambnatnya 6 (enam)
bulan setelah Muktamar ke 38.
2.
Menyelenggarakan Upgrading Pimpinan, yang bersifat peningkatan keahlian
dan kemampuannya dalam memimpin (lihat program pembinaan personil).
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Periode November 1972 – November 1973
Pusat:
1.
Mengadakan penelitan tentang persyaratan dari Pimpinan Wilayah dan
Daerah, baik mengenai personalia maupun instansinya.
2.
Mengadakan penelitian tentang tatakerja pimpinan di seluruh eselon dan
memberi bimbingan ke arah terpenuhinya prinsip-prinsip dan fungsi pimpinan
Muhammadiyah.
Wilayah:
Sama dengan di tingkat Pusat yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang.
Daerah:
Sama dengan di tingkat Pusat, yang ditujukan kepada Pimpinan Ranting.
Periode November 1973 – Mu’tamar ke-39
Melanjutkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program pada tahun-tahun
sebelumnya.
II. STRUKTUR ORGANISASI (VERTIKAL DAN HORIZONTAL)
Periode November 1971 – November 1972
Pusat:
1.
Vertikal:
a.
Menyusun konsep Jama‘ah dengan memperhatikan program pembinaan
keluarga dan masyarakat sejahtera.
b.
Melaksanakan pembentukan Jama‘ah dengan menetapkan daerah-daerah
tertentu sebagai pilot projeknya.
c.
Melaksanakan pelimpahan wewenang sesuai dengan keputusan
Muktamar ke 37
2.
Horizontal:
a.
Menyelesaikan penyusunan qaidah Majelis serta membimbing,
mengkoordinasi, dan mengawasi jalannya guna tercapainya tujuan
Muhammadiyah.
b.
Menyelesaikan penyusunan qaidah Organisasi Otonom sesuai dengan
keputusan yang ada.
Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting
1.
Vertikal:
a.
Mengusahakan dengan penuh kesungguhan untuk memenuhi semua
persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART.
b.
Mempersiapkan pembentuan Jama‘ah.
2.
Horizontal:
a.
Membentuk semua Majelis/Bagian, membimbing, mengkoor- dinasi, dan
mengawasi perkembangannya.
b.
Mengkoordinasi kegiatan Organisasi Otonom dan mengikut- sertakan
dalam kegiatan Persyarikatan.

216  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
Periode November 1972 – November 1973
Pusat:
1.
Vertikal:
a.
Mengadakan penelitian tentang persyaratan seluruh eselon organisasi,
serta menetapkan langkah-langkah penyempurnaan- nya.
b.
Mengadakan penelitian terhadap perkembangan Jama‘ah yang telah
ditetapkan sebagai pilot projek dan menetapkan langkah-langkah
penyempurnaannya.
c.
Meluaskan pembentukan Jama‘ah di daerah-daerah lainnya, berpedoman
pada hasil pengalaman-pengalaman yang dimiliki.
2.
Horizontal:
Membimbing, mengkoordinasi, dan mengawasi jalannya Majelis dan
Organisasi Otonom untuk menghindarkan terjadinya kesimpang-siuran.
Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting:
1.
Vertikal:
Membentuk Jama‘ah dan memelihara perkembangannya.
2.
Horizontal:
Membimbing, mengkoordinasi, dan mengawasi jalannya Majelis/Bagian dan
Organisasi Otonom di tingkat masing-masing, untuk menghindari terjadinya
kesimpang-siuran dan lain sebagainya.
Periode November 1972 – Muktamar ke-39
Melanjutkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program pad tahun-tahun
sebelumnya.
III. ADMINISTRASI
Periode November 1971 – November 1972
Pusat:
1.
Menyusun pedoman/tuntunan administrasi (ketata-usahaan) yang praktis,
lengkap, dan menyeluruh.
2.
Meningkatkan dan memelihara media komunikasi yang sudah ada (Berita
Resmi Muhammadiyah, majalah Suara Muhammadiyah, Mercu Suar, dan lain
sebagainya).
3.
Mengusahakan agar Muhammadiyah memiliki unit Percetakan yang setidaktidaknya mampu melayani kebutuhan intern organisasi.
Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting:
1.
Mengusahakan adanya kantor beserta dengan alat perlengkapannya, tatausaha dan lain-lainnya.
2.
Menertibkan registrasi keanggotaan, organisasi, hak milik dan lain sebagainya.
3.
Menertibkan penyelenggaraan permusyawaratan.
Periode November 1972 – November 1973
Pusat:
1.
Memelihara ketertiban administrasi dan dokumentasi dalam kehidupan
Persyarikatan.
2.
Melanjutkan usaha mewujudkan unit percetakan.
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Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting:
Melanjutkan dan menyempurnakan hasil kerja dan tahun sebelumnya.
Periode November 1973 – Muktamar ke-39
Melanjutkan dan menyempurnakan pelaksanaan program pada tahun-tahun
sebelumnya.
IV. BUDGET (Rencana Anggaran Pendapatan dan Beaya)
1.
Menertibkan administrasi penyelenggaraan keuangan Persyarikatan.
2.
Mengusahakan terwujudnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Beaya untuk
tiap-tiap tahun
3.
Mengaktifkan pemungutan uang iuran anggota.
4.
Mengintensifkan penarikan uang infak Persyarikatan.
5.
Mengaktifkan penggalian sumber-sumber dana lainnya dan
mengkoordinasikan penarikan donasi
V.

KONTROL DAN EVALUASI
1.
Menetapkan sistem kontrol
2.
Membentuk badan khusus yang diserahi tugas kontrol.
3.
Mengusahakan adanya operation-room di tingkat pusat.

PEMBINAAN DANA PERJOANGAN
1.
Dari sumber Persyarikatan:
a.
Mengukuhkan dan mengintensifkan pelaksanaan peraturan PP No. 13/1970
tentang Dana Khusus. Apabila perlu dapat diambil sanksi tertentu kepada
yang bersangkutan.
b.
Mengintensifkan pelaksanaan pemungutan iuran anggota dan sumbangan
wajib organisasi (SWO).
c.
Merumuskan, mengatur, dan melaksanakan tabungan Muhammadiyah.
d. Membuat proyek-proyek karya Muhammadiyah (percetakan, pengangkutan,
pertanian, dan lain sebagainya) modalnya berasal dari saham yang dijual
kepada anggota.
e.
Menggali, menginvestasi, dan mempergunakan sumber-sumber dana dari
dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat.
2.
Dari sumber zakat:
a.
Menerima prinsip-prinsip prasaran Prof. H. A. Kahar Mudzakkir tentang
peningkatan kewajiban zakat seperti tersebut dalam Lampiran V, disertai saransaran dan bahan-bahan dari Muktamar serta menyerahkan kepada Pimpinan
Pusat Muhammadiyah untuk merumuskan lebih lanjut, sedang yang
menyangkut hukum agama dengan bantuan dan melalui Majlis Tarjih.
b.
Membuat dan selanjutnya melaksanakan secara intensif suatu peraturan
tentang: pemungutan, pembagian, dan penggunaan zakat keluarga
Muhammadiyah dan selanjutnya memanfaatkan untuk kepentingan
Persyarikatan.
3.
Dari sumber Wakaf:
a.
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar berusaha
melalui saluran yang ada sehingga terwujud Undang-Undang Wakaf
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b.

c.
d.

e.
f.

Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
mengusahakan kepada Departemen Keuangan/Departemen yang
bersangkutan, agar meringankan beaya balik nama tanah-tanah kepada
Muhammadiyah.
Dalam setiap pembelian tanah atau memperoleh tanah dalam bentuk lain, harus
selalu diusahakan langsung atas nama Muhammadiyah tidak melalui nama
perorangan.
Dalam hal terpaksa mengadakan Yayasan supaya diikuti ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
(1) Apabila memakai nama Muhammadiyah haruslah pembentukannya
dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
(2) Apabila tidak memakai nama Muhammadiyah tetapi diadakan oleh
Muhammadiyah, haruslah memakai ketentuan-ketentuan:
(a) Pengurusnya diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Muhammadiyah
setempat.
(b) Apabila Yayasan tersebut bubar semua kekayaannya harus diserahkan
kepada Muhammadiyah setempat.
(3) Apabila bukan didirikan oleh Muhammadiyah, tetapi oleh orang
Muhammadiyah, harus diikhtiarkan agar dapat juga sejauh mungkin
terlaksana (2) (a) dan (2) (b) tersebut di atas.
(4) Sebelum pembuatan akte yayasan yang ada hubungannya dengan
Muhammadiyah seperti tersebut di atas, orang-orangnya hendaknya
diteliti dan diberi surat tugas oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Semua Pimpinan Muhammadiyah dalam setiap tingkat harus
menyelenggarakan penegasan kedudukan/status dan bukti-bukti setiap tanah
Muhammadiyah di tempatnya.
MENGIKHTIARKAN SEBANYAK MUNGKIN WAKAF UNTUK
KEPENTINGAN PERSYARIKATAN, KEMUDIAN MEMELIHARA DAN
MEMANFAATKAN SEBAIK-BAIKNYA.

4.

PEMBINAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT SEJAHTERA, sebagai berikut:

I.

DEFINISI (Pengertian):
1.
Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga
yang dalam keadaan sejahtera, baik jasmaniah, rokhaniah, maupun sosial;
artinya bahwa anggota-anggota masyarakat tersebut:
a.
bertaqwa, berkeimanan, shalih dan terjaga keselamatan pribadi lahiriah
dan bathiniah.
b.
Sehat mental dan fisiknya.
c.
Saling menyintai dan tolong-menolong.
d. Berpengetahuan yang berfaedah, mempunyai penghasilan yang halal dan
berfaedah untuk masyarakat, nusa dan bangsa.
e.
Tercukupi kebutuhan hidupnya, baik materiil maupun spirituil.
f.
Terjamin hak asasi manusianya.
g.
Giat dan gembira menegakkan kebajikan dan dipimpin oleh pimpinan
yang dipatuhi di dalam nizam yang tentu.
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2.

Definisi Perencanaan Keluarga:
Perencanaan Keluarga adalah usaha-usaha yang mengatur kelahiran dengan
mengadakan penjarakan kelahiran, dengan maksud mencapai keseimbangan
antara maksud perkawinan (guna mendapatkan keturunan yang baik) dengan:
a.
terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa
ibu, karena beban jasmani dan rohani selama hamil, menyusui dan
memelihara anak dan timbulnya KEJADIAN-KEJADIAN DALAM
KEHIDUPAN KELUARGA YANG TIDAK DIINGINKAN (q.s. Al-Ahqaf:
15 dan S. Al-Baqarah: 233).
b.
Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak dan
tersedianya pendidikan bagi anak (Hadits R. Bukhari Muslim).
c.
Terjadinya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban
mencukupkan hidup keluarga (Q.S. Al-Baqarah: 285 dan H. R. Abu Na‘im
dari Anas).
Penjelasan:
1) Lamanya waktu penjarakan atara dua kehamilan berdasarkan atas
pengertian/penafsiran bahwa lama penderitaan seorang ibu yang
mengandung sampai selesai memisahkan penyusuan (menyapih) ialah
sekitar 30 bulan (Q.S. Al-Ahqaf: 15) atau dua tahun sesudah melahirkan
(Q.S. Al-Baqarah: 233). Maka jarak yang ideal antara kelahiran anak yang
satu dengan berikutnya adalah kurang lebih 3 tahun.
2) Usaha perencanaan keluarga tidak dibenarkan didasarkan atas kekuatan
atau tidak kecukupan rezeki dan sikap yang dijiwai dengan niat segan
mempunyai anak atau dengan cara merusak/mengubah alat tubuh yang
bersangkutan seperti: memotong, mengikat (Keputusan Mu’tamar Tarjih
tahun 1968 di Sidoarjo).
3) Islam melarang melakukan abortus, karena termasuk kategori membunuh
anak. Tetapi jika keadaan benar-benar membahayakan keselamatan ibu,
misalnya bila sijanin dibiarkan tumbuh sampai lahir dapat mengakibatkan
kematian ibu, maka dibenarkan melakukan abortus untuk menyelamatkan
si Ibu. Ibu tidak dikorbankan untuk keselamatan sibayi yang akan lahir.
(Q.S. Al-Baqarah: 125 dan An-Nisa: 29).

3.

II.

Definisi Jama‘ah Muhammadiyah
Jama‘ah Muhammadiyah adalah sekelompok warga Muhammadiyah terdiri
sedikitnya 5 (lima) orang keluarga dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh)
keluarga. Simpatisan dapat diterima menjadi anggota Jama‘ah Muhammadiyah
asal bersedia menerima peraturan-peraturan Muhammadiyah.

PERMBINAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT SEJAHTERA
A. Isi:
Pembinaan termaksud pertama-tama dimulai dengan pembinaan pribadi
untuk seterusnya meningkat kepada pembinaan keluarga yang merupakan
kesatuan-kesatuan yang membentuk masyarakat. Pada tahap pertama,
pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera oleh Muhammadiyah
dipusatkan/ difokuskan pada usaha-usaha:
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1.

2.

untuk menanamkan, meresapkan dan melaksanakan kehidupan beragama
serta memantapkan pengertian iman dan Islam menurut tuntunan Allah
dan Rasul-Nya dan pembinaan Akhlak (hubungan pergaulan) yang
sesuai dengan kehendak Al-Khalik.
menggerakkan, meningkatkan serta mengorganisir kegiatan-kegiatan
dalam bidang-bidang:
a.
Kesehatan.
Pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani anggota masyarakat:
Kesehatan lingkungan
PPPK
Perawatan kesehatan keluarga (masalah gizi)
Prinsip-prinsip perencanaan keluarga
Kesehatan mental
b.
Sosial.
Kegembiraan hidup tolong menolong, saling cinta-menyintai,
kebiasaan itsar dan bersolider:
1) Usaha-usaha asistensi dan sekularitas sosial, seperti:
- dana kesehatan dan dana sakit
- dana hari tua
- dana kematian
- dana kemiskinan
- dana janda dan yatim piatu
2) kehidupan dan penghidupan rumah tangga yang harmonis.
3) Kesejahteraan anak-anak dan teruna
4) Kehidupan bermu‘awanah
5) Pendidikan ketrampilan, terutama pada keluarga yang lemah.
c.
Pendidikan.
Pendidikan anak-anak, anggota rumahtangga, masyarakat dan
kehidupan berkelompok, yaitu:
pendidikan di luar sekolah (kepanduan)
integrasi sekolah-2Muhammadiyah dengan masyarakat (jama‘ah)
pengisian waktu senggang, rekreasi
menghindarkan kemaksiatan dan pengaruh kebudayaan yang
tidak diinginkan oleh Agama Islam.
Pendidikan orang dewasa
Bimbingan dan penyuluhan dalam rumah tangga.
d. Ekonomi.
Peningkatan mutu ekonomi umat sehingga diperoleh rezeki yang
halal dan berfungsi sosial:
koperasi
organisasi usahawan
usaha peternakan, pertanian, dll.
pemanfaatan pekarangan
pendidikan keahlian/ketrampilan manajemen
home ekonomi/home industri
pengaturan zakat
transmigrasi
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B. O r g a n i s a s i
Struktur organisasi Badan Pembina Keluarga dan Masyarakt Sejahtera
Muhammadiyah.
1.
Tingkat Pusat
a.
PP Muhammadiyah membentuk Badan Pembina Keluarga dan
Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah dan mengangkat anggotaanggota badan pembina tersebut dari unsur-unsur:
- P.P. Muhammadiyah
- P.P. ‘Aisyiyah
- P.P. Nasyiatul ‘Aisyiyah
- P.P. Pemuda Muhammadiyah
- Majelis PKU
- Majelis Pendidikan dan Pengajaran
- Majelis Tarjih
- Majelis Ekonomi
- Majelis Tabligh
b.
Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah
merupakan badan inter departemental.
Tata-tertib kerja dan tugas kewajibannya digariskan dalam suatu
surat keputusan oleh P.P. Muhammadiyah.
c.
Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah
tidak mempunyai hubungan administratip vertikal langsung dengan
BPKMSM (Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera
Muhammadiyah) Wilayah/Daerah/ Cabang, kecuali hubungan
teknis.
d. Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah
terdiri dari:
1) Badan Pembina yang anggotanya diambil dari
Muhammadiyah,‘Aisyiyah, NA, Pemuda Muhammadiyah,
Majelis-Majelis: PKU, Pendidikan dan Pengajaran, Tarjih,
Ekonomi, Tabligh.
2) Badan Pembina menunjuk/mengangkat suatu Badan
Eksekutip dari antara para anggota Pembina.
3) Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera
Muhammadiyah terdiri dari 5 (lima) bagian:
- Bagian Pendidikan Agama
- Bagian Pendidikan dan Pengajaran
- Bagian Kesehatan
- Bagian Sosial
- Bagian Ekonomi
4) Tugas dan kewajiban Bagian-bagian diatur lebih lanjut oleh Badan
Pembina.
e.
Klinik Bimbingan Perkawinan dan Klinik Perencanaan Keluarga di
bawah wewenang Majelis PKU.
f.
Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah
mempunyai hubungan langsung dengan semua Majelis, khususnya
dengan Majelis PKU.
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2.

3.

Tingkat Wilayah/Daerah/Cabang
Struktur organisasi Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera
Muhammadiyah tingkat Wilayah/Daerah/Cabang beserta Klinik
Bimbingan Perkawinan dan Klinik Perencanaan Keluarga disesuaikan
dengan struktur organisasi BPKMS Pusat, dengan unsur-unsur di tingkat
Wilayah/Daerah/ Cabang.
Bimbingan dan Pengawasan
Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera di tingkat Pusat
bertugas sebagai perencana, pembimbing dan penilai, di tingkat Wilayah
sebagai pembimbing, pengawasan, dan di tingkat Daerah/ Cabang/
Ranting sebagai pelaksana operasional/teknis.

III. PELAKSANA
Untuk melaksanakan rencana pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.
Tenaga Pelaksana
1.
Tenaga pelaksana keluarga dan masyarakat sejahtera di tingkat Pusat
sampai Cabang.
2.
Tenaga pelaksana perencanaan keluarga di tingkat pusat sampai Cabang,
pelaksanaannya diatur oleh Majelis PKU Muhammadiyah.
3.
Pendidikan Imam Jama‘ah/Instruktur Jama‘ah di semua tingkat.
b.
Penyediaan alat-alat dan keuangan
1.
Hasil usaha yang dapat dihasilkan dari Jama‘ah sendiri.
2.
Dana-dana khusus
c.
Kegiatan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera dilakukan di tiap-tiap Ranting
dan minimal satu Cabang dalam tiap Wilayah dijadikan pilot proyek (Proyek
teladan/percontohan).
d. Secara bertahap hendaknya diusahakan pendirian proyek perencanaan
keluarga.
e.
Hendaknya disusun/disediakan tuntunan-tuntunan praktis untuk setiap
bidang kesejahteraan keluarga.
f.
Hendaknya diadakan Training Center (TC) pria dan TC wanita di tingkat Pusat.

INTENSIFIKASI TABLIGH
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk meningkatkan fungsi
dan tugas Majelis Tabligh sebagai berikut:
I.

Struktur Majelis Tabligh
1. Pimpinan Muhammadiyah agar membentuk Majelis/Bagian Tabligh mulai
dari Pusat sampai Cabang yang mencakup seluruh slagorde/unsur
Muhammadiyah.
2. a. Di Pusat, Wilayah, dan Daerah bernama Majelis Tabligh.
b. Di Cabang disebut Bagian Tabligh
3. Pimpinan Majelis/Bagian Tabligh bertanggungjawab atas tugasnya kepada
Pimpinan Muhammadiyah setingkat.

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 (1971)  223
4.
5.

II.

III.

IV.

Pimpinan Muhammadiyah bertanggungjawab atas kelancaran tugas Tabligh.
Majelis/Bagian Tabligh berhak mengadakan komuikasi vertikal tanpa
meninggalkan pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.
Tugas Majelis/Bagian Tabligh
1. Tugas Majelis/Bagian Tabligh adalah:
a. Mengadakan penelitian, perencanaan, dan evaluasi da’wah.
b. Mengadakan operasi da’wah/tabligh di bidang masyarakat yang tidak
menjadi tugas badan/bagian Muhammadiyah yang lain.
c. Merintis jalan untuk da’wah agama Islam di tempat-tempat yang masih
belum mengenal agama Islam/Muhammadiyah.
2. Perincian tersebut diserahkan kepada Pimpinan Pusat Majelis Tabligh dengan
disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Program Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh
1. Mengadakan konperensi Pimpinan/Upgrading Muballigh tingkat nasional,
pada bulan Mei 1972, bertempat di Temanggung/Magelang, yang dipimpin
oleh Pimpinan Pusat Majelis Tabligh bersama-sama Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
2. Sebelum konperensi/upgrading tingkat nasional tersebut, Pimpinan Wilayah
Majelis Tabligh mengadakan raker/upgrading muballigh di wilayahnya
masing-masing.
3. Semua saran anggota seksi Tabligh dijadikan bahan program dan instruksi
tuntunan Pimpinan Pusat Majelis Tabligh.
Pelaksanaan Program Umum
1. Pembentukan Korps Muballigh:
a. Di tingkat Pusat dan Wilayah paling lambat 3 bulan sesudah Muktamar.
b. Di tingkat Daerah dan Cabang, 5 bulan sesudah Muktamar.
c. Pimpinan di tingkat atasnya membimbing dan mengawasi pembentukan
Korps Muballigh di tingkat bawahnya.
2. Sesudah terbentuk Korps Muballigh, segera bekerja dengan pedoman-pedoman
sebagai berikut:
a. Lebih mengutamakan hasil dari pada menonjolkan nama Muhammadiyah.
b. Da’wah dilakukan secara berangsur-angsur/programatis sesuai dengan
situasi dan kondisi setempat dengan antara lain mengadakan diskusidiskusi kerja.
c. Melaporkan pembentukan dan usaha-usahanya kepada Majelis/Bagian
Tabligh di atasnya.

PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN MUHAMMADIYAH
a.
b.

Mengesahkan Pedoman Pokok Pendidikan Muhammadiyah seperti tersebut di
bawah.
Penyempurnaan organisasi dan administrasi seluruh Perguruan Muhammadiyah
sebagaimana telah diatur kembali dalam periode 1968-1971 dengan melengkapkan
segala peraturan yang masih diperlukan.
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c.

Mengintensifkan pendirian sekolah kejuruan Muhammadiyah dengan melaksanakan
pendidikan prakarya di semua Perguruan Muhammadiyah sebagai usaha
menimbulkan keyakinan untuk mensyukuri nikmat Allah di dalam diri anak didik.

PEDOMAN POKOK PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
Berfirman Allah:
“Dan tiadalah mereka diperintahkan, melainkan supaya mereka menyembah Allah
dengan menginkhlaskan agama kepadanya sambil menjauhi kesesatan dan supaya
mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; yang demikian itulah agama yang
lurus”. (Q. S. Al-Bayyinah: 5)
Fasal 1 : ASAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
Pendidikan Muhammadiyah berasaskan Islam dan berpedoman kepada Quran dan
Hadits.
Penjelasan:
(1) “Pendidikan Muhammadiyah” ialah semua kegiatan yang dilakukan oleh anggotaanggota Muhammadiyah, biar di dalam maupun di luar hubungan organisasi,
terhadap anak-anak sendiri, anak-anak sesama anggota Muhammadiyah, atau pun
anak-anak bukan anggota Muhammadiyah, yang bertujuan membimbing
perkembangan anak-anak dimaksud menjadi manusia muslim yang bercita-cita
menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat
Islam yang sebenar-benarnya.
(2) Berasaskan Islam, berarti bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan aspirasiaspirasi bangsa Indonesia yang beragama Islam.
(3) Berpedoman kepada Quran dan Hadits, antara lain mengandung arti bahwa:
a.
Mendidik adalah wajib hukumnya.
b.
Hasil pendidikan sepenuhnya terletak di dalam kekuasaan Allah (Q. S. AlQashash : 56).
c.
Hidup Nabi Muhammad s.a.w. hendaklah dihadapkan kepada anak didik
sebagai yang senantiasa harus dijadikan contoh dan dijadikan pedoman.
d. Bakat-bakat yang ada pada semua anak didik dalam jumlah yang begitu banyak
dan corak yang begitu berbeda-beda, merupakan sekian banyak nikmat yang
disediakan Allah bagi seluruh umat Islam, dan karena itu hendaklah diberi
kesempatan yang luas untuk berkembang sebaik-baiknya sehingga menjadi
rahmat bagi seluruh alam.
Fasal 2 : TUJUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
Tujuan Pendidikan Muhammadiyah ialah terwujudnya manusia-manusia muslim,
berakhlak mulia, cakap, bercaya kepada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara.
Penjelasan:
(1) Berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri : ditujukan kepada pembentukan
individualita yang seimbang dalam perkembangan rohani (berakhlak mulia) dan
perkembangan jasmani (cakap) di samping pembentukan pribadi yang mempunyai
sifat-sifat positif (percaya pada diri sendiri).
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(2)
(3)

(4)

Berguna bagi masyarakat dan negara: menunjukkan pengabdian seluruh kecakapan
dan kemampuan yang telah diperkembangkan kepada masyarakat dan negara.
Menyebutkan “masyarakat dan negara” bertujuan untuk menegaskan bahwa
Muhammadiyah tidak mengisolasi diri terhadap golongan-golongan lain dalam
masyarakat (prinsip perikemanusiaan ) dan Muhammadiyah menganggap kewajibankewajiban warga negara sebagai kewajiban setiap anggotanya dan hak-hak warga
negara sebagai hak setiap anggotanya (prinsip kewarganegaraan yang baik).
Manusia Muslim, mengandung arti bahwa semua ibadat, segala usaha, dan seluruh
hidup manusia yang terdidik diniatkan dan ditujukan kepada mengagungkan nama
Allah S.W.T.

Fasal 3 : POKOK PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
Dasar-dasar Pendidikan Muhammadiyah ialah:
1.
Tajdid
2.
Kemasyarakatan
3.
Aktivitas
4.
Kreativitas
5.
Optimisme
Penjelasan:
(1) Tajdid, yang dimaksud ialah kesediaan jiwa, untuk berdasarkan hasil-hasil
pemikiran baru, mengubah cara berpikir dan cara berbuat yang sudah dibiasakan.
Pada dasarnya tajdid adalah merupakan penghargaan penuh pada daya pikir
manusia sebagai suatu nikmat Allah yang amat berharga. Sifat tajdid terbukti dari
kecenderungan memilih jalan eksperimen dan research di samping jalan diskusi
dan intuisi semata-mata dalam mendekati kebenaran.
(2) Kemasyarakatan, sebagai dasar pendidikan menempatkan sekolah di tengahtengah kehidupan, sehingga timbullah situasi pengaruh mempengaruhi di antara
sekolah dan masyarakat. Di antara individu dan masyarakat hendaklah diciptakan
suasana saling perlu-memerlukan. Walaupun yang dididik adalah individu, yang
dituju ialah keselamatan masyarakat sebagai sutu keseluruhan, di mana bagi setiap
individu terjamin adanya kesempatan penuh untuk mengembangkan semua bakatbakatnya.
(3) Aktivitas, sudah lama menjadi semboyan Muhammadiyah sebagai suatu gerakan,
yang menganjurkan supaya lebih banyak bekerja dari pada berbicara. Dasar aktivitas
menghendaki supaya anak didik sejak dari bermula dan di segala lapangan
dibiasakan mengamalkan semua yang mereka ketahui, dan menjadikan pula
aktivitas sendiri sebagai suatu cara yang penting untuk diperoleh pengetahuanpengetahuan baru.
(4) Kreativitas, dapat diartikan sebagai kecakapan atau ketrampilan menentukan sikap
yang sesuai dan menetapkan alat-alat yang tepat dalam menghadapi situasi-situasi
baru. Daya kreativitas yang didasari oleh iman yang kuat mempunyai kesanggupan
yang nyata dalam menghadapi modernisasi, yang kadang-kadang dari segi-segi
dan unsur-unsurnya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran dan kepentingan
Islam. Dalam menentukan kebijaksanaan pendidikan harus diperhitungkan, bahwa
modernisasi dimaksud merupakan tantangan yang paling besar bagi umat Islam di
zaman sekarang dan di zaman yang akan datang.
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(5)

Optimisme dalam pendidikan ialah keyakinan, bahwa dengan ridla Allah
pendidikan dapat membawa kepada hasil-hasil yang dicita-citakan. Oleh karena
ridla Allah multlak diperlukan, usaha-usaha pendidikan harus dilakukan dengan
bersungguh-sungguh dan dengan keahlian yang penuh tanggungjawab serta
dengan menjauhkan segala sesuatu yang menyimpang dari jalan lurus yang telah
digariskan Allah.

Fasal 4 : FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN
Lembaga-lembaga Pendidikan Muhammadiyah b erfdungsi sebagai:
1.
Alat dakwah
2.
Tempat pembibitan kader
3.
Gerak amal anggota
4.
Pensyukuran ni’mat Allah
5.
Sumbangan kepada masyarakat dan negara.
Penjelasan:
(1) Da’wah, yang dilakukan pada lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah
ditujukan ke dalam dan ke luar, dan merupakan usaha mempersiapkan hidup
keagamaan yang lebih mendalam dan lebih meluas di dalam masyarakat yang akan
datang.
(2) Pembibitan Kader, harus dilakukan secara sistematis dan selektif, serta dengan
mengingat keperluan Muhammadiyah dan masyarakat Islam di masa depan.
(3) Gerak amal Muhammadiyah, dalam menyediakan, menyelenggarakan, dan
meningkatkan pendidikan hendaklah diatur secara organisatoris, sehingga mereka
dirasakan oleh semua anggota sebagai kewajiban terhadap semua organisasi. Di
balik itu lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah hendaklah bukan saja
diselenggarakan, tetapi juga digunakan oleh semua anggota sebagai tempat
pendidikan anak-anak mereka masing-masing.
(4) Ni’mat Allah, berupa anak-anak dengan segala corak kemampuan mereka yang
masih terpendam, harus disyukuri dengan jalan menjaga, merawat dan memberi
kesempatan berkembang yang sebaik-baiknya kepada setiap kemampuan itu, Insya
Allah hasilnya akan berlipat ganda dari pada yang direncanakan.
(5) Hasil lembaga-lembaga Pendidikan Muhammadiyah secara langsung
“disumbangkan kepada masyarakat dan negara”. Dalam rangka ini hendaklah
Muhammadiyah merencanakan dengan cara bagaimana dan di bidang-bidang mana
sumbangan itu dapat diberikan paling efektif.
Fasal 5 : A D M I N I S T R A S I
Administrasi Pendidikan Muhammadiyah meliputi:
1.
Perencanaan
4. Pengawasan
2.
Pengorganissian
5. Penilaian
3.
Penggerakan
6. Pengembangan
Penjelasan:
(1) Administrasi ini dilaksanakan oleh atau dengan petunjuk dan pengawasan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran.
(2) Administrasi yang teliti dan dilaksanakan secara teratur merupakan syarat utama
dalam mempertahankan dan meningkatkan fungsi pendidikan sebagai alat da’wah.
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Oleh karena itu setiap anggota Muhammadiyah hendaklah merasakan sebagai
kewajibannya yang pokok terhadap organisasi, untuk segera aktif serta
mengusahakan terlaksananya administrasi yang teliti dan teratur itu.

TENTANG HASIL PENELITIAN KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 31–36
Menerima dan mengesahkan hasil penelitian terhadap keputusan-keputusan Muktamar
ke 31 – 36 sebagai berikut:
1. Usaha memperbaharui Rechtpersoon Muhammadiyah lama (dari Pemerintah Hindia
Belanda) diganti dengan Rechtpersoon dari Pemerintah R.I.
Keputusan: Dicabut, karena sudah terlaksana.
2. Muhammadiyah supaya mempunyuai percetakan sendiri.
Keputusan: Tetap berlaku.
3. Supaya usaha membuat Tafsir Al-Quran Muhammadiyah diteruskan.
Keputusan: Tetap berlaku.
4. P.P. Muhammadiyah supaya membuat Anggaran Belanja
Keputusan: Tetap berlaku.
5. menyetujui tidak dipakainya kata-kata Otonom dalam Muhammadiyah.
Keputusan: Dicabut, karena sudah tidak sesuai lagi.
6. Menyusun Konsepsi Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Keputusan: Tetap berlaku
7. Menerbitkan Buku Sejarah/Peringatan Setengah Abad Muhammadiyah.
Keputusan: Dicabut.
8. Mendirikan Gedung Peringatan Setengah Abad Muhammadiyah di Kramat Raya 49
Jakarta.
Keputusan: Tetap berlaku.
9. Supaya menerbitkan buku yang bersifat tuntunan untuk mencapai masyarakat Islam
yang sebenar-benarnya dan mengadakan kaderisasi.
Keputusan: Tetap berlaku.
10. Muhammadiyah supaya membuka Sekolah Kemasyarakatan yang setingkat
menengah atas.
Keputusan: Dicabut.
11. Putusan Kongres tentang pengedaran lijst derma, dikuatkan dan disempurnakan
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Keputusan: Tetap berlaku.
12. Chittah Muhammadiyah tahun 1956 – 1959 supaya dijadikan pedoman pokok yang
berlaku terus.
Keputusan: Tetap berlaku.
13. Mengintensifkan pengamatan jalannya keputusanm-keputusan Majelis Tarjih.
Kepuitusan: Tetap berlaku.
14. Menyusun Leerplan (kurikulum) terurai untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah
mulai T.K. sampai menengah atas.
Keputusan: Tetap berlaku, dengan catatan, disesuaikan dengan keadaan.
15. Mengaktifkan muballigh/muballighat.
Keputusan: Tetap berlaku.
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16. Supaya mengintensifkan usaha-usaha Majelis Ekonomi hingga manfaatnya dapat
dirasakan oleh anggota dan organisasi.
Keputusan: Tetap berlaku.
17. Supaya P.P. Muhammadiyah membuat pedoman anggota Muhammadiyah untuk
pedoman resmi bagi setiap anggota.
Keputusan: Tetap berlaku.
18. Supaya Muhammadiyah mendirikan pemancar radio sendiri untuk keperluan da’wah
Islamiyah.
Keputusan: Tetap berlaku.
19. Menyusun konsepsi bidang :
- Sosial/Ekonomi.
- Pendidikan Kebudayaan
- da’wah
- Pembangunan Organisasi
Keputusan: Tetap berlaku.

TENTANG USUL-USUL
Menerima hasil penelitian panitia usul-usul yang diajukan kepada Muktamar seperti
tersebut di bawah ini:
1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar mengusulkan kepada Pemerintah
untuk menjamin kebebasan berdakwah Islam di seluruh pelosok tanah air.
2. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk menyeragamkan libuaran
mingguan sekolah Muhammadiyah.
3. Menganjurkan kepada PP Muhammadiyah agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
menentukan tempat Muktamar Muhammadiyah ke-39 yang akan datang, dengan catatan
Kota Padang sebagai pelamar pertama dan Kota Solo sebagai pelamar kedua.
4. Menganjurkan kepada anggota-anggota Muhammadiyah yang menjadi pemegang
saham PT Arafat untuk menyerahkan sahamnya kepada PP Muhammadiyah.
5. Di daerah-daerah yang diperlukan, Pimpinan Wilayah dapat membentuk Komisariat
Daerah Muhammadiyah di daerah bekas Karesidenan, terutama di pulau Jawa,
sebagai koordinator PMD-PMD di daerahnya.
6. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar mengintensifkan pendidikan
agama pada sekolah-sekolah umum dan menjadikan bahasa Al-Quran sebagai mata
pelajaran wajib pada sekolah-sekolah Muhammadiyah serta mengusahakan
penggarisan standardisasinya.
7. Mengamantkan kepada Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dari Pusat sampai ke
Cabang-Cabang untuk mengintensifkan usaha dakwah di lingkungan para karyawan.
8. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar mengambil langkah-langkah yang
nyata terus-menerus bagi terlaksananya Program Pemasa di bidang transmigrasi.
9. mengamanatkan kepada Pimpinan Muhammadiyah dari Pusat sampai ke CabangCabang agar melaksanakan secara terus-menerus dan sistematis, melaksanakan usaha
upgrading terhadap guru-guru sekolah Muhammadiyah.
10. Untuk kepentingan pembeayaan pembangunan Gedung Setengah Abad
Muhammadiyah di Jakarta, mewajibkan kepada setiap Cabang untuk memberikan
infaq khusus sebesar sekurang-kurangnya Rp.5.000,— (lima ribu rupiah).
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11. Menyerahkan kepada PP Muhammadiyah untuk menjadikan bahan-bahan
pemikiran, hal-hal yang berhubungan dengan penertiban ortom-ortom sebagai berikut:
a. Ortom Muhammadiyah terdiri dari: ‘Aisyiyah, Angkatan Muda Putera dan
Angkata Muda Puteri Muhammadiyah.
b. Agar status Ortom ‘Aisyiyah dan Nasyiatul `Aisyiyah lebih dipertegas, demi
tercegahnya penghamburan energi dan terjadinya ineffisiensi dalam usahausahanya.
12. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar segera menyelenggarakan
Mu’tamar Khususi Tarjih untuk membahas hal-hal yang belum diselesaikan pada
Muktamar Khususi Tarjih di Sidoarjo.
13. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk merealisasi Ikatan Usahawan
Muhammadiyah yang selanjutnya akan dibina oleh Majelis Ekonomi.

LAIN-LAIN
Mengenai keadaan umat Islam di Palestina, Pakistan, dan Filipina:
1. Menyampaikan resolusi yang berisi: “Menyatakan ukhuwah Islamiyah yang disertai
dengan keprihatinan sedalam-dalamnya serta berdo`a semoga atas pertolongan Allah
SWT pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan
dengan jalan yang menjamin keselamatan Agama dan umat Islam.*
2. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk bertindak seperlunya guna
melaksanakan resolusi tersebut.
3. Mengusahakan bantuan social seperlunya untuk meringankan penderitaan dan
korban yang menimpa mereka.

***

Lampiran 1
PROGRAM KHUSUS PENINGKATAN AMALAN ZAKAT
I.

Muqaddimah
Gerakan Islam Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 hingga dewasa ini
terus berusaha untuk terlaksananya kesejahteraan jasmani dan rohani bangsa
Indonesia dengan berbagai usaha yang merupakan pengamalan ajaran Islam,
misalnya:
1. Menyiarkan tauhid yang murni
2. Mengajak dan memimpinkan ibadat-ibadat yang sesuai dengan Sunnah
Rasulullah.
3. Menyampaikan dan mengembangkan Islam dengan tabligh dan dakwah.
4. Menyiarkan pendidikan dan pengajaran Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan
Umum kepada masyarakat bangsa.
5. Menyiarkan pendidikan kepada masyarakat sejak dari kanak-kanak, dewasa,
dan orang tua, pria dan wanita, ialah pendidikan agama dan materiil.
6. Menyelenggarakan tempat-tempat ibadah berupa Mushalla-mushalla, Masjid,
dan pula lapangan.
7. Mendirikan tempat pertolongan berupa rumah sakit, rumah bersalin, yatim
piatu, cacat dan pikun.
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8.

Mengatur zakat fitrah dan qurban agar dapat merata dan difahami serta
dilaksanakan dalam masyarakat.
Dengan mengajukan prasaran ini saya mengharapkan Muhammadiyah mulai
memimpinkan dan menggerakkan sebagaimana mestinya, menurut tuntunan Islam
kewajiban zakat dengan dimulai dari masyarakat Islam yang berada dalam Gerakan
Muhammadiyah hingga seluruh ummat Islam di Indonesia, insya Allah. Dalam
hal ini Muhammadiyah hanya akan mengatur, mengorganissi, dan
menggembirakan, mengarahkan, wajib zakat untuk membantu tercapainya
kesejahteraan umat Islam di Indonesia dengan membawa kemajuan Muhammadiyah
dengan nyata dan pesat.
Uraian di atas ini perlu saya majukan kepada Mu’tamirin untuk diketahui bahwa
pelaksanaan wajib zakat dalam Muhammadiyah sudah dimulai dan perlu
disempurnakan dan dilengkapi dengan menjalankan macam-macm zakat, selain
zakat fithrah. Pelaksanaan zakat sama dengan pelaksanaan shalat, shiyan dan
haji, ialah untuk melaksanakan Rukun Islam secara teratur tanpa pamrih.
II.
Sumber-sumber hukum kewajiban zakat bagi muslimin
Sumber hukum yang mewajibkan adanya zakat ialah:
1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah
3. Ijma’
4. Al-Qiyas
5. UUD 1945 pasal 29 yang menerangkan tentang kemerdekaan negara RI menjamin
warganegaranya menjalankan ibadat menurut agamanya masing-masing.
Mengenai nusus ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, di antaranya:
1. Q. S. At-Taubat ayat 5, yang maksudnya: “Maka apabila fihak bukan Muslimin
telah bertaubat, yakni menyerah kepada Allah dan melaksanakan wajib shalat
dan zakat, maka berilah mereka akan kemerdekaan sepenuhnya.
2. Q. S. At-Taubat ayat 103, yang maksudnya: “Ambillah ya Rasulullah kewajiban
zakat dari harta benda kaum Muslimin yang mana zakat dapat membersihkan
dan memurnikan jiwa mereka.”
3. Q. S. At-Taubat ayat 83, yang maksudnya: “Dan laksanakan wajib shalat dan
keluarkan wajib zakat.”
4. Hadits Rasulullah, yang maksudnya: “Aku diperintahkan Tuhan untuk
berdakwah dan melindungi dakwah dengan kekuatan senjata; berdakwah pada
seluruh bangsa sedunia dan melindungi dakwah dengan kekuatasn (senjata)
hingga mereka dapat menerima Islam dengan:
a. Mengakui kebenaran isi kalimat Syahadatain.
b. Melaksanakan shalat.
c. Mengeluarkan zakat.
Apabila mereka telah menerima dan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu,
maka keselamatan, keamanan harta benda mereka kami jamin seluruhnya,
sedang pahala akan diberikan oleh Allah.
III. Harta Benda yang dikenakan Zakat, Syarat-syarat, dan Kadar Zakatnya.
Berikut ini kami terangkan harta benda, bahan-bahan yang dikenakan zakat,
mungkin banyak benda-benda yang tidak disebut dalam hadits atau kitab hukum
terdahulu, namun di sini dengan jalan Qiyas dan mengutip Ijtihad-ijtihad para ahli
ijtihad dewasa ini.

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 (1971)  231
Harta Benda yang dikenakan zakat
1.
Untuk zakat fithrah: semua bahan makanan pokok yang digunakan oleh
seluruh kaum Muslimin Indonesia untuk makan dapat dikenakan zakat seperti:
beras dengan macam-macamnya, jagung, sagu, gaplek dan lain-lainnya.
Zakatnya 2,5 %, dan untuk beras seharga Rp.100,- dan bagi bahan lainnya
menurut harga pasar.
2.
Mas dan Perak yang tersimpan, demikian juga kapital (modal) yang disimpan
dalam Bank atau Koperasi, Asuransi, Dana Pendiun, dihitung orang, dan lainlainnya dikenakan zakat 2,5 % apabila telah mencapai syarat-syaratnya, yaitu:
nisabnya sebanyak 20 mitsqal bagi emas, 200 dirham bagi perak, yang ditaksir
dengan uang sebanyak Rp. 35.000,— sekarang (tahun 1972), dan sudah beredar
selama satu tahun Qomariyah.
3.
Zakat industri, ialah semua perusahaan yang berupa industri yang menghasilkan produksi yang telah mencapai dua syarat di atas, zakatnya 2,5 %.
4.
Zakat perniagaan, ialah selama usaha dagang mendatangkan keuntungan
dengan dua syarat di atas, zakatnya 2,5 %.
5.
Perhiasan wanita, seperti zakatnya emas dan perak. Benda-benda permata
seperti intan, berlian, dan mutu manikam (mutiara) lainnya dikenakan pula
2,5 % dari harganya.
6.
Hasil bumi, dapat dibagi menjadi:
a.
Bahan-bahan makanan pokok seperti yang diterangkan di atas dalam
zakat fithrah.
b.
Buah-buahan seperti kelapa, pala, mangga, rambutan, salak, sawo, duku,
limau dan sebagainya, nisabnya 5 wasak sama dengan 7 ½ (tujuh
setengah) kwintal. Zakatnya setiap memetik (panen) tidak menunggu masa
setahun. Zakatnya apabila mendapat pengarian dari hujan atau irigasi
Pemerintah (gratis) adalah 10%, sedang kalau pengairan dan
pemeliharaannya dengan beaya adalah 5 %.
c.
Sayur-mayur, di Indonesia seperti Kobis (kol), kentang, wortel, tomat, kara,
terong, kedelai dan sebagainya, syarat zakatnya hanya mencapai nisab
saja, sedang zakatnya setiap memetik (panen).
7.
Perusahaan menyewakan rumah, hotel, dan pengangkutan, syarat zakatnya
dapat diqiyaskan dengan perusahaan dagang, sedang zakatnya 2,5 %.
8.
Benda-benda hasil pertambangan (ma’dan), di Indonesia pertambangan
menjadi hak negara. Tetapi apabila seorang Muslim atau perseroan yang
dimiliki oleh kaum Muslimin mendapat izin dari Pemerintah untuk
menggalinya, maka harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana pada tiap-tiap
perusahaan lainnya.
9.
Harta benda Rikaz (benda purbakala), penemuan benda-benda purbakala yang
berharga seperti yang dibuat dari emas, perak, intan dan permata lainnya yang
sekarang dimiliki oleh Pemerintah, andaikata fihak swasta diperkenankan
memilikinya, maka dikenakan zakat pula.
10. Penghasil dari gaji, honorarium, hasil pemborongan, dan sebagainya,
dikenakan zakat seperti emas dan perak, atau seperti kerbau, sapi, kuda,
kambing, dan unggas, dikenakan zakat seperti perusahaan dagang.
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Untuk apa dan siapa zakat dibagikan?
Al-Quranul karim dalam S. At-Taubah ayat 60 telah menentukan dengan nash
sarihnya (keterangan yang pasti) untuk siapa-siapakah zakat diberikannya. Dalam ayat
ini telah diterangkan golongan-golongan dalam masyarakat yang dapat menerima atau
diberikan hasil zakat, yaitu:
1.
Orang Fakir, ialah orang yang memiliki penghasilan yang tidak mencapai nisab,
atau memilikinya tetapi penghasilannya tidak cukup untuk mencukupi keperluan
hidupnya.
2.
Orang Miskin, ialah orang yang tidak memiliki sesuatu sama sekali, hingga terpaksa
meminta-minta untuk hidupnya sehari-hari.
3.
Amil, ialah para petugas zakat yang diangkat oleh Pemerintah Islam atau organisasi
umat Islam.
4.
Muallaf, mereka yang perlu kita beri bantuan keuangan agar merasa kuat iman dan
Islamnya, karena rasa setiakawan kita.
5.
Riqab, manusia yang diperbudak, sudah jelas keterangannya.
6.
Algharim, ialah orang yang hutang; hanya dalam kehidupan social ekonomi Islamlah
orang berhutang karena kepentingannya sendiri dapat menerima zakat.
7.
Sabilillah, sudah jelas.
8.
Ibnu Sabil, tiap masyarakat Islam dapat menjediakan beaya pemulangan orang
yang terputus belanjanya dari kampung halamannya karena mencari ilmu atau
lainnya. Tiap masyarakat Muslimlah dengan pos Ibnu Sabil dapat menyelenggarakan
pesanggrahan (dar dhiyafah) untuk tetamu Muslim yang jauh.
Peningkatan amalan zakat bagi wajib zakat Anggota dan Keluarga Besar
Muhamnmadiyah.
Sesudah secara ringkat saya berusaha menguraikan amalan Muhammadiyah tentang
masalah zakat dan pengamalannya, sebagai salah satu kewajiban agama, tibalah saya untuk
mengetengahkan harapan saya kepada Muktamar Muhammadiyah ke 38 sekarang ini:
1.
Dengan lebih menyempurnakan bimbingan dan pembinaannya kepada anggotaanggotanya dalam mengamalkan ajaran Islam yang sekarang ini sudah berhasil
dilaksanakan, hendaknya Muhammadiyah mulai memimpinkannya pelaksanaan
ibadah zakat kepada anggota-anggotanya dan keluarga besarnya.
Pelaksanaan amal zakat ini hendaklah Muhammadiyah mengorganisasi dan
memimpinkan sampai kepada anggotanya dan keluarga besarnya.
2.
Hendaknya Muktamar sekarang ini mempercayakan/mengamanatkan kepada
Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengorganisasi dan memimpin gerakan
zakat ini dengan sebaik-baiknya. Sekurang-kurangnya dalam periode 1971-1974
telah dapat dicapai hasil-hasil yang nyata:
a.
Setiap warga dan keluarga besar Muhammadiyah telah memiliki kesadaran
berzakat, memahami hukum dan melaksanakannya.
b.
Sesuai dengan kesadaran yang dimiliki setiap anggota dan keluarga besar
Muhammadiyah wajib zakat, dengan sadar dan jujur mengeluarkan zakatnya
sebagaimana mestinya.
c.
Sesuai dengan kesadaran dan keyakinan terhadap Muhammadiyah sebagai
Gerakan Da’wah Islam yang bergerak fi sabilillah setiap anggota dan keluarga
besar Muhammadiyah bersedia menyerahkan zakatnya untuk pembeayaan
gerak dan amal Muhammadiyah.
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Kami percaya amalan zakat yang digerakkan oleh Muhammadiyah dengan
pengorganisasian yang baik, dan benar-benar dipimpinkan kepada segenap anggota
dan keluarga besarnya, tidak saja akan menyempurnakan pelaksanaan sesuau ibadah
yang memang menjadi kewajiban setiap Muslim wajib zakat, sebagaimana diajarkan
oleh Agama Islam, dituntunkan oleh Rasulullah saw.
Insya Allah juga akan menjadi salah satu sumbangan yang nyata dari
Muhammadiyah bagi pembangunan masyarakat yang bahagia dan sejahtera, di
samping akan memperkuat gerak amal Muhammadiyah sendiri.
Akhirnya saya serahkan kepada Muktamar untuk menentukan keputusannya.
Lampiran II
Penjelasan dan Instruksi sekitar:

“PEMBINAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT SEJAHTERA”
(Surat PP Muhammadiyah No. A/1-343/1972 tanggal 25 April 1972
ditujukan kepada Pimpinan Muhammadiyah Wilayah, Daerah, Cabang
dan Ranting di seluruh Indonesia).
Assalamu ‘alaikum w.w.
Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 38 telah ditanfidzkan oleh Pimpinan
Pusat Muhammadiyah selaku pemegang “Riasah Tanfidziyah” seperti tersebut dalam
suratnya nomor A/1-736 tanggal 2 Dzulqa’dah 1391 / 20 Desember 1971.
Sebagaimana telah sama-sama kita maklumi, bahwa di antara keputusankeputusan Muktamar ke 38 yang pokok untuk mencapai “PROGRAM UMUM
MUHAMMADIYAH TAHUN 1971-1974”, ialah keputusan mengenai “PROGRAM
KHUSUS” yang merupakan “RENCANA KERJA TAHUN 1971-1974” tentang:
“PEMBINAAN KELUARGA DAN MASYARAKATR SEJAHTERA”.
Maka untuk menyeragamkan pengertian dan menertibkan pelaksanaan mengenai
keputusan tersebut sehingga tidak terjadi kesimpang-siuran, kami menganggap perlu
untuk memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera seperti yang telah diputuskan oleh
Muktamar ke 38 yang baru lalu sebenarnya merupakan arah/target dari Sistem Dakwah
yang telah dipilih oleh Muktamar yang baru lalu, karena sistem tersebut adalah yang
akan dapat secara langsung menyampaikan kepada maksud dan tujuan Persyarikatan.
2. Sistem Dakwah yang dimaksud ialah dakwah dengan menggunakan sistem
pembinaan masyarakat, yang dalam Muhammadiyah akan diistilahkan dengan
sebutan “DAKWAH JAMA`AH”.
3. Dakwah Jama‘ah itu, untuk selanjutnya merupakan tugas utama/pokok
Persyarikatan. Pelaksanaan Dakwah Jama‘ah itu merupakan tugas utama/pokok
dari para anggota Persyarikatan dalam rangka pembinaan masyarakat untuk
tercapainya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tidak seorang pun anggota
Persyarikatan yang bebas dari tugas tersebut.
4. Untuk itu, tiap-tiap anggota Persyarikatan haruslah merupakan muballigh/ah yang
mampu melakukan tabligh/menyampaikan da’wah Islam dengan sistem pembinaan
masyarakat.
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5.

Para Muballigh/ah (anggota Persyarikatan) sebagai subyek Dakwah Islam diatur
berkelompok-kelompok merupakan “CORPS MUBALLIGH MUHAMMADIYAH” dan
masyarakat sebagai obyek dakwah disusun merupakan ikatan-ikatan kelompok
rumah tangga. Kesatuan antara subyek dan obyek dakwah tersebut merupakan wujud
“Jama`ah”.
6. Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah mulai dari Ranting sampai Pusat, tugas
pokoknya ialah memberikan pimpinan secarfa hirarkhis, agar Corps-corps Muballigh
Muhammadiyuah tersebut dapat melakukan “Dakwah Jama`ah” seperti yang
dimaksud dengan sebaik-baiknya, dan berhasil.
7. Tugas kewajiban dan tanggungjawab pelaksanaan keputusan Muktamar ke 38
mengenai “Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera” atau “Dakwah Jama`ah”
adalah di tangan Persyarikatan itu sendiri; pengaturan/pimpinannya di tangan
Pimpinan Persyarikatan (mulai Pusat sampai Ranting) dan pasukannya adalah
“Coprs Muballigh Muhammadiyah” di Ranting-ranting.
8. Berhubung dengan itu maka apa yang telah diputuskan oleh Muktamar ke 38 yang
lalu tentang adanya “BADAN PEMBINA KELUARGA DAN MASYARAKAT
SEJAHTERA MUHAMMADIYAH” atau BPKMSM, yang adanya di tiap-tiap eselon
Pimpinan Persyarikatan, bukanlah merupakan “Badan yang memegang Pimpinan”
untuk melaksanakan keputusan “Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera”
atau “Dakwah Jama`ah”.
BPKMSM tersebut adalah merupakan “Badan Pembantu Pimpinan Persyarikatan”
di tiap eselon masing-masing yang bertugas sebagai Braintrust, Biro, atau Tim
Asistensi, yang bertugas menyumbangkan pemikiran berupa konsepsi-konsepsi dan
rencana-rencana kepada Pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing dalam
melaksanakan keputusan Muktamar ke 38 tentang “Pembinaan Keluarga dan
masyarakat Sejahbtera” atau “Dakwah jama`ah”.
9. BPKMSM tidak ada hubungan komando dan administrative secara vertical (dari atas
ke bawah atau sebaliknya). Hanya mengenai soal-soal teknis dan dengan mandat
dan atas nama Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan vertical untuk
bimbingan dan nasehat. Dan untuk sementara waktu dalam masa pembinaan,
berdasar putusan Sidang PP Muhammadiyah (Pleno) tanggal 18 Desember 1971,
BPKMSM hanya diadakan di tingkat Pusat. Sedang di Wilayah, Daerah, dan Cabang
dicukupkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing.
10. Hubungan keluar organisasi dalam soal ini adalah di tangan Pimpinan Persyarikatan.
11. Seperti yang telah ditetapkan oleh Muktamar ke 38 yang baru lalu, aspek-aspek
kemasyarakatan yang harus digarap oleh “Corps Muballigh Muhammadiyah” di
Ranting-ranting dalam rangka “Pembinaan Keluarga dan Masyakarat Sejahtera”
dengan pimpinan, bimbingan, dan petunjuk dari Pimpinan Persyarikatan ialah:
a. Bidang ke-Agamaan
b. Bidang Sosial
c. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
d. Bidang Ekonomi
e. Bidang Kesehatan
(Hanya dalam bidang kesehatan, khususnya mengenai “Perencanaan Keluarga”,
pelaksanaannya ditugaskan kepada Majelis/Bagian PKU, ialah dengan mendirikan
Klinik Bimbingan Perkawinan dan Klinik Perencanaan Keluarga, dengan berdasarkan
keputusan Majelis Tarjih).
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Berhubung dengan itu maka kami instruksikan:
1.

2.

Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah: Wilayah, Daerah. Cabang dan Ranting supaya
segera merencanakan pelaksanaan keputusan Muktamar tersebut berdasarkan
pengertian sebagaimana yang kami terangkan di atas. Bagi yang telah merencanakan
atau sudah melaksanakan keputusan Muktamar tersebut di atas, agar segera
menyesuaikan.
Untuk menertibkan dan menetapkan pelaksanaannya lebih lanjut agar mnasingmasing pimpinan mengadakan “Rapat Kerja Pimpinan” di tingkat masing-masing.

Demikianlah hal-hal yang perlu kami jelaskan dan kami instruksikan untuk
dimaklumi dan dipenuhi sebagaimana mestinya dan dengan sebaik-baiknya.
Mudah-mudahan Allah SWT. selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya
kepada kita semua serta pertolongan, kemampuan, dan kekuatan. Amin.
Wassalam
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Wakil Ketua,
Sekretaris,
dto.
dto.
M. Djindar Tamimy
Drs. Mhd. Djazman

***
Lampiran surat PP Muhammadiyah
Nomor A/1-343/1972 tgl. 25 April 1972
Tentang:

PEDOMAN POKOK TENTANG PEMBENTUKAN JAMA’AH
A. Jama‘ah adalah sekelompok orang atau keluarga dalam satu lingkungan tempat
tinggal yang merupakan satu ikatan yang diusahakan pembentukannya oleh seorang
atau beberapa orang anggota Muhammadiyah dalam lingkungan tersebut.
B. Jama‘ah merupakan dakwah dengan menggunakan sistem pembinaan masyarakat
dengan menggiatkan anggota Muhammadiyah dalam tugasnya sebagai muballigh.
C. Jama‘ah dibentuk dengan wewenang Persyarikatan.
D. Kegiatan Jama‘ah meliputi segi-segi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
ditujukan kepada pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan
masyarakat serta menjadi warganegara yang baik.
E. Secara operasional terbentuknya Jama‘ah menjadi tanggungjawab Pimpinan
Persyarikatan, yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah.
F. Jama‘ah dipimpin oleh Pamong Jama‘ah, terdiri dari seorang ketua, yang disebut
Bapak/Ibu Jama‘ah, yang dipilih oleh Jama‘ah, dan beberapa orang pembantunya
yang ditunjuk oleh Bapak/Ibu Jama‘ah.
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PENJELASAN
1.
Setiap anggota Muhammadiyah berkewajiban memrakarsai terbentuknya Jama‘ah
di lingkungan tempat tinggalnya. Apabila di lingkungan itu terdapat beberapa orang
anggota Muhammadiyah, mereka itu bersama-sama mengusahakannya. Mungkin
Jama‘ah yang mereka bentuk hanya terdiri dari sekelompok keluarga
Muhammadiyah belaka, karena di lingkungan itu tidak ada keluarga lainnya. Tetapi
hakekat hidup berjama‘ah seharusnya mengikut-sertakan keluarga-keluarga di luar
anggota Persyarikatan yang saling berdekatan tempat tinggalnya dengan keluarga
Muhammadiyah. Oleh karena itu apabila hanya ada seorang anggota
Muhammadiyah, ia berkewajiban memrakarsai terbentuknya Jama‘ah dengan
tetangganya. Semua itu didasarkan atas kemampuan dan kesukarelaan (bagi
keluarga/orang bukan anggota Muhammadiyah).
Mengingat bahwa terbentuknya Jama‘ah bukan sekedar pro forma, tetapi telah
menjadi keyakinan cara hidup keluarga Muhammadiyah yang akan diikuti dengan
usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan menuju terwujudnya cita-cita Persyarikatan,
maka perlu diperhitungkan besar-kecilnya jumlah anggota dan luas lingkungan
Jama‘ah dengan kemampuan mengurusinya. Kita-kira satu Jama‘ah terdiri dari 5
(lima) orang sampai 10 (sepuluh) keluarga, menurut besar-kecilnya anggota keluarga
yang akan diurusi.
2.
Setiap anggota Muhammadiyah adalah pelaksana tujuan Persyarikatan, yaitu
melaksanakan Dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar. Oleh karena itu ia akan
berusaha membawakan jama‘ah sebagai arena dan sasaran kegiatan dakwahnya.
Jama‘ah adalah bagian dari masyarakat; ia hidup dan berkembang sesuai dengan
hidup dan berkembangnya masyarakat. Sebagai arena dan sasaran dakwah,
Jama‘ah tidak cukup dibina dengan sistem pidato-pidato melulu, tetapi kita harus
menggunakan sistem pembinaan masyarakat (social development). Dakwah dengan
sistem pembinaan masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan,
percontohan dan sekaligus penghayatan dari segala sesuatu yang didakwahkan
oleh si da‘i sendiri bersama-sama dengan anggota jama‘ahnya.
Membina masyarakat tidak mungkin berhasil dengan segala macam paksaan. Oleh
karena itu si da‘i harus tetap berjiwa muballigh.
3.
Jama‘ah yang dibentuk oleh anggota-anggota Muhammadiyah pada hakekatnya
adalah suatu proyek Persyarikatan. Namun dilihat dari segi organisasi, Jama‘ah
adalah lembaga masyarakat. Wewenang Persyarikatan terbatas kepada
memimpinkan pelaksanaan keputusan-keputusan Persyarikatan yang meliputi
pembinaan masyarakat melalui anggota-anggota Persyarikatan sebagai
penggeraknya. Dengan demikian terwujudnya Jama‘ah-Jama‘ah akan mempunyai
corak-corak dasar, isi, dan arah yang sesuai dengan tujuan Persyarikatan.
Selanjutnya perkembangan dan aktivitas Jama‘ah diserhkan kepada Jama‘ah itu
sendiri. Anggota Muhammadiyah di dalamnya sebagai inti Jama‘ah bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dan kemajuan Jama‘ahnya.
4.
Sudah jelas bahwa tujuan mendirikan Jama‘ah dan hidup berjama‘ah ini, tidak lain
untuk mencapai kesejahteraan bersama; yaitu kesejahteraan hidup dan sesuai
dengan tuntunan Islam. Kesejahteraan lahiriyah maupun batiniyah yang meliputi
segi penghidupan dan kehidupan umat manusia yang diridhai Allah SWT.
Adapun materi dari kegiatan-kegiatan menuju kesejahteraan ini telah diputuskan
dalam Muktamar ke 38 di Ujung Pandang, yaitu keputusan tentang pembinaan
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5.

6.

keluarga dan masyarakat sejahtera. Sebagai warga negara Indonesia, setiap anggota
Muhammadiyah di dalam Jama‘ah tidak dapat meninggalkan pembinaan kewarganegaraan yang yang dihajatkan oleh negara kita, sehingga timbulnya Jama‘ahJama‘ah kita akan merupakan sumbangan nyata bagi pembangunan Negara dan
Bangsa kita.
Pimpinan Muhammadiyah Ranting bertanggungjawab atas terwujudnya Jama‘ah
di Rantingnya. Secara operasional Pimpinan Muhammadiyah Ranting
menggerakkan dan memimpin anggota-anggota Persyarikatan untuk mampu
membentuk Jama‘ah. Petunjuk-petunjuk, saran-saran, dan tuntunan-tuntunan dari
Persyarikatan disampaikan oleh Pimpinan Muhammadiyah Ranting kepada
anggota-anggota Muhammadiyah yang menjadi inti Jama‘ah. Seterusnya Pimpinan
Muhammadiyah Ranting selalu mengadakan konsultasi, pengawasan, dan
penelitian terhadp pimpinan Jama‘ah dan jalannya Jama‘ah.
Proses dari terwujudnya ide hidup berjama‘ah menjadi lembaga yang bernama
“Jama‘ah” akan sampai kepada masalah kepemimpinan dari lembaga itu. Jama‘ah
harus ada pimpinannya. Mengingat kegiatan-kegiatan yang akan dipimpinkan oleh
Pimpinan Jama‘ah bersifat pembinaan masyarakat, di mana pimpinan sekaligus
menjadi subyek dan obyek pula, maka istilah “Pimpinan Jama‘ah” lebih tepat disebut
“Pamong Jama‘ah”.
Mula-mula dipillihlah Bapak/Ibu Jama‘ah oleh anggota Jama‘ah. Kemudian untuk
membantunya, Bapak/Ibu Jama‘ah dipersilakan menunjuk pembantu-pembantunya
yang diperlukan dari anggota Jama‘ah. Demikian sederhananya proses pembentukan
Pamong Jama‘ah ini, karena memang Jama‘ah itu sendiri adalah suatu bentuk
organisasi yang sederhana, di mana segala sesuatunya akan mudah
dimusyawarahkan oleh anggota-anggotanya.
PENUTUP

Di dalam praktek pembentukan Jama‘ah akan banyak sekali variasinya. Ini
disebabkan terutama oleh faktor lingkungan tempat tinggal anggota-anggota
Muhammadiyah yang sangat berbeda-beda. Kadang-kadang di satu tempat pembentukan
Jama‘ah secara formal akan segera memperlancar ide dan tujuan hidup berjama‘ah ini,
tetapi di tempat lain pembentukan Jama‘ah secara formal justru hanya akan berwujud
wadah tanpa isi belaka. Oleh karena itu sebagai prasarana pembentukan Jama‘ah-Jama‘ah
ini, forum pertemuan anggota-anggota Persyarikatan yang kontinyu perlu diselenggarakan
oleh Pimpinan Muhammadiyah Ranting dengan teratur. Di dalam forum tersebut segala
masalah Jama‘ah ini terus-menerus didiskusikan dan dicari bersama pemecahannya
dari pengalaman-pengalaman yang saling ditemui.
Juga setelah Jama‘ah itu terwujud, pertemuan-pertemuan anggota masih tetap
diperlukan untuk terus-menerus meningkatkan hidupnya Jama‘ah.
Akhirnya kepada Allah SWT. jua kita berserah diri dan memohon pertolonganNya dengan harapan semoga diridhai-Nya usaha kita bersama. Amin.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE 39
DI PADANG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Muktamar Muhammadiyah ke-39 yang berlangsung pada tanggal 5–10 Muharram
1395 bertepatan tanggal 17–22 Januari 1975 di Padang, setelah mendengar dan
memperhatikan :
1.
Amanat tertulis Bapak Presiden Suharto;
2.
Uraian Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali;
3.
Uraian Deputy Ketua Bappenas Prof. Abd. Majid Ibrahim;
4.
Pesan-pesan Penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah A. R. St. Mansur dan Prof.
Dr. Hamka;
5.
Pidato sambutan Gubernur Sumatera Barat Prof. Drs. Harun Zain yang juga mewakili
Menteri Dalam Negeri;
6.
Pidato sambutan Walikota Kotamadya Padang Drs. Hasan Basri Durin;
7.
Pidato sambutan Wakil Rabithah Alam Islamy Dr. H. Moh. Natsir;
8.
Khutbah Iftitah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah H. A. R. Fakhruddin;
9.
Prasaran mengenai “Da’wah Masa Kini” yang disampaikan oleh H. A.. Malik
Ahmad;
10. Prasaran mengenai “Sekitar Ekonomi” yang disampaikan oleh Ir. H. M. Sanusi;
11. Prasaran mengenai “Keluarga Sejahtera” yang disampaikan oleh Dr. H. Kusnadi;
12. Prasaran mengenai “Risalah Islamiyah” yang diusampaikan oleh H. Djarnawi
Hadikusuma;
13. Prasaran-prasran mengenai “Rencana Program Muhammadiyah Periode 1974 –
1977” yang disampaikan oleh:
a.
H. M. Djindar Tamimy tentang “Program Umum”;
b.
Bahar Herulaksono tentang “Jama`ah dan Da’wah Jama`ah”;
c.
H. Djarnawi Hadikusuma tentang “Peningkatan Mutu Pimpinan dan Anggota”;
d. H. Moh. Mawardi tentang “Pemurnian Amal Usaha”;
e.
H. M. Sa’duddin Jambek tentang “Pemurnian Amal Usaha Muhammadiyah”;
f.
H. S. Prodjokusumo tentang “Pembinaan Angkatan Muda”
14. Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1971–1974 yang disampaikan
oleh Sekretaris II H. Ramli Thaha, S.H.;
15. Laporan hasil pekerjaan Panitia Pemeriksa Keuangan yang disampaikan oleh H.
Usman Muttaqien;
16. Hasil pekerjaan Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang
disampaikan oleh Ketua Panitia H. M. Daris Tamim;
17. Hasil-hsil pembahasan dalam Komisi-komisi;
18. Hasil-hasil Keputusan Muktamar ke-37 dan ke-38 mengenai “Tajdid dan Program
Persyarikatan”;
maka Muktamar telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
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I.

LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 1971–1974
Muktamar Muhammadiyah ke-39 setelah mendengarkan Laporan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1971–1974 dan Laporan Panitia Pemeriksa Keuangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971–1974, yang masing-masing
disampaikan oleh sdr. H. Ramli Thaha, S.H., dan sdr. H. Usman Muttaqien, serta
mendengar dan membahas usul-usul dan saran-saran para peserta serta jawaban
dan penjelasan para pelapor, memutuskan sebagai berikut:
1.
Muktamar dapat memahami dan menerima baik Laporan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1971-1974, dan menyampaikan saran-saran sebagai
berikut:
a.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974 supaya segera
merumuskan dan menetapkan Qa‘idah-qa‘idah induk antar Majelis dan
Organisasi Otonom.
b.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974 supaya mulai
melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Wilayah-wilayah yang
sudah memenuhi syarat-syaratnya.
c.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974 supaya
memperjuangkan kepada Pemerintah R.I. agar peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan tidak menyimpang dari ajaran Islam.
2.
Muktamar mengesahkan Laporan Panitia Pemeriksa Keuangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1971-1974 dan menyampaikan saran-saran sebagai
berikut:
a.
Sistem Administrasi Keuangan perlu diatur kembali sehingga sesuai
dengan ketentuan-ketentuan administrasi keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
b.
Pada Biro Organisasi supaya diberi tugas kewajiban untuk:
(1) memberikan tuntunan administrasi keuangan sampai kepada eselon
Persyarikatan dan lembaga-lembaga terbawah.
(2) Setiap tahun diadakan pengamatan, pemeriksaan keuangan, untuk
dipertanggungjawabkan kepada Sidang Tanwir dan Muktamar.
(3) Conform (2) pada masing-masing eselon di bawahnya, untuk
Musyawarah tahunan pada tingkat masing-masing.
c.
Supaya penggalian dana dan pencarian sumber-sumber keuangan baru
yang halal lebih digiatkan dan ditingkatkan di masa mendatang dan perlu
dirumuskan penggunaannya dengan sebaik-baiknya.
d. Semua sumbangan dari dan kepada Muhammadiyah baik dari dalam
negeri maupun luar negeri harus lewat Pimpinan Persyarikatan.
e.
Karena uang, harta, dan milik Muhammadiyah jumlahnya tidak sedikit,
maka sebagai langkah pengamanannya, uang milik Muhammadiyah
supaya dititipkan/disimpan di Bank Pemerintah.
f.
Agar Persyarikatan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
tahunan.
3.
Muktamar melimpahkan wewenang kepada Tanwir membentuk Panitia
Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa keuangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyh beserta Majelis-Majelisnya serta mempertanggung- jwabkan
hasil kerjanya kepada Muktamar.
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II.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1974 – 1977
Muktamar memilih dan menetapkan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah
periode 1974 – 1977 dengan susunan sebagai berikut:
Pertama
: Ketua
: H. A. R. Fakhruddin
Wakil Ketua I
: H. A. Malik Ahmad
Wakil Ketua II
: H. M. Djindar Tamimy
Wakil Ketua III
: Prof. H. Kasman Singodimedjo, S.H.
Wakil Ketua IV
: Dr. H. Kusnadi
Sekretaris I
: H. Djarnawi Hadikusuma
Sekretaris II
: H. Ramli Thaha, S.H.
Anggota/Ketua
Biro Keuangan
: Ir. H. M. Sanusi
Anggota/Ketua
Biro Organisasi dan
Kader
: Drs. Mhd. Djazman
Kedua : Sementara Bendahara belum ditetapkan, tugas-tugas bendahara
dikerjakan oleh Sekretaris-sekretaris.
Ketiga:
Penambahan anggota sesuai dengan kebutuhannya akan ditetapkan
kemudian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar.
Catatan:
Sidang Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berlangsung di Yogyakarta
pada tanggal 11 s.d. 13 April 1975 telah mengambil keputusan tentang kelengkapan
anggota dan susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1974-1977, dengan
menambah anggota baru sebanyak 10 orang sehingga anggota Pimpinan Pusat
Muhammadiyah seluruhnya berjumlah 19 orang. Di samping itu Sidang Pleno
tersebut juga telah menetapkan Penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah
sebanyak 7 orang.
Berdasar keputusan Sidang Pleno tersebut, maka susunan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1974-1977 adalah sebagai berikut:
Penasehat
: 1. A. R. St. Mansur
2. K. R. H. Hadjid
3. Prof. Dr. Hamka
4. Prof. Dr. H. M. Rosyidi
5. K. H. A. Mukti
6. H. M. Yunus Anis
7. Prof. K. H. Farid Ma’ruf
Ketua
: H. A. R. Fakhruddin
Wakil Ketua I
H. A. Malik Ahmad
Wakil Ketua II
H. M. Djindar Tamimy
Wakil Ketua III
Prof. H. Kasman Singodimedjo, SH.
Wakil Ketua IV
Dr. H. Kusnadi
Sekretaris I
H. Djarnawi Hadikusuma
Sekretaris II
H. Ramli Thaha, SH.
Sekretaris III
H. M. Daris Tamim
Sekretaris IV
Drs. Sutrisno Muhdam
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Bendahara I
Bendahara II
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

H. Mh. Mawardi
Drs. H. Fahmy Chatib
Ir. H. M. Sanusi
Drs. Mhd. Djazman
H. M. S. Prodjokusumo
H. Ghozali Sahlan
H. A. Basuni
Ir. H. Basit Wahid
Drs. H. Lukman Harun
Drs. A. Rosyad Sholeh

III. PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 1974 – 1977
1.
Menerima baik prasaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang rencana
Program Muhammadiyah periode 1974 – 1977.
2.
Menetapkan prasaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang: Program
Muhammadiyah periode 1974-1977 menjadi; “PROGRAM MUHAMMADIYAH
PERIODE TAHUN 1974-1977” meliputi:
a.
Realisasi Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah
b.
Permurnian Amal Usaha Persyarikatan.
c.
Peningkatan mutu Pimpinan dan Anggota Persyarikatan.
d. Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah.
3.
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
melaksanakan program tersebut dan memimpinkan pelaksanaannya kepada
eselon-eselon Persyarikatan di bawahnya dalam batas-batas waktu sebagai
berikut:
Tahun 1975: Sudah selesai konsolidasi organisasi/Biro Organisasi dan Kader
Tahun 1976: Prioritas operasional Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.
Tahun 1977: Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah dalam sasaran target adalah
terbinanya Keluarga dan Masyarakat Sejahtera, dijadikan bahan evaluasi
Persyarikatan pada akhir periode.

***
PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 1974 - 1977
Bismilla: hirrahma: nirrahi:m
BAGIAN I
PENDAHULUAN
1.

PROGRAM DAN ALASAN PENYUSUNANNYA

1.1. Program ialah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam
batas waktu tertentu. Langkah mana terdiri dari serangkaian tindakan yang urutan
pelaksanaannya didasarkan pada perbandingan kepentingannya dinilai dari segi
tercapainya tujuan. Dengan program tersebut, kegiatan suatu gerakan dapat
dilaksanakan secara lebih terarah dan tertib, jelas motivasi dan arah yang hendak
dicapai serta penggunaan sarana-sarana yang diperlukannya.
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1.2. Berdasar penyelidikan ilmiah, untuk suksesnya suatu gerakan yang sudah
melembaga berupa ‘organisasi’ -– lebih-lebih yang dilandasi dan untuk mendukung
suatu ide, apalagi jika ide itu sudah merupakan ‘keyakinan dan cita-cita hidup –
program merupakan hal yang mutlak baginya.
1.3. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan bagi suatu gerakan adalah bekerja secara
acak-acakan, penyelewengan, dan pemborosan.
(1)
Artinya:
Janganlah kamu mengikuti (melakukan) sesuatu yang kamu tidak mempunyai
pengertian tentangnya.
(2)
Artinya:
Barangsiapa dari mereka yang menyimpang (menyelewengkan) dari perintah
Kami, Kami kenakan padanya dari siksa yang menyala.
(3)
Artinya:
Jangan sekali-kali kamu bertabdzir (pemborosan). Sesungguhnya orang-orang
yang bertabdzir itu, mereka adalah kawan syaitan.
Acak-acakan, penyelewengan, dan pemborosan dilarang; maka hukumnya haram.
Pembuatan program untuk mencegah adanya acak-acakan, penyelewengan, dan
pemborosan menjadi wajib.
2.

SUSUNAN PROGRAM
Program tersusun dari:
a. Latar belakang
(sebagai landasan)
b.
c.
d.
e.

3.

: 1. Prinsip-prinsip Persyarikatan
2. Evaluasi gerakan
3. Pengamatan situasi dan kondisi

Pemilihan sasaran
Pemilihan hal-hal yang diprioritaskan
Penentuan usaha-usaha untuk terselenggaranya prioritas tersebut
Rencana kerja dengan tahap-tahap waktu dan alokasi tugas.

PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 1974–1977.
Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan Persyarikatan sebagai hasil
pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, terutama keputusan Muktamar ke37 dan ke-38, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa Program
Muhammadiyah untuk tahun 1974–1977 yang dikemukakan dalam Muktamar
Muhammadiyah ke-39 adalah untuk pemantapan dan peningkatan pelaksanaan
Program Muhammadiyah tahun 1971–1974 keputusan Muktamar ke-38 tahun 1971
di Ujung Pandang dengan landasan keputusan Muktamar ke-37 tahun 1968 di
Yogyakarta, ialah: Program Konsolidasi untuk tajdid/pembaharuan kembali
Muhammadiyah.
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BAGIAN II
PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 1974–1977
(Matannya)
Bismillahirrahmanirrahim
I.

Latar belakang/landasan:
1.
Prinsip-prinsip Persyarikatan:
a.
Kepribadian Muhammadiyah.
b.
Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.
c.
Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.
d. Khittah Perjuangan Muhammadiyah.
e.
Garis-garis pelaksanaan da’wah Muhammadiyah.
f.
Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.
g.
Anggaran Dasar Muhammadiyah.
2.
Evaluasi gerakan
3.
Pengamatan kondisi dan situasi.
II. Sasaran:
Sasaran Program ialah: ‘TERBINANYA KELUARGA DAN MASYARAKAT
SEJAHTERA”.
III. Prioritas:
1.
Realisasi Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah
2.
Pemurnian amal usaha Persyarikatan
3.
Peningkatan mutu anggota dan pimpinan Persyarikatan
4.
Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah.
IV. Usaha
1.
Ke dalam:
Konsolidasi/pembinaan Persyarikatan:
a.
Personalia
b.
Organisasi
c.
Dana
d. Management, komunikasi, dan tata-usaha
e.
Hubungan dengan:
- Pemerintah
- Organisasi lain
dengan sasaran:
“Mewujudkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah Islam amar ma’ruf nahi mungkar
yang berkesanggupan menyampai- kan ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan
Sunnah Rasul saw. kepada semua golongan dan lapiran masyarakat dalam seluruh aspek
kehidupannya sebagai kebenaran dan hal yang diperlukan” (Keputusan Muktamar ke 38)
2.

Ke luar:
Operasional.
Obyeknya : kehidupan dan penghidupan Jama‘ah.
Fokusnya : Membina kehidupan beragama dalam seluruh aspeknya: ‘aqidah,
akhlaq, ‘ibadah, dan mu‘amalah duniawiyah.
Aspeknya : a. bidang pendidikan
b. bidang sosial
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3.
V.

c. bidang ekonomi
d. bidang kebudayaan
e. bidang hukum
f. bidang hubungan dengan luar negeri (solidaritas)
Implementasi : Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.

Rencana Kerja tahun demi tahun

VI. Alokasi tugas :
Pimpinan Pusat
Pimpinan Wilayah
Pimpinan Daerah
Pimpinan Cabang
Pimpinan Ranting
Catatan:
1.
Perlu dirumuskan secara lengkap, sistematis, dan terperinci mengenai konsep
“Keluarga dan Masyarakat Sejahtera”
2.
Perlu disusun rumusan mengenai “Risalah Islamiyah”

***
(Penjelasannya)
A. KERANGKA/POLA DAN SISTEMATIKANYA
Program Muhammadiyah tahun 1974 – 1977 dapat dibagankan sebagai berikut:

Keterangan gambar bagan:
No. 1 : Latar belakang/landasan:
a. Prinsip-prinsip Persyarikatan:
a.1. Kepribadian Muhammadiyah
a.2. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
a.3. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah
a.4. Khittah Perjuangan Muhammadiyah
a.5. Garis Pelaksanaan Da’wah Muhammadiyah
a.6. Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah
a.7. Anggaran Dasar Muhammadiyah
b. Evaluasi Gerakan
c. Pengamatan situasi dan kondisi.

246  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
No. 2 : Tujuan/Cita-cita:
Berdasar prinsip-prinsip Persyarikatan tersebut no. 1/a-1, a-2, a-3, jelas
tujuan/cita-cita perjuangan Persyarikatan ialah: Terwujudnya masyarakat
Islam yang sebenar-benarnya.
No. 3 : Persyarikatan Muhammadiyah (sebagai subyek):
Berdasar latar belakang tersebut no. 1/a, b, c, dan dengan mengingati tujuan/
cita-cita tersebut no. 2, Persyarikatan memilih:
a. Sasaran/target untuk tahun 1974-1977 (No. 4)
b. Hal-hal yang diprioritaskan (No. 5)
c. Usaha-usahanya (No. 6 dan No. 7)
d. Implementasinya (No. 8)
No. 4 : Sasaran/target:
“Terbinanya Keluarga dan Masyarakat Sejahtera”
Idea sasaran/target tersebut menjiwai dan mengerahkan seluruh kegiatan
Persyarikatan.
Hasil realitanya akan dijadikan bahan evaluasi/analisa pada akhir periode,
untuk membuat program selanjutnya.
No. 5 : Prioritas:
5.1. Realisasi Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.
5.2. Pemurnian amal usha Persyarikatan.
5.3. Peningkatan mutu anggota dan Pimpinan Persyarikatan.
5.4. Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah.
Untuk terselenggaranya prioritas tersebut, menetapkan usaha.
No. 6 : Usaha (tahap ke satu)
Konsolidasi/pembinaan Persyarikatan, dengan aspek-aspek:
a. Personalia
b. Organisasi
c. Dana
d. Management, komunikasi dan tata-usaha.
e. Hubungan dengan Pemerintah dan Organaisai-organisasi lain, dengan
sasaran (No. 6-A): “Mewujudkan Muhammadiyah sebagai Gerakan
Da’wah Islam amar ma’ruf nahi munkar yang berkesanggupan
menyampaikan ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan
Sunnah Rasul saw. kepada semua golongan dan lapisan masyarakat
dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai kebenaran dan hal yang
diperlukan”. (Keputusan Muktamar ke-38).
Idea usaha konsolidasi dengan seluruh aspeknya (No. 6) dan sasarannya
(No. 6-A) menjiwai dan mengarahkan segala kegiatan dalam bidang
konsolidasi.
Hasil realitasnya (No. 6-A) menjadi bahan evaluasi/analisa pada akhir
periode untuk dasar membuat program selanjutnya.
No. 7 : Usaha (tahap ke dua):
Operasional:
1. Obyeknya : Kehidupan dan penghidupan Jama‘ah.
2. Fokus dan aspek-aspeknya.
Fokusnya : membina kehidupan beragama dalam seluruh aspeknya
(‘aqidah, akhlaq, ‘ibadah, dan mu‘amalah duniawiyah)
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Aspeknya : a. bidang Pendidikan
f. bidang Sosial
g. bidang Kebudayaan
h. bidang Ekonomi
i. bidang Hukum
j. bidang Hubungan Luar Negeri (solidaritas)
No. 8 : Implementasinya:
Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah
Catatan:
Rencana kerja dengan tahap-tahap waktunya dibebankan kepada masing-masing
tingkat Pimpinan Persyarikatan.
Alokasi tugas berdasar dan sesuai dengan Surat Keputusan PP nomor: A/1-534/72
tanggal 22 Juni 1972 tentang: Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Persyarikatan.
Dengan bagan tersebut dapat diketahui secara menyeluruh Program tersebut,
yang mencakup kerangka, scope, sasaran, dan arah kegiatan yang akan dilakukan
serta urutan tindakan yang tepat berdasarkan kepentingannya. Dengan demikian
dapat diketahui dengan gamblang/jelas, bahwa Program tersebut merupakan satu
unit (satuan) yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan bersifat kontinyu
(berkelanjutan).
B.

PERINCIANNYA
Pertama : Latar belakang sebagai landasan
1.

2.

Prinsip-prinsip Persyarikatan, berdasarkan rumusan:
1.1. “Kepribadian Muhammadiyah”, ialah suatu rumusan yang telah dapat
menggambarkan Muhammadiyah secara totalitas (lengkap).
1.2. Dalam bidang “Keyakinan dan Cita-cita Hidup”:
d. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan
penjelasannya.
e.
Rumusan matan “Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah”
dengan pedoman dan cara memahaminya.
1.3. Dalam bidang “teori/garis perjuangannya”:
a.
Khittah Perjuangan Muhammadiyah (Keputusan Tanwir th. 1969).
b.
Garis Pelaksanaan Da’wah Muhammadiyah (Keputusan PP
Muhamma-diyah No. 14/1970)
c.
Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah (Keputusan Muktamar ke 38).
1.4. Dalam bidang Organisasi:
Anggaran Dasar Muhammadiyah.
Evaluasi (penilaian):
Dengan evaluasi ini dimaksudkan untuk bisa mengetahui keadaan
(kondisi) Persyarikatan dewasa ini.
Proses kehidupan dan perjuangan Persyarikatan dalam melintasi
beberapa tahap zaman, mulai zaman penjajahan Belanda, zaman penindasan
Jepang, zaman Proklamasi Kemerdekaan yang diikuti revolusi yang
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multikompleks dengan tahapannya masing-masing, bermacam-macam faktor
telah mempengaruhi Persyarikatan.
Dalam bidang idiil (keagamaan):
Pengaruh kebudayaan barat yang materialistis dan sekularistis,
propaganda dari ajaran-ajaran agama lain terutama nasrani, ajaran bermacammacam aliran kebatinan dan lain sebagainya, mengaburkan prinsip-prinsip
terutama yang berhubungan dengan keyakinan dan cita-cita hidup
Persyarikatan.
Dalam bidang Khittah (garis) perjuangan:
Menonjol dan berpengaruhnya perjuangan politik kenegaraan, terutama
sesudah kemerdekaan; sehingga akhirnya fungsi dan missi Muhammadiyah
sebagai Gerakan Da’wah yang menitik-beratkan perjuangannya dalam bidang
penggarapan masyarakat secara langsung menjadi kabur.
Dalam bidang gerak dan amal usaha:
Kegiatan gerak dan amal usaha yang semula merupakan ikhtiar untuk
mencapai maksud dan tujuan berdasarkan asas hidup dan perjuangannya,
akhirnya seakan-akan menjadi tujuan. Setelah itu, maka gerak dan amal usaha
menjadi lepas dari asas serta maksud dan tujaunnya. Penyelenggaraan amal
usaha dikerjakan asal laku dan dimaui oleh masyarakat. Di samping itu, yang
semula gerakan dan amalan itu dilaksanakan dengan penuh kreasi, akhirakhir ini dikerjakan secara tradisionil. Perkembangannya mengarah kepada
kuantita, kurang memperhatikan kualitanya.
Dalam bidang organisasi:
Penyelenggaraan administrasi yang semula dikerjakan dengan tertib dan
rapi, akhir-akhir ini sangat kurang mendapat perhatian. Ketentuan-ketentuan
kehidupan berorganisasi, sebagaimana telah diatur dalam AD, ART, dan lain
sebagainya, yang semula dipatuhi dengan disiplin yang tinggi, akhirnya
kurang ditepati. Setelah terjadi pergolakan, terutama sesudah zaman
kemerdekaan ini, belum dapat ditemukan struktur organisasi yang dianggap
tepat bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Lebih-lebih dalam menghadapi
perkembangan yang akan datang.
Dalam pada itu, dalam kalangan Muhammadiyah sendiri senantiasa
timbul juga pikiran-pikiran dan usaha-usaha untuk dapat mempertahankan
prinsip-prinsip Muhammadiyah dalam bidng-bidang tersebut, yang antara
lain ialah berupa rumusan-rumusan:
1.
Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
2.
Khittah Muhammadiyah (keputusan Muktamar ke-33 di Palembang)
3.
Pemisahan Muhammadiyah dari Masyumi.
4.
Kepribadian Muhammadiyah.
Dan akhirnya yang sangat menonjol ialah keputusan-keputusan yang
telah diambil dalam Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 dan
Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971.
Muktamar ke 37 bertemakan “Tajdid/Pembaharuan”. Di dalam sidang
Tanwir sebelum Muktamar tersebut secara bulat diambil kesimpulan bahwa
untuk mengembalikan dan memantapkan Muhammadiyah sebagai Gerakan
Islam dan Gerakan Da’wah Islam dalam arti yang sebenar-benarnya, perlu
diadakan tajdid/ pembaharuan dalam Muhammadiyah lebih dahulu. Hal ini
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yang sering diistilahkan dengan “Memuhammadiyahkan kembali
Muhammadiyah”. Maka Muktamar ke-37 telah mengambil keputusan mengenai
program Muhammadiyah bersifat konsolidasi/pembinaan Persyarikatan
sebagai Gerakan Islam dan sebagai Gerakan Da’wah Islam.
Program konsolidasi/pembinaan Persyarikatan itu ditujukan untuk
pembinaan dalam bidang:
1.
Keyakinan dan Cita-cita Hidup;
2.
Khittah perjuangan
3.
Gerak dan amal usaha
4.
Organisasi
Muktamar ke-38 sebagai rangkaian dan kelanjutan Muktamar ke-37
dengan tema “Meningkatkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah Islam”
telah berhasil mengambil keputusan yang berupa:
1.
Program Muhammadiyah tahun 1971-1974, terdiri atas:
a.
Program konsolidasi (melanjutkan program Muktamar ke-37);
b.
Program operasionil sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Da’wah
Islam.
Program operasionil tersebut menetapkan sasaran/targetnya, ialah:
Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera. Sedang untuk
mencapainya ialah dengan usaha pokok: Gerakan Jama‘ah dan Da’wah
Jama‘ah, yang ditunjang oleh intensifikasi tabligh (da’wah untuk
pembinaan obyek/proyek khusus) dan peningkatan dan penertiban
sekolah-sekolah Muhammadiyah (pembinaan generasi mendatang yang
terdidik dan terpelajar).
2.
Pernyataan yang berisi penegasan pendirian Muhammadiyah terhadap
persoalan politik dan pembangunan.
Pada waktu sekarang ini, dapatlah dinilai bahwa keadaan Persyarikatan
sudah mulai terkonsolidir/terbina dalam segi-segi yang penting tersebut, di
samping itu juga mulai siap melakukan tugas operasionilnya sebagai Gerakan
Islam dan Gerakan Da’wah Islam dengan sistem dan metode hasil pengamatan
yang cermat serta fikiran yang maju dan matang.
Catatan:
Apabila Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah kurang hati-hati dalam
menerima dan menggunakan bantuan-bantuan dari luar yang akhir-akhir ini
terasa begitu melimpah, maka hal itu akan dapat menjadi faktor penghambat
bagi perkembangan Muhammadiyah ke arah yang telah digariskan oleh
prinsip-prinsip Persyarikatan, atau malah mungkin dapat membelokkan.
Faktor dana memang menjadi soal yang menentukan dalam
perkembangan Muhammadiyah lebih lanjut. Oleh karena itu semangat
“swadaya dan swasembada”, begitu pula mental sanggup berdikari dengan
kesanggupan untuk berkorban harus lebih ditingkatkan terus.
3.

Pengamatan situasi dan kondisi
Dengan hasil pengamatan situasi dan kondisi, kita akan dapat
mengetahui posisi kita, dan lebih lanjut dapat menentukan kebijaksanaan dalam
mengemudikan dan mengarahkan bahtera Gerakan kita. Dalam negara kita
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dewasa ini, jelas faktor utama yang mampu menciptakan situasi dan kondisi
dalam negara kita adalah Pemerintah. Kebijaksanaan Pemerintah adalah
berdasarkan:
a.
Pancasila
b.
UUD 1945
c.
GBHN (TAP MPR tahun 1973)
d. Pelita II
Dari dan dengan kesemuanya itu, bagi kita yang mau mempelajari dengan
sungguh-sungguh, akan dapat memahami dengan jelas ke mana dan
bagaimana bentuk kehidupan bangsa dalam masyarakat dan negara Indonesia
selanjutnya di arahkan.
Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, harus pandai-pandailah
kita menjalankan kemudi bahtera Persyarikatan, agar terpelihara eksistensinya,
dapat lancar jalannya, dan yang terpenting ialah terpelihara prinsip-prinsipnya
terutama yang fundamental, untuk secara aktif dan positif berpartisipasi dalam
pembangunan nasional dewasa ini.
Ke dua : Pemilihan sasaran/target.
“Sasaran/target” ialah kondisi tertentu yang akan dicapai oleh serangkaian
kegiatan dalam batas waktu tertentu. Dalam scope pencapaian tujuan/cita-cita
perjuangan, sasaran/target yang dimaksud dalam program ini merupakan tujuan
perantara, yang akan mendekatkan kepada tujuan/cita-cita.
Dalam periode 1974-1977 dalam rangka Program Muhammadiyah telah
ditetapkan sasaran/targetnya, ialah: “Terbinanya keluarga dan masyarakat
sejahtera”, dengan pengertian, terbinanya keluarga sejahtera sebagai basis/sendi
masyarakat yang sejahtera (melanjutkan keputusan Muktamar ke-38).
Sebagaimana telah kita maklumi bahwa tujuan/cita-cita perjuangan
Muhammadiyah adalah: terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Masyarakat itu terdiri dan terjadi dari individu-individu yang berkumpul
melakukan jalinan kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup materiil dan
spirituil, jasmani dan rohani,. Jadi unsur pokok masyarakat adalah individu.
Keluarga/rumah-tangga mempunyai peranan yang sangat penting dalam
melahirkan, membentuk dan mengarahkan serta menampung kembali individuindividu itu.
Individu-individu itu pada umumnya dilahirkan dalam keluarga. Dasar-dasarnya
dibentuk oleh dan dalam keluarga. Diarahkan kegiatannya dalam masyarakat oleh
keluarga. Dan kemudian apabila telah selesai kiprahnya dalam masyarakat, maka
akan kembali dan ditampung oleh keluarga untuk di upgrade dan di refresh lebih
lanjut. Dengan demikian jelaslah pentingnya fungsi keluarga/rumah-tangga dalam
rangka pembentukan masyarakat.
Berhubung dengan “keluarga sejahtera” dan “masyarakat sejahtera” telah dipilih
sebagai sasaran/terget seluruh kegiatan Persyarikatan sekarang ini, maka jelas
sangat perlu dan mutlaklah bagi kita mempunyai gambaran yang lengkap dan
menyeluruh mengenai Keluarga Sejahtera dan Masyarakat Sejahtera, baik
konsepsinya sampai juga programmingnya.
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Ke tiga : Pemilihan prioritas
Yang dimaksud dengan prioritas dalam program ini ialah: faktor-faktor yang
mempunyai peranan sangat penting dan menentukan bagai tercapainmya sasaran/
target yang dimaksud, sesuai dengan kondisi Persyarikatan dan situasi serta kondisi
lingkungan pada umumnya. Untuk periode 1974-1977 dalam rangka mencapai
sasaran “terbinanya keluarga dan masyarakat sejahtera” dipilih prioritasnya dengan
urutan sebagai berikut:
1.
Realisasi Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah (Keputusan Muktamar ke-38).
2.
Pemurnian amal usaha Persayarikatan.
3.
Peningkatan mutu anggota dan Pimpinan Persyarikatan.
4.
Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah.
Ad. 1: Realisasi Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.
Yang dimaksud dengan “Jama`ah” di sini ialah: sekelompok keluarga/rumah-tangga
dalam satu lingkungan tempat tinggal yang merupakan satu ikatan, yang
pembentukan dan pembinaannya diusahakan oleh anggota Persyarikatan.
Jama‘ah dalam wujud seperti itu dijadikan sistem pembinaan masyarakat oleh
Muhammadiyah. Jama‘ah menjadi tempat pembinaan kehidupan dan penghidupan
masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat,
materiil dan spirituil, jasmani dan rohani, dunia akhirat, sebagai warganegara yang
baik.
Pembinaan Jama‘ah dilakukan dengan “Da’wah Jama‘ah”.
Da’wah Jama‘ah menjadi suatu sistem da’wah, ialah da’wah dengan sistem
pembinaan masyarakat secara berkelompok.
Jama‘ah adalah lembaga masyarakat, bukan eselon Persyarikatan. Anggota
Persyarikatan sebagai Pembina Jama‘ah berkewajiban memberikan motivasi,
pengarahan, dan pedoman kegiatan kehidupan dan penghidupan Jama‘ah dengan
ajaran Islam.
Gerakan Jama‘ah dan kegiatan Da’wah Jama‘ah akan dapat mengadakan perubahan
secara fundamental kehidupan dan kegiatan Persyarikatran untuk masa-masa
mendatang.
Pelaksanaan gerakan Jama‘ah dan kegiatan Da’wah Jama‘ah bertumpu sepenuhnya
pada mutu, kegiatan dan pengorganisasian anggota Persyarikatan seumumnya,
tanpa kecuali.
Gerakan Jama‘ah dan kegiatan Da’wah Jama‘ah untuk selanjutnya merupakan
usaha pokok Persyarikatan dalam mencapai sasaran/ targetnya dalam rangka
pencapaian tujuan/cita-citanya.
Mengingat pentingnya Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah untuk masa sekarang dan
masa selanjutnya dalam Persyarikatan kita, akan “konsepsinya” dan
“programmingnya” perlu dijelaskan secara terinci lebih lanjut, sehingga dapat
difahami dan diyakini.
Ad. 2 : Pemurnian amal usaha.
Amal usaha yang dilakukan oleh Persyarikatan antara lain berupa proyek-proyek,
pada hakekatnya adalah ikhtiar untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan.
Tetapi akhir-akhir ini terasa bahwa amal usaha dan proyek-proyek tersebut telah
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bergeser, seakan-akan menjadi tujuan.
Setelah demikian, maka amal usaha dan proyek-proyek tersebut lalu lepas dari asas
serta maksud dan tujuan. Penyelenggaraan amal usaha tidak lagi dilandasi oleh
asas dan tidak lagi mengarah kepada tercapainya maksud dan tujuan, tetapi
dilaksanakan asal laku dan dimaui masyarakat.
Akhirnya amal-usaha dan proyek-proyek Persyarikatan tidak dapat mendekatkan
Persyarikatan kepada maksud dan tujuannya, tidak dapat menjadi sarana
Persyarikatan, bahkan hanya akan menjadi beban Persyarikatan saja.
Berhubung dengan itu, mengingat sasaran/target yang harus dicapai mulai periode
sekarang ini ialah “terbinanya keluarga dan masyarakat sejahtera seperti yang dicitacitakan oleh ajaran Islam” yang merupakan tujuan perantara dalam rangka
pencapaian tujuan yang sebenarnya, maka amal-usaha amal-uisaha dan proyekproyek Persyarikatan harus dikembalikan kepada fungsi yang sebenarnya,
dimurnikan sebagaimana maksud semula.
Dikaitkan dengan maksud gerakan Jam‘ah dan Da’wah, maka amal-usaha amalusaha dan proyek-proyek Persyarikatan harus merupakan forum penyaluran
pesadaran dan kegiatan masyarakat tentang ajaran yang dibawa oleh
Muhammadiyah dan sebagai sarana da’wah Islam lebih lanjut.
Mengingat pentingnya masalah ini, maka perlu dijelaskan lebih lanjut secara terinci,
baik mengenai konsepsinya maupun programmingnya.
Ad. 3 : Peningkatan mutu anggota dan pimpinan.
Segala apa yang telah diuraikan di muka, baik Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah
ataupun permunian amal usaha, suksesnya dalam pelaksanaan haruslah dalam
dukungan dan di tangan orang-orang yang bermutu, baik kualitasnya ataupu
keahlian dan ketrampilannya. Baik dia itu anggota, lebih-lebih lagi pimpinan. Oleh
karenanya, anggota-anggota Persyarikatan lebih-lebih lagi pimpinannya haruslah
orang yang bermutu.
Ciri-ciri orang yang bermutu itu antara lain adalah sebagai berikut:
dasar hidupnya adalah iman yang bertumpu kepada kepercayaan tauhid.
Sikap dan pandangan hidupnya menyatakan bahwa seluruh hidupnya untuk
ber‘ibadah kepada Allah guna mendapatkan keridhaan-Nya, diisi dengan amal
shalih/amal ibadah, berupa jihad fi sabilillah li i‘la‘i kalimatillah untuk
kemakmuran hidup dan kehidupan di dunia, jasmani dan rohani, materiil
dan spirituil, dunia dan akhirat.
Berakhlaq mulia dan pekerti utama; berani menegakkan kebenaran dan
keadilan, perwira, jujur, dan ikhlas, serta sanggup berkorban dengan apa yang
dimilikinya, baik berupa tenaga, fikiran, waktu, harta, dan lain sebagainya
untuk cita-citanya.
Mempunyai ilmu yang cukup dan ketrampilan yang memadai untuk
melaksanakan perjuangannya menurut bidangnya masing-msing.
Berbadan sehat dan tangkas.
Sadar dan yakin bahwa Persyarikatan adalah alat dan wadah untuk melakukan
ajaran-ajaran agamanya dalam mewujudkan cita-citanya.
Maka Persyarikatan harus dapat merumuskan gambaran seorang Muslim yang baik
dan seorang pemimpin muslim yang baik serta dapat menerapkannya dalam
kehidupan Persyarikatan.
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Persoalan ini adalah merupakan kunci dan sentral dari seluruh persoalan kehiupan
Persyarikatan untuk suksesnya dalam perjuangan.
Berhubung dengan itu, maka mengenai peningkatan mutu anggota dan Pimpinan
Persyarikatan perlu diterangkan secara perinci lebih lanjut.
Ad. 4 : Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah
Perjuangan Muhammadiyah dalam mencapai cita-cita dan tujuannya tidak akan
kunjung selesai dan tidak boleh berhenti. Perjuangan itu mesti dilakukan terusmenerus, susul-menyusul dari satu angkatan ke angkatan lanjutannya. Bahkan lebih
dari itu, harus selalu ditingkatkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan
manusia dan masyarakat pada umumnya.
Maka dari itu, untuk kelangsungan perjuangan dalam mencapai maksud dan
tujuannya, selain harus melakukan operasi ke luar Persyarikatan, harus pula selalu
mengadakan konsolidasi ke dalam terutama pembinaan terhadap angkatan
mudanya.
Persyarikatan harus selalu menyiapkan angkatan mudanya yang dapat menjadi
pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammdiyah dan
perjuangannya. Bila tidak demikian, maka dapatlah dipastikan bahwa perjuangan
Muhammadiyah akan berhenti, mandeg atau menyimpang dari garis perjuangannya,
karena ketiadaan tenaga penyambung yang mengerti, memahami, dan meyakini
akan prinsip-prinsip Persyarikatan, baik mengenai idenya, teori perjuangannya,
sampai kepada pelaksanaannya.
Soal pembinaan angkatan muda dalam Muhammadiyah akan menentukan
kelangsungan hidup dan suksesnya amal usaha serta perjuangan Muhammadiyah
pada masa kini dan mendatang. Pembinaan angkatan muda dalam Muhammadiyah
bukan menjadi tanggungjawab angkatan muda itu sendiri, tetapi menjadi
tanggungjawab Muhammadiyah secara keseluruhan. Persoalan ini lebih lanjut perlu
dijelaskan secara terinci dan luas.
Ke empat : Usaha-usaha untuk terselenggaranya prioritas.
Setelah sasaran/target ditentukan, begitu pula hal-hal yang diprioritaskan
ditetapkan, maka pemikiran lebih lanjut ialah mengenai usaha-usaha apa yang
perlu dilaksanakan agar hal-hal yang diprioritaskan tersebut dapat terselenggara
dengan sebaik-baiknya, sehingga sasaran/target yang dimaksud dapat dicapai
dengan semestinya.
Mengenai usaha dalam Progrm ini, yang akan dibicarakan ialah:
1.
Pentahapannya:
Dari segi ini, secara teoritis usaha dibagi menjadi dua tahap:
1.1. Bersifat ke dalam, ialah berupa pembinaan/konsolidasi Persyarikatan.
1.2. Bersifat ke luar, ialah berupa operasional.
2.
Pengarahannya:
a.
Dalam bidang pembinaan/konsolidasi, diarahkan kepada:
2.1. Sasaran/targetnya:
“Mewujudkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah Islam amar
ma’ruf nahi munkar yang berkesanggupan menyampaikan ajaran
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3.

Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasul saw. kepada
semua golongan dan lapisan masyarakat dalam seluruh aspek
kehidupannya, sebagai kebenaran dan hal yang diperlukan”.
(Keputusan Muktamar ke-38).
Sasaran tersebut merupakan sasaran perantara dalam program ini.
2.2. Aspek-aspeknya:
(a) Bidang personil
(b) Bidang organisasi
(c) Bidang dana
(d) Bidang management, komunikasi dan tata-usaha
(e) Hubungan dengan pemerintah dan organisasi lain.
Pembinaan aspek-aspek tersebut diarahkan kepada keseluruhan halhal yang diprioritaskan.
2.3. Materinya:
Mengenai materinya, pada dasarnya dan secara umum dapat
menggunakan bahan-bahan seperti yang diputuskan Muktamar ke38 tahun 1971. Pelaksanaannya supaya lebih ditingkatkan.
b.
Dalam bidang operasional, diarahkan kepada:
1.
Obyeknya : Kehidupan dan penghidupan Jama‘ah.
2.
Fokusnya : Membina kehidupan beragama dalam seluruh aspeknya
(‘aqidah, akhlaq, ‘ibadah, dan mu‘amalah duniawiyah) yang benarbenar membawa kebahagiaan.
3.
Aspeknya :
a.
Bidang Pendidikan
b.
Bidang Sosial
c.
Bidang Kebudayaan
d. Bidang Ekonomi
e.
Bidang Hukum
f.
Bidang Hubungan luar negeri (solidaritas)
Implementasinya:
Dalam rangka mencapai sasaran/target “Keluarga dan masyarakat sejahtera”
dengan prioritas-prioritas dan melalui usaha-usaha tersebut, maka untuk tahun
1974-1977 implementasinya difokuskan kepada Gerakan Jama`ah dan Da’wah
Jama`ah. Karena gerakan tersebut dianggap sebagai satu kegiatan yang paling
pokok, dan merupakan hal yang masih baru. Sedang untuk amal usaha yang
lain, yang sudah rutiner dalam Muhammadiyah, apabila usaha pemurnian
dan konsolidasinya telah dapat difahami dan dilaksanakan, maka
pengetrapannya tinggal melaksanakan saja, karena lembaga dan aparatnya
sudah ada.
Ke lima : Rencana kerja dan alokasi tugas.

Sementara itu, mengenai rencana kerja untuk melaksanakan program ini,
dibebankan kepada Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah menurut tingkatannya,
terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi yang cepat berubah dan
berkembang. Dengan demikian pelaksanaannya akan lebih fleksibel dan dapat
menampung berbagai variasi.
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Sedang mengenai alokasi tugas, pada dasarnya sesuai dengan surat PP
Muhammadiyah nomor A-1/534/72 tanggal 22 Juni 1972 hal: Pedoman Tata-kerja
Pimpinan Persyarikatan.

***
BAGIAN III
PERHATIAN KHUSUS
Muhammadiyah adalah Gerakan berasaskan Islam; berarti bahwa Islam/Agama
Islam menjadi asas hidupnya, kehidupannya, dan perjuangannya.
Ass adalah hal yang menentukan faham hidup, pandangan hidup, dan sikap
hidup. Di samping itu, asas juga mengarahkan hidup dan kehidupan serta perjuangan.
Muhammadiyah yang hidup, kehidupan, dan perjuangannya berasaskan Islam,
dalam hidup dan kehidupannya tidak bisa lain kecuali untuk berjuang bagi “terwujudnya
masyarakat yang dicita-citakan oleh Islam, ialah masyarakat Islam yang sebenarbenarnya”.
Lebih lanjut, karena asas itu pula, Muhammadiyah berpendirian bahwa agar
hidup, kehidupan, dan perjuangannya dapat sesuai dengan asasnya, demikian pula
agar perjuangannya dalam mencapai maksud dan tujuannya dapat sukses, hanya ajaran
Islamlah yang harus dijadikan landasan, pegangan, pedoman, dan konsepsi yang harus
diperjuangkan.
Maka dari itu Muhammadiyah dalam hidup dan kehidupannya hanyalah untuk
berjuang guna menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mencapai tujuan:
“terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.
Dari kesemuanya itu, pengertian mengenai Islam bagi Muhammadiyah bukanlah
sekedar mengetahui bahwa agama Islam itu mengandung ajaran yang berhubungan
dengan soal-soal: ‘aqidah, akhlaq, dan syari‘at. Tetapi Muhammadiyah harus dapat
memahami bahwa Islam adalah lebih dari itu.
Muhammadiyah harus dapat memahami seluruh ajaran-ajaran tersebut (‘aqidah,
akhlaq, dan syari‘at Islam) dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, ditambah harus
juga dapat memahami apa sebab ajaran-ajaran tersebut diturunkan kepada manusia;
juga harus dapat mengenal proporsi dan fungsi ajaran-ajaran tersebut dalam rangka
hubungan secara keseluruhan.
Dengan memahami keseluruhannya itu, orang akan dapat menangkap “Risalah
Tuhan” yang terkandung dalam ajaran Islam. Dan dengan demikian orang akan dapat
memahami bahwa Agama Islam itu mengandung “Risalah” yang disebut “Risalah Islam”
atau “Risalah Islamiyah”.
Faham dan pengertian mengenai “Risalah Islam” atau “Risalah Islamiyah” itu akan
dapat meningkatkan pengertian seseorang dan pengamalannya tentang Islam dalam
rangka pengabdiannya kepada Allah SWT. Tuhan yang hak, dari ibadah dan amal shalih
dalam arti yang biasa kepada arti yang sebenar-benarnya.
Faham dan pengertian mengenai “Risalah Islam” atau “Risalah Islamiyah” itu
akan mendorong seseorang untuk bangkit berjuang menegakkan Islam yang sebenarbenarnya, dengan landasan, pegangan, dan pedoman, serta konsepsi ajaran Islam yang
sebenar-benarnya.
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Maka dari itu, untuk melengkapi rumusan-rumusan yang akan dijadikan
landasan, pegangan, dan pedoman Muhammadiyah dalam perjuangannya,
Muhammadiyah sangat perlu merumuskan secara lengkap, jelas, sistematis mengenai
“Risalah Islam” atau “Risalah Islamiyah” itu.
Dan sebagai kelengkapan Program Muhammadiyah tahun 1974-1977, agar
Muktamar ke 39 sekarang ini mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah
periode 1974-1977 untuk membuat rumusan mengenai “Risalah Islam” atau “Risalah
Islamiyah” itu.
Di samping itu, dipandang sangat perlu pengertian mengenai “Risalah Islam”
atau “Risalah Islamiyah” itu diterangkan seluas mungkin dalam setiap kesempatan dan
kemungkinan.
Catatan:
Hal-hal yang diprioritaskan dalam Program Muhammadiyah tahun 1974-1977 telah
dirumuskan oleh komisi-komisi dan disahkan oleh Muktamar berikut prasaranprasarannya sebagai kelengkapan dan merupakan Sub Progrm, yang terdiri dari:
1.
Jama‘ah dan Da‘wah Jama‘ah, dan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera.
2.
Pemurnian amal usaha Persyarikatan.
3.
Peningkatan mutu anggota dan Pimpinan Persyarikatan.
4.
Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah.

***
SUB PROGRAM

JAMA‘AH DAN DA’WAH JAMA‘AH
dan
KELUARGA DAN MASYARAKT SEJAHTERA
UMUM
1.
Dalam rangka menghadapi Pembangunan (Pelita II) Muhammadiyah menginsyafi
dan menghayati bahwa pembangunan perlu disukseskan oleh seluruh lapisan dan
golongan masyarakat.
2.
Dalam usaha pembangunan, faktor manusia sangat menentukan. Maka
Muhammadiyah bersama Pemerintah akan berusaha melaksanakan pembangunan
manusia seutuhnya sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara.
3.
Dalam pengertian manusia seutuhnya tersimpul manusia Indonesia yang tercukupi
segala keperluan hidup dan penghidupannya baik mental, spirituil, dan materiil,
dengan pengertian tercakup keperluan duniawi dan ukhrawi.
4.
Menginsyafi betapa pentingnya mensukseskan pembangunan materiil dan sarana
yang telah disediakan Pemerintah tahap demi tahap, maka Muhammadiyah terpanggil
dan berkewajiban memberikan partisipasinya dalam pembangunan tersebut.
5.
Dalam memberikan partisipasi tersebut, Muhammadiyah memusatkan usaha-usaha
dalam bidang:
a.
Pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat sejahtera;
b.
Merealisir pembentukan Jama‘ah sebagai wadah dan srana pembinaan keluarga
dan masyarakat sejahtera.
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POKOK-POKOK PENGERTIAN DAN RENCANA KERJA
A.

Pengertian dan tujuan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera.
1.
Gerakan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah merupakan
gerakan untuk melaksanakan keinginan mencapai masyarakat adil dan
makmur yang diridhai Allah SWT, sebagai ikhtiar dari do‘a:

2.

3.

4.

Artinya: “Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan
di akhirat serta jauhkanlah dari siksa api neraka”.
(Surat Al-Baqarah : 201)
a.
Masyarakat Islam yang sebenarnya terwujud melalui terbinanya
keluarga sejahtera.
b. Msyarakat terdiri dan terjadi dari individu-individu yang berkumpul
melakukan jalinan kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup materiil
dan spirituil, rohani dan jasmani.
c.
Individu dibentuk oleh dan dalam keluarga. Fungsi keluarga/rumah –
tangga penting dalam rangka pembentukan masyarakat; rumah tangga
adalah basis masyrakat.
d. Muhammadiyah memerlukan gambaran yang lengkap dan menyeluruh
tentang keluarga dan masyarakat sejahtera.
Dasar pokok yang diperlukan untuk mencapai masyarakat sejahtera dan
bahagia (terutama pribadi dan kelurga) adalah:
3.1. tercukupi segala keperluan untuk perkembangan mental, spiritual, dan
materi)
3.2. tercukupi segala keperluan untuk perkembangan materi, yang meliputi:
a.
peresapan, penghayatan kehidupan dengan Allah, sesuai dengan
aqidah dan petunjuk dari Nabi Muhammad saw.;
b.
pembinaan mental dan cara-cara berpikir yang sehat, termasuk di
dalamnya pengertian tentang ilmu jiwa perkembangan pada anak
dan orang tua, sehingga dapat mendidik diri sendiri, keluarga, atas
dasar ilmiah, rasional, dan bebas dari segi emosional;
c.
memiliki kemampuan-kemampuan untuk hidup tidak tergantung
kepada orang lain;
d. sehat dan memiliki pengertian-pengertian untuk mempertahan- kan
dan memelihara kesehatan;
e.
hidup di tengah-tengah masyarakat dalam suasana kegembiraan
tolong-menolong, saling cinta menyintai dan solider;
f.
melaksanakan perencanaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan
keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 dan keputusan Sidang
Ulama Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo.
Tujuan: Keluarga dan Masyarakat Sejahtera merupakan suatu gerakan, usaha,
dan ikhtiar untuk terciptanya pribadi, keluarga, dan masyarakat sejahtera baik
rohaniah, jasmaniah, dan sosial, dengan syarat-syarat yang telah digariskan
dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38.
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B.

C.

Sasaran antara:
1.
Memantapkan kehidupan beragama pada pribadi, keluarga dan masyarakat
sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 dan tuntunan
Taqarrub Ilallah.
2.
Usaha-usaha mencapai mental dan cara-cara berpikir sehat.
3.
Kesehatan tubuh merupakan faktor penting.
4.
Pendidikan dan ketrampilan.
5.
Kehidupan sosial yang dijalankan dalam dana sosial seperti: dana kesehatan,
dana hari tua, dana kematian, dan sebagainya.
6.
Pemantapan pengertian-pengertian perencanaan keluarga.
7.
Merealisir pembentukan Jama‘ah:
a.
Setiap Ranting harus membentuk Jama‘ah sebagai wadah dan sarana
pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera.
b.
Desa-desa yang belum berdiri Ranting Muhammadiyah, maka anggota
Muhammadiyah yang berada di lingkungan desa dimaksud harus
memrakarsai pembentukan Jama‘ah.
c.
Pembentukan Jama‘ah tersebut menjadi tanggungjawab Pimpinan
Persyarikatan.
d. Untuk pembinaan Jama‘ah perlu dibentuk Biro Organisasi dan Kader di
Pusat, Wilayah, dan Daerah.
Pelaksanaan:
1.
Meresapkan pengertian ide, prinsip Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah
serta Keluarga dan Masyarakat Sejahtera di kalangan Pimpinan, Muballigh,
Guru, dan Anggota Muhammadiyah melalui Lokakarya, Musyawarah, Rapatrapat Kerja, Seminar, Diskusi, dan lain sebagainya.
2.
Merealisir Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.
3.
Setiap Daerah berusaha menentukan dan membina satu proyek teladan
Perencanaan Keluarga.
4.
Proyek-proyek Perencanaan Keluarga yang sudah ada supaya ditingkatkan
pembinaannya dalam rangka Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera.
5.
Untuk mengintensifkan pelaksanaan program Gerakan jama‘ah dan Da’wah
Jama‘ah serta Keluarga dan Masyarakat Sejahtera, supaya diadakan latihanlatihan instruktur tingkat Wilayah, Daerah, dan Cabang.
6.
Mewujudkan proyek Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera, dengan:
a.
Latihan-latihan kepemimpinan (management course) yang isinya kecuali
penyempurnaan Darul Arqam, juga materi-materi Keluarga Sejahtera
(akhlaq, ekonomi, sosial, kesehatan, dan keluarga sejahtera).
b.
Mengadakan proyek-proyek pengajian khusus Anggota Muhammadiyah/
‘Aisyiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah.
c.
Proyek-proyek latihan kerja (Vocational training) yang merupakan proyek
Pimpinan Muhammadiyah Daerah, yang disesuaikan dengan kondisi
dan kemampuan masing-masing.
d. Proyek Kesehatan Keluarga yang disesuaikan dengan tuntunan yang telah
ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.
e.
Proyek-proyek Dana Sosial (dana kesehatan, hari tua, dan sebagainya).
f.
Proyek Perencanaan Keluarga.
g.
Proyek Pendidikan Kependudukan dalam lingkungan BKKBN yang
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h.
i.

D.

dilaksanakan oleh Muhammadiyah di dalam dan di luar sekolah,
hendaklah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Keluarga dan Masyarakat
Sejahtera Muhammadiyah.
Proyek pengembangan masyarakat, baik dengan kekuatan sendiri
maupun kerjasama dengan Pembangunan Masyarakat Desa.
Proyek-proyek kesehatan yang sudah ada seperti: Rumah Sakit, Rumah
Bersalin, BKIA, Balai Pengobatan dan sebagainya, serta kegiatan di bidang
social seperti: Panti Asuhan dan Foster Care, Latihan Ketrampilan, perlu
ditingkatkan mutu dan kemampuannya.

Evaluasi:
1.
Pengawasan dan penelitian pelaksanaan Gerakan Jama‘ah dan Da’wah
Jama‘ah serta Keluarga dan Masyarakat Sejahtera dilakukan dalam forum
Sidang Tanwir Muhammadiyah serta pertemuan lainnya.
2.
Untuk kerjasama pelaksanaan Program Keluarga dan Masyarakat Sejahtera,
di tiap-tiap eselon Persyarikatan, supaya PP Muhammadiyah menyusun buku
tuntunan termasuk motivasi.
3.
Khusus dalam penggunaan alat-alat kontrasepsi, supaya PP Muhammadiyah/
Majelis Tarjih menentukan cara-cara dan alat-alat yang dibenarkan agama Islam.

GERAKAN JAMA‘AH DAN DA’WAH JAMA‘AH
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Untuk kesempurnaan pelaksanaan program Keluarga dan Masyarakat Sejahtera,
perlu diadakan Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.
Pengertian Jama‘ah ialah: sekelompok keluarga/rumah-tangga dalam satu
lingkungan tempat tinggal dan merupakan satu ikatan yang dijiwai kesadaran hidup
berjama‘ah, yang pembentukan dan pembinaanya diusahakan oleh anggota
Persyarikatan. Jama‘ah adalah lembaga masyarakat, bukan eselon Persyarikatan.
Jama‘ah merupakan organisasi informal.
Inti Jama‘ah ialah: sekelompok anggota Muhammadiyah yang mengambil inisiatif,
yang membentuk dirinya sebagai potensi penggerak Jama‘ah/Kelompok (Group
Dymanic).
Tujuan Jama‘ah: tempat pembinaan kehidupan dan penghidupan masyarakat,
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, materiil
dan spirituil, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, sebagai warganegara yang
baik. Hidup bersama yang serasi, rukun dan dinamis, untuk pengabdian kepada
Allah, negara dan kemaslahatan manusia pada umumnya.
Pembinaan Jama‘ah: Jama‘ah harus dida’wahkan oleh Inti Jama‘ah.
Da’wah Jama‘ah adalah suatu sistim da’wah. Yaitu da’wah dengan sistim
pembinaan masyarakat secara berkelompok.
Materi: Pembina Jama‘ah berkewajiban memberikan motivasi, pengarahan, dan
pedoman kegiatan kehidupan dan penghidupan Jama‘ah dengan ajaran Islam.
Ajaran Islam itu meliputi aspek-aspek:
pendidikan
sosial
ekonomi
kebudayaan
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hukum
hubungan luar negeri
8.
Methode Da’wah Jama‘ah: menggunakan teknik-teknik pembinaan masyarakat,
yang akan diberikan tuntunannya lebih lanjut oleh Pimpinan Persyarikatan.
9.
Hubungan Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah dengan organisasi
Muhammadiyah: Persyarikatan bertanggungjawab atas pembinaan Jama‘ah melalui
Inti Jama‘ah.
10. Tahap-tahap pelaksanaan Jama‘ah:
a.
Pemahaman bersama tentang Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.
b.
Penyebar-luasan ide dan maksud Gerakan Jama‘ah.
c.
Pembentukan kelompok Inti Jama‘ah.
d. Mengadakan percobaan permulaan (try-out)
e.
Mengadakan penelitian, penilaian, dan perbaikan.
11. Kesimpulan:
Dalam pelaksanaan program Keluarga Sejahtera dan Da’wah Jama‘ah hendaknya
dipelajari dan diselidiki segala sesuatu yang dapat merupakan hambatan dan
diusahakan penyelesaiannya dengan cara yang bijaksana, mengingat situasi dan
kondisi tempat masing-masing.

***
SUB PROGRAM:

PEMURNIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
1.

2.

ORGANISASI DAN ADMINISTRASI:
Menertibkan dan mengkonsolidasi organisasi dan administrasi segala amal usaha,
baik vertikal maupun horizontal, serta mengembalikan kepada fungsi semula yaitu
sebagai sarana da’wah Islamiyah.
PENDIDIKAN:
2.1. Memelihara jalannya pendidikan agar supaya tetap mengarah kepada tujuan
pendidikan Muhammadiyah.
2.2. Memurnikan kembali fungsi Pendidikan Muhammadiyah sesuai keputusan
Sidang Tanwir Ponorogo tahun 1969, yaitu:
a.
sebagai media da’wah;
b.
sebagai pembibitan kader;
c.
sebagai pensyukuran nikmat akal;
dengan jalan antara lain:
(1) mata pelajaran ke-Muhammadiyah-an diwajibkan sejak Sekolah Dasar
hingga Perguruan Tinggi.
(2) Memperbanyak pelajaran agama dalam sekolah umum.
2.3. Memperbanyak jumlah Sekolah Agama di Daerah-daerah, terutama Madrasah
Diniyah.
2.4. Mengusahakan adanya Pendidikan Ulama di setiap Daerah.
2.5. Mengusahakan adanya pemisahan ruangan antara pelajar laki-laki dan puteri.
2.6. Mengusahakan agar hari libur sekolah-sekolah Muhammadiyah dikembalikan
pada hari Jum‘ah, sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-16
di Surabaya.
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3.

2.7. Pakaian pelajar dan guru puteri supaya memenuhi tuntunan Islam.
2.8. Memperbanyak asrama Pelajar Muhammadiyah di mana pembinaannya
digiatkan.
P.K.U.
3.1. Agar supaya para pengurus dan pelaksana/karyawan dalam amal usaha
bidang PKU semaksimal mungkin diusahakan terdiri dari anggota
Muhammadiyah.
3.2. Dalam setiap kegiatan dan perwajahan amal usaha tersebut di atas hendaklah
dapat dipelihara dan mencerminkan ajaran serta syi‘ar Islam.

***
SUB PROGRAM:

PENINGKATAN MUTU ANGGOTA DAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH
A.

B.

ANGGOTA
1.
Menertibkan keanggotaan Muhammadiyah dengan jalan:
a.
Pencatatan kembali anggota.
b.
Kristalisasi anggota dengan pembagian:
(1) Calon anggota/simpatisan
(2) Anggota
(3) Anggota teras.
2.
Membina keta‘atan anggota kepada Persyarikatan dan Pimpinan Persyarikatan.
3.
Menetapi dan meningkatkan disiplin.
4.
Menggerakkan dan membimbing anggota untuk melaksanakan dan
menyantuni semua amal usaha Muhammadiyah di tempat masing-masing.
5.
Melaksanakan sanksi yang kongkrit terhadap anggota yang tidak memenuhi
kewajiban atau menyimpang dari ketentuan organisasi atau merugikan nama
baik Persyarikatan.
PIMPINAN
1.
Setiap Pimpinan harus:
a.
Mendalami pengertian dan kesadaran tentang ajaran Islam sebagai
Risalah Islamiyah.
b.
Sadar akan kewajibannya memimpin serta melaksanakan da’wah amar
ma’ruf nahi munkar.
c.
Membina kewibawaannya dan menjadi Uswatun Hasanah.
d. Membimbing aktivitas anggota dalam melaksanakan dan menyantuni
amal usaha di tempatnya masing-masing.
e.
Menggembirakan dan meningkatkan pelaksanaan pengajian, ceramah
dan pembinaan kerohanian anggota.
f.
Meningkatkan kecerdasan, ilmu, dan pengetahuan anggota terutama
dalam ilmu diniyah dan ilmu umum yang berhubungan dengannya.
2.
Setiap anggota Pimpinan diusahakan dengan bertahap untuk mengikuti
upgrading, Darul Arqam atau pendidikan kader, yang masing-masing
ditentukan untuk tingkatnya.
3.
Menggiatkan pelaksanaan pendidikan kader untukj mempersiapkan Pimpinan
yang akan datang.

***
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SUB PROGRAM:

PEMBINAAN ANGKATAN MUDA DALAM MUHAMMADIYAH
ARAH

: Menanamkan rasa kesadaran dan tanggungjawab ke-Muham madiyah-an
di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah sebagai Pemuda/Pemudi
Islam yang cinta kepada tanah air dan bangsa.
SARANA : 1. Membentuk badan koordinasi Pembinaan Angkatan Muda
Muhammadiyah tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang, yang
anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pimpinan Muhammadiyah
‘Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul-‘Aisyiyah, Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang
pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Organisasi Angkatan Muda Muhammadiyah, yang terdiri dari:
- Pemuda Muhammadiyah
- Nasyiatul-‘Aisyiyah
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
- Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
3. Lembaga-lembaga pendidikan/perguruan Muhammadiyah.
USAHA : 1. Menyelenggrakan pendidikan Organisasi dan Kepemimpinan.
2. Melaksanakan integrasi Pimpinan, guna menjamin kelangsung- an dan
keserasian Persyarikatan.
3. Meningkatkan Pendidikan Agama di kalangan remaja, baik dalam
keluarga maupun lingkungan.
4. Menggiatkan latihan-latihan ketrampilan
5. Menggiatkan olah-raga, seni dan rekreasi.
6. Meningkatkan aktivitas dalam Gerakan Pramuka.
BAGIAN IV
TANGGAPAN DAN PERNYATAAN
1.

2.

3.

Muktamar menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap amanat
Presiden Soeharto yang antara lain menghargai amal usaha Muhammadiyah dan
menegaskan bahwa Pemerintah akan memberikan kesempatan, dorongan, dan
bantuan kepada organisasi-organisasi keagamaan dalam kegiatan-kegiatan
masyarakat di bidangnya masing-masing.
Mengenai ceramah Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali tentang “Pembangunan
Masyarakat Desa” dan ceramah Deputy Ketua Bappenas Prof. Abdul Majid Ibrahim
sekitar Pelita II, Muktamar mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah untuk:
a.
Lebih meningkatkan partisipasi warga Muhammadiyah dalam Pembangunan
terutama pembangunan masyarakat desa.
b.
Meningkatkan pendidikan agama di lingkungan generasi muda.
c.
Memperbanyak dan meningkatkan mutu pendidikan ulama Tarjih dan
muballigh-muballigh.
d. Menggiatkan latihan-latihan/pendidikan ketrampilan.
Menerima prasaran tentang “Modernisasi Da’wah Masa Kini” dan selanjutnya
mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membuat tuntunan
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pelaksanaannya secara bertahap.
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menertibkan
yayasan-yayasan yang sudah ada dan tidak membentuk yayasan-yayasan baru.
5.
Menganjurkan kepada anggota-anggota Muhammadiyah dan umat Islam umumnya
untuk berwasiat tentang harta peninggalannya agar diselesaikan menurut hukum
Islam dan sebagian diserahkan kepada amal usaha Muhammadiyah/amal-amal
sosial Islam.
6.
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk lebih
memperhatikan da’wah di lingkungan masyarakat pedalaman antara lain di Irian
Jaya dan lain-lain.
7.
Menerima usul tempat Muktamar ke-40 dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan
selanjutnya menyerahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk diajukan
ke Sidang Tanwir yang akan datang.
8.
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggiatkan
pembinaan ekonomi di lingkungan keluarga Muhammadiyah dengan memberikan
tuntunan-tuntunan yang diperlukan, dan mengesahkan berdirinya “Ikatan
Usahawan Keluarga Muhammadiyah” (IUKM); pengaturan lebih lanjut diserahkan
kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
9.
Bantuan untuk pembangunan Masjid Raya Padang – berhubung dengan terjadinya
musibah runtuhnya Masjid Raya Muhammadiyah di kota Padang yang menyebabkan
pula terlantarnya beberapa pendidikan/ sekolah Muhammadiyah, maka Muktamar
Muhammadiyah ke 39 menyatakan:
a.
Mengajak peserta Muktamar – pria dan wanita – untuk memberikan bantuan
secara spontanitas dalam masa berlangsungnya Muktamar ini.
b.
Mendukung dan memperkuat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah
tanggal 10 Januari 1975 nomor A-3/89/1975 yang menganjurkan seluruh
warga Muhammadiyah memberikan bantuan bagi pembangunan kembali
masjid tersebut.
c.
Mengerahkan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah, Daerah, dan Cabang agar
menggerakkan warga Muhammadiyah dan masyarakat di tempat masingmasing untuk memberikan bantuan, agar masjid itu dalam waktu yang segera
dapat dibangun kembli.
10. Pernyataan tentang umat Islam:
Muktamar Muhammadiyah ke-39 di kota Padang, setelah mengikuti perkembangan
yang menyangkut umat Islam dalam dan luar negeri, mengeluarkan pernyataan
sebagai berikut:
a.
Berdukacita sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa jamaah haji
Indonesia yang mendapat kecelakaan dalam pesawat Martin Air di Srilangka
dengan mengharapkan kesabaran keluarga yang ditinggalkan.
b.
Bersyukur ke hadirat Allah SWT. dan menghargai sedalam-dalamnya
kebesaran jiwa negarawan-negarawan dan pemimpin-pemimpin Islam dalam
menumbuhkan kekompakan dan persaudaraan Islam yang insya Allah akan
berkembang melahirkan kejayaan Islam dan kaum Muslimin.
c.
Mendukung kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia yang tanpa raguragu memihak kepada perjuangan bangsa Arab menghadapi Israel dalam
sengketa Timur Tengah untuk pulihnya hak-hak bangsa Arab yang penuh
dan adil.
4.
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d.

Prihatin yang mendalam serta mencela dengan tajam akan maksud campur
tangan pihak luar dengan dalih apapun, dengan tindak kekerasan terhadap
negara-negara Islam penghasil minyak di Timur Tengah.
e.
Berdukacita sedalam-dalamnya atas terjadinya bencana alam dan musibah
yang menimpa rakyat Pakistan dan Bangladesh.
f.
Sangat prihatin dengan peristiwa yang menimpa umat Islam di Pilipina,
Thailand, dan Ethopia.
g.
Menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah
mengambil langkah-langkah untuk mencari penyelesaian umat Islam Pilipina
dengan harapan agar hak-hak umat Islam di negara itu terwujud dengan
mantap.
h. Mengharap agar Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah-langkah
yang perlu untuk terlindunginya hak-hak yang adil bagi umat Islam di Thailand
dan Ethopia serta di negara lain yang umat Islamnya tergolong minoritas.
11. Pernyataan terima kasih
Muktamar Muhammadiyah ke-39 yang dimulai dengan Sidang Tanwir
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya
atas segala macam bantuan hingga Muktamar berlangsung dengan sukses. Ucapan
terimakasih itu disampaikan kepada:
(1) Presiden Soeharto yang telah memberikan amanatnya.
(2) Menteri Agama Prof. H. Mukti Ali yang telah hadir mewakili Presiden
membacakan amanat tertulis Presiden dan memberikan pengarahan.
(3) Menteri Ekuin/Ketua Bapenas yang telah memberi uraian tentang Pelita II
dalam Muktamar, yang diwakili oleh Deputy Ketua Bapenas.
(4) Kapolri yang telah memberikan idzin bagi berlangsungnya Muktamar.
(5) Pemerintah Daerah, baik sipil maupun militer tingkat Kowilhan I, Propinsi
Sumatera Barat, Kodya Padang, Kabupaten-kabupaten se Sumatera Barat
dengan segala instansinya.
(6) Rabithah Alam Islamy yang selain mengirim utusan, juga memberikan
sumbangan.
(7) Pemerhati dari Muhammadiyah Penang Malaysia.
(8) Badan-badan dan Perusahaan-perusahaan, baik Pemerintah maupun swasta.
(9) Warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat umumnya.
(10) Pihak-pihak lain yang membantu terlaksananya Muktamar tersebut.
12. Di samping keputusan-keputusan tersebut di atas, terdapat keputusan-keputusan
yang secara langsung diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Padang, 10 Muharram 1395 H
21 Januari 1975 M
MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE 39
Pimpinan Sidang,
Prof. H. Kasman Singodimedjo, S.H.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-40
1-24 RAJAB 1398 / 24-30 JUNI 1978 DI SURABAYA
Bismillahirrahmanirrahim
Muktamar Muhammadiyah ke-40 yang berlangsung pada tanggal 18-24 Rajab
1398 atau 24-30 Juni 1978, setelah mendengar dan memperhatikan:
1.
Amanat Wakil Presiden H. Adam Malik yang diucapkan dalam Resepsi Pembukaan
Muktamar;
2.
Ceramah Menteri Koordinator Kesra Jenderal H. Surono dalam Sidang Muktamar;
3.
Ceramah Menteri Agama Republik Indonesia H. Alamsyah Ratu Perwiranegara
yang diketengahkan dalam Sidang Pleno Muktamar;
4.
Ceramah Kaskopkamtib Jenderal Yoga Sugama dalam Sidang Pleno Muktamar;
5.
Pidato sambutan Gubernur Propinsi Jawa Timur H. Sunandar Priyosudarmo dalam
Resepsi Pembukaan Muktamar;
6.
Ceramah Penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Majelis Ulama
Indonesia Prof. Dr. Hamka;
7.
Pidato Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah H. A. R. Fakhruddin dalam Resepsi
Pembukaan Muktamar dan Pidato Iftitahnya dalam Sidang Pleno Muktamar;
8.
Ceramah Prof. Dra. H. St. Baroroh Baried dalam Sidang Pleno Muktamar;
9.
Laporan Kebijaksanaan dan hasil Pemeriksaan Keuangan Pimpinan Pusat Periode
1974–1978 yang disampaikan dalam Sidang Pleno Muktamar oleh Sekretaris
Pimpinan Pusat Muhammadiyah H. Djarnawi Hadikusuma dan oleh Anggota Team
Pemeriksa Keuangan sdr. Drs. H. A. S. Suparman Martonagoro;
10. Prasaran tentang “Landasan Idiil Program Persyarikatan Periode 1978–1981” yang
disampaikan oleh M Djindar Tamimy dalam Rapat Seksi;
11. Prasaran tentang “Landasan Operasionil Program” yang disampaikan oleh Drs.
Mhd. Djazman dalam Rapat Seksi;
12. Prasaran tentang “Policy Dana Muhammadiyah” yang disampaikan oleh H. S.
Prodjokusumo dalam Rapat Seksi;
13. Prasaran tentang “Konsolidasi Persyarikatan” yang disampaikan oleh H. M. Daris
Tamim dalam Rapat Seksi;
14. Prasaran tentang “Peningkatan dan Perluasan Tabligh Islam serta Da’wah Jama`ah”
yang disampaikan oleh Drs. A. Rosyad Sholeh dalam Rapat Seksi;
15. Prasaran tentang “Kebijaksanaan Pelaksanaan Program Periode 1978-1981” yang
disampaikan oleh H. Ramli Thaha, S.H. dalam Rapat Seksi;
16. Prasaran tentang “Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah” yang
disampaikan oleh Drs. H. Sutrisno Muhdam dalam Rapat Seksi;
17. Hasil Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat berdasarkan pemungutan suara dalam
Sidang Pleno Muktamar;
18. Hasil pembahasan dalam Seksi-seksi;
telah mengambil keputusan sebagai berikut:
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I.

II.

LAPORAN PIMPINAN PUSAT PERIODE 1974-1978.
Menerima laporan Kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1974 1978 dengan catatan sebagai berikut:
1.
Agar supaya Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pelaksanaan
Program di waktu-waktu yang akan datang disusun sedemikian rupa, sehingga
menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai, demikian pula sebab-musabab
suatu program belum dapat berjalan seperti yang dikehendaki.
2.
Agar supaya Laporan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dijadikan
satu paket dengan laporan induk.
3.
Oleh karena Madrasah Mu‘allimin dan Mu‘allimat di Yogyakarta adalah
amanat Muktamar kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diharapkan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah melaporkan perkembangannya kepada
Muktamar yang akan datang.
ANGGOTA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIPODE 1978–1981.
1.
Muktamar memilih 13 orang Anggota Pimpinan Pusat dari 39 calon yang
diajukan oleh Tanwir, yaitu:
(1) H. A. R. Fakhruddin
(2) H. Djarnawi Hadikusuma
(3) Prof. Dr. H. Kasman Singodimedjo, S.H.
(4) Dokter H.Kusnadi
(5) Drs. H. Lukman Harun
(6) H. M. Djindar Tamimy
(7) H. A. Malik Ahmad
(8) H. S. Prodjokusumo
(9) Drs. Mhd. Djazman
(10) Ir. H. M. Sanusi
(11) Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL. (dinyatakan belum aktif)
(12) Ir. H. Basit Wahid
(13) H. Ramli Thaha, S.H.
2. Muktamar menetapkan H. A. R. Fakhruddin sebagai Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Periode 1978–1981.
Catatan:
Berdasarkan hasil pemilihan tersebut pada tanggal 29 Juni 1978, oleh Anggota
Pimpinan Pusat Terpilih telah ditetapkan Pembagian Kerja Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Periode 1978-1981 sebagai berikut:
Ketua
: H. A. R. Fakhruddin
Wakil Ketua I
: H. A. Malik Ahmad
Wakil KetuaII
: H. M. Djindar Tamimy
Wakil Ketua III
: Prof. Dr. H. Kasman Singodimedjo, S.H.
Wakil Ketua IV
: Dr. H. Kusnadi
Sekretaris I
: H. Djarnawi Hadikusuma
Sekretaris II
: H. Ramli Thaha, S.H.
Pj. Bendahara
: H. S. Prodjokusumo
Bidang Kader dan Organisasi : Drs. Mhd. Djazman
Bidang Ekonomi Keuangan : Ir. H. M. Sanusi
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Bidang Penelitian dan Ilmu
Pengetahuan
Bidang Hubungan Luar Negeri/
Kemasyarakatan
Dinyatakan belum aktif
III.

: Ir. H. Basit Wahid
: Drs. H. Lukman Harun
: Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL.

PROGRAM PERIODE 1978–1981
Menetapkan Program Persyarikatan Periode 1978–1981 sebagai berikut.

PROGRAM MUHAMMADIYAH PERIODE: 1978–1981

1.
2.

BAB SATU
LANDASAN
Agama Islam dan Kepemimpinannya.
Khittah Perjuangan Muhammadiyah:
2.1. Muhammadiyah dengan politik.
2.2. Muhammadiyah dengan usaha persatuan umat Islam.
2.3. Muhammadiyah dengan masyarakat.

BAB DUA
SASARAN
Terbinanya keluarga sejahtera menuju masyarakat sejahtera dan bahagia, dengan
konsepsi (pokok-pokok pikiran) sebagai berikut:
Gambaran Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang di dalam kehidupannya seharihari:
1.
Bersendi kepada:
1.1. agama yang dita‘ati, dengan mengindahkan hukumnya dan melakukan
ibadah yang tekun;
1.2. penghasilan dan harta yangdiperoleh secara baik dan dipergunakan untuk
memenuhi hajat hidup sekeluarga jasmaniyah dan rohaniyah menurut
keseimbangan yang sebaik-baiknya;
1.3. anak yang terdidik dengan baik: agamanya, kecerdasannya,
perkembangan sosial dan budayanya;
1.4. orang tua yang sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya;
1.5. kasih sayang dan kedamaian di dalam keluarga dan dengan lingkungan;
2.
Berfungsi sebagai:
2.1. tempat bagi suami-isteri untuk menegakkan rumah-tangga;
2.2. tempat pendidikan dan pembinaan anak-anak dan remaja; diarahkan
kepada taqwa, cerdas, dan berani menyatakan pendapatnya, serta sadar
akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara;
2.3. tempat yang memberikan suasana dan rasa aman, tenang, dan bahagia;
2.4. faktor yang mampu memberikan maslahat kepada lingkungan dan
masyarakat, dengan da’wah amar ma’ruf nahi munkar serta amal sosial,
sesuai dengan keadaan dan kemampuan;
2.5. faktor yang mampu mengambil maslahat dari lingkungan dan
masyarakat.
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3.

1.

2.

Mencerminkan:
3.1. kehidupan beragama yang maju;
3.2. kedamaian dan kasih-sayang;
3.3. kegiatan yang bermaslahat;
3.4. ukhuwah dan solidaritas dengan lingkungan;
3.5. adab sopan-santun dan akhlaq yang luhur.
(konsepsi yang lengkap lihat dalam prasaran)
BAB TIGA
PRINSIP PROGRAM
Pemurnian dan peningkatan amal usaha Persyarikatan.
1.1. Pengertian amal usaha yang murni:
Amal usaha Persyarikatan harus sesuai dengan fungsi dan tujuannya
sebagai alat da’wah Islam amar ma’ruf nahi munkar dalam rangka
menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam dan menjadi
tanggungjawab anggota dan keluarga Muhammadiyah, serta menjadi
tempat penyaluran beramal bagi anggota dan masyarakat.
1.2. Langkah-langkah:
1.2.1.Meneliti dan menilai kembali semua amal usaha untuk ditepatkan
sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
1.2.2.Menertibkan pengelolaan amal usaha dengan menetapkan
peraturan-peraturan yang diperlukan.
1.2.3.Memberikan bimbingan dan pengarahan secara kontinyu kepada
Pimpinan dan pelaksana amal usaha.
1.2.4.Menciptakan koordinasi dan sinkronisasi sesama dan antar amal usaha.
1.2.5.Menimbulkan rasa partisipasi dan tanggungjawab pada anggota
dan keluarga Muhammadiyah terhadap kemajuan amal usaha di
tempatnya.
Pendekatan Tabligh.
2.1. Pengertian:
2.1.1.Tugas pokok Muhammadiyah dalam berjuang mencapai maksud
dan tujuannya adalah Da’wah Islam amar ma’ruf nahi munkar
dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya.
2.1.2.Da’wah Islam amar ma’ruf nahi munkar yang dimaksud
dilaksanakan antara lain dengan Tabligh.
2.1.3.Tabligh adalah Da’wah Islam yang dilaksanakan dengan
‘menyampaikan’ ajaran Islam kepada umat manusia sehingga dapat
dipahami, diterima, dan diamalkan.
2.2. Tujuan Tabligh:
Tersiar dan berlakunya ajaran Islam yang murni sehingga melahirkan
kesejahteraan, keutamaan, dan kebahagiaan yang luas-merata, materiilspirituil menuju kebahagiaan dunia-akherat.
2.3. Faktor yang sangat penting untuk berhasilnya Tabligh ialah:
2.3.1.Menentukan sasaran, garis kebijaksanaan, metode, materi, dan
medan tabligh.
2.3.2.Memperbanyak dan meningkatkan pembinaan Muballigh/
Muballighat.
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3.

1.
2.
3.
4.

2.3.3.Menyiapkan sarana dan media Tabligh.
2.4. Proses Tabligh
2.4.1.Ajaran Islam yang diterangkan dan disiarkan sehingga dapat
membuka kesadaran dan memberi arah pikiran manusia dan
masyarakat, serta menanamkan rasa nikmat hidup beragama dengan
menggunakan yang diperlukan termasuk sarana kebudayaan
tradisional.
2.4.2.Ajaran Islam yang dibimbingkan dengan penyuluhan-penyuluhan
yang tepat sehingga yang ma’ruf dijalankan dan yang munkar dijauhi
oleh manusia dan masyarakat.
2.4.3.Setelah ajaran Islam dapat diterima dan dilaksanakan, maka perlu
ada pelayanan dan penyantunan bagi masyarakat dalam
melaksanakan hidup beragamanya, dalam seluruh aspek hidup dan
kehidupannya.
Scope kegiatan: bidang kemasyarakatan:
Muhammadiyah sebagai organisasi memilih dan menempatkan diri sebagai
Gerakan Da’wah Islam dan Amar ma’ruf nahi munkar dalam bidang
masyarakat.
BAB EMPAT
USAHA

Konsolidasi.
Penyiaran/Penerangan Islam.
Bimbingan dan penyuluhan hidup beragama.
Pelayanan dan penyuluhan dalam mencukupi hajat hidup beragama dalam
bidang:
4.1. Peribadatan.
4.2. Pendidikan dan Pengajaran.
4.3. Kebudayaan.
4.4. Kesehatan.
4.5. Sosial.
4.6. Pembinaan Hukum Islam.
4.7. Wakaf dan Zakat.
4.8. Kepustakaan.
4.9. Ekonomi.
4.10. Penelitan perkembangan agama dan study ilmu kerohanian.
4.11. Pembinaan masyarakat terasing dan muallaf.
4.12. Politik.
4.13. Luar Negeri.
4.14. Angkatan Muda.
4.15. Kekaryaan.
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2.

3.

BAB LIMA
KONSOLIDASI
(Prioritas Program)

Tujuan:
Mewujudkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah Islam amar ma’ruf
nahi munkar yang berkesanggupan menyampaikan ajaran Islam yang
bersumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. kepada semua golongan
dan lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai
kebenaran dan hal yang diperlukan.
Target:
2.1. Peningkatan mutu serta disiplin anggota dan pimpinan.
2.2. Penertiban dan peningkatan mutu dan daya aparatur serta administrasi
Persyarikatan.
2.3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan Persyarikatan.
Langkah-langkah (upaya):
3.1. Peningkatan mutu dan disiplin anggota:
3.1.1.Meneliti lebih selektif penerimaan anggota dengan memperhatikan
I‘tikad baik serta kemampuannya memenuhi kewajiban terhadap
Persyarikatan berupa amalan nyata, dan membaginya menjadi:
a.
simpatisan
b.
calon anggota
c.
anggota
d. anggota inti.
3.1.2.Menertibkan registrasi anggota di Ranting, Cabang, dan Pimpinan
Pusat.
3.1.3.Mengintensifkan penyelenggaraan pengajian-pengajian dan kursuskursus Kemuhammadiyahan di Ranting-Ranting dalam usaha
membina anggota, terutama diarahkan untuk menjadi anggota inti
(ART pasal III).
3.1.4.Memantapkan dan meningkatkan potensi Ranting sebagai wadah
dan alat pembinaan anggota untuk membimbing kehidupan Jama‘ah
dan pelaksanaan Da’wah Jama‘ah dalam lingkungannya.
3.1.5.Memantapkan dan meningkatkan potensi Cabang sebagai wadah
dan alat pendayagunaan Organisasi dalam penyelenggaraan amal
usaha Muhammadiyah, serta meningkatkan penyelenggaran DarulArqam dan Baitul-Arqam guna meningkatkan ilmu pengetahuan
dan kemampuan anggota dalam melaksanakan kewajiban terhadap
Persyarikatan.
3.1.6.Meningkatkan pendayagunaan seluruh anggota, terutama Angkatan
Muda Muhammadiyah, dalam penyantunan amal usaha Persyarikatan.
3.1.7.Menentukan dan melaksanakan tindakan-tindakan administratif
terhadap anggota yang tidak memenuhi tanggungjawab dan
kewajibannya, terutama terhadap anggota yang merugikan nama
baik serta perjuangan Muhammadiyah; setelah diusahakan
perbaikan dan nasehat-nasehat dan tidak berhasil. Tuntunan
tentang disiplin orgnaisasi dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
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3.2. Peningkatan mutu dan disiplin Pimpinan.
3.2.1.Mengadakan penelitian secara saksama terhadap setiap calon
anggota Pimpinan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam
Persyarikatan dan tuntunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3.2.2.Mengintensifkan pendidikan kader Pimpinan dengan mendayagunakan Organisasi Otonom Angkatan Muda Muhammadiyah dan
Lembaga Pendidikan/Perguruan Muhammadiyah serta memusatkan
pendidikan kader (bertingkat) di tiap-tiap Wilayah dengan membentuk
satu pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) Muhammadiyah.
Tuntunan pusdiklat Muhammadiyah tersebut ditetapkan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3.2.3.Mengintensifkan pengajian-pengajian agama dan kursus-kursus
Kemuhammadiyahan untuk meningkatkan mutu anggota Pimpinan
di semua tingkat secara terarah dan berencana.
3.2.4.Menyelenggarakan Darul-Arqam dan Baitul-Arqam secara teratur
dalam rangka penyegaran (refreshing) dan peningkatan (upgrading)
anggota Pimpinan di semua tingkatan.
3.2.5.Dengan penuh kebijaksanaan menentukan dan melaksanakan
tindakan disiplin organisasi dan administrasi terhadap anggota
Pimpinan yang merugikan nama baik dan perjuangan
Muhammadiyah.
3.2.6.Meningkatkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam Anggaran Dasar Pasal 13 tentang Pemilihan Pimpinan dan
Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 ayat (1) alinea b. tentang syarat
kesetiaan kepada Persyarikatan.
3.3. Peningkatan mutu dan disiplin Lembaga-lembaga Pimpinan.
3.3.1.Mengusahakan adanya kantor di semua tingkat Pimpinan
Persyarikatan serta berkantor secara tetap dan mengadakan petugas
yang menekuni pekerjaan.
3.3.2.Mengadakan perlengkapan tata-usaha dan tata-laksana perkantoran
dengan mengikuti ketentuan-ketentuan administrasi Muhammadiyah serta peningkatannya dengan mengadakan kursus
administrasi Muhammadiyah (Job training)
3.3.3.Menyelenggarakan rapat pimpinan secara periodik setidak-tidaknya
sekali dalam sebulan, baik rapat pleno maupun rapat harian, bagi
semua tingkat Persyarikatan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan
organisasi.
3.3.4.Mengadakan rapat bersama (rapat kerja) dengan badan-badan
pembantu pimpinan (Majelis/Bagian) dan Pimpinan organisasi
otonom, setidak-tidaknya sekali dalam tiga bulan di tingkat masingmasing.
3.3.5.Menetapkan dan melaksanakan sanksi organisatoris dan
administratif terhadap lembaga lembaga Pimpinan yang melanggar
ketentuan-ketentuan organisasi. Tuntunan tentang sanksi-sanksi
ditentukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3.3.6.Menghindarkan sejauh mungkin terjadinya perangkapan jabatan
dalam Pimpinan.

272  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
3.3.7.Melaksanakan amal usaha Muhammadiyah secara murni dan
konsekuen di dalam lembaga-lembaga Persyarikatan, terutama
mengenai pelaksanaan keputusan Tarjih.
3.4. Penertiban aparatur/pelaksana amal usaha Muhammadiyah:
3.4.1.Penerimaan dan penampilan tenaga sebagai aparatur/pelaksana
amal usaha Muhammadiyah oleh setiap Pimpinan dan lembaga amal
usaha Muhammadiyah harus berdasarkan persyaratan umum dan
khusus untuk masing-masing bidang amal usaha. Tuntunan
persyaratan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
3.4.2.Meningkatkan pembinaan aparatur/pelaksana amal usaha
Persyarikatan terutama tentang pengertian, kesadaran dan
kemantapan beragama serta kesadaran dan kesetiaan berMuhammadiyah, melalui pengajian-pengajian dan kursus-kursus
secara teratur dan berkelanjutan oleh masing-masing tingkatan
Pimpinan yang membawahinya.
3.4.3.Meningkatkan pendayagunaan amal usaha yang diarahkan untuk
sarana dan alat da’wah Islam.
3.4.4.Melaksanakan sanksi jabatan terhadap aparatur/pelaksana amal
usaha Muhammadiyah yang merugikan nama baik dan perjuangan
Persyarikatan.
3.4.5.Mengutamakan penempatan aparatur/pelaksana amal usaha
Muhammadiyah dari anggota dan keluarga besar Muhammadiyah
terutama Angkatan Muda Muhammadiyah dengan tidak
mengabaikan persyaratan yang ditentukan di masing-masing bidang.
3.5. Peningkatan system pengelolaan keuangan Persyarikatan:
3.5.1.Mengadakan sistem dan melaksanakan anggaran pendapatan dan
belanja Muhammadiyah serta mengelolanya berdasarkan ketentuanketentuan manajemen keuangan (komtabilitas).
3.5.2.Mengadakan latihan jabatan (job training) mengenai pembukuan dan
administrasi keuangan Persyarikatan di setiap tingkat.
3.6. Lembaga inspeksi/pengawasan:
3.6.1.Melembagakan dan mengaktifkan serta meluaskan tugas inspeksi/
pengawasan di tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan
Pimpinan Muhammadiyah Wilayah. Tuntunan inspeksi/
pengawasan dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3.6.2.Mengintensifkan usaha-usaha penelitian dan evaluasi terhadap
seluruh kegiatan organisasi di tiap tingkatan.

1.

BAB ENAM
KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN
Peningkatan dan perluasan penyiaran/penerangan Islam.
1.1. Memberikan bimbingan kepada anak-anak tentang pengertian dan
pengamalan ajaran Islam serta menghidupsuburkan dan memajukan
pengajian anak-anak.
1.2. Memberikan bimbingan kepada remaja dalam memahami dan menghayati
ajaran Islam serta menyalurkan bakat dan daya kreativitas mereka dalam
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2.

berbagai bentuk aktivitas di bidang kesenian, keolahragaan, rekreasi, dan
lain-lain yang tidak menyalahi ajaran Islam.
1.3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan terhadap
ajaran Islam kepada orang orang dewasa serta memajukan pengajianpengajian rutin.
1.4. Memberikan pengertian tentang kebenaran dan kesempurnaan ajaran
Islam serta memberikan bimbingan dalam pengamalan dan penghayatan
ajaran Islam kepada para fungsionil.
1.5. Membina dan memelihara tempat-tempat peribadatan seperti: Masjid,
Musholla, Langgar, dan sebagainya serta aktif mengusahakan
terwujudnya masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan.
1.6. Memberikan bimbingan kepada para transmigran dalam mengamalkan
dan menghayati ajaran Islam, baik sebelum berangkat, dalam perjalanan,
maupun setelah mereka tiba di tempat yang baru.
1.7. Meningkatkan penyelenggaraan tabligh melalui media komunikasi massa
dalam bentuk pembuatan film, slide, pita rekaman, yang bertemakan
da’wah serta meningkatkan volume dan frekuensi siaran keagamaan
Islam di TVRI, RRI/radio non RRI.
1.8. Memberikan bimbingan kepada lapisan masyarakat yang kurang mampu/
lemah sosial ekonominya serta mengalami cacat/tuna sosial, ke arah
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka; terutama Pimpinan
Pusat hendaknya memiliki pemancar radio da’wah.
1.9. Meningkatkan tenaga pelaksana (muballigh), baik secara kuantitatif
maupun kualitatif serta mengelompokkannya menurut sasaran dan objek
tabligh yang akan dihadapi; antara lain dengan mendirikan Madrasah
Muballighin di tiap Daerah.
1.10. Menata dan lebih menertibkan organisasi, sehingga dapat lebih efektif
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam proses tabligh dan
mengusahakan perbaikan ekonomi bagi para muballighin.
1.11. Mengintensifkan kaderisasi muballighin dengan keseragaman materi dari
Pimpinan Pusat, dan mengeluarkan Kartu Muballigh.
Intensifikasi dan perluasan Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.
2.1. Menyebar-luaskan pengertian Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.
2.2. Mengusahakan agar setiap anggota menyadari akan pentingnya arti dan
peranan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah, serta bersedia melaksanakan
program Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.
2.3. Membentuk Ranting dan membinanya sehingga benar-benar berfungsi
dan melembaga di tengah-tengah masyarakat.
2.4. Membentuk atau membina Biro Organisasi dan Kader di tingkat Pusat,
Wilayah, dan Daerah sebagai aparat saluran tanggungjawab Pimpinan
Persyarikatan dalam melaksanakan Gerakan Jama‘ah dan Da’wah
Jama‘ah.
2.5. Bagi Ranting-ranting yang belum berfungsi, maka Cabang memilih anggota
Inti Jama‘ah yang dibina di Cabang, baik lewat latihan Baitul Arqam
(latihan 24 jam) atau kaderisasi, tiap-tiap muballigh 3 jam x 8 minggu (2
bulan). Selanjutnya membuat Ranting sesuai dengan esensi Da’wah
Jama‘ah dan mengadakan approach (pendekatan) Da’wah Kesejahteraan

274  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar

3.

Rakyat agar tiap-tiap muballigh membekali diri tentang materi Da’wah
Keluarga Sejahtera, dengan pedoman kepada pelaksanaan pembinaan
Keluarga/Masyarakat Sejahtera lewat Jama‘ah yang menuju tercapainya
6 (enam) tujuan sebagai berikut:
(1) Orang yang sholeh.
(2) Kuat dalam sosial-ekonomi.
(3) Sehat rohani dan jasmani.
(4) Hidup dalam suasana tolong-menolong.
(5) Pendidikan keluarga.
(6) Perencanaan keluarga.
2.6. Pimpinan Pusat supaya menentukan Pilot Projek tentang pelaksanaan
Da’wah Jama‘ah pada suatu desa, pada tiap-tiap Wilayah/Daerah,
sesudah ditanya kesanggupan Wilayah/Daerah yang bersangkutan.
Peningkatan Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah.
3.1. Untuk mencapai tujuan Pendidikan Muhammadiyah, maka:
3.1.1.Semua pelajaran di semua tingkat pendidikan haruslah dijiwai
dengan ajaran Islam.
3.1.2.Pendidikan dan pelajaran agama, serta pendidikan dan pelajaran
ke-Muhammadiyah-an pada sekolah-sekolah umum, kejuruan dan
keguruan yang telah berjalan selama ini, ditingkatkan dan
disempurnakan.
3.1.3.Menanamkan jiwa mampu berdiri sendiri serta meningkatkan
pendidikan ketrampilan, pendidikan kepanduan (pramuka dan
pengorganisasian pelajar/ mahasiswa dalam IPM/IMM) di dalam
dan di luar sekolah.
3.2. Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan yang dapat menciptakan
suasana ke-Islaman dalam lingkungan sekolah dari tingkat rendah
sampai perguruan tinggi.
3.3. Memperbanyak dan meningkatkan mutu madrasah, perguruan tinggi
agama sebagai pusat pengembangan dan peningkatan ilmu agama serta
pusat pendidikan calon-calon ulama.
3.4. Meningkatkan pelaksanaan dan penyeragaman perguruan-perguruan
tinggi Muhammadiyah sesuai dengan peranannya::
3.4.1.sebagai pusat penelitian, pemeliharaan dan pengembangan ilmu
pengetahuan.
3.4.2.mendidik mahasiswa menjadi sarjana muslim yang cakap, percaya
diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara, beramal menuju
terwujudnya amsyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
3.5. Meningkatkan keikut-sertaan perguruan tinggi Muhammadiyah dalam
rangka pemecahan masalah-masalah yang diperlukan oleh Persyarikatan.
3.6. Meningkatkan penyeragaman pola pembinaan sekolah/perguruan
Muhammadiyah (menurut jenis dan tingkatannya) baik kurikulum
maupun personil, organisasi, dan keuangan, serta meningkatkan
pengelolaannya dengan manajemen yang baik.
3.7. Menumbuhkan dan menghidup-suburkan jiwa berdiri sendiri dalam
penyelenggaraan perguruan Muhammadiyah.
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4.

5.

6.

Pembinaan Kebudayaan:
4.1. Memberikan kesadaran, kemampuan, dan tuntunan kepada keluarga
Muhammadiyah/masyarakat untuk menentukan dan menciptakan
kebudayaan yang tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam bagi
kemanfaatan hidup beragama dan sarana da’wah.
4.2. Menggembirakan dan menggairahkan kegiatan kebudayaan nasional
untuk menampung bakat/hasrat keluarga Muhammadiyah/masyarakat,
disertai dengan bimbingan sehingga tidak menyimpang dari ajaran Islam.
Peningkatan usaha di bidang Kesehatan:
5.1. Meningkatkan penyuluhan kesehatan untuk menanamkan kesadaran
kepada anggota dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan jasmani
dan rohani (mental) serta pemeliharaannya menurut agama Islam.
5.2. Memperbanyak serta meningkatkan mutu sarana pemeliharaan kesehatan
seperti: rumah-sakit, balai pengobatan, rumah-bersalin/BKIA, usaha
kesehatan dalam sekolah, dan sebagainya, dan lebih memantapkannya
sebagai sarana da’wah serta tempat penyaluran kesadaran beramal
anggota dan masyarakat.
5.3. Mengusahakan adanya sarana yang dapat menciptakan suasana keIslaman dalam lingkungan rumah-sakit/balai-pengobatan/ rumahbersalin/BKIA, dan sebagainya, di samping bimbingan kerohanian
kepada pasien.
5.4. Menyeragamkan pola pembinaan rumah-sakit/balai-pengobatan/rumahbersalin/BKIA, baik organisasi dan personil maupun keuangan, serta
meningkatkan pengelolaannya dengan manajemen yang baik.
5.5. Menanamkan jiwa pengabdian kepada semua personil yang bekerja pada
rumah-sakit/balai-pengobatan/rumah-bersalin/ BKIA dan sebagainya.
5.6. Mempelajari kemungkinan diadakannya usaha dana kesehatan dan dana
kematian dalam rangka pelaksanaan kehidupan tolong-menolong, dengan
menentukan beberapa tempat (Cabang/Daerah) sebagai percobaan.
Peningkatan usaha di bidang sosial:
6.1. Meningkatkan usaha penyantunan/perlindungan:
6.1.1.anak-anak yatim/yatim piatu, anak lainnya terlantar.
6.1.2.fakir-miskin, jempo, cacat mental dan phisik serta segala bentuk tuna.
Dan menjadikan 6.1.1. dan 6.1.2. sebagai tempat penyaluran kesadaran
beramal bagi anggota dan masyarakat.
6.2. Meningkatkan mutu dan sistem pengelolaan Panti Asuhan/ Penyantunan
dan Asuhan Keluarga, sesuai dengan fungsinya sebagai sarana da’wah.
6.3. Menyeragamkan pola pembinaan Panti Asuhan/Penyantunan, baik
personil, organisasi maupun keuangan.
6.4. Menghidupsuburkan rasa tolong-menolong antar keluarga
Muhammadiyah/masyarakat terutama pada saat-saat ditimpa musibah/
malapetaka seperti bencana alam dan sebagainya.
6.5. Menghidupkan kembali adanya Badan Perbaikan Perkawinan yang
mencakup konsepsi tatacara pernikahan menurut Islam di semua tingkatan
Persyarikatan.
6.6. Meningkatkan dan menertibkan usaha-usaha pelaksanaan “Perencanaan
Keluarga Sejahtera” dan pendidikan kependudukan sesuai dengan ajaran
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7.

8.

9.

Islam dan tuntunan Persyarikatan yang tidak membenarkan abortus dan caracara sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) dalam rangka Keluarga Berencana.
6.7. Menghidup-suburkan usaha-usaha yang berhubungan dengan
pembangunan masyarakat pedesaan (community development).
6.8. Meningkatkan amal usaha dalam bidang sosial lainnya yang sesuai/
tidak bertentangan dengan ajaran Islam, antara lain ketrampilan.
Pembinaan Hukum Islam:
7.1. Meningkatkan usaha penelitian ilmu-ilmu agama untuk landasan hukum
dan dorongan bagi kemaslahatan dan kemajuan masyarakat.
7.2. Meningkatkan penelitian hukum Islam untuk pemurnian pemahaman
syari‘at dan kemajuan hidup beragama dan mengaktifkan jalannya
pendidikan ulama dengan mendirikan perguruan, kursus, dan kursus
tertulis.
7.3. Memperbanyak dan meningkatkan mutu ulama dengan antara lain
menyelenggarakan latihan khusus bagi Angkatan Muda Muhammadiyah
lulusan perguruan tinggi.
7.4. Lebih meningkatkan terselenggaranya forum pembahasan tentang
masalah-masalah agama dan hukum Islam pada khususnya, serta
masalah-masalah lain yang mempunyai hubungan dengan agama/
hukum agama.
7.5. Agar dapat diterbitkan Kitab Fikih Islam berdasarkan Keputusan Tarjih.
Peningkatan dan Penertiban Perwakafan dan Zakat:
8.1. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta kegairahan umat Islam
umumnya, keluarga Muhammadiyah khususnya untuk berwakaf dan
memanfaatkan sebaik-baiknya harta wakaf yang ada.
8.2. Menggiatkan inventarisasi dan registrasi harta wakaf serta harta-benda
Persyarikatan lainnya untuk dikelola dengan manajemen yang baik.
8.3. Mengintensifkan pengurusan serta penyelesaian surat bukti tanah
(sertifikat) bagi tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Persyarikatan
pada Kantor Agraria setempat.
8.4. Menyelesaikan pendaftaran tanah wakaf yang diurus oleh Persyarikatan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.
8.5. Membangkitkan kesadaran umat Islam khususnya keluarga
Muhammadiyah akan hukum agama tentang kewajiban zakat hartanya.
8.6. Menumbuhkan kepercayaan umat Islam untuk melaksanakan wajib zakat
serta memberikan wakafnya melalui Persyarikatan Muhammadiyah,
dengan administrasi serta pengelolaannya yang baik.
8.7. Mengusahakan pembentukan Baitul Mal untuk menampung daya
administrasi yang baik terhadap dana-dana keagamaan seperti: wakaf,
warisan putus, zakat, infaq, wasiat, shadaqah, dan lain-lain.
Pembinaan Kepustakaan:
9.1. Menggerakkan kegemaran membaca di kalangan anggota tertuama di
kalangan Pimpinan Persyarikatan semua tingkat, serta mengusahakan
tersedianya perpustakaan yang menghimpun buku-buku agama, ilmu
pengetahuan, keputusan-keputusan musyawarah, dan pedomanpedoman lainnya yang diperlukan.
9.2. Menggerakkan penulis-penulis Islam terutama di kalangan keluarga
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Muhammadiyah untuk menulis buku-buku yang berhubungan dengan
agama terutama tuntunan ibadah yang praktis yang penerbitannya atau
penyebarannya diusahakan atau dibantu oleh Persyarikatan.
9.3. Mengusahakan agar setiap tahun ada penerbitan buku Almanak
Muhammadiyah.
9.4. Mengusahakan secara berangsur-angsur agar di setiap tempat kedudukan
Pimpinan Muhammadiyah Wilayah diadakan Perpustakaan Wilayah
yang menghimpun buku-buku yang berhubungan dengan agama terutama
buku-buku tentang Hukum Islam.
9.5. Menggerakkan dan mengerahkan potensi anggota Persyarikatan yang
bergerak dalam bidang kepustakaan untuk dapat dimanfaatkan dan
ditingkatkan daya-gunanya sebagai alat da’wah.
9.6. Mengusahakan bacaan anak-anak yang bernafaskan ke-Islaman.
9.7. Menggiatkan kegemaran membaca pada anak-anak dan remaja.
10. Bimbingan usaha perekonomian/perkoperasian umum dan keluarga:
10.1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan serta bimbingan ke arah peningkatan
ekonomi anggota/keluarga dengan antara lain penyebaran petunjukpetunjuk praktis, kursus ketrampilan dan sebagainya.
10.2. Menghimpun usahawan-usahawan Muhammadiyah, meningkatkan
mutu serta kemampuannya dengan dilandasi ajaran Islam, sehingga
mampu memberikan sumbangan dan darma baktinya untuk kepentingan
agama, negara, dan masyarakat.
10.3. Menggerakkan usahawan-usahawan Muhammadiyah dalam usahausaha praktis dan mengusahakan adanya suatu pilot proyek usaha
ekonomi yang bersifat nasional.
10.4. Menggalakkan dan mendorong usaha perkoperasian dalam usaha
meningkatkan kehidupan ekonomi anggota/keluarga.
10.5. Menjajagi kemungkinan diadakannya transmigrasi keluarga
Muhammadiyah, koordinasi pelaksanaannya serta bimbingan agama
kepada masyarakat transmigran di tempat yang baru.
11. Peningkatan Usaha Penelitian Perkembangan Agama dan Studi Islam
Kerohanian:
Dalam rangka pemurnian ajaran Islam, perlu ditingkatkan:
11.1. Penelitian tentang kehidupan dan perkembangan agama-agama yang
hidup di Indonesia maupun di luar negeri.
11.2. Study tentang ilmu-ilmu kerohanian yang hidup dan berkembang di
Indonesia, antara lain dengan menyelenggarakan seminar, diskusi,
lokakarya, dan lain-lain, serta menerbitkan buku-buku yang diperlukan.
11.3. Pembentukan Lembaga Penelitian Perkembangan Agama dan Studi Ilmu
Kerohanian agar diperluas ke Wilayah.
12. Pembinaan Masyarakat Terasing dan Muallaf.
12.1. Satu kenyataan bahwa di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang
sedang membangun, masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang
hidup terasing jauh dari hubungan masyarakat ramai dan beradab.
Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah Islam tidak dapat melepaskan
diri dari tanggungjawab membantu usaha mereka, membawa mereka ke
dalam kehidupan masyarakat dan menjadikannya anggota masyarakat

278  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
yang wajar. Dalam hubungan ini usaha-usaha ke arah itu yang selama
ini secara insidentil dan setempat-setempat telah mulai dirintis dengan
penyebaran tenaga-tenaga muballigh ke daerah-daerah pedalaman, secara
berangsur-angsur perlu lebih digiatkan dan disempurnakan.
Di samping itu oleh karena tugas-tugas termaksud ini membutuhkan
tenaga-tenaga yang terlatih dan berdedikasi tinggi serta biaya yang cukup
besar, maka perlu adanya badan khusus sebagai aparatur Persyarikatan
yang akan menanganinya.
12.2. Memberikan perhatian secara khusus terhadap pembinaan pengetahuan,
kesadaran, dan penghayatan kehidupan keagamaan terhadap para muallaf.
12.3. Pimpinan Pusat mengusahakan brosur-brosur kecil yang berisikan
da’wah praktis dalam jumlah besar.
12.4. Pimpinan Pusat mengusahakan perkawinan muballigh dengan penduduk
aseli suku terasing.
12.5. Mengambil pemuda-pemuda suku terasing untuk dididik oleh Muhammadiyah
sehingga dapat menjadi kader di tengah-tengah mereka sendiri.
13. Pembinaan (pendidikan) Politik.
13.1. Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah Amar ma’ruf nahi mungkar
yang begerak di tengah-tengah dan dalam kehidupan masyarakat tidak
dapat menghindarkan diri dari pemikiran masalah-masalah nasional
yang menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu
Muhammadiyah sebagai Persyarikatan dari warganegara yang sadar,
sesuai sifat da’wahnya, harus menempatkan diri, berfungsi dan berperan
dalam masyarakat bangsa dan negara, dalam batasan organisatoris tidak
melakukan kegiatan politik praktis.
13.2. Sehubungan itu maka anggota Muhammadiyah sebagai warganegara
yang sadar, perlu memiliki pengetahuan tentang politik serta kehidupan
politik baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu perlu adanya pendidikan
politik terutama bagi Pimpinan/calon Pimpinan Persyarikatan.
14. Pembinaan Hubungan Luar Negeri.
Hubungan dan kerjasama dalam bidang da’wah serta pendidikan dengan
organisasi-organisasi dan umat Islam di luar negeri yang selama ini telah
berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan dan dikembangkan, dalam rangka
mempererat hubungan sesama muslim.
15. Pembinaan Angkatan Muda.
15.1. Dasar pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah:
15.1.1.Salah satu usaha Persyarikatan Muhammadiyah untuk mencapai
maksud dan tujuannya adalah membimbing pemuda-pemudi agar
menjadi orang Islam yang berarti.
15.1.2.Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah merupakan tugas
umum Persyarikatan Muhammadiyah dan Program Pembinaan
Angkatan Muda Muhammadiyah adalah merupakan kesatuan dari
Program Persyarikatan Muhammadiyah.
15.2. Tujuan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah:
15.2.1.Mempersiapkan dan mengadakan A. M. M. agar dapat melanjutkan
kepemimpinan Muhammadiyah di kalangan masyarakat Indonesia
dan umat Islam khususnya.
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15.2.2.Mempersiapkan tenaga-tenaga yang berkemampuan di berbagai
lapangan kegiatan Persyarikatan dalam rangka menunjang
kelangsungan hidup Persyarikatan sesuai dengan cita-cita
Persyarikatan Muhammadiyah.
15.3. Sasaran Pembinaan A. M. M. Periode 1978 - 1981
15.3.1.Pencerminan kepemimpinan yang kolegial antara sesama
Organisasi Otonom dan Muhammadiyah dalam bentuk satu imamah.
15.3.2.Terwujudnya Organisasi Otonom sebagai organisasi Kader
Muhammadiyah dalam rangka memantapkan da’wah amar ma’ruf
nahi munkar dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan
nasional.
15.3.3.Mewujudkan Angkatan Muda Muhammadiyah sebagai tenaga teras
Persyarikatan Muhammadiyah.
15.3.4.Menciptakan keseragaman sikap dan pola berpikir di kalangan
Angkatan Muda Muhammadiyah.
15.4.Yang dimaksud Angkatan Muda Muhammadiyah ialah:
15.4.1.Pelajar dan Mahasiswa pada sekolah/perguruan tinggi
Muhammadiyah.
15.4.2.Pelajar dan Mahasiswa dan pemuda/pemudi yang tergabung dalam
organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah.
15.4.3.Mereka pemuda/pemudi dari keluarga Muhammadiyah yang tidak
termasuk pada nomor 15.4.1. dan 15.4.2.
15.5. Sistim Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah
A. Pembinaan Institusionil
15.5.1.Lembaga pendidikan yang dibina langsung oleh Muhammadiyah.
15.5.2.Pendidikan formal melalui program kegiatan organisasi otonom
Angkatan Muda Muhammadiyah.
15.5.3.Kaderisasi dan latihan yang dilakukan oleh Persyarikatan dan
organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah.
15.5.4.Penyelenggaraan pendidikan pusat kader spesialisasi antara lain:
a.
Kaderisasi bidang Tarjih
b.
Kaderisasi bidang Pendidikan
c.
Kaderisasi bidang Khusus, antara lain: komunikasi masa dan
manajemen
d. Kaderisasi bidang Kesejahteraan
e.
Kaderisasi bidang Muballigh/Khatib
f.
Kaderisasi bidang Administrasi
g.
Kaderisasi bidang Leadership
h. Kaderisasi bidang lainnya yang dirasa perlu.
B. Pembinaan Personil:
15.5.5.Mengikut-sertakan unsur Angkatan Muda Muhammadiyah dalam
setiap kegiatan-kegiatan Muhammadiyah dalam rangka melatih bertanggungjawab sebagai seorang pemimpin.
15.5.6.Menempatkan tenaga-tenaga Angkatan Muda Muhammadiyah
pada proyek-proyek yang dikelola Muhammadiyah.
15.5.7.Senantiasa memberikan kesempatan/peranan yang luas pada
Angkatan Muda Muhammadiyah di dalam memecahkan masalah-
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masalah Persyarikatan guna menumbuhkan tanggungjawab dan
kedewasaan (integrasi pimpinan).
15.5.8.Peningkatan usaha pendidikan Angkatan Muda Muhammadiyah
ke pusat-pusat pendidikan Islam di negara lain.
15.6. Prioritas Program Pembinaan A. M. M. Periode 1978–1981:
15.6.1.Badan Koordinasi Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah
(BKPAMM) agar segera dapat merealisasikan pembinaan Angkatan
Muda Muhammadiyah sesuai hasil keputusan Sidang Tanwir 1976
di Yogyakarta (tentang pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah).
15.6.2.Muhammadiyah agar dapat mengusahakan dana dan sarana yang
memadai bagi pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah.
15.6.3.Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera menyusun Qa‘idah Pokok
tentang BKPAMM.
15.6.4.Mengadakan penelitian sistem, metode pembinaan kader dan
mengusahakan sarananya yang diperlukan oleh Angkatan Muda
Muhammadiyah.
15.6.5.Meningkatkan partisipasi organisasi otonom di dalam menunjang
kegiatan Persyarikatan dan Pembangunan Nasional.
15.6.6.Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
mengadakan Pusdiklat khusus bagi Angkatan Muda Muhammadiyah.
15.6.7.Menyelenggarakan Raker khusus BKPAMM yang dihadiri oleh
utusan-utusan BKPMM Wilayah dan Daerah seluruh Indonesia.
15.6.8.Penyelenggaraan pembinaan sistem institusional hendaknya
diselenggarakan setiap tahun.
16. Pembinaan Karyawan.
16.1. Meningkatkan pembinaan ke-Islaman serta ke-Muhammadiyahan bagi
karyawan anggota Muhammadiyah.
16.2. Mengusahakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi karyawan
Muhammadiyah.
16.3. Menyelenggarakan pendidikan ketrampilan serta keahlian kejuruan bagi
karyawan Muhammadiyah menurut profesi masing-masing.
BAB TUJUH
ALOKASI TUGAS
Alokasi tugas dan rencana kerja serta tuntunan pelaksanaan berdasarkan
pedoman-pedoman, akan dikeluarkan oleh Pimpinan Persyarikatan beserta dengan
Majelis-Majelisnya, masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
IV. DANA PERJUANGAN MUHAMMADIYAH
1.
Pada prinsipnya menerima baik prasaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah
tentang Dana Perjuangan Muhammadiyah yang disusun pada Landasan Idiil
berdasarkan ayat suci Al-Quran dan Sunnah Rasul yang shahih.
2.
Penertiban Manajemen Keuangan:
Untuk melaksanakan Program Persyarikatan tersebut di atas, mengamanatkan
kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk:
2.1. Melaksanakan penertiban di bidang administrasi dan pengelolaan
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3.

keuangan secara menyeluruh pada tingkat Pimpinan Pusat, yang diikuti
oleh Pimpinan Majelis, Organisasi Otonom dan Unit Usaha
Muhammadiyah sehingga tercapai tepat guna, hasil guna, dan daya guna.
2.2. Menunjang pencapaian itu maka penertiban di bidang administrasi,
personil, dan materiil harus dilakukan secara simultan, sistematis, dan
menyeluruh dengan manajemen yang baik, dijiwai dan dilandasi oleh
landasan idiil sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Persyarikatan.
2.3. Meningkatkan prasarana fisik dan fasilitas perkantoran sebagai wadah
yang menampung seluruh kegiatan serta peralatan materiil baik berupa
alat perkantoran, akomodasi Pimpinan, mobilitas alat angkutan, maupun
merupakan kendaraan di seluruh tingkat eselon Persyarikatan dengan
sistem prioritas, sesuai tingkat kebutuhan serta kepentingannya.
2.4. R. A.P. B. Muhammadiyah.
Menyusun rencana keuangan dengan sistem berimbang yang berorientasi
program dalam bentuk R. A. P. B. M. (Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Muhammadiyah) yang meliputi:
A. Pos Masuk:
2.4.1.Belanja rutin
2.4.2.Belanja Operasionil
2.4.3.Belanja Pembangunan
B. Pos Keluar:
2.4.4.Pendapatan resmi berdasarkan ketetapan tersebut dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2.4.5.Penerimaan dari masyarakat
2.4.6.Penerimaan Majelis-majelis/Biro
2.4.7.Unit-unit amal usaha
2.4.8.Dana Pembangunan
2.5. Membuat tuntunan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan yang tepat dan
mudah dipahami serta dapat dilaksanakan oleh tingkat Persyarikatan
pada eselon bawah termasuk Majelis, Organisasi Otonom, dan Unit-unit
amal usaha Persyarikatan secara simultan, tepat-guna, berhasil-guna, dan
berdaya-guna (efisien dan efektif).
2.6. Melaksanakan pembinaan sistem A. P. B. M. dengan pola dan disiplin
manajemen yang baik, tertib, tepat-guna, untuk mencapai hasil-guna dan
berdaya-guna pada tingkat nasional, sedangkan pada eselon bawah
diberikan petunjuk pelaksanaan dan tuntunan secara tertib dan
berkelanjutan.
2.7. Membentuk badan khusus yang akan mengurusi masalah manajemen
dan akuntansi (termasuk di dalamnya masalah budget) yang bertugas
melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap pengelolaan
keuangan Persyarikatan.
2.8. Menyelenggarakan PUSDIKLAT bagi tenaga manajemen dan tenaga
akuntansi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petugas/
pimpinan yang mengelola dana perjuangan/keuangan Persyarikatan.
Baitul Mal Muhammadiyah
3.1. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera
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membentuk Baitul Mal yang akan berfungsi sebagai dana induk
perjuangan. Untuk itu sebagai modal pertama berupa Infaq perjuangan
Muhammadiyah yang dihimpun dari anggota dan keluarga besar
Muhammadiyah dengan titik awal dipungut dari peserta (peninjau)
Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya minimum Rp.500,—
(limaratus rupiah) tiap orang peserta.
Catatan:
a.
Dari anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pembina
Ekonomi secara pribadi telah menyanggupkan memasukkan saham
sendiri Rp.500.000,— (limaratus ribu rupiah) yang akan diangsur
selama 4 tahun.
b.
Dari utusan Cabang Donggala (Sulawesi Tengah) sejumlah
Rp.100.000,— (seratus ribu rupiah) di angsur pada bulan Ramadhan.
3.2. Menginventarisasi para usahawan Muhammadiyah dan membinanya
serta memonitor usaha-usaha penggalian Dana Perjuangan yang telah
ada di Daerah-daerah.
V.

LANDASAN PROGRAM MUHAMMADIYAH DAN PELAKSANAANNYA.
Menetapkan Landasan Program Muhammadiyah periode 1978–1981 tersebut di
atas dan pelaksanaannya sebagai berikut:
1.
Landasan Idiil Program
1.1. Menerima ide Pimpinan Pusat tentang perlunya konsepsi penegasan
tentang pengertian agama Islam dan kepemimpinannya, untuk
kemaslahatan Muhammadiyah sebagai landasan Program
Muhammadiyah 1978–1981.
1.2. Menerima pokok-pokok pikiran dalam prasaran Pimpinan Pusat
Muhammadiyah yang berjudul “Pokok-pokok Pengertian Tentang Islam
dan Kepemimpinannya” yang dikemukakan dalam Muktamar
Muhammadiyah ke-40 di Surabaya sebagai bahan untuk menyusun
konsepsi yang dimaksud.
1.3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
membentuk tim ahli guna menyusun konsepsi “Pengertian Agama Islam
dan Kepemimpinannya” secara kongkrit, menyeluruh, dan sistematis,
dengan memperhatikan:
a.
Keputusan-keputusan dan rumusan-rumusan yang sudah ada
dalam Muhammadiyah seperti: Muqaddimah Anggaran Dasar
Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan
dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, dan lain-lainnya.
b.
Pendapat dan saran yang dikemukakan oleh Muktamar dengan
ketentuan agar konsepsi yang dimaksud sudah selesai selambatlambatnya bulan Dzulhijjah 1398 Hijriyah.
2.
Landasan Operasionil/Khittah Program
2.1. Menerima baik prasaran “Khittah Perjuangan Muhammadiyah” sebagai
landasan operasionil Muhammadiyah dalam melaksanakan Da’wah
Islam Amarma’ruf nahi munkar dalam seluruh bidang program dan
lapisan masyarakat, dengan catatan diadakan perubahan redaksionil
sehingga berbunyi sebagai berikut:
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LANDASAN OPERASIONIL PROGRAM
(KHITTAH PERJUANGAN MUHAMMADIYAH)
(1)

(2)

(3)

Hakekat Muhammadiyah
Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya
dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan
dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu
menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, di antaranya bidang
sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan, yang menyangkut perubahan
strukturil dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan
antar manusia.
Muhammadiyah sebagai gerakan, dalam mengikuti perkembangan dan
perubahan itu, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan
amar ma’ruf nahi mungkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal
usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya, ialah masyarakat;
sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya: “Menegakkan
dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam
yang sebenar-benarnya.”
Di dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan di atas
prinsip gerakannya, seperti yang dimaksud di dalam “Matan Keyakinan
dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah”.
Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah itu senantiasa menjadi
landasan gerakan Muhammadiyah, juga bagi gerakan dan amal usaha
dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan,
serta dalam bekerjasama dengan golongan Islam lainnya.
Muhammadiyah dan Masyarakat
Sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah sebagai Persyarikatan
memilih dan menempatkan diri sebagai Gerakan Islam Amar Ma’ruf Nahi
Munkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah
membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Da’wah
Jama‘ah.
Di samping itu Muhammadiyah menyelenggarakan amal usaha seperti
tersebut pada Anggaran Dasar pasal 4, dan senantiasa berikhtiar untuk
meningkatkan mutunya.
Penyelenggaraan amal usaha tersebut merupakan sebagai ikhtiar
Muhammadiyah untuk mencapai Keyakinan dan Cita-cita Hidup yang
bersumberkan ajaran Islam, dan bagi usaha untuk terwujudnya
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Muhammadiyah dan Politik
Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan
khittahnya: “dengan da’wah amar ma’ruf nahi munkar dalam arti dan
proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat
membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasionil dan secara
kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam
Negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera,
bahagia, materiil dan spirituil yang diridhai Allah SWT. Dalam
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(4)

(5)

melaksanakan usaha itu Muhammadiyah tetap berpegang teguh kepada
kepribadiannya.”
Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian
gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasar landasan dan
peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah.
Dalam hubungan ini Muktamar Muhammadiyah ke-38 telah menegaskan
bahwa:
1.
Muhammadiyah adalah Gerakan Da’wah Islam yang beramal dalam
segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak
mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan
afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun.
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.
Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah
Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerjasama
dengan golongan Islam mana pun juga dalam usaha menyiarkan dan
mengamalkan Agama Islam serta membela kepentingannya.
Dalam melakukan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud
menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan
organisasi atau institusi lainnya.
Dasar Program Muhammadiyah
Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut di atas dan dengan
memperhatikan kemampuan dan potensi Muhammadiyah dan
bagiannya, perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut:
1.
Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai Persyarikatan yang
menghimpun sebagian anggota masyarakat, terdiri dari muslimin
dan muslimat yang beriman teguh, ta‘at beribadah, berakhlaq mulia,
dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.
2.
Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah
tentang hak dan kewajiban sebagai warganegara dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya
terhadap persoalan dan kesulitan hidup masyarakat.
3.
Menepatkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk
melaksanakan da’wah amar ma’ruf nahi munkar ke segenap penjuru
dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di Negara
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.

2.2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun
penjelasan Khittah Perjuangan Muhammadiyah tersebut, agar tidak
menimbulkan penafsiran ganda dari kalangan anggota Muhammadiyah yang
dapat mengaburkan identitas Muhammadiyah dan perjuangannya sebagai
Gerakan Da’wah Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar.
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VI. USUL-USUL
1.
Menerima dan memutuskan hal-hal tersebut si bawah ini, berdasarkan usulusul yang diterima oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelum dimulainya
Muktamar ke-40:
1.1. Muktamar memberikan wewenang kepada Tanwir untuk mempertimbangkan perpanjangan Masa Muktamar tertentu.
1.2. Penataran-penataran secara berkala guna meningkatkan mutu
administrasi dan organisasi perlu diadakan dengan tuntunan dari
Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pelaksanaannya.
1.3. a.
Mempercayakan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar lebih
meningkatkan usaha guna pembebasan/ penyelesaian menurut
prosedur hukum bagi tokoh-tokoh Islam, pemuda dan mahasiswa
yang masih ditahan, serta menyantuni keluarga mereka.
b.. Muktamar hendaknya mengirimkan kawat kepada Kaskopkamtib
dan Jaksa Agung R.I. yang berisi: “Muktamar Muhammadiyah ke40 di Surabaya mengharapkan kebijaksanaan agar para tahanan
sehubungan Sidang Umum MPR yang lalu memperoleh penyelesaian
dalam waktu singkat dan menurut hukum yang berlaku.”
1.4. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengaktifkan Tim Risalah
Islamiyah, dan jika perlu disempurnakan tim tersebut, sehingga dapat
menyelesaikan tugasnya.
2.
Menghimpun usul-usul yang disampaikan oleh peserta selama Muktamar
berlangsung dan menyampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah
untuk mendapatkan perhatian dan pengelolaan.
VII. PERNYATAAN MUKTAMAR
Muktamar menyampaikan pernyataan tentang hal-hal sebagai berikut.
I.
Masalah Da’wah:
1.
Menyambut gembira dan rasa terimakasih terhadap Keputusan Menteri
Agama R. I. No. 44 Tahun 1978 dan Instruksi Menteri Agama R. I. No. 9
Tahun 1978 tentang tidak perlunya perijinan dari yang berwajib bagi
pelaksanaan Da’wah Islam dan Kuliah Subuh melalui radio, serta
mengharapkan pelaksanaannya yang menyeluruh sampai ke desa-desa.
2.
Menyerukan kepada para Muballigh dan Muballighat, agar benar-benar
mengaktifkan tablighnya untuk da’wah Islam.
II. Kerukunan Umat Beragama.
1.a. Menyambut baik anjuran Pemerintah tentang kerukunan antar pemeluk
sesuatu agama, kerukunan antara pemeluk agama-agama, kerukunan
antara pemeluk agama dengan Pemerintah, sehingga dapat terpelihara
kokohnya Ketahanan Nasional serta tercapainya tujuan Pembangunan
Nasional. Tentang kerukunan antar umat beragama, diserukan kepada
Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang kongkrit agar
penganut suatu agama tertentu jangan menjadi sasaran penyebaran
agama lainnya.
1.b. Menyerukan kepada semua fihak termasuk Pemerintah, untuk berusaha
sekuat tenaga guna tercapainya kerukunan seperti tersebut di atas.
2.
Mendirikan tempat peribadatan suatu agama tertentu di tengah-tengah
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III.

IV.

V.

VI.
VII.

pemeluk agama lain merupakan tindakan yang menimbulkan keresahan
serta dapat memperlemah kerukunan antar umat beragama serta
mengganggu persatuan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu
Muktamar Muhammadiyah menyerukan agar Pemerintah menertibkan
pendirian tempat-tempat ibadah tersebut.
3.
Menyarankan kepada Pemerintah agar di dalam rencana mengadakan
musyawarah antar umat beragama, hendaklah musyawarah tersebut
dilaksanakan hanya di tingkat Pusat dan pelaksanaannya oleh
Pemerintah, serta tidak merupakan forum permanen.
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (tanpa agama).
1.
Menyerukan kepada Pemerintah dalam pembinaan kepada kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanpa agama, benar-benar tidak
mengarah kepada pembentukan agama baru.
2.
Mendukung anjuran Presiden Soeharto, agar supaya penganut
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (tanpa agama) kembali
kepada induk agamanya masing-masing, serta menjalankan ajaran
agamanya dengan ta‘at.
3.
Muktamar menyerukan kepada semua da‘i dan muballigh agar supaya
berusaha membawa mereka kembali kepada Islam.
Kebudayaan
1.
Menyerukan kepada Pemerintah:
a.
Untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, agar
supaya lebih menyuburkan pertumbuhan dan perkembangan
kebudayaan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan ajaran agama.
b.
Melarang beredarnya bacaan-bacaan, tontonan-tontonan, dan
hiburan-hiburan lainnya yang merusak akhlaq.
c.
Produksi Film Nasional supaya diarahkan kepada pembinaan moral
bangsa, terutama generasi muda, dan tidak semata-mata bersifat komersiil.
2. Mendukung sepenuhnya pendapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
mengenai tidak perlunya diadakan kontes ratu-ratuan, karena hal itu
bertentangan dengan kepribadian Indonesia.
Siaran T.V.R. I.
1.
Mengharapkan kepada Pemerintah, agar dalam meresapkan kehidupan
dan suasana beragama dalam kehidupan rumah-tangga dan masyarakat,
agar segera dilaksanakan siaran adzan Maghrib melalui T. V. R. I. Baik di
Jakarta maupun di daerah-daerah.
2.
Mengingat bahasa Arab telah menjadi bahasa internasional, serta
banyaknya peminat di tengah-tengah masyarakat, mengharapkan kepada
Pemerintah agar diadakan pelajaran bahasa Arab dalam siaran T. V.R. I.
Perjudian
Mendukung sepenuhnya usaha/kebijaksanaan Pemerintah yang akan
menghapus perjudian dalam segala bentuk, baik di pusat maupun di daerah.
Masalah Haji dan P. T. Arafat.
1.
Mendukung kebijaksanaan Pemerintah untuk senantiasa berpegang pada
kebijaksanaan:
a.
Menurunkan beaya menjadi semurah mungkin, tanpa mengakibatkan penurunan pelayanan.
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b.

Meningkatkan pelayanan, sehingga jama‘ah haji dapat
mengamalkan ibadahnya dengan mudah.
c.
Meningkatkan bimbingan keagamaan pada umumnya dan manasik
haji pada khususnya sehingga mencapai haji mabrur.
2.
a.
Menyatakan prihatin dan penyelesaian terhadap kenyataan telah
dilikwidasinya P. T. Arafat yang merupakan manifestasi dan jerihpayah umat Islam Indonesia dalam usahanya memudahkan
pelaksanaan ibadah haji.
b.
Mengharap kepada Pemerintah untuk mencari dan menempuh jalan
keluar bagi kelangsungan cita-cita umat Islam tersebut.
VIII. Peningkatan Taraf Hidup Rakyat.
1.
Kaum Ekonomi Lemah (Pribumi)
Sesuai dengan TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN mengenai
golongan ekonomi lemah (pribumi), maka Pemerintah hendaknya
melaksanakan ketetapan tersebut dengan melindungi dan membantu
golongan ekonomi lemah (pribumi) agar mereka mampu meningkatkan
diri sehingga setaraf dengan golongan ekonomi maju.
2.
Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan.
Sesuai dengan Trilogi Pembangunan Nasional, mendesak kepada
Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan ekonomi yang lebih
meningkatkan pemerataan pembangunan dan pendapatan rakyat.
3.
Kesempatan Kerja
Setiap proyek pembangunan dan penanaman modal, baik dari Pemerintah
maupun oleh Swasta hendaklah lebih mampu memberikan kesempatan
kerja yang lebih luas.
4.
Koperasi
Mengharapkan Pemerintah agar berusaha memasyarakatkan pembinaan
koperasi dan merangsang pembinaan pimpinannya yang tumbuh dari
anggota-anggota.
5.
Transmigrasi
Mengharapkan kepada Pemerintah agar mengikutsertakan tenaga-tenaga
guru agama/pembina rohani.
IX. Keluarga Berencana
1.
Mendesak kepada Pemerintah c.q. Kepala BKKBN agar sterilisasi
(vasektomi dan tubektomi) tidak dijadikan salah satu cara untuk
melaksanakan Program Keluarga Berencana pada Pelita yang akan datang
dan seterusnya.
2.
Menyerukan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, agar mengetahui
bahwa tindakan vasektomi dan tubektomi tersebut adalah mengakibatkan
kemandulan pria dan wanita secara abadi dan merupakan pengrusakan
abadi organ tubuh yang oleh ajaran agama tidak dibenarkan.
X. MASALAH-MASALAH LUAR NEGERI
1.
Palestina dan Masjidil Aqsha
a.
Muktamar Muhammadiyah mendukung sepenuhnya perjuangan
adil bangsa Arab dan rakyat Palestina untuk memperoleh kembali
tanah air mereka yang diduduki oleh Israel dan untuk memulihkan
hak-hak rakyat Palestina atas tanah air mereka.
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b.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Mengecam keras politik expansionisme Israel yang terus mendirikan
pemukiman bagi orang Yahudi di daerah Arab yang mereka duduki,
dan menyatakan bahwa Zionisme adalah sama dengan
Imperialisme, Kolonialisme, dan Rasialisme.
c.
Mengecam keras usaha-usaha Israel untuk me-Yahudi-kan
Yerusalem termasuk Masjidil Aqsha, dan menuntut agar supaya
Yerusalem termasuk Masjidil Aqsha dikembalikan dalam kekuasaan
Negara Arab.
d. Untuk suksesnya perlawanan menghadapi Zionisme Israel,
Muktamar dengan penuh keikhlasan menyerukan kepada seluruh
Negara-negara Arab untuk lebih memperkokoh persatuan dan
kesamaan langkah berdasarkan semangat persatuan Arab dan Islam.
Perjuangan Rakyat Erithrea
Mendukung sepenuhnya perjuangan yang adil rakyat Erithrea untuk
menentukan nasib dan hari depan mereka sendiri.
Cyprus
Mendukung sepenuhnya perjuangan masyarakat Cyprus Turki dalam
usaha mewujudkan negara Federasi Cyprus, dimana rakyat Cyprus Turki
dapat mempertahankan eksistensi mereka, hak mereka, kebudayaan
mereka yang berdasarkan nilai ke-Islaman.
Perdamaian di Filipina Selatan
Menghargai dan mendukung pendirian dan usaha-usaha yang dilakukan
oleh Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Husein On
dalam rangka menciptakan perdamaian yang adil di Filipina Selatan,
sebagai hasil pertemuan dua pemimpin tersebut di Labuan bulan Mei
1978 yang lalu.
Umat Islam di Burma
Muktamar Muhammadiyah menyerukan kepada:
a.
Pemerintah Burma, agar menerima kembali umat Islam yang diusir
dari negerinya dan mengungsi di Bangladesh serta menjamin hakhak asasi kewarganegaraan mereka untuk melaksanakan ibadah
menurut agamanya serta melindungi mereka dari kemungkinan
tindakan-tindakan aniaya dari siapa pun.
b.
Menyerukan kepada Persatuan Bangsa-bangsa dan Negara-negara
maju serta Islamic Conference untuk lebih meningkatkan bantuan
dan penyantunannya kepada mereka yang menanggung penderitaan
di tempat pengungsiannya.
Berseru kepada Negara-negara Non Muslim, seperti Uni Sovyet (di
Turkestan, Kaukasia, Krim, dan Kojakstan), RRT (di Singkian), Bulgaria,
Kamboja, Vietnam, Laos, dan Thailand, agar memperlakukan minoritas
Muslim di negerinya masing-masing dengan adil serta menjamin hakhak asasi mereka terutama dalam menjalankan ibadah menurut
agamanya, demikian pula agar menghentikan tekanan-tekanan terhadap
mereka.
Hubungan dengan Negara-negara Timur Tengah.
Menganjurkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk lebih
mengakrabkan hubungan dengan Negara-negara Timur Tengah dalam
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bidang diplomatik, ekonomi, kebudayaan, serta saling tukar-menukar
tenaga-tenaga ahli pada khususnya dan tenaga manusia pada umumnya
atas dasar ukhuwah Islamiyah.
8.
Konperensi Negara-Negara Islam
Menghargai sikap dan usaha-usaha Pemerintah Indonesia dalam
Konperensi Negara-Negara Islam selama ini, serta mengharapkan agar
kegiatan tersebut lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.
XI. Sehubungan dengan adanya musibah banjir di Daerah Istimewa Aceh, maka
Muktamar Muhammadiyah menganjurkan agar semua pihak memberikan
bantuannya, terutama keluarga Muhammadiyah.
XII. Pernyataan Kawat Belasungkawa.
1.
Menyampaikan kawat pernyataan belasungkawa atas musibah
Helikopter di Bali sebagai berikut:
“MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-40 DI SURABAYA
MENYATAKAN RASA DUKA YANG SEDALAM-DALAMNYA KEPADA
PRESIDEN DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERTA KEPADA
KELUARGA PARA KORBAN MUSIBAH HELIKOPTER DI BALI TTK
MENDO‘AKAN SEMOGA AMAL BAKTI PARA KORBAN DIBALAS
OLEH ALLAH DENGAN KEBAIKAN SERTA KELUARGA YANG
DITINGGALKAN DIKARUNIAI KETABAHAN DALAM MENERIMA
COBAAN TTKHBS”
2.
Menyampaikan kawat pernyataan belasungkawa kepada Pemerintah
Daerah Istimewa Aceh atas musibah bencana alam banjir di daerah Aceh
tersebut sebagai berikut:
“MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-40 DI SURABAYA
MENYATAKAN PRIHATIN DAN TURUT BERDUKACITA BERHUBUNG
MUSIBAH BENCANA ALAM BANJIR DI DAERAH ACEH TTK
MENDO`AKAN SEMOA ALLAH MENGARUNIAKAN KETABAHAN
KEPADA PARA KORBAN MUSIBAH TERSEBUT TTKHBS”
Tanggal 13 Rajab 1398 H
29 Juni 1978 M
ATAS NAMA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua,
Sekretaris,
ttd.
ttd.
H.A. R. Fakhruddin
H. Djarnawi Hadikusuma
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-41
24 -28 R. AWAL 1406 / 7-11 DESEMBER 1985
DI SURAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim
Muktamar Muhammadiyah ke-41 yang berlangsung di Surakarta pada tanggal
24- 28 Rabi‘ul-awal 1406 bertepatan dengan tanggal 7 – 11 Desember 1985 setelah:
Memperhatikan :
1.
Amanat Bapak Presien Soeharto pada upacara peresmian Pembukaan Muktamar
Muhammadiyah ke-41 pada tanggal 7 Desember 1985 di Stadion Sriwedari Surakarta;
2.
Ceramah dan pengarahan dari Bapak Menko Polkam H. Soerono;
3.
Ceramah dan pengarahan dari Bapak Menko Kesra H. Alamsyah Ratu
Perwiranegara;
4.
Ceramah dan pengarahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri H. Soepardjo Roestam;
5.
Ceramah dan pengarahan dari Bapak Menteri Agama H. Munawir Sadzali, M.A.;
6.
Laporan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada peresmian Pembukaan
Muktamar;
7.
Sambutan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah H. Ismail pada peresmian
Pembukaan Muktamar;
8.
Khutbah Iftitah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Sidang Pleno
Muktamar;
9.
Laporan kebijaksanaan dan hasil pemeriksaan keuangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1978–1985 yang disampaikan dalam Sidang Pleno
Muktamar oleh H. Djarnawi Hadikusuma dan Ketua Team Pemeriksa Keuangan
Drs. H.A. Soeparman Martonagoro;
10. Prasaran tentang “Program Persyarikatan tahun 1985–1990” yang disampaikan
oleh Drs. H. Mhd. Djazman;
11. Penjelasan tentang “Usaha Pimpinan Pusat dalam memberikan masukan bagi
tersusunnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan” yang disampaikan oleh Drs.H. Lukman Harun;
12. Penjelasan tentang “Materi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan” yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL.;
13. Penjelasan tentang “Sikap Muhammadiyah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun
1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan” yang disampaikan oleh H. A. R.
Fakhruddin;
14. Prasaran tentang “Penyesuaian Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan UndangUndang No. 8 Tahun 1985” yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H.,
MCL.;
15. Laporan Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Muktamar
ke-41 – ke-42 berdasarkan hasil pemungutan suara dalam Muktamar;
16. Pendapat dan usul-usul yang disampaikan oleh peserta Muktamar serta pembahasan
dalam Sidang Komisi;
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Mengingat :
1.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2.
Kepribadian Muhammadiyah;
MEMUTUSKAN:
I.

ANGGOTA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE MUKTAMAR
KE-41 – KE-42.
1.
Mengesahkan hasil pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah
sebanyak 13 orang dari hasil pemilihan 39 orang calon yang disahkan oleh
Tanwir, ialah:
1.
H. A. R. Fachruddin
2.
H. Djarnawi Hadikusuma
3.
Drs. H. Lukman Harun
4.
dr. H. Kusnadi
5.
Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL.
6.
H. S. Prodjokusumo
7.
Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
8.
Drs. H. Mhd. Djazman
9.
H. Ahmad Azhar Basyir, M.A.
10. M. Djindar Tamimy
11. Drs. H. Sutrisno Muhdam
12. Drs. H. A. Rosyad Sholeh
13. H. A. Ramli Thaha, S.H.
2.
Menetapkan H. A. R. Fachruddin sebagai Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode Muktamar ke-41- ke-42.
Catatan:
Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, pada tanggal 11 Desember 1985 oleh Anggota
Pimpinan Pusat terpilih telah ditetapkan pembagian kerja Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode Muktamar ke-41 – ke-42 sebagai berikut:
Ketua
: H. A. R. Fachruddin
Wakil Ketua I
: H. Djarnawi Hadikusuma
Wakil Ketua II
: Drs. H. Lukman Harun
Wakil Ketua III
: Prof.Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL.
Wakil Ketua IV
: H. S. Prodjokusumo
Wakil Ketua V
: M. DjindarTamimy
Sekretaris
: H. M. Ramli Thaha, S.H.
Sekretaris
: Drs. H. A. Rosyad Sholeh
Anggota merangkap Ketua Majelis Tarjih
: H. Ahmad Azhar Basyir, M.A.
Anggota merangkap Ketua Majelis Tabligh
: Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
Anggota merangkap Ketua Majelis PKU
: dr. H. Kusnadi
Anggota merangkap Ketua Majelis Pendidikan
Tinggi, Penelitian & Pengembangan
: Drs. H. Mhd. Djazman
Anggota merangkap Ketua Majelis Pendidikan
dan Kebudayaan
: Drs. H. Sutrisno Muhdam
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II.

LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1978–1985
Menerima laporan kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1978–
1981 dengan catatan:
1.
Agar dalam menyusun laporan kebijaksanaan Pimpinan Pusat yang akan
datang, menggunakan sistematika yang mencakup:
a.
materi pokok pelaksanaan kebijaksanaan;
b.
data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program sebagai lampiran;
c.
laporan pertanggungjawaban keuangan disertai lampiran perincian
secara khusus.
2.
Supaya diikutsertakan laporan dari Majelis dan organisasi otonom secara
lengkap.
3.
Agar buku laporan dapat dikirimkan kepada Wilayah-wilayah selambatlambatnya dua bulan sebelum Muktamar berlangsung.
4.
Agar penyusunan buku tentang “Dinul Islam” dan “Risalah Islamiyah”
sebagaimana diamanatkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-40 segera
diwujudkan.

III. PROGRAM PERSYARIKATAN TAHUN 1985–1990.
1.
Menerima rancangan Program Persyarikatan Muhammadiyah Periode 1985 –
1990 menjadi “Program Persyarikatan Muhammadiyah Periode 1985–1990”,
dengan perbaikan dan tambahan sebagai terlampir.
2.
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun
dan menyempurnakan Program Persyarikatan Muhamma diyah Periode 1985
– 1990.
IV. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH
3.
Penyesuaian Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan Undang-Undang No.
8 Tahun1985.
(a) Mengadakan penyesuaian Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
pada pasal-pasal dan dengan perubahan sebagai berikut:

(1)
(2)

BAB I
Pasal 1
Nama, Identitas, dan Kedudukan
Persyarikatan ini bernama MUHAMMADIYAH, adalah Gerakan
Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan
bersumber pada Al-Quran dan Sunnah.
Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah
1330 bertepatan dengan tanggal 18 November 1912, berkedudukan
di tempat kedudukan Pimpinan Pusatnya.

BAB II
Pasal 2
Asas
Persyarikatan ini berasas Pancasila
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Pasal 3
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung
tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan
makmur yang diridlai Allah Subhanahu wata‘ala.
Pasal 4
Usaha
Untuk mencapai maksud dan tujuan pada Pasal 3, Persyarikatan
melaksanakan dakwah dan tajdid dengan usaha sebagai berikut:
a.
Mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu Agama Islam
untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya;
b.
Memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta
mempertinggi akhlaq;
c.
Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan serta
memperluas ilmu pengetahuan teknologi dan penelitian menurut
tuntunan Islam;
d. Mempergiat dan menggembirakan tabligh;
e.
Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk membangun
dan memelihara tempat ibadah dan wakaf;
f.
Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita menurut tuntunan
Islam;
g.
Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi
manusia muslim yang berjasa bagi agama, nusa, dan bangsa;
h. Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan
penghidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka
pembangunan manusia seutuhnya;
i.
Menggerakkan dan menghidup-suburkan amal tolong-menolong
dalam kebajikan dan taqwa dalam bidang kesehatan, sosial,
pengembangan masyarakat, dan keluarga sejahtera;
j.
Menanam kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam diamalkan
dalam masyarakat;
k.
Menumbuhkan dan meningkatkan kekeluargaan Muhamma- diyah
dan uukhuwah Islamiyah;
l.
Pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa dan peran-serta dalam
pembangunan nasional;
m. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan
Persyarikatan.
(b)
(c)

Muhammadiyah mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam anggaran
dasarnya, adalah dengan pengertian, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa
adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wata‘ala (Tauhid).
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
menyempurnakan perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah jika
dirasa perlu, kemudian dimintakan pengesahan kepada Tanwir.
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2.

II.

Perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah.
a.
Mengubah ketentuan waktu Muktamar dari tiga tahun menjadi lima tahun
sekali seperti tersebut pada Pasal 16 ayat(2).
b.
Menghapus ketentuan diadakannya Perwakilan Pimpinan Pusat di
Ibukota Negara seperti diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 8 ayat (2).

USUL DAN SARAN
Menerima usul-usul dan saran-saran yang disampaikan oleh peserta Muktamar:
1.
Yang bersifat ke dalam, menjadi bahan dalam menyempurnakan Program
Persyarikatan dan peningkatan serta pengembangan organisasi.
2.
Yang bersifat ke luar, setelah diadakan penelitian, akan disampaikan kepada
yang bersangkutan.

***
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Lampiran 1

P R O G R AM
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
TAHUN: 1985 – 1990
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
MUQADDIMAH
Sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang beraqidah
Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dan bertujuan menegakkan dan
menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur
yang diridhai Allah SWT., Muhammadiyah mempunyai rangkaian program berjangka
lima tahun sebagaimana ditetapkan oleh muktamarnya dalam rangka mencapai tujuan
dan cita-citanya.
Program-program Persyarikatan Muhammadiyah periode 1985 – 1990
merupakan kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya serta menjadi dasar
bagi pembuatan program periode berikutnya lewat proses evaluasi dan revisi, oleh
karenanya kesinambungan antara program dari satu muktamar dengan program
muktamar lainnya merupakan suatu keharusan. Di samping itu setiap rangkaian program
yang telah ditetapkan oleh muktamar pada hakekatnya menjadi garis-garis besar haluan
amal usaha persyarikatan, yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau
cita-cita Muhammadiyah.
Walaupun program-program yang telah ditetapkan menyangkut berbagai bidang
kegiatan dan amal usaha, namun tidak boleh dilupakan bahwa pelaksanaan program
harus dilakukan dengan dasar keseimbangan. Jangan sampai terjadi adanya pelaksanaan
program bidang tertentu saja dengan mengabaikan bidang lainnya. Sudah barang tentu
pelaksanaan program sangat tergantung pada potensi yang ada di daerah masing-masing
dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang cenderung selalu berubah, akan tetapi usahausaha untuk menyeimbangkan program-program antar bidang harus dilakukan secara
optimal.
Untuk menyukseskan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan
muktamar, harus diusahakan sejauh mungkin terciptanya lingkungan dakwah yang
memungkinkan bagi kegiatan-kegiatan amal usaha Muhammadiyah serta peningkatan
sarana/prasarana yang ada. Termasuk dalam usaha menciptakan lingkungan dakwah
yang baik adalah:
1.
mengembangkan ruh Islam di kalangan Muhammadiyah pada khususnya dan
masyarakat Islam pada umumnya;
2.
menanamkan dan menyuburkan jiwa tabligh di seluruh jajaran warga
Muhammadiyah;
3.
mengusahakan kerjasama dengan pemerintah sebaik-baiknya;
4.
bekerjasama dengan organisasi-organisasi Islam lain seluas-luasnya;
5.
menjadikan masjid sebagai satu pusat kegiatan dakwah.
1.

Sedangkan yang termasuk dalam peningkatan sarana/prasarana adalah:
memperbaiki manajemen dan mekanisme organisasi persyarikatan, termasuk fungsi
kontrol dua arah, dari atas ke bawah dan sebaliknya;
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2.
3.

pembinaan personil kepemimpinan persyarikatan dalam setiap eselon agar masingmasing menjadi pemimpin yang tangguh dan beraqidah;
penyediaan dana dengan jalan menggali sumber-sumber dana, terutama yang bersifat
internal.
TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP PROGRAM

TUJUAN:
Terbinanya Keluarga Sejahtera sebagai sendi dan syarat mutlak menuju
terwujudnya masyarakat sejahtera.
Adapun gambaran Keluarga Sejahtera dimaksud adalah keluarga yang dalam
kehidupan kesehariannya:
1.
Bersendi kepada:
a.
Agama yang dita‘ati, dengan mengindahkan hukum-hukumnya dan
melakukan ibadah dengan tekun.
b.
Penghasilan dan harta yang diperolehnya secara baik dan halal digunakan
untuk memenuhi hajat hidup keluarga jasmaniah dan rohaniah dalam
keseimbangan.
c.
Pendidikan anggota keluarga terutama anak, baik keberagamaannya,
kecerdasannya, maupun perkembangan sosial dan budaya.
d. Orang tua yang sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya.
e.
Kasih sayang dan kedamaian dalam keluarga dan lingkungan.
2.
Berfungsi sebagai:
a.
Tempat bagi suami-isteri dan anggota kelusarga untuk menegakkan rumahtangga sebagai yang dikehendaki oleh ajaran agama.
b.
Tempat pendidikan dan pembinaan anak-anak dan remaja, mengarahkan
kepada ketaqwaan kepada Allah SWT, peningkatan kecerdasan,
pengembangan watak, dan kepribadian mulia.
c.
Tempat memberikan suasana aman, tenang, damai, dan bahagia.
d. Faktor yang mampu memberikan kemaslahatan bagi lingkungan dan
masyarakat, dengan dakwah amar ma’ruf nahi munkar, serta amal kebajikan
sesuai dengan keadaan dan kemampuan.
e.
Faktor yang mampu memanfaatkan kemaslahatan dari lingkungan dan
masyarakat.
3.
Mencerminkan:
a.
Keberagamaan yang dalam.
b.
Kedamaian dan kasih sayang.
c.
Kegiatan dan kebajikan yang bermaslahat.
d. Ukhuwah dan solidaritas dengan lingkungan.
e.
Akhlaq yang luhur.
SASARAN:
1.
Mengembangkan organisasi untuk memantapkan Persyarikatan Muhammadiyah
sebagai Gerakan Dakwah dan Gerakan Tajdid. Pengembangan organisasi
diselenggarakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip: kebersamaan,
ukhuwah, dan profesionalisme.
2.
Terciptanya iklim dan lingkungan yang mendukung terselenggaranya dakwah amar
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3.

ma’ruf nahi munkar dan penyiaran Islam, baik secara perorangan maupun secara
jama‘ah.
Mengembangkan sarana dan prasarana dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi,
untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna amal usaha-amal usaha
Persyarikatan.

PRINSIP PROGRAM:
1.
Pemurnian dan Peningkatan Amal Usaha Persyarikatan.
a.
Amal usaha Persyarikatan harus sesuai dengan fungsi dan tujuannya sebagai
sarana dakwah amar ma’ruf nahi munkar dalam rangka mencapai tujuan
Persyarikatan.
b.
Langkah-langkah pemurnian:
Meneliti dan menilai kembali semua amal usaha untuk dapat ditetapkan
sesuai dengan fungsi dan tujuannya;
Menertibkan pengelolaan amal usaha dengan menetapkan peraturanperaturan yang diperlukan untuk itu.
Memberikan bimbingan dan pengarahan secara kontinyu kepada
pimpinan dan pelaksana amal usaha.
Menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesama
dan antar amal usaha Muhammadiyah.
Menimbulkan rasa tanggungjawab dan partisipasi pada anggota/
keluarga Persyarikatan terhadap kemajuan amal usaha di tempatnya.
2.
Orientasi kepada Dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar.
a.
Sesuai dengan sifat Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah, maka semua
program Persyarikatan harus berorientasi kepada dan dilaksanakan untuk
tujuan dalam arti yang sebenar-benarnya.
b.
Dakwah secara keseluruhan
3.
Lingkungan Kegiatan/Program: Bidang Kemasyarakatan.
Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan menempatkan
diri sebagai Gerakan Dakwah Islam dan Amar ma’ruf nahi munkar dalam bidang
kemasyarakatan, yakni keseluruhan aspek kehidupan masyarakat.
4.
Pengembangan Organisasi.
Program Persyarikatan Muhammadiyah 1985 – 1990 ditetapkan berdasarkan konsep
pengembangan organisasi, dimana tidak hanya ada satu prioritas program.
Karena Muhammadiyah merupakan Gerakan Dakwah Islam amar ma’ruf nahi
munkar, maka semua sektor dakwah dan penyiaran Islam akan dikembangkan secara
simultan, terpadu, dan menyeluruh.
BIDANG-BIDANG PROGRAM
A.

KONSOLIDASI ORGANISASI
1.
Target:
a.
Meningkatkan kualitas dan disiplin anggota dan pimpinan serta
pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai Kemuhamma- diyahan.
b.
Tertibnya peningkatan kualitas dan dayaguna aparatur dan administrasi
Persyarikatan.
c.
Meningkatkan system pengelolaan keuangan Persyarikatan.
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d.
2.

Terbentuknya kelembagaan-kelembagaan baru guna mendukung
pelaksanaan program dan amal usaha Persyarikatan.
Langkah-langkah:
a.
Peningkatan kualitas dan disiplin serta pemahaman dan penghayatan
anggota akan nilai-nilai Kemuhammadiyahan.
1) Meneliti dengan lebih selektif penerimaan anggota dengan
memperhatikan i’tikad baik serta kemampuannya memenuhi
kewajiban terhadap Persyarikatan berupa amal nyata, dan
membaginya menjadi:
- simpatisan
- anggota inti
Pembagian tersebut berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh
Pimpinan Pusat.
2)
Menertibkan pendaftaran dan melakukan pendaftaran ulang
anggota di Ranting, Cabang, dan Pimpinan Pusat.
3) Mengintensifkan penyelenggaraan pengajian-pengajian dan
penataran Kemuhammadiyahan di Ranting dan Cabang dalam usaha
membina anggota, terutama diarahkan untuk menjadi anggota inti.
4) Memantapkan dan meningkatkan potensi Ranting sebagai wadah
dan alat pembinaan anggota untuk membimbing kehidupan jama‘ah
dan pelaksanaan Da’wah Jama‘ah dalam lingkungannya.
5) Memantapkan dan meningkatkan potensi Cabang sebagai wadah
dan alat pendayagunaan organisasi dalam penyelenggaraan amal
usaha Persyarikatan, serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan
kemampuan anggota dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya
terhadap Persyarikatan.
6) Meningkatkan pendayagunaan seluruh anggota, terutama Angkatan
Muda Muhammadiyah, dalam penyantunan amal usaha
Persyarikatan.
7) Menentukan dan melaksanakan tindakan administratif terhadap
anggota yang tidak memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya,
terutama terhadap anggota yang merugikan nama baik serta
perjuangan Persyarikatan, setelah diusahakan perbaikan (ishlah)
dengan nasehat-nasehat yang tidak berhasil. Tuntunan tentang
disiplin organisasi dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
b. Peningkatan kualitas dan disiplin Pimpinan
1) Mengadakan penelitian secara seksama terhadap setiap calon
anggota Pimpinan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam
Persyarikatan dan tuntunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2) Mengintensifkan pendidikan kader Pimpinan dengan mendayagunakan organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah dan
lembaga pendidikan/perguruan Muhammadiyah serta memusatkan
pendidikan kader bertingkat di tiap-tiap Wilayah dengan membentuk
satu Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) Muhammadiyah.
Tuntunan Pusdiklat tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
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3)

c.

d.

Menyelenggarakan Darul Arqam secara teratur dalam rangka
penyegaran (refreshing) dan peningkatan (upgrading) anggota
Pimpinan di semua tingkat.
4) Mengintesifkan pengajian-pengajian dan penataran Kemuhammadiyahan untuk meningkatkan kualitas anggota Pimpinan di
semua tingkat secara terarah dan berencana.
5) Dengan penuh kebijaksanaan menentukan dan melaksanakan
tindakan disiplin organiasi dan administrasi terhadap anggota
Pimpinan yang merugikan nama baik dan perjuangan Persyarikatan.
6) Meningkatkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam Anggaran Dasar Pasal 13 tentang Pemilihan Pimpinan dan
Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 ayat (1) alinea b. tentang syarat
kesetiaan kepada Persyarikatan.
Peningkatan kualitas dan disiplin lembaga-lembaga Pimpinan
1) Mengusahakan adanya kantor di semua tingkat Pimpinan
Persyarikatan serta berkantor secara tetap dan mengadakan petugas
yang menekuni pekerjaan. Untuk kantor Pimpinan Wilayah
diharuskan ada paling tidak seorang tenaga tetap (full-timer).
2) Mengadakan perlengkapan tata-usaha dan tata-laksana perkantoran
dengan memanfaatkan teknologi dan manajemen modern.
3) Menyelenggarakan rapat Pimpinan secara periodik, setidak-tidaknya
sekali dalam sebulan, baik rapat pleno maupun rapat harian, bagi semua
tingkat Persyarikatan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan organisasi.
4) Mengadakan rapat bersama (rapat kerja) dengan badan-badan pembantu
Pimpinan (Majelis/Bagian) dan pimpinan Organisasi Otonom, setidaktidaknya sekali dalam tiga bulan di tingkat masing-masing.
5) Menetapkan dan melaksanakan sanksi organisatoris dan
administratif terhadap lembaga-lembaga pimpinan yang melanggar
ketentuan-ketentuan organisasi. Tuntunan tentang sanksi-sanksi
ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
6) Menghindarkan sejauh mungkin terjadinya perangkapan jabatan
dalam Pimpinan.
7) Melaksanakan amal usaha Persyarikatan secara murni dan
konsekuen dalam lembaga-lembaga Persyarikatan, terutama
mengenai pelaksanaan keputusan Tarjih.
Penertiban aparatur/pelaksana amal usaha Persyarikatan
1) Penerimaan dan penampilan tenaga sebagai aparatur/ pelaksana
amal usaha Persyarikatan oleh setiap Pimpinan dan lembaga amal
usaha Muhammadiyah harus berdasar persyaratan umum dan
khusus untuk masing-masing bidang amal usaha. Tuntunan tentang
persyaratan tersebut ditetapkan oleh PP Muhammadiyah.
2) Meningkatkan pembinaan aparatur/pelaksana amal usaha
Persyarikatan terutama tentang pengertian, kesadaran, dan
kemantapan beragama dan kesadaran serta kesetiaan berMuhammadiyah, melalui pengajian-pengajian dan penataranpenataran secara teratur dan berkelanjutan oleh masing-masing
tingkat Pimpinan yang membawahinya.

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 (1985)  301
3)

e.

f.

g.

h.

Meningkatkan pendayagunaan amal usaha yang diarahkan untuk
sarana dan alat dakwah Islam.
4) Melaksanakan sanksi jabatan terhadap aparatur/pelaksana amal
usaha Persyarikatan yang merugikan nama baik dan perjuangan
Persyarikatan.
5) Mengutamakan penempatan aparatur/pelaksana amal usaha
Persyarikatan dari anggota atau keluarga besar Muhammadiyah,
terutama Angkatan Muda Muhammadiyah, dengan tidak mengabaikan
persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing bidang.
Peningkatan sistem pengelolaan keuangan Persyarikatan
1) Mengadakan sistem dan melaksanakan anggaran pendapatan dan
belanja Persyarikatan serta pengelolaannya berdasarkan ketentuanketentuan manajemen keuangan Persyarikatan.
2) Mengadakan latihan jabatan (job training) mengenai pembukuan dan
administrasi keuangan Persyarikatan di setiap tingkat.
Lembaga Inspeksi/Pengawasan
1) Melembagakan dan mengaktifkan serta meluaskan tugas Inspeksi/
pengawasan di tingkat Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah
Muhamnmadiyah.
2) Mengintensifkan usaha-usaha penelitian dan evaluasi terhadap
seluruh kegiatan organisasi di tiap tingkatan.
Pembentukan Lembaga-lembaga
1) Membentuk Lembaga Pengkajian dan Penelitian Muhammadiyah
(LPPM) di tingkat Pimpinan Pusat, untuk melakukan pengkajian
dan penelitian tentang keagamaan, kemasyarakatan, dan sosial
budaya, serta gerakan amal usaha Muhammadiyah.
2) Membentuk Lembaga Pengembangan Masyarakat Muhammadiyah
(LPMM) di tingkat Pimpinan Pusat, untuk melakukan kegiatan
pengembangan masyarakat (community development), terutama untuk
membina dan melatih tenaga-tenaga lapangan untuk pengembangan
masyarakat tertentu.
3) Membentuk Pusat Informasi dan Dokumentasi (PIDM) di tingkat
Pimpinan Pusat, untuk memberikan pelayanan informasi dan
menyimpan dokumentasi Persyarikatan.
4) Membentuk Lembaga Penerbitan dan Kepustakaan Muhammadiyah
(LKPM) di tingkat Pimpinan Pusat, untuk menerbitkan publikasipublikasi tentang Islam dan umat Islam, Muhammadiyah, dan
persoalan-persoalan ilmu pengetahuan.
5) Membentuk Badan Ta’mirul Masajid Muhammadiyah (BTMM) di
semua tingkat organisasi, untuk menggerakkan dan mengkoordinasi
pengelolaan masjid-masjid yang ada di bawah naungan
Muhammadiyah untuk dijadikan sarana dan alat dakwah Islam dan
pembinaan umat/jama‘ah.
Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah
1) Mempersiapkan dan mengarahkan Angkatan Muda Muhammadiyah agar dapat melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyah
di kalangan masyarakat Indonesia dan umat Islam pada khususnya.
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

B.

Mempersiapkan dan memanfaatkan aktivis-aktivis Angkatan Muda
Muhammadiyah yang berkemampuan di berbagai lapangan kegiatan
Persyarikatan dalam rangka menunjang kelangsungan hidup
Persyarikatan sesuai dengan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah.
Mewujudkan organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah
sebagai organisasi kader Muhammadiyah dalam rangka
memantapkan da’wah amar ma’ruf nahi munkar dan meningkatkan
partisipasinya dalam pembangunan nasional.
Menciptakan hubungan yang integral di antara komponen Angkatan
Muda Muhammadiyah, sehingga dapat mencerdaskan kepemimpinan
yang kolegial antara sesama ortom dan Muhammadiyah dalam bentuk
satu ukhuwah. Untuk itu perlu diselenggarakan kegiatan dan
pertemuan bersama secara berkala antar ortom-ortom Angkatan Muda
Muhammadiyah di semua tingkat organisasi.
Menciptakan keseragaman sikap dan pola berpikir di kalangan
Angkatan Muda Muhammadiyah.
Mengikutsertakan unsur Angkatan Muda Muhammadiyah dalam
setiap kegiatan Persyarikatan, dalam rangka membina jiwa
tanggungjawab sebagai seorang pemimpin.
Senantiasa menumbuhkan iklim dialogis dan demokratis dalam
hubungan Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah
serta memberikan kesempatan/peranan pada Angkatan Muda
Muhammadiyah dalam ikut memecahkan masalah-masalah
Persyarikatan guna menumbuhkan tanggungjawab dan kedewasaan.
Meningkatkan pembinaan prestasi akademis bagi Angkatan Muda
Muhammadiyah dengan menyelenggarakan program pendidikan
lanjutan di dalam dan luar negeri.
Mengaktifkan Badan Koordinasi Pembinaan Angkatan Muda
Muhammadiyah (BKP AMM) untuk berfungsi sebagai koordinator
pembinaan AMM dan menyelenggarakan pertemuan nasional
BKPAMM minimal sekali setahun.

PENYIARAN ISLAM DAN BIMBINGAN KEAGAMAAN
1.
Mengintensifikasi dan Pengembangan Gerakan Jama‘ah.
a.
Menyebar-luaskan pengertian Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.
b.
Mengusahakan agar setiap anggota menyadari pentingnya arti dan
peranan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah, serta bersedia melaksanakan
program Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah.
c.
Mengaktifkan Majelis/Bagian Tabligh sebagai penanggungjawab,
penggerak dan koordinator Gerakan Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah di
setiap tingkat Persyarikatan.
d. Membina dan melatih kader menentukan motivator Gerakan Jama‘ah dan
Da’wah Jama‘ah lewat Darul Arqam (Latihan Motivator Masyarakat) di
setiap tingkat Cabang.
e.
Pimpinan Pusat supaya menentukan Pilot Proyek dalam pelaksanaan
Jama‘ah dan Da’wah Jama‘ah pada suatu desa dalam tiap-tiap wilayah/
daerah, setelah ditanya kesanggupan wilayah/daerah yang bersangkutan.
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2.

3.

Peningkatan dan Pengembangan Penyiaran Islam (tabligh).
a.
Mengintensifkan bimbingan ke-Islaman bagi anak-anak dan remaja,
dengan menghidupsuburkan dan memajukan pengajian anak-anak dan
remaja, serta menyalurkan bakat dan daya kreativitas mereka dalam
berbagai bentuk kegiatan rekreatif yang tidak menyalahi ajaran Islam.
b.
Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam
bagi orang dewasa dengan menyelenggarakan pengajian-pengajian rutin.
c.
Memfungsikan masjid-masjid yang berada di bawah naungan
Muhammadiyah sebagai pusat kegiatan pengajian anak-anak, remaja,
dan orang dewasa, serta kegiatan pembinaannya.
d. Memberikan pengertian tentang kebenaran dan kesempurnaan ajaran
Islam kepada golongan elite, baik elite politik, elite ekonomi, maupun elite
ilmu pengetahuan.
e.
Meningkatkan penyelenggaraan tabligh melalui segala bentuk dan media
komunikasi dengan mempergunakan juga teknologi maju, seperti
pembuatan film, slide, pita rekaman, yang bertemakan da’wah Islam serta
meningkatkan volume dan frekuensi siaran Ad-Dinul Islam di TVRI, RRI
dan non RRI.
f.
Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah tertentu yang
berkemampuan agar memiliki pemancar radio da’wah.
g.
Memberikan bimbingan kepada lapisan masyarakat yang kurang mampu/
lemah taraf kehidupan sosialnya (dhuafa’) serta mengalami cacat/tuna
sosial, ke arah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.
h. Menggalakkan aksi pemberantasan buta aksara Al-Quran lewat TVRI dan
mengusahakan siaran pelajaran bahasa Al-Quran lewat TVRI dan RRI.
i.
Meningkatkan tenaga pelaksana tabligh (muballigh/muballighat) baik
kualitatif maupun kuantitatif, serta membentuk Korps Muballigh
Muhammadiyah di setiap tingkat organisasi di bawah pimpinan Majelis/
Bagian Tabligh.
j.
Menata dan menertibkan organisasi Majelis/Bagian Tabligh sehingga lebih
efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dengan menempatkan
petugas yang memiliki managerial skill walaupun ia bukan muballigh.
k.
Mengintensifkan kaderisasi muballigh dengan keseragaman konsep
kaderisasi dari Pimpinan Pusat, dan mengeluarkan Kartu Tanda Anggota
Korps Muballigh Muhammadiyah.
l.
Mengembangkan profesionalisme dalam pengorganisasian dan proses
tabligh serta mengimbau Majelis Tarjih untuk melahirkan ketentuan
hukum Islam tentang kewajiban jama‘ah memberi infaq fi sabilillah bagi
kesejahteraan para muballigh.
m. Meningkatkan kerjasama antara Majelis Tabligh, Majelis Tarjih, Majelis
PKU, Majelis Pustaka,Majelis P & K, dan Biro Hikmah.
n. Mengusahakan agar di setiap Ranting Muhammadiyah ada sebuah masjid
untuk dijadikan sebagai pusat pembinaan jama‘ah atau umat dan
membentuk Badan Bimbingan Keagamaan.
Gerakan Penyadaran/Pembangunan Umat.
a.
Menggalakkan gerakan untuk menumbuhkan kesadaran umat untuk
meningkatkan keimanan dan akhlaqul karimah yang kemudian
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dijelmakan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.
Mengintensifkan kegiatan dalam menggerakkan umat untuk menunaikan
zakat, infaq, dan shadaqah, serta mefungsikan Baitul Mal Muhammadiyah.
c.
Mengintensifkan kegiatan dalam pembasmian bentuk penyimpangan
aqidah Islamiyah di kalangan umat Islam, dengan meneruskan gerakan
pembasmian bid‘ah, khurafat, dan tahayul.
d. Mengaktifkan diri dalam ikut menanggulangi kenakalan remaja dan
dekadensi moral di kalangan remaja, seperti penyalahgunaan narkotika,
kehidupan seks yang bebas dan lain sebagainya.
Pembinaan Aqidah, Akhlaq, dan Peribadatan.
a.
Menertibkan penegasan pandangan Muhammadiyah tentang persoalanpersoalan aqidah Islamiyah, terutama untuk kemantapan keyakinan bagi
warga Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai macam persepsi di
kalangan umat Islam.
b.
Mengintesifkan pembinaan aqidah dan akhlaq pada lembaga-lembaga
pendidikan Muhammadiyah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
c.
Mengembangkan keteladanan di kalangan Pimpinan Muhammadiyah
dalam memanifestasikan aqidah dan akhlaq dalam kehidupan sehari-hari.
d. Memasyarakatkan keputusan Majelis Tarjih tentang peribadatan (dalam
arti sempit), terutama tentang kaifiyat shalat, sehingga anggota dapat
menjalankan dengan baik dan benar setelah memahami alasan-alasan
pentarjihannya.
e.
Membina Pimpinan dan aparatur/pelaksana amal usaha
Muhammadiyah untuk dapat menjalankan peribadatan (dalam arti
sempit) sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Tarjih.
Pengembangan Perwakafan, Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
a.
Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta keagairahan umat
Islam umumnya, keluarga Muhammadiyah khususnya, untuk berwakaf
dan memanfaatkan sebaik-baiknya harta wakaf yang sudah ada.
b.
Menggiatkan inventarisasi dan registrasi harta wakaf dan harta benda
Persyarikatan lainnya, untuk dikelola dengan manajemen yang baik.
c.
Mengintensifkan pengurusan serta penyelesaian surat bukti tanah
(sertifikasi) bagi tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Persyarikatan
pada kantor agraria setempat.
d. Menyelesaikan pendaftaran tanah wakaf yang diurus oleh Persyarikatan
sesuai dengan Peraturan Pmerintah Nomor 28 Tahun 1977.
Pembinaan masyarakat Suku Terasing/Muallaf, dan Transmigrasi.
a.
Membentuk suatu badan khusus yang mengorganisir pembinaan dan
da’wah di kalangan masyarakat suku terasing, dan meningkatkan jumlah
dan mutu pembina/da’i untuk masyarakat suku terasing.
b.
Memberikan perhatian secara khusus terhadap pembinaan pengetahuan,
kesadaran, dan penghayatan kehidupan keagamaan terhadap para
muallaf.
c.
Menjalin hubungan dan mendukung organisasi-organisasi muslim
Tionghoa dalam melakukan peng-Islaman dan proses pembauran.
d. Mengusahakan perkawinan muballigh dengan penduduk aseli suku
terasing.
b.

4.

5.

6.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
C.

Mengambil pemuda/pemudi suku terasing untuk dididik oleh
Muhammadiyah, sehingga dapat menjadi kader masyarakat mereka sendiri.
Memberikan bimbingan kepada para transmigran dalam menghayati dan
mengamalkan ajaran Islam, baik sebelum berangkat, dalam perjalanan,
maupun setelah tiba di lokasi baru.
Mengusahakan dan membantu pendirian tempat ibadah di lokasi
transmigrasi dengan bekerjasama dengan Departemen Transmigrasi.
Menjajagi kemungkinan diadakannya transmigrasi keluarga
Muhammadiyah, dan koordinasi pelaksanaannya serta bimbingan agama
kepada masyarakat transmigrasi.
Menyelenggarakan transmigrasi keluarga Muhammadiyah yang
dikoordinir oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan
Daerah setempat.
Membentuk badan khusus pembina masyarakat transmigrasi di bawah
Persyarikatan dengan pembinaan di segala bidang.

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.
Peningkatan Pendidikan.
a.
Meningkatkan daya tampung lembaga-lembaga pendidikan
Muhammadiyah, baik dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan
yang baru maupun merehabilitasi yang sudah ada, dengan
memperhatikan hajat masyarkat dan hajat Muhammadiyah.
b.
Meningkatkan mutu semua jenis dan jenjang pendidikan
Muhammadiyah.
c.
Meningkatkan fungsi lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah
sebagai tempat pembibitan tenaga penerus Persyarikatan Muhammadiyah.
d. Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga pengajar dari kalangan
Muhammadiyah di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah dari
tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
e.
Mempertahankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus/
Perguruan Tinggi Muhammadiyah bagi semua jenjang dan jenis
pendidikan Muhammadiyah secara sentralisasi.
f.
Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan bagi perguruan
Muhammadiyah dan mengusahakan penyempurnaan organisasi dan
administrasi pendidikan yang tepatguna dengan memperhatikan
keragaman dalam Muhammadiyah.
g.
Mengusahakan terwujudnya suasana keilmuan, ke-Islaman, dan keMuhammadiyahan di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah.
h. Mengefektikan hubungan antar lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah
dengan masyarakat dan pemerintah dalam rangka memperkokoh eksistensi
pendidikan Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat.
i.
Mengadakan reorganisasi kurikulum pendidikan Muhammadiyah secara
menyeluruh dan dengan menekankan pada penyempurnaan kurikulum
Al-Islam dan ke-Muhammadiyahan secara integratif untuk mencapai tujuan
Muhammadiyah dan lembaga-lembaga pendidikan yang bersangkutan.
j.
Mengusahakan lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang secara
khusus direncanakan untuk pendidikan ulama.
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k.

2.

Menjadikan Pengurus/Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai basis
pembinaan kader penerus Muhammadiyah lewat pembinaan IPM dan IMM.
l.
Meningkatkan pembinaan Madrasah Mu‘allimin dan Mu‘allimat sebagai
lembaga pengkaderan dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah.
m. Menyelenggarakan pondok pesantren Muhammadiyah untuk semua
tingkat Daerah sebagai wadah perkaderan anak-anak Muhammadiyah.
n. Menyelenggarakan pondok pesantren di daerah transmigrasi.
o.
Inventarisasi lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar sampai
perguruan tinggi.
p. Menyeragamkan hari libur sekolah secara nasional dengan ketentuan,
waktu diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah cq. Majelis
Pendidikan dan Kebudayaan.
q.
Perlu intensifikasi pengkaderan di sekolah-sekolah Muhammadiyah
mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi melalui IPM dan IMM.
r.
Perlu memasyarakatkan busana muslimah bagi siswi-siswi di sekolahsekolah dan perguruan Muhammadiyah dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pusat.
s.
Perlu diadakan penataran guru/tenaga di sekolah-sekolah
Muhammadiyah dan PTM tentang Al-Islam dan ke-Muhammadiyahan.
t.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan
perlu menerbitkan dan memasyarakatkan majalah remaja/anak-anak di
sekolah-sekolah Muhammadiyah.
u. Memantapkan IPM/IMM sebagai organisasi di sekolah/perguruan tinggi
Muhammadiyah sebagaimana qa‘idah PPDM.
v.
Program pendidikan secara keseluruhan agar lebih diorientasikan pada
kebutuhan pembangunan dengan menyelenggarakan jurusan-jurusan
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
w. Mengadakan Ikatan Guru Muhammadiyah di kalangan perguruan
Muhammadiyah.
x.
Perlu meningkatkan peranan Bapendapca, Mapendapda dalam mengelola
lembaga pendidikan yang relevan/sesuai dengan Qa‘idah.
y.
Perlu meningkatkan jumlah sekolah paramedis.
z.
Penyelenggaraan pelajaran Bahasa Arab di tingkat sekolah dasar sampai
perguruan tinggi Muhammadiyah.
aa. Meningkatkan baca tulis huruf Al-Quran di lingkungan SPG sehingga
output SPG mampu membaca dan menulis huruf Al-Quran.
bb. Menyelenggarakan symposium tentang sistem pendidikan
Muhammadiyah secara menyeluruh.
cc. Perlu adanya Pusdiklat di tingkat Wilayah untuk mengkaji masalah
pendidikan.
dd. Perlu penyebaran tenaga-tenaga pengajar Muhammadiyah ke sekolahsekolah Muhammadiyah di daerah terpencil dan luar Jawa.
ee. Menerbitkan majalah untuk anak-anak yang bernafaskan Islam sesuai
dengan tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual mereka.
Pembinaan Kebudayaan
a.
Membangkitkan kesadaran dan kemampuan serta memberikan tuntunan
kepada keluarga Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk
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b.

c.

d.
D.

menentukan dan menciptakan kebudayaan yang tidak menyimpang dari
nilai-nilai Islam, yang diarahkan bagi kemanfaatan hidup beragama dan
sarana da’wah.
Membangkitkan kesadaran dan memberikan tuntunan kepada keluarga
Muhammadiyah dan masyarakat luas bahwa penciptaan kebudayaan
yang tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam itu akan merupakan ibadah
kepada Allah SWT.
Menggembirakan dan menggairahkan kegiatan kebudayaan nasional
guna menampung bakat/minat keluarga Muhammadiyah dan
masyarakat luas, disertai dengan bimbingan sehingga tidak menyimpang
dari nilai-nilai Islam.
Mengaktifkan Ikatan Seni Budaya Muhammadiyah dari tingkat pusat
sampai ranting.

SOSIAL DAN KESEHATAN
1.
Peningkatan Pelayanan Sosial.
a.
Meningkatkan usaha penyantunan/perlindungan terhadap yatim piatu,
anak-anak terlantar, fakir-miskin, jompo, cacat mental dan fisik, serta
segala bentuk tuna, dan menjadikannya sebagai tempat penyaluran
beramal bagi anggota dan masyarakat.
b.
Meningkatkan jumlah dan mutu serta sistem pengelolaan Panti Asuhan/
Penyantunan dan Asuhan Keluarga, sesuai dengan fungsinya sebagai
sarana da’wah.
c.
Meluaskan jangkauan program kependudukan dan keluarga sejahtera,
kelestarian lingkungan hidup dan pendidikan kesehatan jiwa dengan
menertibkan usaha-usaha pelaksanaan perencanaan keluarga sejahtera
sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan Persyarikatan yang tidak
membenarkan abortus dan cara-cara sterilisasi/pemandulan (vasectomi/
tubektomi).
d. Menghidupsuburkan rasa tolong-menolong antar keluarga Muhammadiyah/
masyarakat, terutama pada saat ditimpa musibah/malapetaka.
e.
Menghidupkan kembali adanya Badan Perbaikan Perkawinan yang
mencakup konsepsi tatacara pernikahan menurut Islam di semua tingkat
Persyarikatan.
f.
Meningkatkan dan menertibkan usaha-usaha pelaksanaan “Perencanaan
Keluarga Sejahtera” dan Pendidikan Kependudukan sesuai dengan ajaran
Islam dan tuntunan Persyarikatan yang tidak membenarkan abortus dan caracara sterilisasi (vasectomi dan tubectomi) dalam rangka Keluarga Berencana.
g.
Menghidupsuburkan usaha-usaha yang berhubungan dengan
pembangunan masyarakat pedesaan (community development).
h. Menggerakkan anggota dan masyarakat serta mengorganisir pemberian
santunan keluarga (beasiswa) kepada anak-anak dari keluarga tidak
mampu, dan kepada putera-puteri Muhammadiyah berprestasi untuk
melanjutkan studinya.
i.
Perlu mengadakan/memberikan jaminan sosial yang layak bagi para
karyawan dan peningkatan kesejahteraannya.
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2.

3.

4.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
a. Meningkatkan penyuluhan kesehatan untuk menanamkan kesadaran
anggota dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan jasmani dan rohani
(mental) serta pemeliharaannya menurut agama Islam.
b. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana pemeliharaan kesehatan seperti:
rumah-sakit, balai pengobatan, rumah-bersalin/BKIA, usaha kesehatan
sekolah (UKS), poliklinik/PKU keliling, dan sebagainya, dan lebih
memantapkan sebagai sarana da’wah serta tempat penyaluran kesadaran
beramal anggota dan masyarakat.
c. Mengusahakan adanya sarana yang dapat menciptakan suasana ke-Islaman
dalam lingkungan rumah-sakit/balai-pengobatan/ rumah-bersalin/BKIA/
Poliklinik/PKU keliling dan sebagainya, di samping bimbingan kerohanian
kepada pasien.
d. Menyeragamkan pola pembinaan rumah-sakit/balai-pengobatan/ rumahbersalin/BKIA dan sebagainya, baik organisasi dan personil maupun
keuangan, serta meningkatkan pengelolaannya dengan manajemen yang baik.
e. Menanamkan jiwa pengabdian kepada semua personil yang bekerja pada
rumah-sakit/balai-pengobatan/rumah-bersalin/ BKIA/UKS/Poliklinik/
PKU Keliling dan sebagainya.
f. Mengusahakan kemungkinan diadakan usaha Dana Kesehatan dan Dana
Kematian dalam rangka pelaksanaan kehidupan tolong-menolong, dengan
membentuk Badan Pengurus Janazah Muhammadiyah.
g. Majelis/Bagian PKU Muhammadiyah harus tanggap kepada adanya
peristiwa/musibah gempa bumi, kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya, dan
aktif menggerakkan anggota dan masyarakat untuk memberikan bantuan.
h. Menyelenggarakan Balai Pengobatan/Puskesmas Muhammadiyah di daerah
transmigrasi dan suku terasing.
i. Menjalin kerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen
Transmigrasi dalam penempatan tenaga paramedis di kalangan transmigrasi.
Pengembangan Masyarakat dan Potensi Manusia (Human Resources).
a. Membina dan mengembangkan potensi manusia khususnya bagi anggota/
warga Muhammadiyah dengan menyelenggarakan latihan-latihan
berdasarkan motivasi ajaran Islam.
b. Meningkatkan penyelenggaraan latihan pengembangan masyarakat dalam
berbagai bentuk dari tingkat pusat (nasional), wilayah (regional), dan daerah
(lokal).
c. Menyelenggarakan latihan pemandu latihan (training of Trainers) guna
menyediakan tenaga-tenaga pelatih pengembangan masyarakat dari
kalangan sendiri.
d. Mengadakan aksi pengembangan masyarakat di tingkat Cabang dan Ranting
dengan menempatkan kader-kader pengembangan masyarakat yang sudah
dilatih sesuai dengan lingkungan sasaran yang dibina/ dikembangkan.
Pembinaan Karyawan dan Tenaga Kerja.
a. Meningkatkan pembinaan ke-Islaman dan ke-Muhammadiyahan bagi
karyawan/aparatur pelaksana amal usaha Muhammadiyah.
b. Mengusahakan peningkatan kesejahteraan dan disiplin serta profesionalisme
bagi karyawan Muhammadiyah, dengan menjalankan pendidikan
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ketrampilan serta keahlian bagi karyawan Muhammadiyah menurut profesi
masing-masing.
E. HUKUM, POLITIK DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI.
1. Pengembangan Pemikiran dan Hukum Islam.
a. Mefungsikan Majelis Tarjih sebagai forum untuk mengembangkan pemikiranpemikiran ke-Islaman, di samping hukum-hukum Islam, dengan menyusun
keanggotaan Majelis Tarjih yang terdiri dari pada ulama dari berbagai
kalangan (disiplin ilmu).
b. Meningkatkan penggalian Hukum Islam untuk pemurnian pemahaman
syari‘at dan kemajuan hidup bergama dan mengaktifkan pendidikan ulama
dengan mendirikan perguruan, kursus-kursus.
c. Memperbanyak dan meningkatkan mutu ulama dengan antara lain
menyelenggarakan latihan/kursus bagi anggota Angkatan Muda
Muhammadiyah lulusan perguruan tinggi.
d. Lebih meningkatkan terselenggaranya forum pembahasan tentang pemikiranpemikiran ke-Islaman dan Hukum Islam pada khususnya, dan masalahmasalah lain yang mempunyai hubungan dengan Islam dan umat Islam.
e. Menyelenggarakan forum-forum ketarjihan yang rutin, selain Muktamar
Tarjih, guna membahas tanggapan-tanggapan Muhammadiyah terhadap
masalah-masalah kemasyarakatan/ umat yang timbul.
f. Menyediakan juru bicara Muhammadiyah di bidang keagamaan.
g. Melengkapi Buku Himpunan Putusan Tarjih dengan penjelasan-penjelasan
yang autentik.
h. Mengusahakan adanya tarjamah/tafsir Al-Quran yang diterbitkan oleh
Muhammadiyah.
2. Pembinaan (Pendidikan dan Kesadaran) Politik.
a. Muhammadiyah sebagai gerakan da’wah amar ma’ruf nahi munkar yang
bergerak di tengah-tengah masyarakat dan dalam kehidupan masyarakat,
tidak dapat menghindarkan diri dari pemikiran masalah-masalah nasional
yang menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu
Muhammadiyah sebagai Persyarikatan dari warganegara yang sadar sesuai
sifat da’wahnya, harus menempatkan diri, berfungsi dan berperan dalam
masyarakat, bangsa, dan negara dalam batas-batas tidak melakukan kegiatan
politik praktis.
b. Sehubungan dengan itu, maka anggota Muihammadiyah sebagai
warganegara yang sadar, perlu memiliki pengetahuan tentang masalahmasalah kenegaraan, baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu perlu
diadakan pendidikan politik, terutama bagi Pimpinan/Calon Pimpinan
Persyarikatan.
3. Peningkatan Hubungan Luar Negeri.
a. Hubungan dan kerjasama dalam bidang da’wah, pendidikan,dan sosial
dengan organisasi-organisasi dan umat Islam di luar negeri yang selama ini
telah berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan dan dikembangkan, dalam
rangka mempererat hubungan sesama muslim.
b. Meningkatkan hubungan dan kerjasama Muhammadiyah dengan organisasiorganisasi Islam di luar negeri untuk saling tukar-menukar pengalaman,
dengan jalan mengadakan studi perbandingan.
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c.

Mengembangkan solidaritas dengan sesama umat Islam di luar negeri, dengan
jalan memberikan dukungan baik moril maupun spirituil/materiil.
d. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan universitas-universitas di luar
negeri, untuk menjajagi kemungkinan penerimaan beasiswa bagi kader-kader
Muhammadiyah.
e. Meneruskan usaha pemrakarsaan berdirinya dan pembinaan organisasiorganisasi di luar negeri yang memakai nama Muhammadiyah dan mempunyai
kesamaan pandangan keagamaan dengan Persyarikatan Muhammadiyah.
F.

EKONOMI
1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan serta bimbingan ke arah peningkatan
ekonomi anggota keluarga dengan antara lain penyebaran petunjuk-petunjuk
praktis, kursus-kursus ketrampilan dan sebagainya.
2. Menghimpun usahawan-usahawan Muhammadiyah, meningkatkan mutu serta
kemampuannya dengan dilandasi ajaran Islam, sehingga mampu memberikan
sumbangan dan darma baktinya untuk kepentingan agama, negara, dan masyarakat.
3. Menggerakkan usahawan-usahawan Muhammadiyah dalam usaha-usaha
praktis dan mengusahakan adanya suatu pilot proyek usaha ekonomi yang
bersifat nasional.
4. Menggerakkan dan mendorong usaha perkoperasian dalam usaha meningkatkan
kehidupan ekonomi anggota/keluarga.
5. Menggerakkan Ikatan Pengusaha Muhammadiyah.
6. Perlu menggalakkan bentuk-bentuk usaha produktif di bidang perkebunan,
pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha perdagangan di kalangan anggota
Muhammadiyah dan bagi tingkat Pimpinan.

G. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
1. Pengkajian dan Penelitian Agama dan Kemasyarakatan.
a. Menggalakkan penelitian tentang kehidupan dan perkembangan agamaagama yang hidup di Indonesia dan di luar negeri.
b. Mengintensifkan pengkajian tentang trend perubahan sosial dan
implikasinya bagi perkembangan dan kehidupan beragama.
c. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah secara rutin, dengan mengundang
para cendekiawan, terutama dari keluarga Muhammadiyah, untuk mengkaji
masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan serta masalah-masalah
yang dihadapi oleh Muhammadiyah.
d. Menghimpun para cendekiawan dari keluarga Muhammadiyah untuk
dijadikan sebagai dapur konsep bagi Persyarikatan.
e. Mengadakan forum ilmiah guna merumuskan refleksi nilai-nilai Islam
tentang etos kehidupan, etos kerja, dan lain sebagainya.
2. Penerbitan dan Kepustakaan.
a. Menggerakkan kegemaran membaca di kalangan anggota terutama di
kalangan Pimpinan Persyarikatan semua tingkat serta mengusahakan
tersedianya pepustakaan yang representatif.
b. Menggerakkan penulis-penulis Islam terutama di kalangan keluarga
Muhammadiyah untuk menulis buku-buku tentang Islam dan
kemasyarakatan, terutama buku-buku yang berhubungan dengan
Persyarikatan Muhammadiyah.
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c.

Mengusahakan adanya lembaga penerbitan yang menerbitkan secara
berencana dan strategis buku-buku atau terjemahan buku-buku yang
menopang pencerdasan kehidupan Muhammadiyah.
d. Mengusahakan agar setiap tahun ada penerbitan Buku Almanak
Muhammadiyah.
e. Menggerakkan anggota Persyarikatan di daerah-daerah/wilayah-wilayah
untuk menulis sejarah perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai aspek/
bidang.
f. Menguasahakan buku bacaan anak-anak dan remaja yang bernafaskan Islam.
g. Menggalakkan penerbitan majalah-majalah dan suratkabar milik
Muhammadiyah.
h. Menerbitkan bulletin-bulletin atau sejenisnya yang berisi perkembangan dan
gerak dinamika Muhammadiyah dari bawah.

****
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Lampiran II-a

USUL DAN SARAN
(yang disampaikan oleh peserta Muktamar)
Usul-usul dan saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
1.
MAJELIS TARJIH
a.
Agar kegtiatan Majelis Tarjih ditingkatkan
b.
Agar Keputusan Majelis Tarjih dijabarkan dengan bahasa yang mudah
difahami oleh anggota Muhammadiyah dan masyarakat luas.
c.
Agar tuntunan-tuntunan untuk muballigh, guru, dan buku-buku pelajaran bagi
PDM (pendidikan dasar dan menengah) dan PTM (perguruan tinggi
Muhammadiyah) didasarkan pada Putusan Tarjih.
d. Agar dalam pembahasan masalah-masalah Muhammadiyah, Majelis Tarjih
mengikut-sertakan ilmuwan-ilmuwan dan cendekiawan yang ahli di
bidangnya masing-masing.
e.
Agar Majelis Tarjih sering mengadakan forum pengkajian/ pembahasan
berbagai masalah yang menyangkut kehidupan beragama, dengan mengikutsertakan para cendekiawan dan para ahli.
2.
MAJELIS TABLIGH
a.
Tabligh Muhammadiyah diharap lebih mengembangkan metode tabligh bilhal dalam kaitannya dengan program pengembangan masyarakat. Maka untuk
itu perlu diadakan tuntunan.
b.
Perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para muballigh/da‘i yang
sudah ada dan mengadakan pendidikan calon muballigh (Kader Muballigh).
c.
Program Da’wah Jama‘ah perlu ditingkatkan pelaksanaannya dengan
memberikan tuntunan yang lebih praktis dan diadakan pilot proyek di tiaptiap daerah.
d. Supaya Majelis Tabligh membuat brosur-brosur, siaran-siaran kecil, rekaman
kaset, untuk dapat disiarkan seluas-luasnya, seperti kepada turis ke dalam
bahasa asing.
3.
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
a.
Guru:
1) Agar guru-guru Muhammadiyah – baik guru agama maupun umum –
supaya ditatar terutama mengenai pemahaman dan penghayatan keMuhammadiyahan.
2) Di tiap-tiap perguruan Muhammadiyah supaya diadakan pengajian/
ceramah agama sebulan sekali kepada tenaga pengajar dan karyawan.
Dan untuk tingkat Daerah diadakan tiga bulan sekali.
3) Sesama guru dan karyawan di lingkungan PDM dan PTM mengenakan
pakaian sesuai dengan ajaran Islam.
4) Dalam rangka meningkatkan karier guru supaya diadakan/ diusahakan
adanya penataran/kursus, program diploma, dan penataran
kepemimpinan bagi Kepala Sekolah.
5) Agar para guru yang pernah mendapat penataran kependudukan baik
yang diadakan oleh Muhammadiyah maupun oleh Pemerintah, supaya
menyumbangkan ilmunya dan menularkan/mentransferkan
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5.

6.

pengetahuannya itu kepada guru-guru lain, agar dapat membantu
pelaksanaan program pemerintah setempat.
b. Pembinaan Pelajar:
1) Menertibkan pakaian pelajar dan mahasiswa sesuai dengan tuntunan
Islam.
2) Agar tiap-tiap sekolah Muhammadiyah didirikan dan dibina IPM supaya
berfungsi, dan IMM di PTM.
3) Pelaksanaan olah raga bagi pelajar putri supaya mendapat perhatian
khusus, baik yang mengenai pakaian maupun cabang olah raga yang
dipilih, dan hendaknya dipisahkan antara pelajar putera dan puteri.
4) Pelaksanaan pendidikan Al-Islam dan ke-Muhammadiyahan untuk
semua PDM dan PTM ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Qa‘idah:
Agar PP Muhammadiyah menyempurnakan Qa‘idah PDM dan PTM.
d. Mengingatkan terhadap Keputusan Muktamar ke-40 tentang libur sekolah pada
hari Jum‘at.
MAJELIS P. K. U.
a.
Agar PKU lebih menggiatkan pelaksanaan bidang ibadah sosial (menyantuni
fakir-miskin, merawat jenazah, orang sakit, orang jompo); juga
menyempurnakan pelaksanaan zakat fithrah, shadaqah dan sebagainya.
b.
Agar PKU dapat mengusahakan beasiswa bagi anak-anak yatim piatu dan
keluarga miskin (seperti sistem orang tua asuh) dan memberi pelayanan kepada
pasien dengan baik.
c.
PKU dalam menangani pengembangan masyarakat supaya bekerjasama
dengan Majelis Tabligh khususnya dalam bidang dakwah bil-hal, sehingga
terwujud dakwah pembangunan yang terpadu.
d. PKU dalam peran-sertanya dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana
agar dapat menampung saran-saran dari masyarakat, khususnya warga
Muhammadiyah, dan mengkonsultasikan kepada Pemerintah.
e.
Dalam rangka pembinaan tenaga medik dan paramedik agar PKU dapat
memberikan tuntunan penghayatan ke-Muhammadiyahan kepada mereka.
f.
PKU harus meningkatkan citra Rumah Sakit Muhammadiyah dan rumah sakit
lainnya yang dalam pembinaan PKU, antara lain dengan cara mengadakan
pengawasan dan evaluasi terhadap rumah-sakit rumah-sakit tersebut.
MAJELIS EKONOMI:
a.
Agar Majelis Ekonomi dapat membuat tuntunan praktis dan menyelenggarakan
penataran-penataran kepada pengusaha di lingkungan Muhammadiyah untuk
memajukan usahanya.
b.
Supaya Majelis Ekonomi mengadakan usaha-usaha/langkah-langkah dalam
rangka menanggulangi pengangguran.
KEPUSTAKAAN DAN PENERBITAN:
a.
Agar Muhammadiyah dengan sungguh-sungguh mengadakan penerbitan
buku-buku, baik buku mengenai Muhammadiyah, ke-Islaman, maupun bukubuku umum, khususnya buku bacaan anak-anak.
b.
Supaya Muhamnmadiyah menggiatkan kembali perpustakaan (bibliotik) dan
dokumentasi, guna menjadi pusat informasi tentang perkembangan
Muhammadiyah.
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7.

8.

9.

KEBUDAYAAN DAN KESENIAN
a.
Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah melaksanakan penulisan sejarah
tentang Muhammadiyah.
b.
Agar Muhammadiyah mengadakan suatu lembaga kesenian dengan tugas
mengadakan pengkajian tentang perkembangan kesenian, baik di Indonesia
maupun di luar negeri, dan mengadakan seleksi terhadap hasil-hasil
pengkajian tersebut, mana yang baik untuk dikembangkan dalam lingkungan
keluarga Muhammadiyah dan mana yang tidak sepatutnya.
ORGANISASI
Dalam rangka konsolidasi dan pemurnian amal usaha Muhammadiyah perlu
diupayakan secara sungguh-sungguh:
a.
Agar semua Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Biro, Lembaga-lembaga, dan
Badan, Organisasi Otonom, supaya berfungsi penuh sesuai dengan tugas serta
kewajibannya dan dilaksanakan segera setelah Muktamar ke-41 ini.
b.
Agar semua Keputusan Muktamar ke-41 ini segera dijabarkan dengan tuntunan
praktis dan sejauh mungkin dengan ketentuan sasaran-sasaran minimal yang
akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.
c.
Rangkapan jabatan dalam satu struktur harus dihindarkan, seperti jabatan
anggota pimpinan persyarikatan yang membawahi langsung amal usaha tidak
dibenarkan dirangkap dengan jabatan pimpinan amal usaha yang bersangkutan.
d. Dalam rangka pembinaan personil dalam amal usaha Muhammadiyah, maka
tenaga-tenaga dari luar Muhammadiyah, baik yang berupa bantuan dari
pemerintah maupun yang diterima langsung dari masyarakat, perlu
mendapatkan informasi dan bimbingan tentang ke-Muhammadiyahan
sehingga mereka menjadi akrab dalam suasana ke-Muhammadiyahan.
e.
Agar Muhammadiyah mengadakan dan mulai memikirkan penyantunan
kesejahteraan dan hari tua kepada karyawan yang bekerja di lingkungan amal
usaha Muhammadiyah.
f.
Agar diadakan sistem periodisasi jabatan, evaluasi dan pertanggungjawaban
bagi semua pimpinan amal usaha Muhammadiyah.
g.
Agar semua amal usaha Muhammadiyah menunjukkan identitas
Muhammadiyah baik secara fisik, seperti memasang papan nama yang
menyatakan bahwa amal usaha itu milik Muhammadiyah, dan secara moril
menunjukkan kepribadian Muhammadiyah, dengan maksud agar amal usaha
tersebut benar-benar dirasakan sebagai amal usaha Muhammadiyah.
h. Semua yang terlibat dalam pengelolaan amal usaha Muhammadiyah baik
berstatus pengurus maupun pimpinan dan karyawan harus berlaku sebagai
bagian (unsur) pelaksana dakwah.
i.
Semua pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban menyampaikan
pertanggungjawaban atas tugas kewajibannya dan atas keuangan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada pengurus yang membina secara langsung.
KADERISASI
a.
Agar pimpinan persyarikatan dengan sungguh-sungguh melaksanakan
keputusan Muktamar ke-40 tentang Kaderisasi, baik dari anggota organisasi
otonom Angkatan Muda Muhammadiyah maupun anak-anak keluarga
Muhammadiyah yang diarahkan menjadi calon pimpinan persyarikatan dan
sebagai kader yang akan terjun ke masyarakat.

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 (1985)  315
b.

Agar persyarikatan dengan sungguh-sungguh memikirkan dan mengambil
langkah-langkah dalam pengkaderan ulama, baik meningkatkan pondokpondok pesantren dan fakultas-fakultas agama Islam Muhammadiyah yang
sudah ada maupun dengan memperbanyak pendidikan Al-Islam dan keMuhammadiyahan kepada mahasiswa PTM, seperti membuat asrama/ pondok
dan lain-lain.
c.
Di dalam mewujudkan kampus Perguruan/PTM, Rumah Sakit, dan amal
usaha-amal usaha lainnya sebagai amal usaha yang bersuasana Islam dan keMuhammadiyahan, agar di dalamnya dibangun masjid/mushalla yang
memadai dan dapat menampung seluruh personil.
10. ORGANISASI OTONOM
Karena dikonstatir dewasa ini hubungan antara unit-unit persyarikatan dan
organisasi otonom kurang lancar (kurang akrab) sehingga belum dapat diwujudkan
kegiatan beramal yang terpadu, maka Pimpinan Persyarikatan harus memberi
perhatian yang sungguh-sungguh dan kongkrit.
11. LAIN-LAIN
a.
Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil prakarsa untuk memugar
gedung PP Muhammadiyah di Jalan KHA Dahlan no. 99 Yogyakarta dan Jalan
Menteng Raya no. 62 Jakarta, dengan harapan semua Wilayah, Daerah akan
ikut membantu dalam pelaksanaannya.
b.
Dalam memupuk rasa keterikatan, rasa kekeluargaan/solidaritas dalam
persyarikatan, agar penarikan iuran dan sumbangan/ shadaqah, infaq bagi
anggota supaya diintensifkan.
c.
Agar difikirkan adanya satu pola penyaluran tenaga-tenaga tamatan sekolah,
PTM, serta alumni organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah ke
amal usaha Muhammadiyah.
d. Agar supaya pimpinan persyarikatan mengambil prakarsa dan langkahlangkah yang lebih nyata dalam menghimpun dana dari berbagai sumber untuk
kepentingan jalannya organisasi dengan segenap bagian-bagian dan organisasi
otonomnya. Dalam pada itu juga diambil langkah-langkah pengrelolaan
keuangan Persyarikatan secara terpadu, antara lain dengan menggiatkan sistem
RAPBM yang telah diputuskan oleh Muktamar ke-40.
e.
Agar anak-anak yang berijazah sekolah swasta yang sederajat dengan sekolah
negeri dapat diterima sebagai calon pegawai negeri atau sebagai karyawan
lainnya tanpa hambatan.
f.
Agar karyawati di kantor Pemerintah dan perusahaan tidak dilarang memakai
pakaian yang sesuai dengan tuntunan Agama Islam.
g.
Pelaksanaan peringatan Natal di sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan
perusahaan-perusahaan, serta tempat-tempat lainnya, agar mengingat
pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah cq.Departemen Agama, yaitu
tidak dibenarkan mengikut-sertakan orang-orang pemeluk agama lain di luar
agama Kristen.
h. Masyarakat Muhammadiyah mendambakan Mu‘allimin dan Mu‘allimat
sebagai pusat pendidikan kader Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Maka agar
ditingkatkan mutu pendidikannya, khususnya pendidikan bahasa Arab dan
Ilmu Agama serta peningkatan sarana dan prasarana.

***
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Lampiran II-b

REKOMENDASI DAN RESOLUSI
MUKTAMARMUHAMMADIYAH KE-41
7 – 11 DESEMBER 1985 DI SURAKARTA
A. DALAM NEGERI
1. Sejarah
Penulisan Sejarah Nasional dan PSPB yang berfungsi sebagai alat pendidikan
untuk menambahkan kesadaran kebangsaan dan kecintaan kepada bangsa dan
tanah air untuk mencapai pendidikan nasional, diharapkan pemerintah dapat
memperhatikan kebenaran ilmiah dan tidak melupakan peranan agama dan umat
Islam baik di zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan.
2. Pendidikan Agama dan Akhlaq serta Pelajaran bahasa Al-Quran
a. Pelaksanaan pendidikan agama, khususnya di sekolah-sekolah dari SD
sampai Perguruan tinggi baik sekolah negeri maupun swasta, agar
pelaksaannya diintensifkan sesuai dengan agama yang dipeluk masingmasing, karena melalui intensifikasi pendidikan agama dapat tercapai tujuan
pendidikan nasional yaitu terwujudnya manusia yang taqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, sesuai dengan TAP MPR dan GBHN. Karena itu jam
pelajaran agama di SD kelas 4- 6 yang sekarang ini tiga jam jangan sampai
dikurangi justru syukur kalau bisa ditambah.
b. Agar TVRI dan RRI dapat menyediakan siaran untuk pelajaran bahasa AlQuran, dengan tujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan
penghayatan umat Islam terhadap kitab sucinya.
c. Menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat umumnya agar dalam
pendidikan di sekolah dan di masyaraskat lebih menekankan aspek akhlaq
untuk membina moralitas generasi muda dan masyarakat.
d. Mendukung sepenuhnya kebijaksanaan pemerintah mengenai pelaksanaan
pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri yang tertuang dalam SKB
Mendikbud dan Menteri Agama nomor 70/1977, dan untuk mendirikan
mushalla di sekolah-sekolah dan universitas.
e. Mengimbau para pimpinan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi swasta,
agar memberikan kelonggaran kepada siswa/mahasiswa yang beragama
Islam untuk melaksanakan ibadat termasuk shalat Jum‘at dengan memberikan
waktu istirahat dan untuk mengenakan busana muslimah bagi pelajar dan
mahasiswa puteri.
3. Kompilasi Hukum Islam
Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengadakan proyek kompilasi
hukum Islam yang merupakan kerjasama Mahkamah Agung dan Departemen
Agama. Dan menghargai pula prakarsa pemerintah dalam mempersiapkan RUU
tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan Agama dan RUU
tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.
4. Tenaga Kerja Wanita
a. Agar Pemerintah mengambil kebijaksanaan secara bertahap dalam
menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita yang dipekerjakan sebagai
pembantu rumah-tangga atau tenaga kasar lainnya ke luar negeri.
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Mendesak pemerintah untuk menindak tegas perusahaan penyaluran tenaga
kerja ke luar negeri yang telah melakukan manipulasi dokumen, penculikan
wanita dan tindakan yang tidak manusiawi terhadap wanita.
5. Aliran-aliran Baru di kalangan Umat Islam
Sehubungan dengan terdapatnya aliran-aliran baru yang muncul di kalangan
umat Islam yang mempunyai kecenderungan negatif atas ajaran-ajaran Islam,
menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga
kemurnian ajaran-ajaran Islam.
6. Penanganan Terhadap Peristiwa Politik
Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa politik yang ada hubungannya dengan
agama, menyerukan kepada pemerintah agar dalam penanganannya dilakukan
dengan pendekatan persuasif dan bijaksana sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.
7. Kerukunan Hidup Umat Beragama
Dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup beragama supaya lebih
diintensifkan pelaksanaan:
a. Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDGMAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam
menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat
agama oleh pemeluk-pemeluknya.
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1978 tentang Pedoman
Penyiaran Agama.
c. Penjelasan Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1978 tentang
Pedoman Penyiaran Agama.
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar
Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
e. Penjelasan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tahun 1978 tentang
Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
f. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
tahun 1979 tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri
kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
8. Peringatan Natal
Pelaksanaan peringatan Natal di sekolah-sekolah, kantor-kantor, perusahaanperusahaan, dan lainnya agar mengingat pedoman yang telah disiapkan
Pemerintah, yaitu Surat Edaran Menteri Agama yang isinya tidak dibenarkan
mengikut-sertakan orang-orang pemeluk agama di luar agama Kristen.
9. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila
Menyambut baik inisiatif Presiden Soeharto yang telah memrakarsai berdirinya
Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang mengumpulkan infaq/shadaqah
dari kalangan pegawai negeri yang beragama Islam dan mengharapkan hal
serupa juga dilakukan terhadap para pegawai swasta, serta mengharapkan
penggunaannya di samping untuk pembangunan masjid-masjid juga untuk
membantu kegiatan-kegiatan dakwah Islam lainnya.
10. Dakwah di Daerah-daerah Transmigrasi dan Suku Terasing
Pemerintah diharapkan membantu usaha untuk meningkatkan dakwah,
pendidikan, dan sosial Islam di daerah transmigrasi dan suku terasing.
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11. Kenakalan Remaja
Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja dilakukan usahausaha yang semaksimal terutama agar para orang tua dan masyarakat lingkungan
dapat memberikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
12. Film-film Pornografi atau Hiburan Negatif
a. Menyerukan kepada Pemerintah agar menertibkan pemutaran film-film yang
menyebarkan pornografi dan merusak akhlaq, termasuk film-film yang
disiarkan oleh TVRI, serta menertibkan pemasangan reklame atau iklan yang
menimbulkan kecenderungan hidup konsumtif.
b. Untuk menghindarkan generasi muda dan masyarakat dari tontonan atau
hiburan negatif, agar secara maksimal ditingkatkan upaya pengembangan
karya-karya seni dan kebudayaan nasional yang positif dan kreatif.
c. Menyerukan kepada para pengusaha perfilman, agar produksi film nasional
tidak semata-mata bermotifkan komersial, tetapi terutama memperhatikan
segi edukatif kultural dalam rangka ikut mendukung pembinaan moral bangsa
terutama generasi muda.
13. Menyuburkan Kebudayaan Nasional
Menyerukan kepada pemerintah agar secara selektif mengembangkan nilai-nilai
luhur bangsa Indonesia, untuk itu perlu memberikan perhatian atas upaya
menyuburkan kebudayaan nasional yang tidak bertentangan dengan ajaranajaran agama.
14. Pengembangan Kepariwisataan
Mendukung sepenuhnya seruan Presiden Soeharto baru-baru ini, agar dalam
pengembangan kepariwisataan jangan membawa kerusakan agama dan moral bangsa,
serta mengharapkan supaya hal tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
15. Tahayul dan Klenik
Menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat agar waspada terhadap usahausaha yang menyebarkan tahayul dan klenik yang bertentangan dengan nilai
Pancasila dan Agama.
16. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Mengimbau pemerintah agar pembinaan terhadap penghayat Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk di TVRI, benar-benar tidak mengarah
kepada pembentukan agama baru, seperti yang digariskan oleh GBHN.
Sesuai dengan anjuran Presiden Soeharto hendaknya para penganut Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibina dan diarahkan untuk kembali ke induk
agamanya masing-masing.
17. Wawasan Yang Berdimensi Nasional
Untuk memperkuat kesatuan nasional, mengimbau pemerintah dan pemuka
masyarakat, agar terus dikembangkan wawasan yang berdimensi nasional,
bukan untuk pemenuhan kepentingan golongan atau kelompok sosial tertentu.
18. Upaya di Bidang Ekonomi
a. Sesuai dengan GBHN, mengharapkan pemerintah lebih bersungguhsungguh dalam meningkatkan bantuan dan perlindungan kepada golongan
ekonomi lemah (pribumi), supaya mereka dapat mengembangkan potensi
dan meningkatkan peran dalam pembangunan, dengan jalan antara lain:
tetap menyalurkan fasilitas kredit bunga rendah dan penyederhanaan
perizinan.
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Mengharapkan pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap sektor
informal di perkotaan seperti pedagang kecil, pedagang kaki lima, dalam
upaya memperluas lapangan kerja.
c. Mengharapkan pemerintah agar sedapat mungkin mencegah terwujudnya
perekonomian yang berorientasi pada sekelompok kecil ekonomi kuat, serta
bertentangan dengan pasal 33Undang-Undang Dasar 1945.
d. Menyerukan kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh memberikan
perlindungan dan dorongan terhadap industri dalam negeri yang efisien,
khususnya industri kecil dan padat karya, untuk memperluas kesempatan
kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
e. Mengimbau pemerintah supaya dalam pembinaan dan pengembangan
koperasi dilakukan dengan profesional dengan merangsang peran-serta dan
swadaya masyarakat dan menghindari campur tangan aparatur birokrasi.
f. Mensyukuri keberhasilan bangsa Indonesia mencapai swasembada pangan
dalam tahun 1985 dan mengimbau pemerintah agar tetap memelihara
kegairahan petani dalam meningkatkan jumlah dan mutu produksi pangan,
dengan jalan antara lain: tetap menampung hasil produksi pangan dan
memberikan toleransi dalam kualitas gabah, serta memberikan bimbingan
dan bantuan nyata diversifikasi usaha tani yang menguntungkan para petani.
g. Mengimbau pemerintah agar memberikan anggaran yang cukup untuk
kegiatan penelitian di bidang pertanian, antara lain dengan memberikan
insentif yang menggairahkan kepada para peneliti bidang pertanian dan
membantu usaha pendidikan swasta dalam mendidik tenaga ahli poertanian.
19. Foster Parent Plan
Menyerukan kepada pemerintah agar melaksanakan pengawasan terhadap
International Foster Parent Plan yang mengadakan kegiatan di berbagai daerah
di Indonesia yang bermotifkan sosial dan kemanusiaan tetapi disalah-gunakan
untuk propaganda sesuatu agama.
20. Pelaksanaan Keluarga Berencana
a. Menegaskan kembali pandangan Muhammadiyah bahwa pelaksanaan
Keluarga Berencana dengan menggunakan vasectomi dan tubektomi adalah
haram hukumnya.
b. Mengimbau pemerintah agar Safari Senyum Badan Koordinasi Keluarga
Berencana atau propaganda Keluarga Berencana lainnya agar dilakukan
tidak terlalu berlebihan dan agar mengindahkan norma-norma agama dan
moral.
B. PEMILIHAN UMUM
1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah sesuai dengan keputusan
Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang, bahwa Muhammadiyah
tidak ada hubungan dengan salah satu kekuatan sosial politik.
2. Muhammadiyah akan menyukseskan Pemilihan Umum tahun 1987 yang akan
datang dan mengharapkan Pemilihan Umum tersebut berjalan dengan lancar,
tenang dan baik.
3. Menyerukan kepada sesama anggota Muhammadiyah dan keluarga besar
Muhammadiyah supaya menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan Hak Asasi sebagai warganegara.
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C. LUAR NEGERI
1. a. Menyerukan negara-negara Islam untuk meningkatkan usaha-usaha yang
lebih kongkrit guna mewujudkan hak-hak rakyat Palestina untuk memiliki
tanah air yang merdeka dan berdaulat.
b. Mengecam keras usaha-usaha Israel untuk me-Yahudi-kan Yerusalem.
c. Supaya Masjidil Aqsha dan Yerusalem dikembalikan ke dalam kekuasaan
Arab.
2. Menyerukan Organisasi Islam Intrernasional seperti: OKI, Rabithah Alam Islamy,
Mu’tamar Alam Islamy, dan lain-lain untuk lebih menggiatkan usaha bagi
penyelesaian perang Irak-Iran sesuai dengan semangat ukhuwah Islamiyah.
3. a. Menyerukan masyarakat internasional untuk menegakkan hak asasi manusia
terhadap orang-orang Muslim yang tertindas seperti di Philipina Selatan,
Fatani (Thailand Selatan), Burma, Erithrea (Ethopia), Afrika Selatan, Sovyet
Rusia, Bulgaria, dan lain-lain sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak
yang sama dengan warganegara lainnya, mendapat kebebasan
melaksanakan ajaran-ajaran agama serta mempertahankan identitas mereka.
b. Penyelesaian masalah umat Islam di Philipina Selatan supaya diselesaikan
sesuai dengan Perjanjian Tripoli tahiun 1976.
4. Menyerukan kepada umat Islam sedunia untuk mendukung perjuangan umat
Islam Cyprus Turki (Cyprus Utara) untuk mendapatkan hak-hak yang sah, adil
dan berdaulat serta mempertahankan eksistensinya.
5. Sangat prihatin terhadap perkembangan di Libanon dan mengharapkan agar
konflik di negara tersebut segera berakhir untuk terjaminnya perdamaian dan
integritas Libanon.
6. Menuntut kepada Uni Sovyet untuk segera mengakhiri campur tangannya di
Afghanistan dengan cara segera menarik pasukannya dan memberikan kepada
rakyat Afghanistan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dan masa depan
mereka sendiri.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-42
15-19 DESEMBER 1990 DI YOGYAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim
Muktamar Muhammadiyah ke-42 yang telah berlangsung pada tanggal 27
Jumadilawal s.d. 2 Jumadilakhir 1411 bertepatan dengan tanggal 15 s.d. 19 Desember
1990 di Yogyakarta, setelah mengikuti dengan seksama:
1.
Amanat dan pengarahan dari Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Soeharto;
2.
Ceramah dari Menteri Agama R.I. H. Munawir Sadzali, M.A.;
3.
Ceramah dari Menteri Dalam Negeri R.I. Rudini;
4.
Ceramah dari Panglima Abri Jenderal Try Sutrisno;
5.
Ceramah dari Menteri Penerangan R.I. H. Harmoko;
6.
Sambutan Gubernur Kepala Daerah DIY Sri Paduka Paku Alam VIII;
7.
Ceramah dari Sri Sultan Hamengku Buwono X;
8.
Khutbah Iftitah PP Muhammadiyah yang disampaikan oleh H. A. R. Fakhruddin;
9.
Laporan PP Muhammadiyah periode 1985–1990 yang disampaikan oleh H. Ramli
Thaha, S.H.;
10. Prasaran tentang “Program Persyarikatan Tahun 1990–1995” yang disampaikan
oleh Drs. H. A. Rosyad Sholeh;
11. Prasaran tentang “Pengembangan Organisasi” yang disampaikan oleh H. Fahmy
Chatib, S.E.;
12. Prasaran tentang “Peningkatan dan Penyantunan Kaum Dhu`afa’” yang
disampaikan oleh Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL., dan H. A. Azhar Basyir, M.A.
13. Prasaran tentang “Peningkatan Kualitas Pimpinan” yang disampaikan oleh M.
Djindar Tamimy dan H. Djarnawi Hadikusuma;
14. Prasaran tentang “Strategi Da’wah pada Era Informasi dan Industrialisasi” yang
disampaikan oleh H. Rusydi Hamka dan Dr. H. Ahmad Watik Pratiknya;
15. Hasil Pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990–1995;
MENGINGAT:
1.
2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
Tanggapan, pendapat, dan pembahasan dari para peserta Muktamar dalam Sidang
Seksi dan Sidang Pleno;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
I.
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1990–1995
1.
Mengesahkan hasil Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah
periode 1990–1995, terdiri dari:
1. H. Ahmad Azhar Basyir, M.A.
(997)
2. Dr. H. M. Amien Rais
(993)
3. Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL.
(890)
4. Drs. H. Sutrisno Muhdam
(830)
5. H. Rusydi Hamka
(774)
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6. Drs. H. A. Rosyad Sholeh
(748)
7. H. Fahmy Chatib, S.E.
(701)
8. H. Djarnawi Hadikusuma
(676)
9. H. Ramli Thaha, S.H.
(671)
10. Dr. H. Ahmad Watik Pratiknya
(655)
11. H. S. Prodjokusumo
(638)
12. Dr. Ahmad Syafi‘i Ma‘arif
(557)
13. H. Abdurrozak Fachruddin
(516)
2.
Mengesahkan H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. sebagai Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1990–1995.
II. LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1985–1990
Menerima Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode
1985–1990 dengan beberapa catatan, yaitu:
1.
Agar dilampirkan/dilengkapi dengan Laporan Keuangan serta Daftar
Inventaris/asset Muhammadiyah dari berbagai jenis amal usaha.
2.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar memberikan ketegasan tentang
wewenang pembinaan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Surakarta
(UMS) di bawah pembinaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
3.
Muktamar Muhammadiyah ke-42 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1990–1995 untuk mengukuhkan kepengurusan
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 1989–1993 di bawah kepemimpinan
M. Din Syamsuddin M.A. sebagai hasil Muktamar Pemuda Muhammadiyah
IX di Palembang tahun 1989.
III. PROGRAM PERSYARIKATAN TAHUN 1990–1995
Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Program Persyarikatan Periode 1990–
1995, dengan penyempurnaan sebagai terlihat pada lampiran 1.
IV. PENGEMBANGAN ORGANISASI
Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Pengembangan Organisasi (lihat
lampiran) dengan catatan sebagai berikut:
A. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk melaksanakan terwujudnya
pengembangan organisasi yang dapat mencapai maksud dan isi pokok-pokok
prasaran tersebut, khususnya menyangkut ruang lingkup sebagai berikut:
1. Reformasi dalam manajemen organisasi, yang meliputi:
a. Pembentukan Sekretariat Eksekutif sebagai staf pelaksana pimpinan
pada semua tingkat pimpinan, dengan disertai qa‘idahnya, yang
menyangkut hubungan kerja dan kedudukan profesional secretariat
eksekutif/staf pelaksana tersebut.
b. Menyusun manajemen pengadaan dana yang digunakan untuk
membeayai organisasi dari sumber luar dan dalam Persyarikatan,
termasuk petunjuk pelaksanaannya yang menyangkut cara
penghimpunan, pengelolaan, dan pengendalian/ pengawasan dana
tersebut. Manajemen pengadaan dana ini dimaksud untuk menjamin
tersedianya dana untuk terlaksananya (1.a.) di atas, di samping
berfungsinya jiwa dan semangat pengawasan.
2. Refungsionalisasi organisasi yang meliputi:
a.
Agar badan-badan pembantu Pimpinan Persyarikatan (Majelis,
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V.

Badan, dan Lembaga), yang senantiasa mengalami perkembangan,
hendaknya dalam pembentukan dan pembinaannya senantiasa
memelihara keutuhan terpadu (integrative) Persyarikatan.
b. Agar organisasi otonom menfungsikan kembali hubungannya dengan
Persyarikatan sesuai dengan qa‘idah yang berlaku, dan selalu
memelihara fungsi tersebut dalam memberikan pengarahan dan
petunjuk teknis.
c. Agar setiap tingkat pimpinan menghidupkan fungsi pengendalian/
pengawasan melekat yang terkait dengan tanggungjawab pada diri
tiap pimpinan. Di samping perlu diintensifkannya pengawasan
fungsionil dari Badan Pengawas Persyarikatan.
B. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk:
1. Menyusun penjelasan AD/ART, jika sasaran pengembangan organisasi
berkaitan dengan butir-butir AD/ART seperti: ketentuan mengenai
Muktamar, Tanwir, Majelis, Badan, dan Organisasi Otonom.
2. Menyusun Pedoman Organisasi dan Administrasi Persyarikatan dalam
arti yang luas, yang antara lain meliputi: perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, evaluasi, dan pembuatan laporan.
3. Menyosialisasikan Pedoman Organisasi dan Administrasi secara luas ke
semua jajaran di lingkungan Muhammadiyah.
4. Menyusun peraturan tentang rangkap jabatan dalam Persyarikatan
termasuk Majelis, Badan, Organisasi Otonom, dan amal usaha
Muhammadiyah.
PENINGKATAN PENYANTUNAN KAUM DHU‘AFA’
Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Peningkatan Penyantunan kaum
Dhu‘afa’ (lihat lampiran), dengn penyempurnaan sebagai berikut:
A. Mengubah judul yang semula berbunyi: “Peningkatan dan Penyantunan Kaum
Dhu`afa’” menjadi “Peningkatan Penyantunan Kaum Dhu`afa’”.
B. Dasar-dasar Naqliyah. Penyantunan kaum dhu‘afa mempunyai dasar-dasar
naqliyah, antara lain:
1. Tersebut dalam al-Quran antara lain dalam surat: al-Anbiya: 107; alBaqarah: 177 dan 261; Ali-Imron: 92; an-Nisa: 75 dan 144: at-Taubah: 103;
Saba’: 39; Shaf: 10, 11, dan 12; dan al-Ma‘un: 1 s.d. 7.
2. Tersebut dalam Hadits antara lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari
Abu Hurairah, Turmudzi dan Abi Yahya, Bukhari dan Muslim, AbusySyaikh dari Ibnu Abbas, Atth-Thabarani, dan Abu Dawud.
C. Dalam menyusun petunjuk operasional agar memperhatikan antara lain:
1. Program Kerja Muhammadiyah Nomor 8 ayat 5 s.d. 8 Tahun 1978.
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/1979.
3. Juklak Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Nomor J.4/039/1979.
4. Juklak Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Nomor J.3/118/1980.
D. Sumber dana penyantunan dhu‘afa antara lain meliputi:
1. Zakat Amwal
2. Infaq, Shadaqah, Wakaf, Hibah, dan lain-lain.
3. Sumbangan siswa, mahasiswa, karyawan, yang dikelola melalui amal
usaha Persyarikatan.
4. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
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E. Untuk Badan Pengelola penyantunan dhu‘afa perlu dibentuk badan pelaksana
urusan zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah.
F. Bentuk santunan dan pembinaan antara lain meliputi:
1. Latihan Kerja, bekerjasama dengan Pemerintah.
2. Membentuk Jama‘ah dalam rangka pembinaan kaum dhu‘afa.
3. Mendirikan usaha-usaha produktif.
4. Pengadaan dan pendayagunaan lahan-lahan baru.
G. Sasaran dan obyek santunan meliputi:
1. Peningkatan kemampuan dan kualitas kaum dhu‘afa dalam segala segi,
misalnya segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan lain-lain.
2. Masyarakat yang ditimpa bencana alam.
H. Muktamar menyarankan agar:
1. Mjelis Tarjih bekerjasama dengan Majelis Tabligh untuk senantiasa
memberi penerangan tentang zakat.
2. Majelis Tarjih segera membahas dan memutuskan tentang Hukum Bunga
Deposito.
3. Pendataan secara terpadu terhadap golongan aghniya dan dhu‘afa.
4. Pembakuan sistem administrasi pengelolaan zakat.
5. Pengumpulan uang melibatkan bank dan atau baitul mal.
6. Membuat Kartu Sehat melalui Balai Kesejahteraan Sosial (Bakesos).
PENINGKATAN KUALITAS PIMPINAN
Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Peningkatan kualitas Pimpinan dengan
penyempurnaan sebagai berikut:
1. Mengamanatkan kepada semua tingkat Pimpinan Persyarikatan, Majelis,
Badan, Organisasi Otonom, dan Pimpinan Amal Usaha, agar dalam proses
rekuitmen pimpinan, supaya lebih mengutamakan kader-kader
Muhammadiyah yang qualified, dengan berdasarkan ketaqwaan yang
memancarkan sifat-sifat Islam, berakhlaqul-karimah, memiliki wawasan
pemikiran yang luas serta komitmen ke-Muhammadiyahan.
2. Tuntunan Rasulullah saw. tentang kriteria seorang pimpinan wajib menjadi
pedoman dalam menetapkan kepemimpinan dalam Persyarikatan dan amal
usaha Muhammadiyah. Oleh karena itu:
a. Personalia Pimpinan Persyarikatan sejak tingkat Pusat sampai Ranting,
Majelis, Badan, Organisasi Otonom, dan Pimpinan amal usaha, harus betulbetul menjiwai hakekat agama Islam dan wajib menjaga serta
menunjukkan/membina UKHUWAH Islamiyah dalam tubuh organisasi.
b. Supaya disusun pedoman pembinaan Pimpinan Persyarikatan secara tertib
sejak dari tingkat Pusat sampai tingkat Ranting.
c. Lembaga Penasehat supaya difungsikan dengan peran yang tegas dan
produktif.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk segera menetapkan Buku
Pedoman Perkaderan Muhammadiyah, yang antara lain meliputi jenjang
perkaderan dalam Muhammadiyah serta materi-materi perkaderan masingmasing jenjang.
4. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk merintis dan memrakarsai
berdirinya Pusat Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Muhammadiyah di
tingkat Pusat.
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VII. STRATEGI DAKWAH PADA ERA INFORMASI DAN INDUSTRIALISASI
Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Strategi Dakwah pada Era Informasi dan
Industrialisasi, serta menetapkan kembali strategi dakwah Muhammadiyah keputusan
Sidng Tanwir Muhammadiyah tahun 1987 di Yogyakarta dengan penyempurnaan
seperti tertera pada lampiran 2. Di samping itu, berkaitan dengan pelaksanaan dakwah
Persyarikatan, Muktamar merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.
1. Agar dilakukan upaya-upaya kongkrit untuk penggalian dana dakwah serta
pengelolaannya secara terpadu.
2. Dalam era informasi dan industrialisasi, dakwah tertumbuk pada masalah
dilematis. Satu sisi harus berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi dan
satu sisi lain harus bisa memberi warna perubahan ini dengan warna islami.
Dalam hal ini Muktamar memandang bahwa garapan dakwah adalah
memperhatikan kuantitas umat Islam dan meningkatkan kualitas umat Islam.
Peningkatan kualitas ini meliputi: kualitas keagamaan, pendidikan, ekonomi,
etos kerja, dan kesejahteraan.
3. Berdasarkan hal tersebut pada butir (2), maka Muktamar mengamanatkan
kepada Pimpinan Pusat dan seluruh jajaran Pimpinan Muhammadiyah untuk
meningkatkan pendayagunaan seluruh amal usaha Muhammadiyah sebagai
media/sarana dakwah.
4. Muktamar menetapkan Strategi Dakwah tersebut pada lampiran 2 untuk
dipedomani dalam melaksanakan kegiatan dakwah bagi seluruh jajaran dan
amal usaha Muhammadiyah, dan selanjutnya menugaskan kepada Pimpinan
Pusat Muhammadiyah untuk menyusun petunjuk pelaksanaannya.
VIII. USUL-USUL
Muktamar Muhammadiyah ke-42 menerima dan menyetujui usul-usul sebagai
berikut.
1.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar membuat peta kekuatan dan kelemahan
dakwah Muhammadiyah guna keberhasilan gerakan dakwah Persyarikatan.
2.
Agar prosedur penerbitan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah disederhanakan dan dipercepat, serta bentuk
KTA ditingkatkan mutunya.
3.
PP Muhammadiyah dan tingkat Pimpinan Persyarikatan di bawahnya supaya
mengintensifkan pengembangan organisasi di wilayah Indonesia Bagian Timur.
4.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar membuat petunjuk teknis kaidahkaidah yang dikeluarkan.
5.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyelesaikan persoalan tanah-tanah
yang telah dikuasai menjadi milik Persyarikatan, sekaligus memroses
penerbitan sertifikatnya.
6.
Meningkatkan peran lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk
menjadi sarana pendidikan kader.
7.
Dalam rangka mengatasi kelangkaan ulama/da‘i, maka dipandang perlu agar
setiap wilayah dapat mendirikan sebuah lembaga pendidikan pesantren.
8.
Berdassarkan AD/ART maka penarikan uang iuran anggota lebih
diintensifkan.
9.
Pimpinan Cabang/Daerah Muhammadiyah yang berdekatan dengan lokasi
transmigrasi agar aktif berpartisipasi dalam pengembangan dakwah Islam di
daerah tersebut.
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Dalam rangka mengembangkan dakwah pada era informasi yang menjangkau
masyarakat luas, maka di tiap wilayah agar diupayakan pendirian pemancar
radio dakwah.
11. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mengefektifkan/meningkatkan peranan
majalah Suara Muhammadiyah sebagai sarana komunikasi informasi dan
dakwah di kalangan warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada
umumnya.
12. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar meningkatkan fungsi dan peranan
P:usat Informasi dan Dokumentasi Muhammadiyah.
13. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mengaktifkan
kembali Majelis Hikmah sebagai pusat pengkajian masalah-masalah strategis
dan kebijaksanaan negara.
14. Untuk menghindarkan umat Islam dari makanan/minuman maupun prodek
lain yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan Islam, maka dipandang
perlu mendirikan Lembaga Konsumen Islam.
15. Agar Persyarikatan Muhammadiyah mengaktifkan kegiatan-kegiatan seni
budaya yang bernafaskan Islam.
16. Untuk mendukung terselenggaranya proses manajemen organisasi yang
efektif, dipandang perlu membentuk Lembaga Pengkajian dan Pengembangan
Manajemen di tiap Wilayah.
17. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah memrakarsai pembentukan organisasi
profesional dan fungsional di kalangan umat Islam seperti Ikatan pengusaha
Muslim Indonesia (IPMI), Ikatan Seniman Budayawan Muslim Indonesia
(ISBMI).
RESOLUSI DAN REKOMENDASI
A. KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA
1. Dalam rangka meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama,
menyerukan kepada Pemerintah untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan:
a.
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/BER/MDG-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas
Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran
Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemelukpemeluknya.
b.
Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman
Penyiaran Agama dan Penjelasannya.
c.
Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tentang Bantuan
Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia dan
Penjelasannya.
d. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata cara Penyiaran Agama dan
Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di
Indonesia.
2. Menyerukan kepada Pemerintah untuk meningkatkan ketentuan-ketentuan
di atas dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta
dilengkapi dengan sanksi bagi yang melanggarnya.
3. Menyerukan kepada seluruh pimpinan dan penganut berbagai agama di
Indonesia untuk menaati semua keputusan-keputusan tersebut di atas.
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Menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah bertindak
cepat dan tegas terhadap penanggungjawab MONITOR yang telah
menghina Nabi Muhammd saw. sehingga menimbulkan masalah
SARA.
b. Mengimbau kepada Pemerintah untuk segera mengajukan kasus
MONITOR tersebut ke Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
c. Menyerukan kepada semua fihak untuk menghindarkan diri dari
segala perbuatan yang menimbulkan masalah SARA.
d. Menyerukan kepada umat Islam supaya selektif dalam memilih bahan
bacaan yang dapat merusak aqidah dan keyakinan agama.
5. Yang disebut dengan “Natal Bersama” adalah perayaan Natal yang
dilakukan oleh Umat Kristen Protestan dan Katholik. Peringatan Natal di
sekolah-sekolah, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, dan lain-lainnya,
agar berpedoman kepada ketentuan Pemerintah, yaitu Surat Edaran Menteri
Agama yang tidak membenarkan mengikuiti-sertakan para pemeluk agama
lain di luar agama Kristen dan Katholik dalam peringatan Natal.
6. Menyerukan kepada semua Pimpinan Sekolah, Kantor dan Pabrik-pabrik
terutama yang swasta, untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar,
mahasiswa, atau karyawannya untuk dapat melaksanakan shalat Jum‘at
dan ibadah-ibadah lainnya dengan teratur dan baik.
B. PENDIDIKAN
1. Muhammadiyah bersyukur dengan disahkannya Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional dengan asas kesatuan
pembinaan dan keterbukaan.
2. Muhammadiyah sangat menghargai ketentuan Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pendidikan agama sebagai
kurikulum wajib untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan, baik negeri
maupun swasta, sesuai dengan agama peserta didik, serta tenaga pengajar
pendidikan agama yang beragama sesuai dengan agama peserta didik
tersebut.
3. Muhammadiyah berharap dalam penyusunan Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Menteri yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut
harus sesuai dengan pasal-pasal dan penjelasan Undang-Undang No. 2
Tahun 1989.
4. Menyerukan kepada Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pendidikan
agama di perguruan-perguruan swasta yang non Islam sesuai dengan isi
dan jiwa Undang-Undang Nol 2 Tahun 1989, sehingga anak-anak didik
mendapat pelajaran agama yang betul-betul sesuai dengan agama yang
dianutnya.
5. Mengingat jumlah siswa dan mahasiswa perguruan swasta lebih besar
dari jumlah siswa dan mahasiswa perguruan negeri, maka diharapkan
agar anggaran pendidikan digunakan secara proporsional baik untuk
perguruan negeri maupun swasta.
6. Sesuai dengan ajaran Islam yang mewajibkan wanita mengenakan busana
yang menutup seluruh aurat (busana muslimah), maka Muhammadiyah
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mengimbau agar Pemerintah mengizinkan pemakaian busana muslimah
di sekolah-sekolah negeri.
C. SOSIAL BUDAYA
1. Menyerukan kepada Pemerintah agar secara selektif mengembangkan nilainilai luhur bangsa Indonesia. Untuk itu perlu diberikan perhatian terhadap
upaya pelestarian kebudayaan nasional yang tidak bertentangan dengan
nilai-nilai agama.
2. Berhubung dengan program Pemerintah dalam pengembangan wisata
termasuk Visit Indonesia Year 1991, maka Muhammadiyah mengharapkan
supaya pengembangan kepariwisataan tersebut tidak merusak nilai-nilai
moral dan keagamaan bangsa Indonesia.
3. Menyerukan kepada TVRI dan TV Swasta agar tidak menayangkan acaraacara yang bercorak memasyarakatkan kebudayaan asing yang merusak
nilai-nilai moral dan agama bangsa.
4. Menyerukan kepada Pemerintah agar menyensor dan mengontrol iklaniklan, film-film, dan media massa yang bersifat pornografis, karena dapat
merusak nilai-nilai moral bangsa, di samping merendahkan harkat wanita.
D. KEHIDUPAN BERAGAMA UMAT ISLAM
1. Mengajak segenap kaum muslimin khususnya warga Muhammadiyah
untuk selalu meningkatkan kualitas hidup keagamaan dengan
mengintensifkan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam, dalam
seluruh aspek kehidupan.
2. Mengajak semua organisasi Islam untuk mempererat ukhuwah Islamiyah
dengan mengembangkan kehidupan yang penuh tasamuh dan ta‘awun
dalam rangka ‘Izzul Islam wal Muslimin.
3. Mendorong segenap cendekiawan muslim untuk merumuskan konsepkonsep Islam bgi pemecahan masalah-masalah kongkrit kemanusiaan
sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
4. Mengucapkan selamat atas dan telah terbentuknya Ikatan Cendekiawan
Muslim Indonesia (ICMI). Semoga tercapai apa yang dicita-citakan, guna
kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia di masa mendatang.
5. Mengharapkan kepada Pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi
Hukum Islam sehubungan dengan telah diundangkan- nya UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama.
6. Muktamar Muhammadiyah ke-42 menyampaikan terima kasih kepada
Presiden yang telah membantu pelaksanaan dakwah di daerah transmigrasi
dengan meningkatkan dan melatih da‘i-da‘i khusus baik kuantitatif
maupun kualitatif.
7. Muktamar Muhammadiyah ke-42 menyampaikan terima kasih kepada
Pemerintah yang sudah menayangkan pelajaran Bahasa Arab di TVRI dan
mengharapkan jadwalnya ditambah.
E. KELUARGA BERENCANA
1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah bahwa Vasektomi dan
Tubektomi haram dipergunakan sebagai sarana Keluarga Berencana, dan
supaya jangan dijadikan program dalam pelaksanaan Program Nasional
Keluarga Berencana Indonesia.
2. Menyerukan kepada Pemerintah untuk mengontrol penjualan,
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pendistribusian, dan pemakaian alat-alat kontrasepsi, agar tidak disalahgunakan untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan moral dan ajaran
Islam.
F. SOSIAL EKONOMI
1. Mendukung imbauan Presiden tentang pembagian saham dari para
pengusaha nasional yang berhasil kepada koperasi (sebesar 25%) sebagai
salah satu cara pemerataan asset ekonomi.
2. Menyerukan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum
dan perundang-undangan kepada kelompok pengusaha menengah, kecil,
dan koperasi, agar mereka mampu bersaing dalam pasar bebas.
3. Menyerukan kepada Pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan undangundang anti monopoli dan oligopoli sehingga asset ekonomi tidak
terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang tertentu saja.
4. Menyerukan kepada umat Islam umumnya dan warga Muhammadiyah
khususnya untuk meningkatkan pengeluaran, pengelolaan, dan
pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai salah satu cara
menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan sosial.
G. PEMILIHAN UMUM
1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah sesuai dengan keputusan
Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang, bahwa
Muhammadiyah tidak mempunyai kaitan dengan salah satu kekuatan
sosial-politik.
2. Muhammadiyah akan ikut menyukseskan Pemilu 1992 yang akan datang,
dan mengharapkan agar Pemilu tersebut berjalan dengan lancar, tenang,
dan tertib.
3. Menyerukan kepada keluarga besar Muhammadiyah khususnya untuk
menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hak
asasinya sebagai warga negara.
H. LUAR NEGERI
1. Untuk menghindari kehancuran tanah suci umat Islam dan negara-negara
di sekitarnya, mendesak pemerintah Irak dan Amerika Serikat untuk
mengadakan perundingan dalam rangka pemecahan Krisis Teluk secara
damai, dan menyerukan kepada negara-negara Arab untuk bersatu dan
terlibat secara aktif dalam penyelesaian krisis tersebut, guna menjamin
hak-hak dan kedaulatan Kuwait, Irak, dan Saudi Arabia.
2. Mendukung kebijaksanaan Presiden mengenai Krisis Teluk, yang tidak
akan mengirimkan pasukan ABRI ke kawasan Teluk; hal ini didasarkan
pada keyakinan bahwa sesama muslim tidak dibenarkan untuk saling
menumpahkan darah.
3. Mengutuk pemerintah zionis Israel atas tindakan kekerasan yang mereka
lakukan terhadap rakyat Palestina, dan menyerukan agar tindakan tersebut
dihentikan, serta mengimbau kepada PBB untuk segera melakukan upaya
baru penyelesaian terhadap masalah pendudukan Israel di daerah Palestina
tersebut.
4. Mengimbau Pemerintah India untuk melindungi hak dan kepentingan
umat Islam dari agresi kaum ekstremis Hindu yang akan menghancurkan
masjid Ayodya yang selanjutnya akan didirikan kuil.
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5.

6.

7.
8.

Menyerukan kepada Pemerintah Pakistan dan India untuk mencari jalan
perundingan damai terhadap masalah Kashmir, dengan memberikan hak
sepenuhnya kepada rakyat Kashmir untuk menentukan nasib dan masa
depannya sendiri.
Menyerukan kepada negara-negara anggota OKI dan negara-negara yang
cinta damai untuk senantiasa mendukung perjuangan kaum muslimin
Afghanistan guna menentukan nasib dan masa depannya sendiri; dan
mengimbau untuk segera dihentikannya campur tangan negara-negara
asing dalam masalah Afghanistan tersebut.
Menyerukan kepada umat Islam seluruh dunia untuk meningkatkan
ukhuwah Islamiyah dan solidaritas dalam rangka ‘Izzul Islam wal
Muslimin.
Menyerukan kepada umat Islam seluruh dunia untuk mendukung Cyprus
Utara guna mendapatkan hak-hak dan identitasnya.

***
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GARIS BESAR PROGRAM MUHAMMADIYAH
Bismillahirrahmanirrahim
Bagian Satu
PENDAHULUAN
Latar belakang permasalahan
1.

Permasalahan Global
Seluruh peradaban manusia menjelang abad ke-21 ini menghadapi suatu
tantangan berat. Perkembangan dan perubahan di tingkat global (dunia) demikian
kompleks dan meluas ke segenap bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya,
ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Proses
globalisasi kehidupan menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan dan perubahan
tersebut. Perkembangan dan perubahan di tingkat global tersebut tidak hanya membawa
kepada kehidupan yang lebih baik, tetapi dalam berbagai segi justru menimbulkan
kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan terhadap kelangsungan hidup
umat manusia di masa depan. Di mana-mana terjadi konflik kepentingan, baik
kepentingan ideologi, politik, ras, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan, serta ditandai
dengan terjadinya kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan yang makin parah.
Di bidang politik ditandai dengan perubahan besar-besaran, seperti di Timur
Tengah dan di kawasan dunia lain, yang sangat berpengaruh pada dunia Islam. Di
bidang ekonomi terjadi globalisasi ekonomi yang mempengaruhi sistem ekonomi dunia
yang masih didominasi oleh sistem ekonomi sosialis dan kapitalis yang ternyata
menimbulkan berbagai problem kehidupan umat manusia terutama bagi negara-negara
berkembang.
Di bidang sosial dan budaya kecenderungan yang berkembang adalah pengaruh
sistem sosial dan budaya yang materialistik, sekularistik, dan hedonistik yang telah
melahirkan berbagai bentuk kriminalitas, sadisme, dan budaya amoral yang demikian
meluas. Budaya demikian telah mengabaikan nilai-nilai Agama dan melahirkan berbagai
kecemasan hidup manusia.
Sementara itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian
cepat dan begitu kuat menandai kehidupan umat manusia di akhir abad ke-20 dan menjelang
abad ke-21 dewasa ini. Tidak dapat dibantah bahwa perkembangan ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) ternyata memiliki dimensi manfaat dan sekaligus mudlarat.
Aspek positif perkembangan IPTEK antara lain meliputi:
a. Makin terbukanya berbagai rahasia alam karena bertambahnya kepekaan manusia
dalam memahami segenap realitas.
b. Makin bertambahnya kemampuan manusia untuk meningkatkan daya dukung
sumber daya alamiah.
c. Makin lancarnya komunikasi antar bangsa sehingga terjadi akulturasi budaya tanpa
dibatasi oleh ruang dan waktu.
d. Makin kuatnya arus informasi yang dapat mempengaruhi seluruh aspek dan sendi
kehidupan.
e. Makin bertambahnya tingkat kenyamanan hidup materiil, jauh melampaui apa yang
pernah dicapai manusia sekitar setengah abad yang lalu.
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Namun demikian kemajuan IPTEK tidak cukup jika hanya dilihat dari sudut
manfaatnya, di dalam realitasnya, pada waktu yang sama peradaban manusia
dihadapkan pada kenyataan:
a. Dengan semakin terbukanya rahasia alam mendorong manusia bertambah rakus
untuk mengejar dan memburu kemakmuran fisik-materiil. Eksploitasi alam dan sumber
daya secara berlebihan mengakibatkan makin rusaknya ekosistem, yang pada giliran
berikutnya dapat mengancam masa depan kelestarian alam.
b. Munculnya persaingan tidak sehat untuk memperebutkan aset-aset ekonomi, yang
kemudian menimbulkan globalisasi ekonomi dan ketergantungan absolut negaranegara kecil kepada negara-negara besar.
c. Disparitas antara negara maju dan negara terbelakang/sedang berkembang ditandai
oleh dominasi negara yang tersebut pertama terhadap negara yang tersebut
belakangan pada hampir segala segi kehidupan.
d. Kalkulasi rasionalitas ekonomi dan administrasi yang dijadikan pertimbangan satusatunya dalam memberi bobot bagi segala aktivitas manusia makin menjauhkan
manusia dari nilai-nilai moral-spiritual, yang ditandai oleh sekularisasi dan
desakralisasi segenap tatanan peradaban modern.
e. Merosotnya martabat manusia sehingga manusia terperosok hanya menjadi
pelengkap dan alat produksi semata.
f. Timbulnya berbagai perilaku menyimpang sebagai bagian tak terpisahkan dari
peradaban materialistik, serba mewah dan nafsi-nafsi (individualistik), yang dapat
mengancam segala tatanan yang mapan serta akan menjungkir balikkan segala nilai
Islam. Kehidupan makin ditandai oleh gejala keterasingan (alienasi), kehampaan
nilai dan serba relatif.
g. Perang nuklir merupakan resiko yang terberat manakala perkembangan IPTEK makin
dijauhkan dari kendali moral dan agama, yang akibatnya dapat menghancurkan
segala umat manusia dan segenap isi jagad raya.
2.

Permasalahan Nasional
Bangsa Indonesia kini sedang berpacu mengejar ketinggalan di bidang IPTEK.
Pembangunan selama 20 tahun terakhir telah mampu memberikan daya dukung dalam
proses akselerasi modernisasi. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5
(lima) persen per tahun selama Orde Baru bangsa Indonesia telah berhasil mengatasi
kemelut ekonomi yang diwarisi dari Orde Lama, dan oleh berbagai badan dunia telah
pula diakui sebagai salah satu negara berkembang yang dapat mengatasi berbagai
rintangan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.
Dengan kata lain sampai tahun pertama PELITA V bangsa Indonesia telah memiliki
landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi.
Di bidang politik harus pula diakui, kehidupan politik yang stabil sudah menjadi
ciri pokok format politik Order Baru, dan dalam batas-batas tertentu bangsa kita juga
telah mampu melakukan langkah-langkah strategis dalam menciptakan infra dan
suprastruktur politik dalam rangka pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen. Salah satu cirinya yang lain, ialah terciptanya pemerintahan yang stabil,
kuat, dan mampu mengayomi kepentingan mayoritas bangsa Indonesia.
Begitu pula pada aspek sosial-budaya, aktivitas pembangunan telah memberikan
dasar-dasar yang memadai untuk mengaktualisasikan potensi budaya bangsa. Angkaangka statistik menyangkut berbagai segi pada dimensi sosial-budaya menunjukkan grafik
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yang meningkat dari PELITA I sampai PELITA V. Di bidang pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan sosial, keluarga berencana, pengembangan IPTEK dan budaya juga
menunjukkan adanya hasil-hasil yang menggembirakan baik secara kuantitatif maupun
kualitatif. Tidak jauh berbeda situasinya dengan segi-segi yang telah disebutkan di muka,
dalam lapangan keagamaan pun bangsa kita telah dapat membangun rumah peribadatan,
kelembagaan agama dan saling pengertian antar umat beragama.
Namun demikian, setiap kemajuan yang dicapai tentu akan diikuti oleh
kelemahan yang inheren di dalamnya. Beberapa butir berikut dapat menggambarkan sisi
kelemahan yang perlu kita carikan jalan pemecahannya di dalam meneruskan program
pembangunn di masa depan:
a. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masih dituntut
pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, termasuk usaha
mengendalikan penyimpangan yang terjadi, sehingga makin mendekati pada
tercapainya cita-cita nasional.
b. Dalam pembangunan masih dituntut konsistensi pelaksaannya terutama yang secara
langsung dapat melibatkan dan dinikmati rakyat banyak dalam konteks
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan dalam mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur sebagaimana menjadi tujuan pembangunan nasional.
c. Di bidang ekonomi tuntutan akan pemerataan sebagai upaya mengatasi kemiskinan
dan keterbelakangan, makin meningkat. Pembangunan yang lebih berorientasi untuk
mengangkat martabat golongan lemah harus lebih diprioritaskan, agar proses dan
hasil pembangunan benar-benar memihak pada semua warga negara, sehingga
keadilan ekonomi seperti dimaksud pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi kenyataan.
Pembangunan jangka panjang tahap kedua harus lebih menekankan orientasinya
pada wawasan kemanusiaan dan menghindari terjadinya eksploitasi alam secara
berlebihan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem.
d. Aspek politik yang perlu memperoleh penekanan adalah:
- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta di
dalam segenap proses politik sesuai dengan hak-haknya.
- Memberikan peran yang proporsional bagi pemerintah sebagai aparat pelayan
masyarakat dan penjaga kesinambungan pembangunan, untuk mengembangkan
kreativitas dan diamika masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri.
- Mengembangkan budaya politik partisipatif, egaliter/demokratik dan terbuka.
- Mendorong infrastruktur politik dan ORMAS dapat berperan aktif sebagai kekuatan
yang mampu mendidik kesadaran dan kepekaan politik rakyat dan sekaligus dapat
melakukan kontrol terhadap pemerintah.
e. Di lapangan sosial-budaya perlu kebijakan yang dapat memacu masyarakat untuk
dapat memenuhi panggilan hidup sebagai warga negara yang memiliki aspirasi dan
kepentingan yang makin beragam, sebagai realisasi dari upaya meningkatkan
martabat hidup.
3.

Permasalahan Umat Islam
Umat Islam di dunia dewasa ini mencapai 1.225 million, berarti lebih dari seperlima
penduduk dunia yang jumlahnya 5.328 million. Dari jumlah umat Islam yang demikian
besar itu tersebar di 47 negara, sebagian besar tinggal di Asia (sekitar 70%) dan di Afrika
(sekitar 28%) yang berarti tinggal di negara-negara berkembang.
Umat Islam Indonesia yang berjumlah 168,4 juta jiwa dari total penduduk Indonesia
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(183 juta) menempati urutan pertama dari tujuh negara Dunia Islam (Indonesia, Pakistan,
Bangladesh, Nigeria, Turki, Iran, dan Mesir) yang menampung lebih dari separo jumlah
umat Islam dari 47 negara lainnya. Sebagai golongan mayoritas maka persoalan yang
dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia hampir dapat diidentikkan sebagai masalah
umat Islam pula. Melalui pembangunan selama ini tentu saja realitas umat Islam sekaligus
menunjukkan adanya tanda-tanda ke arah kemajuan atau optimistik di satu pihak, tetapi
tidak pula dapat dibantah bahwa melalui pembangunan ada pula umat Islam yang
mengalami proses marginalisasi. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa
seandainya umat Islam dapat memanfaatkan momentum pembangunan di masa
mendatang, terbuka peluang bagi mereka untuk bersaing dengan umat beragama lainnya.
Secara spesifik persoalan pokok umat Islam di Indonesia berkisar di sekitar:
a. masih tertinggalnya umat Islam terutama dalam bidang ekonomi dan politik di hampir
berbagai level di tengah dominan kekuatan ekonomi dan politik non-Islami.
b. Adanya gerakan “pemurtadan” dengan memanfaatkan kondisi kemiskinan dan
keterbelakangan umat Islam.
c. Bagaimana meningkatkan partisipasi aktif di dalam pembangunan pada umumnya.
d. Bagaimana mengaktualisasikan pembangunan yang berwawasan keindonesiaan
tetapi sekaligus juga Islami, yakni kehidupan yang dilandasi dengan moralitas yang
bersumber dari nilai-nilai transedental-islami, sebagai salah satu concern utama
(keprihatinan yang mendalam) dan sekaligus sebagai kepentingan yang harus
direalisasikan di dalam praksis pembangunan.
e. Bagaimana mengupayakan tumbuh suburnya iklim berfikir keagamaan sebagai
prasyarat untuk teraktualisasinya nilai-nilai dan ajaran Islam di dalam kehidupan
sehari-hari.
f. Bagaimana menghidupsuburkan suasana kehidupan religius yang mengutamakan
kebersamaan/kesetiakawanan sosial dalam segenap lingkungan masyarakat.
g. Bagaimana menciptakan iklim beragama yang damai, terhindar dari perpecahan
dan konflik, serta terbebas dari tindakan-tindakan ekstrem seperti kelompok-kelompok
sempalan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan umat Islam.
h. Bagaimana meningkatkan posisi umat Islam dalam persaingan memasuki lapangan
kerja, termasuk di dalamnya memajukan pendidikan umat Islam serta ketrampilan
profesional.
i. Bagaimana mengaktifkan lembaga Islam yang sudah ada dan melakukan diversifikasi
kelembagaan untuk mewadahi berbagai aspirasi dan kepentingan umat Islam yang
makin beraneka ragam.
4.

Permasalahan Muhammadiyah
Dalam memasuki usia ke-80, Muhammadiyah telah menunjukkan prestasi dan
peranan yang cukup besar dalam pembaharuan kehidupan umat Islam khususnya
maupun dalam pembinaan kehidupan bermasyarakat dan berbagai bangsa di Indonesia,
sehingga Muhammadiyah dipandang sebagai gerakan Islam modern dan pembaharuan
terbesar di dunia.
Keberhasilan Muhammadiyah antara lain dalam pembaharuan pemikiran Islam
dengan mengembalikan pada sumbernya yang aseli yakni Al-Quran dan Sunnah dan
dengan mengembangkan ijtihad, sikap dan pemikiran yang apresiasif terhadap kemajuan,
modernisasi pendidikan, modernisasi gerakan Islam melalui pengembangan manajemen
dan organisasi modern, dan dalam meningkatkan kualitas hidup umat dan masyarakat
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melalui gerakan Amal Usahanya di bidang pendidikan, kesejahteraan umat, pelayanan
sosial, membangun sarana dan prasarana fisik, dan upaya-upaya dakwah lainnya baik
yang bersifat bi-lisanil-qaul maupun bi-lisanil-hal.
Prestasi dan peran yang demikian besar itu menunjukkan bahwa arah dan misi
gerakan Muhammadiyah adalah relevan dalam menjawab tantangan dan permasalahan
yang dihadapi uamt Islam sebagai perwujudan dari pemahaman dan pengamalan Islam.
Sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Da’wah Muhammadiyah memiliki misi dan arah
yang benar dan peluang yang cukup besar dalam menjawab tantangan dan permasalahan
umat, masyarakat, dan bangsa di tengah kehidupan dunia modern dewasa ini bahkan
untuk masa-masa mendatang, dengan terus memperbaharui langkah gerakannya sesuai
dengan pemahaman dan pengamalan Islam yang diyakininya.
Dalam lima tahun terakhir ini, sejak Muktamar ke-41, perkembangan
Muhammadiyah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang lebih berarti yang dapat
dijadikan dasar untuk dikembangkan lebih lanjut pada periode-periode mendatang. Di
antara kemajuan-kemajuan yang berarti itu adalah:
a. Dalam perjuangan dan cita-cita ditandai dengan semakin meningkatnya semangat
dan tekad dari warga dan pimpinan Muhamnmadiyah di hampir seluruh tingkatan
untuk membawa Muhammadiyah ke arah yang lebih maju, lebih baik, dan lebih
berkualitas disertai langkah-langkah kongkrit guna mewujudkannya.
b. Dalam pemikiran ditandai dengan semakin berkembangnya ide-ide, konsep-konsep,
dan forum-forum kajian, dalam kuantitas dan kualitas yang jauh lebih meningkat,
sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan Muhammadiyah selain sebagai
gerakan amal, juga gerakan pemikiran dan kebudayaan, sebagai perwujudan dari
peran dan keberadaannya sebagai Gerakan Islam.
c. Dalam Gerakan Amal Usaha ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah
(kuantitas) dan mutu (kualitas) Amal Usaha Persyarikatan dengan kecenderungan
adanya upaya-upaya serius untuk mengaktualisasikan segenap potensi yang
dimilikinya.
d. Dalam bidang organisasi ditandai dengan semakin meningkatnya upaya-upaya
konsolidasi, selain makin meningkatnya pelaksanaan program Persyarikatan yang
diwujudkan oleh Majelis/Badan/Lembaga dan Organisasi Otonomnya.
e. Dari segi kepemimpinan, terutama di tingkat Majelis, keikutsertaan kaum intelektual
dalam jumlah yang besar telah pula menambah semaraknya aktivitas pemikiran
dalam segala kegiatan Muhammadiyah.
f. Dalam pengembangan masyarakat, selain yang menjadi bidang garap Amal Usaha
Muhammadiyah, ditandai dengan perintisan dan pengembangan program
peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat bawah di pedesaan dan daerah
suku terasing, masyarakat transmigrasi, dan sebagainya.
g. Semakin maraknya aktivitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai salah satu
basis bagi pengadaan sumberdaya manusia maupun bagi pengembangan pemikiran
Islam sesuai dengan hakekat perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.
h. Kemajuan-kemajuan lainnya seperti di bidang sarana dan prasarana fisik.
Apa yang dicapai selama lima tahun tersebut sebenarnya masih dapat ditingkatkan
jika Muhammadiyah benar-benar memahami kekuatan dirinya dan memenej serta
mengembangkan kekuatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan langkah
gerakannya di masa depan. Kekuatan yang dimiliki Muhammadiyah yang dapat
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dikembangkan lebih optimal tersebut antara lain:
a. Umat Islam sebagai golongan mayoritas yang memiliki komitmen untuk menegakkan
kehidupan yang sesuai dengan agama Islam.
b. Faham dan pengamalan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan
menggunakan akal pikiran yang sesuai jiwa ajaran Islam dalam berbagai bidang
kehidupan (aqidah, ibadah, akhlaq, muamalat dunyawiyah) yang merupakan
kekuatan utama Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.
c. Muqaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian, Khittah, Matan Keyakinan dan Citacita Hidup Muhammadiyah, dan Sejarah Pergerakan Muhammadiyah merupakan
prinsip perjuangan yang mengontrol dan memberikan ciri khas/identitas pergerakan
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.
d. Anggota Muhammadiyah yang tersebar di hampir seluruh pelosok tanah air dengan
jumlah, latar belakang sosial, pendidikan, profesi, dan jiwa serta semangat dakwah
yang relatif dapat diandalkan serta kerelaan beramal dan berkorban merupakan
sumber daya utama bagi terlaksananya usaha-usaha dan perwujudan tujuan
Muhammadiyah.
e. Tenaga-tenaga muda Muhammadiyah yang memiliki integritas dan wawasan serta
profesi di berbagai bidang merupakan potensi penggerak Muhammadiyah.
f. Pengalaman berorganisasi selama tiga perempat abad lebih yang merupakan modal
berharga dalam menggerakkan dan mengamalkan Islam melalui wadah yang
terorganisasikan berdasar prinsip-prinsip manajemen modern guna melangsungkan
usaha Muhammadiyah di tengah tuntutan perkembangan zaman yang makin modern.
g. Jumlah Amal Usaha Muhammadiyah berupa lembaga pendidikan (Taman KanakKanak dan Sekolah Menengah lebih 12.000 buah dan Perguruan Tinggi 67 buah),
Rumah Sakit dan Balai Kesehatan, Panti Asuhan, dan lain-lain merupakan potensi
kongkrit Muhammadiyah yang dapat dikembangkan lebih lanjut baik kuantitas
maupun kualitas.
h. Hubungan yang baik dengan dan simpati dari berbagai pihak terhadap
Muhammadiyah merupakan kekuatan sosial yang sangat mendukung dan
dibutuhkan bagi keberhasilan usaha-usaha Muhammadiyah.
i. Fasilitas, sarana, dan prasarana fisik yang dimiliki Muhammadiyah yang relatif
memadai sebagai faktor pendukung yang mempermudah gerakan Muhammadiyah,
meskipun masih perlu peningkatan baik kuantitas maupun kualitas pengelolaannya.
Namun di tengah-tengah kemajuan yang dicapai itu, masih terdapat
permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan, antara lain:
a. Belum dikembangkannya secara optimal dan terprogram potensi dan usaha-usaha
untuk menyusun konsep-konsep dan aplikasi Ad-Dinul Islami dalam berbagai
aspeknya, yang dapat memperlemah hakekat Muhammadiyah sebagai gerakan
pemikiran.
b. Belum memasyarakatnya pemikiran-pemikiran perjuangan Muhammadiyah secara
konsisten dan dinamis, sehingga banyak dijumpai pergerakan pemahaman tentang
Muhammadiyah yang mempengaruhi sikap dan perilaku kehidupan berMuhammadiyah.
c. Berbagai pemikiran yang berkembang tampak masih belum terintegrasi sebagai
pemikiran Muhammadiyah, sehingga jika proses integrasi ini belum tercipta akan
menimbulkan polarisasi pemikiran di kalangan warga dan pimpinan
Muhammadiyah.
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d. Berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyah, seperti sumberdaya
para intelektual dan praktisi, potensi kader dan angkatan muda Muhammadiyah
dan potensi-potensi keahlian dari pimpinan dan warga Muhammadiyah, belum
dikembangkan secara optimal dan terpadu.
e. Belum dikembangkannya secara terprogram dan optimal sumber daya kader
Muhammadiyah yang sebenarnya potensial, sebagai asset penggerak
Muhammadiyah di masa depan.
f. Berbagai potensi dana yang dimiliki Muhammadiyah terutama pada unit-unit Amal
Usaha agar dikelola secara profesional sehingga menghasilkan dana yang dapat
dimanfaatkan untuk pengembangan Persyarikatan.
g. Pengembangan kualitas Amal Usaha Muhammadiyah masih kalah cepat
dibandingkan perkembangan kuantitas, di samping dalam batas tertentu
perkembangan Amal Usaha tersebut sering kurang terkendali.
h. Belum dikembangkannya manajemen yang bersifat gerakan yang mampu memadukan
nilai/norma, misi dan cita-cita Muhammadiyah ke dalam aplikasi manajemen modern
dengan ciri-cirinya antara lain: efisiensi, efektivitas, profesionalisme dan sebagainya
baik secara operasional maupun secara strategis.
i. Berkembangnya konflik-konflik internal dan interes-interes pribadi dalam kehidupan
ber-Muhammadiyah dapat menjadi faktor penghambat bagi kelangsungan gerak
Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya.
j. Perbedaan visi para pimpinan tingkat Pusat dalam menghadapi berbagai masalah
besar, sering menghambat pengambilan keputusan yang memerlukan kecepatan.
k. Mulai munculnya gejala kemerosotan akhlaq kepemimpinan di kalangan Pimpinan
Persyarikatan.
l. Belum dikembangkannya secara terprogram dan optimal hubungan kerjasama dengan
berbagai pihak untuk kepentingan-kepentingan gerak Muhammadiyah yang bersifat
strategis.
m. Belum meratanya penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana fisik organisasi di
seluruh tingkatan pimpinan Persyarikatan, selain masih dijumpainya praktek-praktek
yang kurang mengoptimalkan fungsi dari fasilitas, sarana, dan prasarana tersebut
di sementara tingkatan Persyarikatan untuk mendukung kepentingan-kepentingan
yang memiliki nilai strategis di masa datang.
SISTEMATIKA
Program Muhammadiyah menggunakan sistematika sebagai berikut:
Bagian Satu, memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang
permasalahan (di tingkat global, nasional, umat Islam, dan Muhammadiyah) dan
sistematika naskah program Muhammadiyah.
Bagian Dua, memuat tentang Dasar Kebijakan Program yang memaparkan
tentang tujuan, landasan, prinsip, dan sasaran kebijakan program Muhammadiyah secara
umum, selain mengindentifikasikan kondisi Muhammadiyah dalam bentuk kekuatannya,
kelemahannya, peluang dan hambatannya.
Bagian Tiga, memuat tentang Pokok Kebijakan Program Jangka Panjang yang
memaparkan arah, tahapan, dan sasaran kebijakan program selama 25 (duapuluh lima)
tahun mendatang.
Bagian Empat, memuat tentang Program Muhammadiyah periode 1990 – 1995
yang memaparkan tentang tujuan, prioritas, dan jenis program yang harus dilaksanakan
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pada periode lima tahun tersebut.
Bagian Lima, Penutup, yang memaparkan tentang perlunya segenap kekuatan
diarahkan bagi terlaksananya program Muhammadiyah.
Bagian Dua
DASAR KEBIJAKAN PROGRAM MUHAMMADIYAH
Program Muhammadiyah sebagai perwujudan dari pelaksanaan usaha
Persyarikatan untuk mencapai tujuannya, hendaklah disusun berdasarkan tujuan,
landasan, prinsip, sasaran, dan faktor-faktor yang melekat dengan keberadaan
Muhammadiyah. Dengan demikian program yang disusun selain mengandung idealitas
misi Persyarikatan, juga merupakan langkah yang operasional dan realistis dari gerak
Muhammadiyah. Sehingga program yang disusun dan ditetapkan memiliki dasar yang
kuat untuk mengantarkan Muhammadiyah pada tujuannya.
Tujuan
Tujuan program Muhammadiyah diarahkan pada tercapainya tujuan
Persyarikatan, yaitu terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai
Allah Subhanahu Wata‘ala.
Landasan
Program Muhammadiyah ini disusun dengan berlandaskan pada:
1.
Al-Qur‘an dan As-Sunnah
2.
Pancasila dan UUD 1945 serta perundang-undangan yang berlaku.
3.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
4.
Prinsip-prinsip Pergerakan Muhammadiyah:
a.
Tafsir Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
b.
Kepribadian Muhammadiyah
c.
Khittah Perjuangan Muhammadiyah
d. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah
e.
Sejarah Perjuangan Muhammadiyah.
Prinsip
Program Muhammadiyah bersumber dan merupakan pelaksanaan dari Ajaran Islam
yang melekat dengan keberadaan gerak Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, dengan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Prinsip Kemanusiaan dan Kerahmatan.
Program Muhammadiyah diperuntukkan bagi terciptanya kebaikan hidup manusia
sesuai dengan esensi, harkat dan kualitasnya sebagai makhluk yang dimuliakan
Allah, untuk membawa dan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan
lil‘alamin)
2. Prinsip Keilmuan
Program Muhammadiyah merupakan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan
berdasarkan cara kerja yang rasional (ilmiah) guna mencapai tujuannya.
3. Prinsip Hukum
Program Muhammadiyah dilaksanakan dengan selalu mempertimbangkan hukumhukum yang berlaku.
4. Prinsip Hikmah
Program Muhammadiyah dilaksanakan dengan selalu mempertimbangkan situasi
dan kondisi secara bijaksana.
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Prinsip Dakwah
Segala program Muhammadiyah merupakan pelaksanaan/realisasi ajaran Islam
dengan pendekatan dakwah yang dijiwai dengan semangat kemurnian, keterbukaan,
kritis dan inovatif.
6. Prinsip Keindonesiaan
Program Muhammadiyah merupakan upaya Muhammadiyah untuk mengisi
pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila sebagai perwujudan nyata dari
peran Persyarikatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Prinsip Relevansi dan Prinsip Kontinuitas
Program Muhammadiyah dilaksanakan dengan senantiasa memper- timbangkan
relevansi dengan permasalahan masyarakat dan umat yang ada, serta diupayakan
ada kesinambungan antar satu tahapan dengan tahapan berikutnya.
Pelaksanaan program berdasar prinsip-prinsip di atas sejalan dan selalu didasarkan
atas kesadaran bahwa umat Islam yang kokoh akan memperkuat landasan pembinaan
dan pembangunan bangsa di masa depan.
Sasaran
1. Tercapainya tujuan Muhammadiyah secara terencana, terarah, dan berkesinambungan
di berbagai bidang kehidupan sesuai gerak langkah Muhammadiyah.
2. Terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung dan kondusif bagi terwujudnya
gerak dan langkah Muhammadiyah dalam melaksanakan usaha-usaha untuk
mencapai tujuan Persyarikatan.
3. Terciptanya gerak organisasi Muhammadiyah yang makin mantap, dinamik, meluas,
dan berkualitas di seluruh tingkatan dalam mewujudkan usaha-usaha untuk
mencapai tujuan Persyarikatan dimaksud.
4. Terlaksananya Program Muhammadiyah semaksimal mungkin terutama program
lima tahunan dalam rangka meletakkan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan
program jangka panjang.
Bagian Tiga
POKOK KEBIJAKAN PROGRAM JANGKA PANJANG
Agar gerak langkah Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya lebih terarah
dan berkesinambungan, perlu disusun program jangka panjang dalam bentuk pokokpokok kebijakan program. Pokok-pokok kebijakan program tersebut merupakan pedoman
umum dan arah bagi gerakan Muhammadiyah selama 25 tahun mendatang.
Kebijakan program jangka panjang yang terarah dan berkesinambungan tersebut
dilaksanakan melalui program lima tahunan secara bertahap dan berencana. Karena itu,
pokok kebijakan program jangka panjang tersebut menjadi pola dasar bagi penyusunan
dan pelaksanaan program lima tahunan, dimulai dari periode Muktamar 1990-1995
sampai periode berikutnya selama 25 tahun mendatang.
Arah Kebijakan Program
1. Kebijakan program jangka panjang diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan
Muhammadiyah secara bertahap, berencana, dan berkesinam- bungan. Dengan
demikian kebijakan program jangka panjang Muhammadiyah tersebut diarahkan
sebagai usaha terprogram dalam menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam
sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah
Subhanahu Wata‘ala.
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3.

Kebijakan program jangka panjang pertama ditetapkan selama 25 tahun yang
dilaksanakan secara bertahap, berencana, dan berkesinambungan melalui program
lima tahunan dimulai dari periode 1990-1995 sampai periode berikutnya selama 25
tahun, masing-masing tahapan memiliki sasaran –sasaran khusus dalam kerangka
sasaran program jangka panjang.
Pelaksanaan program jangka panjang melalui program lima tahunan dimaksud
mengandung prinsip keseimbangan antara pencapaian target dan proses, artinya
harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangan situasi dan kondisi yang
dihadapi oleh Muhammadiyah di berbagai tingkatan, kemampuan dan potensi
setempat; dan proses yang melingkupi pelaksanaan program itu sendiri sehingga
tidak berorientasi pada pencapaian hasil semata-mata.

Tahapan Kebijakan Program
Pokok kebijakan program jangka panjang sebagai pedoman dan arah gerak
Persyarikatan yang dilaksanakan secara bertahap melalui program lima tahunan selama
25 tahun. Adapun tahapan-tahapan program jangka panjang tersebut adalah sebagai
berikut.
Tahapan pertama, kebijakan program ditekankan pada pemantapan konsolidasi
gerakan. Yaitu memantapkan gerak dan cita-cita Muhammadiyah sebagaimana telah
dirintis dan dikembangkan selama ini.
Tahapan kedua, kebijakan program ditekankan pada peningkatan Konsolidasi
Gerakan dan pemantapan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dengan memperluas
sasaran dan jaringan prasarana dakwah.
Tahapan ketiga, kebijakan program ditekankan pada peningkatan Konsolidasi
Gerakan dan peningkatan kualitas Gerakan Dakwah serta peranserta Muhammadiyah
dalam Pembangunan Bangsa.
Tahapan keempat, kebijakan program ditekankan pada peningkatan Konsolidasi
Gerakan dan kekuatas Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Dakwah
dalam berbagai bidang kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan negara.
Tahapan kelima, kebijakan program ditekankan pada pemantapan
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Dakwah dalam upaya mewujudkan
tujuan Muhammadiyah.
Sasaran Kebijakan Program
Kebijakan program jangka panjang 25 tahun mendatang menetapkan sasaran
program pada tiga bidang program umum yang akan dilaksanakan pada setiap periode
sesuai dengan arah dan tahapannya. Bidang-bidang program dimaksud adalah bidang
Konsolidasi Gerakan, bidang Pengkajian dan Pengembangan, serta bidang
Kemasyarakatan dengan perincian dan sasaran sebagai berikut.
1. Bidang Konsolidasi dan Pengembangan Gerakan
a. Program bidang Konsolidasi Gerakan terdiri atas program Konsolidasi
Organaisasi, Kaderisasi dan Pembinaan AMM, Bimbingan Keagamaan, serta
Pembinaan Hubungan Organisasi.
b. Sasaran program Konsolidasi Gerakan diarahkan pada terciptanya kekuatan
gerak Muhammadiyah baik ke dalam maupun ke luar sebagai modal penggerak
bagi pengembangan peran-peran Muhammadiyah baik di bidang pemikiran
maupun gerak kemasyarakatan menuju pencapaian tujuan Muhammadiyah.
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Masing-masing program dari program bidang Konsolidasi Gerakan memiliki
sasaran dan prioritas khsusus yang penjabarannya tertuang dalam program
lima tahunan.
Arah masing-masing program adalah:
1. Program Konsolidasi Organisasi diarahkan pada terciptanya struktur dan fungsi
organisasi serta kepemimpinan dengan segenap Majelis, Badan, Lembaga, Ortom,
dan Amal Usaha Muhammadiyah yang mantap dan mendukung gerakan
Persyarikatan mencapai tujuannya.
2. Program Kaderisasi dan Pembinaan AMM diarahkan pada terciptanya kaderkader Muhammadiyah sebagai kader Persyarikatan, kader umat, dan kader
bangsa dalam upaya melangsungkan kepemimpinan dan pengembangan misi
dan tujuan Muhammadiyah.
3. Program Bimbingan Kegamaan diarahkan pada terciptanya kualitas warga
Persyarikatan dalam penghayatan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam
di bidang aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu‘amalah dunyawiyah berdasarkan AlQuran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami Muhammadiyah dalam
menghadapi kehidupan yang semakin modern.
4. Program Pembinaan Hubungan Organisasi diarahkan pada terciptanya
hubungan dan kerjasama Muhammadiyah dengan berbagai pihak yang bersifat
konstruktif dan strategis dalam kerangka dakwah Islam dan penciptaan tatanan
kehidupan dunia yang lebih adil, damai, manusiawi, dan saling membangun
sebagaimana misi Muhammadiyah.
Bidang Pengkajian dan Pengembangan
a. Bidang Program Pengkajian dan Pengembangan terdiri atas program Pengkajian
dan Pengembangan Pemikiran Hukum Islam, Penelitian dan Pengembangan
(Litbang), serta Pusat Informasi, Kepustakaan dan Penerbitan.
b. Sasaran program bidang Pengkajian dan Pengembangan diarahkan pada
terciptanya gerak Persyarikatan sebagai gerakan pemikiran yang mampu
mengembangkan, memasyarakatkan, dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran
Islam kepada masyarakat di tingkat nasional bahkan internasional.
c. Masing-masing program dari bidang Pengkajian dan Pengembangan memiliki
sasaran dan prioritas khusus yang penjabarannya tertuang dalam program lima
tahunan.
Arah masing-masing program adalah:
1. Program Pengkajian dan Pengembangan Pemikiran dan Hukum Islam diarahkan
pada pengkajian Ajaran Islam, baik aspek hukum maupun berbagai aspek
kehidupan lainnya secara menyeluruh untuk mendapatkan kemurnian dan
kebenaran Islam dalam pemahaman dan pengamalannya menuju proses
Islamisasi kehidupan.
2. Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) diarahkan pada usaha-usaha
penelitian dalam berbagai masalah yang bersifat strategis dan menyangkut
kepentingan umat dan masyarakat banyak (umum), antara lain Pusat Pengkajian
Muqaranatul Adyan, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
aplikasi hasil penelitian sebagai media dakwah dan pengembangan misi
Persyarikatan.
3. Program Pusat Informasi, Kepustakaan dan Penerbitan diarahkan pada
pengembangan pusat-pusat informasi, perpustakaan, dan usaha-usaha
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penerbitan untuk meningkatkan peran Muhammadiyah di tengah perkembangan
dunia dan perubahan sosial menuju kehidupan masyarakat modern sesuai misi
Persyrikatan.
Bidang Dakwah, Pendidikan dan Pembinaan Kesejahteraan Ummat.
a. Bidang program Dakwah, Pendidikan dan Pembinaan Kesejahteraan Umat terdiri
atas program Penyiaran Islam, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Pengembangan
Masyarakat, Kebudayaan, Partisipasi Politik, Ekonomi dan Kewiraswastaan,
Kepemudaan, Pembinaan Keluarga, Peningkatan Peran Wanita, Pembinaan
Lingkungan Hidup, serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan
Muhammadiyah.
b. Sasaran program bidang Dakwah, Pendidikan, dan Pembinaan Kesejahteraan
Umat diarahkan pada peningkatan kualitatif peran-peran Muhammadiyah
sebagai gerakan kemasyarakatan yang berpengaruh langsung dalam
menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagai perwujudan dari
amal usaha dan partisipasi aktif Muhammadiyah dalam pembangunan dan
dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai tujuan Muhammadiyah.
c. Masing-masing program bidang Dakwah, Pendidikan, dan Pembinaan
Kesejahteraan Umat memiliki sasaran dan prioritas khusus yang penjabarannya
tertuang dalam program lima tahunan.
Arah masing-masing program adalah:
1. Program Penyiaran Islam diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas
dakwah dalam segala dimensi kehidupan sesuai dengan prinsip gerakan
Muhammadiyah.
2. Program Pendidikan diarahkan pada terlaksananya pendidikan Muhammadiyah
sebagai sistem pendidikan Islam di tengah sistem pendidikan Nasional yang
memiliki identitas dan integritas yang dapat diandalkan.
3. Program Kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan umat menuju
sehat rohani dan jasmani sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional.
4. Program Sosial dan Pengembangan Masyarakat diarahkan pada terciptanya
kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarkatan yang lebih baik guna memberantas
kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah dan atau
pedesaan maupun perkotaan melalui berbagai program pembangunan/
pengembangan masyarakat yang dikembangkan Muhammadiyah.
5. Program Kebudayaan diarahkan pada pembangunan budaya umat Islam yang
dapat memberikan kontribusi dalam membangun kebudayaan masyarakat dan
bangsa Indonesia.
6. Program Partisipasi Politik diarahkan pada peningkatan peranan Muhammadiyah
sesuai Khittah dan Kepribadiannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan
partisipasif guna mendorong terwujudnya iklim politik partisipasif, sebagai
pengamalan Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen, sesuai dengan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
7. Program Ekonomi dan Kewiraswastaan diarahkan pada perbaikan dan
peningkatan kehidupan serta penghidupan ekonomi umat dan masyarakat yang
sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya
dengan diilhami oleh semangat dan kesetiakawanan sosial sehingga terwujud
pemerataan dan keadilan ekonomi.
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Program Kepemudaan diarahkan pada terciptanya kehidupan generasi muda
yang sanggup menjadi penerus kehidupan umat dan bangsa yang bertaqwa
kepada Allah Subhanahu Wata‘ala dan berguna bagi kehidupan umat manusia.
9. Program Pembinaan Keluarga diarahkan pada terciptanya Keluarga Sejahtera/
Keluarga Sakinah yang akan menjadi sendi bagi masyarakat utama, adil, dan
makmur yang diridhai Allah Subhanahu Wata‘ala.
10. Program Peningkatan Peran Kaum Wanita diarahkan pada peningkatan harkat
dan martabat kaum wanita sesuai tuntunan Islam.
11. Program Pembinaan Lingkungan Hidup diarahkan pada peningkatan kesadaran
masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar sehingga
umat manusia dapat memakmurkan bumi dengan segala isinya sebagai khalifah
fil-Ardhi.
12. Program Peningkatan Khusus Sumberdaya Manusia diarahkan pada pembinaan
kesadaran di kalangan warga Persyarikatan tentang arti pentingnya kualitas
individu dalam berbagai aspeknya, dalam rangka menunaikan tugas
kemasyarakatan seorang muslim (hablun minan-nas). Kualitas individu yang
perlu ditingkatkan di kalangan warga Muhammadiyah ialah yang menyangkut
kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan ketrampilan di berbagai
aspek kehidupan.
Bagian Empat
PROGRAM MUHAMMADIYAH
PERIODE 1990 – 1995
Program Muhammadiyah periode 1990-1995 merupakan kelanjutan dan
rangkaian dari program periode sebelumnya serta menjadi dasar bagi penyusunan
program tahap berikutnya dalam rangkaian Kebijakan Program Jangka Panjang.
Sebagaimana program hasil Muktamar-muktamar sebelumnya, program periode 19901995 dari Muktamar ke-42 di Yogyakarta ini, pada hakekatnya merupakan garis-garis
besar haluan gerak Muhammadiyah sesuai tahapan dan sasarannya untuk mencapai
tujuan Muhammadiyah.
Program Muhammadiyah periode 1990-1995 terdiri dari berbagai bidang. Dalam
pelaksnaannya ditempuh berdasarkan prinsip keseimbangan dalam menggarap bidangbidang program sehingga dapat dihindari pengabaian program yang satu dari yang
lainnya. Demikian halnya, pelaksanaan program tersebut juga harus berdasarkan prinsip
keseimbangan antara pencapaian target dan proses sehingga tercipta kesinambungan
dan fleksibilitas.
Untuk melaksanakan program periode 1990-1995 sebagaimana dimaksudkan
itu, ditetapkanlah tujuan, prioritas, dan jenis program berikut ini:
Tujuan
Terciptanya gerak dan perkembangan Muhammadiyah yang makin kuat dan
dinamik baik ke dalam maupun ke luar sebagai kelanjutan dari penataan perkembangan
periode sebelumnya dan merupakan landasan yang kuat bagi kemajuan Persyarikatan
tahap berikutnya dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
Prioritas
Memantapkan Konsolidasi Gerakan yang meliputi Konsolidasi Organisasi,
menggairahkan pemikiran keagamaan, Kaderisasi dan Pembinaan AMM, Bimbingan
Keagamaan dan Pembinaan Hubungan Organisasi, yang mantap dan dinamik sebagai
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modal penggerak dan landasan bagi perkembangan peran-peran Muhammadiyah baik
dalam bidang pemikiran maupun gerak kemasyarakatan.
I.

PROGRAM MUHAMMADIYAH 1990 – 1995
Bidang Konsolidasi Gerakan
A. Konsolidasi Organisasi
1. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan Islam bagi anggota dan
pimpinan di seluruh tingkatan melalui kegiatan takhasus yang intensif di
bawah bimbingan Majelis Tarjih dan majelis/badan yang terkait dalam
rangka meningkatkan misi dan peran Muhammadiyah sebagai Gerakan
Islam.
2. Meningkatkan kualitas dan disiplin anggota dan pimpinan Persyarikatan,
unit-unit yang ada di dalamnya di seluruh tingkatan melalui pemantapan
integritas, disiplin, wawasan pemikiran, dan ketrampilan/skill melalui
penataran /upgrading, kursus-kursus, Darul arqam, Baitul Arqam, refreshing
(penyegaran), job training (latihan jabatan), pengajian-pengajian khusus,
peningkatan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, dan lain-lain.
3. Meningkatkan tertib berorganisasi bagi anggota dan pimpinan Persyarikatan,
Majelis, Badan, Organisasi Otonom, Lembaga, Amal Usaha, dan unit-unit
yang ada di dalamnya di seluruh tingkatan seperti pendaftaran/pemilikan
kartu tanda anggota (NBM), pengelolaan administrasi organisasi,
pelaksanaan musyawarah-musyawarah, pelaksanaan tugas dan amanat
organisasi, pelaksanaan keputusan-keputusan, dan lain-lain berdasarkan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan/
qaidah-qaidah organisasi yang berlaku.
4. Memantapkan dan meningkatkan potensi Cabang sebagai wadah dan alat
pendayagunaan organisasi dan Amal Usaha yang dibawahinya serta
memantapkan dan meningkatkan potensi Ranting sebagai wadah dan alat
pembinaan anggota termasuk dalam membimbing kehidupan jamaah dan
dakwah jamaah.
5. Meningkatkan koordinasi antar Majelis, Badan, Organisasi Otonom,
Lembaga, Bagian yang ada di Persyarikatan baik dalam wawasan pemikiran
maupun pelaksanaan program melalui rapat-rapat kerja dan forum-forum
gabungan, sehingga tercipta keterpaduan dan kesatuan.
6. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan disiplin pimpinan dalam
pengambilan dan pelaksanaan keputusan di berbagai tingkatan sehingga
gerak Persyarikatan berjalan sebagaimana mestinya menuju pada kemajuan.
7. Menata dan menyempurnakan struktur organisasi dengan segenap unitunitnya sehingga berfungsi efektif, efisien, dan mampu menampung serta
mendukung seluruh gerak/program/aktivitas organisasi. Penataan itu
antara lain meliputi:
a. Struktur Sekretariat perlu dilengkapi dengan biro umum, administrasi,
kepegawaian, humas, dan lain-lain.
b. Penyusunan sistem administrasi organisasi yang terpadu, efisien, dan
efektif, guna meningkatkan pengelolaan organisasi dan manajemen
Persyarikatan.
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Menyederhanakan struktur-struktur organisasi seperti badan dan
lembaga yang dipandang overlapping seperti antara Majelis Pustaka
dengan Pusat Informasi dan Dokumentasi, Lembaga Dakwah Khusus
dengan Pusat Pengembangan masyarakat, dan sejenisnya dengan jalan
mengintegrasikan serta perlu menghindari penambahan struktur yang
tidak terlalu mendesak untuk dibentuk.
8. Meningkatkan fungsi Organisasi Otonom (‘Aisyiyah, Nasyiatul ‘Aisyiyah,
Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar
Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah) sebagai aktor
pengembangan, efektivitas dan efisiensi, dinamika, dan kaderisasi yang
terintegrasi dan mendapat tempat pengembangan yang terarah dan terencana
oleh Pimpinan Persyarikatan sebagaimana ditegaskan dalam Qaidah
Organisasi Otonom Muhammadiyah.
9. Mengintensifkan penggalian dana dari berbagai sumber termasuk dari iuran
anggota dan potensi yang dimiliki Persyarikatan dan Amal Usaha, serta
mengembangkan sistem pengelolaan dan pendayagunaan keuangan
berdasar prinsip manajemen keuangan sehingga dapat mendukung secara
sehat pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pendayagunaan keuangan
organaisasi perlu diperhatikan majelis, badan, lembaga, termasuk ortom,
yang tidak memiliki Amal Usaha dan sumber dana.
10. Mefungsikan Badan Pengawas Keuangan sebagaimana telah dibentuk di
lingkungan Persyarikatan sehingga pendayagunaan keuangan organisasi
dapat dikontrol secara efektif dan efisien.
11. Memperluas bidang gerak Muhammadiyah di dalam seluruh sektor
kehidupan agar dapat berpartisipasi dalam segala lapangan kehidupan
masyarakat modern.
B. Kaderisasi dan Pembinaan AMM
1. Meningkatkan semangat kerja profesional di kalangan generasi muda untuk
mengantisipasi kecenderungan profesionalisme di masa depan.
2. Melaksanakan program kaderisasi secara menyeluruh berdasarkan konsep
Sistem Perkaderan Muhammadiyah dan Pedoman Pelaksanaan Perkaderan
Muhammadiyah yang telah disusun pada periode 1990-1995 di bawah
tanggungjawab dan koordinasi BPK di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah
sebagaimana diatur oleh Qaidah Badan Pendidikan Kader Muhammadiyah
sebagai upaya terarah dan berkesinambungan dalam mengembangkan Kader
Muhammadiyah sebagai Kader Persyarikatan, Kader Umat, dan Kader Bangsa.
3. Meningkatkan kesamaan wawasan anggota pimpinan Persyarikatan tentang
masalah pemikiran internal Muhammadiyah melalui Pengajian Ramadhan
dan forum sejenis lainnya.
4. Mengembangkan pengkajian masalah kaderisasi terutama yang berkaitan
dengan pengembangan sumberdaya dan pimpinan dan melakukan langkahlangkah terporgram yang bersifat terpadu sebagai tindaklanjutnya.
5. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sekolah-sekolah Kader
seperti Madrasah Mu‘allimin/Mu‘allimat, Pondok Hajjah Nuriyah Sobron,
Pondok-pondok Pesantren Darul Arqam (Garut, Gombara, Sipirok, Paciran,
dan lain-lain) yang lebih berkualitas dan diproyeksikan bagi pengadaan
kader-kader ulama Muhammadiyah.
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Meningkatkan pengadaan dan pendayagunaan fasilitas, prasarana, sarana,
dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kaderisasi dalam berbagai
aspeknya sehingga tujuan perkaderan Muhamnmadiyah dapat tercapai.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kader Angkatan Muda
Muhammadiyah (IPM, IMM, NA, Pemuda Muhammadiyah) sebagai pelopor,
pelangsung, dan penyempurna Amal Usaha Muhammadiyah dan dalam
melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyh melalui pembinaan kaderisasi
dan upaya-upaya terarah serta memberi peluang yang baik untuk
mengembangkan komitmen, wawasan pemikiran, dan kemampuan mereka.
8. Mempersiapkan dan memanfaatkan aktivis-aktivis AMM dalam recruitmen
pimpinan di lingkungan Persyarikatan dan dalam mengembangkan Amal
Usaha Muhammadiyah guna melangsungkan misi Muhammadiyah dengan
disertai pembinaan disiplin, integritas perjuangan, kemampuan profesi dan
wawasan pemikiran sesuai dengan bidang yang diembannya.
9. Meningkatkan hubungan yang integral antar organisasi otonom AMM dan
meningkatkan hubungan yang dialogis dan demokratis antara Ortom AMM
dengan Pimpinan Persyarikatan dalam rangka memperluas dan memperkuat
gerak Muhammadiyah secara menyeluruh.
10. Meningkatkan pengembangan sumberdaya kader AMM yang bersifat strategis
seperti melalui pengembangan prestasi studi/akademis di dalam negeri
maupun luar negeri melalui usaha sendiri maupun kerjasama yang
memungkinkan dalam rangka mengembangkan kualitas kader
Muhammadiyah sebagai Kader Persyarikatan, Kader Umat, dan Kader Bangsa.
11. Mengembangkan pemahaman misi dan cita-cita Muhammadiyah di segenap
lingkungan Persyarikatan melalui berbagai forum dan media sehingga tercipta
kesamaan semangat, pola pemikiran, dan sikap dalam bermuhammadiyah
sesuai dengan Kepribadian, Khittah, keyakinan dan Cita-cita Hidup
Muhammadiyah mencapai tujuannya yang diproyeksikan bagi pengembangan
langkah Persyarikatan sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Dakwah yang
lebih maju dan antisipatif terhadap kemajuan dengan tetap berpijak pada
kepribadian yang melekat dalam diri Muhammadiyah selama ini.
C. Bimbingan Keagamaan
1. Meningkatkan pembinaan aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu‘amalah di
kalangan warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya
berdasar tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dengan meningkatkan dan
mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih tepat sasaran sesuai
dengan prinsip-prinsip dan metode dakwah yang dikembangkan
Muhammadiyah, sehingga ajaran Islam benar-benar dihayati, difahami, dan
diamalkan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Dalam
hal pembinaan tersebut di samping pembinaan kesdaran keimanan dan
kesadaran bermu‘amalah, perlu diintensifkan pembinaan yang berorientasi
pada pengayaan spiritual dan kecerdasan intelektual mengingat
permasalahan intern Muhammadiyah maupun umat Islam di tengah
perubahan sosial dan kehidupan masyarakat yang makin modern menuntut
hal yang demikian.
2. Secara khusus perlu ditingkatkan pembinaan umat dari penyimpangan
aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu‘amalah yang tidak sejalan dengan Al-Quran

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-42 (1990)  347
dan As-Sunnah seperti paham-paham yang menyalahi Al-Quran dan AsSunnah, praktek-praktek takhayul, bid‘ah, khurafat, dan pendangkalan
pelaksanaan Ajaran Islam dalam berbagai bentuk dan kecenderungannya
dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dakwah.
3. Pembinaan warga Muhammadiyah maupun umat Islam seperti dimaksudkan
tadi dapat dikembangkan melalui pengajian-pengajian khusus (takhasus),
ceramah-ceramah di berbagai media dan forum, pembinaan secara langsung
dan melalui keteladanan, maupun melalui Gerakan Jama‘ah dan Dakwah
Jama‘ah secara lebih intensif, terprogram dan berkualitas.
4. Memasyarakatkan dan membimbingkan pelaksanaan hasil Putusan Tarjih
disertai tuntunan-tuntunan Islam lainnya guna meningkatkan pemahaman
dan pengamalan yang benar seperti dalam ibadah shalat, shalat jum‘at, puasa,
zakat, haji, mengurus janazah, adab al-mar‘ah fi al-Islam, pembagian waris,
infaq dan shadaqah, pernikahan, hidup berumahtangga, hidup bertetangga
dan bermasyarakat, dan praktek-praktek pelaksanaan Ajaran Islam.
5. Menggiatkan aktivitas membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan
Al-Quran.
D. Peningkatan Hubungan dan Kerjasama
1. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan Pemerintah untuk meningkatkan
pelaksanaan misi Muhammadiyah dan dalam meningkatkan peranan
Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
melalui berbagai saluran baik formal maupun informal sesuai Khittah dan
Kepribadian Muhammadiyah. Perlu dikembangkan pula secara khusus
hubungan dan kerjasama dengan Pemerintah dalam memecahkan permasalahan
umat, masyarakat dan bangsa, seperti memecahkan masalah kemiskinan,
pendidikan, ketenaga-kerjaan, dan masalah-masalah sosial lainnya.
2. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi dan
lembaga-lembaga Islam lain dalam menciptakan ukhuwah dan
melaksanakan Dakwah Islam Amar makruf nahi munkar melalui berbagai
forum dan jaringan guna meningkatkan kualitas dan memecahkan
permasalahan umat Islam dan meningkatkan peranannya dalam kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara baik di tingkat internasional maupun
nasional. Dalam hubungan kerjasama dimaksud perlu lebih dikembangkan
pola yang mengarah pada pengembangan sumberdaya umat, penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan perekonomian dan
pendidikan, dan peningkatan kualitas dan peran-peran umnat Islam lainnya
di berbagai bidang kehidupan.
3. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta
dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam mensukseskan atau
melakukan rintisan program Muhammadiyah terutama dalam
pengembangan pendidikan, perekonomian, kebudayaan, penelitian,
pengabdian pada masyarakat, dan program-program strategis lainnya untuk
meningkatkan kualitas umat, masyarakat, dan bangsa yang menjadi bidang
garap Muhammadiyah.
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II. Bidang Pengkajian Dan Pengembangan
A. Pengkajian Dan Pengembangan Pemikiran Islam
1. Menyelesaikan penyusunan konsep ad-Dinul-Islam dengan materi dan
pendekatan yang menyeluruh (komprehensif) sebagai bahan acuan pokok
dalam pengkajian dan pengembangan pemikiran tentang Ajaran Islam.
2. Mensistematisasi dan menyempurnakan (bila dipandang perlu) konsepsi
tentang Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Gerakan Dakwah, Gerakan
Tajdid, dalam satu kesatuan sistem dan konsep yang menyatu dengan
pemikiran-pemikiran dasar Muhammadiyah seperti: Masalah Lima, Langkah
Duabelas Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian
Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Matan keyakinan dan
Cita-cita Hidup Muhammadiyah, sehingga dapat menggambarkan tentang
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam baik dalam pemikiran maupun
pengamalannya.
3. Mengkaji tema-tema dan isu-isu yang berkembang tentang pemikiran Islam
dalam berbagai aspeknya dan masalah-masalah mendasar dan strategis
dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional sehingga
Muhammadiyah memiliki sikap dan pandangannya yang jelas dan benar.
4. Dalam program pengkajian dan pengembangan pemikiran Islam dimaksud
Majelis Tarjih seyogyanya lebih meningkatkan fungsinya untuk
mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraannya
dengan melibatkan majelis/badan/lembaga yang terkait di lingkungan
Persyarikatan dan menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga Islam
maupun para cendekiawan Muslim serta lembaga luar yang terkait dengan
kepentingan program tersebut. Bentuk forum pengkajian dan
pengembangannya harus lebih terprogram, baik melalui musyawarah,
seminar, saresehan, maupun pusat kajian dan pengembangan.
B. Penelitian Dan Pengembangan (Litbang)
1. Sesuai dengan jiwa dan semangat Islam, meningkatkan spesialisasi dalam
penggalian dan pengembangan ilmu pengetahuan secara aktif, kreatif dan
inovatif.
2. Melaksanakan berbagai penelitian yang menyangkut masalah-masalah
mendasar dan strategis maupun masalah-masalah aktual dan terapan yang
berkenaan dengan kehidupan umat Islam, perkembangan Muhammadiyah,
dan perkembangan masyarakat dan pembangunan dalam berbagai aspeknya
disertai upaya-upaya pengembangan dari hasil-hasil penelitian tersebut
untuk berbagai kepentingan dalam kaitan gerak Muhammadiyah di berbagai
aspek dan lingkungan.
3. Melaksanakan program penelitian dan pengembangan dimaksud, selain
upaya-upaya langsung oleh lembaga yang bertanggungjawab (Lembaga
Pengkajian dan Pengembangan), perlu mefungsikan lembaga-lembaga
Litbang di PTM-PTM secara terkoordinasi dan terencana.
C. Pusat Informasi, Kepustakaan, dan Penerbitan
1. Mengusahakan terwujudnya perpustakaan yang representatif di Pusat dan
Wilayah-Wilayah dan mengembangkan perpustakaan yang memadai di
Daerah-Daerah, guna meningkatkan dan menciptakan iklim yang
mendukung bagi gerakan ilmu dan pemikiran dalam Muhammadiyah.
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Mengusahakan pengumpulan bahan-bahan, dokumen-dokumen, majalahmajalah, jurnal-jurnal, suratkabar, dan berbagai bahan yang diterbitkan
lainnya terutama tentang Muhammadiyah, di samping tentang umat Islam,
dan lain-lainnya yang tersebar di berbagai terbitan maupun hasil-hasil
seminar, saresehan, lokakarya, disertasi, tesis, dan hasil-hasil kajian serta
penerbitan lainnya.
3. Mengadakan/meningkatkan pusat informasi dan dokumentasi yang terkait
dan terpadu dengan pengelolaan kepustakaan dan penerbitan.
4. Meningkatkan aktivitas penerbitan secara professional seperti suratkabar,
majalah, jurnal, buku-buku, siaran radio, termasuk mengelola secara
profesional perusahaan penerbitan milik Muhammadiyah.
III. Bidang Dakwah, Pendidikan, dan Pembinaan Kesejahteraan Umat.
A. Penyiaran Islam
1. Meningkatkan penyiaran Islam (Tabligh) baik kuantitas maupun kualitas
melalui berbagai saluran media (media massa cetak, maupun media
elektronik) kepada berbagai lingkungan sosial masyarakat seperti melalui
penyiaran langsung (tatap muka), melalui suratkabar, majalah, jurnal, bukubuku, melalui radio dan kaset-kaset dakwah, pemanfaatan program televisi
(ceramah, fragmen/drama, dan sebagainya), memproduksi slide dan film
dakwah, dan saluran-saluran lainnya yang sasaran maupun pengaruhnya
diharapkan meluas ke masyarakat.
2. Dalam melaksanakan penyiaran Islam (Tabligh) tersebut secara khusus perlu
dikembangkan/ditingkatkan pelaksanaan tabligh/ dakwah di pusat-pusat
keramaian (seperti bioskop dan tempat-tempat hiburan, pusat perbelanjaan,
pasar-pasar, terminal, stasiun, airport, dan sebagainya), tempat-tempat
rekreasi/pariwisata, hotel-hotel/penginapan-penginapan, sekolah-sekolah/
kampus-kampus, dan berbagai tempat atau pusat kegiatan massal lainnya
dengan materi dan media yang tepat sesuai sasarannya.
3. Meningkatkan program penyiaran Islam di daerah pedesaan secara terencana
dan terkait dengan program dakwah secara menyeluruh sesuai dengan
permasalahan, kebutuhan, dan tantangan masyarakat desa setempat yang
kini sedang mengalami perubahan sosial akibat modernisasi dan
pembangunan.
4. Meningkatkan dakwah amar makruf nahi munkar terhadap kecenderungan
berbagai penyimpangan moral di masyarakat seperti tindak kriminalitas,
seperti: pencurian, pembunuhan, bunuh diri, pelacuran, hubungan tanpa
nikah, perjudian, kenakalan remaja, dan sejenisnya, dalam hal ini perlu
ditingkatkan kontrol sosial terhadap film-film, suratkabar-suratkabar,
majalah-majalah, buku-buku, dan media massa cetak maupun elektronik
yang menampilkan hal-hal porno dan sadis, di samping kontrol sosial
terhadap berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang merugikan masa
depan umat, masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, dan sejenisnya, di samping melalui
saluran dan media lain, yang khusus berisi kupasan-kupasan bagaimana
menghadapi dan memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari
seperti hidup berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, maupun masalahmasalah pribadi dengan pesan-pesan Islam dengan pendekatan yang lebih
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humanistis dan kaya akan nuansa sesuai Al-Quran dan As-Sunnah.
Pendekatan yang demikian sangat tepat dalam masyarakat Indonesia yang
kini tengah mengalami proses perubahan yang cepat dan menyeluruh dengan
pengaruh kehidupan modern yang semakin kuat.
6. Meningkatkan fungsi masjid, mushalla, dan sarana-sarana dakwah lainnya
sebagai pusat kegiatan penyiaran Islam secara terprogram dan terkoordinasi.
7. Meningkatkan pembinaan muballigh/da‘i Muhammadiyah yang memiliki
semangat, integritas, wawasan pemikiran, dan berkemampuan/keahlian
tinggi untuk melaksanakan dakwah Islam, baik dakwah bi-lisanil-qaul
maupun dakwah bi-lisanil-hal bagi segenap lapisan masyarakat di perkotaan
dan pedesaan bahkan di daerah pedalaman/suku terasing melalui program
pelatihan-pelatihan.
8. Melaksanakan dan meningkatkan Gerakan Jama‘ah dan Dakwah Jama‘ah
dengan melakukan program-program rintisan sesuai tuntunan yang berlaku.
9. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan
mendukung program tersebut.
B. Pendidikan
1. Meningkatkan mutu (kualitas) pendidikan Muhammadiyah dari tingkat
taman kanak-kanak (Bustanul Athfal) sampai perguruan tinggi dalam
keseluruhan aspeknya yang mengarah pada terciptanya tujuan pendidikan
Muhammadiyah, sehingga dapat mengimbangi dan mengisi perkembangan
jumlah (kuantitas) yang selama ini terus berkembang pesat.
2. Dalam peningkatan mutu pendidikan Muhammadiyah dimaksud perlu
dikembangkan inovasi-inovasi baru dan peningkatan fungsi sebagai lembaga
ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi sehingga pendidikan
Muhammadiyah dapat menjadi salah satu pusat perubahan sosial dan
modernisasi di tengah-tengah masyarakat yang makin maju sesuai misi
Muhammadiyah.
3. Menggalakkan aktivitas pemasyarakatan tulisan dan bahasa Arab di
lingkungan keluarga dan masyarakat, di samping yang terkait dengan
kurikulum pendidikan Muhammadiyah.
4. Sebagai bagian (sub sistem) dari sistem pendidikan Nasional, pendidikan
Muhammadiyah sebagaimana pendidikan yang dikelola oleh swasta lainnya
mempunyai peluang untuk mengembangkan ciri khasnya. Oleh karena itu
setiap pimpinan/penyelenggara pendidikan Muhammadiyah harus
mempunyai kesungguhan dan kemampuan untuk mengembangkan ciri khas
itu sehingga pendidikan Muhammadiyah makin mendekati pada pencapaian
tujuannya, antara lain dengan meningkatkan mutu pendidikan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan, pembinaan siswa/mahasiswa melalui IPM dan IMM,
pengembangan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di PTM yang terpadu dengan misi
dakwah Muhammadiyah, busana muslim bagi pendidik/pengajar/
karyawan, dan lain-lain.
5. Sesuai dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah, pendidikan
Muhammadiyah terutama dalam pelaksanaan/penyelenggaraannya harus
lebih menyeimbangkan antara pembinaan/pengembangan aspek intelektual
dan kecakapan dengan pembinaan/pengembangan aspek kognitif, afektif, dan
psikomotorik dalam misi pendidikan Muhammadiyah. Hal demikian sejalan
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dengan tujuan pendidikan Nasional maupun tujuan pembangunan nasional.
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengembangan IPM dan IMM di
lingkungan pendidikan Muhammadiyah sebagai wahana pendidikan kader
Muhammadiyah.
7. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan
mendukung program tersebut.
C. Kesehatan
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan cara mendirikan Balai
Pengobatan (BP), BKIA, RB, RSB dan RS. Dengan fasilitas pelayanan kesehatan
tersebut Muhammadiyah ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui kegiatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tenaga Kesehatan, dengan jalan mendirikan
Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), Program Pendidikan Bidan, Sekolah
Menengah Farmasi, Akademi Perawat (AKPER), Akademi Gizi (AKZI), sebagai
bukti bahwa Muhammadiyah ikut berperan dalam memproduksi tenaga
professional paramedik, yang bukan hanya terampil tetapi juga bersikap
dan berakhlaq Islami.
3. Menyelenggarakan Program Pembinaan Kesehatan Umat (Binkesmas), dengan
wujud kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, kesehatan lingkungan, sanitasi,
home nursing, dan sebagainya. Dengan kegiatan tersebut Muhammadiyah
memberikan peranannya dalam program Kesehatan Masyarakat, sekaligus
dakwah dan syiar Islam, khususnya dalam kebersihan rumah dan lingkungan
yang berdampak meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Ketiga aspek program kesehatan tersebut sebenarnya telah lama berkembang
di beberapa Wilayah dan Daerah, namun keberadaannya perlu ditingkatkan
baik kuantitas maupun kualitasnya, karena pelayanan kesehatan merupakan
kebutuhan/ hajat hidup manusia terus menerus sepanjang zaman.
5. Kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah agar pihak swasta berpartisipasi
semaksimal mungkin dalam penyelenggasraan pelayanan kesehatan,
merupakan peluang bagi Muhammadiyah untuk dapat meningkatkan
peranannya yang selama ini telah dibuktikan secara nyata dan diakui.
6. Untuk dapat menampung dan mengembangkan program Bidang Kesehatan
di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana keberadaan fasilitas dan sarana
pendidikan yang juga telah merata hampir di setiap Daerah dan Cabang,
maka perlu segera dibentuk dan diwujudkan Majelis Kesehatan dalam
Muhammadiyah.
7. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan
mendukung program tersebut.
D.
Sosial dan Pengembangan Masyarakat
1. Meningkatkan usaha-usaha sosial dan pengembangan masyarakat dalam
berbagai aspeknya seperti bagi mereka yang cacat fisik maupun mental dan
sosial, para petani, buruh, nelayan, kelompok-kelompok informal di
perkotaan, masyarakat suku terasing (masyarakat yang sedang dibina),
masyarakat transmigrasi, dan lapisan masyarakat lainnya yang tergolong
kaum dhuafa, fuqara, dan masakin, baik di pedesaan maupun di perkotaan.
Pengembangan program dapat melalui kerjasama dengan Pemerintah dan
instansi-instansinya yang terkait, dengan lembaga-lembaga pengembangan
6.
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swadaya mnasyarakat (LSM-LSM), dan lembaga-lembaga swasta lainnya
yang terkait dengan usaha-usaha pengembangan masyarakat, di samping
mengembangkan program tersendiri seperti melalui program Kesejahteraan
Umat (PKU), Dakwah Khusus, dan usaha-usaha pengembangan masyarakat
sejenis.
2. Bidang yang dikembangkan dalam program pengembangan masyarakat
antara lain: kesehatan, ekonomi, pendidikan, kerumahtanggaan,
kependudukan, lingkungan sosial dan fisik, kesadaran hukum, kewanitaan,
dan bidang-bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan
potensi setempat.
3. Meningkatkan kepedulian dan usaha-usaha pelayanan dan penyantunan
bagi kelompok masyarakat yang cacat baik fisik maupun sosial dan yang
mengalami bencana alam.
4. Mengadakan usaha-usaha pelatihan untuk kader motivator dan fasilitator
pengembangan masyarakat untuk berbagai kepentingan di atas, dengan
mengembangkan model-model baru yang bersifat partisipatif dan tepat-guna
yang mampu mengembangkan sasaran (dalam hal ini masyarakat yang
dibina), sesuai misi Muhammadiyah.
5. Menumbuhkan kesadara warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan
mendukung program tersebut.
6. Merintis dan menyelenggarakan upaya-upaya dalam rangka
mengembangkan Dana Santunan Sosial Warga Muhammadiyah dalam
berbagai bentuk.
E. Kebudayaan
1. Meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah sosial budaya seperti
kesenian, perkembangan dan perubahan budaya masyarakat, termasuk
budaya tradisional, gaya hidup masyarakat, kepariwisataan, olahraga, dan
aspek-aspek sosial budaya lainnya yang mempengaruhi perkembangan
masyarakat, disertai upaya-upaya pengembangan khazanah budaya Islam,
sehingga kehadiran Muhammadiyah mampu memberikan supremasi
kebudayaan di tengah perbenturan budaya-budaya dunia dewasa ini.
2. Mengembangkan seni budaya profetik dan religius yang mampu mendorong
dan membangkitkan fitrah kemanusiaan dan mendekatkan manusia kepada
Allah dengan simbol-simbol yang mudah diterima masyarakat dalam
kerangka dakwah Islam.
3. Memberi panduan terhadap gaya hidup masyarakat yang makin modern
dengan kecenderungannya yang pragmatis, konsumtif, materialistis, dan
hedonistik, dengan pendekatan dan menggunakan simbol-simbol budaya
alternatif dalam kerangka gerakan kebudayaan sesuai ajaran Islam.
4. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan
mendukung program tersebut.
F. Partisipasi Politik
1. Meningkatkan kesadaran, wawasan, dan partisipasi warga Muhammadiyah
khususnya, umat dan warga masyarakat uumumnya, dalam dinamika
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju kehidupan
yang demokratis.
2. Meningkatkan peran dan partisipasi politik Muhammadiyah dalam kerangka
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dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara melalui
berbagai saluran yang dipandang efektif dan strategis, sesuai dengan
Kepribadian dan Khittah Muhammadiyah.
3. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran dan partisipasi politik di atas, dalam
rangka Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar sesuai Kepribadian dan Khittah,
Muhammadiyah perlu meningkatkan fungsi kontrol sosial, pembelaan kepada
warga negara yang mempunyai masalah dan mengalami hambatan/kesulitan
dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya terutama rakyat kecil/kaum
lemah, menciptakan pendapat umum (public opinion) yang menyangkut isuisu besar dan strategis, dan peran-peran lainnya yang menyangkut dan
mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan
mendukung program tersebut.
G. Ekonomi dan Kewiraswastaan
1. Mengembangkan perekonomian rakyat kecil/masyarakat lapisan bawah di
pedesaan dan perkotaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka ke
tingkat yang lebih baik seperti melalui usaha bersama/koperasi, usaha
rumah tangga, peternakan, usaha tani produktif, pengembangan sektor
informal, dan usaha lainnya. Dalam pelaksanaan program ini ditempuh
melalui kerjasama dengan lembaga yang terkait, di samping mengembangkan
usaha swadaya.
2. Meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam menciptakan sistem
perekonomian nasional yang adil dan merata sebagaimana yang menjadi
prinsip Demokrasi Ekonomi berdasarkan Pancasila, guna menghilangkan
atau mengurangi seoptimal mungkin kesenjangan sosial ekonomi,
terangkatnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat kecil, hilangnya eksploitasi
dan monopoli dan praktek-praktek ekonomi lainnya yang merugikan hajat
hidup orang banyak.
3. Meningkatkan etos kerja dan kesadaran berwiraswasta di kalangan
masyarakat khususnya warga Muhammadiyah dan umat Islam, serta ikut
mengembangkan iklim yang sehat bagi terciptanya kemandirian umat dalam
perekonomian.
4. Mendorong dan ikut menciptakan iklim serta memanfaatkan para pengusaha
Muhammadiyah maupun pengusaha muslim lainnya dalam menggarap
sektor-sektor perekonomian modern dalam rangka membangun
perekonomian umat Islam yang tangguh di masa datang.
5. Ikut berpartisipasi dalam menanggulangi pengangguran antara lain dengan
mendirikan lembaga-lembaga balai latihan kerja yang dikelola sendiri
maupun bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja melalui BLK-BLK
setempat, di samping mengembangkan kursus-kursus ketrampilan lainnya.
6. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan
mendukung program tersebut.
H. Pengembangan Generasi Muda
1. Berpartisipasi aktif dalam pembinaan generasi muda Indonesia terutama
dalam pengembangan kepeloporan dan kemandirian pemuda dalam berbagai
aspek kehidupannya sebagai asset sumberdaya manusia yang potensial di
masa depan.
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Berpartisipasi aktif dan ikut mengembangkan alternatif kegiatan bagi generasi
muda di lingkungan kampus terutama dalam upaya pengembangan kader
intelektuil muslim di masa datang.
3. Berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah pendidikan dan
pengangguran di kalangan generasi muda, terutama di pedesaan, melalui
program pengembangan masyarakat, program ekonomi dan kewiraswastaan,
dan pendidikan informal.
4. Mengembangkan Angkatan Muda Muhammadiyah khususnya dan generasi
muda Islam umumnya sebagai kader umat dan kader bangsa yang memiliki
akhlaq yang tinggi, integritas dalam perjuangan Islam, wawasan yang luas,
dan kemampuan yang dapat diandalkan dalam menghadapi perkembangan
zaman modern.
5. Berpartisipasi aktif dalam menanggulangi penyimpangan sosial di kalangan
generasi muda, seperti tindak kriminalitas, penyalah gunaan narkotik, dan
kerusakan akhlaq lainnya, melalui jalur pendidikan, tabligh, dan usaha
lainnya.
6. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan
mendukung program tersebut.
I. Pembinaan Keluarga
1. Mengembangkan pembinaan Keluarga Sejahtera/Keluarga Sakinah melalui
berbagai program dan kegiatan di segenap lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha-usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk
demoralisasi di kalangan keluarga/rumahtangga melalui pembinaan akhlaq,
pendidikan keluarga, dan lain-lain.
3. Mengintensifkan pembinaan anak-anak di keluarga melalui berbagai program
dan media, untuk menyelamatkan mereka dari demoralisasi, keretakan
keluarga dan bentuk-bentuk keterlantaran lainnya, dan dalam upaya
menjadikan anak-anak shaleh di masa datang.
4. Memberikan tuntunan-tuntunan praktis dan pedoman kerumahtanggaan
baik yang berisi pesan aqidah, akhlaq, ibadah, maupun dalam pengurusan
kerumahtanggaan.
5. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan
mendukung program tersebut.
J. Pengembangan Peranan Wanita
1. Meningkatkan pemasyarakatan dan pembinaan/bimbingan Adabul Mar‘ah
fil Islam dan konsepsi Islam dalam rangka mendudukkan status dan peran
kaum wanita sesuai ajaran Islam.
2. Berpartisipasi dalam meningkatkan peranan wanita Islam dalam
pembangunan dan meningkatkan program pembinaan kaum wanita melalui
program ‘Aisyiyah dan Nasuiatul ‘Aisyiyah baik yang bersifat khusus/
mandiri maupun yang terkait dengan pembinaan rumahtangga dan anak.
3. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan
mendukung program tersebut.
K. Lingkungan Hidup
1. Berpartisipasi dalam pengembangan usaha-usaha pelestarian lingkungan
hidup dan pencegahan kerusakan alam dari berbagai pencemaran dan
pengrusakan.
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Berpartisipasi aktif dalam pengembangan usaha-usaha pembangunan yang
berwawasan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kesadaran dan usaha-usaha penciptaan lingkungan yang
sehat dan bersih khususnya di kalangan warga Muhammadiyah dan umat
Islam sesuai ajaran Islam yang sangat menaruh perhatian terhadap kesehatan,
sehingga tercipta tradisi hidup sehat di lingkungan yang juga sehat.
4. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan
mendukung program tersebut.
L. Peningkatan Kualitas Sumber Daya
1. Meningkatkan kesadaran di kalangan warga Persyarikatan tentang arti
pentingnya kualitas individu muslim dalam rangka berkompetisi dengan
sesama warga masyarakat yang lain dalam rangka menunaikan tugas-tugas
kemasyarakatan seorang muslim. Penguasaan manajemen, teknologi, dan
ketrampilan, merupakan tiga hal yang harus dikuasai umat Islam dalam
rangka peningkatan kualitas tersebut.
2. Merintis penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepelatihan, pendidikan
vokasional dan pendidikan non-formal yang lain dalam rangka
meningkatkan kemampuan manajemen, teknologi, dan ketrampilan warga
Muhammadiyah.
3. Mendorong dan mengikutsertakan warga Muhammadiyah dalam kegiatankegiatan sejenis yang dilakukan oleh pemerintah maupun fihak lain.
Bagian Lima
PENUTUP
Program Muhammadiyah sebagai realisasi dari pelaksanaan usaha-usaha
Muhammadiyah untuk mewujudkan tujuannya, sangat menentukan gerak langkah dan
keberadaan Muhammadiyah baik kini maupun di masa depan. Apalagi ketika
Muhammadiyah tengah menghadapi gelombang perubahan sosial di seluruh bidang
kehidupan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat modern,
baik di tingkat global, regional, maupun nasional dan lokal pada akhir abad ke-20 dan
memasuki awal abad ke-21 nanti.
Karena itu segenap kekuatan, baik kekuatan sumberdaya manusia, kekuatan
semangat, tekad, pemikiran, maupun fisik material, secara individual maupun kolektif
seyogyanya dihimpun dan disatupadukan untuk mewujudkan pelaksanaan program
dimaksud.
Insya Allah dengan kekuatan seperti itu Muhammadiyah akan mencapai
tujuannya.
Nashrun minallah wa fat-hun qarib.
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Lampiran 2

STRATEGI DAKWAH PERSYARIKATAN
Bismillahirrahmanirrahim
PENDAHULUAN
Salah satu sisi strategis Muktamar Muhammadiyah ke-42 adalah ketepatan
waktunya dengan persiapan bangsa Indonesia menyongsong era tinggal landas dan
persiapan umat manusia memasuki abad 21. Berbagai upaya persiapan untuk memasuki
era tersebut perlu dilakukan, termasuk tindakan antisipatif terhadap kecenderungankecenderungan negatif yang terjadi sebagai akibat ikutan kemajuan tersebut.
Berbagai kecenderungan kehidupan yang tengah dan akan terjadi pada
masyarakat yang makin maju ialah kehidupan makin individualistis, gaya kehidupan
yang sangat konsumtif, hedonis, dan materialistik. Memudarnya nilai-nilai agama dan
moral masyarakat menjadi makin nyata terjadi bersamaan dengan kehidupan yang makin
rasionalistik, yang meletakkan pertimbangan akal di atas segalanya. Masalah surga dan
neraka sekarang cenderung dianggap sebagai dongeng belaka. Rumahtangga sebagai
embrio masyarakat untuk melahirkan generasi yang shalih menjadi berantakan karena
kesibukan orang tua yang larut dalam gaya hidup moderen. Upaya membangun keluarga
sakinah terkena polusi prinsip-prinsip baru yang sangat bertolak belakang. Demikian
pula ekologi menjadi semakin rusak karena eksploitasi sumber daya alam tanpa
mempertimbangkan nilai-nilai wahyu.
Namun di samping perubahan yang mencemaskan tersebut di atas, beberapa
tahun belakangan ini terlihat adanya kecenderungan meningkatnya minat dan
semaraknya kehidupan beragama di mana-mana. Fitrah manusia sendiri memang
mendorong terjadinya rindu pada Tuhan, tatkala manusia tidak terpuaskan dengan
kehidupan yang serba benda. Faktor lain adalah adanya upaya aktif para pimpinan
agama untuk membawa umat beradaptasi secara kritis dengan perubahan masyarakat
dan menjawab tantangan yang ada dengan tetap meletakkan dakwah sebagai salah satu
gerakan yang sentral.
Selanjutnya dalam mengatur strategi dakwah pada era informasi dan
industrialisasi pada situasi dan kondisi tersebut di atas, maka Muktamar Muhammadiyah
ke-42 di Yogyakarta memperkokoh kembali hasil-hasil keputusan Sidang Tanwir
Muhammadiyah tahun 1987 di Yogyakarta bidang Dakwah, yaitu rumusan Strategi
Dakwah Muhammadiyah dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan dengan
sistematika sebagai berikut.
I. PERMASALAHAN DAKWAH
Berdasarkan analisis terhadap perkembangan masyarakat Indonesia selama ini,
sebagai sasaran dakwah Islamiyah, maka dirumuskan ada tiga kelompok
permasalahan yang harus dihadapi dakwah Muhammadiyah, yaitu: masalah utama,
masalah yang bersifat umum, dan masalah yang bersifat khusus.
1. Masalah Utama
Adanya proses pendangkalan akidah (de-islamisasi) dan pemurtadan
(proselitisasi), yang didahului atau dibarengi proses pendangkalan akhlaq
(demoralisasi) sebagai akibat dari:
(a) proses pasif, dampak perkembangan masyarakat;
(b) proses aktif, dari kegiatan sekularisasi, nasranisasi dan nativisasi.
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Masalah Umum
Pertama, kenyataan yang menyangkut pergeseran nilai yang makin menjauh
atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yaitu:
a. Makin berkembangnya nilai-nilai materialisme dan rasionalisme.
b. Makin terperangkapnya manusia sebagai komponen dalam sistem
masyarakat, suatu proses dehumanisasi (objektivasi manusia) dan
kecenderungan perekayasaan atas manusia.
c. Makin meningkatnya kehidupan egoistis dalam tata kehidupan masyarakat
yang makin terfragmentasi.
Kedua, masalah kemiskinan, ketergantungan sosial serta kebodohan (kejumudan)
sebagai manifestasi kecenderungan perkembangan sosial ekonomi dengan
berbagai akibatnya yang dapat terjadi, seperti:
a. Kesenjangan antara kaya-miskin dan pengangguran.
b. Kriminalitas dan perilaku penyimpangan sosial lain.
c. Ketunawismaan, dan sebagainya.
Kelompok terbesar objek dakwah adalah mereka yang dhaif secara ekonomis
dan kedhaifan sosial yang lain, seperti keterbekalangan pendidikan, kesehatan,
dan sebagainya.
3. Masalah Khusus
Pertama : permasalahan yang menyangkut umat Islam pada umumnya ialah:
a. Gejala hilangnya kepekaan beragama dan keterperangkapan
mereka pada beragama secara permukaan atau formal saja.
b. Keterbatasan pemahaman tentang Islam dan hakekat Muhammadiyah sebagai alat perjuangan di kalangan umat warga
Persyarikatan dan bahkan sebagian da’i.
c. Berkembangnya persepsi dan pola pemikiran yang majemuk
tentang Islam dan cenderung melelahkan kegiatan dakwah
Islamiyah.
Kedua : permasalahan yang menyangkut objek dakwah non muslim (umat
dakwah), ialah berkembangnya opini yang menyudutkan Islam dan umat
Islam di Indonesia, baik akibat pengaruh media massa maupun upayaupaya Islamopobhia)
II. KEBIJAKAN DAKWAH
1. Kebijakan Umum
a. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan aqidah Islamiyah di kalangan
warga persyarikatan dan umat, sehingga mampu menumbuhkan pemikiran
dan perilaku yang Islami. Dalam kaitan ini perlu mendahulukan
(memprioritaskan) pembinaan aqidah di smping aspek yang lain.
b. Mengembangkan kesadaran di kalangan warga persyarikatan dan umat,
terutama para pemimpin, tentang 3 (tiga) tantangan utama yang dihadapi
dakwah Islamiyah, yaitu: sekularisasi, nasranisasi, dan nativisasi.
c. Meningkatkan sensivitas umat terhadap pejuangan/dakwah termasuk
meningkatkan komitmennya pada perjuangan.
d. Meningkatkan dan membiasakan mekanisme perencanaan dan pengorganisasian kegiatan dakwah yang benar bagi setiap eselon kepemimpinan
persyarikatan.
e. Mendudukkan kegiatan “Salibisasi/Nasranisasi” di Indonesia dalam segala
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3.

bentuknya sebagai masalah “serius bersama” yang perlu dihadapi oleh
seluruh kekuatan “dakwah” dalam “dakwah terpadu” dengan cara
penyamaan persepsi dan penyusunan perencanaan kegiatan pengatasan
dan penangkal bersama. Dasar-dasar hukum yang berkaitan dengannya
perlu digali, ditingkatkan pelaksanaannya dan dimasyarakatkan.
f. Mengembangkan sistem informasi yang mampu menjangkau warga
persyarikatan dan umat secara luas dan menumbuhkan komunikasi yang
efektif. Upaya pengembangan informasi ini terutama dalam rangka
meluruskan distorsi informasi tentang Islam dan umat Islam.
Kebijakan Pokok
a. Perlunya disegarkan kembali pemahaman warga Persyarikatan, umat dan
da‘i tentang pengertian/hakekat dakwah, suatu pemahaman yang secara
aktual terkait dengan keadaan masyarakat. Untuk itu diperlukan pergeseran
orientasi dari medan dakwah konvensional, yaitu tabligh dalam makna
sempit menjadi dakwah dalam segala aspek kehidupan, meliputi dialog
amal/keteladanan, dialog seni-budaya, dialog intelektual.
b. Untuk mewujudkan manfaat dakwah diperlukan pengembangan nilai-nilai
agama menjadi konsep-konsep yang operasional dalam masyarakat, suatu
upaya penyeimbangan pendekatan objektif dan subjektif terhadap Islam.
Pemahaman subjektif Islam akan menimbulkan kesadaran tentang makna
Islam sebagai pandangan hidup (Islam sebagai sumber nilai). Sementara
pemahaman objektif berarti menjabarkan nilai tersebut dalam realitas sosial
yang ada (Islam sebagai sumber konsep). Dengan ungkapan lain, perlu
dilakukan interpretasi ajaran Islam secara kreatif proporsional dikaitkan
dengan kehidupan manusia, alam dan sejarah.
c. Mengembangkan nilai-nilai rohaniyah Islam yang memberikan rasa aman
kepada masyarakat dalam menghadapi ekses modernisasi, terutama yang
menyangkut pergeseran sistem nilai sebagai akibat perkembangan sosial budaya.
d. Mendorong ulama, cendekiawan dan budayawan muslim untuk
mengembangkan gagasan-gagasan filsafati, ilmiah dan kultural untuk
menjawab tantangan intelektual dunia modern dalam rangka “perang
intelektual” (Ghazwanul fikri).
Kebijakan Perencanaan dan Pendekatan
Secara umum perlu dilakukan peninjauan kembali orientasi/ perencanaan
dakwah yang dilakukan kalau semula perencanaan bersifat “top-down” atau
“sentrifugal”, yaitu metode dan pengolahan pesan ditentukan menurut selera
da`i, maka perlu diubah agar berorientasi “sentripetal”, yaitu mendudukkan
permasalahan dakwah, kondisi objek dan lingkungan dakwah sebagai hal yang
menentukan dalam proses perencanaan dakwah.
Pola kebijakan di bidang perencanaan perlu dikembangkan dengan
pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan informasi yang memadai tentang
empat bahan pertimbangan pokok penyusunan perencanaan dakwah, yaitu:
a. Permasalahan dakwah yang dihadapi.
b. Kondisi objek dakwah beserta situasi masyarakat dan lingkungannya.
c. Kondisi subjek dakwah (da‘i dan lembaga).
d. Sarana dan faktor lain.
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Kebijakan di bidang pendekatan dan perencanaan dakwah secara terinci
sebagai berikut:
a.
Peninjauan kembali pendekatan dakwah secara sentral, yaitu
perencanaan yang berorientasi pada pemecahan masalah yang
didasarkan atas ciri objek dan lingkungan dakwah dan pengkoordinasian
kegiatan dakwah secara lebih profesional.
b.
Mengembangkan sistem pemantauan, pengkajian, analisis dan pusat
dakwah dalam suatu alembaga khusus (laboratorium dakwah).
Sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan, lembaga ini menyiapkan
Bank Data dan Peta Dakwah sebagai sarana perencanaan dan memberikan
konsultasi pada pelaksanaan dakwah di lapangan.
Kebijakan Khusus
A. Dakwah di kalangan dhu‘afa dan muallaf
Khusus untuk objek dakwah kalangan dhu‘afa dan muallaf, diperlukan
kegiatan dakwah yang dapat menstimulasi jiwa untuk menumbuhkan
harga diri dan sikap serta perilaku yang mandiri. Bentuk-bentuk
penyantunan setidaknya menyangkut dua hal, yaitu:
1.
Memberikan kemampuan dasar atau ketrampilan agar mampu
berkarya secara mandiri.
2.
Memberikan jalan agar ketrampilan tersebut dapat membuahkan
hasil untuk menopang kehidupannya, misalnya: mengembangkan
sistem pemasaran bagi jasa atau barang hasil produksi mereka.
Dengan demikian hentuk dakwah untuk golongan ini akan lebih banyak
bersifat dakwah bil-hal (dialog amal).
B. Dakwah untuk generasi muda
Khusus untuk generasi muda, di samping menanamkan akidah yang
benar, perlu diberikan perhatian khusus pada beberapa hal, yaitu:
1.
Masalah pergeseran nilai, terutama yang menyangkut masalah
akhlaq (erosi akhlaq).
2.
Menyadarkan tentang makna dan peran mereka di masa depan
termasuk tanggungjawab agama Islam.
3.
Mengembangkan model-model pendekatan dakwah sesuai dengan
tingkat kematangan jiwa mereka (bila mungkin penelitian/uji coba
secara khusus).
C. Dakwah untuk kaum intelektual
Khusus untuk kaum intelektual dan dunia kampus, dakwah
dikembangkan dengan memberikan perhatian khusus pada:
1.
“Counter dialog” terhadap nilai-nilai sekularisme dan rasionalisme.
2.
Meluruskan kecenderungan perbedaan pandangan (dikotomi) agama
dengan ilmu pengetahuan.
3.
Bahan kajian serta kajian islami.
4.
Menyadarkan tentang peran dan tanggungjawab mereka terhadap
masa depan agama dan dakwah.
D. Dakwah untuk kelompok eksekutif dan pejabat
Khusus untuk kelompok eksekutif dan pejabat/umara’, perlu
dikembangkan kegiatan dakwah dengan perhatian khusus pada:
1.
Mengembangkan “rasa aman” termasuk tuntunan penyantunan
spiritual yang islami.
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Meningkatkan kepekaan dan tanggungjawab mereka sebagai
muslim.
3.
Meningkatkan komitmen mereka terhadap agama Islam dan
tanggungjawab berlangsungnya dakwah.
Dakwah untuk kelompok marginal
Khusus untuk kelompok marginal dan abangan, perlu dikembangkan
positif konstruktif dengan cara:
1.
Meniadakan jarak psiko-sosial mereka dengan umat Islam.
2.
Meletakkan kelompok masyarakat tersebut sebagai kesatuan umat.
Dengan demikian perbedaan dengan santri bukan yang bersifat
antagonistic. Terutama hidup spiritual yang Islami perlu dilakukan
supaya mereka merasa tidak berbeda dengan umat Islam lainnya.
Dakwah untuk kelompok non-muslim
Khusus untuk kelompok yang “belum Islam”, perlu dikembangkan
masalah-masalah dakwah yang menunjukkan keluhuran ajaran Islam
sekaligus sebagai “counter” terhadap distorsi tentang Islam dan umatnya
yang mereka dapatkan. Tergantung dari lapisan sosial mana, dakwah
dapat berupa dialog amal, dialog budaya, dialog intelektual, bahkan dialog
diskusi.
Dakwah untuk kelompok masyarakat khusus
Mengembangkan perencanaan dakwah yang khusus untuk transmigrasi,
masyarakat suku terasing, buruh, tani, dan nelayan serta kelompok
masyarakat sejenisnya dengan menggunakan da‘i yang professional.
Dakwah keluarga
Mengembangkan dakwah keluarga dengan tujuan utama: Pembinaan
Keluarga Sakinah dalam berbagai aspek dan menjadikan tiap keluarga
muslim sebagai sarana dakwah, dengan menitikberatkan pada
pendidikan anak-anak sebagai kader penerus perjuangan umat.

CATATAN UMUM
1.
Strategi dakwah ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan gerak dakwah
Muhammadiyah dalam arti yang luas. Dengan demikian unit-unit
organisasi Persyarikatan (Majelis, Badan, Lembaga, Ortom, Amal Usaha)
berkewajiban untuk melaksanakan strategi dakwah tersebut di bidang
garap masing-masing, dan disesuaikan dengan keadaan yang ada.
2.
Dalam pelaksanaan dakwah tersebut, hendaknya setiap aparat pelaksana
dakwah menggunakan berbagai media yang dapat digunakan.
3.
Penjabaran Strategi Dakwah, dalam bentuk Tuntunan Praktis Dakwah
Muhammadiyah, diamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk
menyusunnya.
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Lampiran 3.1.

PENGEMBANGAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH
Pengantar
Ketika Sayid Qutub sampai pada kalimah firman “Saffan ka annahum bun-yanun
marsus”, dalam kitab tafsirnya Fi Zilaali al Quran (jilid terakhir VIII halaman 77), mufassir
ini mengawalinya dengan tegas, bahwa ayat ini (ayat 3 surat as-Shaf tersebut) adalah
ayat jihad, ayat perjuangan. Sesungguhnya Al-Quranul Karim membuat bangunan umat
yang di atas pembangunan itu agar dapat ditegakkan pengurusan agama Allah di dunia
ini, beserta program kehidupan dan organisasi manusia, demikian diucapkan selanjutnya
oleh Sayid Qutub, sehingga tak ada seorang muslim pun secara pribadi dibina di luar
ikatan masyarakat Islam.
Organisasi Muhamnmadiyah yang sejak semula didirikan oleh K. H. A. Dahlan,
80 tahun yang lalu, adalah organisasi untuk menegakkan agama Islam. Tujuan sejati
Muhammadiyah tertulis dalam Statuten (Anggaran Dasar) Muhammadiyah, yang dalam
artikel II hajat persyarikatan menyebutkan: “Memadjoekan dan menggembirakan pengadjaran
dan peladjaran agama Islam ….. Memadjoekan dan menggembirakan tjara kehidupan sepandjang
kemaoean agama Islam kepada segala sekoetoe-sekoetoenja”. (disalin dalam ejaan aselinya;
sekoetoe = anggota). Sewaktu rumusan AD tentang tujuan Persyarikatan Muhammadiyah
seperti ini mulai diterjemahkan ke dalam praktek, artinya telah dicoba diimplementasikan
dalam program amal usaha, dalam bentukan secara organisasi, pada waktu itu kitab
tafsir tulisan Sayid Qutub tersebut di atas belum terbit.
Para pakar sejarawan dan para sosiolog semuanya sepakat dalam analisisnya,
bahwa berdiri dan terbentuknya organisasi Muhammadiyah, yaitu sebagai ikatan yang
menghimpun pengelompokan orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, dengan
mempunyai tujuan yang tertentu dan kegiatan bersama yang terarah itu, dipandang
sebagai fenomena modernisasi dalam perkembangan Islam, di Indonesia khususnya dan
di dunia umumnya. Fenomena modernisasi Islam itu mencakup perkembangan
pengelompokan maupun perkembangan pemahaman, sehingga terbentuknya organisasi
dapat dianggap sebagai manifestasi pembaharuan dalam pemahaman.
Korelasi antara tulisan Sayid Qutub dan lahirnya organisasi Muhammadiyah,
mempunyai alasan tertentu untuk ditampilkan pada bagian pengantar prasaran
“Pengembangan Organisasi” yang menjadi salah satu acara dalam Muktamar
Muhammadiyah ke-42 ini. Korelasi itu selain untuk menampakkan adanya keterkaitan
dalam sejarah pemikiran, tetapi pula guna memperlihatkan adanya kebutuhan untuk
menonjolkan kembali tujuan sejati sewaktu dibentuknya organisasi Muhammadiyah itu.
Tuntutan Pengembangan Organisasi
Pengantar pikiran diperlukan tidak hanya sekedar sebagai kata pendahuluan,
tetapi pula ingin untuk menyalurkannya menjadi kesamaan persepsi. Dengan persepsi
yang sama kita dapat sama merasakan akan perlu tidaknya pengembangan organisasi
Muhammadiyah itu.
Yang sudah sama kita pahami ialah bahwa organisasi Muhammadiyah adalah
organisasi pembaharuan Islam. Namun harus pula kita memperoleh pemahaman yang
sama, bahwa perkembangan organisasi itu dalam meniti sejarah, sejalan dengan gerakan
naik pembaharuan Islam itu sendiri, sehingga bentuk, corak dan gaya organisasi
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Muhammadiyah, bertalian rapat dengan perkembangan lingkungan masyarakat
(muslimin) Indonesia. Organisasi Muhammadiyah tak terlepas dari perkembangan sosial
politik kawasan ini.
Kondisi lingkungan yang mempengaruhi gerakan masyarakat sewaktu Muhammadiyah didirikan adalah keadaan yang masih di bawah bayang-bayang lanjutan dari
kebijaksanaan “etische politiek” pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian ketika aktivitas
organisasi itu melangkah ke luar Yogya dan bergerak ke luar Jawa, suasana perilaku
politik pemerintahan jajahan itu sudah berubah lebih reaksioner, berhadapan dengan
gerakan kebangsaan yang naik pasang dan perubahan globalisasi imperialisme sesudah
Perang Dunia I. Sedang di pihak lain munculnya gerakan dan semangat Pan Islamisme
sesudah jatuhnya kekhalifahan Usmaniyah di Turki, merangsang pula pembaruan
pemikiran dalam dunia Islam. Situasi dan kondisi lingkungan demikian itu ikut
mempengaruhi bentuk, gaya, dan gerak organisasi Muhammadiyah.
Organisasi adalah sarana. Ia adalah alat dan bukan tujuan. Maksud dan tujuan
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam pada hakekatnya tak berubah. Maksud dan tujuan
Muhammadiyah semenjak semula didirikan adalah menegakkan agama Allah, agama Islam
itu, meneruskan risalah Muhammad. Maka organisasi itu dengan sadar menisbahkan
dirinya kepada Muhammad s.a.w., yang karena itu lalu diberi nama Muhammadiyah.
Formulasi maksud dan tujuan Muhammadiyah pada masa-masa awal terasa
diungkapkan secara sederhana, pragmatis dan mudah dicerna, yaitu pertama:
“Memadjoekan dan menggembirakan pengadjaran dan peladjaran agama Islam …” dan kedua
“Memadjoekan dan menggembirakan tjara kehidoepan sepandjang kemaoean agama Islam”.
Setelah perang kemerdekaan dan kekuasaan penjajah diganti dengan
pemerintahan Republik, dalam lingkungan sosial politik yang baru yang membukakan
horizon untuk cita-cita yang lebih jauh, maksud dan tujuan Muhammadiyah yang
dicantumkan dalam AD dirumuskan lebih abstrak, sehingga berbunyi: “menegakkan dan
menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.
Bahwa sasarannya adalah menegakkan agama Islam dan menggembirakan hidup
menurut ajaran agama itu, terang tidak berubah. Hanya bahwa sasarannya adalah orang
perorangan dan masyarakat tidak dirincikan. Tetapi usaha-usaha yang diterakan dalam
AD, jelas membagi dua sasaran itu, yaitu yang dikerjakan perorangan dan yang dikerjakan
secara berjamaah dalam masyarakat.
Begitu pula selanjutnya, apabila soal tujuan Muhammadiyah itu kita perhatikan
dalam koneksitas AD yang paling baru. Kita harus pulangkan kembali pikiran kita kepada
tujuan sejati Muhammadiyah. Apabila kita letakkan Muhammadiyah itu pada pengertian
yang benar, yakni sebagai organisasi yang menjadi sarana yang meneruskan risalah
Muhammad, maka renungan yang ruwet tentang apa bedanya antara “masyarakat Islam
yang sebenar-benarnya” dengan “masyarakat utama”, akan selesai sendirinya dengan jernih
dalam pemikiran kita. Apapun dan bagaimanapun tujuan Muhammadiyah itu
dirumuskan, namun hakekatnya tidak akan bergeser dari menegakkan agama Islam.
Maka oleh karena itu pula, perubahan asas dalam penyesuaian Anggaran Dasar yang
diputuskan dalam Muktamar yang lalu, yang disesuaikan dengan Undang-Undang No.
8 tahun 1985, tak boleh dipahami sebagai langkah taktis. Penyesuaian itu bersifat strategis.
Adalah jelas bahwa Persyarikatan bergerak dalam wilayah Negara Republik
Indonesia (AD Bab III Pasal 6), maka lingkungan masyarakat dan sosial politik
menegakkan agama Islam itu, adalah lingkungan Negara Republik Indonesia yang
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berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anggota Muhammadiyah ialah
warganegara Republik Indonesia (itu yang) beragama Islam (AD Bab III Pasal 5).
Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan perekonomian dengan
setting sosial politik yang terarah, telah mengubah penghidupan perorangan dan
melahirkan hubungan kehidupan bermasyarakat dalam Republik Indonesia yang
berkembang pula. Kehidupan masyarakat kita telah disentuh “consumerisme” dunia
dan sudah disapa oleh dunia informasi yang global. Namun maksud dan tujuan
Muhammadiyah menegakkan agama Islam, baik yang diarahkan untuk perorangan
pribadi-pribadi Muslim, maupun yang ditujukan untuk komuniti atau jamaah muslimin
dalam masyarakat umum, pada hakekatnya tidak berubah.
Oleh karena itu adalah benar bahwa pengembangan organisasi dalam
Muhammadiyah, adalah suatu kebutuhan. Pengembangan organisasi adalah kebutuhan
menjawab tantangan lingkungan yang sudah dan sedang berubah. Pengembangan
organisasi adalah kebutuhan mengantisipasi perkembangan masyarakat yang sedang
berlangsung. Kebutuhan akan pengembangan itu adalah dalam konteks sebagai organisasi
yang jati dirinya justru organisasi pembaharuan Islam, yang berpangkal tolak dari
kepercayaan akan kebenaran bahwa dinul Islam adalah kebenaran sampai akhir zaman.
Maka organisasi Muhammadiyah yang berkehendak untuk menegakkan kebenaran Islam
dengan jati diri demikian itulah, yang akan diubah-dikembangkan sesuai dengan watak
tajdid yang menjadi cirinya yang menonjol.
Dengan keyakinan tauhid yang tak berubah, dengan sikap pendirian tetap
berpegang teguh kepada al-Quran dan as-Sunnah, Muslimin bangsa Indonesia melangkah
maju melalui pintu tajdid yang tetap terbuka, menjaga kemurnian agama Islam, untuk
menjawab tantangan zaman (baik dalam menghadapi abad 21 maupun dalam
menyongsong Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kjedua).
Pengembangan organisasi adalah tuntutan zaman, menjawab tantangan yang
meminta penyesuaian kondisi sarana yang digunakan, dengan kebutuhan lingkungan
yang berkembang. Pengembangan organisasi Muhammadiyah adalah tuntutan watak
tajdid dari organisasi itu sendiri, tetapi tentulah tetap istiqamah menjaga kelestarian
missinya, menegakkan agama Allah.
Menjadi Muslim yang Muhammadiyah
Yang menjadi sasaran dari maksud dan tujuan Muhammadiyah satu pihak
adalah perorangan pribadi muslim, sedang pada pihak lain ialah kelompok orang yang
tergabung menjadi masyarakat muslimin. Terhadap kedua sasaran inilah perbuatan
menegakkan agama Islam itu hendak dilakukan.
Dari dua sasaran itu, sasaran perorangan dalam masa-masa terakhir ini sangat
tercecer terbelakang. Maka perlu kita sadari kembali pentingnya kedudukan Ranting
dalam struktur organisasi kita. Hanya organisasi Ranting yang punya anggota perorangan
pribadi itu. Sedang Pusat, Wilayah, Daerah dan Cabang tidak berurusan dengan
perorangan, dan hanya mengurus badan atau organ dari gabungan orang (dalam satuan
apa pun namanya). Salah satu tujuan penting pengembangan organisasi ialah
menghidupkan kembali dan meningkatkan pembinaan anggota agar lebih ikut berperan
dalam mencapai tujuan menegakkan agama Islam pada dirinya, pada keluarganya dan
fungsinya sebagai pimpinan/teladan terhadap masyarakat muslimin sekitarnya.
Akan tetapi bersamaan dengan itu perkembangan amal usaha yang menjadi
sarana utama dakwah selama ini tumbuh dengan pesat. Penambahan jumlah sekolah
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dan universitas, perkembangan klinik-klinik ke poliklinik dan meluasnya rumah-rumah
sakit dan lain-lain amal usaha yang sangat besar dalam kurun waktu duapuluh tahun
terakhir ini, telah menyerap banyak tenaga kepengurusan Pimpinan Persyarikatan di
segala tingkat. Sisa tenaga yang diperlukan bagi pelayanan kebutuhan rohani anggota,
seperti pengajian wirid untuk anggota secara rutin, tersisa terlalu sedikit kalau bukan
kehabisan sama sekali. Peningkatan pengetahuan anggota yang limapuluh tahun lalu
dikenal berupa kursus-kursus anggota dan yang kemudian disebut pendidikan
masyarakat, kini tak terdengar lagi. Kegiatan tabligh di luar hari-hari besar atau yang
diadakan dalam peristiwa tertentu dengan acara khusus, berkurang. Kegiatan seperti
pengajian dan rapat reguler anggota yang berisi peningkatan ilmu agama yang
dilaksanakan secara tetap dan teratur, di beberapa tempat sudah hampir tak dikenal.
Bahkan bagi banyak Ranting menjadi saingan dengan kegiatan seperti itu. Pendek kata,
ada kenyataan bahwa pembinaan anggota yang berada di Ranting-Ranting menjadi
sangat terabaikan.
Menjadi anggota Muhammadiyah tentulah sepanjang waktu. Tetapi berfungsi
sebagai anggota Muhammadiyah dalam arti anggota kelompok hanyalah sewaktu-waktu.
Fungsi itu semakin pasif kalau Pimpinan Ranting semakin tidak aktif. Tetapi kemudian
timbul pertanyaan, apakah yang menjadi ukuran yang menentukan keaktifan seorang
Pimpinan Muhammadiyah?
Apakah tugas sebagai Pimpinan Muhammadiyah itu memerlukan kerja yang
purnawaktu (full-timer)? Dengan tidak mengurangi penghargaan kita kepada dedikasi
sementara orang Muhammadiyah yang melakukan pekerjaan Pimpinan Muhammadiyah
purna waktu, baik karena sudah pensiun atau karena cukup atau mencukupi andalan
hidup yang ada, kenyataan sesungguhnya menunjukkan bahwa berfungsi sebagai
Pimpinan itu, dilakukan hanya sebagai part-timer. Malah banyak yang keaktifannya hanya
untuk rapat sekali seminggu saja. Menjadi Pimpinan Muhammadiyah itu pada umumnya
adalah part-timer.
Sedang pada pihak lain mereka yang mendapat penugasan pada amal usaha
Muhammadiyah diharuskan bekerja penuh. Sedang amal usaha itu menuntut
peningkatan mutu dan penyempurnaan hasil pelayanan, menghendaki bahwa seluruh
petugas itu professional. Hanya beberapa amal usaha tingkat permulaan saja atau yang
berlokasi di daerah yang relatif agar jauh, yang terpaksa dikelola secara amatiran, dengan
petugas pinjaman atau part-timer. Tetapi hasil pengamatan jelas pula menunjukkan bahwa
trend perkembangan amal usaha Muhammadiyah itu, mempunyai prospektif dan menuju
kesempurnaan. Ini berarti bahwa pengelolaan di hari esok akan mengarah kepada
pengelolaan yang professional.
Pimpinan Muhammadiyah yang membawahi amal usaha lambat laun menjadi
tercecer di belakang untuk dapat ikut dalam orbit pengendalian amal usahanya. Sewaktu
penyelenggaraan amal usaha sudah berjalan dengan manajemen teratur, ternyata
Pimpinan yang “punya” amal usaha itu, tidak atau belum sempat lagi memonitornya.
Terjadilah kesenjangan yang semakin meluas. Akhirnya menimbulkan gejala yang tipikal
yang muncul di banyak tempat, seperti Kepala Sekolah Muhammadiyah yang bertindak
sebagai “directeur eigenaar”. Gejala seperti ini disebut dalam istilah manajemen “out of
control”. Maknanya sama dengan laying-layang yang putus talinya. Pandangan luar dari
jauh masih melihat bahwa Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan tampak punya
hak yang dapat mengklaim bahwa layang-layang itu adalah kepunyaannya. Ia perlihatkan
tanda kepemilikan nominal itu berupa kumparan yang masih di tangannya dan bukti
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benang yang masih sisa. Padahal laying-layang yang berkibar semarak itu tidak hanya
jauh dari mata tapi juga jauh dari tangan. Keadaan ini tentu sangat memrihatinkan.
Gejala lepas kendali itu tampak pada waktu jika Pimpinan menyebut besaran
jumlah usaha, berapa banyaknya sekolah, jumlah klinik dan sebagainya, yang dinyatakan
dalam ribuan atau ratusan sebagaimana jumlah anggota disebut dengan jutaan. Untuk
sampai kepada angka yang lebih pasti dan meyakinkan dibutuhkan pengendalian
manajemen yang memakai data kuantitatif tepat, artinya dalam digit sampai angka satuan
tanpa angka nol pembulatan di belakangnya.Hari ini dan terutama besok membutuhkan
analisa dan evaluasi dengan memakai data pada angka-angka yang nyata dan dapat
dihitung. Organisasi harus berkembang dan menyesuaikan.
Apakah Pengembangan Organisasi?
Pemakaian istilah pengembangan di sini, dimaksudkan dalam arti segala macam
perubahan atau penyesuaian yang terjadi atau diperbuat ke arah perbaikan atau
kesempurnaan, seperti pengertian yang terkandung dalam kata development. Dalam
wilayah pengembangan organisasi termasuk rrstrukturisasi, jika perbaikan yang
diinginkan adalah bermaksud mengubah tata susunan organisasi itu, bahkan merombak
strukturnya.
Pengembangan organisasi meliputi pula perbaikan yang berkenaan dengan
fungsi-fungsi bagian atau anggota dari organisasi, sehingga hendaknya setiap organ
berfungsi semestinya menurut bidang tugas yang dituntut dari organ itu. Jika fungsi itu
secara minimal ada, tetapi tidak aktif atau menyimpang rugasnya atau mengambil
peranan yang lain dari yang dirancangkan semula, maka pengembangan organisasi di
sini adalah dalam arti perbaikan dengan tekanan pada refungsionalisasi.
Apabila suatu jabatan diperluas cakupan tanggungjawabnya, atau suatu organ
dipertegas fungsinya, itupun sudah termasuk organization development. Akan tetapi tidak
semua keputusan pengembangan organisasi harus diputuskan pada pengambil
keputusan tertinggi. Apabila substansi atau sifat perubahan yang dikehendaki itu tidak
terlalu mendasar, maka keputusan untuk perubahan dapat diambil pada pengambil
keputusan yang lebih bawah.
Pengembangan organisasi yang mendasar dan mempunyai cakupan luas ke
seluruh organisasi atau begitu penting dan menyentuh sendi-sendi pokok organisasi
atau sampai mengubah anggaran dasar, tentulah perlu diputuskan oleh (musyawarah)
pengambil keputusan tertinggi, seperti Muktamar kita ini.
Adapun yang dimaksudkan dengan pengembangan organisasi (organization
development), yang hendak kita bicarakan sehubungan dengan organisasi Persyarikatan
Muhammadiyah, adalah upaya pemikiran dan hasil kajian atau konsep yang ditujukan
untuk menjawab tuntutan penyempurnaan dan atau perbaikan dalam tubuh organisasi
Muhammadiyah.
Tuntutan penyempurnaan itu adalah tuntutan zaman, Pada usia organisasi
Muhammadiyah mendekati delapanpuluh tahun, disadari bahwa organisasi yang telah
baik dahulu itu, dewasa ini dirasakan perlu untuk disempurnakan. Beberapa fungsi
tertentu peril ditinjau dan beberapa fungsionaris perlu diberikan peranan baru. Yang
dicita-citakan adalah organisasi Muhammadiyah yang benar hidup dengan kemampuan
pengendalian yang berfungsi, yang bisa mengantarkan kemuhammadiyahan yang
berisalah Islam itu kepada para anggotanya yang selanjutnya akan memberikan dapat
kemasyarakatan yang nyata sebagai rahmatan lil ‘alamin.
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Sidang Tanwir Muhammadiyah 1989 (dilangsungkan pada 8–11 Desember 1989
di Lhokseumawe, Aceh Utara), membenarkan adanya tuntutan nyata kepada
penyempurnaan organisasi Muhammadiyah itu. Sidang Tanwir menerima baik makalah
tentang “Suatu Tinjauan Ulang Organisasi Muhammadiyah” dan mengamanatkan
kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk diacarakan dalam Muktamar ke-42 yang
mulia ini. Oleh karena itu, makalah tersebut dilampirkan menjadi bagian yang tak terpisah
dari prasaran ini, sehingga dapat membantu untuk melihat luasan persoalan dan
kebenaran analisis yang perlu dievaluasi oleh para Muktamirin. Setidak-tidaknya ada
panduan untuk memperoleh kesamaan arah dan persepsi sebelum terjun dalam diskusi
untuk mendapatkan kebulatan mufakat.
Refungsionalisasi dan Reformasi
Dengan menurunkan beberapa pokok tentang pengembangan organisasi
Muhammadiyah yang diharapkan dapat diputuskan oleh Muktamar ke-42, seperti di
bawah nanti, maka dengan sederhana dapat dikatakan bahwa pengembangan organisasi
sebagaimana dimaksud tidak perlu mengubah anggaran dasar.
Tekanan pengembangan organisasi lebih dititik-beratkan satu pihak pada
refungsionalisasi organ organisasi tertentu, dan pada pihak lain adalah reformasi.
Refungsionalisasi adalah memperjelas batasan fungsi atau menambah isi dan
dukungan kepada satu atau beberapa organ dalam organisasi. Maksud refungsionalisasi
ialah agar organisasi secara menyeluruh dapat berfungsi lebih baik dan lebih sempurna
jalannya mencapai sasaran, sedang bagi yang bertugas agar dapat melaksanakan
tugasnya lebih efektif.
Reformasi adalah berkenaan dengan perubahan atau penyesuaian yang
diperlukan atas satu atau beberapa organ tertentu dalam suatu struktur organisasi.
Perubahan diperlukan karena berubahnya fungsi atau isi organ lain yang terkait, atau
karena kebutuhan peningkatan koordinasi antar organ-organ.
Ada dirasakan timbul hasrat di lingkungan dalam Muhammadiyah sendiri,
terutama di kalangan pimpinan, keinginan hendak meluruskan dan menyempurnakan
tata-cara kerja Majelis-Majelis umpamanya, untuk tidak menimbulkan kesan seolah-olah
Majelis itu bergerak seperti organisasi otonom. Hal ini tertampak karena tidak jarang terjadi
bahwa terdorong oleh kehendak untuk terlihat lebih berhasil secara operasional dan dipacu
oleh semangat yang tinggi, ingin gerak cepat dan tidak mau terlambat, lalu telah melahirkan
cara kerja yang menekankan pada hirarkis Majelis dan tidak melalui saluran induk
Persyarikatan. Akibatnya, Pimpinan Persyarikatan dalam organisasi induk menjadi seperti
kehilangan kendali. Tidak jarang Pimpinan Persyarikatan melihat kegiatan seperti menonton
dari luar. Kadang-kadang ada terjadi pada suatu kali dan pasa suatu tempat, kegiatan
yang tumpang tidih di atas sasaran pada objek yang sama. Maka kalau hal itu terjadi yang
hilang dalam fungsi organisasi tidak hanya fungsi koordinasi, tetapi juga fungsi
pendistribusian informasi. Kalau ini terjadi maka selanjutnya markas organisasi
Persyarikatan sebagai pusat informasi menjadi tidak berfungsi dan hilang artinya.
Mengembalikan fungsi-fungsi tubuh dan anggota organisasi kepada tempat yang
sewajarnya, atau disebut refungsionalisasi, termasuk dalam cakupan pengembangan
organisasi juga, sungguhpun dalam praktek pelaksanaannya nanti akan keluar dalam
usud penajaman pembagian kerja dan penegasan kewenangaan dan tanggungjawab
masing-masing instansi organ. Issue ini tidak hanya berkenaan dengan pembagian kerja
antar Majelis yang satu dengan yang lain, tetapi pula berkaitan dengan penegasan
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pelimpahan wewenang antara Pimpinan Persyarikatan kepada Majelis-Majelis yang
menjadi pembantunya.
Majelis-Majelis menduduki fungsi pembantu Pimpinan Persyarikatan. Karena
Majelis menjalankan fungsi pelaksanaan pada bidang yang telah ditentukan, maka fungsi
sebagai pembantu itu sebenarnya pembantu khusus, yaitu pelaksana dalam bidang yang
ditentukan itu. Namun Pimpinan Persyarikatan membutuhkan pula pembantu umum,
yaitu pembantu yang menjadi pelaksana memutar roda kepimpinan sehari-hari dalam
markas pimpinan atau disebut yang menjadi pelaksana manajemen kantor.
Di sinilah diperlukan penegasan zona kewenangan sehingga Pimpinan
Persyarikatan dengan Pimpinan Majelis yang membantunya tidak berjalan sendiri-sendiri,
seperti terlepas dari satu pengarahan yang tunggal. Dalam mengatur langkah dan berjalan
ke satu arah, tidak hanya koordiasi, tetapi pula ketegasan pembagian tugas. Maka oleh
karena itu diperlukan refungsionalisasi dan sekaligus reformasi pada organic-organik
pelaksana.Persoalannya ialah bagaimana Majelis sebagai pelaksana khusus, dan
Sekretariat selaku pelaksana umum tidak tumpang tindih dalam operasionalnya.
Sekurang-kurangnya hendaklah tetap terpelihara koordinasi di bawah sebuah tali
pengendalian tunggal dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan informasi untuk
tingkat Pimpinan di bawahnya. Demikianlah hendaknya agar penegasan zona
kewenangan itu tercermin pula pada setiap tingkat pimpinan yang berfungsi koordinatif,
yaitu Wilayah, Daerah, dan Cabang.
Sebagaimana diuraikan di atas, perkembangan dan perluasan aktivitas Muhammadiyah dan amal usahanya telah menimbulkan suatu gejala yang memrihatinkan, gejala
yang berbahaya dalam kelangsungan organisasi, yaitu apa yang disebut lepas kendali
(out of control). Salah satu langkah yang harus ditempuh, adalah melalui jalan agar
berfungsinya (kembali) unsure pengawasan dalam manajemen (= pimpinan) menurut
semestinya. Adapun fungsi pengawasan yang semestinya itu ialah bahwa Pimpinan
Persyarikatan memantau kegiatan organisasi di bawahnya, memperhatikan hasil
pantauan, memeriksa dan mengkaji-ujinya, untuk dapat mengetahui apakah hasil
kegiatan unit-unit organisasi sesuai dengan apa yang direncanakan (atau apa yang
diprogramkan) oleh Muktamar/Musyawarah Pengawasan inilah yang dikenal dengan
pengawasan melekat, pengawasan yang terkait lekat dengan fungsi Pimpinan.
Tetapi di samping pengawasan yang “build in”, yang lekat tak terpisah dari
fungsi manajemen, masih diperlukan pula pengawasan atas penyelenggaraan keuangan
dan kekayaa materiil lainnya yang diamanahkan kepada Muhammadiyah. Pimpinan
Persyarikatan adalah pemikul yang harus bertanggungjawab atas amanah itu, karena
kepimpinannya. Dewasa ini, terutama dalam dua dasa warsa belakangan ini, di mana
pengurusan kekayaan materiil meningkat besar sekali, manajemen pemeliharaan amanah
itu masih belum ada. Artinya belum adanya suatu sistem pengawasan atas kekayaan
materiil dan administrasi keuangan yang utuh.
Pertanggungjawaban Pimpinan Persyarikatan dan petugas atau pejabat yang
dikuasakan menjalankan amal usaha Muhammadiyah, adalah pertanggungjawaban
amanah. Amanah yang dapat dipertanggungjawabkan adalah amanah dengan sistem
yang dapat dikontrol. Kualifikasi amanah di dalam organisasi Muhammadiyah tidaklah
dapat terlepas dari sistem kontrol masyarakat, karena Muhammadiyah itu sendiri adalah
masyarakat. Maka adanya aparat pengawasan yang terpisah dari Pimpinan menjadi
tuntutan zaman, karena perkembangan masyarakat menuntut pelaksanaan amanah yang
dijabarkan ke dalam sistem yang menjamin kepercayaan itu, menurut cara-cara yang
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lazim terpakai dalam masyarakat modern dewasa ini, yaitu berupa accountability yang
baku dan dapat dihadirkan dan diperiksa kebenarannya secara kuantitatif. Di antaranya
dengan menggunakan teknik pengawasan yang dilakukan dengan memakai sistem
pemeriksaan yang dapat diudit.
Adanya pengawasan yang terpisah secara fungsional, tidak mengurangi perlunya
ditegakkan pengawasan melekat pada kepimpinan Persyarikatan. Efektivitas Pimpinan
Persyarikatan di masa depan tergantung kepada kemampuan pengendalian organisasi
dan aktivitas organisasi itu secara nyata pada setiap tingkat Pimpinan, dari Pimpinan
Pusat sampai kepada Pimpinan Ranting.
Akhirnya dalam uraian refugsionalisasi pengawasan dalam rangkaian
pembicaraan pengembangan organisasi Muhammadiyah, adalah penting untuk memetik
salah satu butir keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah 1989 di Lhokseumawe 8 – 11
Desember 1989 yang lalu itu, berkenaan dengan “Peningkatan Pengawasan Dalam
Muhammadiyah” butir V/5 yang berbunyi: Untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan
melekat dan pengawasan fungsional secara efektif, dituntut tidak adanya jabatan rangkap vertical
seperti jabatan anggota pimpinan persyarikatan yang membawahi langsung amal usaha
persyarikatan. Seyogyanyalah dalam rangka pengembangan organisasi Muhammadiyah
yang sedang kita bicarakan ini, keputusan Sidang Tanwir tersebut di atas mendapat
pengukuhan Muktamar, sehingga fungsi pengawasan yang sudah akan ditegakkan itu,
merupakan salah satu langkah yang menunjang pembaharuan organisasi yang menjadi
sarana untuk mencapai tujuan di masa datang.
POKOK POKOK PERUBAHAN
A. Unsur pelaksana professional yang membantu pimpinan
1. Membentuk suatu secretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris eksekutif,
sebagai badan pelayanan pimpinan masing-masing tingkat, yang mengelola
urusan manajemen kantor dan menjadi terminal informasi, menerima, mengolah
dan meneruskan informasi ke seluruh pihak yang bersangkutan dari markas
pimpinan masing-masing tingkat. Termasuk ke dalam pengumpulan informasi,
terbentuknya sistem pemantauan kegiatan oleh pimpinan atas kepada pimpinan
bawahan secara fisik maupun teknis, yang penyelenggaraan dan pembinaannya
dilakukan di bawah sekretaris eksekutif itu.
2. Tugas utama sekretaris eksekutif adalah pemrakarsa kegiatan yang sudah ditetapkan
menjadi beban program pimpinan persyarikatan tingkat yang bersangkutan,
mempersiapkan rapat-rapat dan acara-acara pimpinan, termasuk pencatatan serta
penuangannya ke dalam rumusan-rumusan keputusan dan penyiapan laporanlaporan pimpinan. Sekretaris eksekutif itu dapat memegang koordinasi fungsi
pelayanan kantor (urusan kerumahtanggaan), kesekretariatan majelis atau badan
pelaksana lainnya pada tingkat pimpinan persyarikatan yang bersangkutan.
3. Sekretaris eksekutif diangkat oleh pimpinan persyarikatan tingkat yang
bersangkutan, dipilih dari orang atau kader Muhammadiyah yang memenuhi
syarat kemampuan dan kesetiaan, dipekerjakan dengan perlakuan dan hak
seorang professional. Hubungan kerja sekretaris eksekutif dengan pimpinan
persyarikatan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang mencakup hak-hak
dan kewajiban masing-masing pihak dengan mengacu pada ketentuan umum
tentang kedudukan serta hak dan kewajiban staf dan pimpinan professional dan
kekaryawanan dalam persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah yang akan
ditetapkan oleh pimpinan pusat.
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4.

Sekretaris eksekutif sebagai pimpinan kelompok secretariat bertanggungjawab
kepada pimpinan persyarikatan, qq. Sekretaris pimpinan Muhammadiyah yang
bersangkutan menurut prinsip “unity of command” dan oleh karena itu dapat
memperoleh limpahan kewenangan mengangkat dan memberhentikan karyawan,
kecuali pengangkatan staf senior, dilakukan oleh sekretaris pimpinan
persyarikatan, qq. Sekretaris pimpinan yang bersangkutan.
B. Tetap memelihara kedudukan jabatan dalam Pimpinan Muhammadiyah sebagai
jabatan kehormatan.
1. Kedudukan pimpinan persyarikatan pada semua tingkatan mulai dari Pimpinan
Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, sampai Pimpinan
Ranting, yaitu pimpinan yang dipilih oleh muktamar/musyawarah masingmasing tingkat, hendaklah tetap terpelihara sebagai kedudukan yang menjadi
sarana amal saleh seorang muslim bagi pribadi yang bersangkutan, serta tetap
dijaga sebagai jabatan kehormatan dari mata masyarakat. Oleh karena itu kepada
pribadi yang memangku jabatan kehormatan yang berlandaskan keikhlasan
beramal itu, tidak diberikan gaji, honorarium dan imbalan apapun namanya,
disebabkan jabatan atau kedudukan pimpinan yang demikian itu.
2. Akan tetapi kepada pimpinan persyarikatan di semua tingkat, sebagai yang
dimaksudkan pada butir satu di atas, dapat diterimakan atau diberi uang
pengganti atas pengeluaran beaya (expenses) yang terkait dengan pelaksanaan
fungsi atau jabatannya atau karena adanya keputusan yang menugaskannya,
kemampuan dana yang tersedia pada pimpinan persyarikatan yang
bersangkutan. Rapat pimpinan membuat peraturan umum yang tetap tentang
pelaksanaan penggantian beaya itu, baik jumlah maupun cara dan
pertanggungjawaban administrasinya.
3. Ketentuan tidak menerima honorarium dan sebagainya, dalam rangka menjaga
kedudukan pimpinan sebagai sarana amal saleh dan jabatan kehormatan sebagai
tersebut butir dua, tidaklah mencegah seorang pimpinan persyarikatan yang
karena mempunyai profesi, memperoleh bayaran atau honorarium atau imbalan
apapun atas profesinya itu dalam organisasi dan atau amal usaha
Muhammadiyah yang lain, dengan syarat bahwa amal usaha itu tidak di bawah
pengawasan langsung jabatan yang diduduki oknum pimpinan itu, satu dan
lain selaras kepatutan dan asas pengawasan melekat tentang larangan
perangkapan jabatan secara vertikal.
Pendanaan (Funding)
Syarat untuk keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi tersebut di
atas, ialah adanya jaminan pendanaan yang mantap. Kaki yang satu dari
profesionalisme haruslah tegak bersama kaki pembeayaan (financing) yang
tangguh, agar manajemen modern benar-benar kokoh berdiri, yaitu yang
bertopang di atas dua kaki. Mengingat betapa pentingnya keberhasilan program
pendanaan terhadap keberhasilan pengembangan organisasi, maka
seyogyanyalah Muktamar memutuskan pula untuk mengamanatkan kepada
Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990 – 1995 yang akan datang, agar
mengambil langkah pendanaan yang mantap secara tepat. Persoalan tidak hanya
masalah pengerahkan segala sumber daya yang ada dalam lingkungan
Muhammadiyah untuk pendanaan tersebut, tetapi juga soal mengatur
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pengelolaan dana secara manajemen yang baku dan dengan sikap amanah yang
diwujudkan dalam sistem yang accountable.
C. Pendanaan organaisasi
(sebagai amanat Muktamar kepada Pimpinan Pusat)
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah hendaklah mengatur tentang penghimpunan
dana untuk pembeayaan organisasi baik dari sumber luar zakat/shadaqah/
infaq, maupun pengerahan sumberdaya asset internal organisasi dan menegakkan
sistem anggaran belanja di semua tingkat manajemen pimpinan persyarikatan.
2. Mandaftar ulang semua tanah-tanah wakaf Muhammadiyah dan bangunan atau
asset tetap lainnya disertai keterangan lengkap penggunaannya dewasa ini,
kemudian meregistrasi kembali tertib penggunaan seluruh asset tetap tersebut
untuk memperoleh ketentuan penghasilan atau beban beaya yang patut atas
masing-masing asset itu.
3. Pimpinan Muhammadiyah agar membebankan secara formal beaya penggunaan
asset tetap Muhammadiyah terhadap badan, lembaga, atau amal usaha
Muhammadiyah yang usahanya itu menerima pemasukan dalam bentuk apapun
atas asset tersebut, pengaturan administrasi dan tata-cara pembebanan dan
pemungutan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan asas
murah, mudah, dan lugas.
4. Dalam rangka pembinaan anggota Muhammadiyah memenuhi program
konsolidasi organisasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan tata-cara
untuk melaksanakan penerimaan infaq seribu rupiah setiap tahun atas setiap
pemasukan nama dalam daftar anggota atau keluarga yang disusun dari data
yang diterima.
5. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan memakai forum musyawarah yang
sesuai akan menerbitkan tuntunan yang berisi tata-cara dan penggunaan
sumbangan wajib amal usaha baik tetap maupun yang tidak tetap, dengan
mempertimbangkan secara saksama jaminan kelangsungan hidup kegiatan amal
usaha pada satu pihak dan pengembangan organisasi yang terkendali pada
pihak lain, berlandaskan prinsip menjaga integrasi organisasi Muhammadiyah
yang utuh dan asas manajemen terbuka yang baku.
Penutup
Andalah yang berhak memutuskan dan menentukan masa depan Muhammadiyah.
Sungguhpun kita mengimani dengan yakin firman Allah: “wala tadri nafsun maadzaa taksibu
ghadan” (Luqman ayat 34), namun kita harus membuktikan ikhtiar kita untuk kejernihan
pengamalan tawakkal kepada Allah, yakni setelah selesai dengan sungguh-sungguh di
belakang upaya kita. Sehingga dengan hati yang sempurna iman itu pula kita hadapi dan
laksanakan perintah Allah “waltandzur nafsun maa qaddamat lighadin” (al-Hasyr ayat 18), di
mana makna ghadin tak selalu akhir yang paling akhirat. Tahun dua ribuan juga termasuk
wilayah kerangka lima tahun atau duapuluh lima thun yang akan datang masih dalam
yurisdiksi mereka yang beriman dan bertekad menegakkan agama Allah dan melangsungkan
risalah Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Insya Allah.
Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya Karim
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Lampiran 3.2.

PENINGKATAN KUALITAS PIMPINAN MUHAMMADIYAH
BAB I
DASAR PEMIKIRAN
I
Secara empiris (menurut realitas) Muhammadiyah sejak awal didirikannya hingga
dewasa ini telah mampu menunjukkan kepribadiannya yang kokoh sebagai gerakan
Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Terbentang dengan jelas adanya proses gerak perjuangan yang kontinyu dari
periode ke periode berikutnya yang mencerminkan penampilan dalam kedua dimensi
sekaligus, yaitu dimensi pemikiran dan dimensi amaliah. Adanya kontinyuitas ini, yang
sekaligus menunjukkan kuatnya sikap istiqomah para pimpinan Muhammadiyah
merupakan bukti dan makna historis, bahwa prestasi kongkret Muhammadiyah selama
ini menunjukkan adanya kaitan (relevansi) gerakannya dengan realitas dan tingkat
peradaban masyarakat yang majemuk dari berbagai seginya.
Tingkat kemajemukan (pluralitas) masyarakat yang merupakan kenyataan social,
menjadikan Muhammadiyah memilih model gerakannya secara cultural keagamaan
dengan menjadikan Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai
sumber inspirasi, motivasi, misi, dan arah tujuan gerakannya, untuk dijabarkan ke dalam
konsep-konsep pemikiran tentang Islam dan realitas sosio-kultural melalui penekanan
dan pengutamaan gerakan-gerakan amal yang memenuhi tuntutan kebutuhan
masyarakat.
Suatu gerakan kultural jelas lebih sesuai dengan makna kemanusiaan yang
memandang dan menempatkan manusia sesuai dengan fitrahnyaa. Karena sasaran
gerakan Islam, dakwah dan amar ma’ruf Muhammadiyah ditujukan kepada manusia,
baik secara perorangan maupun secara sosial, maka Muhammadiyah selama ini selalu
mengutamakan pada orientasi proses. Proses dapat dirumuskan sebagai dimensi
manusiawi dari perilaku dasar organisasi untuk mencapai tujuannya.
Pilihan Muhammadiyah tentang model gerakannya seperti di atas yang telah
dijadikan sebagai decision formil Muhammadiyah sejak KH Ahmad Dahlan sampai
dengan para pelanjutnya, bukanlah tanpa alasan. Hal ini dapat kita amati dari usia
Muhammadiyah sepanjang 80 tahun dengan 41 kali muktamar yang berarti 41 kali ganti
periode. Suatu proses panjang dari sebuah gerakan cultural keagamaan Muhammadiyah
yang ternyata selama masa itu tidak pernah ada perubahan mendasar dari
Muhammadiyah mengenai model gerakannya, menunjukkan fakta dan makna histories,
bahwa model yang dipilihnya adalah sesuai dengan kesadarannya yang mendalam
terhadap realitas masyarakat Indonesia dan sesuai fitrah manusia serta sejalan dengan
tuntunan Allah SWT di dalam Al-Quran seperti tersebut di dalam surat Ali Imran ayat
159:
“Maka disebabkan dari rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah
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ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.
Dasar kesadaran realitas cultural dan kesadaran Qur‘ani itulah yang menjadi
dasar dan alasan, mengapa penampilan model gerakan pemikiran dan amaliah
Muhammadiyah selama ini lebih mengutamakan pola-pola yang persuasive, integrative
dan kooperatif terhadap lingkungan sosio-kultural dan politik. Karena itu
Muhammadiyah dalam panggung sejarah pergerakannya tidak pernah mengambil jalanjalan pintas yang bersifat eksklusif (dalam arti social maupun politis), konfrontatif
terhadap struktur maupun kultur yang hanya akan berakibat timbulnya resiko berat dan
besar dengan beaya social-politis yang teramat mahal. Jadi pilihan yang selama ini diambil,
dipegang teguh dan tetap dirawat serta dikembangkan oleh Muhammadiyah,
sesungguhnya sesuai pula dengan corak masyarakat Indonesia yang berfalsafah pancasila
dan ber-Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan budaya halus/lunak daripada
budaya kasar/keras.
Karena itu perlulah kita selalu bersyukur ke hadirat Ilahi, bahwa persoalanpersoalan internal maupun eksternal yang pernah dihadapi oleh Muhammadiyah selama
ini banyak berhasil diatasi dan diselesaikan dengan baik, aman dan konstruktif melalui
pengamalan ajaran akhlaq dan komitmen kemuhammadiyahan yang ada serta kesadaran
musyawarah. Hal inilah yang untuk masa-masa mendatang harus tetap dikembangkan
bersama, yang dengan demikian Muhammadiyah akan mudah terhindar dari pengaruh
dan penyelewengan berupa pola-pola pemikiran dan perilaku yang akan mengarah
kepada distorsi (penyimpangan) idealisme Muhammadiyah.
Secara objektif perlu disadari bersama, bahwa akhir-akhir ini mulai terasa
munculnya pemikiran-pemikiran dan perilaku-perilaku sementara kalangan dalam
persyarikatan yang secara umum dapat dinilai akan menimbulkan gejala-gejala baru
berupa distorsi nilai-nilai akhlaq dan pudarnya komitmen (sikap memiliki dan membela/
memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah). Gejala ini, kendatipun masih dalam
taraf awal, tetapi sudah terasa pengaruhnya yang negatif. Dilihat dari aspek
kepemimpinan, gejala tersebut bisa merupakan kendala (hambatan) bagi upaya untuk
menjaga keutuhan dan pengembangan persyarikatan, dan sebaliknya akan tumbuh
perilaku baru yang tidak sejalan dengan nilai-nilai akhlaq dan idealisme Muhammadiyah,
seperti sikap tidak selektif terhadap informasi, sikap tidak mandiri/ketergantungan,
takabur, meremehkan sesama pimpinan, mengabaikan/menelantarkan kepentingan
persyarikatan untuk kepentingan lain yang tidak sejalan atau bertentangan dengan misi
dan tujuan persyarikatan. Pudarnya rasa tanggungjawab terhadap amanat dan berbagai
penyimpangan-penyimpangan lain yang ujungnya akan mengoyak-koyak dan memecah
belah Muhammadiyah justru dari sisi dalam.
Sebagai gerakan yang beraqidah Islam, adanya gejala-gejala baru yang tidak
konstruktif tersebut harus dihadapi oleh para pemimpin sebagai realitas yang
memrihatinkan, namun antisipasinya haruslah selalu berorientasi kepada prinsip-prinsip
keyakinan perjuangannya, ialah dengan tetap dan terus berusaha secara terpadu dan
terprogram dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas pimpinan secara menyeluruh,
baik pimpinan persyarikatan di tingkat pusat, wilayah, daerah sampai dengan cabang,
ranting, majelis, ortom, badan, lembaga, dan amal usaha yang berada dalam baarisan
Muhammadiyah. Dengan berorientasi pada proses, maka langkah antisipasi terhadap
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berbagai perilaku menyimpang tersebut, harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang
makruf.
II
Dengan mengambil hikmah (pelajaran) dari sejarah perjuangan Muhammadiyah
di atas, maka untuk tetap menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, amar ma’ruf
nahi munkar yang bercirikan tajdid fil Islam, kiranya harus tetap dijaga dan ditingkatkan
konsistensi dalam mengutamakan peningkatan mutu pimpinan yang memegang teguh
prinsip hakekat Muhammadiyah, dan kemampuannya mencerminkan keteladanan
akhlaq, pemikiran dan amal dalam menggerakkan Muhammadiyah untuk mencapai
tujuannya. Pimpinan yang memiliki kualitas semacam itulah yang akan menjamin
perjuangan Muhammadiyah tetap konsisten di atas prinsip dan hakekat gerakannya,
sekaligus mampu mengarahkan Muhammadiyah dalam menjawab tantangan masa
depannya dalam realitas social , politik, dan budaya masyarakat modern yang kompleks
serta sarat dengan berbagai kesenderungan barunya, Muhammadiyah memerlukan
kualitas pimpinan yang pada satu segi benar-benar memahami dan menghayati ajaran
Islam secara mendalam dan menyeluruh (kaafah), dan dalam waktu yang sama
berkemampuan menampilkan kepemimpinannya secara konsisten dan konstruktif untuk
mewujudkan ajaran Islam itu dalam realitas kehidupan masyarakat moderen sebagaimana
yang menjadi misi dan tujuan Muhammadiyah. Pemimpin yang demikian akan mampu
menjadi teladan (uswah hasanah) sekaligus mampu mengarahkan umat serta masyarakat
modern yang religius (agamis) sesuai misi dan tujuan Muhammadiyah. Dengan sikap
positip ini, seorang pimpinan, termasuk pemikiran-pemikirannya tidak akan terasing
dari berbagai prcaturan pemikiran yang semakin deras dalam masyarakat modern, bahkan
ia akan mampu menjadi teladan dan pengarah dalam menghadapi arus kehidupan
modern itu.
III
Dari gambaran pemikiran, uraian dan permasalahan di atas, maka yang terpenting
adalah bagaimana pola kebijakan Muhammadiyah di bidang yang paling strategis dan
mendasar yaitu kepemimpinan. Dengan kebutuhan kita akan format (bentuk) kepemimpinan seperti di atas, maka pola kebijakan dimaksud perlu dikembalikan kepada landasan
dasarnya terlebih dahulu agar dengan demikian tidak terjadi kekaburan apalagi
kehilangan dasar dan arahnya. Landasan dasar dimaksud adalah kembali kepada hakekat
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercirikan da’wah amar ma’ruf nahi munkar
dan tajdid fil Islam yang bersumber kepada Al-Qur‘an dan As-Sunnah. Mengenai format
pemahaman Islam dalam Muhammadiyah dengan jelas terdapat dlam rumusan-rumusan
Muqaddimah Anggaran Dasar, Masalah Lima, Kepribadian, Khittah, Matan Keyakinan
dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, di samping yang telah diteladankan oleh Kiai Haji
Ahmad Dahlan dan para pemimpin Muhammadiyah sesudah beliau. Dengan demikian
konsep peningkatan kualitas pimpinan hendaknya selalu mengacu (mendasarkan)
kepada berbagai rumusan tersebut.
Di samping perlunya landasan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, untuk
memperoleh gambaran tentang criteria ideal pimpinan Muhammadiyah dalam perspektif
masa depan, perlu adanya pendekatan terhadap beberapa masalah dan pemikiran
mengenai dinamika kehidupan bangsa dan pembangunan Nasional, kehidupan umat
Islam dan Muhammadiyah pada khususnya.
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BAB II
PENINGKATAN WAWASAN PEMIKIRAN
1.

2.

Permasalahan Global
Seluruh peradaban manusia menjelang abad ke-21 ini menghadapi suatu tantangan
berat. Tidak dapat dibantah bahwa perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK) ternyata memiliki dimensi manfaat dan sekaligus mudlarat.
Aspek positif perkembangan IPTEK antara lain meliputi:
a. Makin terkuaknya berbagai rahasia alam karena bertambahnya kepekaan
manusia dalam memahami segenap realitas.
b. Menambah kemampuan manusia untuk meningkatkan daya dukung sumber
daya alamiah.
c. Memperlancar komunikasi antar bangsa sehingga terjadi akulturasi budaya tanpa
dibatasi oleh ruang dan waktu.
d. Menambah tingkat kenyamanan hidup materiil, jauh melampaui apa yang pernah
dicapai manusia sekitar setengah abad yang lalu.
Namun demikian kemajuan IPTEK tidak cukup jika hanya dilihat dari sudut
manfaatnya, di dalam realitasnya, pada waktu yang sama peradaban manusia
dihadapkan pada kenyataan:
a. Bertambah rakusnya manusia untuk mengejar ap saja yang telah dijanjikan oleh
filsafat positivisme, yakni memburu kemakmuran fisik materiil. Eksploitasi alam
dan sumber daya secara berlebihan mengakibatkan makin rusaknya ekosistem,
yang pada giliran berikutnya dapat mengancam masa depan kelestarian alam.
b. Munculnya persaingan tidak sehat untuk memperebutkan aset-aset ekonomi,
yang kemudian menimbulkan globalisasi ekonomi dan ketergantungan absolut
negara-negra kecil kepada negara-negara besar.
c. Disparitas (jarak) antara negara maju dan negara terbelakang dan sedang
berkembang ditandai oleh dominasi negara yang tersebut pertama terhadap negara
yang tersebut belakangan pada hampir segala segi kehidupan.
d. Kalkulasi rasionalitas ekonomi dan administrasi yang dijadikan pertimbangan
satu-satunya dalam memberi bobot bagi segala aktivitas manusia makin
menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral-spiritual, yang ditandai oleh
sekularisasi dan desakralisasi segeap tatanan perabadan modern.
e. Timbulnya berbagai perilaku menyimpang sebagai bagian tak terpisahkan dari
peradaban materialistic, serba mewah dan individualistic, yang dapt mengancam
segala tatanan yang mapan serta akan menjungkirbalikkan segala nilai suci.
Kehidupan makin ditandai oleh gejala alienasi, kehampaan nilai dan serba relatif.
f. Perang nuklir merupakan rasio yang terberat manakala perkembangan IPTEK
makin dijauhkan dari kendali moral dan agama, yang akibatnya dapat
menghancurkan segala umat manusia dan segenap isi jagad raya.
Permasalahan Nasional
Bangsa Indonesia kini sedang berpacu mengejar ketinggalan di bidang IPTEK.
Pembangunan selama 20 tahun terakhir telah mampu memberikan daya dukung
dalam proses akselerasi modernisasi. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ratarata di atas 5 (lima) persen per tahun selama Orde Baru bangsa Indonesia telah
berhasil mengatasi kemelut ekonomi, yang oleh berbagai badan dunia telah pula
diakui sebagai salah satu negara berkembang yang dapat mengatasi berbagai
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3.

rintangan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.
Dengan kata lain sampai tahun pertama PELITA V bangsa Indonesia telah memiliki
landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi.
Di bidang politik harus pula diakui, kehidupan politik yang stabil sudah menjadi
cirri pokok format politik Orde Baru, dan dalam batas-batas tertentu bangsa kita juga
telah mempu melakukan langkah-langkah strategis dalam menciptakan infra dan
suprastruktur politik dalam rangka pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen. Salah satu cirinya yang lain, ialah terciptanya pemerintahan
yang stabil dan kuat.
Begitu pula pada aspek social budaya, aktivitas pembangunan telah memberikan
dasar-dasar yang memadai untuk mengaktualisasikan potensi budaya bangsa. Angkaangka statistik menyangkut berbagai segi pada dimensi social-budaya menunjukkan
grafik yang meningkat dari PELITA I sampai ke PELITA V. Di bidang pendidikan,
kesehatan, kesejahteraan social, keluarga berencana, pengembangan IPTEK dan
budaya yang menunjukkan adanya hasil-hasil yang menggembirakan baik secara
kualitatif maupun kuantitatif. Tidak jauh berbeda situasinya dengan segi-segi yang
telah disebutkan di muka, dalam lapangan keagamaan pun bangsa kita telah dapat
membangun rumah peribadatan, kelembagaan agama dan saling pengertian antar
umat beragama.
Namun demikian, setiap kemajuan yang dicapai tentu akan diikuti oleh
kelemahan yang inheren di dalamnya. Beberapa butir berikut dapat menggambarkan
sisi kelemahan yang perlu kita carikan jalan pemecahannya di dalam meneruskan
program pembangunan di masa depan:
a. Di bidang ekonomi tuntutan dan pemerataan sebagai upaya mengatasi
kemiskinan dan keterbelakangan makin meningkat. Pembangunan yang lebih
berorientasi untuk mengangkat martabat golongan lemah harus lebih
diprioritaskan, agar proses dan hasil pembangunan benar-benar memihak pada
semua warganegara, sehingga keadilan ekonomi seperti dimaksud pasal 33 UUD
1945 dapat menjadi kenyataan.
b. Aspek politik yang perlu memperoleh penekanan adalah:
- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut
serta di dalam segenap proses politik sesuai dengan hak-haknya.
- Mengembangkan budaya politik partisipatif, egaliter/demokratik dan
terbuka.
- Mendorong infrastruktur politik dan ORMAS dapat berperan aktif sebagai
kekuatan yang mampu mendidik kesadaran dan kepekaan politik rakyat
dan sekaligus dapat melakukan kontrol social dan politik.
c. Di lapangan social-budaya perlu kebijakan yang dapat memacu masyarakat untuk
dapat memenuhi panggilan hidup sebagai warga negara yang memiliki aspirasi
dan kepentingan yang makin beragam, sebagai realisasi dari upaya meningkatkan
martabat hidup.
Permasalahan Umat Islam
Sebagai golongan mayoritas maka persoalan yang dihadapi oleh seluruh bangsa
Indonesia hampir dapat diidentikkan sebagai masalah umat Islam pula. Melalui
pembangunan selama ini tentu saja realitas umat Islam sekaligus menunjukkan
adanya tanda-tanda ke arah kemajuan atau optimistik di satu pihak, tetapi tidak
pula dapat dibantah bahwa melalui pembangunan ada pula umat Islam yang

376  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar

4.

mengalami proses marginalisasi. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa
seandainya umat Islam dapat lebih memanfaatkan momentum pembangunan di masa
mendatang, terbuka peluang bagi mereka untuk bersaing dengan umat beragama
lainnya.
Secara spesifik persoalan pokok umat Islam di Indonesia berkisar di sekitar:
a. Meningkatkan partisipasi aktif di dalam pembangunan pada umumnya.
b. Mengaktualisasikan pembangunan yang berwawasan ke-Indonesiaan tetapi
sekaligus juiga Islami, yakni kehidupan yang dilandasi dengan moralitas yang
bersumber dari nilai-nilai tansendental-Islami, sebagai salah satu concern utama
(kepribadian yang mendalam) dan sekaligus sebagai kepentingan yang harus
direalisasikan di dalam praksis pembangunan.
c. Mengupayakan tumbuh-suburnya iklim berfikir keagamaan sebagai prasyarat
untuk teraktualisasikannya nilai-nilai dan ajaran Islam di dalam kehidupa seharihari.
d. Menghidupsuburkan suasana kehidupan religius yang mengutamakan
kebersamaan/kesetiakawanan sosial dalam segenap lingkungan masyarakat.
e. Meningkatkan posisi umat Islam dalam persaingan memasuki lapangan kerja,
termasuk di dalamnya memajukan pendidikan umat Islam serta ketrampilan
professional.
f. Mengaktifkan lembaga Islam yang sudah ada dan melakukan diversifikasi
kelembagaan untuk mewadahi berbagai aspirasi dan kepentingan umat Islam
yang makin beraneka ragam.
Permasalahan Muhammadiyah
Dalam memasuki usia ke-80, Muhammadiyah telah menunjukkan prestasi dan
peranan yang cukup besar dalam pembaharuan kehidupan umat Islam maupun
dalam sejarah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga Muhmmadiyah dipandang sebagai gerakan Islam modern dan pembaharuan terbesar di dunia
Islam. Keberhasilan Muhammadiyah antara lain dalam pembaharuan pemikiran
Islam dengan mengembalikan pada sumbernya yang aseli, yakni Al-Quran dan AsSunnah dan dengan mengembangkan tajdid, modernisasi pendidikan,
mengembangkan sikap dan pemikiran yang apresiatif terhadap kemajuan,
modernisasi gerakan Islam melalui pengembangan manajemen dan organisasi
modern, dan dalam meningkatkan kualitas hidup umat dan masyarakat melalui
gerakan Amal Usahanya di bidang pendidikan, kesejahteran umat pelayanan social,
membangun sarana dan prasarana fisik dan upaya-upaya dakwah lainnya baik
yang bersifat bilisanil-qaul maupun bi-lisanil-hal.
Prestasi dan peran yang demikian besar itu menunjukkan bahwa arah dan misi
gerakan Muhammadiyah adalah relevan dalam menjawab tantangan permasalahan
yang dihadapi sebagai porwujudan dari pemahaman dan pengamalan Islamnya.
Hal demikian juga sebagai modal bagi Muhammadiyah bahwa sebagai Gerakan
Islam dan Gerakan Dakwah Muhammadiyah memiliki misi dan arah yang benar
dan peluang yang cukup besar dalam menjawab tantangan dan permasalahan umat,
masyarakt, dan bangsa di tengah kehidupan dunia modern diwasa ini bahkan untuk
masa-masa mendatang, dengan tetap menuntut pembaharuan-pem- baharuan
langkah gerakannya sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Islam yang
diyakininya.

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-42 (1990)  377
Dalam lima tahun terakhir ini, sejak Muktamar ke-41, perkembangan Muhammadiyah menunjukkan kemajuan-kemajuan lebih berarti dan dapat dikembangkan
lebih lanjut pada periode-periode mendatang. Di antara kemajuan-kemajuan yang
berarti itu adalah:
a. Dalam perjuangan cita-cita ditandai dengan semakin meningkatnya semangat
dan tekad dari warga dan pimpinan Muhammadiyah di hampir seluruh
tingkatan untuk membawa Muhammadiyah ke arah yang lebih maju, lebih baik
dan lebih berkualitas di masa mendatang, yang disertai langkah-langkah kongkrit
guna mewujudkannya.
b. Dalam pemikiran ditandai dengan semakin berkembangnya ide-ide, gagasangagasan, konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan forum-forum kajian yang
lebih maju sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan Muhammadiyah
selain sebagai gerakan amal, juga sebagai gerakan pemikiran dan kebudayaan,
sebagai perwujudan dari peran dan keberadaan dirinya sebagai Gerakan Islam.
c. Dalam Gerakan Amal Usaha ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah
(kuantitas) dan mutu (kualitas) Amal Usaha Persyarikatan dengan
kecenderungan adanya upaya-upaya serius untuk meningkatkan kualitas guna
mengejar ketinggalannya dari kemajuan kuantitas.
d. Dalam bidang organisasi ditandai dengan semakin meningkatnya upaya-upaya
konsolidasi, selain maki meningkatnya pelaksanaan program Persyarikatan yang
diwujudkan oleh Majelis, Badan, Lembaga, dan Organisasi otonomnya.
e. Dalam pengembangan masyarakat selain yang menjadi bidang garap Amal
Usaha Muhammadiyah, ditandai dengan perintisan dan pengembangan
program-program peningkatan kehidupan social ekonomi masyarakat bawah di
pedesaan dan daerah suku terasing, masyarakat transmigrasi, dan sebagainya.
f. Dan kemajuan-kemajuan lainnya seperti di bidang sarana dan prasarana fisik,
dan lain-lain.
Namun di tengah kemajuan yang dicapai itu, masih terdapat permasalahanpermasalahan yang harus dipecahkan antara lain:
a. Berbagai pemikiran yang b erkembang tampak masih belum terintegrasi sebagai
pemikiran Muhammadiyah, sehingga jika proses integrasi ini tidak tercipta akan
dapat menimbulkan polarisasi pemikiran di kalangan warga dan pimpinan
Muhammadiyah.
b. Berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyah, seperti semberdaya
ulama, praktisi, intelektual, potensi kader dan angkatan muda Muhammadiyah
dan potensi-potensi keahlian dari pimpinan dan warga Muhammadiyah, belum
dikembangkan secara optimal dan terpadu sesuai dengan porsi masing-masing
untuk kepentingan gerakan Muhammadiyah.
c. Pengembangan kualitas Amal Usaha Muhammadiyah kalah cepat oleh perkembangan kuantitas, selain dalam kadar tertentu perkembangan Amal Usaha
tersebut sering di luar kemampuan pengendalian Persyarikatan.
Dari uraian di atas, sudah saatnya disadari bersama perlunya concern utama
warga Muhammadiyah untuk menjadikan agenda di atas sebagai pertimbangan dlam
perumusan kebijakan dalam konsep peningkatan kualitas pimpinan dan anggota.
Bisa ditegaskan bahwa sikap yang antisipatif terhadap agenda di atas, akan
merupakan langkah pemikiran baru dari pengembangan makna tajdid fil Islam dalam
Muhammadiyah, di mana selama ini predikat tajdid dalam Muhammadiyah telah
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bersifat appresiatif dan antisipatif terhadap berbagai realitas masyarakat.
Betapa begitu kompleksnya permasalahan pembangunan nasional, kehidupan
umat Islam dan Muhammadiyah sendiri, kiranya perlu lebih difahami dan dihayati
bersama, bahwa bagi Muhammadiyah pada masa mendatang, khususnya
menghadapi tahun 2000 dengan gambaran corak dan kecenderungan barunya, perlu
kapasitas pemikiran (intelektual force) kita untuk ebih mengembangkan dan
mernjabarkan hakekat Islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin ke dalam berbagai
komitmen-komitmen baru terhadap agenda besar bangsa kita serta agenda
peningkatan kualitas derajad umat sebagai mayoritas.
Jika dalam sejarahnya selama ini Muhammadiyah selalu menampilkan dirinya
secara kooperatif (menghindarkan munculnya berbagai gejolak sosial politik
keamanan) dan menyajikan program pencerdasan bangsa di bidang social keagamaan
dan pendidikan cultural, hal mana telah berhasil dengan baik yaitu menciptakan
kondisi nasional berupa terintegratifnya antara Muhammadiyah dengan berbagai
lapisan masyarakat dan pemerintah, maka untuk masa-masa mendatang perlu dijaga
secara selektif, agar pemikiran-pemikiran dan perilaku pimpinan/anggota
Muhammadiyah tetap selalu dalam kerangka pengkokohan negara kesatuan Republik
Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam rangka
terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Hal ini
memerlukan upaya-upaya yang mendasar dari Muhammadiyah, ialah untuk terus
menerus menciptakan kondisi dan situasi umum yang secara politis dan cultural
dapat mendukung tercapainya kembentukan watak dasar manusia Indonesia, ialah
manusia yang berjatidiri sebagai makhluk (ciptaan) Allah SWT. Dengan upaya dan
langkah-langkah seperti ini. Insya Allah persyarikatan kita akan terhindar jauh dari
berbagai pengaruh-pengaruh luar yang secara sosiokultural dan politis akan
membawa persyarikatan pada posisi yang tidak menguntungkan.
BAB III
PENINGKATAN KUALITAS IDEALISME
Yang dimaksud idealisme Muhammadiyah ialah mencakup pengertian tentang
wawasan teologis yang menjadi pedoman dan pengarah Perjuangan Muhammadiyah
seperti yang telah dirumuskan di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, Matan Keyakinan
dan Cita-cita Hidup, Kepribadian, dan Khittah Perjuangan Muhammadiyah (Putusan
Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya).
Muhammadiyah adalah nama persyarikatan yang didirikan oleh K. H. Ahmad
Dahlan, organisasi yang kita berada di dalamnya. Beliau menamakan organisasi yang
didirikan itu dinisbatkan dengan nama Nabi kita, pastilah dengan maksud tertentu, yang
dengan mudah dapat kita pahami. Dahulu beliau menjelaskan bahwa orgnisasi itu diberi
nama Muhammadiyah, tidak lain untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammd saw. Dari
penjelasan beliau itu sudah jelas bahwa ajaran Nabi Muhammad saw. itu perlu diamalkan
dengan organisasi agar lebih tertib dan berkesinambungan, dikerjakan dan menjadi
tanggungjawab bersama-sama serta tidak hanya dikuasai oleh satu kelompok orang.
Karena menggunakan nama Nabi yang Pesuruh Allah itu, maka Muhammadiyah
mempunyai makna yang hakiki, yang dapat kita namakan hakekat Muhammadiyah.
Semua kepribadian dan perilaku Nabi Muhammad saw. itulah Muhammadiyah. Semua
akhlaq dan akwahnya yang mengantar manusia kepada jalan hidup yang benar dan
diridhai Allah, itulah Muhammadiyah. Dengan demikian Muhammadiyah merupakan
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satu totalitas, satu keseluruhan, yang mencerminkan sunnah Rasulullah saw.
Persyarikatan Muhammadiyah membawa kewajiban dan tanggungjawab yang berat bagi
siapa saja yang berada di dalamnya, terutama pemimpin. Inilah yang pertama harus
dipahami dan disadari oleh semua warga Muhammadiyah. Orng masuk Muhammadiyah
harus dengan niat untuk beramal dan beribadah sesuai tuntunan Muhammad Rasulullah
saw. dengan mengharapkan ridha Allah.
Oleh sebab itu setiap orang Muhammadiyah terutama pemimpinnya, harus
menyadari hal itu dan harus insyaf bahwa dirinya dituntut oleh Allah untuk berusaha
semaksimal mungkin meneladari akhlaq Rasululah saw. Oleh sebab itu wajib rajin
beribadah, dermawan, sopan santun, benar-benar menyediakan diri dan kemampunannya
untuk melakukan tugas dan tanggungjawab organisasi.Tulus ikhlas dan jujur serta teguh
mmegang amanah, termasuk dalam bidang keuangan. Harus senantiasa sadar bahwa
bagaimanapun kecil perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah
Subhanahu wata‘ala.
Di samping itu falsafah perjuangan Rasulullah saw. wajib dipelajari dengan
cermat karena di sanalah tergambar Risalah Islamiyah dengan jelas, yang akan mengantar
umat Islam kepada kejayaan. Agama Islam adalah motivasi dan pengarahan. Dari titik
tolak ini jelas bahwa syari‘ah Islam, baik yang berupa ibadah maupun mu‘amalah,
tidaklah selesai jika hanya dilaksanakan secara parsial (sebagian), karena Syari‘at Islam
itu mempunyai tujuan tertentu yakni membina pelakunya kepada kemajuan kondisinya
baik jasmaniah ataupun rohaniah serta sekaligus mengarahkan dia kepada tujuan tertentu
yang lebih maju. Dari sebab itulah maka agama Islam sekaligus juga merupakan Risalah
Islamiyah kepada posisi dan kondisi yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya.
Maka agar tuntunan-tuntutan, kewajiban-kewajiban, dan kualitas warga
Muhammadiyah, terutama pimpinannya, sebagaimana dimaksud terpenuhi sebgatlah
diperlukan adanya upaya peningkatan dalam memahami hakekat Muhammadiyah
disertai pelaksanaannya secara konsisten. Upaya peningkatan kualitas pimpinan
terhadap hakekat Muhammadiyah tersebut secara khusus menyangkut pembinaan
“idealisme”, yang tidak lain sebagai upaya peningkatan pemahaman dan penghayatan
terhadap Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan memperjuangkannya dalam
kerangka gerakan Muhammadiyah.
Peningkatan kualitas idealisme pimpinan dimaksud prinsip-prinsipnya
menyangkut hal sebagai berikut:
1. Pembinaan Muhammdiyah dengan focus Peningkatan Kualitas Pimpinan diarahkan
kepda “bagaimana agar Muhammadiyah mampu mewujudkan identitasnya”, seperti
yang dirumuskan dalam A. D. Muhammadiyah Pasal 1 ayat (1): “Persyarikatan ini
bernama Muhammadiyah, adalah gerakan Islam dan Dakwah Amar Makruf Nahi
Munkar, beraqidah Islam dan bersumber kepada Al-Qur`an dan As-Sunnah.”
2. Kunci keberhasilan untuk mencapai maksud tersebut akan sangat ditentukan oleh
keberhasilan pembinaan terhadap personalia Persyarikatan terutama pemimpin dan
pimpinannya, berdasar pola dasar pembinaan Muhammadiyah.
3. Apabila Muhammadiyah telah mampu mewujudkan identitasnya dengan sebaikbaiknya, barulah Muhammadiyah akan mampu melaksanakan misinya dalam rangka
perjuangan mencapai maksud dan tujuannya.
4. Untuk menyukseskan maksud tersebut, anggota Muhammadiyah terutama pemimpin
dan pimpinannya harus memahami identitas Muhammadiyah seperti yang tersebut
dalam A. D. Muhammadiyah Pasal 1 ayat (1) tersebut dengan setepat-tepatnya lagi

380  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar

5.

6.

7.

8.

9.

secara seragam dan kemudian mewujudkan dengan sepenuh-penuhnya. Hakekat
Muhammadiyah pokok esensinya adalah “identitas Muhammadiyah” itu sendiri.
Anggota Muhammadiyah apabila telah mampu memahami hakekat Muhammadiyah
yang pada pokok esensinya adalah “identitas Muhammadiyah” dimaksud, dengan
memahami A. D. Muhammadiyah lebih lanjut akan tahu “maksud dan tujuan
Muhammadiyah”, yaitu: “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga
terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.”
Untuk pengarahan dan panduan perjuangan Muhammadiyah agar bisa lurus, tidak
menyimpang dan selanjutnya untuk menyusun teori/khittah perjuangannya serta
untuk merumuskan program dan rencana kerjanya bahkan juga untuk
pendayagunaan seluruh potensi yang telah terhimpun dan terorganisir, sangat
diperlukan adanya rumusan yang kongkrit, menyeluruh dan gambling mengenai
apa dan bagaimana sebenarnya “Masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai
Allah SWT.” yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah berdasarkan/bersumber
ajaran Al-Qu`an dan Sunnah (Al-Islam).
Sebelum konsep “Masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.”
dapat disiapkan , dewasa ini kiranya yang tidak kalah pentingnya untuk dirumuskan
adalah: “Pola dasar pembinaan Muhammadiyah” yang selanjutnya untuk dijadikan
pengarahan dalam meningkatkan kualitas pemimpin dan pimpinan Muhammadiyah.
Berpegang kepada ayat 207 dan 208 surat Al-Baqarah terdapat penegasan bahwa
dalam memasuki agama Islam, haruslah secara total/utuh. Antara lain yaitu apabila
kita telah berpegang kepada ide-ide prinsip yang berdasarkan ajaran-ajaran Agama
Islam, maka untuk mewujudkan/merealisasikannya haruslah berpedoman pula pada
petunjuk-pengarahan dari ajaran agama Islam itu.
Perjuangan untuk mencapai maksud dan tujuan “Menegakkan dan menjunjung tinggi
Agama Islam sehingga terwujud masayrakat utama, adil dan makmur yang diridhai
Allah SWT.” yaitu perjuangan mewujudkan “Baldatun Thayyibatun wa rabbun
Ghafur” adalah termasuk ide agama Islam sekaligus juga prinsip Agama Islam.

Berhubungan dengan itu, untuk keberhasilan dalam realisasinya harus berdasarkan
petunjuk-petunjuk dan ajaran Islam juga. Dalam hal ini yaitu seperti tersebut dalam
Surat Ali Imran ayat 101 pertama sampai ayat 104 dan lebih lanjut sampai ayat 112.

Terjemahannya:
101. … dan barangsiapa beri’tisham kepada (tali agama) Allah, maka sungguh ia pasti ditunjuki
jalan yang lurus.
102. Wahai orang-orang yang telah beriman, perhatikanlah: “bertaqwalah kalian kepada
Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali
kalian dalam keadaan ber-Islam.”
103. Dan beri’tishamlah kalian kepada tali (agama) Allah secara bersama-sama dan jangnlah
kalian berpecah-belah. Ingatlah kalian akan nikmat Allah atas kalian yaitu ketika keadaan
kalian dahulu orang-orang yang bermusuhan, maka Allah telah menghimpun di antara hati
hati kalian lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Dan juga ketika keadaan kalian
dahulu telah berada di tepi jurang api neraka, maka Allah telah menyelamatkan kalian
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daripadanya. Seperti itulah Allah menerangkan kepada kalian akan ayat-ayat-Nya, mudahmudahan kalian mendapatkan petunjuk.
104. Dan hendaklah ada kalian/sebagian dari kalian itu umat (kelompok orang yang
terorganisir oleh ikatan kesamaan tujuan) yang sama-sama melakukan dakwah Islam dan
amar ma’ruf nahi mungkar. Dan orng-orang itu, mereka adalah orng-orng yang bahagia
(jaya).
Tafsirnya:
a. Ayat 101 tersebut adalah penegasan Allah SWT. pada saat Rasulullah saw. bersamasama sahabatnya berjuang untuk memenangkan/menegakkan Agama Islam
menghadapi orang-orang Ahli Kitab yang berjuang untuk menegakkan keyakinan
dan cita-cita hidup mereka masing-masing.
b. Ayat 102 s.d. 104 adalah petunjuk pengarahan Allah untuk keberhasilan dalam
beri’tisham kepada Agama Allah, yaitu:
1. Pembinaan ketaqwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya Taqwa kepadaNya dengan ber-Islam yang sebenar-benarnya sepanjang hidupnya.
2. Perjuangn berpegang teguh kepada agama Allah untuk memenangkannya
menuntut kemampuan mengkonsepsikan ajaran-ajarannya dalam seluruh aspek
hidup dan kehidupan manusia/masyarakat.
3. Selanjutnya perjuangan tersebut menuntut kesanggupan menghimpun potensi
secara total dan kompak.
4. Sesudah itu dituntut kemampuan untuk mengorganisir potensi tersebut dengan
sebaik-baiknya.
5. Kemudian harus mampu mendayagunakan potensi yang telah terorganisir itu
untuk melaksanakan tugas dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi mungkar.
Rumah “pola dasar” Pembinaan Muhammadiyah.
Dari rangkaian ayat-ayat tersebut dapat dirumuskan pola dasar pembinaan Muhammadiyah
dalam perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud
masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. sebagai berikut:
a. Penanaman keyakinan yang mendalam dn kokoh kuat akan kebenaran janji Allah
bahwa barangsiapa beri’tisham kepada (tali agama) Allah pasti diberi petunjuk
kepada jalan yang lurus.
b. Pembinaan ketaqwaan kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya
dengan ber-Islam yang sebenar-benarnya sepanjang hidupnya.
c. Peningkatan kemampuan untuk mengkonsepsikan ajaran agama Islam dalam seluruh
aspek hidup dan kehidupan pribadi dan masyarakat.
d. Penghimpunan potensi uamt secara total dan kompak.
e. Pengorganisasian potensi yang telah terhimpun dengan sebik-baiknya dan seefektifefektifnya.
f. Pendayagunaan potensi yang telah terorganisir untuk tugas perjuangan “Dakwah
Islam amar ma’ruf nahi mungkar” dengan manajemen yang baik dan tepat.
Pola dasar tersebut adalah untuk landasan dan pengarahan peningkatan pembinaan
kualitas Pemimpin dan Pimpinan Muhammadiyah.
Adapun ayat 105 s.d. 112 adalah petunjuk pengarahan Allah SWT. dalam perjuangan
Islam lebih lanjut, yaitu sesudah perjuangan dalam tahap pertama tersebut berhasil.
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Maka dengan landasan dan arah pemahaman hakekat Muhammadiyah dalam
memahami dan mengamalkan Islam sebagaimana menjadi misi dan tujuan
Muhammadiyah seperti dimaksud di atas, seyogyanyalah dilakukan pembinaan kualitas
pimpinan Muhammadiyah terutama yang mencakup aspek idealisme sesuai pengertian
dimaksud.
BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS AKHLAK
1. Akhlak Kepemimpinan
Adalah sudah sunnah Ilahi, bahwa setiap makhluk terutama manusia selalu
ada apa yang disebut pemimpin dan yang dipimpin, agar kemauan dan pendapat tidak
menjadi berserak-serak, yang pada gilirannya menimbulkan perpecahan, perselisihan,
dan rusaknya hubungan dan ikatan. Setiap kelompok yang tidak memiliki pemimpin,
kepada siapa orang kembali kepadanya dalam memecahkan kesulitan, niscaya akan
mengalami kekacauan dan kerisauan, bahkan kebingungan.
Pemimpin bagi sekelompok orang, adalah merupakan jiwa dan nyawanya. Kalau
pemimpin baik, maka akan baiklah kelompok itu, sebaliknya kalau pemimpin rusak maka
akan rusak pulalah kelompok itu. Pemimpin adalah merupakan penegak yang jika
kelompok itu jatuh tergelincir, dia akan membangunkan; jika kelompok tersesat maka dia
akan menunjukkan jalannya; jika kelompok itu terjatuh maka dia akan menolongnya.
Kelompok tanpa pemimpin akan mengalami keruntuhan. Namun dalam
kelompok yang terlalu banyak peminat yang ingin memimpin, akan lebih menderita.
Minat untuk menjadi pemimpin adalah satu hal, sedang kemampuan untuk memimpin
merupakan hal yang lain sama sekali.
Pemimpin harus memiliki akal yang sehat, memiliki kecerdasan yang memadai,
berilmu dan berpengalaman, peka dan memiliki keperwiraan serta harga diri. Di samping
itu dia juga harus memiliki dedikasi, kejujuran, keberanian dan sanggup berkurban untuk
kelompok yang dipimpinnya. Mereka yang tidak memiliki karakter seperti tersebut di
atas, akan lebih baik tidak memaksa diri menjadi pemimpin.
2.

Pemimpin Muhammadiyah
Muhammadiyah adalah persyarikatan di mana orang menyatu karena adanya
kesamaan. Sama dalam akidah dan keimanan, sama pula dalam keinginan menuju citacita hidupnya. Karena itu Muhammadiyah sebagai persyarikatan juga perlu memiliki
pemimpin dan pimpinan. Yaitu pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan,
pimpinan yang mampu menjalankan kepemimpinannya.
Di kalangan Muhammadiyah pada akhir-akhir ini sering terasa adanya
kegoncangan dalam masalah pemimpin dan kepemimpinan. Dalam satu bidang, kadangkadang terasa adanya minat yang kelewat besar dari seseorang untuk memimpin, sehingga
terjadi saling berebut, dan malahan saling jatuh-menjatuhkan, saling fitnah memfitnah
dan saling siasat menyiasati satu dengan yang lain. Tragisnya, hal yang demikian terjadi
justru dalam bidang yang telah menjadi kebanggaan karena suksesnya seseorang
menangani bidang tersebut.
Diharapkan bahwa pada masa mendatang akan muncul pemimpin dan pimpinan
dalam Muhammadiyah yang sungguh-sungguh merupakan Manusia Mukhlisun dan
Muslikhun. Bukan manusia Fasaqoh yang rendah, pembawa fitnah dan kemaksiatan,
bukan pula manusia bejat akhlak kekasih syetan.
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Sudah menjadi sifat pembawaan, bahwa semua orang pada dasarnya suka
memimpin. Namun sebenarnya yang berhak memimpin adalah hanya sedikit. Pemimpin
bukanlah benda yang dapat diperjualbelikan, dan bukan pula merupakan pakaian yang
setiap orang memakainya adalah sekaligus menjadi pemimpin. Demikian juga dalam
Persyarikatan Muhammadiyah, yang mendambakan Matsalul A’la yang sangat tinggi,
sebagaimana telah dengan mapan dilukiskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar,
Khittah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, dan Kepribadian Muhammadiyah.
Sifat pemimpin dan pimpinan dalam Muhammadiyah bukan sesuatu yang
mudah dibuat, apalagi dibuat-buat semacam pemimpin karbitan. Bukan pula pemimpin
yang dibutuhkan dalam Muhammadiyah, mereka yang sanggup mengeluarkan sejumlah
uang, menebar orang-orangnya berkampanye, untuk mendapatkan simpati dari orang
banyak, agar berbaris di bawah bendera kepemimpinannya. Bukanlah macam itu
pemimpin yang dibutuhkan dalam Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah dipimpin
oleh orang yang demikian, niscaya yang dicri oleh Muhammadiyah tidak akan pernah
ketemu, sedang yang ketemu adalah yang sama sekali tidak dicari.
Pemimpin yang dibutuhkan Muhammadiyah adalah mereka yang sungguhsungguh memiliki Akhlak Kepemimpinan yang tinggi. Dia memiliki akhlak Islami dan
sekaligus Qur’ani. Berjiwa bersih, jujur dan bercita-cita tinggi, cerdas, arif, sabar, harga
diri, berkharisma dan percaya diri. Pemimpin Muhammadiyah yang demikian, niscaya
akan mampu menyatukan umat Muhammadiyah dalam berjuang, mampu pula menyentuh
hati untuk berkurban, ditaati semua ajakan dan ucapannya.
Pemimpin Muhammadiyah sebaiknya bukan mereka yang berminat merebut kursi
pimpinan. Tetapi yang lebih baik, adalah mereka yang apabvila kepercayaan telah
diberikan, tidak menghindar dan menyingkir. Bagi mereka itu, beramal dalam
Muhammadiyah akan tetap dan mantap, baik ia dipercaya sebagai pemimpin ataupun
sebagai yang dipimpin. Kalau dia sedang memimpin, akan selalu bersifat tawadlu’, lembut,
sederhana, cinta-kasih, tidak congkak, tidak takabur. Dan akan pandai memelihara
kegembiraan dlam beramal, memelihara kedamaian dan kesejukan, dan memberi harapan
keberhasilan.
Kemampuan memimpin adalah merupakan anugerah Allah yang diberikan
kepada seseorang, kadang tidak diberikan kepada orang lain. Kemampuan tersebut kadang
diperoleh bukan karena sengaja dia belajar dan ditatar tentang ilmu kepemimpinan,
namun di atelah memiliki seni kepemimpinan yang tinggi (Art of Leadership) yang
membuahkan keberhasilan amal yang membanggakan dan patut disyukuri. Rasul Allah
dalah tauladan yang sangat jelas. Dia berhasil memimpin uamt, bukan karena dia memiliki
pengetahuan luas tentang ilmu kepemimpinan (leadership), bukan pula orang yang pernah
lulus dari lembaga pendidikan tentang kepemimpinan, namun ia adalah orang yang
mendapatkan anugerah dari Allah.
Kalau ternyata di masa mendatang, Muhammadiyah mendapat pemimpin yang
beranugerah tersebut, kita tidak perlu ragu untuk mentaati dan mengikuti langkah
kepemimpinannya, menolong dan membantu melaksanakan programnya dan bukan
sebaliknya kita pasang kuda-kuda untuk menghalangi dan menjatuhkannya, mendengki
dan menjauhkan orang dari padanya. Dengan demikian kita berarti telah berbuat baik
dan berjasa kepada umat, sehingga termasuk dalam golongan Mukhsinin.
Pemimpin atau pimpinan seharusnya selalu berusaha memiliki beberapa hal,
yaitu: (a) Memahami dengan sungguh-sungguh, apa sebenarnya Muhammadiyah itu
dan lebih dri itu apa sebenarnya Islam itu; (b) ikhlas; (c) beramal; (d) berjuang; (e)
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pengurbanan; (f) ketaatan; (g) kemantapan; (h) persaudaraan; (i) percaya.
Dalam persyarikatan perlu juga digalakkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Beribadah dengan benar dan rajin seperti tuntunan Rasul.
b. Membiasakan bedoa dan membaca Al-Qur‘an sambil berusaha memahami artinya,
suka mempelajari riwayat Rasul Allah dan juga sejarah masa lampau.
c. Memelihara kesehatn jasmani, dengan olah raga atau lainnya, sambil menjauhi apa
saja yang merusak dan mengganggu kesehatan.
d. Memperhatikan kesehatan dan kebersihan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan
tempat kerja.
e. Berbicara benar dan menjauhi kebohongan.
f. Memenuhi janji dan kesanggupan.
g. Berani berterus terang dan jujur dalam kebenaran.
h. Memiliki ketenangan dalam bersikap tawadhu’ namun tidak menghinakan diri, peka
terhadap yang baik dan yang buruk, bergembira terhadap yang baik, kecewa terhadap
yang buruk.
i. Bertindak adil terhadap segala hal. Kemarahan jangan menutup kebaikan, kerelaan
hati jangan menutup kesalahan.
j. Suka berjasa untuk kesejahteraan umum, merasa bersyukur setiap kali berhasil
menolong orang lain, suka menengok kawan yang sedang skit dan suka meringankan
derita orang merskipun hanya sekedar ucapan menghibur.
k. Bersikap ramh dan murah hati, seka memaafkan kawan yang bersalah, lembut dan
menyenangkan dalam pergaulan dengan siapapun, sambil memelihara sopan santun Islami.
l. Suka membac buku-buku yang bermanfaat, suka menulis bagi mereka yang memang
mampu menulis, mendalami ilmu bagi mereka yang memiliki keahlian bidang khusus,
dan suka selalu mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, terutama yang
menyangkut persoalan dunia Islam.
m. Suka hidup dan berbuat ekonomis, dan hemat, dan tidk sungkn mengerjakan apa
saja yang bermanfaat meskipun mungkin nampak sederhana.
n. Tidak mendidik remaja-remaja kita untuk selalu bernafsu untuk menjadi pegawai,
namun kalau memang kesempatan terbuka, tidak harus ditinggalkan.
o. Selalu berusaha mendapatkan rizki yang halal.
p. Meningkatkan mutu etos kerja di kalangan kita sambil memajukan pembangunan,
perusahaan, perindustrian, pertanian dan lain-lain.
q. Kita semua warga persyarikatan jangan ada yang tertinggal tidak terlibat dalam
usaha dakwah meski apapun dan seberapapun yang dapat diberikan untuk itu,
entah berwujud harta atau apapun.
r. Selalu menyempatkan diri bertaqarrub kepada Allah, mengingat akhirat, entah
berwujud shalat nawafil, shalat lail, puasa sunat, dan lain-lain.
s. Mempererat persahabatan di antara kita, dengan saling anjangsana, silaturahmi,
menyapa dan menyapa, saling menolong dan membantu.
t. Saling mengadakan mudzakarah, saresehan tukar fikiran tentang persoalan yang
menyangkut Islam, terutama di kalangan keluarga besar Muhammadiyah.
Atas dasar prinsip-prinsip akhlak kepemimpinan dalam ber-Muhammadiyah
sebagaimana disebutkn di atas, maka aspek akhlak hendaknya menjadi bagian penting
yang tidak terpisahkan bahkan perlu mendapat penekanan dalam peningkatan kualitas
pimpinan Muhammadiyah.
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BAB V
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PIMPINAN
Menyadari akan pentingnya proses pewarisan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar serta gerakan
tajdid fil Islam yang menjadi amanat bagi para pemimpin dan warga Muhammadiyah
yang menuntut kualitas idealisme, akhlak, dan wawasan pemikiran, maka diperlukan
program peningkatan kualitas pimpinan Muhammadiyah dengan memperhatikan dua
hal pokok, yaitu: (1) kebijakan rekrutmen tenaga pimpinan, dan (2) pembibitan, penyegaran,
dan peningkatan kualitas pimpinan.
Sesuai dengan sifat Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin yang tak terbatasi
oleh ruang dan waktu, dan dengan memandng perlu akan pentingnya proses pewarisan
nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah sebagaimana dimaksud di atas, yang secara
historis telah berhasil menempatkan dan menampilkan Muhammadiyah dalam posisi
yang inheren dengan tuntunan Islam dan tuntutan perubahan serta perkembangan
masyarakt, bangsa, dan negara di segala bidang maka dalam langkah kebijakan rekrutmen
pimpinan Muhammadiyah diperlukan hal-hal berikut:
a. Tingkat pemahaman dan penghayatan ke-Islaman dan keteladanan pengamalannya
dalam keluarga dan masyarakat.
b. Tingkat kualitas idealisme (komitmen, loyalitas dan dedikasi dalam bermuhammadiyah)
c. Tingkat kualitas akhlak dan wawasan pemikiran.
d. Tingkat pengalaman organisasi di lingkugan Muhammadiyah.
e. Memberikan kepercayaan dan kesempatan yang lebih proporsional pada unsure
angkatan muda Muhammadiyah sebagai sumber daya kader utama bagi
persyarikatan dengan tetap membuka peluang secara selektif bagi simpatisan yang
ingin mnemberikan peran positifnya bagi perjuangan Muhammadiyah.
Di samping adanya pola rekrutmen tenaga pimpinan Muhammadiyah sebagaimana prinsip di atas, diperlukan juga alternatif program yang dapat dilaksanakan dalam
pembibitan, penyegran, dan peningkatan kualitas pimpinan Muhammadiyah. Mengenai
alternatif program ini sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-33, 37, 38,
39, 40, dan 41 yang secara tegas menyebutkan perlunya program kaderisasi secara terus
menerus sebagai upaya menyiapkan kader-kader pimpinan Muhammadiyah, dan sesuai
juga dengan surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 09/__/1989
tentang Pedoman Perkaderan Muhammadiyah yang menetapkan Sistem Perkaderan
Muhammadiyah sebagai pedoman dan tuntunan penyelenggaraan kaderisasi dalam
persyarikatan.
Maka upaya peningktan mutu (kualitas) pimpinan Muhammadiyah dilakukan
dengan penyelenggaraan kegiatan kaderisasi dan penyegran kepemimpinan dalam
Muhammadiyah melalui jenis-jenis program sebagai berikut:
1. Darul Arqam: yang bertujuan membentuk cara berpikir dan sikap yang sama tentang
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Gerakan Dakwah amar ma’ruf nahi mungkar
dan Gerakan Tajdid.
2. Baitul Arqam: tujuannya sama dengan Darul Arqam, hanya berbeda dalam hal lama
waktu penyelenggaraannya.
3. Up-Grading: dengan tujuan khusus peningkatan mutu kepemimpinan dalam
penyamaan gerak dan langkah organisasi dan pelaksanaan program persyarikatan.
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4.

Refreshing: dengan tujuan untuk memperkaya wawasan pemikiran mengenai
berbagai masalah actual yang berkembang guna mendapatkan responsi dan
antisipasi positif dari pimpinan.
5. Job Training: dengn tujuan untuk memberikan pelatihan keahlian jabatan bagi para
pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan pekerja lapangan social, dakwah, dan
sebagainya.
6. Pengajian Khusus: dengan tujuan penyatuan, pendalaman wawasan dan kajian
masalah-masalah khusus ditinjau dari perspektif Islami.
7. Pendidikan Politik: dengan tujuan peningkatan pemahaman dan kesadaran
pimpinan dalam aspek politik, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.
Dengan jenis-jenis program di atas (butir 1 – 7), dimaksudkan sebagai upaya
persyarikatan secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar
persyarikatan dalam:
1. Bidang pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas aqidah, akhlaq
pimpinan agar setiap aktivitas persyarikatan (pimpinannya) dalam semua hal dapat
selalu dijiwai, dilandasi dan diorientasikan kepada kesesuaiannya dengan nilai
aqidah dan akhlaq Islami.
2. Bidang pembinaan, peningkatan dan pengembangan wawasan pemikiran keislaman,
kemuhammadiyahan, social, politik, cultural dan permasalahan-permasalahan serta
pemikiran yang actual yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh
kehidupan bermuhammadiyah. Hal ini terasa semakin mendesak sebagai kebutuhan
para pimpinan, agar setiap pemikiran maupun langkah-langkah organisasi yang
diputuskan sebagai “kebijakan pimpinan Muhammadiyah” tidak hanya berdimensi
internal memenuhi kepentingan Muhammadiyah saja, tetapi juga berdimensi social
budaya secara luas. Kemudian untuk kepentingan kualitas kader, pembinaan di
bidang tersebut di atas diharapkan akan menghasilkan kader-kader yang andal yang
tidak hanya memenuhi hajat dan hasrat kaderisasi pimpinan Muhammadiyah, majelis,
badan, lembaga, ortom dan amal usaha, tetapi sekaligus guna kepentingan
peningkatan peran Muhammadiyah, untuk lebih dapat berperan sebagai “badan
pembibitan dan pengembangan sumber daya kader” dan pemasok “selective leaders”
bagi keperluan masyarakat, organisasi professional dan bangsa serta negara.
3. Bidang pembinaan dan pengembangan serta peningkatan profesionalisme dalam
memenej Muhammadiyah. Dengan semakin besar dan berkembangnya
Muhammadiyah dengan amal usahanya yang multivariasi, maka setiap pimpinan
di semua eselon semakin dituntut untuk melengkapi kapasitas pegetahuan dan
ketrampilan/keahliannya yang canggih dan berdisiplin untuk memenej
Muhammadiyah agar tetap sesui dengan “kepribadiannya” sekaligus mencerminkan
penampilan perilaku organisasinya yang modern, tertib di bidang administrasi,
komunikasi, evaluasi, dn pengembangannya selaras dengan tingkat perkembangan
teknologi.
Di samping dengan pola rekrutmen dan penerapan jenis-jenis program
peningkatan kualitas pimpinan/anggota tersebut, perlu juga disusun program lain yang
bersift nasional maupun regional yang mendukung secara optimal upaya menciptakan
kualitas pimpinan Muhammadiyah pada masa mendatang, dengan program-program
sebagai berikut:
1. Menciptakan pola hubungan antar Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang hingga
Ranting berupa kunjungan Pimpinan ke bawah dengan agenda yang telah disusun
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terlebih dahulu, sehingga kunjungan tersebut dapat dijadikan forum problem solving
terhadap masalah yang berkembang.
2. Merintis pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Muhammadiyah
sebagai pusat pengembangan sumberdaya insani dengan prioritas pelaksanaan yang
pertama di tingkat Pimpinan Pusat dan prioritas kedua di tingkat regional dalam
periode 1990 – 1995. Untuk merealisasikan program ini perlu digerakkan dan
diorganisir adanya mobilisasi dana secara nasional sehingga terwujud gedung
Pusdiklat yang representatif.
3. Meningkatkan kualitas sistem dan alat komunikasi antar Pimpinan Pusat, Wilayah,
Daerah, Cabang, dan Ranting.
4. Meningkatkan kader-kader AMM untuk menguasai berbagai disiplin ilmu yang
diperlukan Muhammadiyah, terutama ilmu-ilmu agama dengan program-program
spesialisasi dan studi lanjut.
Dengan gambaran di atas, diharapkan bahwa pada tahun 1990 – 1995 mendatang
program peningkatan kualitas pimpinan Muhammadiyah yang meliputi pimpinan
Persyarikatan, Majelis, Badan, Ortom, dan Amal Usaha di lingkungan Muhammadiyah
dapat segera dimulai dan diwujudkan sehingga berhasil mencapai sasarannya.
Demikianlah, dengan jenis-jenis program yang sudah selesai dirumuskan dalam
Buku Sistem Perkaderan Muhammadiyah dan Pedoman Pelaksanaan Perkaderan
Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Badan
pendidikan Kader, maka pelaksanaan program peningkatan kualitas pimpinan ini
hendaknya bisa dilaksanakan secara nasional, terpadu, dan kontinyu dari tingkat
Pimpinan Daerah sampai dengan tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode
kepemimpinan tahun 1990 – 1995 mendatang.
Dan dengan terdapatnya keseragaman mengenai pola rekrutmen tenaga
pimpinan dan penerapan penyelenggaraan berbagai jenis program kaderisasi dan
peningkatan kualitas pimpinan tersebut di atas baik tingkat pusat, wilayah, dan daerah,
akan dterdapat proses dan mekanisme kepemimpinan persyarikatan yang tetap
mencerminkan idealisme Muhammadiyah.

***
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Lampiran 3-3 :

STRATEGI DAKWAH DALAM ERA
MASYARAKAT INDUSTRI DAN INFORMASI
Makalah 1

Ada segolongan dari umatku yang senantiasa tetap teguh memegang perintah Allah;
tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang tidak mau menolongnya dan tidak
menyetujuinya, hingga datang perintah Allah, sedang mereka tetap menang bagi manusia
(hadits)
Sisi strategi Muktamar Muhammadiyah ke-42 ini adalah ketepatan waktunya
dengan persiapan bangsa Indonesia menyongsong era tinggal landas dan persiapan
umat manusia memasuki abad ke-21. Tinggal landas dan abad ke-21 mungkin terdengar
agak klise, tetapi sesungguhnya dua era tersebut memuat makna yang sangat serius.
Antisipasi terhadap segala konsekuensi yang perlu dan yang bakal terjadi perlu dilakukan.
Dalam bidang ekonomi, era tinggal landas itu berarti terjadinya pergeseran
struktur masyarakat, dari masyarakat agraris pada masyarakat industri. Meskipun oleh
para ahli, pergeseran itu tepatnya diperkirakan akan terjadi pada Pelita VII, tapi gerak ke
arah itu telah kian nyata bagi kita semua. Dari sudut pandang sosiologi masyarakat
industri memiliki karakteristiknya sendiri, khususnya dalam hal tata nilai hubungan
sosial, cara produksi, kualitas manusia yang diperlukan, di samping adanya beberapa
dilemma kemanusiaan seperti abtraksi, individuasi, sekularisasi, liberalisasi dan juga
futuritas.
Lebih jauh, dalam kualitas manusia, mesalnya menurut para ahli, masyarakat
industri memerlukan orang-orang yang aktif dan memiliki akses informasi yang tinggi,
terbuka terhadap perubahan, memandang tinggi pendidikan dan teknologi, mementingkan
perencanaan, mengutamakan tanggungjawab pribadi, mengembangkan semangat efficacy,
menghormati hak asasi dan semacamnya.
Gejala umum perubahan masyarakat dalam era industri sebagaimana
berlangsung di Indonesia dalam dua dasa warsa terakhir ialah, urbanisasi besar-besaran
sehingga kota-kota menjadi padat sementara desa menjadi sepi. Kemudian meningkatnya
pendidikan dengan semakin banyaknya berdiri universitas dan akademi yang berarti
meningkatnya taraf kecerdasan manyarakat.
Gejala itu menunjukkan bahwa berbeda dengan orang tua kita di masa lalu,
manusia modern tidak lagi menyukai hidup di desa sebagai petani, satu rangsangan dari
kehidupan kota yang menarik, selain mencari nafkah dan meniti karir, ialah adanya alatalat komunikasi massa, koran, radio, televisi, dan bioskop.
Menyangkut kehidupan beragama, mitos yang berkembang ialah, masyarakat
industri tidak lagi memerlukan agama. Agama menurut pendapat ini ialah tahap-tahap
awal dari proses berfikir manusia yang masih hidup dalam era agraris. Kepercayaan
kepada Tuhan dan pada hal yang gaib adalah akibat ketidakberdayaan manusia
menghadapi kekuatan-kekuatan super natural, seperti terjadinya bencana alam, gempa
bumi, banjir, dan lain-lainnya. Kemudian setelah tibanya era industri dan berkembangnya
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teknologi, kepercayaan kepada Tuhan dan yang gaib itu akan hilang dengan sendirinya.
Untuk mengetahui lebih jauh dasar pemikiran tentang agama itu, ada baiknya kita melihat
teori perkembangan mansyarakat kaum mositivisme. Menurut teori itu, perkembangan
masyarakat senantiasa melalui tahap-tahap teologis, metafisik, dan positivis.
Tahap teologis merupakan tahap terpanjang dalam perkembangan peradaban
manusia, ditandai dengan kepercayaan adanya kekuatan supranatural yang mengatur
seluruh jagad alam. Tahap berikutnya, yaitu metafisik, merupakan masa transisi antara
tahap teologi dan positivis. Tahap ini ditandai oleh kepercayaan adanya kebenaran dasar
dari hukum alam yang dapat dibuktikan melalui pemikiran. Sedangkan positivis adalah
tahap peradaban manusia yang lebih mendasar dari pada nilai-nilai pengkajian pada
kenyataan alam (data empiris).
Dari gejala-gejala yang timbul yaitu pergeseran nilai dan norma-norma moral,
sebagian dari teori itu memang ada kebenarannya. Misalnya nilai kebersamaan dan
kegotong-royongan yang selama ini dibanggakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia,
berganti dengan gaya hidup konsumtip dan hedonistis, mementingkan diri sendiri. Soal
sex yang dahulu tabu dibicarakan, sekarang dipublisir oleh media cetak dan ditayangkan
di layar bioskop dan televisi, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap moral
generasi muda.
Begitupun kepercayaan terhadap agama dan pada hal yang gaib, hukum halal
dan haram, dan sebagainya mengalami perubahan-perubahan, kalau tidak hilang sama
sekali. Masalah sorga dan neraka yang dahulu bisa membuat orang takut, sekarang
dianggap sebagai dongeng belaka.
Akan tetapi di samping perubahan-perubahan yang mencemaskan itu, beberapa
tahun belakangan ini kita melihat trend meningkatnya minat dan semaraknya kehidupan
beragama di mana-mana. Rumah ibadah ramai mendapat kunjungan jamaah yang terdiri
dari berbagai lapisan masyarakat. Masjid dan mushalla baru berdiri di kantor-kantor
pemerintah, dan perusahaan swasta. Para remaja atas kemauan sendiri mendirikan
organisasi remaja masjid yang banyak menarik generasi muda mempelajari agama. Dalam
media massa setiap hari kita temukan liputan berita tentang kegiatan keagamaan, seminarseminar dan berbagai isu mengenai agama.
Dalam buku “Megatrend 2000”, yang ditulis oleh dua orang futurology, John
Naosbitt dan Patricia Aburdene, dikemukakan terjadinya Religious of the Third Millenium
(Kebangkitan Agama pada Millenium Ketiga), sebagai salah satu dari 10 trend dunia
pada tahun 2000 yang akan datang. “Religious believe is intensifying world wide under some
gravitational pull from the year 2000 the Millenium” Keyakinan agama menghebat di seluruh
dunia di bawah daya tarik bumi tahun 2000 Millenium). Semua agama di dunia, Kristen,
Katholik, Hindu, Budha, Yahudi, Shinto, Mormon, Islam, saat ini mengalami kebangkitan.
Tak ketinggalan di negara-negara Eropa Timur. Sovyet dan Cina dikuasai oleh kaum
Komunis. Dapat ditambahkan “Revival Islam” saat ini melanda kota-kota besar di Eropa,
dengan berdirinya masjid dan Islamic Centre di Paris, London, Roma, Breussel, dan
sebagainya. Tak usah jauh-jauh, di Indonesia pun gejala itu terasa dengan semaraknya
syiar agama, semakin digemarinya busana Muslimah, dan jamaah haji yang meningkat
dari tahun ke tahun. Gejala-gejala ini sedikitnya membantah teori kaum positivisme di
atas.
Beberapa kemungkinan factor yang menyebabkan terjadinya kebangkitan agama
itu adalah:
1.
Fitrah manusia sendiri yang senantiasa rindu pada Tuhan. Akibat godaan duniawi,
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dan kelemahan manusia sendiri, satu saat manusia mungkin lupa pada Tuhannya,
namun satu saat dia akan merasakan kejenuhan mengejar duniawi yang tak ada
batasnya. Ingat sabda Tuhan:
“Wahai nafsu yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan
diridhai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam sorga-KU”
2.
Meningkatnya kesejahteraan hidup sehingga orang mampu membeayai kebutuhan
untuk beribadat. Banyak di antara orang desa, karena kesulitan biaya tan bisa
melaksanakan agama, tetapi ketika sudah pindah ke kota-kota besar, beroleh
pekerjaan dan rezeki justru mereka tertarik kepada agama. Di samping jasmani
manusia membutuhkan pula kepuasan rohani atau Agama.
3.
Berkat kemampuan umat dan para pemimpin agama sendiri beradaptasi dengan
perubahan masyarakat dan menjawab tantngan. Hal ini yang menimbulkan gerakangerakan pembaruan yang membuat agama tetap eksis menghadapi perubahan.
4.
Khusus di Indonesia, kesemarakan agama ditunjang oleh program pembangunan
yang bertujuan membangun manusia seutuhnya dan adanya kebebasan
menjalankan agama.
Dalam kaitan pembicraan kita saat ini, perhatian kita tertuju pada upaya umat
dan pemimpin agama melakukan pembaruan dan penyesuaian terhadap perubahan
keadaan, karena tanpa adanya pembaruan niscaya agama akan ditinggalkan umatnya.
Hampir dalam setiap agama, baik agama samawi, Islam, Kristen dan Yahudi,
begitupun agama-agama Hindu, Budha, Shinto dan lain-lain, muncul gerakan pembaruan
yang melakukan penyesuaian ataupun penafsiran ulang agamanya sesuai dengan
perkembangan zaman. Di samping agama tak pernah absen menyampaikan pesan-pesan
keagamaan, memecahkan berbagai persoalan umat manusia di zaman modern.
Demikianlah kita menyaksikan munculnya tokoh-tokoh pemimpin dan cendekiawan berbagai agama melalui media dan forum ilmiah, pada tingkat nasional maupun
internasional, membahas berbagai masalah yang dihadapi umat manusia di saman
modern seperti masalah perdamaian, lingkungan hidup, kependudukan, penyakit Aids
dan sebagainya. Pada tingkat nasional cendekiawan dan pemuka agama melibatkan diri
dan memperdengarkan suaranya mengenai isu pembangunan, politik, sosial, kebudayaan
dan lain-lain.
Bersamaan dengan itu, umat beragama pun tak melupakan nilai sucinya
menyiarkan agama dan menambah penganut baru, yang ditujukan pada seluruh umat
manusia. Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan komunikasi, penyiaran agama
pada waktu ini tidak dilakukan secara tradisional dan amtiran, tapi cara professional,
terencana, menggunakan media canggih, kerjasama internasionaldan dana milyaran dolar.
Sejauh yang kita saksikan di Indonesia, penyiaran agama yang professional itu
dilakukan oleh pihak Kristen dan Katholik. Dalam masa duapuluh tahun selama
pemerintahan Orde Baru, kita menyaksikan perkembangan kedua agama iytu secara luar
biasa dengan meningkatkan prosentase umat Kristen, dan banyaknya berdiri gereja,
sekolah-sekolah sampai ke desa-desa.
Sebagaimana diketahui, daya tarik Kristen bukanlah pada ajaran dan kitab
sucinya, tetapi melalui pelayanan masyarakat berupa pemberian makanan dan pakaian
pada kaum dhuafa, santunan terhadap anak-anak yatim, kaum jompo, korban bencana
alam dan sebagainya.
Perkembangan Kristenisasi seperti yang kita saksikan itu, sesungguhnya
ditunjang oleh penguasaan informasi. Sebagai dimaklumi informasi sangat besar sekali
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peranannya dalam gerakan mengubah tingkah laku manusia. Telah menjadi mitos bahwa
siapa yng menguasai informasi dialah yang menguasai masa depan; “The new source of
power is not money in the hand of few, but information in the hand of many” (sumber kekuatan
baru masyarakat bukanlah uang dalam tangan segelintir orang, tetapi informasi dalam
tangan banyak orang). Sejak lama pihak Kristen-Katholik unggul dalam informasi ini
dengan adanyua penerbitan-penerbitan besar seperti Kompas, Jakarta-jakarta, Suara
Pembaruan, Intisari, majalah anak-anak Bobo, majalah remaja Hai, dan sejumlah media
hiburan. Dalam beberapa tahun terakhir setelah adanya undang-undang pers baru,
mereka membeli sejumlah SIUPP beberapa Koran daerah antaranya “Surya” di Jawa
Timur, “Serambi Indonesia di Aceh, “Sriwijaya” di Palembang dan lain-lain.
Keunggulan media memungkinkan mereka membentuk pendapoat umum dengan
memberikan peluang sebesar-besarnya pada para pengarang, cendekiawan dan
budayawan mereka menuangkan gagasan dn opini mengenai berbagai masalah nasional
maupun interrnasional. Informasi memang tidak serta merta mengubah iman seseorang,
namun tanpa adanya media lain sebagai bandingan, informasi besar sekali dampaknya
terhadap pendapat umum dan pola piker masyarakat, dan pada akhirnya menentukan
pengambilan keputusan penguasa di suatu negara. Hingga saat ini informasi masih
merupakan masalah yang belum terpecahkan oleh umat Islam. Pada skala yang lebih
luas terjadi kesenjangan informasi antara negara maju (baca: Negara Barat) dengan negara
berkembang, di mana sebagian besar negara Islam berada di dalamnya. Kantor-kantor
berita seperti UPI, AFP, AP, REUTER dan media raksasa seperti Time, Newsweek, New
York Herald, Le Figaro dan lain-lain yang menjadi sumber berita dunia, kerap kali dalam
pemberitaannya tentang Islam bersikap bias, atau subjektif, hingga merusak citra Islam.
Islam digambarkan sebagai fanatik, tidak toleran, biadab, haus darah dan sebagainya.
Begitupun di Indonesia, terasa adanya kesenjangan itu, di mana umat Islam
yang menjadi golongan mayoritas menjadi konsumen media Kristen dan Katholik.
Menurut Almanak Media Massa di Indonesia tahun 1978, jumlah seluruh media
cetak Islam di Indonesia, seperti Panji Masyarakat, Kiblat, Amanah, Pelita, Al-Muslimun,
Pnggilan, Harmonis (sekarang sudah berhenti terbit), Suara Masjid, Media Dakwah dan
Suara Muhammadiyah hanyalah 200.000. Mungkin pada tahun 1990 angka di atas telah
berubah dengan terbitnya beberapa tabloid seperti Salman di Bandung, Mimbar Jum‘at,
dan terjadinya perubahan manajemen harian Pelita dan Berita Buana yang keduanya
terbit di Jakarta. Namun dibangding dengan Kompas yang sirkulasinya mencpai 700.000
exemplar, media Islam masih berada di belakang.
Keterbelakangan informasi ini, bukan saja disebabkan lemahnya perekonomian
dan akibat ketatnya persaingan antara sesama penerbit, juga menyangkut mental, yaitu
lemahnya daya baca dan kesadaran informasi umat Islam sendiri.
Demikian sekilas peta media Islam dalam era informasi, yang sejak beberapa
lama menjadi problem yang belum terpecahkan. Persoalannya kemudian, langkah-langkah
apakah yang akan ditempuh Muhammadiyah melaksanakan misinya sebagai gerakan
dakwah amar ma’ruf nahi munkar, di tengah masyarakat industri dan era informasi itu?
Secara sederhana dapat diktakan upaya yang dapat dilakukan ialah
mendayagunakan segala potensi dan peluang yang ada untuk dakwah, di samping
memperkecil dampak negatif era informasi terhadap iman dan nilai-nilai keislaman. Untuk
itu langkah-langkah yang ditempuh ialah:
1.
Muhammadiyah memiliki asset yang tak ternilai harganya berupa amal usaha ribuan
sekolah, puluhan perguruan tinggi, masjid, mushalla, panti asuhan, beberapa
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2.

3.

4.

organisasi otonom, jutaan anggota dan simpatisan, cendekiawan dri berbagai
disiplin ilmu, yang semuanya diperhitungkan oleh kawan dan lawan. Di samping
asset berupa materi itu, tak kurang pentingnya ialah cita-cita khittah yang diemban
oleh Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah berdasar Al-Qur‘an dan sunnah
Rasul. Adanya cita-cita dan khittah yang jelas itu, niscaya memberikan motivasi
para pendukungnya untuk berjuang sekuat tenaga. Yang diperlukan dalam rangka
mendayagunakan potensi itu ialah peningkatan kualitas seluruh amal usaha dan
jajaran Muhammadiyah. Sebagai gerakan pembaruan, Muhammadiyah memiliki
cirri-ciri manusia modern seperti diuraikan pada wal makalah ini, antara lain:
Berorientasi pada masa depan, terbuka menerima perubahan, memiliki etos kerja
yang tinggi dan sebagainya. Ciri-ciri manusia seperti itu sesuai dengan ajaran Islam
(lihat surat Al-Hasyr ayat 18 dan surat At-Taubah ayat 105).
Fakta Muhammadiyah bisa survive hingga mencapai usia 80 tahun adalah bukti
benarnya langkah yang ditempuh selama ini. Berdasar itu, untuk masa yang akan
datang dan seterusnya, citra Muhammadiyahg sebagai gerakan Tajdid berdasar AlQur‘an dan as-Sunnah wajib dikembangkan dan dijadikan sebagai materi dakwah.
Momentum kebangkitan agama dan meningkatnya minat kaum intelektual dan
masyarakat kelas menengah terhadap Islam dalam beberapa tahun terakhir,
memberikan kesempatan pada Muhammadiyah melakukan dakwah secara ofensif
ke tengah-tengah masyarakat, di kantor-kantor pemerintah, perusahaan swasta,
pabrik, kampus, dan sebagainya. Guna memenuhi hajat masyarakat terhadap agama,
perlu adanya wadah atu korps Muballigh pada tingkat wilayah, di mana dapat
dimusyawarahkan langkah-langkah, konsep dan materu dakwah yang terencana.
Melalui wadah ini juga bisa dilakukan tukar menukar pengalaman antara para
muballigh. Muballigh dalam era informasi bukan hanya sebagai guru atau juru
nasehat, tapi juga sebagai ‘opinion leader’ yang kaya akan informasi mengenai
berbagai masalah yang actual dalam masyarakat.
Tidak hanya di kalangan masyarakat kelas menengah di kota besar, rakyat di
pedesaan pun memerlukan siraman rohani dan agama. Derasnya arus urbanisasi
dan semakin berkurangnya ulama mengakibatkan redupnya kehidupan beragama
di pedesaan. Desa juga rawan terhadap dampak gaya hidup kota yang dibawa oleh
mass media berhubung adanya program Koran masuk desa, televisi masuk desa,
masuknya wisatawan asing maupun wisatawan domestik, yang mengakibatkan
terjadinya “cultural shock”. Dampak negatif dri semuanya itu ditandai dengan
meningkatnya t indak kejahatan di pedesaan. Kristenisasi juga sangat intensif di
daerah pedesaan, terutama yang menjadi sasarannya kaum fakir miskin, yang
memerlukan sndang dan pangan. Kendati banyak kesulitn yang dihadapi, dakwah
terhadap umat di pedesaan ini atau yang kita kenal dengan istilah dakwah bil hal
perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Selama ini banyak orang
menganggap Muhammadiyah hanya diikuti oleh orang-orang kota, sementara
golongan “tradisional” berakar sampai ke desa-desa. Kiranya dalam beberapa waktu
yang akan datang anggapan seperti itu akan berubah dengan lebih giatnya para
muballigh Muhammadiyah mengarahkan dakwah ke pedesaan.
Mengenai keterbelakangan di bidang media massa yang menjadi masalah besar
umat Islam, bagi Muhammadiyah sebenarnya bukanlah sesuatu yang tidak bisa
diatasi. Sejak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang, meski dalam bentuk yang
sederhana, Muhammadiyah tetap menerbitkan majalah sebagai media komunikasi
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5.

dan informasi. Saat ini Muhammadiyah memiliki majalah resmi Suara
Muhammadiyah dan beberapa majalah yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi
otonom serta beberapa majalah kampus.
Selain media resmi, sebagian besar media Islam yang terbit di Indonesia, Panji
Masyarakat, Amanah, Media Dakwah dan lain-lain berasal dari kalangan yang
dekat, bahkan oleh orang-orang Muhammadiyah sendiri. Hal itu sngat membantu
mengembangkan ide dan aspirasi Muhammadiyah. Bukan hanya majalah Islam,
media umum lain pun dapat dimanfaatkan, karena banyaknya wartawan dan
penulis-penulis produktif yang berasal dari kalangan Muhammadiyah sendiri.
Untuk kepentingan pembentukan pendapat umum, pimpinan Muhammadiyah perlu
menjalin kerjasama denga semua penerbit di Indonesia dan sudah tiba waktunya
membentuk biro hubungan masyarakat atau Public Relation di tingkat pusat hingga
wilayah, begitu pun organisasiotonom, universitas, rumah sakit dan sebagainya.
Media lain yang belum tertangani secara efektif ialah seni budaya. Dalam sejarah
penyebaran Islam di Jawa kita membaca riwayat para wali yang menggunakan
gamelan dan wayang untuk menarik orang ke dalam Islam. Begitupun di Aceh,
Minangkabau, Banten dan lain-lain, seni budaya dijadikan sebagai media dakwah.
Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya unsur-unsur ke-Islaman pada tari,
lagu, sastra, pantun dan pepatah-petitih di daerah-daerah Indonesia.

Penyebaran agama lewat seni yang dirintis oleh para wali Islam jaman dulu itu,
saat ini diteruskan oleh pihak Kristen dan Katholik. Beberapa gereja di Jawa menggunakan
gamelan untuk mengiringi lagu-lagu dalam kebaktian mereka, begitupun wayang yang
sangat digemari oleh penduduk pulau Jawa digunakan untuk Kristenisasi. Seni adalah
keindahan yang digandrungi oleh manusia; manusia tak bisa dipisahkan dari seni. Dalam
rangka menarik wisatawan asing, seni tradisional itu juga dikembangkan, ekses
pengembangan seni trradisional itu kita saksikan dengan berkembangnya nativisme,
kepercayaan nenek moyang yang penuh dengan praktek syirik dan khurafat.
Muhammadiyah wajib memberantas segala bentuk kemusyrikan dan khurafat itu, namun
di samping itu, perlu ditempuh langkah-langkah positif mengambil peranan dalam
mengembangkan seni budaya bangsa dengan memberi warna ke-Islaman atau menjadikan
seni sebagai dakwah. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan dan kerjasama dengan para
seniman, bagitupun dengan para pemuka adat di daerah-daerah.
Bukan saja seni tradisional, kesenian modern pun bisa dimanfaatkan sebagai media
dakwah, sebagaimana dilakukan grup musik Bimbo, Pagelaran Kantata Taqwa, barubaru ini di Jakarta dan Surabaya. Demikian beberapa langkah strategis dakwah dalam
masyarakat industri dan era informasi yang selanjutnya bisa diperinci dalam Muktamar
ini. Mengakhiri makalah ini, baiklah kita sadari bahwa setiap langkah dan program apa
pun yang kita inginkan tidaklah akan terlaksana tanpa adanya dana. Oleh sebab itu,
masalah dana ini menjadi pikiran dan tidak dapat dipisahkan oleh muktamar kita
sekarang ini.
Wallahu a’lam bissawab

***
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Lampiran 3-4:

STRATEGI DAKWAH DALAM ERA
MASYARAKT INDUSTRI DAN INFORMASI
(Makalah 2)
Bismillahirrahmanirrahim
IFTITAH
Kalau orang bertanya mengapa Muhammadiyah masih tetap eksis sampai saat
ini, mka salah satu jawaban yang dapat diketengahkan ialah karena Muhammadiyah
tetap meletakkan dakwah sebagai tema sentral gerakannya. Dakwah sebagai upaya
transformasi sosial dalam rangka menyongsong masyarakat utama, yang adil dan makmur
di bawah pancaran nur Ilahy. Mungkin ada sementara fihak yang menganggap bahwa
jawaban ini mengada-ada, tapi marilah kita lihat beberapa fakta. Resistensi (ketahanan)
Muhammadiyah dari goncangan-goncangan sosial dan politik yang ada, baik pada masa
penjajahan, masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, maupun masa Orde Baru misalnya,
adalah karena Muhammadiyah tetap istiqamah sebagai gerakan dakwah. Ilustrasi yang
amat nyata misalnya, dalam rangka menghadapi “asas tunggal”, banyak fihak meramalkan
bahwa Muhammadiyah akan mengalami perpecahan dan kegiatannya akan menyurut.
Namun kita ketahui bahwa ramalan tersebut sama sekali tidak terbukti, dan bahkan amal
usaha Muhammadiyah dan kegiatannya makin berkembang saja.
Mempertahankan dakwah sebagai tema sentral perjuangan mempunyai dua
makna, yaitu: (1) sifat konsisten (istiqamah) dan (2) sifat plastis. Yang dimaksud dengan
sifat konsisten ialah kemampuan Muhammadiyah dalam mempertahankan identitas
geraknya sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Bahwa setiap kegiatan apa
pun yang dilakukan Muhammadiyah (termasuk majelis dan ortomnya) merupakan
perwujudan dakwah Islamiyah. Artinya, apa pun ujud kegiatan tersebut, di dalamnya
terkandung nilai dakwah. Dengan ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa segala
program dan kegiatan persyarikatan merupakan realisasi dakwah, sementra majelis,
ortom, dan badan-badan persyarikatan adalah pelaksana dakwah.
Yang dimaksud dengan sifat plastis ialah kemampuan Muhammadiyah secara
dinamis menjabarkan bentuk-bentuk atau model-model dakwah dikaitkan dengan kondisi
dan perkembangan masyarakat yang ada. Berangkat dari makna dinamis-plastis ini,
pertanyaan kita adalah bagaimanakah perwujudan dakwah kita di masa mendatang?
BEBERAPA PIJAKAN DASAR DAN ASUMSI
Sebelum kita mencoba menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu merenungkan
kembali keberadaan dan peran Muhammadiyah. Pengkajian akan keberadaan dan peran
ini juga sekaligus dalam upaya mengembangkan program-program dakwah Muhammadiyah menghadapi era Indonesia modern, dengan berbagai macam corak permasalahan
dakwah yang dihadapi. Untuk maksud tersebut, ada beberapa dasar pemikiran dan asumsi
yang perlu kita renungkan lebih dulu.
Pertama, keberadaan (eksistensi) Muhammadiyah sebagai asset umat dan asset
nsional telah terbukti dalam panggung sejarah perjuangan bangsa. Amal usaha
Muhammadiyah dalam berbagai bidang, sewbagai perwujudan dakwah Muhammadiyah,
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yang tersebar di seluruh tanah air adalah bukti lain. Namun demikian, kesyukuran kita
akan prestasi tersebut tidak melalaikan kita untuk peningkatan lebih lanjut. Dari berbagai
penilaian terungkap bahwa belum semua potensi yang kita miliki, baik secara individual
maupun kelompok, teraktualisasikan secara penuh.
Kedua, sebagai komponen umat, Muhammadiyah telah menjadikan Al-Qur‘an
dan as-Sunnah sebagai dasar keperjuangannya bagi terwujudnya masyarakt utama yang
disinari oleh nur Ilahy. Muhammadiyah memandang Islam sebagai satu-satunya jalan
untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Dalam kaitan ini maka
Islam memerlukan penjabaran dn operasionalisasi agar dapat berfungsi sebagai rahmatan
lil ‘alamien.
Ketiga, sebagai komponen bangsa Indoesia, Muhammadiyah terpanggil untuk
mengambil peran aktif dalam rangka menyongsong masa depan bangsa menuju cita-cita
masyarakat adil dan makmur. Dengan ungkapan lain, tantangan yangdihadapi bangsa
dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah juga merupakan tantangan bagi Muhammadiyah. Dalam kaitan ini, berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa,
sebagai akibat perkembangan bangsa kita sendiri maupun akibat perkembangan dunia,
perlu mendapat perhatian Muhammadiyah yang serius.
Keempat, kedua pijakan dasar dan peran Muhammadiyah di atas (butir dua dan
tiga) merupakan kesatuan yang terpadu dalam wawasan bidimensional, yaitu
“keislaman dan keindonesiaan”. Keterpaduan wawasan ini yang perlu penjabaran lebih
lanjut, baik pada tingkat persepsional maupun kebijakan dakwah yang dilakukan.
Kelima, tantangan yang secara nyata dihadapi oleh Muhammadiyah sebagai
organisasi dakwah yang mengemban peran ganda tersebut, dengan demikian meliputi
aspek-aspek:
a.
perkembangan global dalam bidang-bidang budaya, sosial, politik, ekonomi, Iptek,
dan tata-nilai yang secra langsung harus dihadapi bangsa Indonesia dan umat
Islam;
b.
permasalahan nasional yang dihadapi bangsa Indonesia dalam berbagai aspek
kehidupan;
c.
permasalahan yang khusus dihadapi oleh umat Islam Indonesia;
d. permasalahan intern yang dihadapi Muhammadiyah sebagai organisasi atau sarana
bagi pemenuhan peran-peran di atas.
Keenam, melihat peran dan tantangan di atas, maka diperlukan upaya
pengembangan gerak Muhammadiyah dalam rangka pemantapan dan aktualisasi peran
yang ada. Upaya tersebut makin dirasakan ke-shahih-annya.(validitasnya) apabila kita
tengok kondisi internal organisatorik, yang menurut sebagian penilaian mengalami
“ketertinggalan budaya” (cultural lag). Dengan ungkapan lain Muhammadiyah
mengalami “kelambanan” disbanding peran dan permasalahan yang harus dihadapi.
Atas dasar keenam butir pemikiran dan asumsi di atas, maka kita makin menyadari
bahwa Muktamar Muhammadiyah ke-42 ini memang merupakan wahana yang tepat
untuk melakukan upaya-upaya pembenahan di atas. Pembenahan yang cukup “serius”
perlu dilakukan, apabila kita menghendaki eksistensi Muhammadiyah tetap “berjaya”
di masa depan, yaitu dengan sifat istiqamah dan plastis di atas. Bahkan menurut hemat
penulis, momentum muktamar ini cukup critical, dalam arti bahwa kegagalan kita
memanfaatkan momentum tersebut dalam melakukan upaya-upaya pembenahan akan
membawa konsekuensi yang cukup fatal bagi sejarah perkembangan persyarikatan.
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GAMBARAN MASYARAKAT INDONESIA MENDATANG
(Potret Permasalahan Dakwah)
Kalau kita mencoba melakukan “pemotretan” masyarakat Indonesia di masa
mendatang, di mana kiprah dakwah Muhammadiyah dilakukan, kita dapat menggunakan
berbagai sudut pandang. Kita dapat membayangkan suatu masyarakat yan g telah
memasuki Era Tinggal Landas, dengan berbagai ciri sebagaimana selama ini sudah sering
dikemukakan. Kita juga dapat menyebutkan suatu masyarakat Indonesia mendatang
juga berarti masyarakat Indonesia Abad ke-21 yang ramalannya sudah sering
dikemukakan para pakar. Penulis tidak akan mengupas gambaran masyarakat Indonesia
mendatang tersebut secara rinci, namun dengan melihat beberapa kecenderungan yang
secara langsung perlu dipertimbangkan oleh Muhammadiyah dalam rangka
menggelarkan dakwahnya.
Ada tiga kecenderungan utama yang akan mulai terjadi dalam masyarakat
Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada kegiatan
dakwah islamiyah. Ketiga kecenderungan yang dimaksud ialah: (1) loncatan
perkembangan ilmu pengertahuan teknologi, (2) proses ledakan informasi, dan (3)
proses globalisasi di berbagai aaspek kehidupan. Ketiga hal tersebut saling kait-mengait
dan akan memberi perubahan “wajah” masyarakat Indonesia yang amat berbeda dengan
keadaan sekarang. Perubahan tersebut, oleh sebagian pakar, bahkan dilukiskan sebagai
perubahan yang amat drastic, suatu proses diskontinyu dari tata masyarakat yang
sekarang. Perubahan yang demikian dengan sendirinya akan melahirkan berbagai
persoalan yang kita hadapi, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat Islam.
Tulisan ini hanya akan mengupas kecenderungan perubahan masyarakat secara
ad-hock, terutama yang berkitan dengan permasalahan yang harus dihadapi oleh
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Ketiga kecenderungan di atas akan
“mengubah” wajah masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam, menjadi masyarakat
yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
Pertama, teknologi kehidupan. Masyarakat teknologis adalah masyarakat yang
semua urusan dan kegiatannya harus dikerjakan menurut tekniknya masing-masing
yang cenderung sudah baku (standardized). Pola kehidupan yang teknologis membawa
konsekuensi nilai, yaitu makin dominannya pertimbangan efisiensi, produktivitas (fisik),
dan yang sejenis, yang umumnya menggambarkan suatu ciri-ciri materialistik. Pertanyaan
yang timbul ialah, dalam masyarakat teknologi, di manakah sesungguhnya telak agama?
Bagaimana kita mendudukkan sistem kehidupan religius dalam konteks masyrakat
teknologis? Interpretasi nilai agama yang bagaimana yang dapat kita tawarkan pada
masyarakat teknologis tersebut? Inilah pertanyaan-pertanyaan “pekerjaan rumah” bagi
umat Islam, yang selama ini belum secara serius dikerjakan.
Kedua, kecenderungan perilaku masyarakat yang makin “fungsional”. Yang
dimaksud masyarakat fungsional ialah masyarakat yang masing-masing warganya
sekedar menjalankan fungsinya dalam semua aspek kehidupan. Hubungan sisoal hanya
terjadi karena adanya kegunaan atau fungsi tersebut, artinya hubungan antar manusia
lebih diwarnai oleh motif-motif kepentingan (fungsional) yang biasanya berkonotasi fisikmaterial. Dalam masyarakat yang demikian, nilai-nilai agama kurang mendapat
“pasaran” karena dianggap tidak fungsional. Persoalan langsung bagi kita ialah
bagaimana kita dapat menjabarkan Islam dan kemudian menawarkan ke tengah
masyarakat sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu “fungsional”, yang dibutuhkan.
Ketiga, masyarakat padat informasi. Dengan makin berkembangnya teknologi
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informasi, maka masuknya masyarakat Indonesia dalam era informasi merupakan hal
yang tak terelakkan. Ada beberapa hal, berkenaan dengan masyarakat informasi ini,
yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dakwah islamiyah. Pertama, makin
sentralnya kedudukan “komoditas” atau “modal” ekonomi, politik, maupun sosial. Mereka
yang menguasai informasi berarti kelompok yang “menguasai” kehidupan. Hal yang
demikian juga menyangkut bidang dakwah. Konsekuensi yang perlu kita fikirkan ialah
makin pentingnya kedudukan”dialog informasi” sebagai salah satu bentuk dakwah
persyarikatan. Kedua, masuknya Indonesia dalam era informasi berarti makin mudahnya
berbagai tata-nilai dan budaya asing memasuki masyarakat kita. Kecenderungan yang
ada ialah makin berkembangnya tata-nilai materialistic, hedonestik, rasionalistik,
sekularistik, dan sebagainya, yang pada hakekatnya merupakan permasalahan dakwah
yang harus dihadapi.
Keempat, kehidupan yang makin sistemik dan terbuka. Salah satu ciri masyarakat
moderen ialah masyarakat yang sepenuhnya berjalan dan diatur oleh sistem. Dinamika
kehidupan sosial kita diatur oleh sistem, bukan diatur oleh orang. Selanjutnya, sistem
yang mengatur tersebut, tidak hanya bersifat lokal, nasional, atau regional, akan tetapi
juga bersifat global. Dalam masyarakat yang demikian, maka masyarakat Indonesia
menjadi suatu masyarakat yang “terbuka” terhadap pengaruh luar dari mana pun. Di
masa mendatang berbagai kekuatan asing (baik kekuatan sosial, politik, ekonomi, teknologi,
maupun budaya) akan makin ikut menentukan bagaimana dinamika masyarakat kita
berlangsung.
Kelima, individualisasi kehidupan beragama. Dalam konsep modernisasi tersebut
memang agama tidak lagi menduduki peran yang layak, atau bahkan tersisih. Kalaupun
agama dilakukan, semata-mata masalah individu belaka. Agama tidak lagi dipandang
sebagai pedoman yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat. Pada peringkat
individu pun, agama dipandang hanya menyangkut masalah ruhaniah (transsendental)
saja, sedang terhadap kehidupan sehari-hari agama tidak mempunyai kompetensi untuk
mengatur.
Pertanyaan yang timbul ialah, model dakwah seperti apa yang tepat untuk
masyarakat Indonesia yang makin moderen dengan berbagai cirinya tersebut?
TIGA KEBIJAKAN UTAMA
Dari gambaran tentang masyarakat Indonesia mendatang di atas, maka dapat
diajukan tiga kebijakan (strategi) utama Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Disebut
strategi utama karena tulisan ini hanya menyodorkan secara garis besar langkah-langkah
kebijakan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, sementara rangkaian langkah secara
lebih rinci dapat dikembangkan lebih lanjut pasca muktamar nanti. Tiga kebijakan yang
dimaksud meliputi: (1) kebijakan yang diperuntukkan bagi semua fungsionaris
persyarikatan (unsure pimpinan persyarikatan /majelis/ortom/amal usaha, muballigh),
(2) kebijakan yang diperuntukkan bagi warga persyarikatan pada umumnya, dan (3)
kebijakan khusus yang berkaitan dengan pengembangan model dakwah yang dapat
mengantisipasi problematika masyarakat di atas. Kebijakan pertama lebih menyentuh
aspek wawasan (Pengembangan wawasan), kebijakan kedua menyentuh aspek
kesadaran (Pengembangan kesadaran), dan yang ketiga berupa Pengembangan Model
Dakwah.
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Pengembangan Wawasan
Perlunya pengembangan wawasan di kalangan fungsionaris (pimpinan dan
muballigh) Persyarikatan dapat difahami mengingat beberapa hal. Pertama, wawasan
amat menentukan arah dan jiwa gerakan persyarikatan, baik pada tingkat individu
maupun secara kolektif. Kedua, sering dilontarkan sinyalemen bahwa berbagai penyebab
kelambanan dan “persoalan” yang dihadapi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah
akhir-akhir ini mempunyai latar belakang penyebab pada wawasan fungsionaris yang
kurang “pas”.
Berkaitan dengan kebijakan dakwah di atas, pada hemat penulis ada empat
aspek pengembangan wawasan yang perlu dikaji, yaitu wawasan tentang: (1) agama
(Islam), (2) keilmuan, (3) gerak perjuangan, (4) organisasi, dan (5) informasi.
Pengembangan wawasan agama (Islam). Dari dasar pemikiran kedua di atas
diketahui bahwa dalam rangka merealisasikan pandangan bahwa Islam satu-satunya
jalan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia, diperlukan penjabaran secara
operasional makna Islam sebagai rahmatan lil ‘alamien. Sejarah telah menunjukkan bahwa
keberadaan Muhammadiyah di tengah-tengah kehidupan masyarakat banyak ditentukan
oleh seberapa jauh Muhammadiyah mampu menjabarkan rahmatan lil ‘alamien tersebut
dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan ungkapan lain, mempedomani Islam berarti
juga menjadikan Islam sebagai “metode” dalam menghadapi persoalan-persoalan
kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.
Makna tajdid yang dilakukan Muhammadiyah, sebagaimana juga dirumuskan
oleh Muktamar Tarjih 1989, tidak sekedar menyangkut masalah pemurnian (purifikasi)
tetapi juga masalah penerjemahan Islam dalam kehidupan nyata. Hal yang terakhir ini
menyangkut persoalan bagaimana mengaktualisasikan (validasi) Islam sebagai “metode”
(way of life). Dalam aktualisasi ini dengan sendirinya perlu dilakukan pemahaman Islam
yang terkait dengan realitas kehidupan manusia dengan cara melakukan penyegaran
kembali pemahaman beberapa pengertian pokok tentang Islam dan tentang kehidupan
menurut pandangan Islam, suatu redefinisi (reformulasi). Di samping itu, penjabaran
juga perlu dilakukan agar Islam sebagai “metode” kehidupan dapat operasional
(kontekstual). Dengan ungkapan lain, maka Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid akan
mencoba melakukan tiga hal, yaitu: (1) permurnian (purifikasi), (2) reformulasi, (3)
operasionalisasi.
Dari ketiga hal ini, Muhammadiyah (dengan Majelis Tarjihnya) telah melakukan
dua hal yang pertama, namun kurang menjamah hal yang ketiga. Di samping itu, upaya
reformulasi yang dilakukan juga baru terbatas masalah-masalah agama dalam makna
sempit. Masalah-masalah ad-dun-ya (seperti masalah: sosial, ekonomi, politik, budaya,
dan Iptek, dsb), yang secara riil amat menentukan perilaku kehidupan manusia, kurang
tersentuh oleh tajdid Muhammadiyah. Sebagai pedoman dan “metode” kehidupan, Islam
mestinya mencakup semua aspek kehidupan manusia. Dengan demikian upaya
reformulasi Islam juga meliputi segala aspek kehidupan.
Dari uraian di atas, ada dua hal yang perlu diperhatikan Muhammadiyah dalam
rangka pengembangan wawasan agama. Pertama, perlunya melengkapi tajdid dengan
perumusan operasional Islam sebagai “metode kehidupan”. Kedua, “meluaskan” kawasan
tajdid pada semua aspek kehidupan bermasyarakat.
Pengembangan wawasan keilmuan. Pengembangan wawasan keilmuan yang
dimaksud dapat didekati dengan mengkaji dua pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana konsep
dan pandangan Muhammadiyah (Islam) tentang ilmu dan teknologi?, dan (2) Bagaimana
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Muhammadiyah “mendudukkan” ilmu dan teknologi dalam setting gerak keperjuangannya?
Pengkajian akan dua hal tersebut perlu dilakukan mengingat beberapa kenyataan.
Pertama, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan bangsa tersebut
akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan Iptek akan berpengaruh secara
langsung dan tidak langsung terhadap corak dan perilaku masyarakat. Kedua, cirri
masyarakat maju, termasuk masyarakat Indonesia di masa yang akan datang, akan
diwarnai oleh sifat saintifik dan ketergantungan pada teknologi. Eksistensi suatu
kelompok sosial pada masyarakat yang demikian akan ditentukan oleh seberapa jauh
kepedulian dan penyerapan Iptek dalam langkah gerak kelompok tersebut. Ketiga, masih
adanya kecenderungan pemahaman dikotomik dan distortif di kalangan umat (termasuk
warga persyarikatan) tentang ilmu dan agama. Di sisi lain, angka statistik menunjukkan
bahwa prosentase umat Islam yang terdidik jauh ketinggalan dari umat yang lain (missal
angka relatif sarjana muslim hanya 1,8 permil dibanding umat nasrani yang 17 – 25
permil). Keempat, Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan sudah sedemikian
luas, yang tidak lain merupakan potensi bagi sosialisasi wawasan keilmuan yang
proporsional di atas.
Penulis tidak berpretensi untuk menjawab dua pertanyaan di atas. Namun
masalah pengembangan wawasan keilmuan ini perlu dikaji secara mendalam, mengingat
empat alasan yang dikemukakan di atas. (Beberapa pandangan awal pernah penulis
lontarkan pada forum Muktamar Tarjih di Malang tahun 1989 dan juga dalam buku “Islam
dan Dakwah: Pergumulan antara Nilai dan Realitas”).
Pengembangan wawasan gerak perjuangan. Sebagaimana dikemukakan pada
dasar pemikiran keempat di atas, kiprah perjuangan Muhammadiyah berdimensi ganda,
yaitu dimensi agama (keislaman) dan dimensi nasional (keindonesiaan). Secara terpilah,
Muhammadiyah juga telah melakukan, baik pada dimensi agama maupun dimensi
nasional. Hal yang masih perlu diupayakan ialah pemahaman tentang keterpaduan
dua dimensi tersebut. Sebagai ilustrasi misalnya, kita masih kurang mengembangkan
issue-isue yang bersifat nasional tapi sekaligus juga umatik.
Rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah sebenarnya
telah merumuskan kedua dimensi gerak tersebut. Namun demikian elaborasi lebih lanjut
perlu dilakukan. Dalam rumusan MKCH tersebut dimensi keindonesiaan, yang tertuang
dalam butir kelima, terkesan masih kurang rinci dan tidak terpadu dengan empat butir
terdahulu.
Apabila pengembangan wawasan gerak yang bersifat bidimensi tersebut telah
terlaksana, maka penjabarannya perlu direfleksikan pada Khittah Perjuangan
Muhammadiyah, baik yang bersifat ke dalam, umatik, maupun nasional.
Pengembangan wawasan yang menyangkut gerak perjuangan yang lain ialah
dalam penjabaran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Walaupun upaya
penyegaran wawasan dakwah sudah dilakukan sejak awal periode (1985), yang berupa
pengembangan program Majelis Tabligh khususnya, serta telah ditetapkannya (strategi)
dakwah Muhammadiyah (Tanwir 1987), namun upaya pengembangan wawasan dakwah
ini belum sepenuhnya merata ke seluruh fungsionaris dakwah Muhammadiyah. Dari
informasi yang terpantau di daerah-daerah serta forum Tanwir 1990, diketahui bahwa
sosialisasi wawasan dakwah sebagaimana dirumuskan dalam Strategi Dakwah
Muhammadiyah belum selancar yang diharapkan, terutama pada Ortom.
Pengembangan wawasan organisasi. Sebagaimana disebutkan daam Muqaddimah
Anggaran Dasar, Muhammadiyah sebagai organisasi adalah alat perjuangan. Pemahaman

400  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
organisasi sebagai “alat” untuk mencapai tujuan menyadarkan kita bahwa organissi harus
bersifat dinamis, dalam arti subject to change sesuai dengan kebutuhan gerak perjuangan yang
ada. Dengan kata lain, perlu adanya upaya sadar secara berkesinambungan untuk
melakukan updating organisasi sebagai perlengkapan perjuangan.
Inti utama pengembangan organisasi ialah bagaimana para pimpinan mampu
memahami berbagai kedudukan dan peran Muhammadiyah sebagaimana dikemukakan
pada bagian Dasar Pijakan dan Asumsi di atas. Dengan pemahaman tersebut, maka
gerak organisasi sebagai alat perjuangan akan dapat mengantisipasi persoalan dan
sekaligus mengemban peran yang dimiliki. Sebagai ilustrasi misalnya, bagaimana
mengembangkan organisasi yang mampu menopang peran Muhammadiyah sebagai
komponen umat dan sekaligus sebagai komponen bangsa secara terpadu, merupakan
hal yang tidak mudah tetapi juga amat menentukan eksistensi Muhammadiyah di masa
mendatang. Penjabaran peran ganda tersebut dalam mengantisipasi empat tingkatan
permasalahan seperti dikemukakan di atas perlu mendapatkan perhatian lebih serius
lagi di masa mendatang.
Di samping itu, berkaitan dengan wawasan berorganisasi kadaang-kadang
terlihat juga kecenderungan pandangan berorganisasi dengan orientasi fiksatif ke
belakang (backward). Kebanggaan akan keberhasilan Muhammadiyah (dan para
Pimpinannya) di masa lalu menjadikan kita kurang berorientasi ke depan, sehingga
meniadakan inovasi untuk pengembangan organisasi. Wawasan masa lalu bukan hanya
dianggap sebagai pelajaran sejarah, melainkan sebagai “model idealita” yang terlepas
dengan kontekstualitas tuntutan gerak perjuangan dan tantangan yang dihadapi
Muhammadiyah masa kini dan masa yang akan datang.
Dengan uraian tersebut, pengembangan wawasan berorganisasi mengandung
dua pengertian. Pertama, adalah upaya proporsionalisasi pandangan, dan kedua adalah
upaya validasi dan updating organisasi sesuai dengan tuntutan peran dan tantangan
yang dihadapi Muhammadiyah.
Pengembangan wawasan informasi. Dengan masuknya Indonesia dalam era
informasi maka adanya kesadaran dan wawasan tentang informasi di kalangan
fungsionaris persyarikatan menjadi sesuatu yang tak terelakkan (conditio sine quanon).
Sebagaimana dikemukakan di depan salah satu esensi masuknya Indonesia dalam era
informasi menjadikan informasi sebagai asset atau modal berbagai aspek kehidupan. Bagi
Muhammadiyah, dengan demikian, informasi merupakan “asset perjuangan”. Penguasaan
dan kemampuan mengolah informasi dari para pimpinan dan muballigh Muhammadiyah
akan amat menentukan keberhasilan Muhammadiyah dalam menggelarkan dakwah dalam
masyarakat. Menjadikan informasi sebagai asset perjuangan bukan hanya berarti keseriusan
Muhammadiyah dalam mengelola lembaga-lembaga penerbitannya, atau memperbanyak
jumlah terbitan maupun oplagnya saja. Informasi akan menjadi asset perjuangan
Muhammadiyah, terutama kalau pimpinan dan muballighnya mampu mengolah informasi
dan ‘menjual’ kepada masyarakat (dalam membantu opini masyarakat, public opinion) dan
pemerintah. Dengan demikian, informasi diolah sebagai “pesan-pesan dakwah”, baik dalam
pengertian khusus maupun pengertian umum.
Pengembangan Kesadaran
Ada dua hal yang perlu dikembangkan di kalangan warga Muhammadiyah
berkaitan dengan pengembangan kebijakan dakwah. Pertama, ialah menumbuhkan lagi
kesadaran bahwa tiap warga persyarikatan pada hakekatnya ialah da‘i atau muballigh
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yang bertanggungjawab terhadap masa depan Islam di Indonesia. Bagi tiap muslim,
berdakwah – menurut kemampuan dan bidang masing-masing – adalah fardhu ‘ain
hukumnya. Untuk ini memang perlu adanya kesadaran wawasan dakwah sebagaimana
dikemukakan di atas. Dakwah bukan sekedar berarti tabligh dalam makna sempit,
melainkan seluas aspek kehidupan manusia sendiri. Dakwah juga dapat berupa karyakarya nyata “penterjemahan” nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan
“menjual” kepada masyarakat dalam berbagai bentuk dialog dakwah (informasi, nilai,
gagasan, amal, spiritual dsb.)
Kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya informasi, atau dengan ungkapan
yang lebih trendi, “gerakan sadar informasi”. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, di
masa depan informasi merupakan “komoditas” kehidupan utama, yang amat menentukan
keberhasilan melakukan kompetisi kehidupan, baik pada tingkat individu maupun kelompok.
Di sisi lain, dalam masyarakat yang “sadar informasi”, secara tidak langsung akan meningkat
pula tingkat kecerdasannya, karena media informasi apa pun dapat berfungsi sebagai forum
pendidikan informal. Sejalan dengan upaya pengembangan masyarakat sadar informasi ini,
perlu pula dikembangkan langkah yang kongkrit dalam rangka menghadapi “banjir
informasi”, termasuk di dalamnya berbagai tata-nilai yang dapat menjauhkan masyarakat
dari kehidupan beragama sebagaimana dikemukakan di atas.
“Dakwah Fungsional”: Alternatif Model Dakwah
Uraian tentang perkiraan “wajah” masyarakat Indonesia mendatang di atas
menyadarkan kita bahwa kita perlu melakukan perenungan kembali mengenai model
dakwah yang selama ini kita lakukan. Kalau salah satu esensi dakwah Muhammadiyah
ialah pengembangan masyarakat utama yang bersendikan Islam, ternyata dalam
masyarakat Indonesia moderen tidak sedikit tata-nilai yang jauh atau bahkan bertentangan
dengan nilai-nilai Islam. Di samping persoalan tata-nilai, pada masyarakat yang makin
maju tersebut juga dijumpai persoalan yang menyangkut berbagai tata-kehidupan, baik
di bidang social, ekonomi, politik, dan sebagainya. Berbagai poersoalan yang menyangkut
tata-nilai dan tata-kehidupan tersebut tidak lain merupakan permasalahan dakwah.
Kalau kita mencoba membayangkan potret masyarakat Indonesia mendatang
yang merupakan lahan dakwah Muhammadiyah, dikaitkan dengan berbagai model
kegiatan dakwah yang dilakukan, maka akan terasa bahwa selama ini dakwah kita
memang terlalu condong pada penekanan masalah nilai atu hubungan makna.
Kecondongan yang demikian menyebabkan pesan-pesan dakwah kita cenderung
diwarnai oleh pendekatan yang normatif. Kita melupakan, atau setidaknya tidak
memperhatikan, pendekatan fungsional.
Yang dimaksud pendekatan fungsional ialah bagaimana memfungsikan dakwah
sebagai suatu “pendorong” perkembangan masyarakat. Dengan ungkapan lain,
bagaimana menjadikan dakwah sebagai “variabel perkembangan” masyarakat, dan da`i
sebagai agen perubahan masyarakat. Dakwah bukan dilakukan dalam suatu
“kevakuman”, melainkan dalam setting masyarakat yang selalu berubah dan berkembang.
Oleh karenanya, agar dapat berfungsi, dakwah harus bersifat integratif, artinya kegiatan
dakwah harus “menyatu” dengan kegiatan masyarakat. Menyatu di sini bukan berarti
larut, tetapi kegiatan dakwah perlu:
(1) dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang aktual;
(2) didasarkan (mengantisipasi) pada persoalan yang secara riil sedang dirasakan
masyarakat.
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Dengan ungkapan lain, sifat integrative dakwah mengharuskan dakwah “dari
dalam” masyarakat dan bukan yang berada “di luar” masyarakat. Ungkapan ini, di
samping membawa konsekuensi pada sifat kegiatan dakwah, juga pada subjek dakwah
(da`i) yang juga harus bersifat integratif. Yang dimaksud ialah, dalam melakukan tugasnya,
pada da`i jangan mengidentifikasi diri sebagai “manusia super” yang datang dari “luar”
melainkan ia adalah bagian dari masyarakat juga, namun yang sadar akan fungsinya
(sebagai da`i), yaitu berinteraksi dengan sesamanya.
Sifat integratif dakwah hanya dapat terlaksana dengan baik apabila, pesan
dakwah dapat mengantisipasi problem dan needs actual masyarakat. Dengan demikian
dakwah menjadi nyata dan “dibutuhkan” oleh masyarakat, dan inilah yang dimaksud
dengan “dakwah yang fungsional”. Dakwah fungsional ialah dakwah yang secara nyata
menjawab “kepentingan” riil masyarakat (umat dakwah).
Pendekatan dakwah secra fungsional berarti melakukan penyadaran dan
pembuktian pada umat bahwa Islam adalah ajaran yang fungsional (berguna, valid)
dalam masyarakat. Untuk ini, maka penjabaran dimensi kerahmatan dakwah merupakan
jawaban yang tepat. Dalam dimensi kerahmatannya, dakwah bertugas membuktikan
validitas Islam sebagai rahmatan lil ‘alamien dengan cara mengembangkan nilai-nilai
normatif Islam dalam konsep-konsep yang operasional, yang fungsional dalam kehidupan
masyarakat.
Allahu a’lam bish-shawab.
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Lampiran 3.5.:

PENINGKATAN PENYANTUNAN KAUM DHUAFA
BAB I
PENDAHULUAN
Sudah sangat dikenal bahwa KHA. Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah
melalui pengajiannya merealisir pelaksanaan perintah sebagaimana tersebut dalam Surat
Al-Ma‘un. Bertolak pengamalan inilah kemudian Muhammadiyah berkembang dan
menugaskan Majelis Pertolongan Kesengsaraan Oemoem (MPKO) yang kemudian
berkembang menjadi Majelis Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU) dengan segala
aspeknya.
Pada saat ini gerakan yang dirintis oleh Muhammadiyah telah menjadi budaya
di ummat Islam di Indonesia (tidak terbatas dalam lingkungan Muhammadiyah saja),
antara lain pengumpuan zakat fitrah maupun zakat mal oleh amil yang kemudian
dibagikan kepada yang berhak; pendirian Panti Asuhan-Panti Asuhan di lingkungan
ummat Islam dan sebagainya.
Masalah kemiskinan merupakan masalah yang perlu diberikan perhatian yang
tinggi dalam pembangunan bangsa, dan tidak jarang masalah kemiskinan dijadikan
alasan untuk melontarkan kritik terhadap Pemerintah karena tidak mampu menanganinya
secara tuntas. Di negara-negara maju perdebatan untuk meningkatkan jumlah bantuan
social untuk menolong kelompok miskin, memberi indikasi bahwa masalah kemiskinan
ini tidak hanya ada di negara-negara berkembang saja tetapi ada di negara-negara yang
telah maju. Bahwa adanya penduduk miskin di suatu negara merupakan hal yang tidak
perlu diperdebatkan lagi.
Para ahli ekonomi menamakan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan
dengan istilah ‘lingkaran kemiskinan’ (vicious circles). Lingkaran kemiskinan ini
merupakan rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain,
sedemikian rupa keadaan yang menyebabkan masyarakat tetap miskin dan bahkan akan
mengalami banyak kesukaran untuk dapat lolos dari kemiskinan tersebut. Pembangunan
di bidang sosial tak kalah pentingnya dibanding dengan ekonomi, bahkan keduanya
perlu berjalan sejajar. Tercapainya kesejahteraan sosial akan terpengaruh positif bagi
keberhasilan pembangunan ekonomi.
Dari pengertian tersebut di atas, tersirat bahwa tingkat kesejahteraan tertentu
dari individu maupun kelompok dapat tercapai bila kebutuhan dasarnya baik lahiriyah
(sandang, pangan, papan) maupun batiniyah (keamanan, keberagamaan, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainya). Dalam kaitan dengan masalah tersebut, Muhammadiyah
telah sejak awal berdirinya melakukan berbagai macam kegiatan dan telah berkembang
hampir di seluruh pelosok tanah air.
Pada kesempatan Muktamar di mana program dievaluasi dan dirumuskan
program baru, maka Program Penanganan Kaum Dhu‘afa perlu mendapatkan prioritas
utama.
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BAB II
LANDASAN HUKUM FORMAL (UUD 45) TENTANG
PENANGGULANGAN KAUM DHU‘AFA
Dalam Pembukaan UUD 45 dikemukakan dengan tegas cita-cita rakyat Indonesia
mengenai negara Indonesia, yang dengan kata-kata “Negara Indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Itulah maksud rakyat Indonesia untuk membentuk
negara guna mencapai lima hal: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk
mendapatkan tujuan itu kita telah mempergunakan waktu hampir 45 tahun, sedang
untuk mencapai Indonesia yang adil kita masih memerlukan waktu paling kurang 25 –
30 tahun lagi.
Dengan proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia yang merdeka telah kita rebut
dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kita menganut ajaran: “… jika pemerintahan baru
sanggup mempertahankan undang-undang dasar baru dengan cara yang efektif, maka
pemerintahan itu dan undang-undang dasar itu adalah menurut hukum internasional,
pemerintahan yang sah dan undang-undang dasar yang berlaku bagi negara itu. Oleh
karena itu UUD 1945 dalam periode 1945-1949 menurut kita adalah UUD Republik
Indonesia yang merdeka.
Dengan selesainya peristiwa-peristiwa Darul Islam di Jawa Barat, gerakan
pemisahan diri dari Republik Indonesia Maluku, Darul Islam di Sulawesi Selatan,
pemberontakan Aceh, pemberontakan PRRI di Sumatera dan Sulawesi Utara dan
terintegrasinya Irian Barat ke Ibu Pertiwi, Republik Indonesia yang bersatu sebagai yang
dicita-citakan oleh Bapak-bapak Kemerdekaan kita dalam Panitia Penyelidik dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah tercapai.
Dengan pengakuan kedaulatan negara kita oleh negara-negara Arab pada tahun
1947 dan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, kemudian oleh sebagian besar negaranegara lain setelah itu, Indonesia yang berdaulat telah diakui hampir semua negaranegara berdaulat di muka bumi ini.
Ketiga-tiga pembangunan nasional yang berintikan politik, yaitu mengenai
Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, telah kita capai dalam kurun waktu
1945 – 1947 di bawah kepresidenan Ir. Soekarno.
Dalam usaha pembangunan nasional yang berintikan ekonomi dari hasil
kepresidenan Jenderal Soeharto dalam kurun waktu 1967 – 1993, insya Allah cita-cita
rakyat Indonesia mengenai Indonesia yang makmur telah ditetapkan landasan dan asasasasnya. Menurut data yang ada sejak 1976 sampai 1987 jumlah dan prosentase penduduk
miskin semakin mengecil (berkurang). Distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia
semakin baik, ketimpangan semakin berkurang. Bahkan menurut statistik Food and
Agricultural Organization (FAO), pertumbuhan Indonesia dalam per kapita produksi
padi-padian antara 1974/5 dan 1984/5 adalah tertinggi kedua di Asia sesudah Burma
(Myanmar). Dalam bulan Nopember 1985, Presiden Soeharto telah diundang untuk
berbicara di depan Konperensi 40 tahun Peringatan FAO di Roma sebagai wakil negaranegara berkembang. Undangan itu adalah pengakuan hasil-hasil Indonesia yang
monumental di bidang pertanian.
Pada waktu ini pakar-pakar sedang mempersiapkan pola umum pembangunan
jangka panjang yang meliputi waktu 25 tahun mendatang. Dalam salah satu pertemuanpertemuan itu , saya mengusulkan: “Jika cita-cita rakyat Indonesia mengenai negara
Indonesia yang telah dikemukakan oleh Pembukaan UUD 1945 itu tetap menjadi pegangan
dan pedoman kita, maka cita-cita negara Indonesia yang adil, tidak dapat tidak harus
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menjadi inti dari pola umum pembangunan nasional kita dalam jangka panjang yang
akan datang”.
Oleh karena untuk melaksanakan negara Indonesia yang adil tidak cukup dengan
penempatan kata-kata “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”,
“fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” dalam UUD saja,
tetapi memerlukan penjabaran dalam hukum dan perundang-undangan sesuai dengan
prinsip Negara Hukum Pancasila. Untuk melaksanakan negara Indonesia yang adil,
ukuran dan nilai yang harus dipergunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum, maka
untuk itu. Tepatlah bila pembangunan nasional 25 tahun setelah 1993 itu adalah
berintikan hukum untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sejak berdiri pada tahun 1912 Muhammadiyah telah bergerak dalam bidang
pendidikan, dakwah, dan pembinaan kesejahteraan ummat. Oleh karena secara nasional
dan mondial masalah kesenjangan social merupakan persoalan yang harus diatasi
sebelum api memercik, maka sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1989 di Lhokseumawe
memutuskan Pembinaan dan Penyantunan Kaum Dhu‘afa sebagai berikut:
1.
Bahwa yang dimaksud dengan “kaum dhu`afa” adalah kaum lemah, fakir-miskin
yang tidak mempunyai penghasilan, tidak mampu kerja karena lanjut usia, cacat
mental dan fisik yang memerlukan santunan secara terus-menerus. Secara khusus,
pengertian “dhu`afa” juga mencakup kaum yang mempunyai penghasilan, tetapi
tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak sehingga memerlukan bantuan modal,
pendidikan ketrampilan, manajemen dan teknologi untuk dapat meningkatkan taraf
hidupnya (dhu`afa struktural).
2.
Pembinaan kaum dhu‘afa yang selama ini telah dilaksanakan oleh Muhammadiyah
perlu ditingkatkan dan diintensifkan yang ditujukan kepada prinsip “memberi kail,
bukan memberi ikan” terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dengan
mengusahakan factor-faktor produksi yang terdiri dari: (a) lahan, (b) modal, (c)
manajemen, dan (d) teknologi.
Ad. a. Lahan
1.
Perlu diusahakan agar lahan dapat tetap dimiliki dalam luasan yang memadai
untuk kaum dhu‘afa.
2.
Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah perlu
mendapatkan hak penggunaan lahan untuk usaha-usaha pertanian dan
perkebunan.
Ad. b. Modal
1.
Penumpukan modal dilakukan dengan melakukan pengerahan dana,
pengelolaan dana dan pengendalian dana. Pengerahan dilaksanakan dengan
menggiatkan penarikan zakat maal, zakat profesi, infaq, bazis Muhammadiyah
Pusat, Wilayah dan Daerah-Daerah.
2.
Pengelolaan modal perlu dilakukan dengan pengendalian yang efektif dan
efisien dengan mengembangkan lembaga-lembaga pengelolaan dana secara
modern.
3.
Untuk memantapkan pembentukan Bank Perkreditan Rakyat, diharapkan dari
Majelis Tarjih, agar masalah bunga Bank yang masih menggantung
persoalannya, kiranya mendapat penyelesaian kajian dn kesimpulan dalam
waktu yang tidak terlalu lama.
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Ad. c. Managemen
Pimpinan Muhammadiyah perlu mengembangkan dan memperbanyak kursuskursus ketrampilan managemen bagi pengusaha kecil, dan menyebarluaskan
kepada kaum dhu‘afa.
Diperlukan upaya yng lebih efektif untuk memajukan pemasaran hasil-hasil
produksi dan juga pemasaran yang dilaksanakan oleh kaum dhu‘afa.
Ad. d. Teknologi
Pimpinan Muhammadiyah perlu mengusahakan teknologi pertanian,
pengembangan industri pedesaan dengan bekerja sama dengan balai-balai
penelitian dan penyuluhan, baik pemerintah maupun swasta.
BAB III
PROFIL KEMISKINAN DAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA
(Sumber: BPS, No. Publikasi 03310, 8906 tahun 1989)
1.

2.

3.

Trend Tingkat Kemiskinan 1976 – 1987
Di daerah kota, besarnya pendaptan yang dibutuhkan untuk melepaskan diri
dari ketegori miskin adalah Rp. 4.522,00 perkapita pada tahun 1976, sedang pada
tahun 1987 adalah Rp.17.381,00. Ini berarti apabila suatu rumah tangga mempunyai
3 orang anak, maka untuk mampu menghidupi rumah tangga tersebut dengan total
anggota rumah tangga 5 orang harus mempunyai rata-rata pendapatan setiap bulan
sekurang-kurangnya Rp.22.610,00 pada tahun 1976 dan sekitar Rp.86.905,00 pada
tahun 1987.
Di daerah pedesaan, pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut lebih rendah dibandingkan dengan daerah kota, yaitu sekitar Rp.2.849,00
pada tahun 1976 dan Rp.10.294,00 pada tahun 1987, atau sekitar Rp.14.245,00 dan
Rp.51.470,00 untuk setiap rumah tangga dengan anggota 5 anak pada periode tersebut
di atas.
Hal ini dapat difahami karena dinamika kehidupan yang berbeda antara
keduanya. Penduduk di daerah kota mempunyai kebutuhan yang relatif sangat
beragam dibandingkan dengan daerah pedesaan sehingga mempengaruhi pula pola
pengeluaran. Batas garis kemiskinan antara daerah kota dan pedesaan pada kurun
waktu 1976 – 1987 dapat dilihat pada tabel 1 di belakang.
Perkembangan Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin
Jumlah prosentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dewasa
ini telah cukup jauh di bawah tingkt kemiskinan tahun 1976 (lihat table 3.2. di
belakang). Kecenderungan ini terutama terjadi di daerah pedesaan. Pada tahun 1976
terdapat sekitar 54,2 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau
40,08% dari seluruh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menurun
dengan cepat, hingga pada tahun 1987 tinggal 30,00 juta atau 17,42% dari seluruh
penduduk Indonesia.
Trend Beberapa Indikator Kesejahteraan Rakyat
a. Indikator persediaan kalori dan protein. Keadaan gizi merupakan indikator
utama yang digunakan dalam menggambarkan taraf hidup penduduk. Keadaan
gizi yang baik merupakan salah satu tujuan penting dalam upaya peningkatan
mutu hidup penduduk (lihat tabel 4.1. di belakang).
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b. Indikator kondisi kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan
pokok/ dasar karena kesehatan yang baik akan dapat memberikan kehidupan
yang baik dan lebih produktif. Selain itu kesehatan dapat juga dipakai sebagai
ukuran kesejahteraan seseorang, sedang keadaan sanitasi dan lingkungan yang
baik akan dapat mengurangi berjangkitnya penyakit menular dan dapat
meningkatkan mutu hidup manusia.
Indikator yang digunakan dalam menggambarkan kesehatan adalah prosentase
penduduk yang sakit, prosentase angka kematian bayi dan angka harapan hidup,
tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga dokter dan paramedic
dibanding jumlah penduduk, juga termasuk indikator penentu kesehatan (lihat
tabel 4.3. di belakang).
c. Indikator kondisi pendidikan. Pendidikan dipandang sangat vital sebagai
indicator kesejahteraan rakyat, dan bahkan dijadikan indikator yang dapat
digunakan menggambarkan keadaan pendidikan adalah jumlah penduduk usia
sekolah (7 – 24 th.) yang tidak atau belum pernah sekolah, tingkat putus sekolah
yang disebabkan oleh faktor ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat dalam
menyelenggarakan pendidikan, rasio perbandingan jumlah murid dengan guru,
tingkat melek huruf, dan sebagainya (lihat tabel 4.9, di belakang).
Sekolah Dasar yang berusia 7 – 12 tahun sudah mencapai 97,2 persen dari 23.809
ribu penduduk usia tersebut. Keadaan tersebut terus membaik hingga mencapai 99,6
persen dari 24.694,7 ribu penduduk pada tahun 1985/1986, dan sedikit menurun
pada tahun berikutnya yaitu 99,4 persen dari 25.149,7 robu penduduk. Program Wajib
Belajar usia 7 – 12 tahun yang dilakukan pemerintah tampak berhasil walaupun
belum maksimal. Tingkat partisipasi Sekolah Menengah (SMTP), selama periode
1983/1984 – 1986/1987 terus membaik walaupun belum bewgitu besar karena masih
adanya lulusan SD yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi (SMTP)
(lihat tabel 4.10 di belakang).
Hal lain yang berhubungan dengan masalah pendidikan selain tingkat partisipasi
adalah masalah mutu. Salah satu indicator yang dapat digunakan adalah rasio muridguru.
Rasio murid-guru pada sekolah dasar selama tahun 1983/1984 – 1986/1987,
semakin menurun dari tahun ke tahun (lihat table 5.11. di belakang). Hal ini dapat
menunjukkan suatu kenaikan mutu pendidikan sekolah dasar karena guru akan
dapat lebih memberi perhatian yang cukup terhadap anak didiknya. Pada sekolah
memengah tingkat pertama rasio murid-guru walaupun menurut tetapi tidak secepat
yang terjadi pada sekolah dasar.
Dalam pendidikan selain masalah perkembangan yang begitu pesat juga terdapat
masalah putus sekolah. Banyak alasan yang menyebabkan penduduk tidak dapat
melanjutkan sekolahnya, antara lain beaya sekolah, jauhnya letak gedung sekolah
dari tempat tinggal ataupun alasan karena merasa tidak perlu lagi melanjutkan sekolah
dan sebagainya. Selama 1983/1984 – 1985/1986, angka putus sekolah dasar berhasil
diturunkan, sedangkan pada tingkat smtp umum angka tersebut tetap sebesar 4,3
persen bahkan untuk tingkat smtp kejuruan angka tersebut meningkat dari 4,3 persen
menjadi 4,4 persen (lihat table 4.12. di belakang).
Gambaran umum tingkat kecerdasan masyarakat dapat ditunjukkan dengan
tingkat melek huruf. Menurut hasil survey Penduduk Antar Sensus 1985, 80,9 persen
dari penduduk berumur 10 tahun ke atas melek huruf (lihat table 4.13. di belakang).
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Dibandingkan tahun 1980 (Sensus Penduduk 1980) terjadi kemajuan dalam 5 tahun
terakhir ini. Pada tahun 1980 tingkat melek huruf sebesar 71,2 persen. Kenaikan ini
terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan walaupun data yang ada menunjukkan
bahwa tingkat melek huruf di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada di daerah
pedesaan.
BAB IV
LANDASAN/PENGERTIAN DHU‘AFA MENURUT
AL-QUR‘AN DAN SUNNAH RASUL
1. Islam mengajarkan agar ummatnya menjadi ummat yang kuat.
Rasulullah saw. bersabda:
“Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang
mukmin yang lemah …” (H. R. Muslim dari Abu Hurairah ra.)
Dimaksud dengan orang mukmin yang kuat adalah orang mukmin yang kuat fisik,
mental spiritual, ilmu, ekonomi dsb., baik perorangan maupun kelompok.
2. Kemiskinan yang mengakibatkan kelaparan merupakan salah satu segi kelemahan
yang wajib diatasi. Rasulullah saw. berdo‘a:

3.

4.

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelaparan, karena ia adalah seburuk-buruk
teman tidur, dan aku berlindung kepada-Mu dari khianat, karena ia adalah seburukburuk budi pekerti”. (H. R. Abu Dawud dari Abu Hurairah ra dengan sanad yang
shahih).
Hidup dengan petunjuk Allah, ketaqwaan, menjunjung tinggi harga diri dan
kecukupan keperluan hidup merupakan unsur0-unsur kekuatan yang harus selalu
diusahakan. Rasulullah saw. berdo‘a:
“Ya Allah, aku mohon kepada-Mu petunjuk, taqwa, pandai memelihara harga diri dan
hidup berkecukupan” (H. R. Muslim dari Ibnu Mas`ud ra.)
Kecukupan keperluan hidup merupakan nikmat Allah yang wajib disyukuri. AlQur‘an menyebutkan nikmat kecukupan yang dianugerahkan kepada Nabi
Muhammad saw.:

5.

“Dan Dia mendapatimu berkekurangan, kemudian Dia memberikan kecukupan” (Q. S.
Adh-Dhuha: 7).
Kemiskinan mudah menarik orang kepada kekafiran. Rasulullah saw. berdo‘a:

6.

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran dan kekafiran”.
(H. R. Nasa‘I dan Ibnu Hibban dari Abi Sa‘id ra.)
Kemiskinan mudah menarik kepada perangai rendah. Rasulullah saw. bersabda:

7.

“Sesungguhnya orang apabila menanggung beban utang jika berkata berjusta dan
apabila berjanji berkhianat” (H. R. Bukhari dari `Aisyah ra.)
Kemiskinan mengurangi kemampuan menyelenggarakan kehidupan rumah tangga
yang baik. Oleh karena itu, Al-Qur‘an mengajarkan agar orang yang belum
berkemampuan memikul beban beaya rumah tangga agar bersabar dan tetap
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memelihara kesucian diri, hingga Allah memberikan kecukupan. Dalam hubungan
ini Allah berfirman:

8.

9.

“Orang-orang yang memperoleh beaya hidup berkeluarga hendaklah memelihara
kesucian dirinya (dan bersabar), hingga Allah memberikan kecukupan kepadanya dari
anugerah-Nya.” (Q. S. An-Nur: 33).
Kemiskinan mudah menarik kepada kriminalitas yang merugikan masyarakat. Imam
Bukhari meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ra. Yang menceritakan seorang
sahabat bersedekah, tetapi ternyata sedekahnya diberikan kepada seorang pencuri.
Merasa salah alamat, iapun bersedekah lagi. Ternyata sedekah yang kedua kalinya
itu diberikan kepada perempuan pezina (pelacur). Merasa salah alamat, iapun
bersedekah yang ketiga kalinya. Ternyata sedekah ini diberikan kepada orang kaya
tetapi kikir. Orang yang bersedekah itupun merasa tidak tepat, yang menerima bukan
yang dikehendaki atau bukan yang semestinya menerima. Tetapi dalam tidurnya ia
merasa didatangi seseorang yang mengatakan:
“Sedekahmu kepada pencuri mudah-mudahan akan menyadarkannya untuk menghentikan
mencuri, sedekahmu kepada perempuan pezina mudah-mudahan akan menyadarkannya
berhenti berzina, dan sedekahmu kepada orang kaya mudah-mudahan menjadi pelajaran
baginya untuk mau menyedekahkan sebagian kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah
kepadanya.”
Untuk memperoleh kecukupan keperluan hidup, Islam mendorong semangat kerja
dan usaha. Allah berfirman:
“Dialah yang telah menjadikan bumi untukmu dan mudah kamu jalani; maka berjalanlah
di berbagai penjurunya dan makanlah rizki Allah: (Q. S. Al-Mulk: 15)
Rasulullah saw. bersabda:
“Tidak makan seseorang makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerjanya
sendiri. Nabi Allah Dawud as. makan dari hasil kerjanya sendiri.” (H. R. Bukhari dari
Miqdam bin Ma’di Karib ra.)
Rasulullah saw. bersabda:

“Sungguh jika kamu mencari kayu, kemudian diikat dan dibawa di atas punggungnya
(kemudian dijual untuk mencukupi keperluan hidupnya) adalah lebih baik bagimu
daripada kamu minta-minta kepada orang lain yang mungkin diberi atau ditolak.” (H. R.
Bukhari dari Abu Hurairah ra.)
10. Islam meng akui perbedaan perolehan, ada yang berkesempatan memperoleh lebih,
ada yang memperoleh pas dan ada yang memperoleh kurang dari keperluan nafkah
hidupnya.
Dalam hubungan ini Allah berfirman:
“Kami telah membagi penghidupan mereka di dunia dan Kami terlah melebihkan sebagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan
sebagian yang lain.” (Q. S. Az-Zukhruf: 32).
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11. Perbedaan kaya miskin diakui adanya, namun dalam kehidupan bermasyarakat harus
diwujudkan solidaritas sosial, hidup saling bertolong-tolongan, saling membantu
untuk terpenuhi keperluan hidupnya.
Islam menanamkan rasa wajib saling mencintai antar sesama muslim. Rasulullah
saw. mengajarkan:
“Tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia
mencintai dirinya sendiri.” (H. R. Bukhari dari Anas ra.).
Rasulullah saw. mengajarkan juga:
“Orang mukmin bagi orang mukmin lain ibarat tembok/bangunan, yang sebagian
menguatkan yang sebagian lainnya.” (H. R. Bukhari-Muslim dari Abu Musa ra.).
Rasulullah saw. mengajarkan juga:
“Kau menyaksikan orang-orang mukmin hubungan saling mengasihani, saling
menyayangi dan saling lemah lembut ibarat satu badan, jika ia mengadukan anggotanya
yang sakit, maka seluruh badan akan membantu dengan berjaga tidak tidur dan merasakan
panas.” (H. R. Bukhari dari Nu’man bin Basyir ra.)
Dalam bentuk yang umum Al-Qur‘an mengajarkan:
“Bertolong-tolonganlah kamu untuk berbuat kebajikan dan taqwa, dan jangan bertolongtolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q. S. Al-Maidah: 2).
12. Islam mengajarkan bahwa Allah membagi rizki kepada umat manusia berlebih kurang
(Q. S. An-Nahl: 71). Harta yang diperoleh oleh yang mendapat rizki lebih terkait
dengan hak orang-orang yang memperoleh rizki kurang (Q. S. Adz-Dzariyat: 19).
Untuk menunaikan hak orang-orang yang mendapat rizki kurang itu Allah
memerintahkan untuk membelanjakan harta Allah yang dikuasakan kepada umat
manusia (Q. S. Al-Hadid 7). Kepada budak-budak yang akan memerdekakan diri
dengan membayar tebusan kepada tuannya, Allah memerintahkan agar orang kaya
memberikan harta Allah yang diberikan kepada mereka itu, kepada budak-budak
agar segera dapat menjadi orang merdeka.0‘ (Q. S. An-Nur: 33). Infaq sunat sangat
digembirakan. Allah berjanji akan memberikan balasan berlipatganda kepada orang
yang mampu berinfaq di jalan Allah (Q. S. Al-Baqarah: 261).
13. Menolong orang lain hendaknya yang bersifat mendidik. Al-Muindziri dalam
kitabnya Targhib wat-Tarhib juz I hal. 591 mengutip hadits riwayat Abu Dawud, alBaihaqi, at-Tirmidzi dan an-Nasai dari Anas bin Malik ra., yang menceritakan bahwa
seorang laki-laki sahabat Anshar datang kepada Nabi saw.untuk minta sesuatu guna
memenuhi keperluan hidupnya. Nabi saw. tidak segera memberi, tetapi bertanya
apakah orang itu mempunyai sesuatu yang dapat dijual. Akhirnya orang itu
menyerahkan kepada Nabi saw. cangkir alat minum, yang oleh beliau kemudian
dilelangkan kepada para sahabat beliau. Cangkir laku dua dirham. Oleh Nabi saw.
dua dirham itu diserahkan kepada orang yang menjualnya, dengan pesanan agar
yang satu dirham digunakan membeli makanan bagi keluarganya, dan yang satu
dirham digunakan untuk membeli kapak, sebagai alat bekerja mencari kayu untuk
dijual dan hasil penjualannya dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya
dan keluargnya sehari-hari. Dua minggu kemudian orang itupun datang kepada
Nabi saw. dan melaporkan hasil kerjanya mendapatkan 10 dirham. Oleh Nabi saw.
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diperintahkan agar uang digunakan untuk membeli makanan dan pakaian.
Kemudian beliau menyampaikan pesan:
“Orang miskin itu bukan orang yang mengitari jalan-jalan atau rumah-rumah untuk
minta sedekah orang banyak, yang merasa cukup mendapatkan satu dua suap atau satu
dua kurma; tetapi orang miskin itu adalah orang yang memperoleh kelapangan untuk
memenuhi keperluan hidupnya, dan tidak diketahui keadaannya sehingga (tidak) ada
yang memberi sedekah serta tidak meminta-minta kepada orang banyak.”
BAB V
TINJAUAN ILMU EKONOMI TERHADAP
PENANGANAN KAUM DHU‘AFA
Di dalam ekonometri jika hendak mengukur pendapatan perkapita maka kita
akan berhadapan dengan dua jenis variabel yaitu tingkat pendapatan nasional dikurangi
indeks pertumbuhan penduduk. Dengan demikian pertumbuhan penduduk mempunyai
pengaruh terhadap fluktuasi pendapatan perkapita suatu negara. Dengan kata lain
penekanan pertumbuhan penduduk adalah satu di antara sejumlah alternatif yang harus
dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980, angka pertumbuhan penduduk
Indonesia pertahun sebesar 2,34%, dan sekarang nampaknya sudah dapat diturunkan
menjadi 1,9% pertahun.
Seandainya kita asumsikan pertumbuhan penduduk konstan 1,9% (karena
mengharapkan lebih rendah dari itu kecil kemungkinannya, apalagi merealisasikan konsep
Zero Population Growth yang disarankan dalam buku The Limit to Growth yang diterbitkan
oleh Club Rome pada tahun 1972) maka pada tahun 2000 menurut proyeksi Prof. Soemitro
penduduk Indonesia akan meningkat dari 81 juta menjadi 107 juta. Bisa kita bayangkan
betapa pelik masalah penempatan kerja untuk generasi mendatang.
Masalah-masalah yang menyangkut problema generasi yang akan datang adalah
mahalnya pendidikan yang berkaitan dengan mutu sumber daya manusia yang sangat
menentukan kemajuan umat, di samping itu sumber daya alam yang kita gali secara tidak
bertanggungjawab dengan tidak memikirkan kelestariannya adalah masalah lain yang
mungkin juga merupakan suatu variable yang sangat menentukan.
Dengan kenyataan-kenyataan ini, dalam konteks sosial ekonomi bangsa Indonesia
pada umumnya masih lemah, paling tidak terdapat 30 juta rakyat Indonesia yang berada
di bawah garis kemiskinan, mereka masuk dalam kategori kaum dhu‘afa.
Dalam strategi pembangunan kita mengenal dua konsep yang sangat popular
yaitu top down planning dan buttom planning. Konsep yang pertama mendudukkan
pemerintah (atau etika tertentu) yang merencanakan pembangunan, masyarakat yang
kemudian melaksanakannya, sedangkan konsep yang kedua mendudukkan masyarakat
sebagai subyek yang menyusun perencanaan karena mereka dianggap yang paling tahu
apa kebutuhannya.
Untuk pengentasan kaum dhu‘afa, mungkin kedua konsep tersebut terlalu sulit
untuk dilaksanakan. Kesulitan itu terutama akan sangat menonjol pada saat kita
diperhadapkan pada penyusunan kebutuhan-kebutuhan rieel dari mereka. Oleh karena
itu kemudian disarankan agar lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Muhammadiyah menempatkan diri sebagai kelompok penengah yang harus berusaha semaksimal
mungkin untuk memahami kebutuhan kaum dhu‘afa dan mengetahui serta mampu
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mengadakan sumber-sumber yang ada di pemerintah atau organisasi lainnya, untuk ini
memang sangat diperlukan inovasi dab kreativitas. Dapat dinamakan konsep tersebut
dengan konsep pembangunan dari tengah.
Sekarang ini makin terdengar istilah Managerial Revolution, suatu istilah yang
menggambarkan bertapa pentingnya posisi atau fungsi golongan manager professional
yang menjadi demikian dominan di dalam masyarakat. Di Jepang dan Amerika misalnya,
kendatipun di sana banyak orang-orang kaya, ekonomi tidak dikuasai oleh mereka
melainkan oleh kelompok manajer. Tetapi di Indonesia, isu-isu mengenai konglomerasi
adalah indicator bahwa ekonomi kita dikuasai oleh mereka.
Salah satu thesis yang diajukan dalam manajemen yang dipopulerkan adalah
penerapan prinsip amanah baik untuk yang menjalankan maupun yang menerima
amanah karena dengan menerapkan prinsip itulah, maka sumber daya dan dana yang
ada akan dapat kita kelola secara bertanggungjawab.
BAB VI
TINJAUAN ILMU SOSIAL TERHADAP
PENANGANAN KAUM DHU‘AFA
Perhatian terhadap golongan miskin semenjak zaman dahulu sampai sekarang
tidak pernah berhenti. Berbagai pihak telah berusaha dengan berbagai cara untuk
mengatasi permasalahan ini, baik yang berdasarkan keagamaan ataupun berdasarkan
pendangan humanitarian semata.
Di negara Barat pemuka-pemuka gereja mengambil tanggungjawab terhadap
orang-orang yang lemah, yatim/piatu, janda dan orang sakit. Praktek yang tidak resmi
seperti ini, baru pada abad pertengahan dijadikan kegiatan yang terorganisir. Pada taraf
berikutnya timbul konflik antara gereja dan negara dan pada saat ini pula muncul kegiatan
humanitarian yang dipelopori oleh ibu-ibu golongan atas yang terkenal dengan julukan
Lady Beautiful. Mereka terdiri dari isteri pejabat pemerintah dan orng-orang kaya yang
mempunyai waktu luang dan perhatian yang cukup terhadap sesama manusia yang
menderita.
Dalam kalangan Islam sendiri, memelihara anak yatim dan menyantuni orang
miskin disampaikan dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Ma‘un. Dan terlihat oleh
kita, sudah banyak usaha dan kegiatan yang dilaksanakan untuk kesejahteraan kaum
lemah/miskin yang dilaksanakan oleh kaum muslimin.
Dapat kita lihat berbagai usaha telah dilaksanakan baik oleh mereka yang
berdasarkan pandangan keagamaan maupun yang bermotifkan rasa kemanusiaan, dan
dapat kita lihat pula bahwa masalah kemiskinan, keterlantaran, yatim/piatu dan masalah
social lainnya nampaknya semakin tidak berkurang, justru semakin meningkat, baik
dilihat dari segi jumlah maupun kompleksitasnya.
Kritik yang sering dilontarkan terhadap golongan pertama dan kedua tersebut
ialah bahwa pertolongan yang diberikan lebih menonjolkan kepentingan fihak yang
memberikan pertolongan ketimbang dari kepentingan yang ditolong. Apapun hasilnya
yang penting penolong merasa puas karena sudah berbuat sesuatu dengan harapan
akan memperoleh pahala dari Tuhan. Kritik lain terhadap usaha yang bersifat filantropis
dari golongan kemanusiaan ialah adanya sikap yang memandang rendah terhadap
golongan yang lemah. Prinsip penolong seseorang agar dapat menolong dirinya sendiri
yang merupakan unsure penting dalam kegiatan tersebut justru tidak kelihatan. Hal
inilah yang menurut sejarah mendorong timbulnya pekerjaan sosial professional di Barat.
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Sekarang timbul pertanyaan bagi kita. Apakah cara-cara yang dipergunakan
untuk menanggulangi kaum dhu‘afa selama ini sudah memuaskan? Dan apakah kita
siap menghadapi tantangan masa depan yang masalahnya terlihat semakin kompleks?
KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH SOSIAL
Kemiskinan adalah salah satu dari masalah social yang dapat dipandang sebagai
sumber dari berbagai masalah sosial lainnya. Remaja putus sekolah, kenakalan remaja,
pelacuran, gelandangan, kebodohan, kejahatan, dapat timbul dari kemiskinan. Oleh
karena itu jika berbicara tentang kemiskinan sebagai masalah sosial meliputi analisis
terhadap perilakunya, tepat terjadinya, dan juga lembaga-lembaga yang menanggulangi
masalah tersebut.
Siapakah golongan miskin itu? Banfield menjawab pertanyaan ini dengan
membedakan 4 tingkatan kemiskinan.
1. Seseorang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin
kelangsungan hidupfisiknya atau mencegah penderitaan karena kelaparan,
kedinginan dan penyakit.
2. Seseorang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi
kesejahteraan pokok (essensial welfare) tidak termasuk comfort dan convenience.
3. Seseorang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk mencegah
kegelisahan atau kesusahan yang akut dan berkepanjangan.
4. Seseorang yang tidak mempunyai penghasilan untuk mengatasi perasaan miskin
jika dibandingkan dengan orang lain.
Taraf-taraf kemiskinan ini harus diterjemahkan ke dalam bentuk uang dengan
memperhatikan:
1. Harus mengenal lebih dahulu bahwa ketiga kategori kemiskinan yang pertama adalah
ketidakmampuan untuk membeli barang dan jasa sesuai dengan standar hidup
minimum.
2. Harus dibuiat daftar dar standar minimum tersebut.
3. Memberi harga pada standar minimum dalam daftar tersebut.
Namun demikian, kemiskinan itu tidak hanya diukur dari kehutuhan jasmaniah
semata. Aspek lain yang patut diperhitungkan ialah adanya perasaan miskin. Golongan
ini akan makin banyak terdapat dengan meningkatnya kemakmuran. Bagi mereka yang
tertinggal dalam menggapai kemakmuran itu, jangankan untuk memiliki saja dapat lebih
mengganggu dan merusak jika dibandingkan dengan kekurangan makan.
Sehubungan dengan ini ada baiknya kita perhatikan ada yang dikemukakan
Herman Miller bahwa “Kehilangan harapan adalah essensi dari kemiskinan”. Dilihat
dari segi ini Miller berpendapat bahwa kemiskinan yang sebenarnya dewasa ini adalah
lebih besar jika dibandingkan dengan keadaan pada permulaan abad ini.
SEBAB-SEBAB KEMISKINAN
Kaum dhu‘afa termasuk ke dalam vulnerable group atau kelompok yang peka
terhadap proses perubahan yang berlangsung di tengah masyarakat. Pembangunan pada
hakekatnya adalah menciptakan perubahan secara sengaja dalam berbagai bidang. Kaum
dhu‘afa yang tidak memiliki kekuasaan politik dan ekonomi banyak yang menderita
akibat pembangunan sosial yang cepat. Mengapa harus terjadi hal yang seperti ini? Kita
coba mengawalinya dengan mengemukakan sebab-sebab kemiskinan dari segi individual,
kultural dan struktural.
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Segi individual ialah mencari sebab-sebab yang terdapat pada diri seseorang.
Sifat, perilaku dan sikap individual itu dipelajari, apakah ia seseorang yang dapat
berfungsi atau tidak dalam masyarakat di mana ia hidup. Orang miskin seringkali
dipandang sebagai orang yang malas, bodoh, tidak punya ketrampilan, kurang
bertanggungjawab, tidak punya bobot, tidak punyai motivasi dan lain-lainnya. Melalui
penjelasan individual ini juga diusahakan memhami pola tertentu dari kehidupan
keluarga yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan tingkah laku seorang anak,
misalnya: keluarga yang dipimpin oleh seorang ibu karena tiadanya ayah, dapat memberi
pengaruh terhadap kepribadian tertentu. Pengalaman yang tidak menyenangkan ini pada
pikiran anak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebab kemiskinan dari segi
individual ini banyak disukai, karena mudah untuk meletkkan kesalahan pada individu
yang miskin, padahal sebenarnya kesalahan ada pada pihak lain.
Dari segi kultural ada pandangan bahwa kemiskinan menciptakan kulturnya
sendiri. Anak-anak yang dibesarkan dalam kultur kemiskinan akan dipengaruhi dan
akan menjalankan cara hidup yang demikian pula. Mereka menyerap nilai dasar dan
sikap mental sub kultur secara psikologis. Meskipun ada kesempatan untuk berubah,
mereka tidak siap dan tidak berusaha untuk memanfaatkan dan mendapatkan kesemptan
itu. Di kota-kota besar, biasanya mereka tinggal di pemukiman padat dan kumuh dengan
fasilitas serba minim, timbullah berbagai masalah, tidak saja bagi yang miskin tetapi juga
bagi anggota masyarakat lainnya.
Dari segi kultural pada hakekatnya adalah memberi perhatian kepada relasi
sosial dan struktur sosial. Sebagai contoh adanya pendapat yang mengatakan bahwa
golongan miskin merupakan golongan yang penting keberadaannya karena mengemban
berbagai fungsi yang berguna dalam masyarakat. Orang miskin diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan rendahan dengan upah yang murah. Orang miskin juga
merupakan sumber tenaga murah bagi masyarakat dan merupakan pasar bagi barang
yang kurang bermutu. Jenis pekerjaan ini, tidak memerlukan tenaga yang trrampil dan
bermotivasi tinggi. Jenis lapangan pekerjaan seperti ini tersedia dalam masyarakat. Jadi
sebagian dari sistem ekonomi bergantung kepada tenaga-tenaga seperti ini dan hal ini
merupakan sumber structural dari kemiskinan. Pendapat seperti pada kemiskinan
structural, tidak berlaku bagi suatu bangsa dan negara seperti Indonesia. Negara kita
mempunyai kewajiban konstitusional dan agama yang kita anut memerintahkan agar
memperhatikan dan membantu kaum miskin/lemah dengan berbagai usaha, termasuk
mendirikan lembaga-lembaga sosial.
Lembaga-lembaga sosial yang telah ada, perlu sekali untuk kita lihat kembali.
Apakah berjalan secara efektif atau tidak? Apakah lembaga-lembaga itu masih tetap berjalan
sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah disepakati sejak mula? Ataukah telah trjadi
pengalihan tujuan? Sehingga lembaga-lembaga dan badan-badan tersebut telah disibukkan
oleh kegiatan-kegiatan rutin lainnya yang bukan mrupakan fungsi utama.
Penyimpangan dapat terjadi karena adanya perbedaan antara tujuan yang harus
dicapai oleh seseorang dengan alat atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena
itu patut sekali turut diperhatikan perilaku kelompok-kelompok kecil yang menyimpang,
seperti misalnya: mengapa anak-anak dari golongan miskin atau kelas bawahan dapat
menjadi nakal atau berperilaku menyimpang lainnya. Mungkin hal ini disebabkan mereka
memiliki jalan pintas untuk meraih sukses.
Dengan memisahkan pendekatan individual, cultural dan structural barangkali
berguna untuk menemukan alternatif cara-cara yang akan dipergunakan dalam membantu
kaum dhu‘afa.
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PENDEKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, SALAH SATU STRATEGI
PENANGANAN KAUM DHU‘AFA
Dalam menghadapi permasalahan kaum dhu‘afa dengan segala masalah yang
ditimbulkannya, dapat dipertimbangkan untuk menggunakan pendekatan kesejahteraan
sosial.
Kesejahteraan sosial (Social Welfare) diartikan sebagai suatu sistem yang di
dalamnya terdapat komponen usaha kesejahteraan sosial (Social Welfare Programs dan
Social Services) dan pendekatan professional pekerjaan sosial yang bertujuan untuk
meningkatkan fungsi sosial orang seorang, kelompok dan masyarakat.
Kesejahteraan sosial sebagaimana yang dirumuskan oleh ahli-ahli PBB,
mempunyai beberapa fungsi yaitu: fungsi penyembuhan (remedial), pencegahan
(preventive), pengembangan (developmental) dan fungsi penunjang (suppertive) terhadap
program dari sektor lain.
Tipe kegiatan penyembuhan ini dapat terlihat pada program panti asuhan, panti
pendidikan anak nakal, terlantar, dan lain-lain. Kegiatan semacam ini sangat popular
dalam masyarakat kita, mungkin karena gampang terlihat dan menggugah rasa belas
kasihan. Hanya saja kegiatan yang bersifat represif ini senantiasa berada di belakang
permasalahan, ada maslah dulu baru dicarikan pemecahannya.
Tipe kegiatan yang bersifat pencegahan, berupa kegiatan yang ditunjukkan agar
tidak terjadi kondisi sosial yang lebih buruk umpamanya berupa bantuan dan jaminan
sosial.
Tipe kegiatan penyembuhan dan pencegahan ini dahulu dikenal karena fungsi
santunannya merawat orang-orag yang tidak dapat merawat dirinya sendiri. Cara seperti
ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena selain tidak akan menyelesaikan masalah,
juga tidak sejalan dengan tujuan sosial dari pembangunan.
Tujuan social dari pembangunan ialah untuk memperbaiki kondisi hidup bagi
semua orang tanpa pengercualian atas dasar perlakuan dan kesempatan yang sama.
Potensi yang terdapat dalam diri manusia itu dikembangkan menjadi kemampuan yang
bersifat aktual. Berdasarkan sejarh pertumbuhannya, konsep pengembangan ini akan
sangat penting artinya dalam menghadapi kemiskinan. Konsep pengembangan ini muncul
dari pengalaman berbagai negara yang jumlah kaum dhu‘afanya cukup besar. Tujuan
konsep pengembangan ini ialah bagaimana mengangkat golongan miskin dan lemah ini
ke atas sesuai dengan standar yang secara sosial dapt diterima. Usaha ini tidak akan
berhasil jika masyarakat secara keseluruhannya tidak terlibat dalam proses pembangunan
sosial dan ekonomi. Ini berarti bahwa kegiatan utamanya harus diarahkan kepada
pemberian motivasi kepada golongan miskin maupun masyarakat mapan agar mau
berpartisipasi dalam proyek-proyek swadaya. Kegiatan penting lainnya ialah
menumbuhkan iklim percaya kepada diri sendiri, kesediaan bekerja sama, menimbulkan
prakarsa dan sift-sifat lainnya yang diperlukan dalam pembangunan.
Dilihat dari sasarannya pertolongan yang diberikan, kegiatan lembaga-lembaga
dapat dibagi atas dua kategori, yaitu “pelayanan langsung” dan “pelayanan tidak
langsung” atau disebut juga “Pelayanan Mikro” dan Pelayanan Makro”.
Pelayanan langsung adalah kegiatan untuk menolong orang yang sedang
mengalami masalah (kaum dhu‘afa). Kegiatan ini meliputi semua pelayanan langsung
yang berupa penyuluhan, terapi, pendidikan, adokasi, pengumpulan informasi, rujuak
(referensi), dan aspek bimbingan organisasi masyarakat (C.O.).
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Pelayanan tidak langsung adalah kegiatan yang memusatkan perhatian pada
lembaga kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, yang
memberi pertolongan kepada individu, keluarga dan kelompok. Termasuk di sini adalah
kegiatan perencanaan, analisa kebijaksanaan, pengembangan program, administasi dan
evaluasi program. Lembaga yang memberikan pelayanan tidak langsung ini tidk akan
berhadapan langsung dengan orang-orang yang mempunyai masalah (kaum dhu‘afa)
akan tetapi lebih menfokuskan perhatian pada struktur kelembagaan yang dipergunakan
untuk memberian pelayanan kepada golongan miskin dan lemah itu.
Kedua kategori lembaga yang mempergunakan pendekatan ini, masing-masing
dapat mengembangkan programnya lebih terinci sesuai dengan masalah yang akan
menjadi pusat perhatiannya, berpedoman kepada penggolongan tingkatan kemiskinan
dan sebab-sebab masalah secara individual, kultural dan struktural sebagaimana yang
dikemukakan tadi.
TENAGA DAN DANA
Konsep-konsep yang dikemukakan tadi, hanya akan berhasil apabila
dilaksanakan secara professional. Oleh karena itu factor tenaga mau tidak mau menjadi
pertimbangan yang sungguh-sungguh. Bagi Muhammadiyah masalah tenaga ini hanya
tinggal menfungsikan para luilusan lembaga pendidikan (Muhammadiyah) yang banyak
tersebur di seluruh Indonesia.
Profesionalisme akan membutuhkan dana yang cukup banyak. Kenyataannya
masih ada badan-badan social yang memanipulasi anak-anak/penghuni lembaga untuk
memperoleh dana. Hal ini menimbulkan macam-macam reaksi dalam masyarakat.
Mungkin cara-cara seperti ini tidk berlaku dalam badan-badan Muhammadiyah, namun
hal ini minta pemikiran juga.

1.

2.

3.

BAB VII
MENCARI STRATEGI PENANGGULANGAN KAUM DHU‘AFA
YANG SESUAI DENGAN KONDISI MUHAMMADIYAH
DI LAPANGAN
Muhammadiyah sebagai organissi yang berlandaskan Islam, sarat dengan idealisme
dan cita-cita yang tinggi. Tetapi karena justru karena idealisme tersebut sering unitunit kerja Muhammadiyah dalam menyusun rencana kerja masing-masing terdorong
ataupun terpeleset ke arah penyusunan daftar keinginan yang bagus-bagus tetapi
rencana kerja tersebut tidk mudah dapat dilaksanakan.
Alhamdulillah pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia telah
berhasil mengurangi jumlah kemiskinan. Konon menurut laporan Badan Keuangan
Internasional angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 60-an sampai tahun 1990
telah dapat dikurangi dari 30% menjadi 17% jumlah penduduk. Jika laporan itu
benar, dewasa ini di Indonesia tinggal 17% penduduk miskin. Namun perlu diingat
bahwa 17% dari 180 juta penduduk adalah 30 juta manusia. Jumlah ini sama besarnya
dengan penduduk Kerajaan Saudi Arabia dilipatkan tiga kali. Lagi pula kaum
muslimin Indonesia harus prihatin karena dari 30 juta orang miskin tersebut adalah
orang Islam.
Di samping manfaat yang besar pembangunan juga tidak bebas dari dampak negatif
yang tidak diinginkan. Pada ahli ekonomi mengingatkan bahwa kita jangan mudah
terkecoh oleh angka pendapatan rata-rata perkapita. GNP rata-rata perkapita bangsa
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4.
5.

6.

Indonesia konon telah meningkat dari $ 100 (tahun 1985) menjadi $ 500 (tahun 1987).
Tetapi hal itu bukan jaminan bahwa jumlah orang miskin berkurang. Peningkatan
penghasilan rata-rata jika tidak disertai pemerataan hanya akan memperluas
kesenjangan sosial. Jika suatu prabrik berdiri, perlu diperhatikan mana yang lebih
banyak jumlahnya, orang yang mendapat lapangan kerja baru atau orang yang
tergusur lapangan kerjanya.
Hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Muhammadiyah dalam menangani kaum
dhu‘afa.
Kemiskinan adalah bibit dari berbagai macam penyakit sosial. Bahkan menurut suatu
hadits adanya kemiskinan akan mendekatkan kepada kekafiran. Secara social
kemiskinan membawa kerawanan kesehatan, ketertinggalan pendidikan, kekalahan
dalam persaingan mencari kerja dan beberapa kesulitan lainnya. Namun di samping
kemiskinan masih banyak lagi bentuk kepapaan dan kesengsaraan lain. Di segala
jenis masyarakat selalu terdapat kelompok orang-orang yang memerlukan
pertolongan. Demikian pula orang-orang jompo dan para penyandang cacat, baik
cacat mental atau fisik, adalah juga merupakan kelompok orang-orang yang
memerlukan pertolongan. Orang-orang yang memerlukan pertolongan tersebut di
atas serta orang-orang penyandang masalah social lainnya adalah kelompok orangorang yang lemah dan kaum dhu‘afa.
Strategi peningkatan gerakan penanganan kaum Dhu‘afa.
a. Melalui Program majelis PKU. Memang Amal Usaha Muhammadiyah Majelis
PKU pada Bidang Sosial, Bidang Kesehatn, dan Pembinaan Kesejahteraan pada
umumnya cukup banyak dalam arti mencpai jumlah ratusn. Tetapi jumlah tersebut
sangat kecil baik jika dilihat dari besarnya masalah yang ada maupun jumlah
Cabang Muhammadiyah. Apalah artinya sumbangan 125 rumah yatim jika
dibanding dengan jumlah anak terlantar yang mencapai jutaan.
Kita tentu bersyukur memiliki 12 Rumah Sakit dan lebih kurang 300 Rumah
Bersalin/BKIA/BP dan Fasilitas Pendidikan Tenaga Kesehatn (AKPER, AKZI,
SPK, Pend. Bidan, SMF, yang tiap tahun menghasilkan tidak kurang dari 600
tenaga Profesional dalam kesehatan). Tetapi di antara 2000 Cabang tersebut lebih
kurang hanya 15% yuang mempunyai amal usaha sosial dan kesehatan
institusional, sedang yang lain kegiatan sosialnya terbatas pada hal-hal yang
insidentil seperti pengumpuln sodaqoh, pembagian zakat, santunan jenazah,
dan sebagainya. Program tersebut perlu ditingktkan baik dalam jumlah maupun
dalam kualitas, sehingga kemampuan menangani kaum dhu‘afa juga akan
meningkat. Pembentukan Majelis Kesehatan Muhammadiyah akan lebih
memungkinkan peningkjatan pelayanan kesehatan baik kualitatif maupun
kuantitatif.
b. Melalui Majelis Ekonomi. Peran utama dari Majelis Ekonomi sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Qaidh majelis, perlu dipertajam secara eksplisit bahwa
penanggulangan kaum dhu‘afa menjadi prioritas utama. Tentu saja strategi
peningkatannya berbeda dengan Majelis PKU, yang lebih bersifat pilantropik
(charity), sedang Majelis Ekonomi lebih mengarah kepada pemberian pancing
ketimbang pemberian ikan.
c. Melalui Program Pengembangan Masyarakat (CD). Pada Muktamar ke-41 secara
jelas telah diputuskan tentang adanya Program Pengembangan Masyarakat, yang
pada pelaksanaannya dikerjakan oleh Majelis PKU belum secara intensif dan
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merata. Sudah saatnya program pengembangan masyarakat secara tegas
diarahkan dalam rangka penanggulangan kaum dhu‘afa. Adanya proyek
bantuan luar negeri maupun dalam negeri yang mengarah pada pengembangan
masyarakat selama ini belum diakomodir secara baik, padahal peluang ke arah
itu cukup besar, meskipun persyaratannya memerlukn penanganan yang
professional oleh tenaga-tenaga yang terlatih.
Maka permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan bentuk-bentuk
program yang sederhana realistis dan operasional yang dapat dilaksanakan di
Cabang-cabang dengan menggunakan sumber dana dan tenaga setempat. Sedang
dari pimpinan tingkat di atasnya hanya dapat diharapkan bimbingan dan
pengawasan.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-43
8-12 SHAFAR 1416 / 6-10 JULI 1995 DI BANDA ACEH
Bismillahirrahmanirrahim
Muktamar Muhammadiyah ke-43 yang berlangsung pada tanggal 8 – 12 Shafar 1416 H
bertepatan tanggal 6 – 10 Juli 1995 M di Banda Aceh, setelah mengikuti dengan seksama:
1.
Amanat Presiden Republik Indonesia, H. Muhammad Soeharto, pada upacara
peresmian Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Stadion Lampineung
Banda Aceh;
2.
Ceramah Menteri Dalam Negeri R.I., Yogi S. Memet;
3.
Ceramah Panglima Angkatan Bersenjata R.I., Jenderal Faisal Tanjung;
4.
Ceramah Menteri Tenaga Kerja R.I., Drs. Abdul Latief;
5.
Ceramah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Prof. Dr. Ing. Wardiman
Djojonegoro;
6.
Ceramah Menteri Negara Ristek/Ketua BPPT, Prof. Dr. Ing. H. J. Habibie;
7.
Ceramah Menteri Penerangan R.I., H. Harmoko;
8.
Ceramah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas,
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita;
9.
Ceramah Menteri Keuangan R.I., Drs. Mar‘ie Muhammad;
10. Ceramah Menteri Negara Urusan Pangan R.I., Prof. Dr. Ibrahim Hasan;
11. Ceramah Menteri Agama R.I., dr. H. Tarmizi Taher;
12. Ceramah Menteri Negara Agraria/Kepala BPN R.I., Ir. Soni Harsono, pada Sidang
Tanwir pra Muktamar;
13. Ceramah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
14. Khutbah Iftitah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. M. Amien Rais, M.A.;
15. Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 1990 – 1005 oleh H. M.
Muchlas Abror;
16. Prasaran Materi Muktamar, yang disiapkan sebagai Rencana Program Muhammadiyah masa jabatan 1995 – 2000, masing-masing tentang:
a.
“Pengantar Pengembangan Program Muhammadiyah” oleh Drs. H. Sutrisno
Muhdam;
b.
“Masalah Dunia Islam dan Masalah Domestik” oleh Dr. H. M. Amien Rais,
M.A.
c.
Peran dan Antisipasi Muhammadiyah Menyongsong Abad XXI” oleh Dr. H.
A. Syafi‘i Ma‘arif;
d. Religiositas Kebudayaan – Sumbangan Muhammadiyah dalam Pembangunan
Bangsa” oleh Dr. M. Amin Abdullah;
e.
“Kebudayaan, Masyarakat Industri Lanjut, dan Dakwah” oleh Dr.
Kuntowidjojo;
f.
“Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menjelang Abad XXI”
oleh Dr. H. A. Watik Pratiknya;
g.
“Pembinaan Ekonomi dan Kesejahteraan Ummat” oleh Dr. H. Hadjid
Harnawidagda;
h. “Dakwah Pengembangan Masyarakat” oleh Drs. H. A. Munir Mulkhan, S.U.;
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i.
j.
k.
l.
m.

“Dakwah untuk Kelas Menengah” oleh H. Rusydi Hamka;
“Kader Muhammadiyah” oleh Drs. H. M. Sukriyanto A.R.;
“Pengembangan Manajemen Persyarikatan” oleh Drs. H. A. Rosyad Sholeh;
“Revitalisasi Ranting” oleh H. Fahmy Chatib, S.E.;
“Peningkatan dan Pengembangan Dana Muhammadiyah” oleh H. S.
Prodjokusumo dan dr. H. Sugiat AS, S.K.M.;
17. Hasil Pemilihan Anggota PP Muhammadiyah masa jabatan 1995–2000;
18. Tanggapan, pendapat, pembahasan, dan usul para peserta Muktamar yang
disampaikan baik dalam sidang-sidang Sub Komisi, Komisi, maupundalam sidang
Pleno;
Menimbang : Bahwa Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa
jabatan 1995–2000 dan pembicaraan materi Muktamar telah dilakukan
sesuai dengan peraturan, tata-tertib, dan pedoman pemilihan yang
berlaku;
Mengingat : 1. Pasal 8 dan 16 Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal-pasal 7, 15, 19, dan 28 Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah;
3. Tata-Tertib Muktamar Muhammadiyah ke-43;
4. Pedoman dan Tata-Tertib Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat
Muhammadiyah masa jabatan 1995–2000;
M EM U T U S K A N :
Menetapkan :
I.

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-43.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 1995–2000.
A. Mengesahkan hasil pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa
jabatan 1995 – 2000 sebanyak 13 orang dari hasil pemilihan 41 orang calon
yang diajukan oleh Tanwir, sesuai urutan perolehan jumlah suara, sebagai
berikut:
1. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
(1245)
2. Drs. H. Sutrisno Muhdam
(1048)
3. Dr. H. A. Syafi‘i Ma‘arif
(1047)
4. Dr. H. A. Watik Pratiknya
(886)
5. Drs. H. A. Rosyad Sholeh
(874)
6. H. Yahya A. Muhaimin, Ph.D.
(866)
7. H. Ramli Thaha, S.H.
(852)
8. Prof. Drs. H. Asymuni Abdurrahman
(802)
9. H. M. Muchlas Abror
(730)
10. Drs. H. Lukman Harun
(660)
11. H. Anhar Burhanuddin, M.A.
(628)
12. H. Rusydi Hamka
(624)
13. Drs. H. M. Sukriyanto A.R.
(589)
B. Menetapkan Dr. H. M. Amien Rais, M.A. sebagai Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah masa jabatan 1995 – 2000.
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II.

LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 1990 –
1995.
Menerima laporan kebijaksanaan dan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat
Muhammadiyah masa jabatan 1990–1995 dengan beberapa catatan sebagai berikut:
A. Laporan Keuangan
1. Pada Muktamar Muhammadiyah yang akan datang, laporan hasil
pemeriksaan keuangan hendaknya dilaporkan secara lebih rinci.
2. Penghimpunan “Dana Abadi” yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat
dari para anggota Persyarikatan, hendaknya menyampaikan tembusan
suratnya kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah.
3. Dalam upaya meningkatkan penghimpunan “Dana Abadi”, Pimpinan
Pusat agar bekerjasama dengan majalah Suara Muhammadiyah dan Harian
Republika.
B. Wakaf dan Kehartabendaan
1. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
supaya meningkatkan kerjasamanya dengan BPN dan Departemen Agama
dalam mensertifikatkan tanah-tanah (hak milik dan wakaf)
Muhammadiyah.
2. Perlu peningkatan inventarisasi harta kekayaan yang dimiliki
Muhammadiyah seluruh Indonesia.
C. Ekonomi
Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya mengambil perhatian
yang lebih serius terhadap BPR Muhammadiyah seperti BPR Matahari Arthadaya, sehingga terdapat hubungan organisasi antara BPR tersebut dengan
Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah.
D. Keyakinan Hidup Islami Muhammadiyah
Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya segera menyelesaikan penyusunan
dan penerbitan “Keyakinan Hidup Islami Muhammadiyah”.
E. Bimbingan Haji
Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya mengambil prakarsa menyelenggarakan bimbingan haji warga Muhammadiyah.
F. Rangkap Jabatan
Untuk terlaksananya tugas-tugas Pimpinan Persyarikatan dengan sebaikbaiknya, dalam kaitannya dengan rangkap jabatan di dalam Muhammadiyah,
dipandang perlu menghapus ART Pasal 15 ayat (g) yang berbunyi: “… kecuali
dengan izin Pimpinan Pusat.”
G. Umum
1. Sesuai dengan bunyi ART Pasal 19 ayat (6), hendaknya laporan Pimpinan
Pusat Muhammadiyah telah dikirimkan kepada Pimpinan Wilayah dan
Pimpinan Daerah Muhammadiyah paling lambat 3 bulan sebelum
pelaksanaan Muktamar.
2. Sistematika laporan hendaknya dibuat secara metrik yang meliputi
perencanaan, kegiatan, dan evaluasi.
3. Agar dalam laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Muktamar
yang akan datang dicantumkan data organisasi yang meliputi:
- jumlah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah,
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jumlah Pimpinan Daerah Muhammadiyah,
jumlah Pimpinan Cabang Muhammadiyah,
jumlah Pimpinan Ranting Muhammadiyah, serta data amal usaha
Muhammadiyah seluruh Indonesia.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar lebih arif dan bijaksana tetapi tegas
melaksanakan Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 1995 – 2000
1. Menerima rencana Program Muhammadiyah tahun 1995 – 2000 menjadi
Program Muhammadiyah Tahun 1995 – 2000" dengan perbaikan dan
penyelmpurnaan seperti terlampir.
2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun
kembali dan menyempurnakan Program Muhammadiyah tahun 1995 – 2000
dengan memperhatikan pendapat, saran, dan usul para peserta Muktamar..
REKOMENDASI MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-43
A. AGAMA
1. Menyerukan kepada Pemerintah untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan
keputusan-keputusan yang mengatur pembinaan kerukunan umat
beragama disertai langkah-langkah pemberian sanksi atas pelanggaranpelanggaran yang membahayakan stabilitas dan integritas nasional.
2. Mengajak semua kaum muslimin untuk selalu mengintensifkan pemahaman
dan pengamalan ajaran-ajaran Islam berdasarkan sumbernya yang murni
yakni Al-Qur‘an dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupan.
3. Mengajak semua organisasi Islam untuk mempererat ukhuwwah Islamiyah
dengan mengembangkan kehidupan yang penuh tasamuh dan ta‘awun
dalam rangka ‘izzul Islam wal muslimin.
4. Mendorong segenap cendekiawan muslim untuk menyatukan sikap dan
pandangan dalam merumuskan konsep-konsep Islam bagi pemecahan
masalah-masalah kemanusiaan sesuai dengan pesan-pesan Al-Qur‘an dan
As-Sunnah menghadapi tantangan abad ke-21 yang bersifat kompleks.
5. Mengimbau kepada Pemerintah untuk menata kembali organisasi dan
sistem penyelenggaraan haji untuk lebih memberi kemudahan dan
kelancaran bagi para calon jamaah haji serta menindak oknum-oknum
yang menyalah-gunakan wewenang atau kesempatan yang merugikan
kepentingan jamaah haji Indonesia.
6. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna perbaikan pelayanan dan
penyelenggaraan ibadah haji.
7. Mengingat keterbatasan quota dan semakin meningkatnya minat menunaikan ibadah haji, Muhammadiyah mengimbau kepada orang-orang yang
telah menunaikan ibadah haji untuk memberikan peluang dan kesempatan
bagi para calon yang sama sekali belum menunaikannya, dengan ajakan
menyalurkan kelebihan rezeki tersebut bagi kepentingan amal saleh social
yang bernilai bagi kemaslahatan umat.
8. Mengimbau kepada umat Islam untuk tidak mudah terpancing dan melakukan tindakan-tinbdakan yang mengesankan sikap keislaman yang keras,
ekstrim, dan emosional atau isu-isu keagamaan yang bermuatan politik
dan isu-isu politik yang bermuatan keagamaan.
-

III.

IV.
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B. PENDIDIKAN
1. Muhammadiyah sangat menghargai dan mengharapkan pelaksanaan yang
semakin baik mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan
mengharapkan penambahan jam pelajaran agama serta gurunya di
sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
2. Muhammadiyah mengimbau agar Pemerintah selain mengizinkan
pemakai- an busana muslimah di sekolah-sekolah negeri maupun swasta,
juga mem- berikan rasa aman kepada para pemakaianya, karena pemakaian
busana muslimah merupakan perwujudan dari pelaksanaan ajaran agama
bagi umat Islam.
3. Mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menggalakkan dan
memberikan subsidi bagi usaha-usaha penerbitan buku dan bantuan memadai
bagi penyediaan perpustakaan terutama di daerah-daerah yang tertinggal.
4. Dalam rangka mengoptimalkan daya kompetitif bangsa, Nuhammadiyah
mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan
upaya mengoptimalkan lembaga pendidikan yang diselenggarakannya
dan mengajak segenap umat Islam untuk menyelenggarakan SMP terbuka
di masjid-masjid.
5. Agar pemerintah mempertimbangkan kembali penyelenggaraan sekolahsekolah elite yang eksklusif dan dapat menimbulkan kesenjangan serta
kecemburuan social di masyarakat. Namun Muhammadiyah mendukung
sekolah unggulan yang tidak mengarah ke eksklisivisme dan membuka
peluang atau kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan
harapan di dalamnya dikembangkan juga pembinaan keimanan dan
ketaqwaan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
6. Dalam rangka mengembangkan fungsi pendidikan di masyarakat dan
meningkatkan ketahanan moral masyarakat, Muhammadiyah
mengharapkan agar televisi baik TVRI maupun swasta memperbesar porsi
pelajaran acara-acara yang membawa pesan-pesan agama.
7. Muhammadiyah mengharapkan kepada pemerintah dalam rangka
meningkatkan iman dan taqwa, agar libur panjang bulan Juni, Juli dapat
diintegrasikan di bulan Ramadhan.
C. SOSIAL BUDAYA
1. Sendi-sendi moral bangsa harus senantiasa tegak, berhubung keberhasilan
pembangunan nasional banyak tergantung pada pembangunan moral yang
menjadi landasan seluruh proses pembangunan. Karenanya,
Muhammadiyah mengimbau semua pihak kekuatan bangsa untuk
senantiasa memelihara, mengindahkan, dan mengeja-wantahkan nilai-nilai
moral dan akhlak dalam kehidupan social. Politik, ekonomi, dan aspekaspek kehidupan lainnya.
2. Dalam rangka penggalakan pariwisata hendaknya dipertimbangkan secara
sungguh-sungguh masalah moral dan jati diri bangsa agar tidak
terkontamin- asi oleh unsure-unsur budaya asing yang negatif dan
destruktif. Oleh sebab itu dalam pengembangan pariwisata di samping
pertimbangan ekonomi perlu diimbangi dengan pertimbangan nilai-nilai
agama dan moral bangsa. Karena sekali jati diri bangsa tercemar, proses
penyembuhannya akan memakan waktu yang lama.
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3. Mengusulkan atau mengimbau kepada pemerintah c.q. Departemen
Penerangan R.I. agar mengontrol, meninjau ulang, bahkan menghapus
program-program acara tayangan televisi baik TVRI maupun televisi swasta,
yang menampilkan dan/atau membawa muatan-muatan kekerasan/
sadisme, eksploitasi seks, hidup bebas, dan acara-acara sejenis yang bertent
angan dan tidak selaras dengan nilai-nilai agama dan falsafah Pancasila.
4. Muhammadiyah mengharapkan pemerintah untuk mewaspadai dan
melarang jaringan-jaringan asing yang merusak moral bangsa.
D. KELUARGA SEJAHTERA
1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah tentang program Keluarga
Berencana (KB) sebagai berikut:
a. Bahwa Program KB menurut Muhammadiyah adalah pengaturan jarak
kelahiran, bukan pembatasan jumlah kelahiran (Birth Control).
b. Bahwa norma Program KB adalah program keluarga Sakinah Sejahtera.
c. Tetap mengharamkan kontrasepsi mantap (kontap) dengan cara
vasektomi, tubektomi, Menstrual Regulation (MR) serta pengguguran.
2. Menyerukan kepada pemerintah untuk mengontrol penjualan,
pendistribusian, dan pemakaian alat-alat kontrasepsi, agar tidak disalahgunakan untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan moral dan ajaran Islam.
E. EKONOMI
1. Muhammadiyah sangat prihatin terhadap kecenderungan demoralisasi
di segenap lini yang telah menyebabkan ketidakmampuan banyak
pemimpin dan sebagian anggota masyarakat untuk membedakan antara
nilai-nilai kebaikan (alhasanah) dan nilai-nilai keburukan (assayyiah).
Pada gilirannya demoralisasi ini telah melahirkan kolusi, korupsi,
eksploitasi manusia atas manusia lain, kezaliman sosial ekonomi dan
ketidakberdayaan lapisan kaum Dhu‘afa untuk membebaskan dirinya dari
himpitan kemiskinan dan keterbelakangan.
2. Muhammadiyah berpendapat bahwa segenap pihak terutama pemerintah
sesegera mungkin menegakkan accountabilitas publik dan transparasi
publik dalam rangka mewujudkan moralitas publik dan moralitas bangsa.
3. Mengimbau kepada para pengusaha Indonesia untuk mendukung dan
dapat melaksanakan imbauan pemerintah tentang pembagian saham
kepada koperasi (sebesar 2,5%) sebagai salah satu cara pemerataan
kesempatan berusaha dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
4. Menyerukan kepada pemerintah untuk lebih menciptakan peluang dan
mengembangkan program keterkaitan antara pengusaha-pengusaha besar,
menengah dan kecil termasuk koperasi.
5. Mendukung upaya pemerintah dan DPR yang sedang menggodok Rencana
Undang-Undang Anti Monopoli dan Oligopoli, sehingga aset ekonomi tidak
terkonstentrasi pada sekelompok kecil orang.
6. Menyerukan kepada umat Islam untuk meningkatkan pengelolaan dan
pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai salah satu cara
meningkatkan kemampuan ekonomi umat.
7. Bahwa penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh lembaga-lembaga
ekonomi modern dan pemanfaatan proyek-proyek pembangunan
hendaknya sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.
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8.

F.

Dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan hendaknya pemerintah lebih
mempertimbangkan dan melindungi kepentingan rakyat kecil.
9. Mengimbau pemerintah agar dapat mengambil langkah-langkah yang lebih
kongkret dalam memecahkan kesenjangan sosial ekonomi.
10. Mendukung kebijakan dan usaha-usaha Menteri Tenaga Kerja RI untuk
meningkatkan pelaksanaan Upah Kerja Minimum (UKM) dan
perlindungan bagi para pekerja khususnya pekerja wanita.
11. Mendesak kepada PP Muhammadiyah agar segerra mengadakan kerjasama
dengan Depnaker dan departemen/lembaga yang terkait untuk menangani
masalah-masalah ketagakerjaan.
12. Agar pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan kebebasan bagi
para pekerja dalam menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya,
menjalankan cuti hamil bagipekerja wanita, dan lain-lainnya.
13. Pemerintah hendaknya lebih menertibkan penyelenggaraan pengiriman
TKI ke luar negeri dan memberi perlindungan kepada TKI khususnya
wanita, menindak oknum atau pihak-pihak yang merugikan TKI dan
kepentingan bangsa, serta memprioritaskan pengiriman TKI yang memiliki
profesi yang berkualitas/tenaga ahli.
14. Agar pemerintah menghindarkan dan menghentikan penggalian dana yang
mengandung unsure judi serta melarang atau menghentikan kegiatankegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mempunyai atau
mengandung unsur judi.
HUKUM DAN POLITIK
1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah sesuai dengan keputusan
Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang, bahwa
Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisasi dengan dan tidak
merupakan afiliasi atau kaitan apapun dengan salah satu kekuatan social
politik.
2. Muhammadiyah ikut menyukseskan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPRRI tahun 1998 dan mengharapkan agar Pemilu 1997 berjalan dengan
“Luber” dan”Jurdil” sesuai dengan peraturan yang berlaku serta
menjunjung tinggi asas demokrasi Pancalisa.
3. Menyerukan kepada keluarga besar Muhammadiyah khususnya untuk
menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hak
asasinya sebagai warga negara.
4. Muhammadiyah mengimbau agar seluruh kekuatan social politik di
Indonesia menomor satukan kesatuan, persatuan, ketahanan dan
kepentingan nasional.
5. Sejalan dengan iklim keterbukaan yang sudah mulai tercipta, diharapkan
kehidupan nasional berjalan menuju ke arah pengembangan demokrasi
sebagaimana dicita-citakan oleh sistem kedaulatan rakyat dalam
kehidupan kenegaraan.
6. Muhammadiyah menyambut baik i’tikad Baik bapak Presiden Republik
Indonesia yang menugaskan LIPI untuk meneliti sitem dan pelaksanaan
Pemilu. Oleh karena itu Muhammadiyah mengharapkan agar LIPI dapat
segera menyelesaikan tugasnya sehingga dapat dijadikan acuan untuk
perbaikan pelaksanaan Pemilu yang akan datang.
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Mendesak kepada PP Muhmammadiyah agar mengoptimalkan fungsi
Lembaga Keadilah Hukum Muhammadiyah untuk lebih memberikan manfaat
bagi warga Muhammadiyah khususny dan masyarakat pada umumnya.
8. Mengharapkan kepada PP Muhammadiyah agar membentuk Lembaga
Keadilan Hukum Muhammadiyah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
seluruh Indonesia.
9. Mengharapkan kepada Pemerintah cq. Departemen Agama RI agar
memperhatikan Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah dalam penyempurnaan Hukum Nasional.
10. Muhammadiyah mendukung usaha Pemerintah dalam gasgasan disiplin
nasional dengan mengharapkan agar para pejabat dan pemuka masyarakat
dapat memberi contoh dalam pelaksanaannya.
11. Berkenaan dengan usia 50 tahun Indonesia Merdeka, Muhammadiyah
memanjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah yang telah dilimpahkan
kepada bangsa Indonesia. Sebagai tanda kesyukuran atas karunia
kemerdekaan itu, Muhammadiyah mengajak seluruh bangsa Indonesia
untuk memantapkan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan
pembangunan dalam segala bidang sehingga tercapai masyarakat adil
dan makmur dalam naungan ridha Allah.
G. LUAR NEGERI
1. Menyerukan kepada negeri-negeri muslim untuk berstu dan terlibat secara
aktif dalam setiap penyelesaian krisis yang terjadi di antara sesama negeri
muslim.
2. Mengharapkan agar Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendamaikan
konflik antara Mesir dan Sudan.
3. Mengutuk tindakan-tindakan menusnahan etnis dan tindakan-tindakan
biadab lainnya yang dilakukan Serbia atas kaum Muslim di Bosnia
Herzegovina, dan Rusia atas Chechnya.
4. Muhammadiyah mengharapkan agar PBB menindak tegas kepada Serbia
dan Rusia.
5. Mengutuk pemerintah Zionis Israel atas tindakan kekerasan yang
dilakukan terhadap rakyat Palestina, dan menyerukan agar tindakan
tersebut dihentikan. Mengimbau kepada PBB untuk segera melakukan upaya
baru dalam penyelesaian terhadap masalah pendudukan Israel dan
menciptakan perdamaian di Asia Barat.
6. Menyerukan kepada umat Islam se-dunia untuk:
a. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan solidaritas dalam rangka ‘izzul
Islam wal muslimin.
b. Mendukung Cyprus Utara guna mendapatkan hak-hak dan
kedaulatan-nya.
c. Meningkatkan kualitas dalam segala bidang kehidupan sehingga
mampu mandiri dari pengaruh-pengaruh kekuatan-kekuatan dan
kebudayaan non Islam yang dapat memperlemah kekuatan dunia
Islam.
d. Mempersiapkan diri dan memantapkan keyakinan, sikap mental,
pemikiran, dan mengembangkan kemampuan penguasaan idalam
memasuki dunia baru abad ke-21.
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Mengharapkan agar OKI, Muktamar Islam dan Rabithah Alam Islami serta
Lembaga Islam Internasional lainnya bekerjasama untuk menyelesaikan
masalah-masalah dan membangun dunia Islam.
8. Muhammadiyah mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang tetap tidak
membuka hubungan diplomatic dengan Israel.
9. Muhammadiyah mengharapkan kepada Pemerintah agar menjadi pelopor
koordinasi mass media dan informasi di kalangan dunia Islam.
10. Muhammadiyah menghargai usaha-usaha yang dilakukan Presiden Soeharto
selaku Ketua Gerakan Non Blok dan Pemimpin negeri muslim terbesar yang
menunjukkan sikap lebih lugas dalam menentang kewenangan-kewenangan
Serbia di Bosnia, Rusia dan Chechnya, Israel di Palestina.
V. USUL-USUL
Muktamar menerima dan menyetujui usul-usul sebagai berikut:
A. ORGANISASI
1. Mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk mengikut sertakan Ketua
Ortom dalam Sidang Pleno PP (bila diperlukan).
2. a. Mengusulkan kepada pP Muhammadiyah untuk lebih meningkatkan
peran dan fungsi Majelis.
b. Mengembangkan Badan Pendidikan Kader menjadi Majelis.
c. Menggabungkan kembali Majelis-Majelis:
- Majelis Dikdasmen dan Majelis Kebudayaan.
- Majelis Pembina Kesehatan dan Majelis Pembina Kesejahteraan
Sosial.
3. Pimpinan Persyarikatan di semua tingkat hendaknya mengusahakan
kantor tetap yang representatif dilengkapi dengan masjid/mushalla.
4. Tentang AD/ART.
a. Perlu diadakan perubahan AD/ART.
b. Pasal-pasal berikut perlu ditata dalam perubahan:
1) AD Pasal 18 ayat 2
19 ayat 2 : Musyawarah tiap 5 tahun
20 ayat 2 : sekali
2) Rakerwil/Rakerda/Rakercab sekali setahun
c. Rangkap jabatan sebagaimana tersebut pasal 15 ayat (g) hendaknya
diatur oleh peraturan persyarikatan yang tidak bertentangan dengan
AD/ART, dan pengesahannya dilakukan oleh Sidang Tanwir.
d. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
menyusun penjelasan AD & ART serta Qa‘idah yang berlaku.
e. Anggaran Dasar Pasal 9 ayat 4 perlu kejelasan dan masuk pada ART
Pasal 8 ayat (8).
5. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk menyempurnakan
Qaidah Ortom dan Qaidah Majelis/Badan/ Lembaga.
6. Memantapkan pelaksanaan qaidah dan peraturan-peraturan lainnya yang
diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta pengawasan
terhadap semua amal usaha dan badan usaha Muhammadiyah, untuk
menghindari penyalahgunaan.
7. Anggota Tanwir Wakil Wilayah masing-masing 3 (tiga) orang yang
ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari anggota Pimpinan Wilayah terpilih.
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B.

C.
D.

E.

Pergantian Pimpinan Persyarikatan tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan
Ranting agar dilaksanakan paling lambat satu tahun sesudah Muktamar
dan penyelenggaraannya dilaksanakan sesudah pergantian Pimpinan
Persyarikatan di tingkat atasnya.
KEPEMIMPINAN
1. Dalam pemilihan Pimpinan Muhammadiyah tidak dibudayakan adanya
kampanye terhadap dirinya untuk dipilih menjadi Pimpinan (berdasar
Sunnah Rasul).
2. Agar setiap pergantian di semua jenjang supaya diikuti dengan
menyelenggarakan penyegaran atau penataran bagi anggota pimpinan,
untuk menyamakan komitmen dan visi dalam mengemban amanah
kepemimpinan.
3. PP Muhammadiyah hendaknya segera menyelesaikan kasus
kepemimpinan di tubuh Tapak Suci Putera Muhammadiyah dengan cara
menyelenggarakan Muktamar Tapak Suci yang langsung diselenggarakan
oleh PP Muhammadiyah.
KADERISASI
Agar Pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing menfungsikan BKPAMM sebagai pembina Angkatan Muda Muhammadiyah.
DANA DAN KEHARTABENDAAN
1. Agar PP Muhammadiyah beserta Pimpinan Persyarikatan di bawahnya
menertibkan dan menyelesaikan masalah pemilikan dan penguasaan tanah
milik persyarikatan sampai mendapat sertifikat.
2. Penggalian dana persyarikatan supaya ditingkatkan melalui berbagai
usaha seperti:
a. Iuran
b. Donatur
c. Kotak/kaleng
d. Gerakan ribuan
e. Mendirikan BUMM
3. Bila Dana Abadi belum terkumpul secara memadai, maka Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1995 – 2000 mengupayakan agar amal usaha/
badan usaha yang telah mampu, menjadi bapak angkat bagi amal usaha/
badan usaha yang masih memprihatinkan.
4. Meningkatkan kualitas RAPBM berikut pengawasan pelaksanaan dan
pertanggungjawabannya.
KEAGAMAAN
1. Menghadapi era globalisasi dan tuntunan kehidupan abad ke-21 yang
semakin kompleks, PP Muhammadiyah perlu menyusun Tafsir Al-Quran
Tematik yang merespon dan berkaitan dengan masalah actual. Dan
mengharapkan agar PP Muhammadiyah dapat mendirikan Pusat Informasi
Dakwah.
2. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar memberi tuntunan/
menyusun pedoman tentang kewajiban zakat, infak, sadaqah, bagi setiap
warga Muhammadiyah.
3. Penyelenggaraan haji di lingkungan Muhammadiyah supaya:
a. Ada koordinasi antara Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah.
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b. PP Muhammadiyah menyusun buku tuntunan manasik haji sesuai HPT.
Mengusulkan kepada PP Muhammadiyah agar menerbitkan kaidah
tentang penggunaan jilbab bagi siswa dan karyawati amal usaha
Muhammadiyah.
F. PENERBITAN
1. PP Muhammadiyah hendaknya meningkatkan kualitas majalah “Suara
Muhammadiyah” dan “Berita Resmi Muhammadiyah”, serta menerbitkan
Jurnal Ilmiah Keislaman dan keputusan-keputusan Majelis Tarjih yang
mudah dicerna oleh warga Muhammadiyah.
2. Agar Majelis Dikdasmen selektif terhadap penerbitan buku-buku bacaan
yang berbau syirik.
3. Untuk meningkatkan kualitas pimpinan persyarikatan dari pusat sampai
daerah, supaya diadakan perpustakaan yang berbobot dan representatif.
4. Setiap penerbitan Muhammadiyah harus seizing/sepengetahuan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah cq. Majelis Pustaka.
G. MASALAH LIBURAN
1. Hari Jum‘at hendaknya ditetapkan sebagai hari libur bagi sekolah-sekolah
Muhammadiyah. Adapun pelaksanaannya di daerah diserahkan kepada
kebijaksanaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan atau Pimpinan
Daerah Muhammadiyah sesuai kondisi daerah dan untuk kemaslahatan
umat.
2. Bulan Ramadhan hendaknya ditetapkan sebagai hari libur sekolah-sekolah
Muhammadiyah, tanpa mengurangi hari efektif belajar sesuai dengan
kurikulum.
H. DAKWAH PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI.
1. Agar lembaga keuangan Muhammadiyah yang sudah dikembangkan oleh
Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
(LPMSDM) disebarluaskan ke seluruh Indonesia dikoordinasikan dengan
Majelis terkait.
2. Agar mengembangkan bapak asuh untuk pemberian beasiswa kepada anakanak yang berbakat yang tidak mampu sampai ke tingkat perguruan tinggi.
3. Memantapkan kelembagaan baitul maal dan perluasannya sampai ke
tingkat daerah.
4. Mengimbau Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar memantapkan
koordinasi dan mengatur manajemen pengelolaan antar lembaga keuangan
masyarakat (LKM) dengan baitul maal, sehingga tidak terjadi tumpang
tindih dan operasionalnya. Baitul maal dikembangkan sampai ke Cabang/
Ranting.
5. Menerbitkan tuntunan manajemen unit-unit usaha di bidang da’wah,
social, ekonomi dan kesehatan.
PELAMAR MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-44
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang melamar ketempatan Muktamar
Muhammadiyah ke-44 adalah:
1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan)
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (Semarang)
4.

VI.
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VII. LAIN-LAIN
Untuk menghindari tumpang tindih antara satu keputusan dengan keputusan
lainnya, Muktamar mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah
untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan keputusan Muktamar
Muhammadiyah ke-43 seperlunya, baik redaksi maupun sistematikanya, sepanjang
tidak menghilangkah esensinya.

***
PROGRAM MUHAMMADIYAH
1995 – 2000
Bismillahirrahmanirrahim
PENDAHULUAN
Alhamdulillah, dengan ridha dan karunia Allah Tuhan Semesta Alam,
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar
beraqidah Islamiyah dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, dapat
melangsungkan gerakannya untuk mencapai tujuan terbentuknya masyarakat utama
yang diridhai Allah Subhanahu wata‘ala. Beberapa keberhasilan telah dicapai
Muhammadiyah sejak kelahirannya pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah / 18 November
1912 Miladiyah yang dirintis oleh pendirinya K. H. Ahmad Dahlan allahuyarham yang
kemudian diteruskan oleh para pemimpin, kader, dan generasi penerusnya sampai saat
ini. Perjalanan panjang Muhammadiyah ini tidak lain untuk kejayaan umat dan bangsa
sebagai perwujudan beribadah dan menunaikan tugas kekhalifahan sebagaimana pesan
Islam bagi kehidupan semesta. Namun, selain keberhasilan dan kemajuan, diakui masih
terdapat kekurangan dan kelemahan yang harus terus diperbaiki, diperbaharui, dan
diusahakan secara berkesinambungan, sehingga keberadaan dan peran Muhammadiyah
semakin besar manfaatnya bagi kehidupan umat dan bangsa, serta menjadi rahmat bagi
semesta alam.
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dengan Amal Usahanya yang tersebar
di seluruh Nusantara akan segrera meninggalkan abad ke-20 dan segera memasuki abad
ke-21. Melalui Muktamar ke-43 tahun 1995 di Banda Aceh, Muhammadiyah
memantapkan niat yang ikhlas dan kuat untuk melangsungkan gerakannya dalam
memasuki abad baru yang penuh tantangan bagi kelangsungan hidup umat manusia
sedunia itu. Dengan kehadiran abad ke-21, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang
diberi prdikat oleh masyarakat sebagai dituntut untuk mengantisipasi dan menyusun
agenda permasalahan yang akan dihadapi. Sebagaimana diasumsikan oleh para ahli,
berbagai permasalahan akan muncul jauh lebih kompleks dan berbeda dibandingkan
pada abad sebelumnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam seluruh aspek
kehidupan umat manusia. Pada abad baru itu muncul kecenderungan-kecenderungan
baru, yang saling berkaitan dan mempengaruhi segenap dimensi kehidupan. Pada abad
baru itu, globalisasi sebagai suatu proses perubahan dan perkembangan dalam tata
hubungan dan kehidupan umat manusia yang bersifat mendunia, akan mengalami
bentuknya yang semakin nyata dan mempengaruhi corak kehidupan masa depan di
berbagai belahan dunia baik di tingkat internasional, regional, nasional, maupun di
tingkat lokal.
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Muhammadiyah sebagai bagian dari kekuatan umat Islam dan bangsa Indonesia
dituntut memahami watak permasalahan abad ke-21 itu, untuk kemudian melakukan
antisipasi dan mengelola permasalahan, tantangan, dan kecenderungan baru dalam era
baru itu berlandaskan strategi gerakannya. Kemampuan Muhammadiyah dalam
mengantisipasi dan mengelola perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan
baru kehidupan abad ke-21 itu akan besar pengaruhnya baik bagi kelangsungan gerakan
Muhammadiyah sendiri sebagai Gerakan Islam, maupun secara lebih luas dalam memberi
saham berharga bagi masa depat umat dan bangsa serta kemaslahatan dunia. Gerakan
ke arah pencapaian tujuan dimaksud dilaksanakan secara strategis, sistematik, dan
terencana melalui Program Muhammadiyah yang bersifat Jangka Panjang dan Program
Lima Tahunan sebagaimana keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43.
A. MASALAH GLOBAL
1. Peradaban umat manusia pada abad ke-21 menghadapi tantangan berat. Pada abad
itu globalisasi menunjukkan bentuknya yang paling nyata dan bersifat kompleks.
Globalisasi merupakan suatu proses interaksi yang bersifat mendunia dalam
kehidupan umat manusia yang muncel secara simultan dan berpengaruh kuat dalam
kehidupan ekonomi, politik, social budaya, pertahanan dan keamanan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, kehidupan beragama, moralitas, dan sebagainya. Wilayah
kehidupan seperti bola-dunia globe) yang menyebabkan setiap orang dapat
berkomunikasi dan berinteraksi secara relatif bebas dengan melewati batas-batas
social dan geografis. Proses global ini merupakan matarantai dari arus besar
modernisasi dan industrialisasi yang berlangsung lama dan berlaku di setiap bangsa
dalam peradaban dunia modern yang bersifat kompleks sebagai akibat dari revolusi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada akhir abad ke-20.
2. Globalisasi selain membawa arus besar kemajuan, juga membawa bangsa-bangsa
di dunia terintegrasi dalam sebuah arus besar global yang semakin kompetitif dalam
seluruh bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi,
kehidupan politik, kemampuan hankam, ketahanan budaya, dan sebagainya. Terjadi
percepatan dan adopsi kemajuan secara cepat, meluas, dan kumulatif, yang disertai
tingkat persaingan yang tinggi, sehi8ngga timbul konflik kepentingan yang semakin
keras dan kompleks. Globalisasi sebagai proses social yang kompleks dalam
kehidupan umat manusia sejagat, menunjukkan gejala perubahan sebagai berikut:
a. Di bidang politik terjadi proses perubahan besar-besaran di berbagai kawasan
yang menyebabkan konflik kepentingan yang tinggi dan semakin meluasnya
tuntutan akan demokratisasi, hak-hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan
social, dan sebagainya di tingkat internasional, regional, nasional, dan local.
b. Di bidang ekonomi terjadi globalisasi ekonomi sebagai mata rantai dari
transnasionalisasi yang mempengaruhi sistem ekonomi dunia yang semakin
memperkokoh dominasi sistem ekonomi kapitalis yang menimbulkan berbagai
problem kehidupan umat manusia terutama bagi negara-negara berkembang.
c. Di bidang sosial dan budaya terjadi proses interaksi dan ekspansi kebudayaan
secara meluas melalui media massa terutama dari bangsa-bangsa yang maju
kepada bangsa-bangsa yang sedang berkembang yang ditandai dengan semakin
berkembangnya pengaruh budaya yang materialistik (pemujaan materi),
sekularistik (pemisahan dunia dan supremasi agama), dan hedonistik (pemujaan
kesenangan inderawi) yang melahirkan berbagai bentuk kriminalitas, sadisme,
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dan kririr moral yang meluas. Budaya demikian telah mengabaikan nilai-nilai
agama dan melahirkan berbagai kecemasan hidup manusia.
d. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi revolusi perkembangan iptek
yang melahirkan kemajuan yang sangat pesat dalam seluruh bidang kehidupan
sehingga melahirkan kecenderungan menjadikan iptek sebagai ideologi baru
dengan berbagai implikasi social dan moral dalam kehidupan umat manusia
sedunia.
Globalisasi yang menandai arus besar modernisasi dan industrialisasi tahap lanjut
yang lebih kompleks selain membawa kemajuan yang luar biasa juga melahirkan
suatu paradoks atau ironi dalam kehidupan umat manusia sejagat. Proses global ini
menjungkirbalikkan nilai-nilai yang selama ini mapan, yang pada gilirannya banyak
menimbulkan keresahan psikologis dan krisis identitas di banyak kalangan
masyarakat, lebih-lebih di lingkungan generasi muda. Terjadi proses kebebasan dan
pluralitas (keanekaragaman) dalam tata pergaulan manusia yang demikian kuat
dan meluas sehingga dapat mencerabut nilai-nilai moral dan spiritual yang serius
yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya
dalam bangunan peradaban di masa depan. Dalam proses global ini berkembang
pula faham humanisme-sekuler yang mendewakan kekuatan manusia, rasionalitas,
individualitas, dan relativitas dengan menafikan suprmasi agama sehingga pada
akhirnya telah melahirkan krisis kemanusiaan dalam peradaban umat manusia
sejagat. Manusia modern-industrial menjadi subordinasi dalam tekno-struktur,
sehingga manusia menjadi kehilangan jatidirinya sebagai makhluk Tuhan yang
mulia, merdeka, dan memiliki fitrah hati nurani. Karenanya globalisasi pada sisi
kehidupan yang lain menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, dan
ketakutan akan kelangsungan hidup umat manusia di masa depan. Proses global ini
tampaknya semakin memperkeras konflik kepentingan, baik kepentingan ideology,
politik, ras, ekonomi, social, maupun kebudayaan, disertai ancaman akan kerusakan
dan penurunan kualitas lingkungan dan sistem kebudayaan umat manusia dalam
semesta kehidupan universal.
Dalam kehidupan modern-industrial dengan proses globalisasi yang bersifat
mendunia dan multi-aspek ini, Muhammadiyah sebagai bagian dari umat Islam dan
kekuatan bangsa Indonesia dituntut untuk melakukan antisipasi atas perubahanperubahan yang cepat itu (anticipation of change) sekaligus mengelola perubahanperubahan (management of change) itu ke arah yang diinginkan dalam strategi
gerakannya. Muhammadiyah dituntut untuk memiliki idealisme dalam membangun
sosok manusia modern dan tatanan peradaban modern yang islami sebagaimana
cita-cita mewujudkan masyarakat umata yang diridhai Allah Subhanahu Wata‘ala.

B. MASALAH DUNIA ISLAM
1. Umat Islam di dunia dewasa ini sekitar separempat dari penduduk dunia dan
diperkirakan akan terus bertambah jumlahnya di masa-masa mendatang. Jumlah
umat Islam yang relatif besar itu tersebar di 47 negara lebih, sebagian besar tinggal di
Asia dan Afrika, sisanya di Eropa, Amerika, dan belahan bumi lainnya. Umat Islam
Indonesia menempati urutan pertama dari tujuh negara Dunia Islam (Indonesia,
Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Turki, Iran, dan Mesir) yang menampung lebih dari
separo jumlah umat Islam dari negara-negara lainnya. Sebagai golongan mayoritas
maka persoalan yang dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia hampir dapat
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diidentikkan sebagai masalah umat Islam pula dan akan berpengaruh pula terhadap
perkembangan dunia Islam pada umumnya. Umat Islam sebagai bagian dari
komunitas dunia baik di tingkat internasional, regional, dan nasional, dewasa ini
secara langsung meupun tidak langsung berada pada suatu situasi yang tercipta
oleh globalisasi. Dalam perkembangam global ini dunia Islam masuk dalam proses
interaksi secara intensif, baik internal maupun eksternal. Karenanya umat Islam
sedunia dituntut mempunyai ketahanan yang cukup kuat untuk menangkal akibat
yang tidak dikehendaki dari proses global ini sekaligus mampu mengembangkan
tata pergaulan antar kelompok, antar etnik, dan antar bangsa dalam suatu tatanan
dunia yang kokoh dan menuju ke arah kemajuan peradaban tanpa terpecah iman
dan kepribadiannya.
Setelah era perang dingin dan jatuhnya Uni Soviet dari panggung internasional
serta terjadinya perubahan-perubahan di berbagai kawasan, secara factual muncul
kompetisi yang tajam dan perbedaan kepentingan antara barat dan dunia Islam,
yang sebenarnya tidak diharapkan menjurus ke arah perang dingin bentuk baru.
Karena itu dunia Islam dituntut melakukan konsolidasi internal pada tingkat
internasional, regional, nasional, bahkan local, sekaligus menciptakan usaha dan
strategi yang lebih canggih untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih tinggi
di berbagai bidang kehidupan sehingga mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan
lain.
Kenyataan masih menunjukkan bahwa dunia Islam belum menjadi satu kekuatan
yang menyatu secara kokoh di hadapan kekuatan-kekuatan lain dalam pergaulan
internasional. Kerawanan ini disebabkan oleh persepsi yang masih berbeda-beda di
antara berbagai negara Islam yang masih berbeda-beda. Politik luar negeri sebagian
dunia Islam masih menggantungkan diri pada beberapa negara Barat, sebagian ingin
menegkkan kemandirian, dan sebagian lagi masih mencari bentuk baru karena pernah
terjatuh dalam pangkuan Uni Soviet. Politik masing-masing negara juga berbedabeda dalam menciptakan dan menegakkan stabilitas politik nasional. Selain itu, secara
umum kemampuan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan beberapa
bidang kehidupan lainnya diakui masih di bawah standar dari keunggulan kemajuan
bangsa-bangsa dan masyarakat dunia lainnya.
Secara factual di kalangan dunia Islam mulai muncul perkembangan baru ke arah
yang lebih baik. Secara pelan namun pasti, berbagai negara muslim mulai bangkit
memperlihatkan kemampuan domestiknya yang mandiri dan mulai sulit didikte oleh
kehendak Barat. Secara luas muncul kesadaran intelektual yang mendalam di berbagai
negara-negara muslim. Banyak negeri-negeri muslim yang ekonominya makin kuat,
baik karena modal minyaknya maupun karena pertumbuhan ekonominya yang baik.
Kesadaran kerjasama antar dunia Islam semakin baik dibandingkan masa lalu.
Dengan demikian dibalik gejala kerawanan dan ketertinggalan, terdapat gejala positif
yang menjanjikan bagi masa depan dunia Islam. Karenanya, dunia Islam dituntut
terus menerus untuk membangun dirinya di tengah kekuatan-kekuatan dunia
internasional di era globalisasi saat ini.
Ketika globalisasi semakin merambah dalam kehidupan setiap negara, termasuk di
Indonesia, secara spesifik umat Islam di negeri ini masih dihadapkan pada persoalan
pokok baik yang bersifat internal di dalam tubuh umat Islam maupun yang terkait
dengan kehidupan nasional pada umumnya. Masalah yang dihadapi umat Islam
tersebut antara lain:
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Masih tertinggalnya umat Islam terutama dalam bidang ekonomi di tengah
domunasi kekuatan ekonomi dan politik non-Islami.
b. Posisi dan peran umat Islam yang masih belum maksimal dan strategis dalam
konstelasi kehidupan politik nasional dalam kepentingan kehidupan bangsa
dan negara yang demokratis dan berkeadilan social dalam negara berkedaulatan
rakyat.
c. Adanya gerakan “pemurtadan” dengan memanfaatkan kondisi kemiskinan dan
keterbelakangan umat Islam.
d. Tuntutan meningkatkan partisipasi aktif umat Islam di dalam pembangunan
dalam kepentingan mempercepat proses pembangunan yang berkeadilan dan
berakar kerakyatan sebagaimana yang digariskan oleh GBHN yang bertumpu
pada cita-cita Pancasila dan UUD 1945.
e. Tuntutan mengaktualisasikan pembangunan yang berwawasan keindonesiaan
dan kerakyatan yang memiliki landasan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah
Subhanahu wata‘ala.
f. Tuntutan mengupayakan tumbuh suburnya iklim berfikir keagamaan sebagai
prasyarat untuk teraktualisasikannya nilai-nilai dan ajaran Islam di dalam
kehidupan sehari-hari.
g. Tuntutan menghidup-suburkan suasana kehidupan religius yang mengutamakan
kebersamaan/kesetiakawanan social dan tegaknya sendi-sendi kehidupan moral
dalam segenap lingkungan masyarakat.
h. Tuntutan menciptakan iklim beragama yang damai, terhindar dari perpecahan
dan konflik, serta terbebas dari tindakan-tindakan ekstrem yang dapat
menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan umat Islam khususnya dan
bangsa pada umumnya.
i. Tuntutan meningkatkan posisi umat Islam dalam persaingan memasuki lapangan
kerja, termasuk di dalamnya memajukan pendidikan dan kemampuan
professional umat Islam.
j. Tuntutan mengaktifkan lembaga Islam yang sudah ada dan melakukan
diversifikasi kelembagaan untuk mewadahi berbagai aspirasi dan kepentingan
umat Islam yang semakin beraneka ragam dengan semakin memperkokoh
ukhuwah Islamiyah yang dinamis.
C. MASALAH NASIONAL
1. Bangsa Indonesia selain telah mencapai berbagai kemajuan dalam proses
pembangunan yang dilaksanakannya sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru
pada tahap Pembangunan Jangka Panjang Kedua, dewasa ini masih dihadapkan
pada masalah-masalah nasional. Masalah yang pertama adalah gelombang
keterbukaan atau demokratisasi di dalam negeri yang akan terus berkembang
dan menimbulkan berbagai konsekuensi. Demokratisasi merupakan proses kunci
bagi usaha penegakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat yang dalam
aktualisasinya selain menuntut kesamaan persepsi dalam tataran kehidupan
kebangsaan juga melahirkan berbagai ragam kepentingan antar kelompok dan
kekuatan bangsa. Tuntutan akan demokratisasi bersamaan dengan tuntutantuntutan lainnya yang dipandang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara yakni hak-hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan social,
kehidupan beragama, dan sebagainya.
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Masalah nasional selanjutnya adalah amsalah ekonomi yang terkait dengan
tingkat pertumbuhan, pemerataan, lingkungan hidup, stabilitas politik nasional,
dan aspek-aspek lainnya yang saling kait-mengait. Sebuah negara yang income
per kapitanya masih rendah atau menengah, tidak akan kuat menahan goncangan
politik baik di tringkat nasional lebih-lebih internasional. Selain itu, kehidupan
tingkat pertumbuhan ekonomi masih dapat dipertahankan secara konstan atau
mungkin meningkat, jika tidak disertai dengan pemerataan yang serius dalam
mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan rakyat secara meluas, maka akan
sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ketahanan bangsa. Akan lebih
pelik jika kedua maslah tersebut diperburuk oleh masalah-masalah yang terkait
dengan pembangunan seperti masalah penggusuran, perburuhan, dan
sebagainya, sehingga menimbulkan akumulasi masalah social secara saling
berkaitan. Masalah lain yang bersifat mikro adalah masalah liberalisasi ekonomi.
Liberalisasi ekonomi sebagaimana telah diputuskan dalam konferensi APEC
merupakan kebijakan yang tidak terelakkan karena mulai tahun 2003 mendatang
Indonesia harus memasukim era AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang
dilanjutkan pada tahun 2020 dalam skema liberalisasi perdagangan yang lebih
luas di Asia Pasifik. Pengaruh liberalisasi ekonomi akan berdampak luas bukan
hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan pendidikan, politik,
dan budaya. Setiap kebijakan ekonomi nasional akan berdampak luas terhadap
masyarakat, termasuk di dalmnya umat Islam sebagai penduduk mayoritas.
Masalah domestik lain yang pada masa akan datang diduga masih merupakan
agenda nasional adalah masalah “rule of law” yang berkaitan dengan kehidupan
politik dan ekonomi. Kepastian hukum diharapkan dapat semakin diciptakan
dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Selain itu “rule of law” juga diharapkan
semakin dikembangkan untuk menciptakan pemerataan ekonomi, memecahkan
masalah kesenjangan social ekonomi, dan perlindungan hak-hak rakyat dan
pencari keadilan. Sesuai dengan asas negara hukum diharapkan bahwa jaminan
kepastian hukum dalam segala aspek kehidupan dapat tercipta dengan baik.
Masalah lain yang dihadapi bangsa Indonesia adalah berkaitan dengan
tantangan membangun kualitas dan martabat manusia Indonesia seutuhnya
dalam memasuki situasi global yang semakin penuh persaingan. Di tengah
tuntutan pengembangan kualitas sumberdaya manusia, diharapkan bahwa
keunggulan kualitas manusia Indonesia tidak semata-mata diukur dari kekuatan
fisik-ekonomi, wawasan pemikiran dan kemampuan teknis, tetapi juga bertumpu
pada kekuatan iman dan taqwa serta kepribadian atau akhlak. Bersamaan dengan
itu, di tengah arus globalisasi yang semakin menyebar, terjadi pula perubahan
nilai dan perilaku serta masuknya pengaruh budaya luar yang negatif, sehingga
lambat laun akan memperlemah ketahanan bangsa. Jika pengaruh negatif itu
terus berlangsung tanpa kendali maka masyarakat Indonesia akan mengalami
krisis moral dan spiritual yang serius.
Secara spesifik terdapat beberapa agenda operasional dalam kehidupan nasional,
yang memerlukan pelaksanaan dan pembahasan terus menerus antara lain:
a. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dituntut
pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, termasuk
usaha mengendalikan penyimpangan yang terjadi, sehingga makin
mendekati pada tercapainya cita-cita nasional.
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Dalam proses pembangunan dituntut konsistensi pelaksanaannya terutama
yang secara langsung dapat melibatkan dan dinikmati rakyat banyak dalam
konteks pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan dalam
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana menjadi tujuan
pembangunan nasional. Pembangunan jangka panjang tahap kedua dituntut
untuk lebih konsisten dalam mengembangkan wawasan kemanusiaan dan
kerakyatan serta menghindari terjadinya eksploitasi alam secara berlebihan
yang dapat merusak kseimbangan ekosistem.
c. Dalam bidang ekonomi tuntutan akan pemerataan sebagai upaya mengatasi
kemiskinan dan keterbelakangan, makin meningkat. Pembangunan yang lebih
berorientasi untuk mengangkat martabat golongan lemah harus lebih
diprioritaskan, agar proses dan hasil pembangunan benar-benar memihak
kada semua warga negara, sehingga keadilan ekonomi seperti dimaksud
pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi kenyataan.
d. Dalam kehidupan politik terdapat beberapa aspek yang perlu memperoleh
penekanan secara lebih serius dan sistemik antara lain: (1) Memberikan
kesempatan yang leluasa bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses
politik sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara di dalam negara
berkedaulatan rakyat, (2) Memberikan peran yang proporsional bagi
pemerintah sebagai aparat pelayan masyarakat dan penjaga kesinambungan
pembangunan, untuk mengembangkan kreativitas dan dinamika masyarakat
agar dapat membantu dirinya sendiri, (3) Mengembangkan budaya politik
partisipatif, egaliter/demokratik dan terbuka, (4) Mendorong infra struktur
politik dan organisasi kemasyarakatan untuk dapat berperan aktif sebagai
kekuatan yang mampu mendidik kesadaran dan kepekaan politik rakyat
dan sekaligus yang mampu mendidik kesadaran dan kepekaan politik rakyat
dan sekaligus dapat melakukan kontrol efektif terhadap proses kekuasaan.
Masalah nasional dalam aspek social budaya adalah masalah integritas
kepribadian nasional yang masih tergolong lemah dalam menegakkan sendisendi moral (akhlak) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
seperti ditunjukkan oleh perilaku korupsi, pola hidup mewah, mentalitas
menerabas (pragmatis), masalah disiplin nasional, dan sebagainya. Masalah
social budaya lainnya menyangkut kepribadian nasional dalam kaitan pengaruhpengaruh negatif budaya asing yang dibawa oleh proses globalisasi, industrri
priwisata, dan lain-lain. Demikian halnya dengan tuntutan menciptakan suasana
damai dan adanya solidaritas social dalam kehidupan kolektif. Sedangkan dalam
bidang pendidikan diharapkan tercipta keseimbangan dalam membina
sumberdaya manusia Indonesia selain memiliki kehandalan fisik, intelektual,
dan keahlian/ ketrampilan/profesionalitas, juga mempunyai keimanan,
ketaqwaan, dan kepribadian yang luhur sesuai dengan idealisasi manusia
Indonesia seutuhnya.
Dalam menghadapi masalah-masalah nasional itu, umat Islam pada umumnya
dan Muhammadiyah pada khususnya dituntut untuk memposisikan diri dan
memainkan peran yang optimal dan strategis sehingga mampu menjadi
penyangga utama kehidupan bangsa. Umat Islam, khusunya Muhammadiyah,
dituntut keberaniannya untuk memposisikan dan memerankan diri dalam proses
perubahan social yang terjadi di Indonesia.
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Dalam kehidupan politik, Muhammadiyah dituntut berposisi dan berperan
secara tepat di antara tiga sika, yakni sikap masa bodoh dengan perubahan
(a-politik), sikap yang terlalu menjaga kepentingan status-quo, dan sikap
yang berlebihan dalam posisi dan peran yang tepat, yakni menjalankan high
politics, dalam wujud memberikan kepedulian agar perubahan yang terjadi
tetap dibimbing oleh akhlaqul karimah, membawa ke arah tujuan yang luhur,
dan mengantarkan kepada kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan
kondisi sebelumnya. Muhammadiyah dituntut secara sungguh-sungguh
memelihara kemandirian dan kebebasan serta tidak dicampuri pihak-pihak
luar yang merusak independensi Persyarikatan sebagaimana sikap dasar
khittah Muhammadiyah. Dalam menghadapi tuntutan demokratisasi di tanah
air, Muhammadiyah sesuai dengan khittahnya dituntut berperan aktif dalam
upaya terus menegakkan semangat dan implementasi demokrasi di Indonesia
bersama-sama dengan ABRI dan kekuatan-kekuatan orde baru lainnya dalam
suatu kemitraan yang harmonis. Dengan cara seperti itulah, maka di masa
mendatang umat Islam, termasuk di dalamnya Muhammadiyah, diharapkan
terus memperoleh peran politik dan kesempatan yang lebih efektif dan
konstruktif dalam proses pembangunan nasional dan penciptaan
perdamaian dunia.
Dalam aspek ekonomi. Umat Islam pada umumnya dan Muhammadiyah
pada khususnya dituntut untuk ikut aktif memecahkan masalah kemiskinan,
kesenjangan social, dan terciptanya keadilan ekonomi bagi kepentingan hajat
hidup orang banyak. Muhammadiyah bersama kekuatan umat Islam lainnya
perlu memelihara ketahanan dari kemungkinan dampak negatif liberalisasi
ekonomi dunia dlam proses globalisasi dan era perdagangan APEC. Hal
yang lebih aktif lagi, umat Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah
dituntut untuk tampil sebagai pelaku kekuatan ekonomi mandiri, sehingga
di masa depan mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi mandiri, sehingga
di masa depan mampu bersaing dengan kekuatan lain dalam upaya
membangun kehidupan yang lebih baik.
Dalam kehidupan social budaya, umat Islam sebagai mayoritas dan
Muhammadiyah pada khususnya dituntut untuk menamp;ilkan budaya
tandingan yang konstruktif, yang menjadi contoh (uswah hasanah) dalam
bersikap dan berperilaku serta tegknya nilai-nilai luhur dalam bangunan
masyarakat berbudaya sesuai dengan bilai-nilai Islam dan kepribadian
bangsa yang luhur.

D. PERMASALAHAN MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah telah menunjukkan prestasi dan peranan yang cukup besar
dalam pembaharuan kehidupan umat Islam khususnya maupun dalam pembinaan
kehidupan masyarakat Indonesia sehingga Muhammadiyah dipandang sebagai gerakan
Islam modern dan pembaharuan yang terbesar di dunia. Keberhasilan Muhammadiyah
antara lain dalam pembahruan pendidikan Islam dengan mengembalikan para sumbernya
yang aseli yakni Al-Quran dan Sunnah dengan mengembangkan ijtihad, sikap dan
pemikiran yang apresiatif terhadap kemajuan modernisasi pendidikan, modernisasi
gerakan Islam melalui pengembangan manajemen dan organisasi modern, dan dalam
meningkatkan kualitas hidup umat dan masyarakat melalui gerakan amal usahanya di
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bidang pendidikan, kesejahteraan umat, pelayanan sosial, membangun sarana dan
prasarana fisik, dan upaya-upaya dakwah lainnya, baik yang bersifat bi-lisanil-qaul
maupun bi-lisani hal.
Prestasi dan peran yang demikian besar itu menunjukkan bahwa arah dan misi
gerakan Muhammadiyah adalah relevan dalam menjawab tantangan dan permasalahan
yang dihadapi umat Islam sebagai perwujudan dari pemahaman dan pengamalan Islam
di era kehidupan modern. Sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Dahwah Muhammadiyah
memiliki misi dan arah yang benar dan peluang yang cukup besar dalam menjawab
tantangan dan permasalahan umat, masyarakat, dan bangsa di tengah kehidupan dunia
modern dewasa ini bahkan untuk masa-masa mendatang, dengan terus memperbaharui
langkah gerakannya sesuai dengan pemahaman dari pengamalan Islam yang diyakininya.
Sejak Muktamar ke-41 tahun 1985 di Surakarta, perkembangan Muhammadiyah
menunjukkan kemajuan-kemajuan yang lebih berarti yang dapat dijadikan dasar untuk
dikembangkan lebih lanjut pada periode-periode mendatang. Di antara kemajuankemajuan yang berarti yang dapat dikategorikan sebagai perkembangan yang cukup
positif antara lain:
1. Dalam perjuangan cita-cita ditandai dengan semakin meningkatnya semangat dan
tekad dari warga dan pimpinan Muhammadiyah di hampir seluruh tingkatan untuk
membawa Muhammadiyah ke arah yang lebih maju, lebih baik, dan lebih berkualitas
disertai langkah-langkah kongkret guna mewujudkannya.
2. Dalam pemikiran ditandai dengan semakin berkembangnya ide-ide, konsep-konsep,
dan forum-forum kajian, dalam kuantitas dan kualitas yang jauh lebih meningkat,
sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan Muhammadiyah selain sebagai
gerakan amal, juga gerakan pemikiran dan kebudayaan, sebagai perwujudan dari
peran dan keberadaannya sebagai Gerakan Islam.
3. Dalam Gerakan Amal Usaha ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah
(kuantitas) dan mutu (kualitas) Amal Usaha Persyarikatan dengan kecenderungan
adanya upaya-upaya serius untuk mengaktualisasikan segenap potensi yang
dimilikinya.
4. Dalam bidang organisasi ditandai dengan semakin meningkatnya upaya-upaya
konsolidasi, selain makin meningkatnya pelaksanaan program Persyarikatan yang
diwujudkan oleh Majelis/Badan/Lembaga dan organisasi otonomnya.
5. Dari segi kepemimpinan, terutama di tingkat Majelis, keikutsertaan kaum intelektual
dalam jumlah yang besar telah pula menambah semaraknya aktivitas pemikiran
dalam segala kegiatan Muhammadiyah.
6. Dalam pengembangan masyarakat selain yang menjadi bidang garap Amal Usaha
Muhammadiyah, ditandai dengan perintisan dan pengembangan program
peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat bawah di pedesaan dan daerah
suku terasing masyarakat transmigrasi, dan sebagainya.
7. Makin meningkatnya aktivitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai salah satu
basis bagi pengadaan sumberdaya manusia maupun bagi pengembangan pemikiran
Islam sesuai hakekat perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.
8. Kemajuan-kemajuan lainnya seperti bidng sarana dan prasarana fisik sebagai faktor
penunjang gerakan Muhammadiyah.
Perkembangan yang positif tersebut sebenarnya masih dapat ditingkatkan jika
Muhammadiyah benar-benar memahami kekuatan dirinya dan mengelola serta
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mengembangkan kekuatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan
langkah gerakannya di masa depan. Kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang
positif yang dimiliki Muhammadiyah dan dapat dikembangkan lebih optimal tersebut
antara lain:
1. Umat Islam sebagai golongan mayoritas yang memiliki komitmen untuk
menegakkan kehidupan yang sesuai dengan agama Islam.
2. Faham dan pengamalan Islam berdasarkan Al-Qur‘an dan As-Sunnah dengan
menggunakan akal fikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam dalam berbagai
bidang kehidupan (aqidah, ubadah, akhlaq, muamalat dunyawiyah) yang
merupakan kekuatan utama Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.
3. Muqaddimah Anggaran Dasar, kepribadian, Khittah, Matan Keyakinan dan Citacita Hidup Muhammadiyah, dan Sejarah Pergerakan Muhammadiyah merupakan
prinsip perjuangan yang mengontrol dan memberikan ciri khas/identitas
pergerakan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.
4. Anggota Muhammadiyah yang tersebar di hampir seluruh pelosok tanah air
dengan jumlah, latar belakang sosial, pendidikan, profesi, dan jiwa serta semangat
dakwah yang relatif dapat diandalkan serta kerelaan beramal dan berkorban
merupakan sumber daya utama bagi terlaksananya usaha-usaha dan
terwujudnya tujuan Muhammadiyah.
5. Tenaga-tenaga muda Muhammadiyah yang memiliki integritas dan wawasan
serta profesi di berbagai bidang merupakan potensi penggerak Muhammadiyah.
6. Pengalaman berorganisasi selama tiga perempat abad lebih yang merupakan
modal berharga dalam menggerakkan dan mengamalkan Islam melalui wadah
yang terorganisasikan berdasar prinsip-prinsip manajemen modern guna
melangsungkan usaha Muhammadiyah di tengah tuntutan perkembangan zaman
yang makin modern.
7. Jumlah Amal Usaha Muhammadiyah berupa lembaga pendidikan (Tamnan
Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah lebih 12.000 buah dan Perguruan Tinggi
67 buah), Rumah Sakit dan Balai Kesehatan, Panti Asuhan, dan lain-lain
merupakan potensi kongkret Muhammadiyah yang dapat dikembangkan lebih
lanjut baik kuantitas maupun kualitas.
8. Hubungan yang baik dengan dan simpati dari berbagai pihak terhadap
Muhammadiyah merupakan kekuatan sosial yang sangat mendukung dan
dibutuhkan bagi keberhasilan usaha-usaha Muhammadiyah.
9. Fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki Muhammadiyah yang telatif
memadai sebagai faktor pendukung yang mempermudah gerakan
Muhammadiyah, meskipun masih perlu peningkatan baik kuantitas maupun
kualitas pengelolaannya. Namun selain kemajuan dan perkembangan positif
yang dicapai dan peluang positif yang dapat dikembangkan itu, masih terdapat
permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan oleh Muhammadiyah
antara lain:
1) Belum dikembangkannya secara optimal dan terprogram potensi dan usahausaha untuk menyusun konsep-konsep dan aplikasi Ad-Dinul Islami dalam
berbagai aspeknya, yang dapat memperlemah hakekat Muhammadiyah
sebagai gerakan pemikiran.
2) Belum memasyarakatnya prinsip-prinsip perjuangan Muhammadiyah secara
konsisten dan dinamis, sehingga banyak dijumpai pergerakan pemahaman
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3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

tentang Muhammadiyah yang mempengaruhi sikap dan perilaku kehidupan
ber-Muhammadiyah.
Berbagai pemikiran yang bekembang tampak masih belum terintegrasi
sebagai pemikiran Muhammadiyah, sehingga jika proses integrasi ini tidak
tercipta akan menimbulkan polarisasi pemikiran di kalangan warga dan
pimpinan Muhammadiyah.
Berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyuah, seperrti
sumberdaya para intelektual dan praktisi, potensi kader dan angkatan muda
Muhammadiyah dan potensi-potensi keahlian dari pimpinan dan warga
Muhammadiyah, belumdikembangkan secara optimal dan terpadu.
Belum dikembangkannya secara terprogram dan optimal sumber daya kader
Muhammadiyah yang sebenarnya potensial, sebagai aset pengerak
Muhammadiyah di masa depan.
Berbagai potensi dana yang dimiliki Muhammadiyah terutama pada unitunit Amal Usaha agar dikelola secara profesional sehingga menghasilkan
dana yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Persyarikatan.
Pengembngan kualitas Amal Usaha Muhammadiyah masih kalah cepat
dibandingkan perkembangan kuantitas, di samping dalam batas tertentu
perkembangan Amal Usaha tersebut sering kurang terkendali.
Belum dikembangkannya manajemen yang bersifat gerakan yang mampu
memadukan nilai/norma, misi dan cita-cita Muhammadiyah ke dalam
aplikasi manajemen modern dengan ciri-cirinya antara lainaa efisiensi,
efektivitas, profesionalitas dan sebagainya baik secara operasional m,aupun
secara strategis.
Berkembangnya konflik-konflik internal dan interes-interes pribadi dalam
kehidupan ber-Muhammadiyah dapat menjadi faktor penghambat bagi
kelangsungan gerak Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya.
Perbedaan visi di antara para pimpinan dalam menghadapi perbagai masalah
besar, sering menghambat pengambilan keputusan yang memerlukan
kecepatan.
Mulai munculnya gejala kemerosotan akhlaq dan pelunturan komitmen
kepemimpinan di sementara kalangan Pimpinan Persyarikatan.
Belum dikembangkannya secara terprogram dan optimal hubungan
kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan-kepentingan gerak
Muhammadiyah yang bersift strategis.
Belum meratanya penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana fisik organisasi
di seluruh tingkatan pimpinan Persyarikatan, selain masih dijumpainya
praktek-praktek yang kurang mengoptimalkan fungsi dan fasilitas, sarana,
dan prasarana tersebut di sementara tingkatan Persyarikatan untuk
mendukung kepentingan-kepentingan yang memiliki nilai strategis di masa
datang.

E. PENGEMBANGAN PEMIKIRAN
Pada abad ke-21 masyarakat Muslim Indonesia akan benar-benar memasuki
kehidupan era industrial. Ketika era globalisasi ilmu dan budaya memasuki kesadaran
penuh bangsa Indonesia, maka batas-batas konvensional antar bangsa, negara, budaya
akan semakin kabur dan tidak lagi sejelas seperti yang masih kita rasakan sekarang ini.
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Saat itu, mentalitas dan cara berpikir keagamaan era agraris berhadapan dan berdialog
langsung dengan mentalitas dan cara berpikir keagamaan era industrial. Perubahan peta
wilayah perkotaan dan industrialisasi akan mengubah pola tatanan ekonomi, kehidupan
sosial dan mentalitas sosial-keagamaan pedesaan era agraris. Mega-mega proyek industri
tersebut sedikit banyak akan berakibat pada rancang bangun pemikiran keagamaan era
agraris, etos keilmuan, nilai-nilai ekonomi yang dianut dan kehidupan sosialkemasyarakatan secara lebih luas. Karena itu, menghadapi perkembangan baru yang
bersifat kompleks itu, diperlukan pengembangan pemikiran Muhammadiyah sebagai
acuan konsepsional bagi pengembangan gerakan Muhammadiyah. Pengembangan
pemikiran Muhammadiyah itu meliputi beberapa aspek berikut.
a. Pemikiran keagamaan
Kehidupan modern-industrial di abad ke-21 membawa pengaruh terhadap corak
kehidupan keagamaan. Isu spiritualitas keagamaan digemari oleh generasi muda
yang sudah muilai terkena ekses perubahan sosial yang tercermin dalam budaya
hedonistik-materialistik. Dalam merespon problema modernitas, banyak corak
pemikiran keagamaan kontemporer yang muncul ke permukaan seperti faham
modernisme, fundamentalisme, mahdiisme, tradisionalisme, dan lain-lain. Masingmasing pemikiran saling mencermati dan saling melakukan kritik. Respon keagamaan
yang bersifat pluralistik-majemuk terhadap modernitas tersebut perlu dicermati oleh
Muhammadiyah. Karena itu, aspek pemikiran keagamaan perlu lebih serius ditekuni
oleh warga Muhammadiyah dan Muhammadiyah tidak boleh lepas tangan dari
problema modernitas dalam hubungannya dengan kehidupan spiritualitas
keagamaan yang demikian.
b. Ilmu dan teknologi
Dalam kehidupan modern-insdustrial mungkin sekali muncul slogan berakhirnya
era pergesekan ideologi (the end of ideology), tetapi tidak mungkin mengibarkan slogan
the end of science (berakhirnya era perkembangan ilmu pengetahuan). Ilmu pengetahuan
akan terus semakin berkembang, seolah-olah tanpa mengenal batas akhir. Normativitas
al-Qur‘an sendiri secara explisit menyatakan demikian. Maka Muhammadiyah
dituntut untuk lebih mengembangkan aktivitas dalam bidang pendidikan dan
penelitian serta pengembangan ilmu dan teknologi sebagai program unggulan. Selain
itu, perlu dikembangkan etos keilmuan di kalangan warga Persyarikatan, sehingga
memberi akses bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berwawasan Islami.
c. Pengembangan Basis Ekonomi
Di kalangan warga Persyarikatan perlu dikembangkan pandangan hidup keagamaan
yang menumbuhkan semangat enterpreunership (kewiraswastaan). Gerakan sosial
keagamaan yang berjalan tanpa dibarengi dan diperkokoh oleh basis kekuatan
ekonomi, tampaknya akan mengalami ketimpangan. Jika pada masa-masa awal basisbasis kekuatan ekonomi warga persyarikatan sebahagian terpusat pada industri kecil
(kerajinan batik), maa sekarang jiwa kewiraswastaan itu telah bergeser ke wilayah
pengelolaan lembaga pendidikan. Masalahnya sering terletak pada pengelolaan
sumber ekonomi yang belum maksimal. Selain itu, perlu dikembangkan diversifikasi
usaha persyarikatan dalam mendorong warganya untuk terjun dalam bidang ekonomi,
dan mengembangkan usaha-usaha bisnis melalui badan usaha milik Persyarikatan.
d. Gerakan Sosial Kemasyarakatan
Keberhasilan pembangunan di Tanah Air ini dalam segala sektor kehidupan ternyata
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e.

memunculkan persoalan dan isu-isu sosial baru. Isu-isu baru seperti keadilan, hak
asasi manusia, hak-hak pekerja dan mustadh‘afin, konglomerasi, oligopoli, hak-hak
konsumen, isu-isu kewanitaan, kesadaran hukum, kesadaran lingkungan, disiplin
nasional, pemerintahan yang bersih, pengentasan kemiskinan, merupakan agenda
ijtihad sosial-keagamaan bagi Muhammadiyah. Sebagai organisasi sosial keagamaan,
Muhammadiyah perlu peka dan responsif terhadap berbagai isu-isu yang relatif
baru tersebut. Maka diperlukan ijtihad baru dalam aspek sosial kemasyarakatan
yang bersifat inkonvensional itu.
PTM sebagai Basis Gerakan Keilmuan/Pemikiran
Kendatipun pada awalnya memiliki gagasan-gagasan yang cemerlang sehingga
diberikan predikat sebagai gerakan modernis, dalam perkembangan selanjutnya
karena kegiatnnya lebih terpusat pada amal-amal nyata, maka garapan
Muhammadiyah di bidang pemikiran Islam belum begitu menonjol. Muhammadiyah
sampai saat ini belum memiliki laboratorium khusus untruk keperluan strategis itu.
Kini dengan berkembangnya PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah), sekalipun
kondisinya belum mapan, Muhammadiyah memiliki peluang untuk menjadikan
beberapa PTM sebagai dapur pemikiran dan pusat kajian bagi pengembangan
pemikiran Islam yang menjadi misi gerakan intelektual Muhammadiyah menghadapi
permasalahan yang kompleks dalam kehidupan moderen-industrial abad ke-21.
Program ini dilaksanakan dalam jangka panjang untuk melahirkan wacana
intelektualisme Islam dengan kualitas standar universal sesuai dengan pesan alQur‘an sebagai rahmat bagi alam semesta, yang memiliki nilai teoritis tinggi sekaligus
mempunyai nilai praksis dalam memecahkan persoalan-persoalan bagu kehidupan
masyarakat modern-industrial abad ke-21.

***
RINCIAN PROGRAM
Program Muhammadiyah periode 1995–2000 merupakan kelanjutan dan rangkaian
program periode sebelumnya serta menjadi dasar bagi penyusunan program periode
berikutnya yang merupakan bagian pelaksanaan Kebijaksanaan Program Jangka Panjang.
Program Muhammadiyah periode 1995-2000 hasil keputusan Muktamar ke-43 di Banda
Aceh pada hakekatnya merupakan garis-garis besar program umum sebagai pernyataan
kehendak warga Muhammadiyah yang menjadi haluan gerak persyarikatan
Muhammadiyah seluruh tingkatan dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
Program Muhammadiyah periode 1995-2000 terdiri dari berbagai bidang. Dalam
pelaksanaan program tersebut ditempuh prinsip kemaslahatan dan keseimbangan gerak
berbagai bidang sehingga keseluruhan program persyarikatan dapat berjalan. Di samping
itu, agar tujuan berbagai program tersebut dpat terwujud, perlu mempertimbangkan
berbagai strategi dalam mencapainya dengan cra yang fleksibel atau luwes.
Untuk melaksanakan program periode 1995-2000 ditetapkan tujuan, prioritas dan jenis
program sebagai berikut.
Tujuan Program:
Peningkatan konsolidasi gerakan dan peningkatan kualitas gerakan dakwah dalam era
industrialisasi dan globalisasi dengan memperluas sasaran dan sarana dakwah.
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Arah Program:
Program Muhammadiyah periode 1995-2000 diarahkan pada empat hal sebagai berikut:
1. Pengembangan pemikiran dan wawasan.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
3. Peningkatan kualitas dan pengembangan amal usaha sebagai sarana dakwah.
4. Perluasan sasaran dakwah.
Jenis Program:
Dengan merujuk pada berbagai pokok pikiran yang disampaikan dalam Muktamar
Muhammadiyah ke-43, Program Muhammadiyah periode 1995-2000 disusun menurut
empat bidang utama sebagai berikut.
1. Pengembangan manajemen Muhammadiyah.
2. Pendidikan, perkaderan, dan pengembangan sumberdaya manusia.
3. Dakwah pengembangan masyarakat, pembinaan kesejahteraan sosial & ekonomi.
4. Peningkatan dana Muhammadiyah.
I.

PENGEMBANGAN MANAJEMEN MUHAMMADIYAH

Latar Belakang
Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang
bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang
diridhai Allah s.w.t. Dalam melaksanakan misinya, Muhammadiyah tidak berada dalam
suasana kehampaan, melainkan berada dalam suatu lingkungan tertentu.
Sebagai suatu gerakan, Muhammadiyah berjuang untuk mempengaruhi lingkungan
yang mengitarinya ke arah cita-cita dan tujuannya. Tetapi suatu hal yang tidak dapat
dipungkiri ialah bahwa faktor lingkungan itu juga memberikan pengaruh bagi
penyelenggaraan misi Muhammadiyah. Di sini akan terjadi proses saling mempengaruhi
antara ide dan misi dakwah Muhammadiyah dengan lingkungan nyata yang dihadapi
Muhammadiyah.
Faktor lingkungan yang dihadapi Muhammadiyah terdiri dari lingkungan eksternal
dan internal. Lingkungan eksternal meliputi antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya,
pendidikan, teknologi dan sebagainya. Sedang faktor lingkungan internal antara lain,
berupa kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan pimpinan, interaksi antar anggota
pimpinan, antara pimpinan dengan anggota, antara anggota dengan sesamanya, antara
pimpinan persyarikatan dengan pimpinan amal usaha, kelemahan Sumber Daya Manusia
serta keterbatasan sumber dana, dan sebagainya.
Salah satu sifat yang melekat pada faktor lingkungan adalah sifat dinamis, yaitu selalu
mengalami perubahan. Proses perubahan itu akan berlangsung dengan amat cepatnya,
terutama menjelang abad XXI, antara lain sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Perjuangan Muhammadiyah akan senantiasa akurat dan efektif apabila dalam
merumuskan kebijaksanaan dan strategi selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan faktor lingkungan yang multidimensional dan bersifat dinamis itu. Di samping itu,
organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah akan dapat selalu eksis dan tahan uji
apabila organisasi dan manajemen Muhammadiyah bersifat adaptatif, kenyal dan mampu
menyesuaikan dan mengembangkan diri sesuai dengan pengaruh lingkungan yang
senantiasa mengalami perubahan itu.
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Di dalam upaya melakukan perubahan dan pengembangan organisasi dan manajemen
persyarikatan, pendekatan yang tepat adalah pendekatan “proaktif”, tidak “reaktif”.
Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengembangkan suatu program perubahan yang
direncanakan. Dengan demikian, rancangan perubahan disusun berdasarkan antisipasi
terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada faktor lingkungan eksternal dan
internal.
Konsep Dasar Pengembangan
1. Perencanaan
Suatu mekanisme kerja yang perlu dikembangkan dalam Muhammadiyah adalah
penyusunan rencana kerja sebelum suatu program dilaksanakan. Di dalam kerangka itu
– dengan mempertimbangkan situasi lingkungan yang bergam yang dihadapi oleh PDM/
Daerah – penyusunan rencana kegiatan dalam rangka penjabaran hasil muktamar
didesentralisasikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
2. Pengorganisasian
Perampingan unit kerja horisontal, baik dalam bentuk majelis, badan maupun lembaga
sangat perlu dilakukan, dengan memperhatikan pengalaman periode 1990-1995. Dalam
konteks unit kerja vertikal, prioritas perlu diberikan kepada fungsionalisasi serta
dinamisasi cabang dan ranting. Di samping itu fungsionalisasi dan dinamisasi organisasi
otonom perlu mendapat perhatian, terutama dalam kaitannya dengan gugus kerja vertikal
intern ortom.
3. Penggerakan
Pengembangan jaringan informasi, baik ke dalam maupun ke luar perlu diperhatikan
secara sungguh-sungguh. Pengembangan ini menyangkut dua hal penting, yaitu
pengembangan tekonologi informasi serta pemanfaatan hubungan interpersonal dalam
ujud pertemuan intern dan antar pimpinan persyarikatan dengan seluruh badan
pembantunya.
4. Pengendalian
Memfungsikan pengawasan melekat pada setiap pimpiunan persyarikatan maupun
amal usaha perlu memperoleh perhatian penting, di samping pengembangan sistem
pengendalian itu sendiri.
5. Sekretariat
Dua hal memerlukan perhatian utama, yaitu, pertama, mengefektifkan tim sekretariat
yang dipimpin sekretaris eksekutif, dan kedua, memfungsikan kantor sebagai tempat
kegiatan sekaligus “markas gerakan” dan “pusat kegiatan”.
Rincian Program
1.
Merumuskan Sistem Perencanaan Muhammadiyah, sekurang-kurangnya meliputi
enam hal berikut:
a. Penelahaan program persyrikatan yang diputuskan Muktamar
Muhammadiyah ke-43.
b. Penetapan jutuan, sasaran, dan target.
c. Analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi.
d. Perumusan alternatif kegiatan sekaligus skala prioritas.
e. Penjabaran program kerja yang meliputi rincian tujuan, langkah-langkah
pelaksanaan, jadwal kegiatan, tempat, dan hubungan antar kegiatan.
f. Penganggaran
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.

Merumuskan Sistem Anggaran Muhammadiyah yang baku dengan muatan yang
disesuaikan dengan program.
Menentukan rencana proyek unggulan di semua peringkat organisasi.
Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan
hal-hal berikut:
a. Badan pembantu yang melaksanakan tugas pokok diberi nama “majelis”.
b. Badan pembantu yang melaksanakan tugas penunjang diberi nama “badan”
atau “lembaga”.
c. Dalam pembentukan badan pembantu pimpinan persyarikatan
dipertimbangkan hasil guna dan daya gunanya.
d. Meningkatkan peran dan fungsi ortom serta mempertegas kedudukannya
dalam menunjang kegiatan persyarikatan.
e. Memperhatikan asas teritorial.
f. Memperjelas hubungan organisatoris antara persyarikatan dengan badan
pembantunya dan atara persyarikatan dan amal usaha.
Memfungsikan dan mendinamisasikan seluruh jajaran organisasi, terutama cabang
dan ranting.
Membangun Sistem Informnasi dan Manajemen di tingkat pusat maupun wilayah,
baik berdiri sendiri atau pun menyatu dengan sekretariat.
Meningkatkan kualitas media cetak yang telah dimiliki persyarikatan, serta
mengupayakan pengembangan media cetak baru serta media elektronik sebagai
alat informasi dan komunikasi organisasi.
Meningkatkan koordinasi antara pimpinan persyarikatan dengan seluruh badan
pembantunya.
Mengefektifkan pelaksanaan sistem pengendalian persyarikatan Muhammadiyah.
Proporsionaliasi dan optimalisasi sekretaris eksekutif.
Menyusun format Data Base Muhammadiyah yang menjadi standar bagi semua
jajaran persyarikatan.
Menyelenggarakan berbagai pelatihan yang menopang pelaksanaan fungsi tim
sekretariat maupun sekretaris eksekutif Muhammadiyah di semua peringkat.
PENDIDIKAN, PERKADERAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MANUSIA

Latar Belakang
Lembaga amal usaha pendidikan, merupakan lembaga yang berkaitan langsung
dengan penyiapan sumberdaya manusia. Arah dan substansi gerakan dakwah
Muhammadiyah di masa depan, tidak dapat dilepaskan dari tuntutan keharusan
rerwujudnya sumberdaya manusia yang mampu menyelaraskan diri, mengantisipasi
dan mengelola dinamika perubahan masyarakat yang sejaan dengan tujuan dan
kepentingan dakwah amar ma’ruf nahi munkar.
Melihat demikian luasnya ruang dakwah – meliputi seluruh aspek kehidupan –
dan demikian luasnya tantangan dinamika perubahan masyarakat di masa depan, maka
prioritas gerakan perlu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan (keterkaitan
antara modal, pengalaman, dan sumberdaya yang tersedia) dengan keterbatasan dan
pilihan yang strategis sasaran yang akan dicapai.
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Atas dasar asumsi di atas, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf
nahi munkar perlu mengkonsentrasikan diri dalam tiga gerakan:
1. Muhammadiyah sebagai Gerakan Pemikiran
2. Muhammadiyah sebagai Gerakan Pengembangan Masyarakat, dan
3. Muhammadiyah sebagai Gerakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Inti dari poin ke-3 (pengembangan SDM), tidak lain adalah pendidikan.
Fungsi lembaga amal usaha pendidikan dalam Muhammadiyah tidak dapat
dipisahkan dari tujuan perkaderan. Sedangkan pendidikan merupakan inti dari upaya
peningkatan kualitas SDM. Secara demikian, sesungguhnya pendidikan dan perkaderan
tidak boleh lepas dari strategi perencanaan, pendayagunaan dan evaluasi sumberdaya
manusia dalam persyarikatan. Permasalahannya adalah, masing-masing program –
pendidikan dan perkaderan dan peningkatan SDM – masih menunjukkan ketidakterkaitan satu sama lain. Bahkan yang terjadi adalah pemisahan fungsi praksis dari
masing-masing program tersebut.
Kasus yang bisa kita lihat secara nyata adalah di lembaga pendidikan
Muhammadiyah di semua level, masih memerlukan penyelenggaraan program
perkaderan. Bahkan kurikulum dan metoda yang digunakan sama persis sebagaimana
program perkaderan yang diselenggarakan bagi angkatan muda atau warga persyarikatan
yang tidak mengalami pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah.
Program perkaderan semacam ini menjadi lebih nampak tidak efisien jika
“sibghah”, baik dari pendidikan maupun perkaderan itu tidak atau kurang menghasilkan
kualitas sumberdaya persyarikatan yang memadai.
Kenyataan ini menunjukkan perlunya langkah-langkah pembenahan dari tingkat
folosofi, perencanaan, pelaksanaan, pendayagunaan dan evaluasi sumberdaya manusia
persyarikatan yang dalam bahasa istilah kita kenal dengan kader.
Di antara langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain dengan menegaskan
spesifikasi perkaderan di lembaga pendidikan dan perkaderan di organisasi otonom
(Ortom). Dilihat dari latar belakang historis perkaderan melalui lembaga pendidikan
Muhammadiyah dimaksudkan untuk menyiapkan sebaik mungkin dan sebanyak
mungkin kader-kader gerakan. Artinya, kader yang tanpa keterkaitan dengan struktur
organisasi Muhammadiyah sekalipun, namun tetap mau dan mampu menjalankan fungsi
sebagai kader gerakan dakwah.
Sedangkan Ortom, dilihat dari mekanisme permusyawaratan, struktur organisasi,
tugas dan tanggungjawab kepengurusannya labih mencerminkan penyiapan kader
pimpinan. Sejauh ini belum ada upaya terencana untuk secara relatif menempatkan fungsi
organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah sebagai lahan perkaderan pimpinan. Filosofi
Ortom sebagai perkaderan pimpinan Muhammadiyah, tidak menutup kemungkinan
adanya rekruitmen di luar Ortom, atas dasar alasan strategis, kualitas intelektual, ideologis
dan akses serta peran fungsionalnya.
Konsep Dasar Pengembangan
1. Bidang Pendidikan
a. Dalam aspek konseptual-filosofik, merumuskan (kembali) ide dasar dan filosofi
pendidikan Muhammadiyah, agar pendidikan Muhammadiyah mampu
mengantisipasi berbagai perubahan masyarakat dan perkembangan peradaban.
b. Dalam aspek kebijakan pengembangan dan pengelolaan, melakukan reorientasi
wawasan dan kebijakan perencanaan dan pengelolaan amnal usaha meliputi:
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perubahan orientasi dari status menuju ke kompetensi, kuantitatif menuju
kualitatif, kekinian menuju ke depan, input menuju output, kepemimpinan
individu menuju sistem, ketergantungan menuju kemandirian, materi/fisik
menuju nilai.
Di samping itu perencanaan dan pengelolaan pendidikan Muhammadiyah perlu
dikembangkan dengan wawasan keunggulan dengan memacu kreativitas di segala
bidang, seperti ilmu pengetahuan, kewirausahaan dan seni, sehingga dapat
meningkatkan daya saing umat dan bangsa dalam percaturan nasional maupun
internasional.
Bidang Perkaderan
a. Peningkatan serta pembinaan ideologi dan kepemimpinan, dengan pengertian
meningkatkan upaya penanaman nilai, pengembangan cara berpikir, dan
peningkatan kemampuan dalam dua aspek tersebut.
b. Penataan kelembagaan dalam kaitannya dengan upaya perkaderan, meliputi
perluasan peran BPK, baik dalam hubungannya dengan persyarikatan maupun
yang berkaitan dengan amal usaha pendidikan.
Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia
a. Mengembangkan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kualitas SDM
dengan menempatkan manusia tidak semata-mata sebagai faktor produksi,
melainkan sebagai pribadi yang utuh, yang memiliki keunggulan: iman dan taqwa,
moral dan akhlak, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, jiwa
kewiraswastaan, dan keterampilan teknis.
Dalam pengembangan SDM yang demikian, aspek kepribadian tidak kalah
pentingnya dibandingkan dengan pengembangan kualitas manusia profesional
yang terampil secara teknis.
b. Mengembangkan amal usaha Muhammadiyah, khususnya amal usaha
pendidikan, sehingga dapat berorientasi pada peningkatan kualitas SDM.

Rincian Program
1. Bidang Pendidikan
a. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah (PDMM)
dilakukan dengan empat tema pokok, yaitu pengembangan kualitas,
pengembangan keunggulan, pengembangan kekhasan program, dan
pengembangan kelembagaan yang mandiri. Empat tema pokok ini
diimplementasikan dalam proses belajar-mengajar, yaitu dengan mengarahkan
proses belajar-mengajar agar secara terpadu merupakan aktivitas alih
pengetahuan, alih metoda, dan alih nilai.
b. Menata kembali kurikulum PDMM pada semua jenjang dan jenis sekolah
Muhammadiyah yang meliputi pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai
kekhasan sekolah Muhammadiyah, spesifikasi tiap wilayah sesuai kebutuhan dan
kondisi setempat, pendidikan budaya dan seni yang bernafaskan Islam.
c. Menyusun “Peta Nasional Pendidikan Muhammadiyah” yang memuat
spesifikasi tiap wilayah/daerah, agar didapatkan relevansi pendidikan dengan
kebutuhan masyarakat setempat.
d. Merespons secara positif pengembangan “sekolah unggulan”, dengan tetap
mengembangkan kekhasan pendidikan Muhammadiyah, terutama dalam
pengembangan kurikulum dan proses belajar-mengajar, sehingga misi
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pendidikan Muhammadiyah tetap terlaksana.
Dalam pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), penyelenggaraan pendidikan diorientasikan pada peningkatan kompetensi lulusan yang plastis
dan antisipatif terhadap tuntutan dan kebutuhan masa depan, yang meliputi
kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi menghadapi
perubahan, kompeternsi kecendekiaan, dan kompetensi iman dan taqwa.
f. Mengarahkan program PTM untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masa depan.
g. Qaidah pendidikan dasar dan menengah serta qaidah PTM perlu
disempurnakan, sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
h. Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan qaidah pendidikan dasar dan
menengah serta perguruan tinggi perlu ditingkatkan.
i. Meningkatkan dan memantapkan kerjasama antara Majelis Dikdasmen dan
Majelis Dikti.
j. Mengupayakan bea siswa Muhammadiyah bagi para siswa dan atau mahasiswa
yang berprestasi.
k. Melalui amal usaha pendidikan meningkatkan kualitas kader-kader ulama yang
tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
l. Mengembangkan berbagai lembaga pendidikan khusus seperti pesantren dan
madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Qur’an, serta taman kanak-kanak AlQur’an. Penanganan pondok pesantren dan madrasah menjadi tanggungjawab
dan wewenang dari majelis Dikdasmen.
Bidang Perkaderan
a. Meningkatkan peran dan fungsi Badan Pendidikan Kader (NPK) dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perkaderan dan pendayagunaan kader
dalam lembaga-lembaga amal usaha maupun dalam persyarikatan.
b. Memperluas peran BPK dalam kaitannya dengan lembaga amal usaha
pendidikan, khususnya sekolah/pesantren kader, dari tingkat perencanaan
hingga evaluasi agar efisiensi, efektivitas dan keterpaduan antara lembaga amal
usaha pendidikan dengan mekanisme perkaderan persyarikatan dapat sejalan.
c. Meningkatkan kedudukan struktural Badan Pendidikan Kader (BPK) menjadi
Majelis.
d. Melakukan upaya perkderan formal yang utuh dan terpadu antar berbagai ortom
sebagai pilot proyek model perkaderan Muhammadiyah.
e. Mengembangkan perkaderan fungsional (misalnya muballigh, jurnalis, penulis,
dan sebagainya) di lembaga amal usaha pendidikan, terutama PTM.
f. Memanfaatkan apresiasi seni dan budaya yang sesuai dengan syariat Islam serta
wahana olah raga dalam upaya mengembangkan jangkauan wilayah perkaderan
di kalangan pemuda/remaja.
g. Merumuskan kurikulum perkaderan Muhammadiyah berdasarkan skala usia
dan jenjang pendidikan.
h. Menyelenggarakan kajian dan pengembangan wawasan angtota pimpinan
persyarikatan yang berkaitan dengan masalah-masalah serta tantangan yang
dihadapi oleh kader Muhammadiyah baik yang bersifat eksternal maupun internal.
i. Membina hubungan integral antar berbagai potensi dalam persyarikatan,
khususnya yang tergabung dalam ortom, dan demikian juga potensi yang ada di
luar persyarikatan . Program ini diharapkan mampu menjadi kekuatan moral
e.

2.
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untuk menumbuhkan sikap dan wawasan integratif dalam persyarikatan
maupun lembaga-lembaga amal usaha Muhammadiyah.
j. Mengusahakan terpenuhinya fasilitas, sarana dan prasarana perkaderan yang
representatif guna mendukung kelancaran perkaderan. Secara khusus membangun
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kader (Pusdiklat) di tingkat pusat maupun wilayah.
k. Meningkatkan fungsi dan peranan AMM sebagai wahana pendidikan kader.
l. Meningkatkan fungsi lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai wahana
pendidikan kader. Pelaksanaan perkaderan formal IRM (di sekolah-sekolah
Muhammadiyah) dan IMM (di PTM) secara terencana dan teratur menjadi
tanggungjawab pimpinan sekolah dan atau pimpinan PTM.
m. Menggairahkan putera-puteri warga Muhammadiyah agar mau berpartisipasi
aktif dalam berbagai kegiatan Muhammadiyah.
n. Rekrutmen pimpinan amal usaha Muhammadiyah hendaknya mengharuskan
adanya persyaratan riwayat perkaderan formal.
Bidang Peningkatan SDM
a. Merintis dan menyelenggarakan program pelatihan, pendidikan vokasional dan
pendidikan non-formal lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan
penguasaan manajemen, teknologi dan keterampilan tertentu warga
persyarikatan. Upaya peningkatan kualitas SDM ini perlu memperhatikan
kompetensi iman dan taqwa (imtaq), ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek),
akhlaq al-karimah, amal ilmiah dan ilmu amaliah, serta istiqamah dalam
memperjuangkan dakwah Islam.
b. Menjadikan PTM – yang merupakan lembaga amal usaha pendidikan
Muhammadiyah yang strategis – sebagai pilot proyek peningkatan SDM.
c. Mendirikan Pusat Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia, terutama di PTM
yang mampu.
DAKWAH, PENGEMBANGAN MASYARAKAT, PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL & EKONOMI

Latar Belakang
Masyarakat industri abad ke-21 terutama setelah Indonesia memasuki mekanisme
pasar (perdagangan) bebas di samping membawa kemajuan juga menimbulkan berbagai
persoalan sosial dan budaya yang luas akibat ketidaksiapan mental dan fisik. Tidak
seluruh gerak pembangunan dan peradaban berada dalam panduan cita-cita Islam karena
pemikiran Islam kurang menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan kemanusiaan,
peradaban dan Iptek modern.
Beberapa persoalan dakwah yang perlu diperhatikan adalah: (1) tumbuhnya
kawasan perumahan dan insdustri baru; (2) berkembangnya perilaku dan tata sosialbudaya yang belum ditemukan rujukannya dalam pemikiran fiqh klasik; (3) munculnya
kelompok sosial strategis baru (klas menengah, generasi muda terdidik, professional muda,
pengusaha, politisi, birokrat, dan intelektual); (4) anak keburu gede & keburu pinter; (5)
perburuha yang meluas; (6) meluasnya penyimpangan sosial dan keagamaan (sempalan).
Memahami berbagai persoalan strategis di atas perlu memanfaatkan cara-cara
kerja (metodologis) Iptek modern. Hasil analisisnya perlu dijadikan dasar perumusan
kebijakan gerakan dakwah yang melibatkan seluruh kelompok strategis dengan
memanfaatkan jasa Iptek, tradisi, sumber daya amal, manusia dan persyarikatan bagi
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kepentingan kemanusiaan (kesejahteraan) yang universal.
Untuk maksud di atas perlu dikembangkan pemikiran Islam yang dapat
merumuskan bagaimana hidup modern dan maju dengan rasa keimanan (religiositas)
yang tinggi. Pemikiran Islam perlu memperluas kajian lebih dari sekedar hukum formil
syari‘at (fiqh) tetapi hakikat dan pesan moral di dalamnya. Tujuannya untuk mengungkap
nilai moral (akhlak) sosial-ekonomi, budaya, politik dan Iptek sebagai bagian besar ajaran
Islam sekaligus sebagai pengkayaan spiritual peradaban modern. Demikian pula soal
kajian mengenai perilaku manusia modern, perburuhan serta ekologi. Pengajian dan
khutbah-khutbah jum‘at yang melibatkan puluha juta umat setiap minggu dimaksimalkan
fungsinya sehingga mampu memberi bimbingan ekonomi, sosial, budaya, politik dan
Iptek. Hal ini memerlukan wawasan keagamaan dan dakwah yang menempatkan budaya
dan Iptek sebagai media pengembangan, pemeliharan dan pemantapan iman (religiositas)
serta sebagai jalan mendekati Tuhan.
Konsep Dasar Pengembangan
Dakwah Pengembangan Masyarakat & Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan
Ekonomi umat adalah pengembangan strategi dakwah sebagai pengendali perubahan
seluruh sektor dan aspek kehidupan. Karena itu, dakwah adalah tahapan pengembangan
kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan Iptek sesuai kondisi riel masyarakat
dalam bentuk pelayanan bimbingan hidup modern dan penyelesaian persoalan uyang
timbul. Dengan demikian dakwah persyrikatan dapat ditempatkan sebagai pengendali
perubahan kehidupan sehingga semakin manusiawi, sejahtera, dinamis dan berkemajuan
sebagai ekspresi iman, islam dan ihsan dalam peradaban duniawi yang terus berubah
dan berkembang.
Dakwah Pengembangan Masyarakat & Pembinaan Kesejahteraan Sosial Ekonomi
diarahkan pada sembilan hal berikut ini.
1. Berkembangnya sumberdaya insani menuju terbentuknya sumberdaya manusia yang
memiliki sosok sebagai abdi dan khalifah yang menguasai Iptek dan Imtaq sebagai
suatu kesatuan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas media dakwah, baik media cetak maupun media
elektronik.
3. Terbentuknya sistem manajemen dakwah yang mampu menjawab kemajuan
teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengertahuan manajemen.
4. Terbentuknya jamaah-jamaah yang mampu menampung aspirasi dan tuntutan profesi
serta kebutuhan masyarakat sehingga dakwah persyarikatan mampu menampung
tuntutan masyarakat pada abad XXI.
5. tertibnya status hukum dan dapat dioptimalisasikan pemanfaatan aset (harta benda)
persyarikatan, serta menambah jumlah serta kualitasnya sesuai dengan
perkembangan tata lingkungan.
6. Terhimpun serta terbentuknya jamaah wiraswastawan menuju terciptanya potensi
konkrit dalam bidang ekonomi dan tumbuhnya etika Islam dalam berwiraswasta.
7. Terbentuknya unit-unit usaha di bidang ekonomi milik Muhammadiyah baik dalam
bentuk milik persyarikatan penuh, atau dimiliki persyarikatan bersama-sama jamaah.
8. Terbentuknya “jamaah pengajian pembangunan” yang dapat dijadikan ikhwan dalam
hubungan kemitraan dengan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.
9. Optimalisasi dan perluasan amal usaha (kegiatan) di dalam sub-sub sektor
pembangunan menuju revitalisasi ranting.
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Rincian Program
1. Bidang Dakwah
a. Pengembangan media dakwah
1)
Pemanfaatan maksimal seluruh media komunikasi modern seperti teve,
komputer, rasio, telepon, buku, majalah, dan koran.
2)
Pengalihan tradisi dan budaya masyarakat untuk diarahkan sesuai ajaran
Islam.
3)
Komputerisasi jaringan dakwah dan pendataan di setiap PDM.
4)
Pengembangan jaringan dakwah secara terlembaga setiap PDM.
5)
Pelibatan penyuluh pembangunan, kesehatan, pertanian & perkebunan,
industri dalam kegiatan khutbah dan pengajian.
6)
Pelatihan pemanfaatan media komunikasi modern bagi muballigh di
tingkat daerah, wilayah, dan nasional masing-masing 50-100 muballigh
setiap tahun.
7)
Pelatihan komputerisasi dan pengembangan jaringan dakwah tingkat
daerah, wilayah, dan nasional dua kali selama periode 1995-2000.
b. Pengembangan kemampuan professional muballigh
1)
Pelatihan penelitian dan perencanaan dakwah daerah, wilayah, dan
nasional bagi muballigh dan pimpinan persyarikatan dan amal usaha
setiap tahun.
2)
Pelatihan kemampuan menyusun peta dakwah daerah, wilayah, dan
nasional setiap tahun.
3)
Pelatihan keterampilan menulis: artikel, cerpen, buku, novel, drama &
skenario film serta penyutradaraan bagi muballigh dan pimpinan
persyarikatan di wilayah dan nasional minimal satu kali selama periode
1995-2000.
4)
Pelatihan jurnalistik dakwah bagi muballigh dan pimpinan persyarikatan
tingkat wilayah dan nasional minimal satu kali selama periode 1995-2000.
5)
Pelatihan pemanfaatan komputer, teve, radiop, dan telepon bagi kegiatan
dakwah tingkat wilayah dan nasional.
6)
Pelatihan kemampuan mengelola seminar dan diskusi bagi muballigh dan
pimpinan persyarikatan tingkat wilayah dan nasional minimal satu kali
selama periode 1995-2000.
7)
Pengembangan lembaga konsultasi pelayanan krisis sosial di tiap daerah
dan wilayah.
8)
Peningkatan mutu intelektual dan pendidian muballigh melalui sekolah
terbuka dengan memanfaatkan jaringan Masjid dan Pengajian bekerjasama
dengn perguruan tinggi Muhammadiyah minimal bagi muballigh daerah
dan wilayah.
9)
Peningkatan mutu kehidupan ekonomi muballigh dan pimpinan
persyarikatan.
10) Pengembangan jaringan informasi dakwah di setiap daerah, wilayah, dan
nasional dalam peningkatan konsolidasi dan mobilisasi kegiatan
muballigh.
c. Pengembangan materi dan fungsi khutbah dan pengajian
1)
Peningkatan fungsi khutbah & pengajian sebagai media pendidikan luar
sekolah dalam kerangka wajar 9 tahun.
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Pengembangan materri khutbah dan pengajian sebagai usaha
meningkatkan kemampuan baca-tulis Al-Qur‘an dan latin bagi jamaah.
3)
Sistematisasi materi khutbah dan pengajian dengan kurikulum dan silabi
terprogram untuk setiap cabang.
4)
Penerbitan buku paket khutbah dan pengajian sesuai kurikulum dan silabi
terprogram masing-masing sebanyak 50.000 ex. (2.c).
5)
Memperbanyak kajian hakikat syari‘ah dan akhlak sosial, ekonomi, politik
dan budaya serta Iptek melalui pelatihan profesi muballigh dan pimpinan
persyarikatan tingkat daerah, wilayah, dan nasional.
d. Pengembangan peran jama‘ah masjid dan pengajian
1)
Pengorganisasian jama‘ah masjid dan pengajian sebagai kelompok ekonomi
dan belajar setiap masjid dan pengajian di tiap cabang dengan proyek
percontohan cabang di kedudukan pimpinan daerah.
2)
Pengembangan kelompok bimbingan belajar bagi jamaah masjid dan
pengajian usia muda guna mempertinggi daya kompetitif pendidikan dan
kaderisasi muballigh bekerja sama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah
dengan proyek percontohan di kedudukan pimpinan daerah.
3)
Bimbingan perwakafan dan sertifikasi wakaf dan hak milik setiap masjid,
mushalla dan surau serta langgar.
e. Pengembangan kekayaan spiritual
1)
Pengembangan pusat pelayanan dakwah krisis sosial di setiap daerah.
2)
Pengembangan wisata dakwah dalam meningkatkan budaya jamaah dan
silaturrahmi tokoh ulama bagi setiap daerah sekaligus sebagai bimbingan
keagamaan dan pelatihan muballigh.
3)
Pengembangan jama‘ah bimbingan ritual keimanan (religiositas) kelompok
strategis seperti shalatul lail/tahajjud di kota-kota besar.
4)
Bimbingan hidup dengan mental dan akhlak yang bersih, jujur dan ikhlas,
semangat berkorban dan tolong-menolong.
Bidang Kesejahteraan Sosial & Ekonomi
a. Bimbingan peningkatan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, pengolahan
limbah beserta pemasarannya bagi jama‘ah pengajian dan masjid dengan
persontohan di setiap daerah.
b. Kursus-kursus keterampilan sesuai lapangan kerja bekerjasama dengan instansi
terkait, perusahaan manufaktur dan jasa di setiap kota besar.
c. Pengembangan pendidikan, perlindungan dan penyediaan pramuwisma dan
TKI di tiap wilayah.
d. Pembentukan pusat pelayanan pemasaran dan modal usaha di setiap daerah
dan wilayah.
e. Pendirian BUMM pertanian, perikanan, jasa dan manufaktur bekerjasama
dengan amal usaha, tahap pertama di tingkat nasional.
f. Pengembangan forum komunikasi pengusahan di triap daerah dan wilayah.
g. Menyusun sistem ekonomi dan manajemen sesuai visi dakwah.
h. Jaminan asuransi kecelakaan dan kesehatan muballighdan pimpinan
persyarikatan di setiap daerah dan wilayah.
i. Jaminan transportasi kerja muballigh daerah dan wilayah.
j. Pencangkokan kerja muballigh dalam amal usaha pendidikan dan kesehatan.
k. Perlindungan masyarakat lapisan bawah dan pekerja kasar seperti buruh akibat
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perluasan kawasan industri melalui pengembangan hidup jama‘ah terutama di
lingkungan buruh.
l. Penyuluhan dan pelatihan sistem inventarisasi/administrasi wakaf harta benda
Muhammadiyah untuk optimalisasi pemanfaatan demi tercapainya tujuan
persyarikatan, khususnya dalam bidang ekonomi/sosial.
m. Melaksanakan inventarisasi pengusaha Muhammadiyah di Cabang, Daerah, dan
Wilayah serta mengadakan pelatihan dan memberi dukungan moral kepada pengusaha
Muhammadiyah untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan.
n. Membentuk balai kesejahteraan sosial (BAKESOS) pada sekurang-kurangnya satu
daerah di setiap wilayah, sebagai proyek percontohan penggalakan kepedulian
ummat dalam rangkaian usaha revitalisasi cabang dan ranting.
o. Pemasyarakatan program pembinaan kesehatan umnmat (BINKESMAT) melalui
penyuluhan hidup sehat.
p. Meningkatkan jumlah dan mutu amal usaha kesehatan.
q. Membentuk pusat-pusat informasi dan konsultasi keluarga sakinah dan masalah
kependudukan serta keluarga sejahtera pada umumnya.
r. Meratakan pembentukan Majelis Wakaf hingga terbentuk di semua daerah dan
meningkatkan kemampuan kerja dengan melibatkan tenaga profesional, baik
langsung sebagai anggota pimpiunan maupun sebagai konsultan/dewan pakar.
s. Memperbanyak buku tuntunan serta penyelenggaraan lokakarya-lokakarya untuk
meningkatkan profesionalisme pengelola amal usaha sosial.
t. Menyiapkan kader-kader Muhammadiyah pada daerah-daerah yang berpotensi
untuk diterjunkan sebagai tenaga sukarela, baik atas nama pribadi atau pun
resmi mewakili Muhammadiyah, dalam program-program swadaya masyarakat,
program LKMD, IDT, KUD dan sebagainya.
IV.

PENINGKATAN DANA MUHAMMADIYAH

Latar Belakang
Untuk merealisasikan maksud dan tujuannya (AD ps. 3) melaksanakan usahausahanya (AD psl 4), Muhammadiyah memerlukan dana yang besar, antara lain untuk:
1. Pengembangan dan pembinaan organisasi seperti beaya operasional, beaya
pembinaan wilayah, pembangunan kantor dengan peralatannya (meubelair, alatalat kantor, komputer, telepon dan sebagainya), jaringan komunikasi (antar propinsi,
daerah, cabang dan ranting), peningkatan sarana transportasi.
2. Pengembangan dan pembinaan SDM dengan meningkatkan kaderisasi dan pelatihan
kepemimpinan maupun pada bidang-bidang yang lain, juga untuk menyekolahkan,
mengkursuskan kader-kader potensial dan berbakat. Untuk itu diperlukan adanya
prasarana dan sarana perkaderan dan pelatihan seperti pembangunan pusat-pusat
latihan, pengembangan organisasi BPK, penerbitan berbagai buku jurnal, dan lain-lain.
3. Memberi bantuan bagi daerah-daerah dan lembaga-lembaga yang lemah seperti
daerah-daerah di Maluku, NTT, NTB, Irian Jaya, dan sebagainya. Di daerah-daerah
tersebut perlu dibangunkan sekolah, madrasah, rumah sakit, dan lain-lain. Demikian
pula untuk membangun sekolah-sekolah dan madrasah yang belum berkembangan.
4. Untuk pembinaan anggota. Seperti penerbitan buku-buku bimbingan keagamaan
(pedoman shalat, zakat, puasa, haji, korban, ibadah yaumiyah, tuntunan akidah,
tuntunan akhlak, tuntunan keluarga sakinah, tuntunan pemeliharaan janazah,
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tuntunan silaturrahmi dsb.), buku-buku bimbingan kesejahteraan, pedoman bertani
lahan kecil, pedoman berternak, manajemen usaha keluarga dsb.
Konsep Dasar Pengembangan
1. Intensifikasi iuran anggota, dengfan selalu memberikan bimbingan cara penarikan,
pengelolaan/pengadministrasian dan pendataan.
2. Intensifikasi iuran amal usaha yang mampu, dengan jalan pembuatan tuntunan,
juklak, pengadministrasian serta pemanfaatan.
3. Intensifikasi zakat, infak, shadaqah, dengan jalan pembuatan berbagai prosur, leaflet,
booklet, pedoman pengorganisasian, pembinaan, sosialisasi, manajemen dan
sebagainya.
4. Pembentukan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) dalam berbagai bidang
seperti: pengadaan barang-barang keperluan rumah sakit, keperluan sekolah,
keperluan percetakan, jasa wisata dan lain-lain.
Rincian Program
1. Menfungsikan Lembaga Baitul Mal Muhammadiyah dalam penggalian, pengelolaan
dan pengembangan dana di bawah koordinasi bendahara persyarikatan.
2. Mewajibkan kepada pimpinan amal usaha dan pimpinan badan usaha milik
Muhammadiyah untuk menghimpun zakat dan infaq amal usaha serta badan usaha,
infaq karyawan, infaq guru, infaq murid, infaq mahasiswa, dan sebagainya.
3. Menyusun sistem penggalian, pengelolaan dan pengembangan dana persyarikatan.
4. Pemberian bimbingan dengan berbagai kegiatan, tuntis, juklak dan sebagainya.
5. Pengembangan etos kerja, pelatihan kewirausahaan, manajemen, latihan praktis.
6. Pembentukan jaringan informasi dan jaringan kerja bisnis.
7. Pembentukan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM).
8. Melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan dalam rangka melakukan
pengembangan BUMM.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-44
6 - 9 R. AKHIR 1421 / 8 - 11 JULI 2000 DI JAKARTA
Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, pada tanggal 6-9 Rabi’ul Akhir 1421
H atau tanggal 8-1l Juli 2000 M, setelah mengikuti dan mencermati dengan seksama:
1. Pidato iftitah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H.A. Syafii Maarif,
pada upacara Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-44, di Stadion Utama
Senayan Jakarta.
2. Sambutan Presiden Republik Indonesia, K. H. Abdurrahman Wahid pada upacara
Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-44.
3. Pengajian Akbar oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
4. Visi dan Langkah Muhammadiyah ke depan yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. A.
Syafii Maarif
5. Laporan-laporan:
a. Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 1995-2000 yang
disampaikan oleh Dr. H. A. Watik Pratiknya.
b. Laporan Pemeriksaan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1995-2000
yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pemeriksa Keuangan Pimpinan Pusat
Muhamrnadiyah I995-2000, Drs. H. Sugeng Pamudji, M.Si, Akt.
6. Beberapa Rancangan dan Prasaran yang telah disiapkan oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah sebagai bahan materi Muktamar ke-44 yang terdiri dari:
a. Rancangan Program Muhammadiyah Periode 2000-2005
b. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah
c. Prasaran Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah
7. Hasil Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2000-2005
8. Tanggapan, pendapat, pembahasan, dan saran-usul para Peserta Muktamar yang
disampaikan baik dalam Sidang-sidang Komisi maupun Sidang Pleno;
MEMUTUSKAN
I.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 2000--2005.
A. Mengesahkan hasil pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadi-yah masa
jabatan 2000-2005 sebanyak 13 (tiga belas) orang dari hasil pemilihan 39 (tiga
puluh sembilan) calon yang diajukan oleh Tanwir, sesuai urutan perolehan
jumlah suara, sebagai berikut:
1.
Prof. Dr. H.Ahmad Syafii Ma’arif
(1282)
2.
Dr. H. M. Din Syamsuddin
(1048)
3.
Prof. Drs. H. Abdul Malik Fadjar, M.Sc.
(1041)
4.
Drs. H. A.Rosyad Sholeh
(1034)
5.
Dr. H.Yahya A.Muhaimin
(941)
6.
Prof. Dr.H. M.Amin Abdullah
(940)
7.
Prof. H. Ismail Sunny, SH., MCL.
(921)
8.
Prof. Dr. H. Mohammad Dawam Rahardjo
(910)
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9.
Dr. H.Ahmad Watik Pratiknya
(803)
10. H. M. Muchlas Abror
(788)
11. Prof. Drs. H.Asjmuni Abdurrahman
(769)
12. Drs. H. Haedar Nashir, M.Si
(748)
13. Drs. H. M. Sukriyanto AR, M.Hum
(706)
B. Menetapkan Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif menjadi Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah masa jabatan 2000-2005
II.

LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 19952000
Menerima laporan kebijaksanaan dan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat
Muhammadiyah masa jabatan 1995-2000 dengan beberapa catatan seperti tersebut
dalam lampiran 1.

III.

PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 2000-2005
Menerima Rancangan Program Muhammadiyah tahun 2000-2005 menjadi Program
Muhammadiyah tahun 2000-2005 dengan perbaikan dan penyempurnaan seperti
tersebut dalam lampiran II.

IV.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH
Mengesahkan Rancangan Perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah menjadi
Anggaran Dasar Muhammadiyah yang baru untuk menggantikan Anggaran Dasar
Muhammadiyah yang lama (keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 di
Surakarta tahun 1985) dengan perbaikan dan penyempurnaan seperti tersebut
dalam lampiran III.

V.

PEDOMAN KEHIDUPAN ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH
Menerima prasaran/konsep Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah
menjadi dan untuk Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah dengan
perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana seperti tersebut dalam lampiran IV.

VI.

REKOMENDASI MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-44
Muktamar Muhammadiyah ke-44 menyampaikan pokok-pokok pikiran dan
mengeluarkan rekomendasi seperti tersebut dalam lampiran V.
Jakarta, 09 Rabi’ ul Akhir 1421 H
11 Juli
2000 M
Pimpinan Sidang
Prof. Dr.H.Ahmad Syafii Maarif
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Lampiran I

TENTANG
LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
KEPADA MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-44
A. Tentang Laporan
1. Komisi A mengusulkan kembali agar format laporan disusun lebih sistematis
rinci dalam bentuk matrik. Hal ini sesuai keputusan Muktamar ke-43 di Banda
Aceh.
2. Laporan hasil pemeriksaan keuangan hendaknya disertakan menjadi satu
dengan Laporan Pimpinan Pusat.
3. Agar dapat dipelajari secara cermat, seyogyanya laporan PP Muhammadiyah
disampaikan lebih awal, paling tidak sebulan sebelum Muktamar dimulai.
B. Usul/Saran
1. Bidang Organisasi
1.1. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan masyarakat (diberlakukannya Otonomi Daerah) perlu dilakukan pendelegasian sebagian
wewenang PP kepada Wilayah atau Daerah. Fungsi PP mengarah stering
sedang eselon dibawahnya rowing.
1.2. Tentang rangkap jabatan, pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan
dilarang merangkap jabatan dengan BUMM.
1.3. Muhammadiyah perlu mengembangkan kelompok-kelompok untuk
mendukung misi Muhammadiyah, misalnya kelompok profesi: petani,
nelayan, wartawan, guru dll.
1.4. Untuk menghindari duplikasi dalam Amal Usaha Muhammadiyah, PP
perlu menertibkan yayasan yang tumbuh dalam Persyarikatan.
2. Pengembangan kaderisasi
2.1. Untuk mendapatkan kader di bidang ulama, perlu diupayakan agar setiap
wilayah memiliki pendidikan pondok pesantren unggulan, sebagai program
lanjutan.
2.2. Agar supaya potensi SDM Muhammadiyah dapat dimanfaatkan secara
maksimal, maka tokoh-tokoh/sesepuh yang tidak langsung berkiprah secara
struktural perlu diwadahi dalam satu wadah tertentu seperti badan
penasehat/badan pertimbangan.
3. Pendidikan
3.1. Dalam bidang pendidikan serta pengembangan ilmu dan teknologi,
Muhammadiyah telah mempunyai banyak perguruan tinggi yang mencakup
hampir semua disiplin ilmu dan teknologi. Dengan mobilisasi, Perguruan
Tinggi Muhammadiyah akan dapat menghasilkan kader-kader yang
berpendidikan tinggi serta karya-karya ilmu dan teknologi yang signifikan,
islami, untuk menjawab tantangan masa depan di berbagai bidang seperti
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Mobilisasi perguruan tinggi
ini dapat menjadi sumber bertanya bagi Persyarikatan dalam rangka
meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan anggotanya.Oleh karena itu
PTM dapat menjadi pusat pembelajaran masyarakat (centre of learning society)
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4.

5.

6.

7.

yang dapat dijadikan wahana untuk penerapan belajar seumur hidup (life
long education) yang diajarkan oleh Islam. Untuk itu Muhammadiyah harus
mengubah paradigma pendidikannya dari paradigma lama ke paradigma
baru. Diharapkan para pakar pendidikan Muhammadiyah mampu
merumuskan paradigma dimaksud.
3.2. Untuk mengembangkan kegiatan olahraga dan seni para pelajar
Muhammadiyah perlu diprogramkan secara terpadu dan periodik kegiatan
porseni perguruan Muhammadiyah.
Ekonomi
4.1. Dalam bidang ekonomi Muhammadiyah harus segera melangkah menjadi
gerakan ekonomi di samping sebagai gerakan amal dan ilmu. Usaha
perintisan gerakan KATAM oleh Majelis Ekonomi harus mendapat
dukungan yang serius dari seluruh anggota. Gerakan ekonomi ini harus
terus ditingkatkan sehingga Muhammadiyah mempunyai usaha--usaha
ekonomi yang dapat membantu kesejahteraan hidup persyarikatan dan
anggotanya. Kekuatan ekonomi harus mampu menjadi tulang punggung
tegaknya persyarikatan.
4.2. Baitul Maal Muhammadiyah perlu dikembangkan tidak hanya pada tingkat
pusat tapi juga pada tingkat wilayah/daerah.
Pemikiran/Keagamaan.
5.1. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid kini terlihat geraknya telah menjadi
rutinitas, tidak banyak pemikiran-pemikiran kreatif baru yang dihasilkan.
Di era Millenium ketiga kita menghadapi keadaan dunia yang sangat
berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Kita menghadapi dunia terbuka
tanpa batas negara, perkembangan iptek yang berubah dengan cepat, dan
di Indonesia kita menghadapi perubahan-perubahan karena gerakan
reformasi untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan di masa lalu.
Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid harus mampu keluar dari pola
rutinitas dan siap menyusun konsep-konsep dan memberikan kontribusi
yang berarti dalam menghadapi tantangan tersebut.
5.2. Di samping upaya untuk menyelesaikan masalah internal, Muhammadiyah
perlu mengembangkan pemikiran-pemikiran dan karya-karya besar untuk
menghadapi masalah eksternal, sehingga Muhammadiyah tidak menjadi
organisasi yang hanya berpandangan ke dalam (inward looking), mampu
berkomunikasi dan memberikan sumbangan untuk menyelesaikan masalah
nasional, regional, dan global. Bidang-bidang yang perlu ditingkatkan
pengembangannya oleh persyarikatan antara lain adalah pemikiranpemikiran baru dalam Islam, Iptek, Ekonomi dan Politik.
Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah telah mempunyai Rumah Sakit yang
cukup banyak. RS tersebut dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi seluruh
anggota Persyarikatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. RS
Muhammadiyah harus mampu memposisikan dirinya sebagai Rumah Sakit
percontohan dalam bidang Pelayanan Kesehatan yang Islami.
Hikmah
Dalam bidang politik, Muhammadiyah tetap pada posisi mengambil jarak sama
jauh dengan semua PARPOL. Dalam posisi tersebut Muhammadiyah perlu secara
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aktif melakukan kajian-kajian politik dan mengembangkan sumber daya politik
sehingga Muhammadiyah dapat menjadi sumber pimpinan politik. Untuk itu
Muhammadiyah perlu menjadikan politik sebagai salah satu dari usahanya,
dalam bentuk pembinaan sumber daya politik. Dalam hal ini Lembaga Hikmah
harus mampu menanganinya.
8. Manajemen dan Kepemimpinan
Dalam hal kepemimpinan Muhammadiyah harus konsisten dengan paradigma
kepemimpinan yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam
Al-Qur’an dan As-Sunnah. Oleh karena itu dalam rekrutmen kepemimpinan di
semua eselon harus berpegang pada prinsip yang dimaksud dengan tetap
memperhatikan track record masing-masing calon pimpinan secara seksama.
9. Dana dan Kehartabendaan.
9.1. Agar PP Muhammadiyah memperbaharui kerjasama dengan BPN dalam
rangka menertibkan dan menyelesaikan masalah pemilikan dan
penguasaan tanah milik Pesyarikatan sampai mendapat sertifikat melalui
Proyek Badan Pertanahan Nasional (Ajudikasi).
9.2. Penghimpunan dan pemanfaatan Dana Abadi dan dana lainnya seperti
dana kemanusiaan, hendaknya dikelola secara profesional dan transparan
serta memiliki akuntanbilitas yang tinggi.
9.3. Temuan-temuan pemeriksaan keuangan oleh LPPK segera ditindak-lanjuti
agar supaya ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan
Persyarikatan dapat ditegakkan sehingga prinsip transparansi dan
akuntabilitas dapat terjamin.
9.4. Untuk menunjang program Persyarikatan, sebaiknya semua tingkat
Persyarikatan menyusun RAPB masing-masing.
10. Lain-lain.
10.1. Di samping agar frekuensi kunjungan PP ke Wilayah dan Daerah
ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.
10.2. Perlu dilakukan audit kepemimpinan yang dilakukan pada setiap Sidang
Tanwir. Tanwir dapat dijadikan sebagai forum evaluasi kinerja PP.
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PROGRAM MUHAMMADIYAH
PERIODE 2000-2005
Bagian Pertama
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran
Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang bersumber pada Al--Quran dan
Sunnah Nabi dengan maksud dan tujuan melaksanakan da’wah menegakkan dan
menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarbenarnya. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang
diwahyukan kepada para Rasul-Nya yang disyari’atkan sejak Nabi Nuh, Ibrahim,
Musa, Isa sampai kepada akhir zaman Muhammad s.a.w. sebagai hidayah dan
rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa yang menjamin kesejahteraan dan
keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Muhammadiyah sejak berdirinya senantiasa
berjuang untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi aqidah, akhlaq,
ibadah, dan mu’amalah-dunyawiyah melalui berbagai usaha pembaruan yang
terorganisasi untuk kemajuan hidup umat dan bangsa di seluruh Tanah Air Indonesia
dan dunia kemanusiaan di muka bumi ini.
Usaha-usaha Muhammadiyah sebagai wujud pelaksanaan gerakan da’wah
dalam bidang-bidang kehidupan yang digelutinya merupakan perpaduan antara
visi, misi, dan strategi dari Gerakan Islam yang secara operasional dijabarkan ke
dalam program-program dan kegiatan-kegiatan Persyarikatan. Perumusan kebijakan
dan pelaksanaan program-program Persyarikatan itu senantiasa mengalami
perubahan dan penyempurnaan terus-menerus sejalan dengan perkembangan
dinamika internal dan eksternal Muhammadiyah dari waktu ke waktu.
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam menyadari bahwa dalam
melaksanakan dan mewujudkan Islam melalui berbagai usaha, program, dan kegiatan
yang bermacam-macam itu senantiasa berhadapan dengan permasalahanpermasalahan, tuntutan-tuntutan, dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi
dengan segenap kesungguhan dan daya yang optimal. Optimalisasi itu diwujudkan
dalam komitmen, pemikiran, dan langkah-langkah yang diambil oleh Muhammadiyah
di tengah perkembangan zaman yang terus berkembang dengan cepat dan semakin
kompleks di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Karenanya dalam menyusun
program Persyarikatan yang merupakan stratagi kunci gerakan Muhammadiyah
senantiasa menghitung berbagai faktor kondisional dan hal-hal operasional sehingga
mampu menghadapi dan memberikan jawaban secara strategis, kongkrit, dan tepatsasaran sesuai dengan tuntutan, misi , dan visi gerakan yang diemban.
Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan tersebut maka Muktamar
Muhammadiyah ke-44 di Jakarta merumuskan dan memutuskan Program
Muhammadiyah periode 2000-2005 dalam berbagai aspeknya sebagai berikut.
B. Sistematika
Sistematika program Muhammadiyah periode 2000-2005 adalah sebagai berikut:
Bagian Pertama : Pendahuluan
Bagian Kedua
: Kondisi dan Permasalahan Umum
Bagian Ketiga
: Visi, Misi, Usaha, dan Pokok Kebijakan Program
Muhammadiyah
Bagian Keempat : Program Muhammadiyah Periode 2000-2005
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Bagian Kelima
Bagian Keenam

: Pedoman Pelaksanaan
: Penutup
Bagian Kedua
KONDISI DAN PERMASALAHAN UMUM

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam senantiasa berada dalam kancah dinamika
kehidupan umat dan bangsa baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Dalam
menghadapi dinamika kehidupan di berbagai tingkatan itu Muhammadiyah senantiasa
berhadapan dengan permasalahan, tantangan, peluang, dukungan, dan hambatan yang
harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga tetap mampu melangsungkan gerakannya
menuju pencapaian tujuan yang dikehendaki. Sementara di lingkungan sendiri,
Muhammadiyah dihadapkan pada dinamika dan permasalahan internal yang akan
berpengaruh dalam menentukan perjalanan gerakannya.
Muhammadiyah baik dalam menentukan arah gerakannya maupun dalam
merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi dan programnya perlu memperhitungkan
faktor-faktor yang bersifat kondisional itu. Kondisi dan masalah yang perlu diantisipasi
baik di tingkat global maupun nasional, juga yang berkaitan khusus dengan umat Islam
dan Muhammadiyah, secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:
A. Kondisi dan Masalah Global
1. Perkembangan dunia ditandai oleh arus globalisasi yang makin meluas dalam
memasuki abad ke-21 yang juga disebut era Milenium Ketiga. Fenomena global
itu ditandai oleh interkoneksi antar wilayah (internasional, regional, nasional,
dan lokal) dan antarsektor kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya,
keagamaan, dan lain-lain) yang serba menyeluruh, menyatu, melintasi, dan
mendunia dalam tatanan dunia yang cenderung menjadi tunggal dan membentuk
global-system (sistem global) dan world-society (masyarakat dunia).
2. Kehidupan umat manusia di era sistem global benar-benar memasuki zaman
baru baik dalam alam pikiran maupun sikap hidup yang dikerangka oleh
perubahan-perubahan mendasar dari pola kehidupan lama yang serba dibatasi
oleh sekat-sekat geografis, primordialisme, dan sistem nation-states (negarabangsa) menuju paradigma baru yang bersifat transnasional, transkultural, dan
multikultural.
3. Globalisasi dalam kehidupan ekonomi akan makin memperkokoh dan
memperluas ekspansi perusahaan-perusahaan multinasional, multikorporasi,
dan transnasionalisme menuju terbentuknya global market (pasar dunia) yang
semakin terbuka dan berada dalam jalur dunia pasar bebas yang menuntut daya
kompetisi yang tinggi, yang membawa pula muatan kepentingan dan ekspansi
kapitalisme global yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan
nasional dan lokal.
4. Dalam kehidupan politik, globalisasi membawa perubahan dan pergeseran
percaturan politik dari sekadar international relations (hubungan internasional)
yang selama ini berlaku secara konvensional dalam pola state-centric model menuju
trans-national model yang lebih memusatkan dan memperluas peranan pada
interaksi antar organisasi--organisasi transnasional.
5. Dalam kehidupan kebudayaan di era global itu akan makin kuat kecenderungan
sikap hidup yang kian terbuka, bebas, kompetitif, dan serba melintasi disertai
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dengan penetrasi kebudayaan dan mekarnya gaya hidup global, yang membuka
peluang bagi tumbuhnya konflik antar-peradaban (clash of civilizations), yang
menyertai dan bahkan melampaui konflik ideologi, ekonomi, dan politik.
6. Kehidupan di era global itu makin memperkuat dan memperluas industrialisasi,
revolusi komunikasi dan informasi, dan modernisasi yang mengarah pada
modernisme dan meluasnya postmodernisme yang dapat memperluas
sekularisasi, sekularisme, materialisme, hedonisme, dan bahkan ateisme yang
sistematik dalam kehidupan umat manusia.
7. Dalam era baru Milenium Ketiga itu juga muncul optimisme yang membuka ruang
yang leluasa bagi kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
revolusi media massa, dan bangkitnya spiritualisme yang memberi peluang bagi
fungsi profetik (kerisalahan) agama dan umat beragama menuju tatanan dunia
yang berketuhanan dan berkeadaban.
8. Di era baru yang serba mendunia itu tumbuh pula kecemasan dan pesimisme
berkenaan dengan gejala degradasi (kehancuran) kemanusiaan dan nilai-nilai
luhur kehidupan akibat desakan materialisme, hedonisme, sekularisme dan
kebudayaan inderawi sehingga umat manusia kehilangan keseimbangan dan
jangkar kehidupan yang hakiki.
B. Kondisi dan Masalah Nasional
1. Gerakan Reformasi di Indonesia yang dipelopori oleh Prof. Dr. H. M. Amien Rais
(waktu itu Ketua PP Muhammadiyah), mahasiswa, dan segenap kekuatan rakyat
yang telah mengakhiri rezim Orde Baru dengan berhentinya Soeharto pada 21
Mei 1998 dari kursi kepresidenan; merupakan babak baru dalam sejarah
Indonesia untuk memulai langkah demokratisasi dan pembaruan total di segala
bidang kehidupan, tegaknya hak-hak asasi manusia, supremasi hukum, dan
lahirnya civil society (masyarakat madani) yang mengimbangi kekuatan negara
(state) yang selama ini berkuasa menuju tatanan Indonesia Baru yang dicitacitakan.
2. Terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 8 Juni 1999 yang telah terbentuk
dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada
bulan Oktober 1999, yang diawali dan diikuti oleh reposisi berbagai institusi
politik dan kenegaraan di berbagai tingkatan, merupakan harapan baru sekaligus
tantangan yang berat untuk mewujudkan reformasi yang total dalam kehidupan
bangsa dan negara baik di tingkat struktural (sistem politik), kultural (kebudayaan
politik), dan individual (perilaku politik) yang terkait dengan tingkatan-tingkatan
kehidupan lainnya yang menuntut pembuktian-pembuktian langsung secara
nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam era
pemerintahan baru itu benar-benar dituntut keteladanan elit dari puncak sampai
bawah, pemerintahan dan birokrasi yang bersih, dan pengelolaan negara yang
jujur, benar, demokratis, mementingkan rakyat, sehingga pemerintah baru tidak
terjebak kembali pada kehidupan otoritarianisme dengan konsentrasi kekuasaan
dalam diri Presiden sebagaimana pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang
menghancurkan kehidupan bangsa dan negara.
3. Bersamaan dengan reformasi yang makin meluas itu tumbuh ledakan partisipasi
politik yang luar biasa yang tidak jarang diwarnai oleh radikalisme (sikap serba
keras) dan anarkhisme (liar, memaksakan kehendak) politik, sehingga kehidupan
berdemokrasi masih merupakan harapan daripada kenyataan, yang memerlukan
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pematangan dan pendewasaan politik melalui pendidikan politik yang terbuka
dan sistematik.
4. Praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta eksploitasi dan
perusakan sumberdaya alam, penyelewengan-penyelewengan pembangunan,
dan kerusakan-kerusakan dalam perikehidupan nasional selama Orde Baru yang
demikian meluas dan dampak negatifnya (kerugian) dirasakan oleh seluruh
rakyat sampai saat ini merupakan bentuk dari penyakit iman, moral, alam pikiran,
dan mental yang melekat dalam kelemahan/kerusakan sistem yang untuk
penyembuhannya menuntut langkah-langkah simultan (menyeluruh) di berbagai
tingkatan dan sektor kehidupan yang tidak boleh terulang lagi pada masa
pemerintahan baru di era reformasi.
5. Perubahan sosial-budaya yang menyertai mobilitas sosial di seluruh struktur
kehidupan masyarakat Indonesia yang terkait pula dengan interaksi kebudayaan
luar yang makin ekspansif (meluas, merajalela), telah melahirkan pergeseraanpergeseran orientasi nilai dan norma serta sikap hidup masyarakat dan secara
meluas ikut melahirkan penyakit-penyakit sosial (patologi sosial) seperti
kriminalitas, pornografi, penyalahgunaan miras (minuman keras) dan narkoba
(narkotik dan obat-obat berbahaya), demoralisasi (kerusakan akhlaq).
6. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan,
pengangguran, kualitas hidup, dan masalah-masalah perekonomian lainnya baik
di tingkat makro maupun mikro yang memerlukan rehabilitasi atau perbaikan
cukup lama sehingga berpengaruh dalam kondisi keseluruhan kehidupan bangsa
dan negara. Krisis ekonomi tersebut terasa makin berat dengan kondisi utang
luar negeri Indonesia yang sangat besar dan mempengaruhi tingkat kemandirian
bangsa dan negara ini dari pengaruh negara-negara donor dalam mengambil
kebijakan nasional.
7. Kondisi kehidupan nasional yang dilanda dan diancam perpecahan, disintegrasi
nasional, dan kerusuhan-kerusuhan yang muncul di sejumlah daerah yang
menuntut penyelesaian, pemecahan, dan pengaturan yang tuntas sehingga
pemulihan hubungan dan kondisi kehidupan nasional yang harmoni, dinamis,
dan berkeadaban dalam suasana Bhineka Tunggal Ika.
8. Masalah rendahnya kualitas seumberdaya manusia sebagaimana ditunjukkan
oleh Human Development Index (HDI) Indonesia yang berada di posisi nomor
105 dalam standar UNDP (PBB) pada tahun 1999, yang memerlukan percepatan
pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan untuk meningkatkan
kualitas keunggulan bangsa setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
9. Kondisi bangsa dan negara Indonesia yang makin memperoleh tantangan dalam
pergaulan bangsa-bangsa di tingkat dunia yang makin menuntut ketahanan dan
keamanan nasional serta keunggulan mutu hidup di berbagai bidang sesuai
dengan jiwa Proklamasi 1945 yang harus dijunjung tinggi selaku bangsa yang
merdeka dan bermartabat.
10. Kondisi kaum perempuan di hampir semua struktur dan sektor kehidupan yang
masih tertinggal padahal golongan sosial ini menempati sekitar 51% dari jumlah
penduduk Indonesia, sehingga makin kuat tuntutan-tuntutan baru untuk
pemberdayaan kaum perempuan secara lebih berkeadilan dan bermartabat.
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C.

1.

2.

3.

4.

D.

1.

Kondisi dan Masalah Umat Islam
Umat Islam yang tersebar di 47 negara dengan jumlah sekitar seperempat penduduk
dunia mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai antara lain
oleh tumbuhnya negara-negara muslim yang kuat secara ekonomi,
diperhitungkan secara politik, memiliki kekuatan kaum intelektual, dan sebagian
masuk ke tahap pengembangan ilmu- pengetahuan dan tekonologi (iptek) yang
menggembirakan, yang didukung oleh kerjasama antar negara muslim yang
semakin lebih baik. Di masa datang diharapkan adanya peningkatan kuantitas
dan kualitas secara signifikan di tubuh kaum muslimin di seluruh dunia.
Kendati terdapat kemajuan-kemajuan yang berarti di kalangan umat Islam di
berbagai penjuru dunia, diakui bahwa masih terdapat masalah-masalah yang
harus terus dipecahkan yaitu kerjasama antar negara muslim menuju kesatuan
ekonomi-politik yang kuat, peningkatan sumberdaya manusia yang unggul,
membangun kemampuan iptek yang handal, ketimpangan antar negara muslim
yang kaya dan miskin, melepaskan ketergantungan dari dunia Barat yang
menyebabkan kehilangan kemandirian, dan menyiapkan diri dalam menghadapi
era baru globalisasi serta industrialisasi dan modernisasi tahap lanjutan yang
semakin dahsyat.
Khusus mengenai perkembangan umat Islam di Indonesia diakui bahwa terdapat
kemajuan-kemajuan yang cukup berarti terutama di tingkat individual seperti
dalam hal pendidikan, kesejahteraan sosial-ekonomi, mobilitas sosial dan politik,
dan kerukunan hidup dalam beragama. Namun diakui pula bahwa secara
keseluruhan di tingkat kehidupan kolektif yang menggambarkan umat Islam
masih belum setara antara kuantitas dan kualitas seperti mutu sumberdaya
manusia yang masih rendah, jumlah penduduk muslim yang rentan secara
ekonomi (miskin), kehidupan politik yang belum menuju pada kesatuan (entitas)
politik yang kuat, dan praktik keagamaan yang masih jauh dari keharusan ajaran
Islam, sehingga umat Islam belum menjadi kekuatan penentu dalam kehidupan
bangsa dan negara.
Dalam menghadapi tantangan yang makin kompleks dan adanya kesadaran
akan pentingnya ukhuwah Islamiyah yang lebih kokoh, maka diperlukan
penciptaan budaya integratif (ukhuwah yang bersifat kultural baik antar maupun
intern umat beragama) khususnya pada seluruh komponen umat Islam yang
dilandasi oleh kesamaan aqidah dan jamaah sebagai ummatan wahidah dalam
mengemban fungsi kerisalahan dan kekhalifahan di muka bumi ini.
Kondisi dan Masalah Muhammadiyah
Muhammadiyah dalam memasuki abad ke-21 memiliki peluang untuk terus
berkembang karena memiliki sejumlah faktor kemajuan, kekuatan, dan potensi
sebagai berikut:
a. Faham agama (Islam) yang fundamental dengan kembali kepada Al-Quran
dan Sunnah Nabi serta mengembangkan ijtihad dan akal pikiran sebagai
potensi dasar untuk membangun kehidupan yang bersifat habl min Allah dan
habl min an-Nas di bumi ini menuju terwujudnya Masyarakat Islam yang
sebenar-benarnya.
b. Etos kerja dan semangat untuk maju dari orang-orang Muhammadiyah yang
relatif tinggi sebagai potensi untuk membangun prestasi amal usaha yang
unggul yang memerlukan dukungan pemikiran, kepekaan sosial, fasilitas,
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2.

dan jaringan kerjasama yang kuat baik di dalam maupun di luar
Persyarikatan.
c. Gerakan yang tersistem melalui organisasi yang relatif stabil dan mapan
(Muhammadiyah sebagai jam’iyah) merupakan kekuatan strategis untuk
membentuk kehidupan yang objektif yang mengatasi individu-individu
sehingga dapat melahirkan kekuatan umat Islam dan gerakan yang
terorganisasi secara rapih.
d. Perkembangan amal usaha Muhammadiyah khususnya di bidang pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang cukup pesat dan menggembirakan
sebagai modal utama untuk pengembangan amal usaha lebih lanjut yang lebih
unggul baik secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu) sebagai bentuk
penghidmatan Muhammadiyah kepada umat dan bangsa.
e. Perkembangan sumberdaya intelektual dan profesional di kalangan
Muhammadiyah yang relatif lebih baik sebagai kekuatan untuk
menggerakkan, mengelola amal usaha, dan berpartisipasi secara aktif dalam
reformasi pembangunan bangsa dan negara.
f. Fasilitas prasarana dan sarana fisik yang relatif tersedia sebagai pendukung
gerakan Muhammadiyah yang harus terus dikembangkan dan dikelola secara
efektif.
g. Kerjasama, kepercayaan, dan simpati berbagai pihak terhadap
Muhammadiyah sebagai kekuatan/potensi yang dapat dihimpun dan
dimanfaatkan untuk memperluas amal usaha dan gerakan ke berbagai tingkat
dan sektor kehidupan masyarakat.
Di luar kemajuan, kekuatan, dan potensi sebagai potensi positif Muhammadiyah
juga menyadari adanya kelemahan dan masalah yang menjadi tantangan untuk
dipecahkan, yaitu sebagai berikut:
a. Di sementara kalangan Muhammadiyah terdapat indikasi pengamalan
agama yang kurang sejalan dengan faham Al-Quran dan Sunnah Nabi,
melemahnya ruh jihad dalam berda’wah dan berorganisasi, dan belum
menyatunya potensi antara komitmen dan profesionalitas dalam
menggerakkan amal usaha, serta gerakan jama’ah dan da’wah jama’ah yang
belum berjalan sebagaimana mestinya yang dapat memperlemah aktualisasi
misi Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.
b. Belum meratanya tingkat kualitas amal usaha, kegiatan tabligh, sumberdaya
kader dan pimpinan, dan daya dukung fasilitas dalam tubuh Muhammadiyah di berbagai tingkatan yang menyebabkan organisasi belum
berkembang secara efektif, efisien, dan sinergi dalam mengantisipasi
perkembangan masyarakat.
c. Pluralitas latarbelakang elit pimpinan yang belum sepenuhnya melalui
proses pengalaman bersama dalam menggerakkan Muhammadiyah yang
mengakibatkan kesenjangan visi dan misi antar pimpinan yang pada
akhirnya memperlemah gerakan Muhammadiyah.
d. Kurang berkembangnya peran-peran Muhammadiyah dalam menghadapi
isu-isu dan dinamika baru yang bersifat non--konvensional baik dalam
lapangan media massa, politik, ekonomi, dan sosial-budaya sehingga
Muhammadiyah secara kelembagaan tampak kurang bergerak secara
dinamik.
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e.

Keterbatasan media Muhammadiyah terutama melalui media massa baik
media cetak maupun elektronik sehingga misi Muhammadiyah tidak dapat
meluas ke berbagai segmen sosial masyarakat.
f. Kecenderungan Muhammadiyah yang kurang tanggap dalam menyikapi
perkembangan sosial-politik secara strategis sehingga Muhammadiyah secara
kelembagaan kurang mengambil inisiatif selaku pelopor dalam perubahan,
kecuali melalui sebagian tokohnya.
g. Masih belum terpadu dan sistematik pembinaan kader dalam Muhammadiyah baik untuk pembentukan kader pimpinan, kader ulama, dan kader
amal usaha sehingga proses rekrutmen dan transformasi kader tidak berjalan
sebagaimana mestinya untuk mensukseskan dan melangsungkan misi
Muhammadiyah.
h. Ketertinggalan Muhammadiyah dalam bidang ekonomi yang menyebabkan
tawar-menawar yang rendah dan kehadiran Muhammadiyah belum
dirasakan secara langsung untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.
i. Ketertinggalan Muhammadiyah dalam pergumulan wacana pemikiran Islam
dan isu-isu aktual sehingga tidak memberikan arahan dan alternatif bagi
pembaruan umat, meskipun disadari bahwa Muhammadiyah memiliki kader
atau sumberdaya intelektual yang cukup besar.
j. Muhammadiyah sebagaimana pada umumnya organisasi sosial
kemasyarakatan selama Orde Baru merasakan adanya hegemoni kekuasaan
negara sehingga dalam batas tertentu memperlemah kemandirian sebagai
Gerakan Islam dalam melakukan peran-peran amar ma’ruf dan nahi munkar
yang dilakukannya.
Bagian Ketiga

VISI, MISI, USAHA, DAN POKOK KEBIJAKAN
PROGRAM MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar, yang
berasas Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah; memiliki maksud dan tujuan
untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud Masyarakat
Islam yang sebenar-benarnya. Agar maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai maka
Muhammadiyah dituntut untuk mengoperasionalisasikan idealisme gerakannya sebagai
Gerakan Islam itu ke dalam visi, misi, usaha, dan secara lebih konkret lagi ke dalam
kebijakan program sehingga terjadi persambungan antara idealita dan realita.
A. Visi Muhammadiyah
Muhammadiyah dengan komitmen gerakan dan kepribadiannya memiliki visi
dalam kehidupan ini. Visi Muhammadiyah itu ialah sebagai berikut: “Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak
tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan Da’wah
Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar di segala bidang sehingga menjadi rahmatan lil’alamin
bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang
sebenar-benarnya dalam kehidupan di dunia ini.
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B. Misi Muhammadiyah
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar
memiliki misi yang mulia dalam kehidupan ini, yaitu sebagai berikut:
1.
Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT, yang
dibawa oleh para Rasul Allah yang disyari’atkan sejak Nabi Nuh a.s. hingga Nabi
Muhammad s.a.w.
2.
Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran
Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan--persoalan kehidupan yang
bersifat duniawi.
3.
Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran sebagai kitab Allah
yang terakhir untuk umat manusia dan Sunnah Rasul.
4.
Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan
masyarakat.
C. Usaha Muhammadiyah
Muhammadiyah dalam mewujudkan visi dan misi gerakannya menempuh
langkah-langkah usaha sebagai berikut :
(1) Menyebarluaskan agama Islam terutama dengan mempergiat dan menggembirakan tabligh.
(2) Mempergiat dan memperdalam pengkajian ajaran Islam untuk mendapatkan
kemurnian dan kebenarannya.
(3) Memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat jihad, dan
mempertinggi akhlaq.
(4) Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni serta mempergiat penelitian menurut tuntunan Islam.
(5) Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk membangun dan memelihara
tempat ibadah dan wakaf.
(6) Meningkatkan harkat dan martabat manusia menurut tuntunan Islam.
(7) Membina dan menggerakkan angkatan muda, sehingga menjadi manusia muslim
yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
(8) Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan
ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
(9) Memelihara, melestarikan, dan memberdayakan kekayaan alam untuk kesejahteraan
masyarakat.
(10) Membina dan memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh untuk
meningkatkan taraf hidupnya.
(11) Menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha.
(12) Membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf.
(13) Menggerakkan dan menghidupsuburkan amal tolong-menolong dalam kebajikan
dan taqwa dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan keluarga
sejahtera.
(14) Menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan dalam
Muhammadiyah.
(15) Menanamkan kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam diamalkan dalam
masyarakat.
(16) Memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa dan peran-serta dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
(17) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Persyarikatan.
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D. Pokok Kebijakan Program Muhammadiyah
1.
Landasan
Program Muhammadiyah disusun berlandaskan pada:
a. Al-Quran dan As-Sunnah
b. Prinsip-Prinsip Gerakan Muhammadiyah
1) Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
2) Kepribadian Muhammadiyah
3) Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah
4) Khittah Perjuangan Muhammadiyah
5) Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
d. Peraturan-Peraturan Organisasi.
2.
Tujuan
Terciptanya kualitas dan keunggulan sumberdaya manusia, amal usaha, dan
gerakan Muhammadiyah disertai dengan peningkatan peranan Muhammadiyah dalam pemberdayaan umat Islam dan reformasi kehidupan bangsa
menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Berdasarkan tujuan program tersebut maka dirumuskan sasaran dan prioritas
program Muhammadiyah periode 2000-2005 sebagai berikut:
a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia ditekankan dan diarahkan
pada terciptanya keunggulan sumberdaya manusia yang mampu
menghadapi tuntutan-tuntutan kehidupan di berbagai bidang dengan
mengandalkan integritas kepribadian (akhlaq), ketaatan pada ajaran agama
(Islam), penguasaan ilmu pengetahuan dan tekonologi, dan kemampuan
keahlian di atas rata-rata yang lain.
b. Pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah ditekankan dan diarahkan
pada peningkatan kualitas di berbagai segi sehingga memiliki keunggulan
daripada yang lain dan mampu berkhidmat pada kepentingan umat/
masyarakat luas.
c. Pengembangan Gerakan Muhammadiyah ditekankan dan diarahkan pada
peningkatan kualitas media dan metode yang didukung oleh kemampuan
visi dan kelengkapan sarana serta prasarana .
d. Peningkatan peran Muhammadiyah secara aktif dan memiliki visi yang
luas dalam percaturan dinamika kehidupan nasional dan reformasi bangsa
sehingga Muhammadiyah menjadi kekuatan strategis yang diperhitungkan
dan ikut menentukan perkembangan kehidupan bangsa dan negara
sebagaimana peran yang dimainkannya secara istiqamah selama ini.
3. Prinsip Kebijakan
a. Prinsip Da’wah
Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip perwujudan dan
pelaksanaan misi Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam bidang
kegiatan yang diprioritaskan.
b. Prinsip Istiqamah
Program Muhammadiyah yang berkaitan dengan keyakinan, pemahaman,
dan pengamalan ajaran Islam haruslah tetap teguh (istiqamah) merujuk
pada prinsip-prinsip Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijtihad sesuai faham
agama dalam Muhammadiyah.
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c.

d.
e.

f.
g.

h.

i.

Prinsip Kemaslahatan
Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip mengutamakan
kepentingan kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi umat dan bangsa
sebagaimana misi gerakan Muhammadiyah.
Prinsip Strategis
Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip pelaksanaan visi dan
misi untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.
Prinsip Kontinyuitas
Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip kesinambungan dengan
program-program sebelumnya dalam matarantai pencapaian tujuan
Muhammadiyah.
Prinsip Sistemik
Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip keterpaduan baik dalam
kebijakan Persyarikatan maupun dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
Prinsip Fleksibilitas
Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip memberi kemungkinan
pada pengembangan dan penyesuaian dalam pelaksanaanya sesuai dengan
kondisi dan kepentingan setempat.
Prinsip Efisiensi dan Efektivitas
Program Muhammadiyah didasarkan pada prinsip memperhitungkan asasasas efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kemampuan, ketersediaan dana
dan personil, dan menghindari kejumbuhan (tumpang tindih) dan
pemborosan dalam pelaksanaannya.
Prinsip Tabsyir dan Taisir
Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip menggembirakan (tabsyir)
dan memudahkan (taisir) sehingga pelaksanaan program diliputi oleh
suasana penuh keikhlasan dan kegembiraan dari segenap anggota pimpinan
dan warga Perasyarikatan.
Bagian Keempat

PROGRAM MUHAMMADIYAH
PERIODE 2000-2005
A.

PROGRAM KONSOLIDASI GERAKAN
1.
Pelembagaan Visi dan Misi Gerakan
a.
Melembagakan (institusionalisasi) visi dan misi Muhammadiyah sebagai
perwujudan penerapan Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan
Sunnah Nabi dalam seluruh proses dan sistem penyelenggaraan,
pengelolaan organisasi dan amal usaha Persyarikatan di berbagai
tingkatan (struktur ) melalui perencanaan-perencanaan strategis.
b.
Memasyarakatkan visi dan misi Muhammadiyah di kalangan warga dan
pimpinan Persyarikatan di berbagai tingkatan (Pimpinan Persyarikatan,
Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan lingkungan Amal
Usaha Muhammadiyah) melalui berbagai media dan kegiatan yang
terpadu dengan konsolidasi organisasi dan kaderisasi dalam
Muhammadiyah.
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c.

2.

Menanamkan dan melaksanakan visi dan misi Muhammadiyah melalui
pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan program-program/paket-paket dan metode yang sistematik dan berkualitas di
lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.
d. Meningkatkan keteladanan para pimpinan Persyarikatan dan Amal
Usaha di berbagai tingkatan sebagai wujud integritas dalam
mengembangkan dan mengamalkan visi dan misi Muhammadiyah di
lingkungan masing-masing.
e.
Menerapkan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang
diamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
memimpinkan pelaksanaannya.
Konsolidasi Organisasi
a.
Meningkatkan dan menggerakkan fungsi dan keberadaan Pimpinan
Ranting Muhammadiyah sebagai basis dan ujung tombak gerakan di
tingkat umat di bawah koordinasi kepemimpinan Cabang, Daerah, dan
Wilayah secara terpadu dan dinamik guna menyongsong tantangantantangan baru dalam kehidupan nasional dan global.
b.
Meningkatkan kemandirian dan inisiatif Pimpinan Muhammadiyah di
tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting dalam menghadapi era
otonomi pemerintah daerah sehingga Muhammadiyah di tempat masing-masing dapat mengambil peranan positif dan aktif dalam percaturan
reformasi dan pembangunan daerah.
c.
Memperkuat kinerja, efektivitas, dan efisiensi kepemimpinan dan
pengelolaan organisasi di seluruh tingkatan Pimpinan Persyarikatan
melalui berbagai pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan yang
benar-benar dirasakan hasil dan manfaatnya untuk mendinamisasi
gerakan Muhammadiyah antara lain dengan pembenahan posisi dan
fungsi sekretariat yang profesional dan efektif dalam mendukung
keberhasilan gerakan dan program Persyarikatan.
d. Mengembangkan efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan Majelis,
Badan, Lembaga, Organisasi Otonom dan unit-unit dalam Persyarikatan
dengan prinsip melibatkan personil yang benar-benar memiliki komitmen,
idealisme, kesediaan untuk berkorban, waktu luang, wawasan, dan
kemampuan secara lebih selektif.
e.
Mengembangkan fungsi-fungsi manajemen organisasi secara makin efektif
dan efisien seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanakan,
pengendalian dan evaluasi termasuk dalam koordinasi antar Majelis,
Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha disertai dengan
penataan organisasi di berbagai lini yang benar-benar menjadikan
Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan yang dinamik dan produktif
dalam mencapai tujuannya.
f.
Meningkatkan kualitas anggota pimpinan Persyarikatan dalam
pemahaman keislaman, wawasan pemikiran, keteladanan dan komitmen,
dan kemampuan profesional di berbagai unit dan tingkatan melalui
refreshing, up-grading, job-training, dialog dan forum, pengajian-pengajian, dan kegiatan sejenis yang pelaksanaannya dikoordinasikan
di bawah tanggungjawab badan yang menangani perkaderan.
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g.

3.

4.

Melaksanakan penyegaran (regenerasi) kepemimpinan di setiap tingkatan
yang mampu memadukan komitmen pada visi dan misi, akhlaq al karimah,
pengalaman berorganisasi di lingkungan Muhammadiyah, kaderisasi dan
keteladanan diri, wawasan dan pemikiran, keahlian, ketulusan dan
tanggungjawab serta kemauan berkurban (jihad fi sabilillah), dan faktorfaktor kepentingan organisasi guna membangun kepemimpinan yang
stabil dan produktif dalam Muhammadiyah.
h. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi dan pelayanan
informasi di seluruh jajaran Persyarikatan sebagai bagian penting dalam
pengelolaan organisasi dan mengembangkan gerakan Muhammadiyah.
i.
Meningkatkan fungsi-fungsi dan kelengkapan pengadaan data dan
informasi mengenai berbagai aspek dan kepentingan Muhammadiyah
melalui bank data yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan
Pengembangan bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun
luar Persyarikatan.
j.
Meningkatkan pemberdayaan organisasi dan gerakan sehingga mampu
membangun kemandirian dengan tetap menggalang kerjasama
kesetaraan.
Organisasi Otonom Muhammadiyah
a.
Meningkatkan fungsi organisasi otonom Muhammadiyah sebagai wahana
perkaderan, efektivitas dan efisiensi kegiatan Persyarikatan, dinamika
dan pengembangan, serta pelaksana dan pelangsung amal usaha
Muhammadiyah melalui berbagai saluran sehingga kehadiran dan
keberadaannya benar-benar menjadi pilar gerakan Muhammadiyah.
b.
Memperkuat posisi dan peran lkatan Remaja Muhammadiyah (IRM) di
sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan
kewajiban bagi para Pimpinan Perguruan Muhammadiyah tersebut untuk
membinanya sehingga menjadi media perkaderan Muhammadiyah yang
efektif dan strategis.
c.
Memberikan prioritas dan peluang yang terbuka bagi kader-kader dari
organisasi otonom untuk berkiprah dan meningkatkan posisi serta peran
dalam berbgai struktur kepemimpinan Persyarikatan dan amal usaha
Muhammadiyah sebagai faktor pengemban misi dan kelangsungan
gerakan yang didukung oleh kemampuan-kemampuan objektif di berbagai
bidang kehidupan.
d. Meningkatkan dukungan dana dan fasilitas bagi organisasi otonom
Muhammadiyah untuk mengembangkan aktivitasnya dalam
melaksanakan misi Persyarikatan.
e.
Mendorong organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah untuk
mengembangkan kemandirian sehingga mampu mengelola dan
meningkatkan posisi dan perannya dalam kehidupan umat dan
masyarakat yang semakin dinamik dan kompetitif.
Kerjasama Kelembagaan
a.
Pimpinan Persyarikatan dengan Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi
Otonom, dan Amal Usaha di berbagai tingkatan mengembangkan insiatif
dan meningkatkan peran aktif dalam membangun jaringan-kerja
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5.

6.

B.

(net-working) dan kerjasama di bidang pengembangan pendidikan,
kesehatan, kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat, dan programprogram lainnya dengan pemerintah, LSM (lembaga Swadaya
Masyarakat), lembaga-lembaga pendidikan dan kemasyarakatan, dan
berbagai pihak luar sesuai dengan kepentingan dan prinsip organisasi.
b.
Mengambil prakarsa untuk mengembangkan komunikasi dan kerjasama
khusus dengan organisasi-organisasi Islam yang diarahkan pada
penciptaan ukhuwah yang makin kokoh dan produktif dalam berbagai
bentuk program bersama yang bersifat praksis (ide dan aksi) untuk
kejayaan Islam dan kaum muslimin serta kemaslahatan bangsa.
Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri
a.
Membuka hubungan kerjasama secara aktif dengan lembaga-lembaga dan
pemerintah di Timur Tengah untuk pengembangan program-program
sosial-ekonomi, pendidikan, dan kemasyarakatan selain kerjasama dalam
program yang selama ini dikembangkan.
b.
Mengembangkan/meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga
internasional dan luar negeri untuk program-program pengembangan
kualitas sumberdaya manusia seperti untuk studi di luar negeri
(pendidikan), kesehatan, dan pengembangan masyarakat sesuai dengan
prinsip Persyarikatan.
c.
Mengembangkan dan memperluas kerjasama dan peningkatan
keberadaan jamaah Muhammadiyah di luar negeri dalam berbagai bentuk
program yang produktif.
Dana Persyarikatan
a.
Pimpinan Persyarikatan di setiap tingkatan meningkatkan usaha-usaha
penggalian dana yang lebih produktif seperti melalui bermacam-macam
Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang bergerak di berbagai bidang
kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan secara langsung, selain
melalui usaha-usaha yang selama ini telah dilakukan sehingga aliran
dana makin besar untuk membiayai program dan gerakan Persyarikatan.
b.
Pimpinan Persyarikatan lebih terpadu dan efektif dalam menggerakkan
iuran anggota, pengumpulan dana zakat/infaq/shadaqah, mobilisasi
dana abadi, dan penarikan dana sejenis lainnya yang selama ini ditempuh
untuk kepentingan pendanaan kegiatan-kegiatan Persyarikatan.
c.
Pimpinan Persyarikatan di bawah koordinasi Pimpinan Pusat
Muhammadiyah dituntut melakukan perencanaan yang matang pada
lima tahun periode ini dalam menyusun usaha-usaha penggalian dan
pemanfaatan dana secara terprogram sehingga dapat memberikan
dukungan bagi keberhasilan gerakan dan pelaksanaan program
Persyarikatan.

PROGRAM PERBIDANG
1.
Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Pemikiran Islam
a.
Mengintensifkan pembinaan aqidah, ibadah, dan akhlaq di kalangan
warga Muhammadiyah dan kaum muslimin sesuai dengan Tuntunan
Tarjih melalui pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan takhasus, kursus-kursus, buku-buku paket, siaran-siaran media elektronik dan cetak, dan
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berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan tepat-sasaran.
Majelis Tarjih menyusun buku-buku pedoman/paket tuntutan ibadah,
do’a-do’a, dan aspek-aspek pembinaan ajaran Islam yang lainnya yang
bersifat praktis dan mudah difahami oleh masyarakat awam sebagai media
memperluas jangkauan pengamalan Islam dalam kehidupan umat Islam
pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya.
c.
Menyusun Tafsir Al-Quran dan konsep ad Dienul Islam yang komprehensif
yang dapat menjadi pedoman bagi pemahaman anggota Muhammadiyah
dan rujukan bagi masyarakat luas mengenai aspek-aspek ajaran Islam
yang menyeluruh.
d. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih secara aktif dan sistematik
melaksanakan pembahasan-pembahasan masalah-masalah keagamaan
(bahtsul masail) dalam berbagai aspek terutama yang terkait dengan
masalah-masalah aktual sebagai pedoman pemahaman dan pengamalan
Islam bagi warga Muhammadiyah maupun kaum muslimin.
e.
Dalam upaya meningkatkan peran Muhammadiyah sebagai gerakan
tajdid maka Pimpinan Persyarikatan di bawah tanggungjawab Majelis
Tarjih dengan melibatkan berbagai Majelis, Badan, Lembaga, dan institusiinstitusi yang terkait dituntut untuk memberikan masukan-masukan
pemikiran dan pedoman-pedoman keagamaan dalam menyikapi dan
menghadapi tuntutan-tuntutan perkembangan zaman.
f.
Meningkatkan dialog-dialog dan pemasyarakatan pemikiran-pemikiran
Islam klasik maupun kontemporer melalui berbagai media yang
konvensional dan non-konvensional sehingga pemikiran
Muhammadiyah mewarnai wacana-wacana pemikiran di khalayak publik
baik di dunia akademik maupun di masyarakat luas.
Tabligh dan Penyiaran Islam
a.
Pemanfaatan saluran-saluran non-konvensional seperti televisi, radio, dan
berbagai jenis media cetak dan elektronika secara profesional untuk
memperluas jaringan dan jangkauan tabligh ke berbagai lapisan sosial di
seluruh penjuru wilayah dengan dukungan para mubaligh yang
berkualitas.
b.
Mengintensifkan tabligh-tabligh konvensional seperti ceramah, khutbah,
dan pengajian yang bersifat kontak langsung dengan meningkatkan mutu
metode, kualitas pesan, dan program sehingga lebih tepat-sasaran.
c.
Menggarap umat dan umat ijabah di lingkungan-lingkungan sosial yang
dikategorisasikan sebagai komunitas abangan dan kaum marginal sebagai
basis pembinaan prioritas.
d. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan da’i/mubaligh dalam berbagai
jenis sesuai kepentingan jenis tabligh/penyiaran Islam dan sasaran yang
dipilih dengan mengembangkan pendekatan-pendekatan yang bervariasi
dan tepat-sasaran.
e.
Mengintensifkan pembinaan umat melalui paket-paket tabligh yang
terprogram secara profesional seperti kursus-kursus keislaman dalam
berbagai paket, kursus bahasa Arab, kursus TPA dan qira’at Al-Quran,
dan sejenisnya yang dikelola dengan model permanen atau
semi-permanen.
b.

2.
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f.

3.

Menyusun dan menyebarluaskan brosur-brosur, leaflet, buku paket, slidefilm, dan bentuk-bentuk media tabligh lainnya, yang dapat menjangkau
masyarakat luas secara aktif.
g.
Membuat pilot proyek Gerakan Jamaah dan Da’wah Jamaah, serta
Keluarga Sakinah di sejumlah Daerah yang dikoordinasikan dengan
berbagai kalangan di lingkungan Persyarikatan.
h. Intensifikasi komputerisasi data mubaligh dan peta daerah dalam berbagai
aspeknya untuk kepentingan pengembangan Muhammadiyah.
i.
Melaksanakan kegiatan-kegiatan tabligh dalam bentuk program-program
khusus untuk pembinaan akhlaq di berbagai lapisan sosial masyarakat
melalui paket-paket yang menarik dan tepat-sasaran.
Perkaderan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
a.
Menyusun konsep perkaderan dan mengoperasionalisasikannya secara
simultan (menyeluruh) dan terpadu di lingkungan pendidikan, keluarga,
dan organisasi otonom Muhammadiyah dalam satu kesatuan Sistem
Perkaderan Muhammadiyah yang mampu menghasilkan sumberdaya
kader yang berkualitas guna menyongsong perubahan-perubahan baru
dalam kehidupan umat dan bangsa yang melibatkan kerjasama terutama
antara Badan Pendidikan Kader, Majelis Pendidikan, Aisyiyah, Organisasi
Otonom Muhammadiyah.
b.
Memprioritaskan pengembangan studi lanjut dalam mengembangkan
kualitas sumberdaya kader Muhammadiyah yang pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap dan terlembaga
c.
Menyelenggarakan Darul Arqam, Baitul Arqam, Up-Grading, Refreshing,
Job-Training, PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah),
pengajian Muballigh, pengajian Ramadhan dan kegiatan-kegiatan
perkaderan lainnya yang dilakukan secara terpadu di seluruh lingkungan
Persyarikatan termasuk Amal Usaha sesuai dengan kepentingan dan
sasaran yang dikehendaki.
d. Mengintensifkan dan memprioritaskan penempatan kader dan proses
seleksi yang mempertimbangkan aspek kekaderan, komitmen, dan
pengalaman aktivitas bermuhammadiyah yang dipadukan dengan
kemampuan-kemampuan objektif dalam penempatan personil, pengelola,
dan pimpinan di lingkungan kepemimpinan Persyarikatan, Majelis,
Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah
dengan kepentingan kelangsungan misi Persyarikatan.
e.
Mengintensifkan pendataan kader dan aspek-aspek yang terkait lainnya
guna kepentingan pengembangan kader Muhammadiyah di berbagai
struktur di lingkungan Persyarikatan.
f.
Menerbitkan publikasi dan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan
kepentingan pengembangan kader Muhammadiyah dalam berbagai
aspek.
g.
Mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pendidikan khusus seperti
pendidikan non-formal untuk pengembangan SDM Persyarikatan.
h. Menyelenggarakan forum Ideopolitor (Ideologi, Organisasi, Politik, dan
Organisasi) sebagai program refreshing (penyegaran) khusus anggota
Pimpinan Persyarikatan di berbagai tingkat struktur yang
mengembangkan metode dialogis.
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4.

5.

Mengoptimalkan dukungan fasilitas, sarana, prasarana, dan dana untuk
pengembangan kualitas kader dan sumberdaya manusia di lingkungan
Muhammadiyah.
j.
Mengintensifkan pembinaan siswa di Madrasah Mu’allimin, Mu’allimat,
pondok pesantren, dan sekolah-sekolah/madrasah-madrasah khusus
Muhammadiyah sebagai wahana khusus pembentukan kader
Persyarikatan.
k.
Mengembangkan pembinaan kader melalui Hizbul Wathan
Muhammadiyah yang disusun secara sistematik dan terprogram.
l.
Mengembangkan pusat studi, pendidikan dan pelatihan Muhammadiyah
yang dilaksanakan secara sistematik.
Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan
a.
Mengkaji masalah-masalah dan isu-isu strategis yang aktual baik
mengenai Muhammadiyah maupun masalah-masalah kemasyarakatan
melalui seminar, sarasehan, diskusi-diskusi/kajian-kajian pakar, kajiankajian buku, dan kajian-kajian terbatas lainnya yang bersifat prioritas
dan produktif sebagai masukan bagi kepentingan Persyarikatan.
b.
Melaksanakan penelitian-penelitian yang strategis dan prioritas
khususnya yang berkaitan dengan Muhammadiyah dan umat Islam
sebagai bahan kebijakan dan perencanaan strategis.
c.
Menyusun dan mengembangkan data base mengenai anggota dan
pimpinan serta perkembangan amal usaha Persyarikatan secara
menyeluruh.
d. Mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian sebagai bahan
informasi baik di kalangan intern maupun ekstern Muhammadiyah.
Pengembangan Kepustakaan, Informasi, dan Publikasi
a.
Mengadakan Perpustakaan Muhammadiyah yang representatif
khususnya yang menghimpun dokumen-dokumen dan pustaka mengenai
Muhammadiyah dan umat Islam (buku, skripsi, tesis, disertasi, hasil
penelitian, jumal, majalah, koran, foto, rekaman tape, audio-visual, kliping,
dan sebagainya) yang menjadi rujukan informasi publik.
b.
Menerbitkan ALMANAK Muhammadiyah, Ensiklopedi Muhammadiyah,
serta buku-buku sejarah dan dokumentasi organisasi mengenai
Muhammadiyah yang menjadi bahan informasi spesial khusus bagi
warga Muhammadiyah dan masyarakat luas.
c.
Menerbitkan leaflet, booklet, news-letter, dan jurnal khusus mengenai
Muhammadiyah dalam berbagai aspeknya yang spesifik untuk
kepentingan publikasi umum.
d. Bekerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan lembaga-lembaga
Perpustakaan lain, KTLV, INIS, LIPI, Perguruan Tinggi, dan lain-lain untuk
pengembangan perpustakaan Muhammadiyah.
e.
Menyelenggarakan kajian-kajian buku khusus yang berkenaan dengan
Muhammadiyah dan Islam sebagai wahana penyebaran informasi bagi
warga Persyarikatan maupun publik.
f.
Merintis berdirinya Museum Muhammadiyah di Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
g.
Merintis berdirinya pusat informasi dan publikasi Muhammadiyah.
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6.

Pendidikan
a.
Umum
(1) Memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan
Muhammadiyah di seluruh jenjang melalui perencanaan strategis
yang dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana cita-cita
pendiri Muhammadiyah dan sekaligus menjadi ciri khas pendidikan
Muhammadiyah sebagai institusi pendidikan dan kebudayaan
Islam.
(2) Memasukkan fungsi kaderisasi (perkaderan) dalam perencanaan
strategis dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di
seluruh jenjang untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan
tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu manusia muslim yang
berakhlak mulia, cerdas, dan berguna bagi umat dan bangsa.
(3) Menyiapkan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang dalam
memasuki persaingan yang keras dan kualitatif pada era globalisasi
dengan kemampuan mengembangkan ciri khas pendidikan Islam
yang dapat menjadi model keunggulan di masa depan.
(4) Pengembangan sekolah-sekolah unggulan yang tidak mengarah
pada ekslusivisme dan tidak semata-mata mengembangkan kualitas
kognisi serta skill dari subjek didik.
(5) Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Busthanul Atfhal (TK
ABA), play-group, Taman Pendidikan Al-Quran, dan pendidikan
informal dan non-formal lainnya sebagai wahana persemaian
penanaman iman, akhlak/kepribadian, dan kreativitas yang sesuai
dengan dan tidak mematikan perkembangan jiwa anak-anak.
b. Pendidikan Dasar Dan Menengah
(1) Memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Dasar
sebagai basis bagi pengembangan kualitas Pendidikan Menengah
dan Pendidikan Tinggi yang memberikan peluang bagi subjek didik
untuk berkembang baik kepribadian maupun intelektual dan
keterampilannya dengan dasar keimanan dan akhlak yang kokoh.
(2) Meningkatkan kualitas kesejahteraan guru sebagai faktor pendukung
bagi pengembangan kualitas pendidikan Muhammadiyah.
(3) Meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren
yang dapat menjadi salah satu unggulan dari pendidikan
Muhammadiyah sebagai basis pembentukan kader-kader ulama di
masa depan.
(4) Memberikan bobot untuk peningkatan kualitas kurikulum
pendidikan Al--Islam dan Kemuhammadiyahan, bahasa Arab dan
Inggris, matematika, dan humaniora/budi pekerti, yang dapat
menjadi faktor keunggulan pengembangan sumberdaya manusia di
masa depan.
(5) Memperkuat, memfasilitasi, dan membina keberadaan serta peranan
Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) di sekolah-sekolah
Muhammadiyah sebagai wahana kaderisasi Persyarikatan.
(6) Mengembangkan jaringan dan kerjasama yang dapat memecahkan
kesenjangan antara sekolah-sekolah yang maju dan tertinggal
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c.

sehingga dapat menciptakan keunggulan kualitas yang merata dalam
lingkungan perguruan Muhammadiyah.
(7) Memantapkan keberadaan dan peranan kantor Majelis Pendidikan
Dasar dan Menengah di Wilayah ke bawah sehingga dapat
menjalankan fungsi yang optimal dan rutin dalam mengelola
pendidikan Muhammadiyah yang menjadi tanggungjawabnya.
(8) Memantapkan keberadaan dan pembinaan Ikatan Remaja
Muhammadiyah (IRM) dan Hizbul Wathan (HW) di seluruh
lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.
(9) Mengembangkan kerjasama-kerjasama di dalam dan luar negeri
yang dapat mengembangkan kualitas pendidikan dan sumberdaya
Muhammadiyah.
(10) Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi, kurang
mampu, dan atau terkena musibah.
Pendidikan Tinggi
(1) Mengembangkan perencanaan strategis di lingkungan Perguruan
Tinggi Muhammadiyah (PTM) untuk meningkatkan kualitas dan
misi dengan mengarahkan peningkatan kompetensi lulusan baik
dari segi mutu akademik, kepribadian, dan kemampuan profesional
yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat dengan
tetap bertumpu pada ciri khas pendidikan Muhammadiyah.
(2) Pengembangan program-program studi baru dan pusat-pusat
keilmuan yang menjadi ciri khas PTM dengan memperhatikan
bahwa selain berorientasi pada kebutuhan juga dikembangkan
keterpaduan yang dapat memposisikan dan memerankan PTM
sebagai pusat pendidikan Islam dan strategi kebudayaan umat Islam
dalam satu kesatuan gerakan Muhammadiyah.
(3) Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan mobilitas vertikal
karyawan dan dosen serta pengelola PTM dengan memperhatikan
kebijakan untuk mensosialisasikan dan melaksanakan peran seluruh
civitas akademika sebagai subjek dan pelaku kebudayaan Islam
sebagai perwujudan dari pengembangan misi Persyarikatan.
(4) Menjadikan pusat-pusat studi di lingkungan PTM antara lain
berfungsi sebagai pemasok data bagi kepentingan kebijakan dan
pengembangan organisasi Muhammadiyah.
(5) Mengembangkan jaringan dan konsorsium PTM untuk mengurangi
kesenjangan antar PTM sekaligus sebagai media pengembangan PTM
dalam menghadapi kompetisi yang makin keras dan menyongsong
era globalisasi.
(6) Memperkuat keberadaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
dan meningkatkan pembinaan untuk mengembangkan kualitas
peran IMM dalam melaksanakan fungsi kaderisasi dan kegiatan
kemahasiswaan di PTM-PTM.
(7) Mengembangkan dan menerapkan sistem rekrutmen dosen dan
karyawan yang didasarkan pada keterpaduan faktor-faktor objektif
dan profesional, komitmen keislaman, pengalaman dan
kepemihakan pada pengembangan misi Persyarikatan, akhlaq yang
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7.

8.

terpuji dan tanggungjawab, serta faktor-faktor yang mendukung
kepentingan pengembangan Amal Usaha yang bersangkutan dalam
sistem rekrutmen yang terstandar.
(8) Memberikan perhatian dan antisipasi yang serius terhadap
perkembangan dinamika kemahasiswaan di PTM-PTM yang antara
lain ditandai oleh tumbuhnya radikalisasi dan militansi kelompok-kelompok mahasiswa yang dimungkinkan tidak senapas dengan
kepentingan strategi perjuangan umat Islam dan pelaksanaan misi
Persyarikatan.
(9) Mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai
lembaga di dalam dan luar negeri untuk kepentingan pengembangan
studi lanjut pada khususnya dan pengembanagn kualitas PTM secara
keseluruhan.
(10) Memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi, kurang
mampu dan atau terkena musibah.
Pengembangan Sosial-Budaya dan Peradaban Islam
a.
Mengembangkan apresiasi sosial-budaya/kebudayaan dalam cakupan
khusus seperti kesenian, kesusastraan, dan pariwisata untuk memberikan
nuansa kehalusan budi guna membentuk keluhuran jiwa kemanusiaan
di kalangan umat Islam khususnya warga Muhammadiyah yang senapas
dengan ajaran Islam dan berfungsi sebagai alat/media da’wah.
b.
Memproduksi film, buku, dan seni pertunjukkan yang membawa pesan
profetik (kerisalahan) dalam setting kebudayaan Islam di tengah kehidupan
masyarakat modern yang penuh tantangan, kekerasan, dan krisis
ruhaniah.
c.
Mengembangkan seni dan budaya Islami yang dapat menghidupkan
fitrah kemanusiaan yang indah, halus, dan utama sehingga terbentuk
peradaban kaum muslimin yang menjadi rahmat bagi semesta alam.
Kesehatan dan Kualitas Hidup
a.
Meningkatkan mutu pelayanan medik dan lembaga pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan, dan
Balai Kesehatan Ibu dan Anak di lingkungan amal usaha Majelis Pembina
Kesehatan Muhammadiyah dan Aisyiyah dengan disertai berbagai
pembenahan internal yang signifikan (menentukan) baik yang
menyangkut manajemen umum, pengelolaan keuangan, pengadaan
fasilitas, peningkatan kesejahteraan, dan pembenahan lainnya sehingga
lembaga-lembaga pelayanan kesahatan milik Muhammadiyah itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
b.
Mengembangkan pendidikan tenaga kesehatan baik jumlah maupun mutu
sesuai kebutuhan dalam sistem perencanaan yang menyeluruh.
c.
Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesahatan masyarakat (JPKM)
dan pembinaan kesehatan umat yang dirasakan langsung oleh
masyarakat luas.
d. Menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas
tenaga kesehatan dan pengelola di seluruh jajaran institusi pelayanan
kesehatan yang berada dalam lingkungan amal usaha Muhammadiyah/
Aisyiyah.
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e.

Melaksanakan kajian-kajian tentang masalah-masalah kesehatan yang
berkaitan dengan aktualisasi hukum Islam yang penyelenggaraannya
melibatkan Majelis Tarjih.
f.
Meningkatkan penyuluhan-penyuluhan untuk kesehatan masyarakat
seperti penanggulangan HIV/AIDS, bahaya merokok, pemberantasan
kecanduan Miras (minuman keras) dan Narkoba (narkotik dan obat-obat
berbahaya), peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan kualitas
gizi masyarakat, dan sebagainya yang pelaksanaannya dapat bekerjasama
secara terpadu dengan Majelis Tabligh dan Aisyiyah.
9.
Pengembangan Masyarakat
a.
Meningkatkan usaha-usaha pengembangan masyarakat dan peningkatan
kesejahteraan sosial bagi masyarakat dhu’afa, mustadh’afin, dan kelompokkelompok sosial yang membutuhkan penyantunan dan advokasi baik di
perkotaan dan pedesaan dari berbagai segmen sosial seperti buruh, petani,
nelayan, suku terasing, transmigran, mereka yang cacat fisik dan cacat
mental-sosial, anak-anak miskin dan yatim, kaum jompo/lansia, anak-anak
jalanan/terlantar, dan kelompok-kelompok sosial marginal dengan
program-program yang konkret (da’wah bilisan al hal).
b.
Mengembangkan program-program unggulan Bina Masyarakat Sejahtera
(Qoryah Thoyyibah), Balai Pendidikan Keterampilan (BPKM), Balai Latihan
Keterampilan Anak Asuh (BLKA), Bantuan Penanggulangan Bencana
Alam, Penyantunan lansia, Rumah Bina Anak Jalanan, Pondok
Rehabilitasi Narkoba, dan program-program lainnya yang dapat
dikembangkan baik di pedesaan maupun di perkotaan.
c.
Melaksanakan pelatihan-pelatihan Motivator untuk Pengembangan
Masyarakat dan Pembinaan Kesajahteraan Sosial di berbagai tingkatan.
10. Ekonomi dan Kewiraswastaan
a.
Mewujudkan sistem JAMIAH (Jaringan Ekonomi Muhammadiyah) sebagai
revitalisasi gerakan da’wah secara menyeluruh disertai dengan ketetapan:
Untuk itu ditetapkan:
(1) Buku “Paradigma Baru Muhammadiyah Revitalisasi Gerakan
Da’wah dengan Sistem JAMIAH" sebagai acuan program lebih lanjut.
(2) Proram KATAM ditetapkan sebagai program dasar bagi perwujudan
sistem JAMIAH.
(3) Membangun infrastruktur pendukung JAMIAH melalui antara lain
infrastruktur komunikasi dan infrastruktur distribusi (program
MARKAZ).
b.
Mengembangkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep pengembangan ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan keislaman seperti
mengenai etos kerja, etos kewiraswastaan, etika bisnis, etika manajemen,
masalah monopoli-eligopoli-kartel, keuangan dan permodalan, teori
ekonomi Islam, etika profesi, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan aktual yang terjadi dalam dunia ekonomi.
c.
Pengembangan program pemberdayaan ekonomi rakyat meliputi
pengembangan sumberdaya manusia dalam aspek ekonomi,
pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan masyarakat,
pengembangan Bank Syari’ah Muhammadiyah, pengembangan
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kewirausahaan dan usaha kecil, pengembangan koperasi, dan
pengembangan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang benar-benar konkret dan produktif, seperti: KATAM, BMT, LKM, dll.
d. Intensifikasi pusat data ekonomi dan pengusaha Muhammadiyah yang
dapat mendukung pengembangan program-program ekonomi.
e.
Menggalang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan
program-program ekonomi dan kewiraswastaan di lingkungan
Muhammadiyah.
f.
Mengembangkan pelatihan-pelatihan dan pilot proyek pengembangan
ekonomi kecil dan menengah baik secara mandiri maupun kerjasama
dengan lembaga luar sesuai dengan perencanaan program ekonomi dan
kewiraswastaan Muhammadiyah.
g.
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ekonomi Bisnis dan
Kewiraswastaan di bawah Majelis Ekonomi.
11. Pengembangan Peran Politik
a.
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang tidak bergerak dalam dunia
politik-praktis (real politics) seperti partai politik dapat mengembangkan
fungsi sebagai kelompok kepentingan (interest groups) yang efektif melalui
berbagai saluran/media untuk memainkan peranan politik secara aktif
dan strategis sesuai dengan prinsip Da’wah Islam Amar Ma’ruf Nahi
Munkar dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara, sehingga
tidak menarik diri dan cenderung alergi terhadap politik yang pada
akhirnya proses dan sistem kehidupan politik ditentukan oleh kekuatankekuatan lain yang dimungkinkan tidak sejalan dengan kepentingan umat
dan kemaslahatan bangsa.
b.
Melaksanakan kajian-kajian yang intensif dan sistematik mengenai politik
dan masalah-masalah yang aktual dan strategis sebagai masukan untuk
mengantisipasi dan pengambilan sikap/kebijakan dalam menghadapi
masalah-masalah bangsa dan negara.
c.
Menyusun konsep Etika Politik Muslim sebagai bahan pedoman bagi para
politisi muslim khususnya politisi Muhammadiyah dalam memainkan
peranan di kancah politik sebagai wujud melaksanakan misi Islam dalam
kehidupan politik kenegaraan secara bermoral/berkeadaban dan
membawa cita-cita luhur agama yang pelaksanaannya dapat bekerjasama
antara Lembaga Hikmah dengan Majelis Tarjih.
d. Melaksanakan Pendidikan Politik yang intensif dan sistematik untuk
meningkatkan kesadaran politik di kalangan warga Muhammadiyah pada
khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang pelaksanaannya
bekerjasama antara Lembaga Hikmah dengan Majelis/Badan Pendidikan
Kader Muhammadiyah.
e.
Memasyarakatkan pendidikan demokrasi untuk membentuk budaya
politik demokratik di kalangan elit dan massa sebagai bagian penting
dari reformasi yang mengarah pada demokratisasi yang tersistem dan
berkeadaban.
f.
Mendirikan dan melakukan lembaga advokasi terhadap kasus-kasus yang
diakibatkan oleh ketidakadilan dan kekerasan politik.
g.
Meningkatkan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik
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sebagai media komunikasi politik yang terbuka dalam mengartikulasikan
aspirasi politik Muhammadiyah, umat Islam, dan masyarakat luas yang
mengarah pada penciptaan kondisi politik yang menjunjung tinggi
kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan hajat hidup publik.
h. Melakukan usaha-usaha yang berarti untuk terciptanya Kesatuan Politik
Umat Islam dalam kerangka Ukhuwah Islamiyah dan terbentuknya
kekuatan nasional Islam Politik.
i.
Menyelenggarakan forum ukhuwah dan silaturahim yang efektif untuk
menghimpun kekuatan politisi Muhammadiyah dalam mengemban misi
Persyarikatan di lapangan politik.
j.
Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat menuju
terbentuknya Masyarakat Madani (civil society) sebagai basis yang kokoh
menuju Indonesia Baru yang berkedaulatan rakyat dan terjadinya reposisi
dan penyeimbangan baru dalam hubungan rakyat dengan negara.
12. Peningkatan Peran Perempuan dan Keluarga
a.
Memasyarakatkan nilai-nilai Islam dan misi perjuangan Muhammadiyah
secara intensif di kalangan keluarga-keluarga Muhammadiyah melalui
berbagai langkah pendidikan keluarga seperti pengajian, kursus,
penuturan cerita anak-anak, pembinaan langsung oleh orangtua,
penciptaan keteladanan (uswah hasanah), pelibatan dalam aktivitas
keislaman dan aktivitas organisasi otonom Angkatan Muda
Muhammadiyah, dan langkah-langkah lain yang efektif sehingga keluarga
menjadi wahana kaderisasi dari gerakan Muhammadiyah.
b.
Membuat pilot-pilot proyek Keluarga Sakinah di berbagai lingkungan
Cabang/Ranting Muhammadiyah sebagai perwujudan program Keluarga
Sakinah secara nyata dan terukur, selain upaya-upaya lain yang bersifat
pemasyarakatan di kalangan masyarakat luas untuk membentuk keluarga
yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang pelaksanaanya terkoordinasi
dengan program Keluarga Sakinah yang dikelola Aisyiyah.
c.
Menyusun dan memasyarakatkan paket-paket praktis mengenai Keluarga
Sakinah dalam berbagai aspeknya sesuai nilai-nilai lslam yang dikemas
dengan baik dan dapat menjadi rujukan publik.
d. Pembinaan keluarga-keluarga dhu’afa, mu’allaf, dan keluarga-keluarga
yang sangat membutuhkan santunan sosial-ekonomi dan nilai-nilai
keislaman, sehingga dapat mencegah proses pemurtadan dan sekaligus
membentuk Keluarga Sakinah di lapisan masyarakat bawah/awam
melalui pembinaan langsung (hubungan-hubungan ketetanggaan dan
sosial) dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Islam.
e.
Pemasyarakatan pencegahan dini terhadap bahaya-bahaya Miras
(minuman keras) dan Narkoba (narkotik dan obat-obat berbahaya),
demoralisasi (kemerosotan akhlaq), perzinahan akibat pergaulan dan
hubungan seks bebas, kriminalitas, dan bentuk-bentuk penyakit moral
dan sosial lainnya melalui berbagai penyuluhan langsung dan
penyebaran leaflet, booklet, brosur, buku, dan publikasi media cetak dan
elektronika secara meluas.
f.
Pemasyarakatan nilai-nilai Ajaran Islam melalui berbagai sarana/media
mengenai perlakuan dan santunan yang baik sesuai dalam pola
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hubungan suami dan istri, orangtua dan anak-anak, antar anak-anak,
kebaikan anak terhadap orangtua, perlakuan terhadap orangtua lanjut
usia, perlakuan terhadap pramuwisma/pembantu rumahtangga, dan
hubungan-hubungan harmonis lainnya dan tiadanya kekerasan serta
penindasan (hubungan yang tidak adil dan tidak benar) dalam seluruh
anggota keluarga menuju pembentukan Keluarga Sakinah.
g.
Pendidikan keluarga yang mengarah pada peningkatan penghargaan dan
penghormatan terhadap harkat-martabat dan hak-hak kaum perempuan
yang didasarkan pada prinsip keadilan (al ‘adalah), kesetaraan (al
musawah), harmoni/keseimbangan (tawazun), kemuliaan dan kehormatan,
kasih sayang (tarahum), toleransi (tasamuh), dan nilai-nilai akhlaq al
karimah dalam satu kesatuan hidup untuk tegaknya Keluarga Sakinah
yang membawa rahmatan lil-‘alamin.
13. Peningkatan Kualitas Generasi Muda
a.
Berperan aktif dalam peningkatan kualitas generasi muda melalui
berbagai program pengembangan bakat, minat, kepribadian, pemikiran,
keahlian, dan kreativitas yang pelaksanaanya terpadu dalam kegiatan
organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah, lembaga pendidikan
dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi, serta kerjasama dengan
lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintah.
b.
Mengembangkan program balai pelatihan kerja, kewiraswastaan, dan
pengembangan masyarakat untuk ikut-serta memecahkan masalah
pengangguran dan pemenuhan lapangan pekerjaan di kalangan generasi
muda baik yang dikembangkan oleh Majelis/Badan/ Lembaga/
Organisasi Otonom terkait maupun kerjasama dengan berbagai pihak di
luar Persyarikatan.
c.
Mengembangkan usaha-usaha pembinaan dan resosialisasi bagi
kalangan generasi muda yang menghadapi masalah-masalah mental dan
sosial baik preventif (pencegahan) maupun kuratif (tindakan perbaikan)
melalui Majelis/Badan/Lembaga/Organisasi Otonom dan pihak terkait
14. Pembinaan Supremasi Hukum dan Penegakkan Hak Asasi Manusia
a.
Mendukung dan mengusahakan berbagai upaya untuk penegakan
supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bemegara sebagai bagian penting dari perwujudan reformasi melalui
berbagai program langsung maupun tidak langsung termasuk dalam
menuntaskan kasus-kasus besar yang berkenaan dengan pelanggaran
HAM (hak asasi manusia), kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),
dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya sehingga tercipta budaya
hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
b.
Mendirikan dan melakukan lembaga advokasi hukum terhadap kasuskasus yang dialami oleh masyarakat bawah dan memerlukan
perlindungan hukum.
c.
Memasyarakatkan budaya taat hukum melalui sosialisasi di lingkungan
keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk tegaknya supremasi dan budaya
hukum.
15. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kelautan
a.
Memasyarakatkan gerakan hidup sehat dan sadar lingkungan
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sebagaimana pesan luhur ajaran Islam bahwa kebersihan bagian dari
iman dan hendaknya memakmurkan bumi serta tidak melakukan fasad
(perusakan) terhadap alam, yang dilakukan melalui berbagai upaya baik
langsung maupun melalui media massa cetak dan elektronik.
b.
Melaksanakan dan mengambil peranan aktif dalam gerakan-gerakan dan
pengembangan program/kegiatan pelestarian lingkungan hidup baik
secara mandiri maupun bekerjasama dengan pemerintah dan LSM
(Lembaga Pengembangan Masyarakat) yang bergerak dalam
pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.
c.
Berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan yang
berwawasan lingkungan hidup maupun dalam melakukan rehabilitasi
dan konservasi terhadap lingkungan hidup yang telah mengalami
kerusakan.
d. Mendorong dan ikutserta dalam mengawasi tindakan-tindakan hukum
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang merusak dan mengancam
kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam di bumi
Indonesia.
16. Pengelolaan Wakaf dan Harta Benda
a.
Pimpinan Ranting, Cabang, Daerah, dan Wilayah dalam suatu koordinasi
Pimpinan Pusat, melaksanakan pendataan kembali (Her-Inventarisasi)
dan sertifikasi seluruh tanah milik Persyarikatan baik tanah wakaf
maupun non-wakaf secara sistematik sesuai dengan sistem “Estafet” dan
prosedur hukum yang berlaku.
b.
Melaksanakan penyuluhan, bimbingan, pembinaan, dan pelatihan
mengenai sistem inventarisasi dan sertifikasi tanah wakaf dan non-wakaf
milik Persyarikatan secara terprogram dan terkoordinasi.
c.
Menyusun data base dan “peta tanah” serta harta-benda milik
Persyarikatan di setiap tingkatan pimpinan sesuai dengan prosedur yang
berlaku dan terkoordinasi dengan baik.
d. Menyusun konsep dan pelaksanaan mekanisme distribusi dan
pemanfaatan tanah dan aset kehartabendaan milik Persyarikatan secara
terkoordinasi.
Bagian Kelima

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
Program Muhammadiyah Periode 2000-2005 merupakan amanat Muktamar
Muhammadiyah ke-44 yang harus menjadi arah dan pijakan yang mengikat seluruh
kelembagaan, pimpinan, dan warga Persyarikatan dalam menentukan kebijakan dan
kegiatan selama lima tahun sebagai parameter gerakan Muhammadiyah pada periode
tersebut. Karena itu, untuk tercapainya tujuan, sasaran dan prioritas, serta pelaksanaan
program Muhammadiyah maka berlaku pedoman pelaksanaan program persyarikatan
sebagai berikut:
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2005 diberi amanat oleh Muktamar
ke-44 sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab secara umum untuk
memimpinkan pelaksanaan program ini dengan mengerahkan seluruh potensi
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Persyarikatan sehingga program terlaksana dan mencapai tujuannya.
Pimpinan Persyarikatan di seluruh tingkatan (Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting)
maupun Mejelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha di seluruh
lingkungan di bawah kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkewajiban
mensosialisasikan dan mensukseskan program Muhammadiyah ini di lingkup
kewenangan dan tanggungjawab masing-masing sehingga merupakan amanat
nasional yang menyeluruh dalam kesatuan gerakan Muhammadiyah.
Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting Muhammadiyah maupun Pimpinan
Majelis, Badan, Lembaga, dan Amal Usaha dalam menjabarkan program melalui
Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah
Ranting, maupun melalui Rapat Kerja Pimpinan dan Rakat Kerja Majelis/Badan/
Lembaga/Amal Usaha di berbagai tingkatan hendaknya lebih memfokuskan dan
mengoperasionalisasikan program secara lebih efisien, efektif, dan dapat dilaksanakan
sesuai dengan tugas dan potensi yang dimiliki dan harus dikerahkan untuk
kesuksesan pelaksanaan program Muhammadiyah.
Pimpinan Wilayah hendaknya makin mengembangkan inisiatif dan kinerja yang
optimal untuk menggerakkan pelaksanaan program di tingkat Daerah, Cabang, dan
Ranting; yang diikuti dengan pimpinan di bawahnya untuk mensukseskan
pelaksanaan program Persyarikatan sehingga benar-benar berhasil mencapai tujuan.
Pimpinan Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom dan badan-badan pembantu
Persyarikatan lainnya sebagai Badan Pembantu Pimpinan Pusat dalam menjabarkan
program-program Persyarikatan melalui Rapat Kerja masing-masing hendaknya lebih
memusatkan pada operasionalisasi program secara terfokus sesuai dengan bidang
masing-masing dengan mempertimbangkan efisensi, efektivitas, keterpaduan,
ketersediaan dana dan faktor-faktor pendukung, dan menekankan prioritas sehingga
mencapai sasaran dan tujuan yang dikehendaki. Rapat Kerja-Rapat Kerja Majelis,
Badan, Lembaga, dan badan-badan pembantu Persyarikatan di tingkat Pusat
hendaknya dalam menjabarkan dan mengoperasionalisasikan program Persyarikatan
sedapat mungkin menghindarkan penggelembungan (memperlebar, memperbanyak,
memperluas) sehingga menjadi daftar keinginan yang ideal tetapi tidak dapat
terlaksana, dan dalam Rapat Kerja tersebut hendaknya dipakai asas penghematan
dari acara-acara pendukung seperti seminar dan ceramah yang tidak terlalu
mendukung dan dapat memungkinkan pada penggelembungan program tersebut.
Seluruh Pimpinan Persyarikatan baik secara horizontal (dalam hubungan dengan
organisasi otonom, Majelis, Badan, Lembaga di tingkat masing-masing) maupun
vertikal (dalam hubungan Pimpinan Persyarikatan dengan tingkatan di bawahnya)
hendaknya meningkatkan koordinasi dan evaluasi yang efektif dan efisien untuk
mensukseskan pelaksanaan program dengan menghindarkan sejauh mungkin
tumpang-tindih pelaksanaan program yang cenderung pada pemborosan dan tidak
terfokusnya pencapaian sasaran program Persyarikatan.
Segenap Pimpinan dan warga Persyarikatan hendaknya memiliki itikad, etos kerja,
kemauan berkorban, dan kesungguhan yang optimal dengan mengerahkan segala
potensi dan usaha untuk melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan program
Muhammadiyah yang disertai dengan do’a dan taqarrub kepada Allah Subhanahu
Wata’ala agar gerakan Muhammadiyah benar-benar menjadi rahmatan lil’alamin
bagi kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan di muka bumi ini dalam
karunia, pertolongan, dan keridhaan-Nya.
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Bagian Keenam

PENUTUP

Program Muhammadiyah periode 2000-2005 sebagai langkah yang harus
dilaksanakan dan merupakan bentuk operasional dari pelaksanaan visi, misi, dan usaha
gerakan Muhammadiyah merupakan komitmen dan itikat sepenuh hati seluruh pimpinan
dan warga Muhammadiyah yang menuntut kesungguhan, kekuatan tekad, etos kerja,
kerjasama, kekompakan manajemen yang handal, dan pengerahan segenap potensi serta
faktor-faktor pendukung (fasilitas, dana, sarana dan prasarana) yang optimal sehingga
dapat berhasil dalam mencapai tujuan.
Dalam menghadapi era baru abad ke-21 dan dinamika kehidupan nasional yang
sarat tantangan dan permasalahan yang demikian kompleks, maka keberhasilan dalam
melaksanakan program amanat Muktamar ke-44 ini merupakan wujud amaliah yang
strategis dan nyata dari gerakan Muhammadiyah sebagai pilar kekuatan umat dan bangsa
menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di kancah dunia yang
bergerak dinamik itu.
Insya Allah dengan kekuatan hati, ketulusan dan kesungguhan, kemampuan dan
tanggungjawab, kemauan untuk berkorban dengan jiwa jihad di jalan Allah, serta
keteladanan seluruh pimpinan dan warga persyarikatan dalam mewujudkan program
yang demikian strategis itu, Muhammadiyah dapat memberikan sumbangan berharga
bagi ‘Izzu al Islam wa al muslimin dan terbentuknya Baldatun thayyibatun Wa Rabbun Ghafur
di Bumi Pertiwi yang tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa
melimpahkan kekuatan, pertolongan taufiq, dan hidayah-Nya dalam mengemban misi
mulia itu. Nashrun minallah wa fathun qarib.

486  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH
BAB I
NAMA, IDENTITAS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
(1) Persyarikatan ini bernama MUHAMMADIYAH.
(2) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar,
berasas Islam, dan bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
(3) Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah
bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah, berkedudukan di tempat
kedudukan Pimpinan Pusat.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA
Pasal 2
Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama
Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Pasal 3
Usaha
Untuk mencapai maksud dan tujuan pada pasal 2, Persyarikatan melaksanakan da’wah
dan tajdid dengan usaha sebagai berikut:
(1)
Menyebarluaskan agama Islam terutama dengan mempergiat dan menggembirakan
tabligh.
(2)
Mempergiat dan memperdalam pengkajian ajaran Islam untuk mendapatkan
kemurnian dan kebenarannya.
(3)
Memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat jihad, dan
mempertinggi akhlaq.
(4)
Memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni serta mempergiat penelitian menurut tuntunan
Islam.
(5)
Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk berwakaf serta membangun
dan memelihara tempat ibadah.
(6)
Meningkatkan harkat dan martabat manusia menurut tuntunan Islam.
(7)
Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi manusia muslim
yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
(8)
Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan
ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
(9)
Memelihara, melestarikan, dan memberdayakan kekayaan alam untuk
kesejahteraan masyarakat.
(10) Membina dan memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh untuk
meningkatkan taraf hidupnya.
(11) Menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha.
(12) Membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan
wakaf.
(13) Menggerakkan dan menghidupsuburkan amal tolong-menolong dalam kebajikan

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 (2000)  487

(14)
(15)
(16)
(17)

dan taqwa dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan
keluarga sejahtera.
Menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan dalam
Muhammadiyah.
Menanamkan kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam diamalkan dalam
masyarakat.
Memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa serta peran-serta dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Persyarikatan.

BAB III
KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 4
Keanggotaan
(1) Anggota Persyarikatan ialah warganegara Indonesia, beragama Islam, menyetujui,
dan bersedia melaksanakan maksud dan tujuan Persyarikatan.
(2) Anggota mempunyai hak suara, memilih, dan dipilih.
(3) Peraturan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 5
Susunan Organisasi
Persyarikatan bergerak dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tersusun dalam
tingkatan sebagai berikut:
(1) RANTING, ialah kesatuan anggota dalam satu tempat.
(2) CABANG, ialah kesatuan Ranting-Ranting dalam suatu tempat.
(3) DAERAH, ialah kesatuan Cabang-Cabang dalam Kabupaten/Kota.
(4) WILAYAH, ialah kesatuan Daerah-Daerah dalam Propinsi.
Pasal 6
Penetapan Organisasi
(1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan
oleh Pimpinan Pusat.
(2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan oleh Pimpinan
Wilayah.
(3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan oleh Pimpinan
Daerah.
(4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

(1)
(2)
(3)

BAB IV
PIMPINAN
Pasal 7
Pimpinan Pusat
Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan secara
keseluruhan.
Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tigabelas orang, dipilih dan
ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan
oleh Tanwir.
Ketua Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul
anggota Pimpinan Pusat terpilih.
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(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)

Apabila dipandang perlu, Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan
anggotanya kepada Tanwir.
Pimpinan Pusat mewakili Persyarikatan, untuk tindakan di dalam dan di luar
pengadilan Pimpinan Pusat diwakili Ketua atau salah seorang Wakil Ketua bersamasama salah seorang Sekretaris.
Pasal 8
Pimpinan Wilayah
Pimpinan Wilayah memimpin Persyarikatan dalam wilayahnya serta melaksanakan
kebijakan Pimpinan Pusat.
Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh
Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam
Musyawarah Wilayah.
Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul caloncalon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja
Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.
Pasal 9
Pimpinan Daerah
Pimpinan Daerah memimpin Persyarikatan dalam daerahnya serta melaksanakan
kebijakan Pimpinan di atasnya.
Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh
Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam
Musyawarah Daerah.
Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul caloncalon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah
Daerah.
Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja
Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.
Pasal 10
Pimpinan Cabang
Pimpinan Cabang memimpin Persyarikatan dalam Cabangnya serta melaksanakan
kebijakan Pimpinan di atasnya.
Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh
Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam
Musyawarah Cabang.
Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul caloncalon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah
Cabang.
Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja
Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.
Pasal 11
Pimpinan Ranting
Pimpinan Ranting memimpin Persyarikatan dalam Rantingnya serta melaksanakan
kebijakan Pimpinan di atasnya.
Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh
Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam
Musyawarah Ranting.
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(3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul caloncalon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah
Ranting.
(4) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja
Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.
Pasal 12
Pemilihan Pimpinan
(1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Persyarikatan.
(2) Cara pemilihan diatur dalam anggaran Rumah Tangga.
Pasal 13
Masa Jabatan
(1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan
Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.
(2) Ketua Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masingmasing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
(3) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.
BAB V
PEMBANTU PIMPINAN
Pasal 14
Unsur Pembantu Pimpinan
Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis, Lembaga, dan Badan.
Pasal 15
Majelis
(1) Majelis adalah unsur Pembantu Pimpinan yang diserahi tugas sebagai penyelenggara
usaha Persyarikatan.
(2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan
Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 16
Lembaga
(1) Lembaga adalah unsur Pembantu Pimpinan yang diserahi tugas dalam bidang
tertentu.
(2) Lembaga dibentuk hanya oleh Pimpinan Pusat.
(3) Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat
membentuk lembaga tertentu dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan
setingkat di atasnya.
Pasal 17
Badan
(1) Badan adalah unsur Pembantu Pimpinan untuk membantu penyelenggaraan
administrasi dan manajemen Persyarikatan.
(2) Badan dibentuk oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
(3) Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat membentuk Badan tertentu dengan
persetujuan Pimpinan Wilayah.

490  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)
(1)

BAB VI
ORGANISASI OTONOM
Pasal 18
Ketentuan Umum
Persyarikatan dapat membentuk organisasi otonom yang sesuai dengan asas, maksud
dan tujuan Persyarikatan.
Anggaran Dasar organisasi otonom disahkan oleh Pimpinan Pusat Persyarikatan.
Organisasi otonom tersebut pada ayat (1) di bawah pembinaan dan bimbingan
Persyarikatan.
Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir.
Pasal 19
Klasifikasi Organisasi Otonom
Organisasi otonom dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu organisasi otonom
umum dan organisasi otonom khusus.
Ketentuan mengenai masing-masing kategori diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 20
Muktamar
Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Persyarikatan, diadakan atas
undangan Pimpinan Pusat, yang anggotanya terdiri atas :
a. Anggota Pimpinan Pusat.
b. Ketua Pimpinan Wilayah.
c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah.
d. Ketua Pimpinan Daerah.
e. Wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh Rapat Kerja Pimpinan Daerah, terdiri
atas wakil Cabang-cabang atas dasar perimbangan jumlah Cabang dalam tiaptiap Daerah.
f. Wakil Pimpinan organisasi otonom tingkat Pusat.
Muktamar diadakan sekali dalam lima tahun.
Apabila dipandang perlu oleh Pimpinan Pusat, atas keputusan Tanwir, dapat
diadakan Muktamar Luar Biasa.
Pasal 21
Tanwir
Tanwir ialah permusyawaratan tertinggi dalam Persyarikatan di bawah Muktamar,
diadakan atas undangan Pimpinan Pusat, yang anggotanya terdiri atas :
a. Anggota Pimpinan Pusat.
b. Ketua Pimpinan Wilayah.
c. Wakil-wakil Wilayah.
d. Wakil Pimpinan organisasi otonom tingkat Pusat.
Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.
Pasal 22
Musyawarah Wilayah
Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam Wilayah,
diadakan oleh Pimpinan Wilayah, yang anggotanya terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Wilayah.
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b.
c.
d.
e.

Ketua Pimpinan Daerah.
Anggota Pimpinan Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
Ketua Pimpinan Cabang.
Wakil-wakil Cabang yang dipilih oleh Rapat Kerja Pimpinan Cabang yang
jumlahnya ditetapkan Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah
Ranting dalam tiap-tiap Cabang.
f. Wakil Pimpinan organisasi otonom tingkat Wilayah.
(2) Musyawarah Wilayah diadakan sekali dalam lima tahun.
Pasal 23
Musyawarah Daerah
(1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam Daerah, diadakan
oleh Pimpinan Daerah, yang anggotanya terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Daerah.
b. Ketua Pimpinan Cabang.
c. Anggota Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
d. Ketua Pimpinan Ranting.
e. Wakil Pimpinan organisasi otonom tingkat Daerah,
(2) Musyawarah Daerah diadakan sekali dalam lima tahun
Pasal 24
Musyawarah Cabang
(1) Musyawarah Cabang ialah Permusyawaratan Persyarikatan dalam Cabang,
diadakan oleh Pimpinan Cabang, yang anggotanya terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Cabang.
b. Ketua Pimpinan Ranting.
c. Anggota Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Cabang.
d. Wakil Pimpinan organisasi otonom tingkat Cabang,
(2) Musyawarah Cabang diadakan sekali dalam lima tahun.
Pasal 25
Musyawarah Ranting
(1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam Ranting,
diadakan oleh Pimpinan Ranting, yang anggotanya terdiri atas segenap anggota
Persyarikatan dalam Ranting.
(2) Musyawarah Ranting diadakan sekali dalam lima tahun.
Pasal 26
Keabsahan Musyawarah
Musyawarah tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 25 dinyatakan sah apabila
dihadiri oleh duapertiga anggota-anggotanya yang telah diundang secara sah oleh
Pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing.
Pasal 27
Keputusan
Keputusan-keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 25,
diambil dengan suara terbanyak.
Pasal 28
Peraturan Permusyawaratan
Peraturan Permusyawaratan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

492  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar

(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 29
Rapat Kerja
Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang
menyangkut jalannya organisasi.
Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja
Majelis/ Lembaga/Badan.
Rapat Kerja Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, masing-masing
diadakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam lima tahun, sedangkan Rapat Kerja
Pimpinan Ranting diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
Ketentuan mengenai masing-masing jenis rapat kerja diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 30
Keuangan Persyarikatan diperoleh dari :
(1) Uang Pangkal, Iuran dan Bantuan.
(2) Hasil amal usaha dan hak milik Persyarikatan.
(3) Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat dan Hibah.
(4) Badan Usaha Milik Muhammadiyah.
(5) Sumber-sumber lain yang halal.
BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 31
(1) Hal-hal yang tidak disebut dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
(2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat, dengan tidak menyalahi
anggaran dasar, dan disahkan oleh Tanwir.
(3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan, Pimpinan Pusat dapat mengadakan
perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai diadakan Tanwir
berikutnya.
BAB X
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 32
Pembubaran Persyarikatan
(1) Pembubaran Persyarikatan hanya dapat dilakukan dengan keputusan Muktamar
yang diundang untuk membicarakan pembubaran, dan dihadiri oleh sekurangkurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Muktamar, serta keputusannya diambil
oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.
(2) Sesudah Persyarikatan dinyatakan bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik
mashalihul-Islamiyah, yang ditentukan oleh Muktamar yang memutuskan
pembubaran itu.
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Pasal 33
Perubahan Anggaran Dasar
(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.
(2) Rencana Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah
tercantum dalam acara Muktamar.
(3) Rancangan perubahan Anggaran Dasar disusun oleh Tanwir.
(4) Perubahan Anggaran Dasar sah apabila diputuskan dengan suara sekurangkurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir.
Pasal 34
Penutup
Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, telah disahkan
oleh Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta pada tanggal 9 Rabi’ul Akhir 1421 H
bertepatan tanggal 11 Juli 2000 M, dan mulai berlaku sejak disahkan.
Jakarta, 9 Rabi’ulakhir 1421 H
11 Juli
2000 M
PIMPINAN SIDANG
Prof. Dr. H. A. Syafi’i Ma’arif
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PEDOMAN HIDUP ISLAMI
WARGA MUHAMMADIYAH
Bagian Pertama
PENDAHULUAN
A. PEMAHAMAN
Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai
dan norma Islami yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah untuk menjadi pola
bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari
sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang
sebenar-benarnya.
Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah 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 dan budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah (teladan
yang baik).
B. LANDASAN DAN SUMBER
Landasan dan sumber Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ialah
Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari
pemikiran-pemikiran formal (baku) dalam Muhammadiyah seperti Matan Keyakinan
dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah,
serta hasil-hasil Keputusan Majelis Tarjih.
C. KEPENTINGAN
Warga Muhammadiyah dewasa ini makin memerlukan pedoman kehidupan
yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani berbagai kegiatan seharihari. Tuntutan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi antara lain:
1. Kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota
Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari Keyakinan Hidup Islami
Dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih
merupakan konsep filosofis.
2. Perubahan-perubahan sosial-politik dalam kehidupan nasional di era reformasi
yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa serta
mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah, yang memerlukan pedoman bagi
warga dan pimpinan Persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah
gelombang perubahan itu.
3. Perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis (berorientasi pada
nilai-guna semata), materialistis (berorientasi pada kepentingan materi semata),
dan hedonistis (berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi) yang
menumbuhkan budaya inderawi (kebudayaan duniawi yang sekular) dalam
kehidupan modern abad ke-20 yang disertai dengan gaya hidup modern
memasuki era baru abad ke-21.
4. Penetrasi budaya (masuknya budaya asing secara meluas) dan multikulturalisme
(kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba melintasi) yang dibawa
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oleh globalisasi (proses hubungan-hubungan sosial-ekonomi-politik-budaya yang
membentuk tatanan sosial yang mendunia) yang akan makin nyata dalam
kehidupan bangsa.
5. Perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai
faktor (internal dan eksternal) yang memerlukan standar nilai dan norma yang
jelas dari Muhammadiyah sendiri.
D. SIFAT
Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah memiliki beberapa sifat/
kriteria sebagai berikut:
1. Mengandung hal-hal yang pokok/prinsip dan penting dalam bentuk acuan
nilai dan norma.
2. Bersifat pengayaan dalam arti memberi banyak khazanah untuk membentuk
keluhuran dan kemulian ruhani dan tindakan.
3. Aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan
sehari-hari.
4. Memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat
keteladanan.
5. Ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang
bersifat pokok dan utama.
6. Rabbani, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat
akhlaqi yang membuahkan kesalihan.
7. Taisir, yakni panduan yang mudah difahami dan diamalkan oleh setiap muslim
khususnya warga Muhammadiyah.
E. TUJUAN
Terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah
yang menunjukkan keteladanan yang baik (uswah hasanah) menuju terwujudnya
Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
F. KERANGKA
Materi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dikembangkan dan
dirumuskan dalam kerangka sistematika sebagai berikut:
1. Bagian Umum
: Pendahuluan
2. Bagian Kedua
: Islam dan Kehidupan
3. Bagian Ketiga
: Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah
a. Kehidupan Pribadi
b. Kehidupan dalam Keluarga
c. Kehidupan Bermasyarakat
d. Kehidupan Berorganisasi
e. Kehidupan dalam Mengelola Amal usaha
f. Kehidupan dalam Berbisnis
g. Kehidupan dalam Mengembangkan Profesi
h. Kehidupan dalam Berbangsa dan Bemegara
i. Kehidupan dalam Melestarikan Lingkungan
j. Kehidupan dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
k. Kehidupan dalam Seni dan Budaya
4. Bagian Keempat
: Tuntunan Pelaksanaan
5. Bagian Kelima
: Penutup
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Bagian Kedua

PANDANGAN ISLAM TENTANG KEHIDUPAN
Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul1, sebagai
hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin
kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam, yakni
Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, ialah ajaran
yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih
(maqbul) berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk
kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang
satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan meliputi bidang-bidang aqidah, akhlaq,
ibadah, dan mu’amalah duniawiyah.
Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah2, Agama
semua Nabi-nabi3, Agama yang sesuai dengan fitrah manusia4, Agama yang menjadi
petunjuk bagi manusia5, Agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan
hubungan manusia dengan sesama6, Agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam7.
Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah8 dan agama yang sempurna9.
Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar/landasan hidup
Tauhid kepada Allah10, fungsi/peran dalam kehidupan berupa ibadah11, dan menjalankan
kekhalifahan12, dan bertujuan untuk meraih Ridha serta Karunia Allah SWT13. Islam
yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila
benar-benar diimani, difahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya (orang
Islam, umat Islam) secara total atau kaffah14 dan penuh ketundukan atau penyerahan
diri15. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu maka
terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama: a. Kepribadian Muslim16, b.
Kepribadian Mu’min17, c. Kepribadian Muhsin dalam arti berakhlak mulia18, dan d.
Kepribadian Muttaqin19.

Q.S. Asy-Syura (42: 13)
Q.S. An-Nisa (4 : 125)
3
Q.S. Al-Baqarah (2: 136)
4
Q.S. Ar-Rum (30: 30)
5
Q.S. Al-Baqarah (2: 185)
6
Q.S. Ali Imran (3: 112)
7
Q.S. Al-Anbiya (21: 107)
8
Q.S. Ali Imran (3: 19)
9
Q.S. Al-Maidah (5: 3)
10
Q.S. Al-Ikhlash (112: 1-4)
11
Q. S. Adz-Dzariyat (51: 56)
12
Q.S. Al-Baqarah (2: 30; Al-An’am (6: 165; Al-‘Araf (7: 69, 74; Yunus (10: 14, 73; As-Shad (38: 26)
13
Q.S. Al-Fath (48: 29)
14
Q.S. Al-Baqarah (2: 208)
15
Q.S. Al-An’am (6: 161-163)
16
Q.S. Al-Baqarah (2: 112, 133, 136, 256; Ali Imran (3 : 19, 52, 82, 85; An-Nisa (4: 125, 165, 170; Al-Maidah
(5: 111, Al-An’am (6: 163; Al-Araf (7: 126; At-Taubah (9: 33; Yunus (10: 72, 84, 90; Hud (11: 14; Yusuf
(12: 101; An-Nahl (16: 89, 102; Asy-Syuura (42: 13; Ash-Shaf (61: 9; Al-Mu’minun (23: 1-11)
17
Q.S. Al-Baqarah (2: 2-4, 213 s (d 214, 165, 285; Ali Imran (3: 122 s (d 139; An-Nisa (4: 76; At-Taubah
(9: 51, 71; Hud (11: 112 s (d 122; Al-Mu’minun (23: 1 s (d 11; Al-Hujarat (49: 15
18
Q.S. Al-Baqarah (2: 58, 112; An-Nisa (4: 125; Al-‘An’am (6: 14; An-Nahl (16: 29, 69, 128; Luqman (31:
22; Ash-Shaffat (37: 113; Al-Ahqhaf (46: 15)
1
2
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Setiap muslim yang berjiwa mu’min, muhsin, dan muttaqin, yang paripuma itu
dituntut untuk memiliki keyakinan (aqidah) berdasarkan tauhid yang istiqamah dan bersih
dari syirk, bid’ah, dan khurafat; memiliki cara berpikir (bayani), (burhani), dan (irfani); dan
perilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi oleh dan mencerminkan akhlaq al
karimah yang menjadi rahmatan li-‘alamin.
Dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti pada
hakikatnya Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjukkan,
dibuktikan, dan membuahkan rahmat bagi semesta alam sebagai sebuah manhaj
kehidupan (sistem kehidupan) apabila sungguh--sungguh secara nyata diamalkan oleh
para pemeluknya. Dengan demikian Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran,
dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri setiap muslim dan kaum muslimin
sebagaimana menjadi pesan utama risalah da’wah Islam.
Da’wah Islam sebagai wujud menyeru dan membawa umat manusia ke jalan
Allah20 pada dasarnya harus dimulai dari orang--orang Islam sebagai pelaku da’wah itu
sendiri (ibda binafsika) sebelum berda’wah kepada orang/pihak lain sesuai dengan seruan
Allah: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka....”21.
Upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan dilakukan melalui da’wah itu ialah
mengajak kepada kebaikan (amar ma’ruf), mencegah kemunkaran (nahyu munkar), dan
mengajak untuk beriman (tu’minuna billah) guna terwujudnya umat yang sebaik-baiknya
atau khairu ummah22
Berdasarkan pada keyakinan, pemahaman, dan penghayatan Islam yang
mendalam dan menyeluruh itu maka bagi segenap warga Muhammadiyah merupakan
suatu kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam
seluruh kehidupan dengan jalan mempraktikkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri
sebelum menda’wahkan Islam kepada pihak lain. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam
maupun warga Muhammadiyah sebagai muslim benar-benar dituntut keteladanannya
dalam mengamalkan Islam di berbagai lingkup kehidupan, sehingga Muhammadiyah
secara kelembagaan dan orang-orang Muhammadiyah secara perorangan dan kolektif
sebagai pelaku da’wah menjadi rahmatan lil ‘alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.
Bagian Ketiga
KEHIDUPAN ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH
A.

19

20
21
22
23

KEHIDUPAN PRIBADI
1. Dalam Aqidah
1.1. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan
kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu Wata’ala23 yang
benar, ikhlas, dan penuh ketundukkan sehingga terpancar sebagai lbad
ar-rahman24 yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi
mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna.

Q.S. Al-Baqarah (2: 2 s (d 4, 177, 183; Ali Imran (3: 17, 76, 102, 133 s (d 134; Al-Maidah (5: 8; Al-’Araf
(7: 26, 128, 156; Al-Anfal (8: 34; At-Taubah (9: 8; Yunus (10: 62 s (d 64; An-Nahl (16: 128; AthThalaq (65: 2 s (d 4; An-Naba (78: 31)
Q.S. Yusuf (112: 108)
Q.S. At-Tahrim (66: 6)
Q.S. Ali Imran (3: 104, 110)
Q.S. Al-Ikhlash (112: 1-4)
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1.2.

Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman25 dan tauhid26
sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari
keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak
syirik, takhayul, bid’ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid
kepada Allah Subhanahu Wata’ala27.
2. Dalam Akhlaq
2.1. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi
dalam mempraktikkan akhlaq mulia28, sehingga menjadi uswah hasanah29
yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq, amanah, tabligh, dan
fathanah.
2.2. Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup
harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas30 dalam wujud
amal-amal shalih dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya’,
sombong, ishraf, fasad, fahsya, dan kemunkaran.
2.3. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang
mulia (akhlaq al-karimah) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan
diri dari akhlaq yang tercela (akhlaq al-madzmumah) yang membuat dibenci
dan dijauhi sesama.
2.4. Setiap warga Muhammadiyah di mana pun bekerja dan menunaikan
tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar
menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik
buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa
kehancuran dalam kehidupan di dunia ini.
3. Dalam Ibadah
3.1. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan
jiwa/hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutaqqin dengan beribadah
yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa/nafsu yang buruk31, sehingga
terpancar kepribadian yang shalih32 yang menghadirkan kedamaian dan
kemanfaatan bagi diri dan sesamanya.
3.2. Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdhah dengan
sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil (ibadah sunnah)
sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman
yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal shalih yang tulus sehingga
tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji.

24
25
26
27

28
29
30
31
32

Q.S. Al-Furqan (25: 63-77)
Q.S. An-Nisa (4: 136)
Q.S. Al-Ikhlash (112: 1-4)
Q.S. Al-Baqarah (2: 105, 221; An-Nisa (4: 48; Al-Maidah (5: 72; Al-‘An’am (6: 14, 22-23, 101, 121; AtTaubah (9: 6, 28, 33; Al-Haj (22: 31; Luqman (31: 13 s (d 15)
Q.S. Al-Qalam (68 : 4)
Q.S. Al Ahzab (33: 21)
Q.S. Al-Bayinah (98: 5, Hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Umar bin Khattab)
Q.S. Asy--Syams (91 : 5-8)
Q.S. Al-Ashr (103 : 3, Q.S. Ali Imran (4 : 114)
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B.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

4. Dalam Mu’amalah Duniawiyah
4.1. Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai
abdi33 dan khalifah di muka bumi34, sehingga memandang dan menyikapi
kehidupan dunia secara aktif dan positif35 serta tidak menjauhkan diri
dari pergumulan kehidupan36 dengan landasan iman, Islam, dan ihsan
dalam arti berakhlaq karimah37.
4.2. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani,
dan irfani yang mencerminkan cara berpikir yang Islami yang dapat
membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliah yang
mencerminkan keterpaduan antara orientasi habluminallah dan
habluminannas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia38.
4.3. Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami, seperti:
kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara
maksimal/optimal untuk mencapai suatu tujuan39.
KEHIDUPAN DALAM KELUARGA
1. Kedudukan Keluarga
1.1. Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai
tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan,
karenanya menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk
mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah40
yang dikenal dengan Keluarga Sakinah.
1.2. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk
benar--benar dapat mewujudkan Keluarga Sakinah yang terkait
dengan pembentukan Gerakan Jama’ah dan da’wah Jama’ah menuju
terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Fungsi Keluarga
2.1. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan
selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam juga
melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi
generasi muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan
penyempurna gerakan da’wah di kemudian hari.
2.2. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan
(uswah hasanah) dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami yakni
tertanamnya ihsan/kebaikan dan bergaul dengan ma’ruf 41, saling
menyayangi dan mengasihi42, menghormati hak hidup anak43, saling

Q.S. Al-Baqarah (2 :
Q.S. Al-Baqarah (2: 30)
Q.S. Shad (38: 27)
Q.S. Al-Qashash (28 : 77)
H. R. Bukhari-Muslim
Q.S. Ali Imran (3 : 1 12)
Q.S. Ali Imran (3: 142; Al-Insyirah (94 : 5-8)
Q.S. Ar-Rum (30 : 21)
Q.S. An-Nisa (4 : 19, 36, 128; Al-Isra (17 : 23, Luqman (31 : 14)
Q.S. Ar-Rum (30 : 21)
Q.S. Al-An’am (6 : 151, Al--Isra (17 : 31)
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menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan
pendidikan akhlaq yang mulia secara paripuma44, menjauhkan segenap
anggota keluarga dari bencana siksa neraka 45 , membiasakan
bermusyawarah dalam menyelasaikan urusan46, berbuat adil dan ihsan47,
memelihara persamaan hak dan kewajiban48, dan menyantuni anggota
keluarga yang tidak mampu49.
3. Aktifitas Keluarga
3.1. Di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka,
keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah kian dituntut perhatian
dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana
yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan
terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan
nilai--nilai ajaran Islam.
3.2. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut
keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang
ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari
praktik-praktik kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap
anggota keluarga.
3.3. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki
kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, ishlah,
dan ma’ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan
sosial yang lebih luas di masyarakat sehingga tercipta qaryah thayyibah
dalam masyarakat setempat.
3.4. Pelaksanaan shalat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas
utama, dan kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat
mendidik.
C. KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
1. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan
dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya
masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama
muslim maupun dengan non-muslim, dalam hubungan ketetanggaan bahkan
Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai
tetangga yang harus dipelihara hak-haknya.
2. Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan
keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga50, memelihara kemuliaan dan
memuliakan tetangga51, bermurah-hati kepada tetangga yang ingin menitipkan
barang atau hartanya52, menjenguk bila tetangga sakit53, mengasihi tetangga
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48
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Q.S. Al--Ahzab (33 : 59)
Q.S. At-Tahrim (66 : 6)
Q.S. At-Talaq (65 : 6, Al-Baqarah (2 : 233)
Q.S. Al-Maidah (5 : 8, An-Nahl (16 : 90)
Q.S. Al-Baqarah (2 : 228, An-Nisa (4 : 34)
Q.S. Al-Isra (17 : 26, Ar-Rum (30 : 38)
H.R. Bukhari & Muslim
H.R. Bukhari & Muslim
H.R. Bukhari & Muslim
H.R. Bukhari & Muslim
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sebagaimana mengasihi keluarga/diri sendiri54, menyatakan ikut bergembira/
senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan
perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan,
menjenguk/melayat bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurusi
sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah
lembut bila tetangga salah, jangan selidik-menyelidiki keburukan-keburukan
tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh--oleh
kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang
dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan
saling tolong menolong, dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar dengan cara
yang tepat dan bijaksana.
Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap
baik dan adil55, mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai
tetangga56, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan
dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan
prinsi-prinsip yang diajarkan Agama Islam.
Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota
Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga, maupun jama’ah (warga) dan
jam’iyah (organisasi) haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan
atas prinsip menjunjung-tinggi nilai kehormatan manusia57, memupuk rasa
persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan 58, mewujudkan kerjasama umat
manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin59, memupuk jiwa toleransi60,
menghormati kebebasan orang lain61, menegakkan budi baik 62, menegakkan
amanat dan keadilan63, perlakuan yang sama64, menepati janji65, menanamkan
kasihsayang dan mencegah kerusakan 66, menjadikan masyarakat menjadi
masyarakat yang shalih dan utama67, bertanggungjawab atas baik dan buruknya
masyarakat dengan melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar68, berusaha untuk
menyatu dan berguna/bermanfaat bagi masyarakat69, memakmurkan masjid,
menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan
sesama70, tidak berprasangka buruk kepada sesama71, peduli kepada orang miskin

H.R. Bukhari & Muslim
Q.S. Al-Mumtahanah (60 : 8)
H.R. Abu Dawud
Q.S. Al-Isra (17 : 70)
Q.S. Al-Hujarat (49 : 13)
Q.S. Al-Maidah (5 : 2)
Q.S. Fushilat (41 : 34)
Q.S. Al-balad (90 : 13, Al-Baqarah (2 : 256, An-Nisa (4 : 29, Al-Maidah (5 : 38)
Q.S. Al-Qalam (68 : 4)
Q.S. An-Nisa (4 : 57-58)
Q.S. Al-Baqarah (2 : 194, An-Nahl (16 : 126)
Q.S. Al-Isra (17 : 34)
Q.S. Al-Hasyr (59 : 9)
Q.S. Ali Imran (3 : 114)
Q.S. Ali Imran (3 : 104, 110)
Q.S. Al-Maidah (5 : 2)
Q.S. Al-Hujarat (49 : 11)
Q.S. An-Nur (24 : 4)
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dan yatim72, tidak mengambil hak orang lain73, berlomba dalam kebaikan74, dan
hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat ishlah menuju terwujudnya
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. Melaksanakan gerakan jamaah dan da’wah jamaah sebagai wujud dari
melaksanakan da’wah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan
hidup baik lahir maupun batin sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat
Islam yang sebenar-benarnya.
D. KEHIDUPAN BERORGANISASI
1. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan
dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan
menegakkan Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarbenarnya, karena itu menjadi tanggungjawab seluruh warga dan lebih-lebih
pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar
menjadikan organisasi (Persyarikatan) ini sebagai gerakan da’wah Islam yang
kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara,
melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah Persyarikatan dengan
penuh komitmen yang istiqamah, kepribadian yang mulia (shidiq, amanah, tabligh,
dan fathanah), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan
amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang
benar-benar menjadi rahmatan lil ‘alamin.
3. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di
Persyarikatan hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada
peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan
seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan
dapat merugikan kepentingan Persyarikatan.
4. Menggairahkan ruh al Islam dan ruh al jihad dalam seluruh gerakan Persyarikatan
dan suasana di lingkungan Persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar
tampil sebagai gerakan Islam yang istiqamah dan memiliki ghirah yang tinggi
dalam mengamalkan Islam.
5. Setiap anggota pimpinan Persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan
dalam bertutur-kata dan bertingkahlaku, beramal dan berjuang, disiplin dan
tanggungjawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan
kehidupan yang diperlukan.
6. Dalam lingkungan Persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu
baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan kegiatankegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin
Muhammadiyah.
7. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan
hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat (seperti Kuliah
Tujuh Menit) dan selalu mengindahkan waktu shalat dan menunaikan shalat
jama’ah sehingga tumbuh gairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi
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Q.S. Al-Baqarah (2 : 220)
Q.S. Al-Maidah (5 : 38)
Q.S. Al-Baqarah (2 : 148)
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bangunan bagi pembentukan kesalihan dan ketaqwaan dalam mengelola
Persyarikatan.
8. Para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan
menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid dan
menggiatkan peribadahan sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan amalanamalan Islam lainnya.
9. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin
dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan
kepentingan Persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan subesar-besarnya
untuk kepentingan da’wah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi.
10. Setiap anggota Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya hendaknya jangan
mengejar-ngejar jabatan dalam Persyarikatan tetapi juga jangan menghindarkan
diri manakala memperoleh amanat sehingga jabatan dan amanat merupakan
sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dan
apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasi
maupun amal usaha hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta
tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu lebih-lebih dengan
menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlaq Islam.
11. Setiap anggota pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari
fitnah, sikap sombong, ananiyah, dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya
yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya
dijunjung tinggi sebagai pemimpin.
12. Dalam setiap lingkungan Persyarikatan hendaknya dibudayakan tradisi
membangun imamah dan ikatan jamaah serta jam’iyah sehingga
Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan
da’wah yang kokoh.
13. Dengan semangat tajdid hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah
memiliki jiwa pembaru dan jiwa da’wah yang tinggi sehingga dapat mengikuti
dan memelopori kemajuan yang positif bagi kepentingan ‘izzul Islam wal muslimin
(kejayaan Islam dan kaum muslimin dan menjadi rahmatan lil ‘alamin (rahmat
bagi alam semesta).
14. Setiap anggota pimpinan dan pengelola Persyarikatan di manapun berkiprah
hendaknya bertanggungjawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan
penuh kesetiaan (komitmen yang istiqamah) dan kejujuran yang tinggi, serta
menjauhkan diri dari berbangga diri (sombong dan ananiyah) manakala dapat
mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha
Muhammadiyah pada hakikatnya karena dukungan semua pihak di dalam dan
di luar Muhammadiyah dan lebih penting lagi karena pertolongan Allah
Subhanahu Wata’ala.
15. Setiap anggota pimpinan maupun warga Persyarikatan hendaknya menjauhkan
diri dari perbuatan taqlid, syirik, bid’ah, tahayul dan khurafat.
16. Pimpinan Persyarikatan harus menunjukkan akhlaq pribadi muslim dan mampu
membina keluarga yang Islami.
E. KEHIDUPAN DALAM MENGELOLA AMAL USAHA
1. Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan
media da’wah Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan,
yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud
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Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya semua bentuk
kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya
maksud dan tujuan Persyarikatan dan seluruh pimpinan serta pengelola amal
usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan
sebaik-baiknya sebagai misi da’wah75.
Amal usaha Muhammadiyah adalah milik Persyarikatan dan Persyarikatan
bertindak sebagai Badan Hukum/Yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga
semua bentuk kepemilikan Persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi
dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum
yang berlaku. Karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha
Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan
amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat
yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya76.
Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh
pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian
pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada
kebijaksanaan Persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan
sebagai milik pribadi atau keluarga, yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan
dan bertentangan dengan amanat77.
Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang
mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut, karena itu status
keanggotaan dan komitmen pada misi Muhammadiyah menjadi sangat penting
bagi pimpinan tersebut agar yang bersangkutan memahami secara tepat tentang
fungsi amal usaha tersebut bagi Persyarikatan dan bukan semata-mata sebagai
pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingankepentingan Persyarikatan.
Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas
dirinya dalam mengemban amanah Persyarikatan. Dengan semangat amanah
tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan
oleh Persyarikatan dengan melaksanakan fungsi manajemen perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur jujurnya.
Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan
mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh
kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha
senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiq al khairat) guna
memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman.
Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal
usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran
(sesuai ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan sikap amanah dan
tanggungjawab akan kewajibannya. Untuk itu setiap pimpinan persyarikatan
hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut
dengan dasar kemampuan dan keadilan.

Q.S. Ali Imran (3: 104, 110)
Q.S. An-Nisa (4: 57)
Q.S. Al-Anfal (8 : 27)
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Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan
amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan/
kekayaan kepada pimpinan Persyarikatan secara bertanggung jawab dan
bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
9. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana
kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan
menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat da’wah maka
tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam
kehidupan bermasyarakat.
10. Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga (anggota) Muhammadiyah
yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai warga
Muhammadiyah diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan
untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk
pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan
dari amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak
memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak
pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan
bersikap berlebihan.
11. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah
berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri,
melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial
yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah.
12. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah
hendaknya memperbanyak silaturahim dan membangun hubungan-hubungan
sosial yang harmonis (persaudaraan dan kasih sayang) tanpa mengurangi
ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masingmasing.
13. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah selain
melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya juga
dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan
taqarrub kepada Allah dan memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlaq melalui
pengajian, tadarrus serta kajian Al-Quran dan As-Sunnah , dan bentuk-bentuk
ibadah dan mu’amalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh
kegiatan amal usaha Muhammadiyah.
KEHIDUPAN DALAM BERBISNIS
1. Kegiatan bisnis-ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sepanjang tidak merugikan
kemaslahatan manusia, pada umumnya semua bentuk kerja diperbolehkan, baik
di bidang produksi maupun distribusi (perdagangan) barang dan jasa. Kegiatan
bisnis barang dan jasa itu haruslah berupa barang dan jasa yang halal dalam
pandangan syariat atas dasar sukarela (taradlin).
2. Dalam melakukan kegiatan bisnis-ekonomi pada prinsipnya setiap orang dapat
menjadi pemilik organisasi bisnis, maupun pengelola yang mempunyai
kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya, ataupun menjadi keduanya
(pemilik sekaligus pengelola), dengan tuntutan agar ditempuh dengan cara yang
benar dan halal sesuai prinsip mu’amalah dalam Islam. Dalam menjalankan
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aktivitas bisnis tersebut orang dapat pula menjadi pemimpin, maupun menjadi
anak buah secara bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan dan kelayakan.
Baik menjadi pemimpin maupun anak buah mempunyai tugas, kewajiban, dan
tanggungjawab sebagaimana yang telah diatur dan disepakati bersama secara
sukarela dan adil. Kesepakatan yang adil ini harus dijalankan sebaik-baiknya
oleh para pihak yang telah menyepakatinya.
Prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang,
baik dalam lingkungan intern (organisasi) maupun dengan pihak luar (partner
maupun pelanggan). Sukarela dan adil mengandung arti tidak ada paksaan,
tidak ada pemerasan, tidak ada pemalsuan dan tidak ada tipu muslihat. Prinsip
sukarela dan keadilan harus dilandasi dengan kejujuran.
Hasil dari aktivitas bisnis-ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan (mal) pihak
yang mengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan karunia Allah
yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah.
Meskipun harta itu dicari dengan jerih payah dan usaha sendiri, tidak berarti
harta itu dapat dipergunakan semau-maunya sendiri, tanpa mengindahkan
orang lain. Harta memang dapat dimiliki secara pribadi namun harta itu juga
mempunyai fungsi sosial yang berarti bahwa harta itu harus dapat membawa
manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya dengan halal dan baik.
Karenanya terdapat kewajiban zakat dan tuntunan shadaqah, infaq, wakaf, dan
jariyah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam.
Ada berbagai jalan perolehan dan pemilikan harta, yaitu melalui (1) usaha
berupa aktivitas bisnis-ekonomi atas dasar sukarela (taradlin), (2) waris , yaitu
peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia pada ahli-warisnya, (3)
wasiat, yaitu pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat setelah
seseorang meninggal dengan syarat bukan ahli waris yang berhak menerima
warisan dan tidak melebihi sepertiga jumlah harta-pusaka yang diwariskan,
dan (4) hibah , yaitu pemberian sukarela dari/kepada seseorang. Dari semuanya
itu, harta yang diperoleh dan dimiliki dengan jalan usaha (bekerja) adalah harta
yang paling terpuji.
Kadangkala harta dapat pula diperoleh dengan jalan utang-piutang (qardlun),
maupun pinjaman (‘ariyah). Kalau kita memperoleh harta dengan jalan berutang
(utang uang dan kemudian dibelikan barang, misalnya), maka sudah pasti ada
kewajiban kita untuk mengembalikan utang itu secepatnya, sesuai dengan
perjanjian (dianjurkan perjanjian itu tertulis dan ada saksi). Dalam hal utang ini
juga dianjurkan untuk sangat berhati-hati, disesuaikan dengan kemampuan
untuk mengembalikan di kemudian hari, dan tidak memberatkan diri, serta sesuai
dengan kebutuhan yang wajar. Harta dari utang ini dapat menjadi milik yang
berutang. Peminjam yang telah mampu mengembalikan, tidak boleh menundanunda, sedangkan bagi peminjam yang belum mampu mengembalikan perlu
diberi kesempatan sampai mampu. Harta yang didapat dari pinjaman (‘ariyah),
artinya ia meminjam barang, maka ia hanya berwenang mengambil manfaat
dari barang tersebut tanpa kewenangan untuk menyewakan, apalagi
memperjualbelikan. Pada saat yang dijanjikan, barang pinjaman tersebut harus
dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan kata lain, peminjam wajib
memelihara barang yang dipinjam itu sebaik-baiknya.
Dalam kehidupan bisnis-ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing
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satu sama lain. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan dibenarkan bahkan
dianjurkan oleh agama. Perwujudan persaingan atau berlomba dalam kebaikan
itu dapat berupa pemberian mutu barang atau jasa yang lebih baik, pelayanan
pada pelanggan yang lebih ramah dan mudah, pelayanan purna jual yang lebih
terjamin, atau kesediaan menerima keluhan dari pelanggan. Dalam persaingan
ini tetap berlaku prinsip umum kesukarelaan, keadilan dan kejujuran, dan dapat
dimasukkan pada pengertian fastabiiq al khairat sehingga tercapai bisnis yang
mabrur.
8. Keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta dengan menjalankan
usaha bisnis-ekonomi ini kadangkala memperoleh hasil dengan sukses yang
merupakan rejeki yang harus disyukuri. Di pihak lain, ada orang atau organisasi
yang belum meraih sukses dalam usaha bisnis-ekonomi yang dijalankannya.
Harus diingat bahwa tolong-menolong selalu dianjurkan agama dan ini
dijalankan dalam kerangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidaklah benar
membiarkan orang lain dalam kesusahan sementara kita bersenang-senang.
Mereka yang sedang gembira dianjurkan menolong mereka yang kesusahan,
mereka yang sukses didorong untuk menolong mereka yang gagal, mereka yang
memperoleh keuntungan dianjurkan untuk menolong orang yang merugi.
Kesuksesan janganlah mendorong untuk berlaku sombong78 dan ingkar akan
nikmat Tuhan79, sedangkan kegagalan atau bila belum berhasil janganlah
membuat diri putus asa dari rahmat Allah80.
9. Harta dari hasil usaha bisnis-ekonomi tidak boleh dihambur-hamburkan dengan
cara yang mubazir dan boros. Perilaku boros disamping tidak terpuji juga
merugikan usaha pengembangan bisnis lebih lanjut, yang pada gilirannya
merugikan seluruh orang yang bekerja untuk bisnis tersebut. Anjuran untuk
berlaku tidak boros itu juga berarti anjuran untuk menjalankan usaha dengan
cermat, penuh perhitungan, dan tidak sembrono. Untuk bisa menjalankan bisnis
dengan cara demikian, dianjurkan selalu melakukan pencatatan-pencatatan
seperlunya, baik yang menyangkut keuangan maupun administrasi lainnya,
sehingga dapat dilakukan pengelolaan usaha yang lebih baik81.
10. Kinerja bisnis saat ini sedapat mungkin harus selalu lebih baik dari masa lalu
dan kinerja bisnis pada masa mendatang harus diikhtiarkan untuk lebih baik
dari masa sekarang. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari
kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan seperti itu harus
diartikan bahwa evaluasi dan perencanaan-bisnis merupakan suatu anjuran
yang harus diperhatikan82.
11. Seandainya pengelololaan bisnis harus diserahkan pada orang lain, maka
seharusnya diserahkan kepada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan
amanah yang diberikan. Kemauan dan kemampuan ini penting karena pekerjaan
apapun kalau diserahkan pada orang yang tidak mampu hanya akan membawa
kepada kegagalan. Baik kemauan maupun kemampuan itu bisa dilatih dan

78
79
80
81
82

Q.S.
Q.S.
Q.S.
Q.S.
Q.S.

Al-Isra (17: 37, Luqman (31: 18)
Ibrahim (14: 7)
Yusuf (12: 87; Al-Hijr (15: 55, 56; Az-Zumar (39: 53)
Al-Baqarah (2: 282)
Al-Hasyr (59 : 18)
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dipelajari. Menjadi kewajiban mereka yang mampu untuk melatih dan mengajar
orang yang kurang mampu.
12. Semakin besar usaha bisnis-ekonomi yang dijalankan biasanya akan semakin
banyak melibatkan orang atau lembaga lain. Islam menganjurkan agar harta itu
tidak hanya berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari
waktu ke-waktu. Dengan demikian makin banyak aktivitas bisnis memberi
manfaat pada masyarakat akan makin baik bisnis itu dalam pandangan agama.
Manfaat itu dapat berupa pelibatan masyarakat dalam kancah bisnis itu serta
lebih banyak, atau menikmati hasil yang diusahakan oleh bisnis tersebut.
13. Sebagian dari harta yang dikumpulkan melalui usaha bisnis-ekonomi maupun
melalui jalan lain secara halal dan baik itu tidak bisa diakui bahwa seluruhnya
merupakan hak mutlak orang yang bersangkutan. Mereka yang menerima harta
sudah pasti, pada batas tertentu, harus menunaikan kewajibannya membayar
zakat sesuai dengan syariat. Di samping itu dianjurkan untuk memberi infaq
dan shadaqah sebagai perwujudan rasa syukur atas ni’mat rejeki yang
dikaruniakan Allah kepadanya.
G. KEHIDUPAN DALAM MENGEMBANGKAN PROFESI
1. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan
keahliannya yang menuntut kesetiaan (komitmen), kecakapan (skill), dan
tanggunggjawab yang sepadan sehingga bukan semata-mata urusan mencari
nafkah berupa materi belaka.
2. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di
bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai
kehalalan (halalan) dan kebaikan (thayyibah), amanah, kemanfaatan, dan
kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat.
3. Setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam
profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi,
nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil lainnya yang menyebabkan
kemudharatan dan hancumya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan
umum.
4. Setiap anggota Muhammadiyah di mana pun dan apapun profesinya hendaknya
pandai bersyukur kepada Allah di kala menerima nikmat serta bershabar serta
bertawakal kepada Allah manakala memperoleh musibah sehingga memperoleh
pahala dan terhindar dari siksa.
5. Menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan
dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan
kekhalifahan di muka bumi ini.
6. Dalam menjalani profesi hendaknya mengembangkan prinsip bekerjasama
dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama dalam dosa dan
permusuhan.
7. Setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat
maupun mengamalkan shadaqah, infaq, wakaf, dan amal jariyah lain dari
penghasilan yang diperolehnya serta tidak melakukan helah (menghindarkan
diri dari hukum) dalam menginfaqkan sebagian rejeki yang diperolehnya itu.
H. KEHIDUPAN DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA
1. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa
bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai
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3.

4.

5.

wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsipprinsip etika/akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Beberapa pinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur--jujurnya
dan sesungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat 83 dan tidak boleh
menghianati amanat84, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran85, ketaatan
kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul86, mengemban
risalah Islam87, menunaikan amar ma’ruf, nahi munkar, dan mengajak orang
untuk beriman kepada Allah 88, mempedomani Al-Quran dan Sunnah 89,
mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia90, menghormati
kebebasan orang lain91, menjauhi fitnah dan kerusakan92, menghormati hak hidup
orang lain93, tidak berhianat dan melakukan kezaliman94, tidak mengambil hak
orang lain95, berlomba dalam kebaikan96, bekerjasama dalam kebaikan dan
ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalam melakukan dosa dan
permusuhan97, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga98,
memelihara keselamatan umum99, hidup berdampingan dengan baik dan
damai100, tidak melakukan fasad dan kemunkaran101, mementingkan ukhuwah
Islamiyah102, dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan ishlah.
Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah
kepada Allah dan ishlah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan
kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan
kelompok yang sempit.
Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri
(uswah hasanah) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku
politik yang kotor, membawa fitnah, fasad (kerusakan), dan hanya mementingkan
diri sendiri.
Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi amar ma’ruf dan nahi
munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh.

Q.S. An-Nisa (4: 57)
Q.S. Al-Anfal (8: 27)
85
Q.S. An-Nisa (4: 58, dst.)
86
Q.S. An-Nisa (4: 59, Al-Hasyr (59: 7)
87
Q.S. Al-Anbiya (21: 107)
88
Q.S. Ali Imran (3 : 104, 110)
89
Q.S. An-Nisa (4 : 108)
90
Q.S. Al-Hujarat (49 : 13)
91
Q.S. Al-Balad (90 : 13)
92
Q.S. Al-Hasyr (59 : 9)
93
Q.S. Al-An’am (6 : 251)
94
Q.S. Al-Furqan (25 : 19, Al-Anfal (8 : 27)
95
Q.S. Al-Maidah (5 : 38)
96
Q.S. Al--Baqarah (2 : 148)
97
Q.S. Al-Maidah (5 : 2
98
Q.S. An-Nisa (4 : 57-58
99
Q.S. At-Taubah (9 : 128
100
Q.S. Al-Mumtahanah (60 : 8)
101
Q.S. Al-Qashash (28 : 77, Ali Imran (3 : 104)
102
Q.S. Ali Imran (3 : 103)
83
84
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103
104
105
106
107
108

Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang
digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.
KEHIDUPAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN
1. Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di
dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah/
dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak103.
2. Setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah berkewajiban untuk
melakukan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara
proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya
keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya, dan
terkendalinya cara-cara pengelolaan sumberdaya alam sehingga terpelihara
kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan,
kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan sistem
kehidupan di alam raya ini104.
3. Setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah dilarang melakukan usahausaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam
termasuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan
fisik dan biotik termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya yang
menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam
kehidupan105.
4. Memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah
lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan
dan kesalihan106.
5. Melakukan tindakan-tindakan amar ma’ruf dan nahi munkar dalam
menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan--kebijakan
yang mengarah, mempengaruhi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan
tereksploitasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran,
kerusakan, dan ketidakadilan dalam kehidupan.
6. Melakukan kerjasama-kerjasama dan aksi-aksi praksis dengan berbagai pihak
baik perseorangan maupun kolektif untuk terpeliharanya keseimbangan,
kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup serta terhindarnya kerusakankerusakan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan
kekhalifahan dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi ini untuk
keselamatan hidup di dunia dan akhirat107.
KEHIDUPAN DALAM MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
1. Setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan
dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan
yang penting untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat108.

Q.S.
Q.S.
Q.S.
Q.S.
Q.S.
Q.S.

Al- Baqarah (2: 27, 60; Al-Araf (7: 56; Asy-Syu’ara (26: 152; Al-Qashas (28: 77)
Al-Maidah (5: 33; Asy-Syu’ara (26: 152)
Al-Baqarah (2: 205; Al-‘Araf (7: 56; Ar-Rum (30: 41)
Al-Maidah (5: 6; Al-‘Araf (7: 31; Al-Mudatsir (74: 4)
Al-Maidah (2: 2)
Al-Qashash (28 : 77; An-Nahl (16 : 43; Al-Mujadilah (58 : 11; At-Taubah (9 : 122)
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Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu: kritis109,
terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya110, serta senantiasa
menggunakan daya nalar111.
3. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan iman dan amal shalih yang menunjukkan derajat
kaum muslimin112 dan membentuk pribadi ulil albab113.
4. Setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki
mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberikan
peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan dan mencerahkan kehidupan
sebagai wujud ibadah, jihad, dan da’wah114.
5. Menggairahkan dan menggembirakan gerakan mencari ilmu pengetahuan dan
penguasaan teknologi baik melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan di
lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai sarana penting untuk membangun
peradaban Islam. Dalam kegiatan ini termasuk menyemarakkan tradisi membaca
di seluruh lingkungan warga Muhammadiyah.
K. KEHIDUPAN DALAM SENI DAN BUDAYA
1. Islam adalah agama ftrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan
dengan fitrah manusia 115, Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan
mengarahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaan dan kehormatan manusia
sebagai makhluq Allah.
2. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan
salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara dan
disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
3. Berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni
hukumnya mubah (boleh) selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad
(kerusakan), dlarar (bahaya), isyyan (kedurhakaan), dan ba’id ‘anillah (terjauhkan
dari Allah); maka pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan
Muhammadiyah harus sejalan dengan etika atau norma-norma Islam
sebagaimana dituntunkan Tarjih tersebut.
4. Seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah
bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah; serta
menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa ‘isyyan (kedurhakaan)
dan kemusyrikan.
5. Seni suara baik seni vokal maupun instrumental, seni sastra, dan seni pertunjukan
pada dasarnya mubah (boleh) serta menjadi terlarang manakala seni dan
ekspresinya baik dalam wujud penandaan tekstual maupun visual tersebut
menjurus pada pelanggaran norma-norma agama.
6. Setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni
dan budaya selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan juga

109
110
111
112
113
114
115

Q.S.
Q.S.
Q.S.
Q.S.
Q.S.
Q.S.
Q.S.

Al-Isra (17: 36)
Az-Zumar (39 : 18)
Yunus (10 : 10)
Al-Mujadilah (58 : 11)
Ali Imran (3 : 7, 190-191; Al-Maidah (5 : 100; Ar-Ra’d (13 : 19-20; Al-Baqarah (2 : 197)
At-Taubah (9 : 122; Al-Baqarh (2 : 151; Hadis Nabi riwayat Muslim)
Ar-Rum (30: 30)
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menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah
dan sebagai media atau sarana da’wah untuk membangun kehidupan yang
berkeadaban.
Menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban
dan kebudayaan muslim.
Bagian Keempat
TUNTUNAN PELAKSANAAN

Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk
memimpinkan pelaksanaan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ini dengan
mengerahkan segala potensi, usaha, dan kewenangan yang dimilikinya sehingga program
ini dapat berhasil mencapai tujuannya. Karenanya, berikut ini disusun langkah-langkah
pokok sebagai Tuntutan Pelaksanaan dalam mewujudkan konsep Pedoman Kehidupan
Islami dalam Muhammadiyah.
1. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah mengikat seluruh warga, pimpinan,
dan lembaga yang berada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai
program khusus yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan seharihari untuk kebaikan hidup bersama dan tegaknya Masyarakat Utama yang menjadi
rahmatan lil ‘alamin.
2. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting di
bawah kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertanggungjawab di setiap
daerah masing-masing untuk melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi
pelaksanaan program khusus Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
3. Pelaksanaan penerapan/operasionalisasi Pedoman Hidup Islami Warga
Muhammadiyah di setiap tingkatan hendaknya dikoordinasikan dan melibatkan
semua Majelis dalam satu koordinasi pelaksanaan yang terpadu dan efektif serta
efisien menuju keberhasilan mencapai tujuan.
Bagian Kelima
PENUTUP
Konsep Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah akan terlaksana dan
dapat mencapai keberhasilan jika benar-benar menjadi tekad dan kesungguhan sepenuh
hati segenap warga dan pimpinan Muhammadiyah dengan menggunakan seluruh ikhtiar
yang optimal yang didukung oleh berbagai faktor yang positif menuju tujuannya.
Dengan senantiasa memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu
Wata’ala insya Allah Muhammadiyah dapat melaksanakan program khusus yang mulia
ini sebagai wujud ibadah kepada-Nya demi tegaknya Baldatun Thayyibatun Warabbun
Ghafur.
Nashrun Minallah Wafathun Qarib.
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Lampiran V

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI MUHAMMADIYAH
TENTANG KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Bismillahirrahmanirrahiem
Pendahuluan
Muhammadiyah sebagai gerakan da’wah Islam amar ma’ruf nahi munkar
sepanjang sejarahnya senantiasa memiliki komitmen yang istiqamah dalam
menggerakkan reformasi masyarakat dan bangsa ke peningkatan kualitas kehidupan
sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang merupakan implementasi misi rahmatan
lil ‘alamin.
Muhammmadiyah memandang bahwa reformasi adalah gerakan perubahan total
yang membawa nilai-nilai kebenaran, kedamaian, keadilan dan pencerahan secara
sistemik. Pandangan Muhammadiyah yang menuntut reformasi total dan tersistem
didukung oleh kenyataan sosiologi dan bahwa kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan
sentralistik selama tiga dasawarsa telah terbukti melahirkan krisis sistem, budaya dan
alam pikiran dalam segenap sendi kehidupan bangsa.
Muhammadiyah menyadari sepenuhnya bahwa pemikiran dan pola kehidupan
keagamaan perlu dikembangkan sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, baik dalam menyelesaikan krisis maupun untuk membangun tatanan
baru dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya di tubuh bangsa ini.
Karena itu, Muhammadiyah bertekad secara proaktif untuk menggerakkan reformasi
di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya.
I.

POKOK-POKOK PIKIRAN
A. Masalah Politik dan Keamanan
1. Dalam rangka menghadapi suasana ketidakpastian kehidupan politik dan
kemandegan reformasi, para pimpinan bangsa dan elit politik perlu mencari
jalan keluar dengan lebih mengedepankan pemikiran yang jernih yang dijiwai
oleh semangat persatuan dan rekonsiliasi.
2. Pemerintah dan DPR serta seluruh kekuatan politik secara bersama-sama perlu
secara arif menegakkan etika dan moral politik dengan berusaha mengurangi
akrobatik politik yang menimbulkan kebingungan dan kegoncangan sosial.
Para elit politik dan masyarakat agar dalam memperjuangkan kepentingan
mereka, menghindarkan diri dari praktek-praktek politik kekerasan dan
kekerasan politik.
3. Pemerintah seyogyanya senantiasa menciptakan iklim yang kondusif serta
memusatkan perhatian dan menentukan agenda serta prioritas program yang
benar-benar membawa kemakmuran, kesejahteraan dan ketertiban nasional.
4. Untuk mengatasi bahaya disintegrasi bangsa, pemerintah dan seluruh
komponen bangsa perlu segera mencari dan menyelesaikan akar masalahya,
melakukan pembagian hasil sumber daya alam yang seadil-adilnya, menindak
tegas pelanggaran HAM dan berkembangnya gejala separatisme seperti yang
terjadi di Aceh, Ambon dan Irian Jaya.
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5.

Guna memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, diharapkan kepada
masyarakat untuk dapat menghargai perbedaan pendapat secara wajar dan
proporsional, sehingga tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Khusus
berkaitan dengan konflik yang berbau SARA di Maluku dan Poso,
Muhammadiyah menolak dengan tegas upaya melibatkan campur tangan asing.
6. Penyelesaian masalah Aceh dan Irian Jaya harus dilakukan dengan
mengedepankan pendekatan keadilan dan kesejahteraan sosial, termasuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tidak mengulangi lagi
pendekatan keamanan dan militer.
7. Memperhatikan berbagai kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di tanah
air, diminta kepada Pimpinan TNI untuk mengendalikan personil TNI agar
melakukan tugas profesionalnya dengan benar dan tidak memihak, serta
menindak tegas personil TNI yang terlibat dalam tindak kekerasan dan
kerusuhan tersebut.
B. Masalah Ekonomi
1. Dalam upaya mengatasi dampak krisis nasional, Pemerintah harus secara
sungguh-sungguh melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan
menetapkan konsep kebijaksanaan pemulihan yang jelas, tegas, transparan,
serta melaksanakannya secara konsisten dan konsekwen, di samping perlu
dicegah timbulnya segala faktor penghambat pemulihan dengan
menghindari tumbuhnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
baru, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi dan golongan, serta senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas
politik dan keamanan, dengan menghindarkan diri dari berbagai
pernyataan politik yang kontroversial.
2. Pemerintah perlu meninjau kembali keberadaan lembaga-lembaga ekonomi
non struktural, khususnya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Dewan
Penyehatan Usaha Nasional (DPUN), yang ternyata tidak efektif dan tidak
bermanfaat dalam mengatasi krisis nasional dan mengembalikan fungsinya
kepada lembaga-lembaga struktural yang ada.
3. Dalam mewujudkan ekonomi nasional yang kuat dan mandiri, Pemerintah
harus secara sungguh-sungguh membangun sistem ekonomi kerakyatan
yang berbasis pada potensi masyarakat dan kekhasan potensi wilayah —
baik sumber daya alam, pertanian, maupun kepariwisataan — guna
tercapainya pemerataan, pemberdayaan, kemandirian dan kemakmuran
rakyat.
4. Untuk mewujudkan keadilan dan mencegah disintegrasi bangsa, maka
Pernerintah perlu segera melaksanakan Undang-Undang No.22/1999
tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No.25/1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah secara adil dan proporsional.
Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundangundangan yang menyangkut pertanahan dan HPH yang tidak sejalan
dengan kepentingan rakyat banyak.
5. Pernbangunan pertanian hendaknya didasarkan pada pemberdayaan
petani. Khusus berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan stock
pangan nasional, maka pemerintah harus secara sungguh-sungguh
meningkatkan kemampuan produksi dan penghasilan petani, serta
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memberi perlindungan dari perlakuan yang tidak adil dalam memperoleh
haknya.
C. Masalah Sosial
1. Berkaitan dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba dan
peredaran minuman keras, maka perlu disusun kembali aturan dan
perangkat hukum yang jelas, dengan diikuti pelaksanaan secara tegas,
baik kepada pengguna, pengedar, produsen, maupun mereka yang
melindungi kegiatan tersebut.
2. Untuk mencegah maraknya peredaran pornografi yang menjurus kepada
dekadensi moral, khususnya di kalangan generasi muda, maka media
massa baik elektronik maupun cetak — tidak menyuguhkan sajian yang
bersifat pornografi dan eksploitasi selera rendah hanya untuk kepentingan
peningkatan tiras. Untuk itu Pemerintah berkewajiban untuk membuat
aturan dan rambu-rambu yang jelas tentang pelarangan pornografi dan
sanksi-sanksinya.
3. Pengiriman Tenaga Kerja lndonesia ke luar negeri, hendaknya tidak
semata-rnata ditujukan untuk mendapatkan devisa, namun juga harus
melindungi dan menghormati martabat mereka dengan memberikan
perlindungan hukum yang memadai, baik pada perekrutan, pengiriman,
penempatan maupun pengembalian mereka. Untuk itu pemerintah perlu
memberikan pengawasan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui
pelatihan-pelatihan yang sesuai, serta menindak-tegas lembaga penyalur
tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.
D. Masalah Hukum
1. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam berbagai aspeknya,
maka mutlak diperlukan adanya lembaga peradilan yang mandiri dan
bebas dari intervensi kekuasaan. Untuk ini, maka perlu segera dilakukan
secara sungguh-sungguh pemisahan lembaga yudikatif dari lembaga
eksekutif. Diperlukan pula adanya peraturan perundangan yang
mendukung kemandirian dan pemisahan tersebut, serta membersihkan
lembaga peradilan dari praktek-praktek penyalahgunaan wewenang.
2. Dalam rangka memberantas berbagai bentuk korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka aparat penegak hukum perlu menyelesaikan secara tuntas
penyalahgunaan wewenang, termasuk KKN bentuk baru (Neo-KKN)
seperti: kasus Bu!oggate dan Bruneigate serta yang sejenis. Untuk itu, maka
peran pengawasan DPR perlu lebih ditingkatkan lagi, dengan
memfungsikan Hak Interpelasi dan Hak Angket.
E. Masalah Pendidikan
1. Untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, beriman
dan berakhlak mulia, maka diperlukan perbaikan dan penyempurnaan
sistem pendidikan nasional, khususnya pembenahan kurikulum dan
tenaga kependidikan. Untuk itu pendidikan hendaknya jangan sematamata diartikan sebagai proses alih pengetahuan (transfer of knowledge) saja,
melainkan juga meliputi proses alih kemampuan/ketrampilan (transfer of
competency) dan alih nilai (transfer of values) termasuk pendidikan akhlak.
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2.

Untuk dapat terlaksananya hal yang dikemukakan pada point 1 di atas,
diperlukan peningkatan anggaran pendidikan sebesar 25 % — yang
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap — dan memperbaiki
manajemen pendidikan.
F. Masalah Kehidupan Beragama
Untuk mencegah terjadinya berbagai masalah dan konflik yang bermuatan
SARA, maka perlu dibuatkan Undang-Undang tentang hubungan antar umat
beragama, sebagai penyempurnaan Surat Keputusan Bersama dua menteri:
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.70/1977 tentang Penyiaran
Agama dan No.77/1977 tentang Bantuan Asing untuk Lembaga Keagamaan.
G. Masalah Hubungan Luar Negeri
1. Dalam rangka mendorong terbentuknya tata kehidupan dunia baru yang
setara dan berkeadilan, maka Pemerintah perlu berperan aktif dalam
penyelesaian masalah-masalah Palestina, Kashmir, Chechnya, lraq dan
negara lain secara adil dan bermartabat.
2. Untuk menjalankan politik luar negeri yang efektif, khususnya untuk
mengembalikan kepemimpinan Indonesia di antara negara-negara ASEAN
dan negara berkembang lainnya, maka pengelolaan politik luar negeri perlu
dijalankan dengan visi dan konsep yang jelas serta dilaksanakan secara
profesional, sehingga pengembangan hubungan diplomatik dan kerjasama
luar negeri tidak dilakukan secara spontan atas pertimba-ngan sesaat,
termasuk di dalamnya hubungan diplomatik dengan Israel.
II.

REKOMENDASI
1. Mendesak Pemerintah untuk secara sungguh-sungguh melakukan pemulihan
ekonomi nasional dengan menetapkan konsep yang jelas, tegas dan transparan
serta melaksanakannya secara konsisten. Untuk itu perlu segera diakhiri
berbagai pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan membingungkan,
serta menindak secara tegas berbagai bentuk penyelewengan.
2. Mendesak Pemerintah untuk segera membubarkan lembaga-lembaga ekonomi
non struktural, seperti : Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Dewan
Penyehatan Usaha Nasional (DPUN), karena dalam prakteknya lembagalembaga tersebut menimbulkan kerancuan dan duplikasi dalam penataan dan
kebijaksanaan ekonomi nasional, bahkan sering menimbulkan isu-isu kontra
produktif yang mengganggu stabilitas nasional dan kebingungan masyarakat.
3. Menyerukan kepada para pimpinan nasional dan elit politik untuk menyadari
bahwa ketidak-pastian kehidupan politik dan kecenderungan disintegrasi
bangsa telah menempatkan negara di ambang kehancuran. Untuk itu mereka
dituntut segera mencari jalan keluar bagi tercapainya rekonsiliasi dengan lebih
mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik
kelompok, serta menghindari praktek-praktek politik kekerasan dan kekerasan
politik.
4. Dalam rangka mengembalikan kestabilan kehidupan politik, pemerintah dan
DPR serta seluruh kekuatan politik secara bersama-sama dituntut untuk
menegakkan etika dan moral politik dengan berusaha mengurangi akrobatik
politik yang menimbulkan kebingungan dan kegoncangan sosial.
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5.

6.

Untuk dapat terwujudnya supremasi hukum, maka perlu segera dilakukan
langkah-langkah kongkrit, antara lain :
a. diakhirinya berbagai bentuk praktek politisasi hukum;
b. dipisahkannya secara tuntas lembaga yudikatif dari eksekutif untuk
mewujudkan peradilan yang bebas dan mandiri;
c. dibersihkannya aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan
pengacara) dari berbagai praktek penyalahgunaan wewenang dan
pelanggaran etika profesi;
d. ditegakkannya hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan
nenghindari tindakan menyepelekan dan mengabaikan hukum dalam
praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Muhammadiyah mengimbau agar segera dilaksanakan perdamaian sesegera
mungkin antara pihak-pihak yang bertikai selama ini di Maluku agar tidak
lagi terjadi saling bunuh dan saling menumpahkan darah diantara sesama
anak bangsa. Perdamaian itu harus segera diupayakan dengan tetap
memperhatikan segi-segi keadilan dan upaya penegakan hukum serta usaha
rehabilitasi psikis dan fisik anak-anak bangsa di Maluku. Pemerintah pusat
hendaknya menjadi inisiator dan pelaksana utama perdamaian di Maluku.
Dalam pada itu Muhammadiyah menolak campur tangan asing dengan alasan
apapun dalam usaha penyelesaian konflik Maluku menuju perdamaian abadi.

***
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KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
26 J.ULA - 1 J.TSANI 1426 H./ 3-8 JULI 2005 M. DI MALANG
Bismillahirrahmanirrahim
Muktamar Muhammadiyah ke-45 yang dilangsungkan pada tanggal 26 Jumadil
Ula sampai dengan 1 Jumadil Tsani 1426 H. bertepatan tanggal 3- 8 Juli 2005 bertempat di
Malang, setelah mengikuti dan mencermati dengan seksama:
1.
Sambutan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif pada
upacara pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-45 di stadion Gajayana Malang;
2.
Sambutan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono pada upacara
Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-45;
3.
Pidato Iftitah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
pada pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-45;
4.
Laporan:
a.
Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2000–2005 yang
disampaikan oleh Drs. H. Haedar Nashir, M.Si.;
b.
Laporan Pemeriksaan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa
jabatan 2000–2005 yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pemeriksa Keuangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Drs. H. Sarno Hadimulyono, Akt.
5.
Beberapa rancangan prasaran yang telah disiapkan oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah dan telah disetujui oleh Tanwir sebagai bahan materi Muktamar
ke-45 yang terdiri dari:
a.
Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad.
b.
Program Persyarikatan Periode 2005–2010.
c.
Rancangan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
6.
Hasil pemilihan Anggota PP Muhammadiyah masa jabatan 2005–2010;
7.
Tanggapan, pendapat, pembahasan, saran dan usul para peserta Muktamar yang
disampaikan baik dalam sidang-sidang Komisi maupun Pleno;
MEMUTUSKAN:
I.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 2005 – 2010
A. Mengesahkan hasil pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa
jabatan 2005–2010 sebanyak 13 orang dari hasil pemilihan 39 calon yang
diajukan oleh Tanwir, sesuai urutan perolehan suara, sebagai berikut:
1.
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
1718
2.
Drs. H. Haedar Nashir, M.Si.
1374
3.
Drs. H. Muhammad Muqoddas, Lc., M.Ag.
1285
4.
Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc.
1277
5.
Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.
1264
6.
Drs. H. A. Rosyad Sholeh
1209
7.
Drs. H. Ahmad Dahlan Rais, M.Hum
1135
8.
Drs. H. Goodwill Zubir
934
9.
Prof. H. Zamroni, Ph.D.
910
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B.
II.

10. H. M. Muchlas Abror
897
11. Prof. Dr. H.Bambang Sudibyo
881
12. Prof. Dr. H. Fasich, Apt.
802
13. dr. H. Sudibyo Markus
776
Menetapkan Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin menjadi Ketua Umum Pimpinan
Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2005–2010.

LAPORAN PP MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 2000–2005
Menerima laporan kebijakan dan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat
Muhammadiyah masa jabatan 2000–2005 dengan beberapa catatan seperti tersebut
pada lampiran I

III. PERNYATAAN PIKIRAN MUHAMMADIYAH JELANG SATU ABAD
Menerima Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad seperti tersebut
pada lampiran II.
IV. PROGRAM PERSYARIKATAN PERIODE 2005–2010
Mengesahkan rancangan Program Persyarikatan 2005–2010 sebagai PROGRAM
MUHAMMADIYAH PERIODE 2005–2010 seperti tersebut pada lampiran III.
V.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
1.
Muktamar ke-45 Muhammadiyah menerima rancangan perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah yang diusulkan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas amanat Tanwir menjadi Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah baru dengan beberapa
perbaikan, perubahan dan penyempurnaan, seperti tersebut pada Lampiran
IV A dan IV B
2.
Sehubungan dengan ketentuan pada Pasal 42 ayat (1) Anggaran Dasar baru
yang disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45, sebutan Ketua Umum
dan Sekretaris Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar
dinyatakan mulai berlaku sejak diputuskan.
3.
Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke45, untuk selanjutnya wewenang pengesahannya dikembalikan kepada Tanwir
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 39 ayat (2).
4.
Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk:
a.
Merumuskan ketentuan tentang pembentukan Cabang Muhammadiyah
Istimewa di luar negeri.
b.
Merumuskan ketentuan tentang sanksi terhadap pimpinan dan anggota
yang menyalahi ketentuan organisasi.
c.
Mengadakan perbaikan redaksi keputusan tentang perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai kaidah Bahasa Indonesia,
tanpa mengubah substansinya.
5.
Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah ada selama ini
merupakan rangkaian kesatuan tak terpisahkan dengan Anggaran Dasar
Muhammadiyah baru keputusan Muktamar ke-45.
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VI.

REKOMENDASI MUHAMMADIYAH KE-45
Menyampaikan pokok-pokok pikiran dan mengeluarkan rekomendasi seperti
tersebut pada lampiran V.
Malang, 30 Jumadil Awal 1426 H
07 Juli
2005 M
Pimpinan Sidang

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

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG LAPORAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2000-2005
Muktamar Muhammadiyah ke-45 mencermati dan membahas dengan seksama
Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005 disertai acuan Keputusan
Muktamar Muhamamdiyah ke 44 di Jakarta, Keputusan Tanwir di Denpasar, Tanwir
Makassar dan Tanwir Mataram, Usulan dan Tanggapan peserta Sidang Komisi A dan
Sidang Pleno. Muktamar ke-45 menyepakati untuk menerima Laporan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 2000-2005 dengan beberapa catatan sebagaimana tercantum
dalam butir-butir keputusan berikut ini.
I.
Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
1.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar meningkatkan aktifitas pembinaan
organisasi ke tingkat bawah secara intensif dengan berpijak kepada pedoman
yang disusun oleh Pimpinan Pusat.
2.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar memperbaiki pedoman sistim kaderisasi
dengan memperhatikan klasifikasi dan kualifikasi jenjang Diklat (pendidikan
dan pelatihan) di semua tingkatan.
3.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar dapat mengikut-sertakan Ketua-Ketua
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah apabila mengambil kebijakan yang
sifatnya mengikat seluruh warga Persyarikatan sebelum dilaksanakan sesuai
dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku dalam Persyarikatan.
II. Bidang Organisasi
1.
Kebijakan perkaderan harus ditinjau kembali terutama dalam pembinaan ruh/
jiwa agama karena semakin melemahnya nilai-nilai spiritualitas di bandingkan
intelektualitas dalam Muhammadiyah, yang mengarah pada keseimbangan
antara kedua aspek tersebut, selain yang menyangkut pembinaan keahlian/
kemampuan kader.
2.
Masa tugas dalam memimpin Amal Usaha perlu dibatasi dengan tegas sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
3.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun aturan tentang tidak
dibolehkannya Pimpinan Harian Persyarikatan untuk merangkap jabatan baik
di parpol maupun dalam internal Persyarikatan, kecuali dalam keadaan
khusus dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera membuat peta aset dan aktifitas
Persyarikatan dan data-base anggota.
5.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera melaksanakan hasil Tanwir di
Mataram tentang pengelolaan Kartu Anggota oleh Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah.
6.
Mendukung dibentuknya Penasihat dan Lajnah Tarjih dalam setiap tingkat
Persyarikatan demi kemaslahatan organisasi.
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7.

Majelis/Lembaga Pustaka disarankan untuk dihidupkan kembali karena
sesuai dengan karakteristik Muhammadiyah yang mengedepankan nilai-nilai
intelektualitas dalam gerakannya.
8.
Pelaksanaan keputusan Muktamar Muhammadiyah dan Tanwir sebaiknya
dilaporkan dalam bentuk matriks sehingga dapat dengan mudah dilihat
kegiatan-kegiatan yang telah, belum dan sedang dilakukan.
9.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera menyusun aturan yang tegas tentang
persyaratan seseorang yang akan duduk di Pimpinan Persyarikatan seperti
untuk tingkat Pimpinan Pusat minimal sudah menjadi anggota
Muhammadiyah selama 5 Tahun, PWM selama 3 tahun, dan PDM ke bawah
selama 1 tahun
10. Kebijakan yang menyangkut politik Luar Negeri perlu dilakukan dengan hatihati dan selektif.
III. Bidang Keuangan
1.
Laporan keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005 yang
disampaikan oleh Tim Verifikasi agar disempurnakan dengan menyebutkan
sumber-sumber penerimaan keuangan, dan bila dipandang perlu dilakukan
pemerikasaan oleh akuntan publik.
2.
Pimpinan Persyarikatan dalam mengelola keuangan hendaknya
memperhatikan aturan-aturan dan prinsip-prinsip keuangan yang berlaku.
3.
Pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan Persyarikatan disemua
tingkat Persyarikatan perlu dilakukan secara jujur dan amanah, dan untuk itu
pelaksanaan audit oleh akuntan publik di samping oleh BPK perlu dilakukan
setiap tahun, tidak hanya oleh Tim Verifikasi yang diangkat pada setiap akhir
periode. Untuk itu Badan/Lembaga Pengawas dan Pemeriksa Keuangan
(BPPK/LPPK) perlu dibentuk kembali pada periode 2005-2010 agar
akuntanbilitas dalam Persyarikatan dan amal usaha dapat ditingkatkan.
4.
Pelaksanaan audit oleh akuntan publik juga dilakukan pada setiap AUM (Amal
Usaha Muhammadiyah seperti sekolah, PTM, rumah sakit, Panti Asuhan,
masjid, koperasi dan lain-lain.
5.
Menggiatkan dan meningkatkan iuran anggota, sebagai usaha menghimpun
dana Persyarikatan, termasuk iuran pengelola AUM seperti infaq, siswa,
mahasiswa, guru, dosen, dokter, karyawan.
6.
Bantuan keuangan dari Pemerintah, lembaga swasta, perorangan baik dari
dalam Negeri maupun dari Luar Negeri, agar digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dan dicatat sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku.
Apabila bantuan tersebut diberikan melalui Pimpinan Persyarikatan pada
tingkat tertentu, maka penggunaannya dapat disalurkan pada berbagai
tingkatan Persyarikatan.
IV. Bidang Dakwah
1.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu melaksanakan dan meningkatan
pelaksanaan dakwah jamaah dan gerakan jamaah, dakwah kultural, keluarga
sakinah, dan dakwah pada komunitas adat terpencil (KAT) dengan bekerjasama
dengan semua komponen bangsa yang peduli.
2.
Perlu ditingkatkan adanya penyebaran mubaligh khusus ke daerah-daerah
sampai ke tingkat ranting dan daerah-daerah terpencil, seperti melalui Gerakan
1000 Da’i.
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Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun peta dakwah secara nasional
sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan dakwah.
4.
Menghidupkan kembali usaha-usaha Lembaga Dakwah Khusus untuk
pelaksanaan kegiatan dakwah pada daerah transmigrasi.
5.
Membenahi manajemen dakwah Persyarikatan secara tersistem/terorganisasi
dengan baik.
6.
Diperlukan Juklak dan Juknis untuk melaksanakan Dakwah Kultural agar lebih
operasional dan dapat dilaksanakan di seluruh lini Persyarikatan.
V. Bidang Pendidikan
1.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu menyusun ulang Kurikulum di semua
jenjang pendidikan terutama materi ISMUBARIS (Al Islam, Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris).
2.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera mengeluarkan aturan untuk
memberikan kewenangan kepada PWM dalam penyelenggaraan PTM yang
ada di daerah.
3.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun kembali tentang Qaidah
Dikdasmen terutama yang menyangkut kewenangan Persyarikatan dalam
penyelenggaraan pendidikan dengan merubah sistim pengangkatan kepalakepala sekolah Muhammadiyah yang pengangkatannya selama ini ada pada
Majlis Dikdasmen untuk diberikan kepada Persyarikatan sesuai dengan
jenjangnya.
4.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun kriteria dan persyaratan
pengangkatan guru, karyawan, lebih khusus kepala sekolah melalui proses Fit
and Proper Test sesuai dengan standar nasional.
5.
Pimpinan AUM/PTM tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan
Persyarikatan serta jabatan yayasan yang sama dengan AUM sejenisnya, dalam
keadaan khusus dapat dilakukan dengan rekomendasi PW Muhammadiyyah
dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
6.
Perlu adanya subsidi silang oleh PTM/ Sekolah Muhammadiyah yang sudah
besar dan maju kepada PTM/Sekolah Muhammadiyah yang belum besar dan
maju
7.
Perlu ketegasan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keberadaan
HW (Hizbul Wathan) di sekolah-sekolah Muhammadiyah sebagai satu satunya
gerakan kepanduan dan IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) sebagai satusatunya organisasi intra di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
8.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong aktifitas HW di lingkungan
masyarakat atau luar sekolah.
VI. Bidang Politik
1.
Menolak upaya-upaya untuk mendirikan parpol yang memakai atau
menggunakan nama atau simbol-simbol Persyarikatan Muhammadiyah.
2.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun program pendidikan politik
bagi kader-kader Muhammadiyah di semua tingkatan.
VII. Perempuan dalam Muhammadiyah
Agar keberadaan anggota Muhammadiyah perempuan dalam struktur
kepemimpinan organisasi Muhammadiyah hanya sebagai anggota pleno, yang
secara eks-officio diduduki oleh Ketua Aisyiyah.
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Lampiran II:

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG PERNYATAAN PIKIRAN
MUHAMMADIYAH JELANG SATU ABAD
(Zhawãhir al-Afkãr al-Muhammadiyyah ’Abra Qarn min al-Zamãn)
Bismillahirrahmanirrahim
Bahwa keberhasilan perjuangan Muhammadiyah yang berjalan hampir satu
abad pada hakikatnya merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta’ala
yang patut disyukuri oleh seluruh warga Persyarikatan. Dengan modal keikhlasan dan
kerja keras segenap anggota disertai dukungan masyarakat luas Muhammadiyah tidak
kenal lelah melaksanakan misi da’wah dan tajdid dalam memajukan kehidupan umat,
bangsa, dan dunia kemanusiaan. Gerakan kemajuan tersebut ditunjukkan dalam
melakukan pembaruan pemahaman Islam, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial,
serta berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa di negeri ini.
Namun disadari pula masih terdapat sejumlah masalah atau tantangan yang harus
dihadapi dan memerlukan langkah-langkah strategis dalam usianya yang cukup tua itu.
Perjuangan Muhammadiyah yang diwarnai dinamika pasang-surut itu tidak lain untuk
mencapai tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya serta dalam
rangka menyebarkan misi kerisalahan Islam sebagai rahmatan lil-‘alamin di bumi Allah
yang terhampar luas ini.
Karena itu dengan senantiasa mengharapkan ridha dan pertolongan Allah SWT
Muhammadiyah dalam usia dan kiprahnya jelang satu abad ini menyampaikan
pernyataan pikiran (zhawãhir al-afkãr/statement of mind) sebagai berikut:
A. Komitmen Gerakan
1.
Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mengemban misi da’wah dan
tajdid, berasas Islam, bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah, dan bertujuan
mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sesuai
jatidirinya senantiasa istiqamah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi
dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai
wujud ikhtiar menyebarluaskan Islam yang bercorak rahmatan lil-‘alamin. Misi
kerisalahan dan kerahmatan yang diemban Muhammadiyah tersebut secara
nyata diwujudkan melalui berbagai kiprahnya dalam pengembangan amal
usaha, program, dan kegiatan yang sebesar-besarnya membawa pada
kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia di muka
bumi ini.
2. Muhammadiyah dalam usianya jelang satu abad telah banyak mendirikan
taman kana-kanak, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, balai pengobatan,
rumah yatim piatu, usaha ekonomi, penerbitan, dan amal usaha lainnya.
Muhammadiyah juga membangun masjid, mushalla, melakukan langkahlangkah da’wah dalam berbagai bentuk kegiatan pembinaan umat yang meluas
di seluruh pelosok Tanah Air. Muhammadiyah bahkan tak pernah berhenti
melakukan peran-peran kebangsaan dan peran-peran kemanusiaannya dalam
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dinamika nasional dan global. Kiprah Muhammadiyah tersebut menunjukkan
bukti nyata kepada masyarakat bahwa misi gerakan Islam yang diembannya
bersifat amaliah untuk kemajuan dan pencerahan yang membawa pada
kemaslahatan masyarakat yang seluas-luasnya. Peran kesejarahan yang
dilakukan Muhammadiyah tersebut berlangsung dalam dinamika yang
beragam. Pada masa penjajahan sejak berdirinya tahun 1330 H/1912 M.,
Muhammadiyah mengalami cengkeraman politik kolonial sebagaimana halnya
dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia saat itu, tetapi Muhammadiyah
tetap berbuat tak kenal lelah untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Setelah
Indonesia merdeka pada masa awal dan era Orde Lama Muhammadiyah
mengalami berbagai situasi sulit akibat konflik politik nasional yang kompleks,
namun Muhammadiyah tetap berkiprah dalam da’wah dan kegiatan
kemasyarakatan. Pada era Orde Baru di bawah rezim kekuasaan yang
melakukan depolitisasi (pengebirian politik), deideologisasi (pengebirian
ideologi), dan kebijakan politik yang otoriter, Muhammadiyah juga terus
berjuang mengembangkan amal usaha dan aktivitas da’wah Islam. Sedangkan
pada masa reformasi, Muhammadiyah memanfaatkan peluang kondisi
nasional yang terbuka itu dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan
kualitas amal usaha serta aktivitas da’wahnya. Melalui kiprahnya dalam
sejarah yang panjang itu Muhammadiyah telah diterima oleh masyarakat luas
baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional sebagai salah satu pilar
kekuatan Islam yang memberi sumbangan berharga bagi kemajuan peradaban
umat manusia.
3.
Kiprah dan langkah Muhammadiyah yang penuh dinamika itu masih
dirasakan belum mencapai puncak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan
cita-citanya, sehingga Muhammadiyah semakin dituntut untuk meneguhkan
dan merevitalisasi gerakannya ke seluruh lapangan kehidupan. Karena itu
Muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya
sehingga di era kehidupan modern abad ke-21 yang kompleks ini sesuai dengan
Keyakinan dan Kepribadiannya dapat tampil sebagai pilar kekuatan gerakan
pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan.
Pandangan Keagamaan
1.
Muhammadiyah dalam melakukan kiprahnya di berbagai bidang kehidupan
untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan dilandasi oleh
keyakinan dan pemahaman keagamaan bahwa Islam sebagai ajaran yang
membawa misi kebenaran Ilahiah harus didakwahkan sehingga menjadi
rahmatan lil-‘alamin di muka bumi ini. Bahwa Islam sebagai Wahyu Allah
yang dibawa para Rasul hingga Rasul akhir zaman Muhammad Saw., adalah
ajaran yang mengandung hidayah, penyerahan diri, rahmat, kemaslahatan,
keselamatan, dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.
Keyakinan dan paham Islam yang fundamental itu diaktualisasikan oleh
Muhammadiyah dalam bentuk gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah
dan tajdid untuk kemaslahatan hidup seluruh umat manusia.
2.
Misi da’wah Muhammadiyah yang mendasar itu merupakan perwujudan dari
semangat awal Persyarikatan ini sejak didirikannya yang dijiwai oleh pesan
Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran 104, yang artinya: “Dan hendaklah
ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
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menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah
orang-orang yang beruntung”. Kewajiban dan panggilan da’wah yang luhur
itu menjadi komitmen utama Muhammadiyah sebagai ikhtiar untuk menjadi
kekuatan Khaira Ummah sekaligus dalam membangun masyarakat Islam yang
ideal seperti itu sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran
ayat 110, yang artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka
adalah orang-orang yang fasik.”. Dengan merujuk pada Firman Allah dalam
Al-Quran Surat Ali Imran 104 dan 110, Muhammadiyah menyebarluaskan
ajaran Islam yang komprehensif dan multiaspek itu melalui da’wah untuk
mengajak pada kebaikan (Islam), al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar
(mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar), sehingga
umat manusia memperoleh keberuntungan lahir dan batin dalam kehidupan
ini. Da’wah yang demikian mengandung makna bahwa Islam sebagai ajaran
selalu bersifat tranformasional; yakni dakwah yang membawa perubahan yang
bersifat kemajuan, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai keutamaan
lainnya untuk kemaslahatan serta keselamatan hidup umat manusia tanpa
membeda-bedakan ras, suku, golongan, agama, dan lain-lain.
Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dikenal sebagai
pelopor gerakan tajdid (pembaruan). Tajdid yang dilakukan pendiri
Muhammadiyah itu bersifat pemurnian (purifikasi) dan perubahan ke arah
kemajuan (dinamisasi), yang semuanya berpijak pada pemahaman tentang
Islam yang kokoh dan luas. Dengan pandangan Islam yang demikian Kyai
Dahlan tidak hanya berhasil melakukan pembinaan yang kokoh dalam akidah,
ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan
dalam amaliah mu’amalat dunyawiyah sehingga Islam menjadi agama yang
menyebarkan kemajuan. Semangat tajdid Muhammadiyah tersebut didorong
antara lain oleh Sabda Nabi Muhammad s.a.w., yang artinya: “Sesungguhnya
Allah mengutus kepada umat manusia pada setiap kurun seratus tahun orang
yang memperbarui ajaran agamanya” (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud
dari Abi Hurairah). Karena itu melalui Muhammadiyah telah diletakkan suatu
pandangan keagamaan yang tetap kokoh dalam bangunan keimanan yang
berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus mengemban tajdid
yang mampu membebaskan manusia dari keterbelakangan menuju kehidupan
yang berkemajuan dan berkeadaban.
Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa masyarakat Islam yang sebenarbenarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud aktualisasi ajaran
Islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak
masyarakat tengahan (ummatan wasatha) yang berkemajuan baik dalam wujud
sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial, dan lingkungan fisik yang
dibangunnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki
keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan
spiritualitas, aqidah dan muamalat, individual dan sosial, duniawi dan
ukhrawi, sekaligus menampilkan corak masyarakat yang mengamalkan nilainilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kerjakeras, kedisiplinan,
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dan keunggulan dalam segala lapangan kehidupan. Dalam menghadapi
dinamika kehidupan, masyarakat Islam semacam itu selalu bersedia
bekerjasama dan berlomba-lomba dalam serba kebaikan di tengah persaingan
pasar-bebas di segala lapangan kehidupan dalam semangat “berjuang
menghadapi tantangan” (al-jihad li al-muwajjahat) lebih dari sekadar “berjuang
melawan musuh” (al-jihad li al-mu’aradhah). Masyarakat Islam yang dicitacitakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat
madani, yaitu masyarakat kewargaan (civil-society) yang memiliki keyakinan
yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah, demokratis, berkeadilan, otonom, berkemajuan,
dan berakhlak-mulia (al-akhlaq al-karimah). Masyarakat Islam yang semacam
itu berperan sebagai syuhada ‘ala al-nas di tengah berbagai pergumulan hidup
masyarakat dunia. Karena itu, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang
bercorak “madaniyah” tersebut senantiasa menjadi masyarakat yang serba
unggul atau utama (khaira ummah) dibandingkan dengan masyarakat lainnya.
Keunggulan kualitas tersebut ditunjukkan oleh kemampuan penguasaan atas
nilai-nilai dasar dan kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban umat
manusia, yaitu nilai-nilai ruhani (spiritualitas), nilai-nilai pengetahuan (ilmu
pengetahuan dan tekonologi), nilai-nilai materi (ekonomi), nilai-nilai kekuasaan
(politik), nilai-nilai keindahan (kesenian), nilai-nilai normatif berperilaku
(hukum), dan nilai-nilai kemasyarakatan (budaya) yang lebih berkualitas.
Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya bahkan senantiasa memiliki
kepedulian tinggi terhadap kelangsungan ekologis (lingkungan hidup) dan
kualitas martabat hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam
relasi-relasi yang menjunjung tinggi kemaslahatan, keadilan, dan serba
kebajikan hidup. Masyarakat Islam yang demikian juga senantiasa
menjauhkan diri dari perilaku yang membawa pada kerusakan (fasad fi alardh), kedhaliman, dan hal-hal lain yang bersifat menghancurkan kehidupan.
Pandangan tentang Kehidupan
1.
Muhammadiyah memandang bahwa era kehidupan umat manusia saat ini
berada dalam suasana penuh paradoks. Kemajuan dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa dibarengi dengan berbagai
dampak buruk seperti lingkungan hidup yang tercemar (polusi) dan mengalami
eksploitasi besar-besaran yang tak terkendali, berkembangnya nalarinstrumental yang memperlemah naluri-naluri alami manusia, lebih jauh lagi
melahirkan sekularisasi kehidupan yang menyebabkan manusia kehilangan
keseimbangan-keseimbangan hidup yang bersifat religius. Kemajuan
kehidupan modern yang melahirkan antitesis post-modern juga diwarnai oleh
kecenderungan yang bersifat serba-bebas (supra-liberal), serba-boleh (anarkhis),
dan serba-menapikan nilai (nihilisme), sehingga memberi peluang semakin
terbuka bagi kemungkinan anti-agama (agnotisme) dan anti-Tuhan (atheisme)
secara sistematis. Demokrasi, kesadaran akan hak asasi manusia, dan
emansipasi perempuan juga telah melahirkan corak kehidupan yang lebih
egaliter dan berkeadilan secara meluas, tetapi juga membawa implikasi pada
kebebasan yang melampau batas dan egoisme yang serba liberal, yang jika
tanpa bingkai moral dan spiritual yang kokoh dapat merusak hubunganhubungan manusia yang harmoni.
2.
Dalam memasuki babak baru globalisasi, selain melahirkan pola hubungan
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positif antarbangsa dan antarnegara yang serba melintasi, pada saat yang
sama melahirkan hal-hal negatif dalam kehidupan umat manusia sedunia. Di
era global ini masyarakat memiliki kecenderungan penghambaan terhadap
egoisme (ta’bid al-nafs), penghambaan terhadap materi (ta’bid al-mawãd),
penghambaan terhadap nafsu seksual (ta’bid al-syahawãt), dan penghambaan
terhadap kekuasaan (ta’bid al-siyasiyyah) yang menggeser nilai-nilai fitri
(otentik) manusia dalam bertauhid (keimanan terhadap Allah SWT) dan hidup
dalam kebaikan di dunia dan akhirat. Globalisasi juga telah mendorong
ekstrimisme baru berupa lahirnya fanatisma primordial agama, etnik, dan
kedaerahan yang bersifat lokal sehingga membangun sekat-sekat baru dalam
kehidupan. Perkembangan global pasca perang-dingin (keruntuhan
Komunisme) juga ditandai dengan pesatnya pengaruh Neo-liberalisme yang
semakin mengokohkan dominasi Kapitalisme yang lebih memihak kekuatankekuatan berjuasi sekaligus kian meminggirkan kelompok-kelompok
masyarakat yang lemah (dhu’afã) dan tertindas (mustadh’afîn), sehingga
melahirkan ketidak-adilan global yang baru. Namun globalisasi dan alam
kehidupan modern yang serba maju saat ini juga dapat dimanfaatkan oleh
gerakan-gerakan Islam seperti Muhammadiyah untuk memperluas solidaritas
umat manusia sejagad baik sesama umat Islam (ukhuwah islamiyyah) maupun
dengan kelompok lain (‘alãqah insãniyyah), yang lebih manusiawi dan
berkeadaban tinggi.
3.
Karena itu Muhammadiyah mengajak seluruh kekuatan masyarakat, bangsa,
dan dunia untuk semakin berperan aktif dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar
pencerahan di berbagai lapangan dan lini kehidupan sehingga kebudayaan
umat manusia di alaf baru ini menuju pada peradaban yang berkemajuan
sekaligus bermoral tinggi.
Tanggungjawab Kebangsaan dan Kemanusiaan
1.
Muhammadiyah memandang bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah berada
dalam suasana transisi yang penuh pertaruhan. Bahwa keberhasilan atau
kegagalan dalam menyelesaikan krisis multiwajah akan menentukan nasib
perjalanan bangsa ke depan. Masalah korupsi, kerusakan moral dan spiritual,
pragmatisme perilaku politik, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial,
separatisme, kerusakan lingkungan, dan masalah-masalah nasional lainnya
jika tidak mampu diselesaikan secara sungguh-sungguh, sistematik, dan
fundamental akan semakin memperparah krisis nasional. Wabah masalah
tersebut menjadi beban nasional yang semakin berat dengan timbulnya berbagai
musibah dan bencana nasional seperti terjadi di Aceh, Nias, dan daerah-daerah
lain yang memperlemah dayatahan bangsa. Krisis dan masalah tersebut bahkan
akan semakin membebani tubuh bangsa ini jika dipertautkan dengan kondisi
sumberdaya manusia, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur nasional
maupun lokal yang jauh tertinggal dari kemajuan yang dicapai bangsa lain.
2.
Bangsa Indonesia juga tengah berada dalam pertaruhan ketika berhadapan
dengan perkembangan dunia yang berada dalam cengkeraman globalisasi,
politik global, dan berbagai tarik-menarik kepentingan internasional yang
diwarnai hegemoni dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Indonesia
bahkan menjadi lahan paling subur dan tempat pembuangan limbah sangat
mudah dari globalisasi dan pasar bebas yang berwatak neo-liberal. Jika tidak
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E.

memiliki daya adaptasi, filter, dan integritas kepribadian yang kookoh maka
bangsa ini juga akan terombang-ambing dalam hegemoni dan liberalisasi politik
global yang penuh konflik dan kepentingan. Pada saat yang sama bangsa ini
juga tengah berhadapan dengan relasi-relasi baru yang dibawa oleh
multikulturalisme yang memerlukan orientasi kebudayaan dan tatanan sosial
baru yang kokoh.
3.
Dalam menghadapi masalah dan tantangan internal maupun eksternal itu
bangsa Indonesia memerlukan mobilisasi seluruh potensi dan kemampuan
baik berupa sumberdaya manusia, sumberdaya alam, modal sosial-kultural,
dan berbagai dayadukung nasional yang kuat dan dikelola dengan sebaikbaiknya. Dalam kondisi yang sangat penuh pertaruhan dan sarat tantangan
tersebut maka sangat diperlukan kepemimpinan yang handal dan visioner
baik yang didukung kemampuan masyarakat yang mandiri baik di ingkat
nasional maupun lokal agar berbagai masalah, tantangn, dan potensi bangsa
ini mampu dihadapi serta dikelola dengan sebaik-baiknya.
4.
Bangsa Indonesia yang mayoritas muslim juga tidak lepas dari perkembangan
yang dihadapi saudara-saudaranya di dunia Islam. Mayoritas dunia Islam
selain dililit oleh masalah-masalah nasional masing-masing, pada saat yang
sama berada dalam dominasi dan hegemoni politik Barat yang banyak
merugikan kepentingan-kepentingan dunia Islam. Sementara antar dunia Islam
sendiri selain tidak terdapat persatuan yang kokoh, juga masih diwarnai oleh
persaingan dan konflik yang sulit dipertemukan, sehingga semakin
memperlemah posisi umat Islam dalam percaturan internasional. Kendati
begitu, masih terdapat secercah harapan ketika Islam mulai berkembang di
neger-negeri Barat dan terjadi perkembangan alam pikiran baru yang membawa
misi perdamaian, kemajuan, dan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi alam
semesta.
Agenda dan Langkah Ke Depan
1.
Dalam menghadapi masalah bangsa, umat Islam, dan umat manusia sedunia
yang bersifat kompleks dan krusial sebagaimana digambarkan itu
Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan nasional akan terus memainkan
peranan sosial-keagamaannya sebagaimana selama ini dilakukan dalam
perjalanan sejarahnya. Usia jelang satu abad telah menempa kematangan
Muhammadiyah untuk tidak kenal lelah dalam berkiprah menjalankan misi
da’wah dan tajdid untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan.
Jika selama ini Muhammadiyah telah menorehkan kepeloporan dalam
pemurnian dan pembaruan pemikrian Islam, pengembangan pendidikan Islam,
pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, serta dalam pembinaan kecerdasan
dan kemajuan masyarakat; maka pada usianya jelang satu abad ini
Muhammadiyah selain melakukan revitalisasi gerakannya juga berikhtiar
untuk menjalankan peran-peran baru yang dipandang lebih baik dan lebih
bermasalahat bagi kemajuan peradaban.
2.
Peran-peran baru sebagai wujud aktualisasi gerakan da’wah dan tajdid yang
dapat dikembangkan Muhammadiyah antara lain dalam menjalankan peran
politik kebangsaan guna mewujudkan reformasi nasional dan mengawal
perjalanan bangsa tanpa terjebak pada politik-praktik (politik kepartaian) yang
bersifat jangka pendek dan sarat konflik kepentingan. Dengan bingkai Khittah
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3.

4.

Ujung Pandang tahun 1971 dan Khittah Denpasar tahun 2002, Muhammadiyah
secara proaktif menjalankan peran dalam pemberanrasan korupsi, penegakan
supremasi hukum, memasyarakatkan etika berpolitik, pengembangan
sumberdaya manusia, penyelamatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam,
memperkokoh integrasi nasional, membangun karakter dan moral bangsa, serta
peran-peran kebangsaan lainnya yang bersifat pencerahan. Muhammadiyah
juga akan terus menjalankan peran dan langkah-langkah sistematik dalam
mengembangkan kehidupan masyarakat madani (civil society) melalui aksiaksi da’wah kultural yang mengrah pada pembentukan masyarakat Indonesia
yang demokratis, otonom, berkeadilan, dan berakhlak mulia.
Dalam pergaulan internasional dan dunia Islam, Muhammadiyah juga
terpanggil untuk menjalankan peran global dalam membangun tatanan dunia
yang lebih damai, adil, maju, dan berkeadaban. Muhammadiyah menyadari
pengaruh kuat globalisasi dan ekspansi neo-liberal yang sangat mencengkeram
perkembangan masyarakat dunia saat ini. Dalam perkembangan dunia yang
sarat permasalahan dan tantangan yang kompleks di abad ke-21 itu
Muhammadiyah dituntut untuk terus aktif memainkan peran kerisalahannya
agar umat manusia sedunia tidak terseret pada kehancuran oleh keganasan
globalisasi dan neo-liberal, pada saat yang sama dapat diarahkan menuju
pada keselamatan hidup yang lebih hakiki serta memiliki peradaban yang
lebih maju dan berperadaban mulia.
Khusus bagi umat Islam baik di tingkat lokal, naional, maupun global
Muhammadiyah dituntut untuk terus maminkan peran da’wah dan tajdid
secara lebih baik sehingga kaum muslimin menjadi kekuatan penting dan
menentukan dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban di era modern
yang penuh tantangan ini. Era kebangkitan Islam harus terus digerakkan ke
arah kemajuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam.
Umat Islam harus tumbuh menjadi khaira ummah yang memiliki martabat
tinggi di hadapan komunitas masyarakat lain di tingkat lokal, nasional, dan
global. Di tengah dinamika umat Islam yang semacam itu Muhammadiyah
harus tetap istiqamah dan terus melakukan pembaruan dalam menjalankan
dan mewujudkan misi Islam sebagai rahmatan lil-‘alamin di bumi Allah yang
tercinta ini.

Demikian Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad sebagai
ungkapan keyakinan, komitmen, pemikiran, sikap, dan ikhtiar mengenai kehadiran
dirinya sebagai Gerakan Islam yang mengemban misi da’wah dan tajdid dalam memasuki
usianya hampir seratus tahun. Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad
tersebut menjadi bingkai dan arah bagi segenap anggota dan pimpinan Persyarikatan
baik dalam menghadapi perkembangan kehidupan maupun dalam melaksanakan usahausaha menuju tercapainya tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung
tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Akhirnya, dengan senantiasa memohon ridha dan karunia Allah SWT., semoga kiprah
Muhammadiyah di pentas sejarah ini membawa kemasalahatn bagi hidup umat manusia
dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Nashr min Allah wa fath qarib.
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Lampiran III:
KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG
PROGRAM MUHAMMADIYAH 2005-2010
BAB I
MUQADDIMAH
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah bahwa dengan limpahan ridha, karunia, hidayah, dan taufik
Allah SWT maka Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dapat menjalankan dakwah
dan tajdid untuk membawa keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.
Gerakan dakwah dan tajdid yang dijalankan oleh Muhammadiyah diwujudkan melalui
berbagai usaha yang kemudian diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang
tujuan utamanya menuju tercapainya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Muhammadiyah dalam menjalankan program dan kegiatan senantiasa
dilandasai, dijiwai, dan diarahkan oleh ajaran Islam yang antara lain menyuruh manusia
untuk berdakwah, beribadah, bermu’amalah, dan berjihad sebagaimana pesan Allah
SWT dalam al-Quran di bawah ini:
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orangorang yang beruntung (QS Ali Imran: 104)
(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya
mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan
mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan
(QS Al-Hajj: 41)
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan
mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka (QS AsSyura: 38)
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: 69)
A.

Latar Belakang Permasalahan
Posisi Muhammadiyah dalam kehidupan nasional, dunia Islam, dan
perkembangan global ditandai dengan lima peran yang secara umum menggambarkan
misi Persyarikatan. Kelima peran tersebut adalah:
Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terus mendorong tumbuhnya
gerakan pemurnian ajaran Islam dalam masalah yang baku (al-tsawabit) dan
pengembangan pemikiran dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang menitikberatkan
aktivitasnya pada dakwah amar makruf nahi munkar. Muhammadiyah bertanggung
jawab atas berkembangnya syiar Islam di Indonesia, dalam bentuk: 1) makin dipahami
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dan diamalkannya ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, 2) kehidupan umat yang makin bermutu, yaitu umat yang cerdas, berakhlak
mulia, dan sejahtera.
Kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan semangat tajdid yang
dimilikinya terus mendorong tumbuhnya pemikiran Islam secara sehat dalam berbagai
bidang kehidupan. Pengembangan pemikiran Islam yang berwatak tajdid tersebut sebagai
realisasi dari ikhtiar mewujudkan risalah Islam sebagai rahmatan lil-alamin yang berguna
dan fungsional bagi pemecahan permasalahan umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan
dalam tataran peradaban global.
Ketiga, sebagai salah satu komponen bangsa, Muhammadiyah bertanggung jawab
atas berbagai upaya untuk tercapainya cita-cita bangsa dan Negara Indonesia,
sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Konstitusi Negara. Upaya-upaya tersebut
melalui: 1) penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih, 2) perluasan kesempatan
kerja, hidup sehat dan berpendidikan yang bebas dari kemiskinan, 3) peneguhan etika
demokrasi dalam kehidupan ekonomi dan politik, 4) pembebasan kehidupan berbangsa
dan bernegara dari praktek kemunkaran dan kemaksiatan;
Keempat, sebagai warga Dunia Islam, Muhammadiyah bertanggung jawab atas
terwujudnya kemajuan umat Islam di segala bidang kehidupan, bebas dari ketertinggalan,
keterasingan, dan keteraniayaan dalam percaturan dan peradaban global. Dengan peran
di dunia Islam yang demikian itu Muhammadiyah berkiprah dalam membangun
peradaban dunia Islam yang semakin maju sekaligus dapat mempengaruhi
perkembangan dunia yang semakin adil, tercerahkan, dan manusiawi.
Kelima, sebagai warga dunia, Muhammadiyah senantiasa bertanggungjawab atas
terciptanya tatanan dunia yang adil, sejahtera, dan berperadaban tinggi sesuai dengan
misi membawa pesan Islam sebagai rahmatan lil-alamin. Peran global tersebut merupakan
keniscayaan karena di satu pihak Muhammadiyah merupakan bagian dari dunia global,
di pihak lain perkembangan dunia di tingkat global tersebut masih ditandai oleh berbagai
persoalan dan krisis yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan
peradabannya karena keserakahan negara-negara maju yang melakukan eksploitasi di
banyak aspek kehidupan.
Dalam merealisasikan peran-peran tersebut, Muhammadiyah perlu merumuskan
strategi gerakannya, yang diwujudkan dalam Program Persyarikatan. Program tersebut
bersifat realistis dan antisipatif guna menjawab berbagai persoalan umat Islam, bangsa,
dan dunia kemanusiaan, dengan berpijak pada capaian program Muhammadiyah sampai
saat ini Di sisi lain, mengingat eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan yang berada
langsung dalam puasaran dinamika umat dan masyarakat, maka Program Persyarikatan
dirumuskan secara terintegrasi, baik secara vertikal maupun horisontal, serta
berkesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaannya di semua tingkatan,
organisasi otonom, dan amal usaha Muhammadiyah. Upaya untuk merealisasikan misi
Persyarikatan Muhammadiyah dalam usia yang hampir genap satu abad ini tentu
bersinggungan dan memiliki kaitan dengan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi
oleh umat manusia saat ini, baik dalam lingkup global maupun nasional.
1. Kecenderungan Global
Dalam beberapa dekade mendatang kita masih akan menghadapi sebuah dunia
yang ditandai oleh lima realitas besar (great reality), yakni pertama, hegemoni Amerika
Serikat (AS); kedua, berlanjutnya dominasi peradaban Barat; ketiga, kekuasaan pasar (market
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forces) dan globalisasi; keempat, pergeseran teknologi industri ke teknologi digital, berikut
kesenjangan digital (digital divide), dan kelima, terhimpitnya peradaban Islam dalam
perkembangan keempat realitas besar sebelumnya.
Perkembangan global tersebut diwarnai beberapa paradoks. Bahwa proses
modernisasi dan industrialisasi tingkat lanjut telah menghadirkan realitas-realitas baru,
namun pada saat yang sama mengikis kearifan-kearifan lama yang sesungguhnya
dibutuhkan oleh manusia, seperti rasa kedalaman, kebersamaan, serta spiritualitas.
Globalisasi informasi di satu sisi telah mampu meleburkan sekat-sekat geografis
antarnegara karena kita dapat mengikuti perkembangan mengenai apa yang terjadi di
belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi di sisi lain sekat-sekat
budaya terasa semakin mengkristal dengan semakin meluasnya konflik yang
dilatarbelakangi oleh perbedaan keyakinan serta kepentingan politik dan ekonomi.
Sementara itu, dampak buruk dari globalisme atau globalisasi ekonomi yang
didesakkan dari atas, dari pusat ke pinggiran (periferi), mulai memperlihatkan sosoknya
sebagai ancaman baru bagi perkembangan masyarakat, khususnya di negara-negara
Dunia Ketiga. Paling sedikit dapat ditemukan sembilan ancaman globalisasi yang
menghantui dunia saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Pertama, pengaburan
batas-batas kultural dan geografis/ekologis sehingga kemampuan menyesuaikan diri
dan daya tahan menurun, terutama bagi masyarakat atau bangsa yang lemah. Kedua,
terbaginya ekonomi dunia menjadi dua bagian, yaitu negara-negara yang kaya tenaga
otot serta negara-negara yang kaya tenaga otak. Ketiga, gaya pikir dipengaruhi oleh
produsen informasi dan penyebarnya yang dominan, sehingga menimbulkan gangguan
yang tidak dapat diadaptasi di belahan Selatan. Keempat, sepintas lalu uang dipikat dan
mengalir dengan gegap-gempita ke Selatan, tetapi kenyataannya uang diam-diam lebih
banyak mengalir ke Utara. Sedang arus barang dan tenaga kerja juga tidak seimbang.
Kelima, hak-hak manusia yang dipropagandakan adalah versi Barat dengan bersandar
pada individualisme. Hak-hak kelompok banyak terlanggar dan diabaikan, serta hakhak manusia dikalahkan oleh hak-hak modal. Keenam, terancamnya demokrasi oleh
globalisme. Demokrasi berarti banyak pilihan, multiopsional, tiap-tiap manusia dan
negara bebas memilih yang terbaik untuk dirinya. Sedangkan globalisme mengurangi
penganekaragaman di dunia yang sangat bervariasi. Ketujuh, konsumsi dirangsang oleh
iklan dapat dilihat setiap waktu dalam media massa, kebutuhan didikte oleh nagara
ekonomi kuat sesuai dengan gagasan mereka dan internasionalisasi pertanian dan pangan
menentukan pemenang dan pekalah dalam persaingan yang disanjung-sanjung melebihi
kerjasama. Kedelapan, globalisasi sistem pangan menambah kesenjangan negara kaya
dan miskin, serta merangsang konsumerisme yang hampir tak terbatas. Kesembilan, kontak
budaya terjadi dalam skala besar, cepat, multidimensional dan serempak, sehingga tidak
dapat dielakkan terjadinya peniadaan budaya, kesalahan adaptasi, dan kegoncangan
budaya. Pengaruh mencolok terlihat dalam kultur pop, baik dalam musik, informasi,
bahasan, film, makanan, pakaian, gaya hidup, administrasi publik dan usaha, mode dan
kegemaran, arsitektur, rekreasi, sikap mental, pertanian, maupun pendidikan. Hal yang
harus diwaspadai adalah lunturnya identitas dan kesalahan asimilasi, yang mengancam
masa depan peradaban.
Meluasnya peradaban global dalam konteks dunia Islam juga memunculkan
beragam pemikiran Islam dan paham keagamaan seperti konservatisme, fundamentalisme,
radikalisme, tradisionalisme, dan liberalisme, yang cenderung melakukan klaim
kebenaran sepihak dan menafikan pihak lain. Selain tidak produktif bagi kemajuan dunia
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Islam, kecenderungan demikian tidak menyelesaikan problem kemiskinan,
keterbelakangan, dan rendahnya mutu pendidikan yang dihadapi Dunia Islam. Pada
saat yang sama paradoks besar juga terjadi dalam kehidupan umat Islam ketika umat
Islam saat ini sedang mendapat sorotan negatif dengan label teroris dan lekat dengan
citra keterbelakangan, sedangkan populasi umat Islam dan kegairahan untuk mengenal
Islam di negara-negara Barat semakin meningkat. Kecenderungan global tersebut menjadi
sebuah tantangan besar bagi umat Islam, khususnya Muhammadiyah, untuk
menunjukkan wajah Islam yang rahmatan lil-alamin dan mampu menjadi bagian dari
pemecahan atas berbagai problematika masyarakat modern.
2. Kecenderungan Nasional
Bangsa Indonesia saat ini sedang memasuki fase baru yang dikenal sebagai era
Reformasi. Era baru ini diharapkan dapat membawa perubahan ke arah perbaikan sistem
politik dan ekonomi negara yang sedang dilanda krisis multidimensi. Namun
perkembangan bangsa di awal era yang masih berusia sangat muda ini belum begitu
menggembirakan dan belum menampakkan perubahan yang signifikan. Pada masa
transisi ini penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum mendapat perhatian
yang serius. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak jelasnya penanganan berbagai kasus
pelanggaran HAM serta upaya penegakan hukum yang masih terkesan diskriminatif,
yang membuat masyarakat semakin ragu terhadap reformasi khususnya lembaga
peradilan di Indonesia.
Dalam bidang ekonomi, bangsa ini masih dihadapkan pada kesenjangan ekonomi
masyarakat yang semakin lama justru semakin melebar. Masyarakat yang kaya semakin
kaya dan masyarakat yang miskin semakin miskin. Kondisi ini membuat Indonesia sangat
rentan terhadap gejolak sosial. Praktik korupsi yang mengakar sangat kuat juga menjadi
masalah tersendiri bagi upaya pemulihan krisis ekonomi yang tidak berangsur pulih. Di
bidang pendidikan, negeri ini sulit menghindar dari kecenderungan komersialisasi
pendidikan karena keterbatasan pemerintah dalam membiayai dan memberikan pelayanan
pendidikan yang memadai bagi anak-anak usia sekolah. Biaya pendidikan yang semakin
sulit dijangkau oleh rakyat miskin mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin
menganga dan menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan sosial.
Masalah lain yang juga tampak menyolok ialah kecenderungan kian melemahnya
karakter bangsa dan meluasnya penyakit-penyakit sosial dalam masyarakat seperti kekerasan,
kriminalitas, perjudian, dan lain-lain yang merusak nilai-nilai agama dan moral bangsa.
Lemahnya karakter bangsa juga dapat ditunjukkan dalam praktik kehidupan politik dan
perilaku para politisi maupun pejabat negara/pemerintahan, yang terlibat dalam korupsi,
penyalahgunaan kekuasaan, dan memanfaatkan peluang untuk aji mumpung. Wajah politik
dan kehidupan nasional menunjukkan kecenderungan pada pragmatisme dan oportunisme,
sehingga banyak masalah tidak terselesaikan, amanat rakyat terabaikan, dan agenda-agenda
strategis bangsa tidak memperoleh perhatian yang serius.
3.

Konteks Muhammadiyah
a. Refleksi perjalanan Muhammadiyah
Sebagai sebuah gerakan Islam yang lahir pada tahun 1912 Masehi dan
kini hampir memasuki usia 100 tahun, telah banyak yang dilakukan oleh
Muhammadiyah bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara luas. Sehingga
harus diakui bahwa Muhammadiyah memiliki kontribusi dan perhatian yang
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cukup besar dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka
mencapai tujuan Muhammadiyah untuk “menegakkan dan menjunjung tinggi
agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,”
Persyarikatan Muhammadiyah telah menempuh berbagai usaha meliputi bidang
dakwah, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya, yang secara
operasional dilaksanakan melalui berbagai institusi organisasi seperti majelis,
badan, dan amal usaha yang didirikannya.
Dalam bidang pendidikan misalnya, hingga tahun 2000 Muhammadiyah
memiliki 3.979 Taman Kanak-Kanak, 33 Taman Pendidikan Al-Qur’an, 6 Sekolah
Luar Biasa, 940 Sekolah Dasar, 1.332 Madrasah Diniyah/Ibtidaiyyah, 2.143
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs), 979 SLTA (SMU, MA, SMK),
101 Sekolah Kejuruan, 13 Muallimin/Muallimat, 3 Sekolah Menengah Farmasi,
serta 64 Pondok Pesantren. Dalam bidang pendidikan tinggi, sampai tahun 2005,
Muhammadiyah memiliki 36 Universitas, 72 Sekolah Tinggi, 54 Akademi, serta 4
buah politeknik.
Dalam bidang kesehatan, hingga tahun 2000 Muhammadiyah memiliki
30 Rumah Sakit Umum, 13 rumah Sakit Bersalin, 80 Rumah Bersalin, 35 Balai
Kesehatan Ibu dan Anak, 63 Balai Pengobatan, 20 Poliklinik, Balkesmas, dan
layanan kesehatan lain. Lalu, dalam bidang kesejahteraan sosial, hingga tahun
2000 Muhammadiyah telah memiliki 228 Panti Asuhan Yatim, 18 Panti Jompo,
22 Bakesos, 161 Santunan Keluarga, 5 Panti Wreda Manula, 13 Santunan Wreda/
Manula, 1 Panti Cacat Netra, 38 Santunan Kematian, serta 15 BPKM. Dalam
bidang ekonomi, hingga tahun 2000 Muhammadiyah memiliki 5 Bank Perkreditan
Rakyat.
Peningkatan jumlah yang spektakuler ini tidak dapat menutup kenyataan
lain di seputar perkembangan amal usaha Muhammadiyah, yaitu masalah
kualitas amal usaha tersebut. Harus diakui bahwa amal usaha Muhammadiyah
dalam hal kualitas mengalami dua masalah sekaligus, yaitu, pertama,
terlambatnya pertumbuhan kualitas dibandingkan dengan penambahan jumlah
yang spektakuler, dan kedua, tidak meratanya pengembangan mutu lembaga
pendidikan. Banyak sorotan yang diarahkan pada amal usaha di bidang
pendidikan seperti sekolah-sekolah tingkat dasar maupun menengah serta
perguruan tinggi, karena lembaga-lembaga tersebut belum mampu menunjukkan
daya saing di tingkat nasional apalagi internasional.
Dalam bidang teologi atau pemahaman Islam, banyak kalangan menilai
bahwa organisasi dan gerakan Islam Muhammadiyah termasuk dalam kelompok
Islam yang menginginkan berlakunya ajaran Islam otentik dan murni, yakni
dengan menyerukan doktrin kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah. Implikasi
negatifnya Muhammadiyah seringkali dianggap cenderung mengabaikan dan
karena itu tidak terlalu menguasai tradisi; baik tradisi keilmuan Islam klasik
maupun tradisi dan budaya lokal. Di samping itu, banyak kalangan yang
menganggap bahwa salafisme Muhammadiyah sekarang ini memiliki
kecenderungan konservatif (dalam pemahaman keagamaan) dan fundamentalis
(dalam sikap politik). Kecenderungan ini menyebabkan Muhammadiyah tidak
lagi responsif terhadap perkembangan pemikiran keislaman yang bersifat aktual
dan kontekstual, serta terjebak pada aktivisme yang “sempit” dalam kancah
politik di Indonesia dewasa ini.
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b.

Kekuatan Muhammadiyah
Sebagai sebuah organisasi yang telah berusia hampir satu abad kekuatan
Muhammadiyah terletak pada:
1) Reputasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern telah dikenal luas
secara nasional maupun internasional. Hal ini berdampak pada berbagai
kemudahan dan dukungan yang didapat oleh Muhammadiyah dalam
menyelenggarakan kegiatan di tingkat lokal maupun nasional.
2) Jaringan organisasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air dan
beberapa negara ASEAN membuat Muhammadiyah lebih mudah dalam
mengembangkan aktivitas di tingkat akar rumput yang membutuhkan
koordinasi berjenjang dan melibatkan partisipasi masyarakat luas di berbagai
daerah.
3) Perkembangan amal usaha yang sangat besar secara kuantitatif juga menjadi
aset sumber daya yang sangat berharga bagi persyarikatan untuk terus dapat
bertahan di tengah badai krisis yang tengah melanda bangsa ini.
4) Perkembangan kehidupan nasional menempatkan Muhammadiyah sebagai
modal sosial dan modal moral bagi bangsa dan seluruh partai politik,
terutama partai berbasis komunitas Muslim.
c. Kelemahan Muhammadiyah
Di samping kekuatan, Muhammadiyah masih diwarnai beberapa
kelemahan di antaranya:
1) Kecenderungan Muhammadiyah sebagai gerakan aksi membuat gerakan
pemikiran kurang berkembang dengan baik. Hal ini telah memicu beragam
kritik dari berbagai kalangan yang mempunyai harapan besar agar
Muhammadiyah juga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi
pengembangan pemikiran Islam di Indonesia.
2) Perkembangan amal usaha yang sangat pesat secara kuantitatif belum
diimbangi peningkatan kualitas yang berarti. Kenyataan ini membuat hasilhasil yang telah dicapai oleh Persyarikatan Muhammadiyah selama ini tidak
begitu menarik perhatian masyarakat karena tidak dianggap sebagai sebuah
inovasi baru.
3) Pertumbuhan organisasi yang telah semakin besar membuat Muhammadiyah
cenderung birokratis dan dinilai lamban dalam merespon persoalanpersoalan yang berkembang dalam masyarakat, terutama dalam mensikapi
masalah-masalah sosial baru seperti isu pornografi-pornoaksi, masalah
ketenagakerjaan, pelanggaran HAM, penyalahgunaan narkoba, dan lainlain. Selain itu perkembangan organisasi juga dinilai belum mampu
menyentuh persoalan akar rumput karena aktivitasnya tidak bergulir sampai
ke tingkat ranting.
d. Peluang Muhammadiyah
1) Pengakuan masyarakat internasional terhadap Muhammadiyah sebagai
salah satu pilar masyarakat madani di Indonesia membuka peluang
kerjasama yang sangat luas dengan pemerintah di berbagai negara maupun
dengan lembaga-lembaga Internasional. Kesempatan ini jika dapat ditangkap
dengan baik akan sangat membantu gerak langkah organisasi di berbagai
bidang khususnya dalam meningkatkan kualitas amal usaha-amal usaha
Muhammadiyah.
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2) Era otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah
untuk mengatur rumah tangganya sendiri menjadi peluang bagi
Muhammadiyah di daerah-daerah untuk lebih berperan dalam pengambilan
keputusan publik dan pembangunan daerah. Hal ini seharusnya dapat
direspon dengan cepat oleh pimpinan Muhammadiyah di daerah sehingga
kontribusi Muhammadiyah akan semakin diperhitungkan.
e. Ancaman yang dihadapi Muhammadiyah
1) Arus besar sekularisme-materialisme yang tengah melanda dunia menjadi
godaan sekaligus tantangan yang besar bagi warga Muhammadiyah untuk
dapat tetap memegang teguh komitmennya dalam bermuhammadiyah.
2) Cengkeraman kapitalisme global mempengaruhi orientasi pengembangan
amal usaha Muhammadiyah menjadi lebih berorientasi profit dan lepas dari
semangat awal sebagai gerakan “Penolong Kesengsaraan Oemoem”.
Kecenderungan ini sudah mulai nampak pada semakin mahalnya biaya
pendidikan di berbagai amal usaha pendidikan dan biaya pengobatan di
rumah sakit-rumah sakit yang dikelola oleh Muhammadiyah.
B.

Proyeksi Perjalanan Bangsa dan Umat 20 Tahun Ke Depan

1.

Proyeksi dan Harapan Kehidupan Umat
Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang partisipasi umat Islam dalam
kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini cenderung semakin
berarti. Penguatan partisipasi ini dimulai dengan merebaknya politik santri yang
ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh santri dalam pentas politik nasional serta
menjamurnya kembali partai politik Islam di awal era reformasi. Dalam bidang
ekonomi, sistem ekonomi syariah yang dinilai lebih adil dan terbukti mampu
bertahan dari terpaan krisis akan semakin mendapat tempat di hati masyarakat.
Pertumbuhan bank-bank syariah serta lembaga keuangan lain seperti asuransi atau
pegadaian syariah masih akan mewarnai denyut nadi perekonomian Indonesia ke
depan.
Fenomena kekeringan spiritualitas yang menghinggapi masyarakat modern
juga akan diiringi dengan maraknya berbagai bentuk majlis taklim, kelompok
pengajian, majelis zikir, serta kelompok-kelompok kajian keagamaan lain. Fenomena
tersebut harus disikapi secara kritis oleh umat Islam agar kegiatan-kegiatan tersebut
tidak hanya terjebak pada kecenderungan eskapisme yang hanya menjadi forum
pelarian dari problema kehidupan sehari-hari tanpa mampu memberikan solusi
yang memadai bagi persoalan-persoalan riil yang dihadapi umat.
Di bidang pendidikan, kebutuhan akan lembaga pendidikan Islam yang
inovatif dan berkualitas akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan
kelompok kelas menengah dari kalangan umat Islam. Jika kebutuhan ini tidak dapat
terpenuhi dengan baik, maka fenomena larinya generasi muda Muslim ke lembaga
pendidikan non-Muslim yang dinilai lebih berkualitas masih akan terus terjadi.
Proyeksi dan Harapan Kehidupan Bangsa Indonesia
Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan Indonesia diproyeksikan masih akan
mengalami berbagai perubahan yang penuh dinamika dan permasalahan yang
kompleks. Secara politik, Indonesia akan berkembang semakin demokratis, meski
belum tentu akan mengalami stabilitas politik yang permanen. Secara ekonomi,

2.
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3.

C.

Indonesia akan kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menjadi
salah satu “Macan Asia”. Sementara itu, Indonesia juga akan semakin menghadapi
berbagai masalah sosial yang tidak mudah untuk diselesaikan, sementara budaya
pop akan semakin menjadi kecenderungan yang luas dalam masyarakat seiring
dengan perkembangan media elektronik yang sangat pesat.
Selain itu keragaman bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi
sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian, cenderung menguat dengan semakin
efektifnya proses otonomi daerah. Hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi
organisasi Muhammadiyah yang telah berkembang semakin besar dan kompleks,
dengan jangkauan wilayah yang sangat luas.
Proyeksi dan Harapan Dunia Islam
Perkembangan dunia Islam ke depan belum menampakkan tanda-tanda yang
menggembirakan. Sindrom rendah diri (inferiority complex) yang selama ini melanda
umat Islam masih akan mewarnai perjalanan umat Islam di berbagai belahan dunia
dengan ditandai kegamangan dan sikap reaktif dalam merespon berbagai persoalan
yang menimpa umat Islam.
Fenomena meningkatnya populasi umat Islam dan kegairahan untuk
mengenal Islam di negara-negara Barat merupakan sebuah indikasi positif bagi
perkembangan dunia Islam. Hanya saja perkembangan tersebut tidak akan banyak
berarti tanpa diiringi kebangkitan umat Islam di negara-negara Islam untuk mengejar
ketertinggalannya dari negara-negara Barat.
Era kebangkitan Islam hanya akan benar-benar terwujud jika umat Islam
mau melakukan introspeksi diri terhadap sebab-sebab ketertinggalan dan
keterbelakangannya dan tidak larut dalam kebencian terhadap hegemoni dunia
Barat dan kecenderungan untuk menyalahkan pengaruh nilai-nilai Barat sebagai
ancaman bagi umat Islam.

Sistematika
Dengan latarbelakang kondisi dan masalah sebagaimana digambarkan diatas
maka disusun Program Muhammadiyah pada Muktamar ke-45 ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I
: Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, proyeksi perjalanan
bangsa dan umat 20 tahun kedepan serta sistematika naskah Program
Muhammadiyah
Bab II
: Pola Dasar Program Muhammadiyah Jangka Panjang (20 Tahun) yang
memaparkan tujuan program Muhammadiyah, landasan program, prinsipprinsip penyusunan program, program jangka panjang Muhammadiyah
(2005-2025) serta tahapan program jangka panjang.
Bab III
: Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010 yang memaparkan rincian
Program Muhammadiyah tingkat Nasional dalam berbagai bidang yang
akan dilaksanakan pada periode lima tahun yang akan datang, meliputi
Bidang Tarjih, Tajdid dan Pemikiran Islam; Bidang Dakwah dan Kehidupan
Islami; Bidang Pendidikan dan Iptek; Bidang Kaderisasi; Bidang Kesehatan
dan Kesejahteraan; Bidang Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi; Bidang
Partisipasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Lingkungan Hidup; Bidang Konsolidasi Organisasi;
Bidang Ukhuwah dan Kerjasama.
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Bab IV

Bab V

: Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program yang berisi mekanisme
penjabaran program di tingkat Wilayah sampai Ranting serta pembagian
kewenangan pelaksanaan program pada masing-masing jenjang
kepemimpinan.
: Penutup yang memaparkan tentang perlunya tekad yang bulat serta
mobilisasi segenap kekuatan untuk diarahkan bagi terlaksananya program
Muhammadiyah.
BAB II
POLA DASAR PROGRAM MUHAMMADIYAH 2005 - 2025

Program Muhammadiyah adalah perwujudan dari upaya seluruh pimpinan dan
warga Persyarikatan serta seluruh amal usahanya untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.
Program juga merupakan langkah-langkah berencana dan berkesinambungan dalam
rangka merealisasikan misi Muhammadiyah, baik sebagai gerakan Islam amar makruf
nahi munkar, sebagai komponen bangsa Indonesia, maupun sebagai bagian dari dunia
Islam. Secara khusus program merupakan penjabaran dari Tujuh Belas Usaha Persyarikatan
sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dengan demikian program
disusun selain berpedoman pada acuan dasar organisasi juga pada realitas permasalahan
yang dihadapi umat, bangsa, dan dunia Islam pada umumnya.
A. Tujuan Program Jangka Panjang 2005-2025
Program Muhammadiyah Jangka Panjang 20 tahun (2005-2025) adalah suatu
tahapan pencapaian tujuan persyarikatan itu sendiri, yaitu menegakkan dan
menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarbenarnya. Secara spesifik rumusan tujuan Program Jangka Panjang adalah:
Tumbuhnya kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi perwujudan masyarakat
Islam yang sebenar-benarnya, yang ditandai dengan:
1.
Terbinanya kesadaran masyarakat akan keutamaan kehidupan Islami, yang
menjamin keselamatan dan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat
(khasanah fiddun-ya wal akhirah), yang ditunjukan oleh tanggung jawab dan
upaya nyata masyarakat dan bangsa bagi terwujudnya kehidupan tersebut;
2.
Terbinanya ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat Islami di
Indonesia, yang tercermin dengan berkembangnya kapasitas sosial masyarakat
untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara mandiri dalam berbagai
aspeknya;
3.
Terbinanya sistem pranata sosial dan negara yang menjamin serta mendorong
terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang maju, sejahtera dan
berkeadilan di bawah naungan ridha Alah SWT (baldatun tayyibatun wa rabbun
ghafur);
4.
Berkembangnya tata kehidupan global yang berkeadilan dan bermartabat, serta
semakin proporsionalnya peran dan tanggungjawab umat Islam (dunia Islam)
di antara komunitas dunia yang lain.
B. Landasan Pijakan Perumusan Program:
Garis Besar Program Muhammadiyah Jangka 20 Tahun secara langsung dan
kreatif mengacu pada nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan keberadaan
Muhammadiyah, yaitu:
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Al-Qur’an dan As-Sunnah Al-Maqbulah
Nilai-nilai Dasar Persyarikatan:
a.
Tafsir Mukaddimah Anggaran Dasar
b.
Kepribadian Muhammadiyah
c.
Khittah Perjuangan Muhammadiyah
d. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah
e.
Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
4) Usaha-Usaha Persyarikatan
Prinsip Penyusunan Program
Program Nasional Muhammadiyah Jangka 20 Tahun, dirumuskan dan
dilaksanakan dengan mempedomani prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.
Prinsip Ketauhidan; maksudnya program Muhammadiyah hendaknya
merupakan perwujudan dari iman, tauhid dan ibadah kepada Allah;
2.
Prinsip Kerahmatan; maksudnya program Muhammadiyah hendaknya
merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari fungsi kerahmatan ajaran Islam;
3.
Prinsip Kekhalifahan; maksudnya program Muhammadiyah hendaknya
merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari fungsi kekhalifahan umat Islam
dalam mengelola kehidupan;
4.
Prinsip Kerisalahan; maksudnya program Muhammadiyah hendaknya
merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari fungsi kerisalahan umat Islam,
yaitu dakwah amar makruf nahi munkar dalam arti yang luas;
5.
Prinsip Kemaslahatan; maksudnya program Muhammadiyah hendaknya
memperhatikan kemaslahatan umum;
6.
Prinsip Rasionalitas dan Keilmuan; bahwa program Muhammadiyah
direncanakan dan dilaksanakan secara rasional dengan memperhatian dan
memanfaatkan secara proporsional ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memungkinkan;
7.
Prinsip Kreatifitas Lokal dan Desentralisasi Proporsional; maksudnya
perencanaan dan pelaksanaan program Muhammadiyah di tiap tingkatan
pimpinan serta organisasi otonom dan amal usaha, di samping mengacu pada
Program Nasional Muhammadiyah, hendaknya disusun dan dilaksanakan
dengan mempertimbangkan permasalahan dan potensi sumberdaya lokal,
dengan memadukan secara seimbang dan proporsional antara pendekatan
sentralistik (top-down) dan pendekatan desentralistik (bottom-up);
8.
Prinsip Fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi; maksudnya pelaksanaan
program Muhammadiyah hendaknya fleksibel, tepat sasaran dan
memanfaatkan sumber daya dengan efisien.
Tahapan Kebijakan Program
Pokok kebijakan program jangka panjang merupakan pedoman dan arah
gerak Persyarikatan yang dilaksanakan secara bertahap melalui program lima
tahunan selama 20 tahun. Tahapan-tahapan program jangka panjang tersebut adalah
sebagai berikut.
a.
Tahapan pertama. Sebagai organisasi sosial keagamaan tertua di Indonesia,
kebijakan program Muhammadiyah pada lima tahun pertama difokuskan pada
penataan kembali manajemen organisasi dan jaringan agar mampu dan efektif
untuk menjadi gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern, serta untuk
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E.

meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan
Amal Usaha.
b.
Tahapan kedua. Kebijakan program dititikberatkan pada peningkatan
konsolidasi gerakan dan pemantapan manajemen organisasi di seluruh jenjang
dan jenis kepemimpinan, serta untuk memobilisasi sumberdaya yang dimiliki
Muhammadiyah bagi peningkatan kualitas dakwah yang dilakukan oleh
Persyarikatan dan Amal Usaha
c.
Tahapan ketiga. Kebijakan program difokuskan pada peningkatan peran
Muhammadiyah dalam pemberdayaan ummat dan bangsa sebagai perwujudan
dari peran Muhammadiyah dalam pengembangan masyarakat madani di
Indonesia, serta dengan tetap menjaga kualitas Persyarikatan dan Amal Usaha
Muhammadiyah.
d.
Tahapan keempat. Kebijakan program ditekankan pada peningkatan sinergi
dengan seluruh komponen umat dan bangsa Indonesia 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.
Garis Besar Program Muhammadiyah
1.
Program Nasional Bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam
a.
Rencana Strategis:
Menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam 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 praksis sosial di tengah
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks.
b. Garis Besar Program:
1) Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengamalan
ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan
kompleks.
2) Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengamalan Islam
sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah
3) Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan
pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil
masyarakat yang sedang berkembang
4) Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keIslaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat
5) Membentuk dan mengembangkan pusat penelitan, kajian, dan
informasi bidang tajdid dan pemikiran Islam yang terpadu dengan
bidang lainnya.
2.
Program Nasional Bidang Tabligh dan Kehidupan Islami
a.
Rencana strategis:
Peningkatan kuantitatif dan kualitatif peran Muhammadiyah sebagai
gerakan dakwah kemasyarakatan yang berpengaruh langsung dalam
menciptakan masyarakat Islami sebagai perwujudan dari partisipasi aktif
Muhammadiyah dalam pembangunan umat dan bangsa untuk mencapai
tujuan Muhammadiyah.
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Garis besar program:
1.
Peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah dalam segala dimensi
kehidupan sesuai dengan prinsip gerakan Muhammadiyah.
2.
Peningkatan mutu dan kompetensi muballigh Muhammadiyah
3.
Perluasan jangkauan dakwah agar mampu menyentuh berbagai level
dan jenis kelompok masyarakat
4.
Pengembangan dan implementasi dakwah multimedia baik media
lokal, maupun media dengan muatan teknologi baru
5.
Mengevaluasi dan memperbaiki konsep dan implementasi proyekproyek dakwah Muhammadiyah, seperti dakwah jamaah, dakwah
kultural dan sebagainya, agar kembali berjalan secara efektif.
6.
Mengembangkan metode dan praktek pembinaan kehidupan Islami
dalam masyarakat.
Program Nasional Bidang Pendidikan, Iptek, dan Litbang
a.
Rencana Strategis:
Membangun kekuatan Muhammadiyah dalam bidang Pendidikan dan
Pengembangan Sumber Daya Insani, ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek), dan eksplorasi aspek-aspek kehidupan yang bercirikan Islam,
sehingga mampu menjadi alternatif kemajuan dan keunggulan di tingkat
Nasional atau Regional.
b. Garis Besar Program:
1) Membangun sistem informasi kekuatan Sumber Daya Insani (SDI)
Muhammadiyah dalam bidang Iptek
2) Menyusun Roadmap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Muhammadiyah
3) Memobilisasi kekuatan Muhammadiyah dalam bidang Iptek melalui
pusat-pusat keunggulan yang berbasis lembaga pendidikan
Muhammadiyah
4) Membangun cetak biru (blue print) pendidikan Muhammadiyah
untuk menjawab ketertinggalan pendidikan Muhammadiyah selama
ini, dan sebagai langkah antisipasi bagi masa depan pendidikan
yang lebih kompleks
5) Menegaskan posisi dan implementasi nilai Islam, Kemuhammadiyahan,
dan kaderisasi dalam seluruh sistem pendidikan Muhammadiyah
6) Mempercepat proses pengembangan institusi pendidikan
Muhammadiyah sebagai pusat keunggulan dengan menyusun
standar mutu
7) Menjadikan mutu sebagai tujuan utama bagi seluruh usaha
pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah
8) Mengintegrasikan pengembangan amal usaha pendidikan
Muhammadiyah dengan program pengembangan masyarakat
9) Menyusun sistem pendidikan Muhammadiyah yang berbasis AlQur’an dan Sunnah
10) Mengembangkan program-program penelitian dan pengembangan
di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berbagai
aspek kehidupan yang penting dan strategis sebagai basis bagi
pengambilan kebijakan dan pengembangan kemajuan Persyarikatan.
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5.

11) Mengembangkan jaringan dan kerjasama lembaga-lembaga serta
pusat-pusat penelitian dan pengembangan di lingkungan
Persyarikatan.
Program Nasional Bidang Kaderisasi
a.
Rencana Strategis
Membangun kekuatan dan kualitas pelaku gerakan serta peran dan
ideologi gerakan Muhammadiyah dengan mengoptimalkan sistem
kaderisasi yang menyeluruh dan berorientasi ke masa depan.
b. Garis Besar Program:
1) Meningkatkan kualitas perkaderan dalam segala aspek, meliputi
materi, pengelolaan, metode, strategi, dan orientasi perkaderan agar
lebih relevan dan kompatible dengan kepentingan dan kebutuhan
para kader.
2) Meningkatkan kompetensi kader yang meliputi kompetensi akademis dan intelektual, kompetensi keberagamaan, dan kompetensi
sosial-kemanusiaan guna menghadapi tantangan organisasi masa
depan.
3) Transformasi kader secara terarah dan kontinyu guna memberi
peluang bagi kader dalam mengaktualisasikan potensi dan kompetensinya di Muhammadiyah, serta memperluas akses ke berbagai
bidang dan profesi di luar Persyarikatan.
4) Pemberdayaan AMM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu anggota
organisasi-organisasi otonom angkatan muda Muhammadiyah,
anggota keluarga warga Muhammadiyah dan pelajar/mahasiswa
serta lulusan lembaga pendidikan Muhammadiyah.
5) Penguatan sekolah-sekolah kader Muhammadiyah seperti Madrasah
Mualllimin/ Muallimat Muhammadiyah, Pondok Hj. Nuriyah
Shabran, PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah), Pondok
Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, dan lain-lain dengan
pengawasan yang intensif.
6) Pemantapan dan peningkatan pembinaan ideologi gerakan di
kalangan kader, pimpinan, dan anggota Persyarikatan sebagai basis
solidaritas dan kekuatan perjuangan dalam mewujudkan tujuan
Muhammadiyah.
Program Nasional Bidang Kesehatan, Kesejahteraan, dan Pemberdayaan
Masyarakat
a.
Rencana Strategis
Mengembangkan dan memperluas kekuatan basis gerakan Muhammadiyah yang terletak pada pusat “Penolong Kesengsaraan Oemoem”
sehingga menjadi tenda besar bagi pelayanan dan keberpihakan sosial
Muhammadiyah secara terpadu dan lebih luas.
b. Garis Besar Program:
1) Mendorong pelayanan terpadu bidang kesehatan yang menekankan
pada kesehatan fisik, jiwa, iman, hukum dan sosial
2) Mengembangkan konsep jalinan dan keterpaduan antara pelayanan
sosial kesehatan Muhammadiyah dengan masyarakat dalam rangka
mengembangkan misi Islam dan Muhammadiyah.
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Membangun jaringan pelayanan sosial dan kesehatan
Muhammadiyah yang mendorong bagi terciptanya daya dukung
kekuatan pelayanan yang kuat, strategis dan cepat kepada
masyarakat akar rumput
4) Membuat dan mengembangkan pusat penelitian, pengembangan,
data, informasi dan crisis center kesejahteraan masyarakat sebagai
peta dasar dan tindakan strategis dalam memberikan pelayanan
sosial Muhammadiyah di masyarakat.
5) Menghidupkan suasana ke-Islaman dan dakwah dalam setiap
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6) Membuat prioritas penanganan masalah dalam memberikan
pelayanan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kebutuhan
masyarakat.
7) Mengembangkan alternatif-alternatif baru program pengembangan
masyarakat untuk berbagai level dan jenis kelompok masyarakat.
8) Mengintegrasikan kerja Persyarikatan dan Amal Usaha dalam
program pengembangan masyarakat.
9) Mendorong, mengembangkan, dan mengoptimalkan terus menerus
kekuatan Muhammadiyah sebagai elemen pemberantasan serta
penyalahgunaan NAPZA.
10) Meningkatkan dan memperluas jangkauan program pemberdayaan
masyarakat di lingkungan komunitas petani, buruh, nelayan, dan
mereka yang mengalami marjinalisasi sosial di perkotaan maupun
pedesaan.
Program Nasional Bidang Wakaf, ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah),dan
Pemberdayaan Ekonomi
a.
Rencana Strategis:
Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai
benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada
masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan
Muhammadiyah.
b. Garis Besar Program:
1) Menciptakan cetak biru (blue print) pengembangan ekonomi sebagai
usaha untuk mengevaluasi dan merancang program pemberdayaan
ekonomi ummat yang efektif.
2) Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang didasarkan
atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi
ummat
3) Menegaskan keberpihakan Muhammadiyah terhadap usaha-usaha
ekonomi dalam membangun kekuatan masyarakat kecil (akar
rumput) yang dhu’afa dan musatdh’afin melalui kegiatan-kegiatan
ekonomi alternatif.
4) Peningkatan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan
akuntabilitasnya sehingga menjadi penyangga kekuatan gerakan
pemberdayaan umat.
5) Mengupayakan terlaksananya ekonomi syariah yang lebih kuat dan
terorganisasi dengan tersistem.

546  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
6)

7.

8.

Peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan perkuasan gerakan
sertifikasi tanah-tanah wakaf di lingkungan Persyarikatan.
7) Pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf
produktif.
Program Nasional Bidang Partisipasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
a.
Rencana Strategis
Membangun dan mengembangkan partisipasi-kritis dan strategis bagi
warga Muhammadiyah untuk terlibat dalam dinamika kehidupan
kenegaraan dan kebangsaan yang didasari oleh akhlaqul karimah dan
Khittah Perjuangan.
b. Garis Besar Program:
1) Mengembangkan Jaringan Persyarikatan Muhammadiyah untuk
dioptimalkan pemanfaatannya guna mempengaruhi kebijakan
nasional yang sesuai dengan aspirasi masyarakat umum terutama
umat Islam
2) Mengoptimalkan peran kelembagaan, dalam hal ini Majelis Hikmah,
untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengkoordinasikan para
politisi Muhammadiyah untuk berperan aktif dan berpihak pada
kepentingan umat Islam dan rakyat secara umum maupun
kepentingan Muhammadiyah secara khusus.
3) Merumuskan dan mengembangkan kaidah etika politik bagi warga
Muhammadiyah yang akan duduk di lembaga-lembaga kenegaraan
dan atau yang akan menempati jabatan politik maupun jabatan
publik.
4) Mengembangkan Jaringan dengan berbagai partai politik, LSM,
lembaga sosial lainnya, dan organisasi profesi untuk membangun
misi politik yang didasarkan pada kemashlahatan umum terutama
umat Islam.
5) Bersikap proaktif dalam membahas dan memberi masukan mengenai
isu-isu nasional dan legal drafting, baik yang berlaku secara nasional
maupun daerah
6) Mengembangkan model pendidikan politik bagi warga
Muhammadiyah dan masyarakat umum sehingga masyarakat mampu
bersikap kritis dan konstruktif dalam memberikan aspirasi politiknya
7) Membangun dan mengembangan kekuatan kontrol terhadap
pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik, transparansi, dan
akuntabilitas publik.
8) Mendorong, mengembangkan, dan mengoptimalkan terus menerus
kekuatan Muhammadiyah sebagai elemen pemberantasan korupsi,
kolusi, dan nepotisme, serta penegak nilai-nilai moral dan karakter
bangsa.
Program Nasional Bidang Konsolidasi Organisasi
a.
Rencana Strategis:
Membangun kembali pengelolaan organisasi dalam membawa
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam terdepan (leading) dalam
manajemen organisasi ke-Islaman maupun dalam menjalankan perannya
di tengah dinamika umat, bangsa, dan perkembangan global.
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Garis Besar Program:
1) Membangun manajemen organisasi Muhammadiyah agar berjalan
efektif, efisien, profesional, akuntabel, dan kuat dalam memobilisasi
seluruh jaringan dan kekuatan Muhammadiyah untuk mencapai
tujuan Muhammadiyah.
2) Mengembangkan budaya kerja organisasi yang amanah dan terukur
(measurable) di seluruh jenjang organisasi dan amal usaha
Muhammadiyah.
3) Mengembangkan instrumen-instrumen penilaian kinerja organisasi
sebagai wujud pengelolaan organisasi yang amanah.
4) Memperluas jaringan persyarikatan di seluruh Indonesia, termasuk
di luar negeri.
5) Meningkatan perhatian dan kesungguhan Muhammadiyah dalam
mempersiapkan kadernya baik untuk kepentingan organisasi, umat,
maupun bangsa.
6) Pemberdayaan Ranting Muhammadiyah dalam usaha membangun
masyarakat akar rumput yang berbasis Ranting serta membangkitkan
kembali gerakan Muhammadiyah di tingkat jama’ah.
7) Mengembangkan model pemberdayaan warga Muhammadiyah
untuk terlibat dalam proses penataan otonomi daerah dan
pengembangan masyarakat madani.
8) Peningkatan kualitas dan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi
di seluruh tingkatan agar mampu menjalankan misi Persyarikatan.
Program Nasional Bidang Lingkungan Hidup
a) Rencana Strategis
Membangun dan mengembangkan model-model praksis gerakan
lingkungan dan etika lingkungan hidup yang bersumber pada nilai-nilai
Islam yang terpadu dengan bidang lainnya.
b. Garis Besar Program:
1) Merumuskan dan mengembangkan etika lingkungan hidup yang
sesuai dengan ajaran Islam.
2) Membangun, mendorong, dan mengembangkan simpul-simpul
masyarakat untuk peduli melakukan pemecahan konkrit terhadap
persoalan lingkungan hidup dan kemiskinan.
3) Mengembangkan pola dakwah lingkungan hidup dan konsep
pendidikan lingkungan di lembaga pendidikan Muhammadiyah.
4) Proaktif dan responsif terhadap masalah-masalah lingkungan hidup
yang ada di tengah masyarakat
5) Melakukan advokasi masyarakat korban pencemaran lingkungan
hidup.
6) Mengembangkan panduan praktis pengelolaan dan pelestarian
lingkungan hidup bagi masyarakat luas.
7) Membangun Jaringan dengan NGO, pemerintah, dan organisasi sosial
lain dalam rangka pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
8) Melakukan pengembangan kemitraan dengan lembaga atau institusi
yang selama ini mempunyai komitmen, persepsi, dan reputasi baik
di bidang lingkungan hidup.
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Mensosialisasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat.
10. Program Nasional Bidang Pustaka dan Informasi
a.
Rencana Strategis
Membangun kemampuan dan keluasan jaringan kekuatan informasi serta
pustaka Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern di tengah era
kehidupan masyarakat informasi.
b. Garis Besar Program
1) Mengorganisasi dan memperluas kelengkapan perpustakaan dan
fungsi-fungsi pustaka sebagai sumber pengembangan pengetahuan
dan informasi bagi kemajuan Persyarikatan.
2) Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan
media publikasi sebagai instrumen bagi pengembangan peran-peran
Persyarikatan dalam menjalankan misi di tengah kehidupan.
3) Pengembangan kerjasama dalam pengelolaan pustaka dan publikasi
secara lebih terorganisasi.
11. Program Nasional Bidang Seni Budaya
a.
Rencana Strategis
Mengembangkan seni-budaya yang bernapaskan Islam dan mencerahkan
peradaban manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berakhlak mulia.
b.
Garis Besar Program
1) Mengembangkan potensi seni dan budaya Islami yang
menghidupkan fitrah kemanusiaan yang halus, indah, dan
berakhlak mulia sebagai basis pembentukan peradaban muslim
yang menjadi rahmat bagi alam semesta.
2) Mengapresiasi dan melakukan seleksi terhadap perkembangan seni
dan budaya masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar membangun
peradaban umat manusia yang sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.
3) Mengembangkan kerjasama dalam memproduksi hasil-hasil
kreativitas seni dan budaya yang mengarah pada terbentuknya
peradaban umat dan manusia yang sesuai dengan fitrah selaku
makhluk Allah yang mulia.
12. Program Nasional Bidang Ukhuwah dan Kerjasama Kelembagaan
a.
Rencana strategis:
Membangun kekuatan Muhammadiyah yang berperan sebagai tenda
besar bagi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya,
dalam rangka mengemban misi kerahmatan.
b. Garis besar program:
1) Membangun jaringan dengan berbagai elemen masyarakat, bangsa,
dan negara dalam rangka mendukung tercapainya tujuan
Muhammadiyah
2) Membentuk dan mengembangkan simpul-simpul aksi kepedulian
terhadap berbagai persoalan umat, bangsa, negara, dan dunia
internasional
3) Menjaring kerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan
internasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya
kader Muhammadiyah
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Proaktif membangun dan mengembangkan solidaritas umat dan
manusia terhadap berbagai persoalan nasional dan internasional
yang menyangkut ketidakadilan, HAM, dan kemanusiaan.

BAB III
PROGRAM NASIONAL MUHAMMADIYAH 2005-2010
A.

B.

C.

Gambaran Umum Program
Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010 merupakan penjabaran
program jangka panjang untuk lima tahun pertama masa berlakunya program jangka
panjang. Dengan demikian, Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010
disesuaikan dengan penahapan program sebagaimana dicantumkan dalam program
jangka panjang.
Sebagai program kerja lima tahunan tahap I, Program Nasional
Muhammadiyah 2005-2010 menitikberatkan perhatian pada tiga hal utama, yaitu
penguatan organisasi, pemantapan perencanaan, dan pengembangan konsistensi
dan kesungguhan seluruh jajaran persyarikatan untuk menjabarkan dan
merealisasikan program kerja. Hal ini berarti, untuk jangka lima tahun pertama,
2005-2010, penguatan organisasi yang diiringi dengan pemantapan perencanaan
seyogyanya menjadi langkah strategis utama dan pertama yang dilaksanakan
seluruh jajaran persyarikatan. Dengan begitu ada jaminan bahwa realisasi program
kerja akan dapat berjalan secara baik.
Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan program jangka panjang, yaitu
ketauhidan, kerahmatan, kekhalifahan, kerisalahan, kemaslahatan, rasionalitas dan
keilmuan, kreativitas lokal dan desentralisasi proporsional, serta fleksibilitas,
efektivitas dan efisiensi tentu saja menjadi prinsip pokok dalam pengembangan
Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010. Prinsip-prinsip ini seyogyanya tetap
dipegang ketika seluruh jajaran persyarikatan merumuskan program kerja sebagai
penjabaran dari program nasional ini.
Untuk memberikan arah yang jelas bagi perumusan Program Nasional
Muhammadiyah 2005-2010, dirumuskan tujuan dan skala prioritas lima tahun
pertama sebagai berikut.
Tujuan Program
Terbangunnya sistem organisasi yang dinamis, efektif dan efisien, serta
produktif sehingga dapat menguatkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah
amar ma’ruf nahi munkar dan bermanfaat bagi kemaslahatan ummat manusia.
Prioritas
Untuk jangka lima tahun ke depan, beberapa prioritas menjadi pertimbangan
penting dalam merumuskan gerak langkah persyarikatan. Urutan prioritas
dirumuskan 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.
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Pengembangan tajdid di bidang tarjih dan pemikiran Islam secara intensif
dengan menguatkan kembali rumusan-rumusan teologis seperti tauhid sosial,
serta gagasan operasional seperti dakwah jamaah, dengan tetap memperhatikan
prinsip dasar organisasi dan 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 baik dalam peningkatan kualitas kader, pimpinan,
dan anggota sebagai pelaku gerakan.
6.
Peningkatan peran Muhammadiyah dalam kehidupan bangsa dan negara serta
percaturan global sesuai dengan misi dan prinsip gerakannya.
D. Program
1.
Program Nasional Bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam
a.
Tajdid di Bidang Organisasi dan Kepemimpinan
1) Merumuskan dan memberikan kerangka/perspektif tentang nilainilai dan pemikiran Islam yang menjadi landasan bagi pembaruan
organisasi dan kepemimpinan dalam Muhammadiyah.
2) Menggali dan merumuskan nilai-nilai dan norma-norma ajaran
Islam yang menjadi basis bagi perilaku warga dan pimpinan dalam
melakukan pembaruan gerakan Muhammadiyah.
b.
Tajdid di Bidang Pemikiran Islam
1) Membangun kerangka berpikir Islami yang berakar pada upaya
implementasi spirit Al-Ma’un dengan modus operandi “penolong
kesengsaraan oemoem”, sebagaimana dipraktekkan pendiri
Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan.
2) Membuat pedoman tentang seni dan budaya Islam lengkap dengan
juklaknya untuk pengimplementasiannya di tengah-tengah masyarakat.
3) Mengembangkan kemampuan kelembagaan maupun ulama tarjih
untuk secara cepat mengantisipasi problem riil yang dihadapi
masyarakat dan memerlukan penjelasan tentang hukumnya.
4) Melakukan pembahasan secara mendalam dan sistematis tentang
fiqh perempuan dalam perspektif Muhammadiyah.
5) Mendorong peningkatan kepekaan terhadap masalah-masalah
wanita yang meliputi reposisi, refungsionalisasi, dan restrukturisasi
peran wanita dalam persyarikatan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
6) Mengintensifkan sosialisasi Tuntunan Keluarga Sakinah melalui
berbagai sarana komunikasi dan informasi.
7) Menyusun buku pedoman hisab sesuai dengan prinsip-prinsip yang
digunakan Muhammadiyah.
8) Membina kader di bidang hisab atau ahli Ilmu Falak sampai ke
tingkat wilayah.
2.
Program Nasional Bidang Tabligh dan Kehidupan Islami
a.
Menggerakkan kembali penyusunan peta dakwah sehingga memudahkan
penentuan sasaran, pemilihan pendekatan, dan penentuan metode
dakwah yang tepat.
b.
Memaksimalkan upaya pencegahan bahaya pemurtadan dengan mengacu
pada peta dakwah yang disusun.
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Mengoptimalkan fungsi masjid dan musholla sebagai sarana dakwah
dengan membentuk takmir dan imam masjid yang lebih terorganisasi dan
berjalan intensif sehingga jamaah lepas menjadi jamaah tetap.
d. Menghidupkan kembali dakwah jamaah dengan mempertimbangkan
realitas perkembangan Ranting Muhammadiyah yang ada.
e.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas muballigh yang dapat menjangkau
multistrata, multietnis, dan multimedia.
f.
Meningkatkan gerakan dakwah dan pembinaan masyarakat suku terasing
dan daerah tertinggal.
g.
Memperkuat organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan kultural yang
menjangkau segenap lapisan masyarakat dengan komitmen keumatan/
kemasyarakatan yang kuat dan konsisten.
h. Mengembangkan model gerakan dan dakwah jamaah ke arah yang lebih
efektif dalam rangka penguatan masyarakat madani.
i.
Membuat pedoman dakwah kultural sesuai dengan pemahaman Islam
yang berlaku dalam Muhammadiyah dan dapat mengeliminasi
kemungkinan terjadinya praktek keagamaan yang tidak sejalan dengan
paham agama dalam Muhammadiyah sekaligus dapat meningkatkan
fungsi dakwah secara lebih luas.
Program Nasional Bidang Pendidikan, Iptek dan Litbang
a.
Optimalisasi peran lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai sarana
dakwah, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
peningkatan kualitas sumberdaya insani.
b.
Meningkatkan kualitas dan kerjasama antar lembaga pendidikan
Muhammadiyah di semua jenjang pendidikan sehingga lembaga
pendidikan Muhammadiyah dapat menjadi pusat keunggulan.
c.
Mengupayakan sistem pendidikan Muhammadiyah yang berkualitas
dengan berbasis Al-Qur’an dan As-Sunnah
d. Mendirikan dan mengoptimalisasikan peran Pusat Pengembangan
Kualitas Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di bawah koordinasi
majelis-majelis pendidikan Muhammadiyah dan bagian pendidikan PP
Aisyiyah, yang menjadi wahana efektif guna melakukan perencanaan
mutu, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu.
e.
Mengembangkan bentuk-bentuk pendidikan alternatif guna
meningkatkan kualitas sumberdaya insani pengelola persyarikatan
maupun pengelola amal usaha Muhammadiyah.
f.
Mengembangkan masyarakat pembelajaran, yakni suatu masyarakat di
mana warganya memiliki kultur belajar: keyakinan, nilai-nilai, prinsipprinsip, kebiasaan-kebiasaan, semboyan-semboyan yang dipegang
bersama oleh warga sekolah yang mendorong warganya untuk senantiasa
bekerja keras dan rajin menuntut ilmu. Kultur ini tercermin pada perilaku
belajar dan ketersediaan fasilitas untuk belajar yang terbuka dan dapat
diakses warga masyarakat.
g.
Mengembangkan pendidikan berbasis luas (Broad Based Education), dimana
lembaga pendidikan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakatnya,
antara lain dalam wujud pemberian keterampilan hidup (life skill) bagi
warga masyarakat yang mengikuti pendidikan.
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Menumbuhkan nafas kekeluargaan pada lembaga pendidikan, yaitu
mengembangkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan saling
memperhatikan.
i.
Pembinaan dinamika lembaga pendidikan, antara lain dengan
meningkatkan kemampuan pimpinan lembaga pendidikan di bidang
manajemen dan komunikasi sosial lewat berbagai pelatihan.
j.
Mengembangkan fungsi lembaga pendidikan dalam pembinaan IRM,
IMM, Tapak Suci, dan Hizbul Wathan.
k.
Mengadakan penelitian-penelitian dalam bidang pendidikan dan aspekaspek lainnya yang menjadi bagian penting dan strategis dalam
memajukan gerakan Muhammadiyah.
l.
Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan
penelitian-penelitian yang strategis.
m. Mengorganisasi kerjasama, jaringan, dan fungsi-fungsi lembaga-lembaga/
pusat-pusat penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi
Muhammadiyah.
Program Nasional Bidang Kaderisasi
a.
Peningkatan kualitas perkaderan, dengan melakukan evaluasi dan
peninjauan ulang tentang Sistem Pengkaderan Muhammadiyah dan
pelaksanaannya.
b.
Melaksanakan program pengkaderan formal untuk Pimpinan dan anggota
dengan menyelenggarakan Latihan Instruktur Tingkat Nasional,
sekurang-kurangnya 3 kali dalam satu periode.
c.
Menyelenggarakan Baitul Arqam dan Darul Arqam Muhammadiyah
tingkat Nasional, untuk mengembangkan kompetensi kader dan
pimpinan.
d. Mengupayakan transformasi kader dengan banyak melibatkan dan
memberi peran yang proporsional kepada kader AMM dalam berbagai
aktifitas Persyarikatan
e.
Melaksanakan pelatihan pelatih secara berjenjang, dari Pusat hingga
Cabang.
f.
Meningkatkan pembinaan anggota dengan menanamkan pemahaman
yang intensif mengenai prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah seperti
Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian
Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup
Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Pedoman Hidup
Islami Warga Muhammadiyah, dan Pernyataan Pikiran Muhammadiyah
Jelang Satu Abad.
g.
Bekerjasama dengan Majelis Diktilitbang dan Majelis Dikdasmen untuk
mengoptimalkan peran Perguruan Muhammadiyah sebagai wahana
kaderisasi dan pembinaan ideologi gerakan Muhammadiyah..
h. Membina dan mengawasi secara intensif pelaksanaan sekolah kader
proyek Pimpinan Pusat Muhammadiyah, seperti Madrasah MualiminMualimat, Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Pondok
Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran dan Pendidikan Ulama Tarjih
Muhammadiyah (PUTM).
i.
Mendorong kepada Pimpinan Wilayah dan Daerah untuk membuka
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5.

6.

7.

program sekolah kader, baik dengan optimalisasi peran sekolah maupun
pondok Pesantren Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di wilayah/daerah masing-masing.
j.
Bekerjasama dengan Majelis Tarjih dan Tabligh membentuk forum kajian
tafaqquh fiddin (seperti kajian tafsir Quran dan Hadits) di semua tingkat
pimpinan.
k.
Bekerjasama dengan Majelis terkait menyelenggarakan pengkajian
Pedoman Hidup Islami warga Muhamamdiyah, secara teori dan praktek.
l.
Melakukan koordinasi kaderisasi dengan ortom-ortom pada setiap jenjang
pimpinan.
m. Identifikasi dan pemetaan sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyah di
semua lini organisasi.
Program Nasional Bidang Kesehatan, Kesejahteraan, dan Pemberdayaan
Masyarakat
a.
Meningkatkan kuantitas amal usaha bidang kesehatan sehingga dapat
menjangkau masyarakat luas.
b.
Meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan dari amal usaha
kesehatan dengan memperhatikan asas profesionalitas dan semangat
“Penolong Kesengsaraan Oemoem” yang diletakkan K.H. Ahmad Dahlan
c.
Mengoptimalkan panti-panti asuhan Muhammadiyah sehingga menjadi
tempat penyemaian kader Muhammadiyah
Program Nasional Bidang Wakaf, ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), dan
Pemberdayaan Ekonomi
a.
Inventarisasi dan arbitrase harta benda Persyarikatan yang diperoleh dari
wakaf.
b.
Menumbuhkan semangat kewirausahaan (entrepreneur) untuk mendorong
kemampuan dan daya saing sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi
ummat.
b.
Membangun sinergi usaha dengan kelompok ekonomi lain untuk
mengangkat Usaha Kecil Menengah di lingkungan Persyarikatan sebagai
bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi ummat.
c.
Pengembangan BMT yang terkait dengan pemanfaatan fungsi
pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
d. Mengembangkan berbagai usaha ekonomi yang betul-betul selektif,
terencana, dan berkesinambungan, dengan menitikberatkan perhatian
pada pengembangan ekonomi rakyat.
e.
Mengintensifkan pelaksanaan, penertiban, dan pengelolaan sertifikasi
tanah-tanah wakaf Muhammadiyah.
f.
Meningkatkan pembinaan dan jaringan lembaga-lembaga ZIS (Zakat,
Infaq, Shadaqah) sehingga memiliki fungsi yang efektif, produktif, dan
akuntabel dalam menjalankan kegiatannya.
Program Nasional Bidang Partisipasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
a.
Mengembangkan lembaga khusus sebagai kelompok pemikir (think-tank)
yang bertugas melakukan kajian terus-menerus tentang berbagai isu
nasional serta kebijakan nasional yang menyangkut rakyat banyak.
b.
Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam upaya penguatan masyarakat
sipil serta penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.
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c.

8.

9.

Meneruskan gerakan antikorupsi dengan memanfaatkan kerjasama yang
telah dirintis selama ini.
d. Membangun jalinan yang sinergis dengan kader dan simpatisan
Muhammadiyah yang berada di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
e.
Meluaskan pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang selama
ini telah dikembangkan di berbagai Universitas Muhammadiyah bagi
semua lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, yang terarah pada
pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.
f.
Menyelenggarakan pendidikan kader politik dan menyusun panduan
tentang politik yang Islami.
Program Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
Hidup
a.
Pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat untuk komunitas
buruh, tani, nelayan, dan kaum marjinal di perkotaan maupun pedesaan.
b.
Memadukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan
kegiatan dakwah yang membawa kemajuan.
c.
Melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia
dan demokrasi, termasuk lewat jalur pendidikan.
d. Mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan yang
bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.
e.
Mengembangkan aktivitas pendidikan dan dakwah lingkungan yang
dimotori oleh Majelis terkait, guna memberi pengertian tentang
pengelolaan lingkungan yang benar dan membangun kesadaran tentang
pentingnya kelestarian lingkungan hidup.
f.
Mendorong tumbuhnya kesadaran baru etika lingkungan di kalangan
masyarakat luas, termasuk dunia usaha, yang cenderung mengabaikan
etika lingkungan.
g.
Melakukan kampanye sadar lingkungan secara luas bekerjasama dengan
berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta.
Program Nasional Bidang Konsolidasi Organisasi
a.
Menguatkan posisi Persyarikatan sebagai sumber inspirasi dan rujukan
bagi umat maupun masyarakat luas, sehingga benar-benar menjadi tenda
besar umat dan bangsa.
b.
Membangun kinerja organisasi yang efektif efisien dan akuntabel, dengan
menitikberatkan perhatian pada upaya fungsionalisasi seluruh jajaran
organisasi, sehingga persyarikatan menjadi organisasi yang hidup dan
bergerak maju serta mengarah kepada GOG (Good Organization Governance).
c.
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.
d. Meluaskan dan mengefektifkan penggunaan teknologi informasi guna
meningkatkan mutu pengelolaan persyarikatan.
e.
Penyusunan data base persyarikatan.
f.
Meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam berbagai forum regional
maupun internasional, termasuk mengupayakan pendirian Cabang
Istimewa Muhammadiyah di luar negeri.
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g.

Meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam proses penyusunan
rancangan aturan hukum (legal drafting) di semua level, seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain.
h. Mengefektifkan masjid yang dikelola Muhammadiyah sebagai basis
gerakan persyarikatan.
i.
Menyelenggarakan Turba ke daerah-daerah, terutama pada wilayah yang
sangat membutuhkan pembinaan.
j.
Mengefektifkan pengajian-pengajian pimpinan dan anggota yang
diselenggarakan di semua lini organisasi sebagai ajang pendidikan
kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat.
k.
Membangun model organisasi dan kepemimpinan yang efektif sehingga
organisasi dan kepemimpinan tidak bertumpu pada figur tetapi lebih
berbasis sistem.
l.
Memperkuat organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan kultural yang
menjangkau segenap lapisan masyarakat dengan komitmen keumatan/
kemasyarakatan yang kuat dan konsisten.
m. Meningkatkan konsolidasi dan komunikasi Pimpinan Persyarikatan
(Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) dan dengan organisasi otonom
Muhammadiyah di semua tingkatan.
n. Menyusun dan melaksanakan Pola Pembinaan Ranting Muhammadiyah
sebagai program untuk memperkuat dan memperluas basis gerakan
Muhammadiyah di masyarakat.
10. Program Nasional Bidang Pustaka dan Informasi
a.
Mengoptimalkan pemanfaatan multimedia dan teknologi informasi untuk
menopang aktivitas Persyarikatan meliputi media elektronik, dalam hal
ini radio dan televisi, media internet dan mobile devices, media cetak, dan
lain-lain.
b.
Peningkatan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang berfungsi
untuk pengembangan pengetahuan dan informasi warga Persyarikatan
dan masyarakat luas.
c.
Melaksanakan pelatihan pustakawan dan public relations dalam
menunjang pelayanan dan fungsi-fungsi tugas Persyarikatan.
d. Meningkatkan pelayanan publikasi baik yang bersifat cetak maupun
elektronik sebagai bagian penting dalam pengembangan syi’ar
Persyarikatan.
11. Program Nasional Bidang Seni Budaya
a.
Mengembangkan apresiasi kesenian, kesusastraan, dan pariwisata yang
Islami dan memberikan nuansa kehalusan budi dan spiritual Islami dalam
kehidupan warga Persyarikatan, umat, dan masyarakat luas.
b.
Memproduksi film, buku, dan seni pertunjukan yang membawa pesan
kerisalahan dan peradaban Islami.
c.
Melakukan kajian dan kritik terhadap praktik-praktik kesenian dan
berbagai publikasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dan normanorma ajaran Islam serta merusak akhlak dan peradaban manusia.
d. Meningkatkan pengadaan dan pengelolaan sarana, prasarana,
pendidikan, produksi, dan pengembangan seni-budaya di lingkungan
Persyarikatan.
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e.

Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan
seni-budaya Islami.
f.
Memanfaatkan media massa cetak dan elektronik sebagai sarana dalam
pengembangan program seni budaya dalam Muhammadiyah.
12. Program Nasional Bidang Ukhuwah dan Kerjasama
a.
Membangun suasana persaudaraan dalam aktivitas Persyarikatan dengan
mengefektifkan forum-forum pengajian, pertemuan, dan lain-lain.
b.
Mengembangkan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan
dengan berbagai instansi, baik pemerintah, maupun swasta, serta dalam
maupun luar negeri, untuk mendukung gerak Persyarikatan.
c.
Berperan aktif dalam upaya membangun tata dunia baru yang adil dan
berkeadaban.
d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun
luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam
guna mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang.
e.
Mengefektifkan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik dalam maupun
luar negeri, guna meningkatkan peran Muhammadiyah dan umat Islam
secara lebih luas sekaligus mengantisipasi segala bentuk pemojokan yang
merugikan Muhammadiyah dan umat Islam.
BAB IV
PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
A.

Prinsip Pengorganisasian dan Pelaksanaan
Program Muhammadiyah jangka panjang dua puluh tahun (2005-2025) dan
program lima tahun ke depan (2005-2010) dikembangkan berdasarkan beberapa
prinsip pengorganisasian dan pelaksanaan sebagai berikut:
1.
Program Muhammadiyah hasil Muktamar ke-45 merupakan program nasional yang
menjadi acuan umum bagi perumusan dan pelaksanaan program di tingkat Wilayah,
Daerah, Cabang, Ranting, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Persyarikatan
sesuai dengan kewenangan, kepentingan, dan kondisi masing-masing
2.
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
Muhammadiyah Daerah 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 opersional program dari bawah (bottom-up).
3.
Kebijakan pengorganisasian dan pelaksanaan program di tingkat wilayah
meliputi tiga aspek/fungsi, pertama sebagai pelaksana kebijakan Pimpinan
Pusat dalam melaksanakan program umum nasional, kedua bertanggung jawab
dalam pengorganisasian secara umum terhadap pelaksanaan program di
bawahnya, dan ketiga melaksanakan kebijakan-kebijakan khusus sesuai
dengan kewenangan dan kepentingan wilayah masing-masing.
4.
Prinsip pengorganisasian pelaksanaan dan penjabaran program yang berlaku
secara otonom di tingkat daerah tidak berkaitan dengan pengelolaan amal usaha
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B.

C.

Muhammadiyah yang memiliki kewenangan dan sistem pengorganisasian
tersendiri yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Persyarikatan.
5.
Khusus bagi Organisasi Otonom Muhammadiyah program Muhammadiyah
hasil Muktamar ke-45 menjadi acuan umum sesuai dengan prinsip-prinsip
otonomi dan kekhususan organisasi otonom masing-masing.
6.
Bagi amal usaha Persyarikatan, program Muhammadiyah hasil Muktamar ke45 merupakan kewajiban untuk menjadi sumber materi dan dilaksanakan
sesuai dengan jenis dan kegiatan amal usaha masing-masing.
7.
Pengorganisasian dan pelaksanaan program tetap mempertimbangkan sistem
satu atap dan lintas sektoral.
Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Wilayah
1.
Rumusan program Muhammadiyah tingkat Wilayah diputuskan dalam
Musyawarah Wilayah, yaitu berupa “Program Wilayah Muhammadiyah”
periode lima-tahunan, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai
pelaksana kebijakan program nasional di masing-masing wilayah yang
disesuaikan dengan kewenangan, kreativitas, kepentingan, dan kondisi setempat.
2.
Pimpinan Wilayah bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasi dan
pelaksanaan program di wilayah sesuai dengan mekanisme organisasi dalam
Persyarikatan.
3.
Program tingkat wilayah disusun dengan mengacu Program Nasional
Muhammadiyah dan diarahkan pada hal-hal berikut:
a.
Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan
Persyarikatan) di wilayah yang bersangkutan.
b.
Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target
tahunan.
c.
Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang
lebih strategis yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah, dan (2)
acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah
di tingkat Daerah, Cabang dan Ranting, serta Program Ortom dan Amal
Usaha di tingkat wilayah.
Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Daerah
1.
Rumusan program Muhammadiyah tingkat daerah diputuskan dalam
Musyawarah Daerah, yaitu berupa “Program Daerah Muhammadiyah” periode
lima-tahunan.
2.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah merupakan tempat konsentrasi administrasi
pengorganisasian dan pelaksanaan program nasional dan program wilayah
Muhammadiyah agar tercapai kesuksesan program di tingkat bawah.
3.
Program tingkat daerah disusun dengan mengacu Program Nasional dan
Wilayah yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai berikut:
a.
Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan
Persyarikatan) di daerah yang bersangkutan.
b.
Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target
tahunan.
c.
Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang
akan dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah, dan (2) acuan program yang
akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat Cabang dan
Ranting, serta Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat Daerah.
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D.

E.

F.

G.

Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Cabang
1.
Rumusan program Muhammadiyah tingkat Cabang diputuskan dalam
Musyawarah Cabang, yaitu berupa “Program Cabang Muhammadiyah”
periode lima-tahunan.
2.
Program tingkat Cabang disusun dengan mengacu Program Nasional, Wilayah,
dan Daerah yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai berikut:
a.
Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan
Persyarikatan) di Cabang yang bersangkutan.
b.
Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target
tahunan.
c.
Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang
akan dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang, dan (2) acuan program yang
akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat ranting, serta
Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat Cabang.
Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Ranting
1.
Rumusan program Muhammadiyah tingkat Ranting diputuskan dalam
Musyawarah Ranting, yaitu berupa “Program Ranting Muhammadiyah”
periode lima-tahunan.
2.
Program tingkat Ranting disusun dengan mengacu Program Nasional,
Wilayah, Daerah, dan Cabang
yang mekanisme, arah,
dan
pengorganisasiannya sebagai berikut:
a.
Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan
Persyarikatan) di Ranting yang bersangkutan.
b.
Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target
tahunan.
c.
Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang
akan dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting, dan (2) acuan program yang
akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat Ranting, serta
Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat Ranting, dan (3)
Mengorganisasikan dan mengoperasionalkan pelaksanaan kegiatan di
lingkungan anggota/jama’ah.
Pengorganisasian dan Penjabaran Program oleh Ortom Persyarikatan
1.
Perumusan Program organisasi otonom secara umum mengacu pada Program
Nasional Muhammadiyah dan mengembangkan program sesuai dengan jenis
dan lahan garapan masing-masing.
2.
Setiap organisasi otonom memiliki kewenangan, mekanisme, dan kekhususan
masing-masing dalam merumuskan program dan kebijakan sesuai dengan
otonomi masing-masing.
3.
Seluruh organisasi otonom dapat mengembangkan jaringan kerjasama dan program
yang terpadu sesuai dengan kepentingan dan asas efektivitas-efisiensi, baik yang
menyangkut sumberdaya insani, dana, potensi, dan peluang yang tersedia.
4.
Mengembangkan kemandirian dengan menggalang keterpaduan dan jaringan
kelembagaan dalam melaksanakan program masing-masing organisasi otonom.
Pelaksanaan Program oleh Majelis dan Lembaga
1.
Majelis dan lembaga sebagai unsur pembantu pimpinan Persyarikatan
berfungsi sebagai pelaksana program Muhammadiyah sesuai dengan jenis
dan bidang yang ditanganinya.
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2.

H.

Kebijakan-kebijakan majelis dan lembaga dalam melaksanakan program dan
kegiatan bersifat operasional dan penjabaran, sedangkan kebijakan-kebijakan
strategis selain menjadi kewenangan pimpinan Persyarikatan juga dalam
bidangnya masing-masing harus memperoleh persetujuan pimpinan
Persyarikatan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
3.
Pelaksanaan dan penjabaran program Muhammadiyah oleh majelis dan
lembaga harus bersumber dari program nasional untuk tingkat Pusat serta
program di tingkat masing-masing untuk Majelis dan Lembaga yang setingkat.
4.
Dalam penjabaran dan pelaksanaan program oleh majelis dan lembaga harus
diterapkan prinsip operasional yang bersifat efektif-efisien, terfokus pada jenis
program yang sesuai dengan Majelis/Lembaga/Badan yang bersangkutan,
menghindari tumpang-tindih, realistis, dan berorientasi pada bidang masingmasing, serta dapat mencapai target yang digariskan.
5.
Penjabaran dan pelaksanaan program Muhammadiyah oleh masing-masing
majelis dan lembaga cukup dilakukan melalui rapat kerja di tingkat masingmasing dan melalui pengesahan oleh pimpinan Persyarikatan di tingkat
masing-masing. Sedangkan fungsi-fungsi koordinasi, pengendalian, evaluasi,
dan tahap-tahap pengorganisasian lainnya dilakukan sesuai dengan
mekanisme organisasi yang berlaku.
6.
Majelis dan lembaga dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional untuk
koordinasi organisasi yang dipandang penting sesuai keperluan dengan tetap
memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Rapat Kerja Nasional tidak
mengagendakan perumusan program baru yang membawa kemungkinan pada
menambah dan memperluas program melebihi keputusan Muktamar atau
permusyawaratan di setiap tingkatan pimpinan Persyarikatan lainnya. Peserta
Rapat Kerja Nasional sesuai dengan ART Muhammadiyah.
Pelaksanaan Program oleh Amal Usaha
1.
Rumusan program Amal Usaha Muhammadiyah dilakukan dengan mengacu
secara umum pada (1) Program Nasional Muhammadiyah, Program Wilayah
Muhammadiyah, dan Program Persyarikatan di lingkungan masing-masing,
dan (2) Program Majelis terkait, sesuai dengan jenis/bidang amal usaha yang
bersangkutan.
2.
Rumusan program amal usaha disusun secara fleksibel, sesuai dengan Statuta,
Qaidah atau Pedoman Amal Usaha yang bersangkutan, dengan mengindahkan
prinsip-prinsip penyusunan program sebagaimana tercantum pada Program
Muhammadiyah dan tetap terikat pada nilai-nilai dan peraturan Persyarikatan.
3.
Perumusan program amal usaha hendaknya disusun secara dinamis dengan
memperhatikan kebutuhan dan permasalahan serta potensi jenis/bidang garap
di tempat amal usaha berada.
4.
Perumusan dan penjabaran Program Amal Usaha secara rinci ditetapkan oleh
majelis yang terkait yang kemudian dibakukan dalam kegiatan amal usaha
yang bersangkutan.
5.
Pelaksanaan program di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah selain
mengacu pada landasan dan prinsip Program Muhammadiyah, juga
dikembangkan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang semakin
mengarah pada kualitas sesuai dengan jenis/bidang dan tujuan amal usaha
yang bersangkutan.

560  Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
BAB V
KHATIMAH
Program Muhammadiyah sebagai bagian dari ikhtiar yang terorganisasi
melaksanakan usaha-usaha Persyarikatan dituntut untuk dilaksanakan seoptimal
mungkin dalam mendekatkan atau bahkan mencapai tujuan Muhammadiyah, yaitu
terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu segenap potensi,
kemampuan, dana, daya dukung, dan infrastruktur organisasi harus dikerahkan dalam
melaksanakan dan menyukseskan program Muhammadiyah tersebut. Berkaitan dengan
itu, keberhasilan kepemimpinan Muhammadiyah di setiap tingkatan dan lini
Persyarikatan pun salah satu tolok ukurnya terletak dalam membawa keberhasilan
pelaksanaan program Muhammadiyah.
Pelaksanaan program Muhammadiyah juga memerlukan komitmen (niat dan
pengkhidmatan) yang tinggi, kerja keras, dan kerjasama yang kuat di seluruh lingkungan
Persyarikatan sesuai dengan etos tajdid, jihad, dan ibadah dalam melaksanakan misi
Muhammadiyah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun
hal-hal yang bersifat teknis operasional bilama perlu akan ditindak-lanjuti dengan
petunjuk pelaksanaan program terutama yang berkaitan dengan pengorganisasian di
tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting sehingga memudahkan pelaksanaannya.
Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan program Muhammadiyah sebagai bagian
dari usaha dakwah amar makruf nahi munkar tergantung pada kesungguhan ikhtiar
dan do’a dari seluruh warga, kader, dan pimpinan Persyarikatan dalam meraih
kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat, serta dalam meraih karunia dan ridha Allah
Subhanahu Wata’ala.
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LAMPIRAN IV-A:

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG
ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH
MUQADDIMAH
“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi
Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang,
Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba
menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah
petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang
telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.”
(QS Al-fatihah)
“Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan berNabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu ‘alaihi wassalam”.
AMMA BAD’U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah sematamata. Ber-Tuhan dan ber’ibadah serta tunduk dan tha’at kepada Allah adalah satusatunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.
Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas
kehidupan manusia di dunia ini.
Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat
diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolongtolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh
syaitan dan hawa nafsu.
Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan
berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan
sebaik-baiknya.
Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga,
adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.
Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi
Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing
untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.
Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai
yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan
Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah
kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan
menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat yang
murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia
Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas
segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala
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kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi
pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang
Maha Kuasa.
Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan
berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an:
Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada
ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka
itulah golongan yang beruntung berbahagia “
(QS Ali-Imran:104)
Pada tanggal 8 Dzulhiijah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh
almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai “gerakan Islam” dengan
nama “MUHAMMADIYAH” yang disusun dengan Majelis-Majelis (Bahagian-bahagian)nya, mengikuti pereran zaman serta berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawatan atau Muktamar.
Kesemuanya itu. perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintahperintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna mendapat
karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang
sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga
merupakan:
“Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan
Yang Maha Pengampun”.
Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam dapatlah
diantarkan ke pintu gerbang Syurga “Jannatun Na’im” dengan keridlaan Allah Yang
Rahman dan Rahim.
Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut:
BAB I
NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.
Pasal 2
Pendiri
Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330
Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka
waktu tidak terbatas.
Pasal 3
Tempat Kedudukan
Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.
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BAB II
IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG
Pasal 4
Identitas dan Asas
(1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan
Tajdid, bersumber pada Al-Qur‘an dan As-Sunnah.
(2) Muhammadiyah berasas Islam.
Pasal 5
Lambang
Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah
bertuliskan (Muhammadiyah) dan dilingkari kalimat (Asyhadu an lã ilãha illa Allãh wa
asyhadu anna Muhammadan Rasûl Allãh )
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA
Pasal 6
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama
Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Pasal 7
Usaha
(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar
Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang
kehidupan.
(2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan
kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
(3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah
Pimpinan Muhammadiyah.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 8
Anggota serta Hak dan Kewajiban
(1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:
a. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam.
b. Anggota Luar Biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia.
c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap
Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia
membantu Muhammadiyah.
(2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
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BAB V
SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI
Pasal 9
Susunan Organisasi
Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:
1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten
4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara
Pasal 10
Penetapan Organisasi
(1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan
oleh Pimpinan Pusat.
(2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan
Wilayah.
(3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan
Daerah.
(4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)
(2)
(3)

BAB VI
PIMPINAN
Pasal 11
Pimpinan Pusat
Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara
keseluruhan.
Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan
ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan
oleh Tanwir.
Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota
Pimpinan Pusat terpilih.
Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan
dalam forum Muktamar.
Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan
mengusulkannya kepada Tanwir.
Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama
Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk
tindakan di dalam dan di luar pengadilan.
Pasal 12
Pimpinan Wilayah
Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta
melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh
Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam
Musyawarah Wilayah.
Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul caloncalon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah
Wilayah.
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(4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan
mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian
dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.
Pasal 13
Pimpinan Daerah
(1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan
kebijakan Pimpinan di atasnya.
(2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh
Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan
Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.
(3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul caloncalon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah
Daerah.
(4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan
mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan
ketetapan Pimpinan Wilayah.
Pasal 14
Pimpinan Cabang
(1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan
kebijakan Pimpinan di atasnya.
(2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh
Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam
Musyawarah Cabang.
(3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul caloncalon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah
Cabang.
(4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan
mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan
ketetapan Pimpinan Daerah.
Pasal 15
Pimpinan Ranting
(1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta
melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
(2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh
Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam
Musyawarah Ranting.
(3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul caloncalon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah
Ranting.
(4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan
mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian
dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.
Pasal 16
Pemilihan Pimpinan
(1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.
(2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.
(3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
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Pasal 17
Masa Jabatan Pimpinan
(1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan
Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.
(2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan
Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan
berturut-turut.
(3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah
menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah,
Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah
disahkan oleh Pimpinan di atasnya.
Pasal 18
Ketentuan Luar Biasa
Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai
dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.
Pasal 19
Penasihat
(1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.
(2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

BAB VII
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN
Pasal 20
Majelis dan Lembaga
Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok
Muhammadiyah.
Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung
Muhammadiyah.
Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII
ORGANISASI OTONOM
Pasal 21
Pengertian dan Ketentuan
Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki
wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan
oleh Pimpinan Muhammadiyah.
Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom
khusus.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh
organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Muhammadiyah.
Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.
Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
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(1)
(2)

(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)

(3)
(4)
(1)
(2)

BAB IX
PERMUSYAWARATAN
Pasal 22
Muktamar
Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
Anggota Muktamar terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Pusat
b. Ketua Pimpinan Wilayah
c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
d. Ketua Pimpinan Daerah
e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil
Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 23
Muktamar Luar Biasa
Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang
membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang
Tanwir tidak berwenang memutuskannya.
Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir..
Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 24
Tanwir
Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar,
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
Anggota Tanwir terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Pusat
b. Ketua Pimpinan Wilayah
c. Wakil Wilayah
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.
Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 25
Musyawarah Wilayah
Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah,
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Wilayah
b. Ketua Pimpinan Daerah
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
d. Ketua Pimpinan Cabang
e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya
ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah Ranting dalam
tiap Cabang
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
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(3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 26
Musyawarah Daerah
(1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah,
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
(2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Daerah
b. Ketua Pimpinan Cabang
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
d. Ketua Pimpinan Ranting
e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya
ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah anggota
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah
(3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 27
Musyawarah Cabang
(1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang,
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
(2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Cabang
b. Ketua Pimpinan Ranting
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
(3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 28
Musyawarah Ranting
(1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting,
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
(2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:
a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting
(3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 29
Musyawarah Pimpinan
(1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah
pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah
Musyawarah pada masing-masing tingkat.
(2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan
Muhammadiyah masing-masing tingkat.
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(3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 30
Keabsahan Musyawarah
Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 dinyatakan
sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang secara sah oleh
Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.
Pasal 31
Keputusan Musyawarah
Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal
23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai
maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)

BAB X
RAPAT
Pasal 32
Rapat Pimpinan
Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan
Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah
apabila diperlukan.
Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.
Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 33
Rapat Kerja
Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang
menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.
Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja
Unsur Pembantu Pimpinan.
Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali
dalam satu tahun.
Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.
Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
Pasal 34
Tanfidz
Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah,
dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan
oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
Tanfidz keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat
a. Bersifat redaksional
b. Mempertimbangkan kemaslahatan
c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
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BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 35
Pengertian
Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh
dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal
usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.
Pasal 36
Sumber
Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari:
1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan
2. Hasil hak milik Muhammadiyah
3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah
5. Sumber-sumber lain
Pasal 37
Pengelolaan dan Pengawasan
Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB XII
LAPORAN
Pasal 38
Laporan
(1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan
organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan
kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan
Muktamar.
(2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 39
Anggaran Rumah Tangga
(1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam
Anggaran Dasar.
(2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar
dan disahkan oleh Tanwir.
(3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat
mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.
BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 40
Pembubaran
(1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Muktamar Luar Biasa
yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.
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(2) Muktamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran dihadiri
sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Muktamar Luar Biasa.
(3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.
(4) Muktamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan
untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan
bubar.
BAB XV
PERUBAHAN
Pasal 41
Perubahan Anggaran Dasar
(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.
(2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah
tercantum dalam acara Muktamar.
(3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurangkurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir
BAB XVI
PENUTUP
Pasal 42
Penutup
(1) Anggaran Dasar ini ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang
berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan
dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak
ditanfidzkan.
(2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan
tidak berlaku lagi.
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LAMPIRAN IV-B:

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH
Pasal 1
Tempat Kedudukan
(1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta
(2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara
keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan
Jakarta
Pasal 2
Lambang dan Bendera
(1) Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 5 adalah
seperti berikut:
(2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga
bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan MUHAMMADIYAH di
bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih, seperti
berikut:
(3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
Pasal 3
Usaha
Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan
kegiatan meliputi:
1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan
pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek
kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan
amal shalih lainnya.
4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar
berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia.
5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang
berkualitas
7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan
lingkungan untuk kesejahteraan.
9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan
kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.
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13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan
pembelaan terhadap masyarakat.
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah
Pasal 4
Keanggotaan
(1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia beragama Islam
b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah
c. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah
d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah
e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.
(2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia, beragama Islam,
setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal
usahanya.
(3) Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap
Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau
bersedia membantu Muhammadiyah.
(4) Tatacara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
a. Anggota Biasa
1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan
mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan
Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada Ranting,
kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Pusat
dengan disertai pertimbangan.
3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon
anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara
ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
4. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon
anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang
bersangkutan
b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan
Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur oleh
Pimpinan Pusat
(5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi
Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada
Pimpinan Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya
diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.
(6) Hak Anggota
a. Anggota biasa:
1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan.
2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan.
b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan
pendapat.
(7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:
a. Taat menjalankan ajaran Islam
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b.
c.

(8)

(9)

(1)
(2)

Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya
Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan dan Cita-cita Hidup
Muhammadiyah
d. Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan kebijakan
Pimpinan Pusat
e. Mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta
melaksanakan usahanya
f. Membayar iuran anggota
g. Membayar infaq
Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri
c. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat
Tata cara pemberhentian anggota.
a. Anggota Biasa:
1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan
Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan
pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.
3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan
pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian
dan penilaian.
4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing)
yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan selama menunggu proses
pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat,
5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentian anggota,
memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6
(enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah.
6. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses
pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan
Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Setelah
keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.
7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang diserahi tugas mempelajari keberatan
yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan
keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.
8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi
Muhammadiyah.
b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan
Pusat.
Pasal 5
Ranting
Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas
sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan
pemberdayaan anggota.
Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:
a. Pengajian/kursus anggota berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
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(3)
(4)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

b. Pengajian/kursus umum berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
c. Mushalla/surau/langgar sebagai pusat kegiatan
d. Jama‘ah
Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh
Pimpinan Daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan
Cabang.
Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang telah ada
dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas
keputusan Musyawarah Cabang/Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang
Pasal 6
Cabang
Cabang adalah kesatuan Ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurangkurangnya tiga Ranting yang berfungsi:
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Ranting
b. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah
c. Penyelenggaraan amal usaha
Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:
a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Cabang dan Unsur Pembantu
Pimpinannya, Pimpinan Ranting, serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat
Cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat dalam lingkungan Cabangnya,
sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
c. Korps muballigh/muballighat Cabang, sekurang-kurangnya 10 orang
d. Taman pendidikan Al-Quran/Madrasah Diniyah/Sekolah Dasar
e. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
f. Kantor
Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh
Pimpinan Wilayah atas usul Ranting setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan
Daerah.
Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang telah ada
dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas
keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.
Pasal 7
Daerah
Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten/Kota yang terdiri atas sekurangkurangnya tiga Cabang yang berfungsi:
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang
b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
d. Perencanaan program dan kegiatan
Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya
sekali dalam sebulan
b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Daerah sekurang-kurangnya
sekali dalam sebulan
c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
d. Korps muballigh/muballighat Daerah, sekurang-kurangnya 20 orang
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e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah
f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah
g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
h. Kantor
(3) Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Cabang
setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Wilayah.
(4) Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang telah ada
dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan
tingkat Daerah.
Pasal 8
Wilayah
(1) Wilayah adalah kesatuan Daerah di propinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya
tiga Daerah yang berfungsi
a. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah
b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
d. Perencanaan program dan kegiatan
(2) Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:
a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Wilayah dan Unsur
Pembantu Pimpinannya serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Wilayah sekurang-kurangnya
sekali dalam sebulan
c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
d. Korps muballigh/muballighat sekurang-kurangnya 30 orang.
e. Kursus kader pimpinan tingkat Wilayah
f. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Mu‘allimin/Mu‘allimat/Pondok
Pesantren
g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
h. Kantor.
(3) Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Daerah
yang bersangkutan.
(4) Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang telah ada
dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Wilayah/Musyawarah
Pimpinan tingkat Wilayah.
Pasal 9
Pusat
Pusat adalah kesatuan Wilayah dalam Negara Republik Indonesia yang berfungsi:
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Wilayah
b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
d. Perencanaan program dan kegiatan
Pasal 10
Pimpinan Pusat
(1) Pimpinan Pusat bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Muktamar dan
Tanwir, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya
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b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya
c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Wilayah
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan
Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Pusat
Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat
atau di sekitarnya.
Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir sebanyakbanyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih. Selama menunggu
keputusan Tanwir, calon tambahan anggota Pimpinan Pusat sudah dapat
menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Pusat.
Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum
Pimpinan Pusat yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan.
Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat oleh salah
seorang Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat.
Pasal 11
Pimpinan Wilayah
Pimpinan Wilayah bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam wilayahnya berdasarkan
kebijakan Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah, Musyawarah
Pimpinan tingkat Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat
dan Unsur Pembantu Pimpinan.
c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah dalam
wilayahnya sesuai dengan kewenangannya
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan
Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
Pimpinan Wilayah berkantor di ibu kota propinsi.
Anggota Pimpinan Wilayah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Anggota Pimpinan Wilayah harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Wilayah
atau di sekitarnya.
Pimpinan Wilayah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai
anggota Tanwir apabila Ketua Pimpinan Wilayah tidak dapat menunaikan tugasnya
sebagai anggota Tanwir.
Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah
Pimpinan Wilayah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan
Wilayah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat.
Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan
dari Pimpinan Pusat, calon tambahan anggota Pimpinan Wilayah sudah dapat
menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah calon
pengganti Ketua Pimpinan Wilayah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang
masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan
Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan
ketetapan dari Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat oleh salah seorang
Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Wilayah.
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Pasal 12
Pimpinan Daerah

(1) Pimpinan Daerah bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya berdasarkan kebijakan
Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan
tingkat Daerah, dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan
Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya
c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Cabang dalam
daerahnya sesuai kewenangannya
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan
Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Daerah
e. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai pusat administrasi serta
pusat pembinaan sumberdaya manusia
(2) Pimpinan Daerah berkantor di ibu kota Kabupaten/Kota.
(3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
(4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten/Kotanya.
(5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai
anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah apabila Ketua Pimpinan Daerah
tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat
Wilayah.
(6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah
Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan
Daerah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah.
Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan
dari Pimpinan Wilayah, calon tambahan anggota Pimpinan Daerah sudah dapat
menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.
(7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon
pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang
masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan
Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan
ketetapan dari Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat oleh salah seorang
Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.
Pasal 13
Pimpinan Cabang
(1) Pimpinan Cabang bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Cabangnya berdasarkan kebijakan
Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Cabang, dan Musyawarah
Pimpinan tingkat Cabang.
b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan
Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya
c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Ranting dalam
cabangnya sesuai kewenangannya
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan
Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Cabang
(2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
(3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Cabangnya.

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 (2005)  579
(4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai
anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah apabila Ketua Pimpinan Cabang
tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat
Daerah.
(5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah
Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan
Cabang terpilih, kemudian dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah.
Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan
dari Pimpinan Daerah, calon tambahan anggota Pimpinan Cabang sudah dapat
menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Cabang.
(6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon
pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang
masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan
Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan
ketetapan dari Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang
Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang.
Pasal 14
Pimpinan Ranting
(1) Pimpinan Ranting bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Rantingnya berdasar kebijakan
Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Ranting, dan Musyawarah
Pimpinan tingkat Ranting
b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan
Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, serta Unsur
Pembantu Pimpinan.
c. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam rantingnya sesuai
dengan kewenangannya
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan
Organisasi Otonom tingkat Ranting
(2) Anggota Pimpinan Ranting dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
(3) Anggota Pimpinan Ranting harus berdomisili di Rantingnya.
(4) Pimpinan Ranting menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai
anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang apabila Ketua Pimpinan Ranting
tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat
Cabang.
(5) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah
Pimpinan Ranting sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan
Ranting terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang.
Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan
dari Pimpinan Cabang, calon tambahan anggota Pimpinan Ranting sudah dapat
menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
(6) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon
pengganti Ketua Pimpinan Ranting yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang
masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan
Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan
ketetapan dari Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang
Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting.
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Pasal 15
Pemilihan Pimpinan
Syarat anggota Pimpinan Muhammadiyah:
a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah
d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya
f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan
berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi
Pimpinan tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat
g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan
organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal
usahanya, baik vertikal maupun horisontal
Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) butir f, g, dan h pasal ini hanya dapat dilakukan
atas keputusan Pimpinan Pusat.
Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas keputusan
Musyawarah masing-masing.
Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan
ketentuan:
a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan
Pusat
b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan
Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan
Muhammadiyah pada semua tingkatan
c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan
Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata tertib Pemilihan dengan
ketentuan:
a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan
Pusat
b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan
oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada setiap
tingkatan.
Pasal 16
Masa Jabatan Pimpinan
Masa jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan
Ranting sama dengan masa jabatan Pimpinan Pusat.
Pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dengan segenap
Unsur Pembantu Pimpinannya, serta Pimpinan Ranting, disesuaikan dengan
pergantian Pimpinan Pusat dan pelaksanaannya dilakukan setelah Muktamar dan
Musyawarah di atasnya.
Pimpinan-pimpinan dalam Muhammadiyah yang telah habis masa jabatannya, tetap
menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah-terima dengan Pimpinan yang baru.
Setiap pergantian Pimpinan Muhammadiyah harus menjamin adanya peningkatan
kinerja, penyegaran, dan kaderisasi pimpinan.
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Pasal 17
Ketentuan Luar Biasa
Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain terhadap
masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 11 sampaidengan 16.
Pasal 18
Penasihat
(1) Penasihat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh Pimpinan Muhammadiyah
masing-masing tingkat.
(2) Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pimpinan Muhammadiyah, baik diminta
maupun atas kemauan sendiri.
(3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai penasihat:
a. Anggota Muhammadiyah
b. Pernah menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah, atau mempunyai
pengalaman dalam organisasi atau memiliki keahlian bidang tertentu
Pasal 19
Unsur Pembantu Pimpinan
(1) Pengertian dan Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan:
a. Majelis:
1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan
pokok dalam bidang tertentu.
2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah,
dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
b. Lembaga:
1. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang
bersifat khusus.
2. Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat pusat.
3. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat
membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan
Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya.
(2)
Ketentuan lain tentang Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Qa‘idah yang
dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
Pasal 20
Organisasi Otonom
(1) Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah
guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai
bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan
tujuan Muhammadiyah.
(2) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori:
a. Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom yang anggotanya belum
seluruhnya anggota Muhammadiyah
b. Organisasi Otonom Khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya
anggota Muhammadiyah, dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha
yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur
Pembantu Pimpinan yang membidanginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
tentang amal usaha tersebut
(3) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul
Pimpinan Pusat.
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(4) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Qa‘idah Organisasi Otonom
yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
Pasal 21
Muktamar
(1) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh
Pimpinan Pusat.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Muktamar ditetapkan
oleh Pimpinan Pusat.
(3) Undangan dan acara Muktamar dikirim kepada anggota Muktamar selambatlambatnya tiga bulan sebelum Muktamar berlangsung.
(4) Acara Muktamar:
a. Laporan Pimpinan Pusat tentang:
1. Kebijakan Pimpinan.
2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir.
4. Keuangan.
b. Program Muhammadiyah
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum
d. Masalah Muhammadiyah yang bersifat umum
e. Usul-usul
(5) Muktamar dihadiri oleh:
a. Anggota Muktamar terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Pusat.
2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Pusat.
3. Anggota Tanwir wakil Wilayah.
4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Wilayah.
5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya
tujuh orang, berdasar atas jumlah perimbangan Cabang dalam tiap Daerah,
atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan
perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga orang,
diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.
b. Peserta Muktamar terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh
Pimpinan Pusat.
c. Peninjau Muktamar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat
(6) Anggota Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta
Muktamar berhak menyatakan pendapat. Peninjau Muktamar tidak mempunyai hak
menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Muktamar harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambatlambatnya dua bulan sesudah Muktamar.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu
berlangsungnya Muktamar diatur oleh penyelenggara.
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Pasal 22
Muktamar Luar Biasa
Muktamar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul Pimpinan
Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.
Undangan dan acara Muktamar Luar Biasa dikirim kepada Anggota Muktamar
selambat-lambatnya satu bulan sebelum Muktamar Luar Biasa berlangsung.
Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa,
kecuali ayat (3) dan ayat (4).
Muktamar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota
Muktamar dan keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang
hadir.
Pasal 23
Tanwir
Tanwir diadakan oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya
seperempat dari jumlah anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.
Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin Pimpinan
Pusat.
Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Tanwir ditetapkan
oleh Pimpinan Pusat.
Undangan dan acara Tanwir dikirim kepada Anggota Tanwir selambat-lambatnya
satu bulan sebelum Tanwir berlangsung.
Acara Tanwir:
a. Laporan Pimpinan Pusat
b. Masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir
c. Masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai pembicaraan pendahuluan
d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya
Muktamar
e. Usul-usul
Tanwir dihadiri oleh:
a. Anggota Tanwir terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Pusat.
2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang telah disahkan oleh
Pimpinan Pusat.
3. Wakil Wilayah terdiri dari unsur PWM dan atau PDM antara 3 sampai 5
orang berdasarkan perimbangan daerah dalam wilayah atas dasar keputusan
Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Pimpinan Wilayah. Ketentuan
perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing dua orang.
b. Peserta Tanwir terdiri dari:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh
Pimpinan Pusat.
c. Peninjau Tanwir ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
Anggota Tanwir berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Tanwir
berhak menyatakan pendapat. Peninjau Tanwir tidak berhak menyatakan pendapat,
memilih, dan dipilih.
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(8) Keputusan Tanwir harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambatlambatnya satu bulan sesudah Tanwir.
(9) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Sidang
Tanwir diatur oleh penyelenggara.
Pasal 24
Musyawarah Wilayah
(1) Musyawarah Wilayah diselengarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin
oleh Pimpinan Wilayah.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Wilayah
ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
(3) Undangan dan acara Musyawarah Wilayah dikirim kepada Anggota Musyawarah
Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung.
(4) Acara Musyawarah Wilayah:
a. Laporan Pimpinan Wilayah tentang:
1. Kebijakan Pimpinan.
2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir, Instruksi Pimpinan
Pusat, pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah , Musyawarah
Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
4. Keuangan.
b. Program Wilayah
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengesahan Ketua
d. Pemilihan Anggota Tanwir Wakil Wilayah
e. Masalah Muhammadiyah dalam Wilayah
f. Usul-usul
(5) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:
a. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Wilayah.
3. Anggota Pimpinan Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan
Wilayah.
4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Daerah.
5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah
berdasarkan atas perimbangan jumlah Ranting pada tiap-tiap Cabang.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua
orang.
b. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah, masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh
Pimpinan Wilayah.
c. Peninjau Musyawarah Wilayah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan
Wilayah
(6) Anggota Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
Peserta Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah
Wilayah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
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(7) Keputusan Musyawarah Wilayah harus dilaporkan kepada Pimpinan Pusat
selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Wilayah. Apabila dalam waktu
satu bulan sesudah laporan dikirim, tidak ada keterangan atau keberatan dari
Pimpinan Pusat, maka keputusan Musyawarah Wilayah dapat ditanfidzkan oleh
Pimpinan Wilayah.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu
Musyawarah Wilayah diatur oleh penyelenggara.
Pasal 25
Musyawarah Daerah
(1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin
oleh Pimpinan Daerah.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Daerah
ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
(3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada Anggota Musyawarah
Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung.
(4) Acara Musyawarah Daerah:
a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:
1. Kebijakan Pimpinan.
2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan Pimpinan di atasnya
serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan
Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
4. Keuangan.
b. Program Daerah
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan Ketua
d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
e. Masalah Muhammadiyah dalam Daerah
f. Usul-usul
(5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Daerah.
3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang.
4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Cabang.
5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah
berdasarkan jumlah anggota.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua
orang.
b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, masing-masing dua orang.
2. Undangan Khusus dari kalangan Muhammadiyah, yang ditentukan oleh
Pimpinan Daerah.
c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan
Daerah
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(6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah
Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah
selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila dalam waktu
satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan
Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan
Daerah.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu
Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.
Pasal 26
Musyawarah Cabang
(1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin
oleh Pimpinan Cabang.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Cabang
ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
(3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada Anggota Musyawarah
Cabang selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.
(4) Acara Musyawarah Cabang:
a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:
1. Kebijakan Pimpinan.
2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya
serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah
Pimpinan Cabang.
4. Keuangan.
b. Program Cabang
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan Ketua
d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
e. Masalah Muhammadiyah dalam Cabang
f. Usul-usul
(5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh
Pimpinan Cabang.
3. Wakil Ranting sebanyak tiga orang.
4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masing-masing dua
orang.
b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh
Pimpinan Cabang.
c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan
Cabang.
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(6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
Peserta Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah
Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan kepada Pimpinan Daerah
selambat-lambatnya 15 hari sesudah Musyawarah Cabang. Apabila dalam waktu 15
hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan
Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan
Cabang.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu
Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.
Pasal 27
Musyawarah Ranting
(1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin
oleh Pimpinan Ranting.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Ranting
ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
(3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada Anggota Musyawarah
Ranting selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.
(4) Acara Musyawarah Ranting:
a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:
1. Kebijakan Pimpinan.
2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya
serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah
Pimpinan Ranting.
4. Keuangan.
b. Program Ranting
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan Ketua
d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting
e. Usul-usul
(5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
a. Anggota Musyawarah Ranting:
1. Anggota Muhammadiyah.
2. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting.
b. Peserta Musyawarah Ranting ialah undangan khusus dari kalangan
Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting
c. Peninjau Musyawarah Ranting ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan
Ranting
(6) Anggota Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
Peserta Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah
Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Musyawarah Ranting harus dilaporkan kepada Pimpinan Cabang selambatlambatnya 15 hari setelah Musyawarah Ranting. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah
laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Cabang, maka
keputusan Musyawarah Ranting dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu
Musyawarah Ranting diatur oleh penyelenggara.
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Pasal 28
Musyawarah Pimpinan
Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin
oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting,
sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan.
Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah
Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.
Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota Musyawarah
Pimpinan selambat-lambatnya:
a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan,
b. Tingkat Cabang, 15 hari,
c. Tingkat Ranting, tujuh hari,
sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.
Acara Musyawarah Pimpinan:
a. Laporan pelaksanaan kegiatan
b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga diserahkan kepada Musyawarah Pimpinan
c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembicaraan
pendahuluan
d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya
Musyawarah
e. Usul-usul
Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:
a. Pada tingkat Wilayah:
1. Anggota:
(a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat
(b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh
Pimpinan Wilayah
(c) Wakil Daerah tiga orang
(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang
2. Peserta:
(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
(b) Undangan khusus
b. Pada tingkat Daerah:
1. Anggota:
(a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah
(b) Ketua Pimpinan Cabang
(c) Wakil Cabang tiga orang
(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang
2. Peserta:
(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
(b) Undangan khusus
c. Pada tingkat Cabang:
1 Anggota:
(a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah
(b) Ketua Pimpinan Ranting
(c) Wakil Ranting tiga orang
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(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.
Peserta:
(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
(b) Undangan khusus
d. Pada tingkat Ranting:
1. Anggota:
(a) Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang
(b) Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang.
2. Peserta (undangan khusus).
(6) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
Peserta berhak pendapat.
(7) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan
Muhammadiyah yang bersangkutan sampai diubah atau dibatalkan oleh keputusan
Musyawarah Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting, selambat-lambatnya satu bulan
sesudah Musyawarah Pimpinan berlangsung
Pasal 29
Keabsahan Musyawarah
Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota Musyawarah.
Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah
ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota
Musyawarah belum juga memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda lagi
selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan
jumlah kehadiran anggota Musyawarah.
Pasal 30
Keputusan Musyawarah
(1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.
(2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
dengan suara terbanyak mutlak.
(3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan
secara terbuka atau tertutup/rahasia.
Pasal 31
Rapat Pimpinan
(1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar dihadiri
oleh:
a. Pada tingkat Pusat:
1. Anggota Pimpinan Pusat.
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat.
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
b. Pada tingkat Wilayah:
1. Anggota Pimpinan Wilayah.
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
c. Pada tingkat Daerah:
1. Anggota Pimpinan Daerah.
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.
2.
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3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Daerah.
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan
Muhammadiyah masing-masing tingkat.
Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan
Muhammadiyah yang bersangkutan.
Pasal 32
Rapat Kerja Pimpinan
Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab
serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan
Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas pelaksanaan program dan
mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah.
Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:
a. Pada tingkat Pusat:
1. Anggota Pimpinan Pusat.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
b. Pada tingkat Wilayah:
1. Anggota Pimpinan Wilayah.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
c. Pada tingkat Daerah:
1. Anggota Pimpinan Daerah.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.
d. Pada tingkat Cabang:
1. Anggota Pimpinan Cabang.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
e. Pada tingkat Ranting:
1. Anggota Pimpinan Ranting.
2. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting.
Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan
Muhammadiyah yang bersangkutan.
Pasal 33
Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan
Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan
atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan pada
setiap tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program sesuai pembagian tugas
yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh:
a. Pada tingkat Pusat:
1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
3. Undangan.
b. Pada tingkat Wilayah:
1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah
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2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
3. Undangan.
c. Pada tingkat Daerah:
1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
3. Undangan.
d. Pada tingkat Cabang:
1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
2. Wakil Pimpinan Ranting.
3. Undangan.
(3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan
oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.
Pasal 34
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
(1) Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan kekayaan
Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat
secara hukum milik Pimpinan Pusat.
(2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan :
a. Pengelolaan keuangan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah
b. Pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Jurnal
(3) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan
oleh Pimpinan Pusat.
Pasal 35
Pengawasan Keuangan dan Kekayaan
(1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan
Muhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom
pada semua tingkat.
(2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan
oleh Pimpinan Pusat.
Pasal 36
Laporan
Laporan terdiri dari:
1. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pimpinan Muhammadiyah dan Unsur
Pembantu Pimpinan disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah
masing-masing tingkat, Tanwir, atau Muktamar.
2. Laporan tahunan tentang perkembangan Muhammadiyah, termasuk laporan Unsur
Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom, dibuat oleh masing-masing Pimpinan
dan disampaikan kepada Pimpinan di atasnya untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.
3. Pimpinan Amal Usaha membuat laporan tahunan disampaikan kepada Unsur
Pembantu Pimpinan dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah untuk
dipelajari dan ditindaklanjuti.
Pasal 37
Ketentuan Lain-lain
(1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari dan
berakhir tanggal 31 Desember.
(2) Surat-surat resmi Muhammadiyah menggunakan tanggal Hijriyah dan Miladiyah.
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(3) a.

Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani:
1. Di tingkat Pusat oleh Ketua Umum/Ketua bersama Sekretaris Umum/
Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh
Ketua Umum/Ketua bersama Bendahara Umum/Bendahara.
2. Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua
bersama Sekretaris/Wakil Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah
keuangan ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Bendahara/
Wakil Bendahara.
b. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh Sekretaris Umum/
Sekretaris atau petugas yang ditunjuk
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh
Pimpinan Pusat.
Pasal 38
Penutup
(1) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45
yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H
bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai
berlaku sejak ditanfidzkan.
(2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga
sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
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LAMPIRAN V:

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG
REKOMENDASI
Perkembangan peradaban global sampai saat ini memiliki kecenderungan untuk
meminggirkan martabat dan nilai spiritual kemanusiaan. Kondisi global tersebut ditandai
dengan semakin parahnya kehancuran lingkungan hidup, pelanggaran HAM, eksploitasi
kemiskinan, kemanusiaan dan perempuan. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam tertua
dengan semangat dakwah dan tajdid serta kekayaan jaringan amal usaha dan
pengorganisasian yang relatif mapan, memiliki kewajiban iman (Ilahiyah) untuk berperan
aktif dalam pengembangan peradaban global tersebut. Panggilan moral Muhammadiyah
tersebut tiada lain untuk mempertinggi fitrah ketuhanan dan martabat kemanusiaan
yang berorientasi pada nilai dasar penegakan HAM, perbaikan lingkungan hidup yang
berkelanjutan, good governance, keadilan gender, demokrasi, dan tata kehidupan yang
mengandung serba kebajikan yang bermuara pada pencerahan peradaban.
Dalam konteks Indonesia, pencerahan peradaban untuk mempertinggi nilai dan
martabat manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi dan pembangunan
bangsa. Bagi pemerintah bahkan melaksanakan amanat rakyat dan tugas-tugas pelayanan
publik semestinya merupakan pantulan dari menghargai dan menjunjungtinggi martabat
manusia Indonesia. Melalaikannya berarti merendahkan martabat manusia. Karena itu
merupakan tanggung jawab pemerintah untuk lebih meningkatkan fungsi pelayanan
publik (social services) bagi peningkatan mutu kehidupan rakyat yang lebih baik serta
memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasarnya, sehingga tidak ada lagi anak bangsa ini
yang terkena busung lapar, putus pendidikan, gagal kerja, dan mengalami marjinalisasi
kehidupan. Dalam hubungan itu, sebagai bagian dari komitmen kebangsaan dan
kemanusiaan universal, Muhammadiyah perlu mengembangkan gerakan dakwah Islam
amar ma’ruf nahi munkar yang bersifat membebaskan. Dakwah yang demikian memiliki
perhatian bagi peningkatan mutu kehidupan rakyat yang terbebas dari penyakit sosial
dan politik, gizi buruk, tuna pendidikan, dan marjinalisasi sosial.
Bagi Muhammadiyah usia jelang satu abad sudah lebih dari cukup untuk
berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan baik di aras lokal,
nasional, maupun global sebagaimana disebutkan di atas. Meskipun fokus dan perhatian
Muhammadiyah harus tetap berada di dalam konteks Indonesia, namun mengingat
wilayah persoalan kemanusiaan semakin meluas maka Muhammadiyah juga terpanggil
untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan global. Di
situlah makna dan fungsi kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam untuk
menyebarkan pesan rahmatan lil-‘alamin di muba bumi.
Mengingat kompleksnya permasalahan umat manusia dewasa ini maka dalam
menghadapi persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan di atas maka Muhammadiyah
tidak dapat bekerja sendirian. Muhammadiyah hendaknya menjalin kerjasama dengan
berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional, untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan global dan nasional. Hal tersebut dapat
dilakukan oleh Muhammadiyah dengan memaksimalkan peran jaringan amal usahanya
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untuk selalu merealisasi ijtihad dan tajdid baik dalam bidang pemikiran, gerakan maupun
organisasi, sehingga pemenuhan fungsi Islam sebagai rahmatan lil’alamin dapat terwujud.
Karena itu, muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, Jawa Timur,
menyampaikan beberapa pernyataan dan rekomendasi sebagai berikut:
I.

INTERNAL

1.

Dalam rentang seratus tahun ini, Muhammadiyah perlu terus mengembangkan tajdid
gerakan dan pemikiran, sehingga Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan
zaman dan melakukan pencerahan peradaban.
Muktamar mendesak PP Muhammadiyah untuk menggalakkan kembali kerja-kerja
kemanusiaan (humanitarian works) dalam membantu korban bencana alam dan kerjakerja sosial kemanusiaan, yang pada masa lalu dikenal sebagai lembaga “Penolong
Kesengsaraan Oemoem” (PKO). Muhammadiyah perlu mengembangkan lembaga
tersebut bukan sekadar untuk melakukan respon terhadap bencana (disaster response)
yang bersifat reaktif, tetapi menjadi lembaga yang memiliki kemampuan untuk
mengelola (merencanakan langkah-langkah antisipatif) terhadap berbagai jenis
bencana (disaster management).
Muhammadiyah perlu menyusun langkah-langkah strategis (bukan sporadik) dalam
program-program pemberantasan korupsi, penanggulangan kemiskinan, resolusi
pasca konflik, dialog antar agama, dan peran-peran kebangsaan lain.
Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang besar perlu
melakukan intensifikasi proses kaderisasi secara terencana, terarah dan
berkesinambungan baik secara internal maupun eksternal untuk menjamin
kelangsungan organisasi di masa yang akan datang, serta menjamin tersedianya
sumber daya insani yang profesional untuk mengisi berbagai lini kehidupan modern.
Kelalaian Muhammadiyah dalam melakukan proses kaderisasi akan berakibat fatal
pada proses keberlangsungan oeganisasi di masa depan, serta mengurangi kontribusi
Muhammadiyah bagi kemajuan bangsa dan negara.
Menanggapi berkembangnya isu-isu Islam kontemporer dan tarikan berbagai ideologi
dunia, maka Muhammadiyah perlu menegaskan jati dirinya sebagai gerakan dakwah
Islam amar ma’ruf nahi munkar yang moderat sebagai wujud dari misinya sebagai
ummatan wasathan dan syuhada ‘ala al nas di tengah-tengah pergaulan nasional dan
internasional.
Pola kepemimpinan kolegial yang dianut Muhammadiyah selama ini belum
dirumuskan secara utuh, sehingga muncul kecenderungan personifikasi lembaga
pada diri seorang pemimpin, dan mengaburkan makna kolegialitasnya itu sendiri.
Oleh karena itu, PP Muhammadiyah perlu melakukan pembagian kerja secara tegas
di antara anggota pimpinan, sehingga kinerja setiap anggota pimpinan dapat
dievaluasi tingkat keberhasilannya secara jelas dan terukur.
PP Muhammadiyah perlu memberlakukan sistem reward and punishment atas kinerja
setiap anggota pimpinan. Oleh karena itu, anggota pimpinan yang tidak
menunjukkan kinerja yang sesuai dengan bidang tugasnya perlu diberi sanksi yang
tegas, sehingga tidak ada lagi anggota pimpinan yang datang hanya setiap kali
diadakan rapat pleno dan bahkan hanya datang setiap kali diadakan sidang Tanwir.
Mengkaji ulang dengan seksama tantang program KATAM, untuk kepentingan
pengembangan anggota dan dana di lingkungan Persyarikatan.
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Menyeragamkan simbol-simbol dan lambang di berbagai AUM serta meminta hak
paten kepada Pemerintah.
Menyusun kebijakan khusus di bidang Pelayanan Kesehatan untuk memberikan
subsidi kepada kaum kurang mampu terutama warga Persyarikatan.
Menyusun program dan petunjuk pembentukan Ikatan Alumni PTM dan Sekolahsekolah Muhammadiyah.
Menyebarluaskan buku Keputusan Tarjih kepada anggota Muhammadiyah sampai
ke tingkat Ranting.
Mengembalikan istilah Majelis PKU di setiap AUM dibidang Kesehatan dan
Kesejahteraan Umat
Menyebarluaskan copi bukti otentik Badan Hukum Muhammadiyah yang dikeluarkan
oleh Pemerintah.
Menyusun garis-garis etika atau kode etik kepemimpinan Persyarikatan.
Memberi perhatian khusus terhadap Organisasi Otonom Tapak Suci Putra
Muhammadiyah, serta menetapkan tapak Suci sebagai satu-satunya kegiatan
olahraga bela diri dan HW sebagai satu-satunya kegiatan kepanduan di berbagai
lembaga pendidikan Muhammadiyah.
Meningkatkan kerjasama dengan ormas Islam dan komponen masyarakat lainnya
untuk memberantas berbagai bentuk kemunkaran yang tumbuh subur di tanah air
seperti perjudian, pornografi, pornoaksi, Narkoba dan KKN.
Mereproduksi kegiatan dakwah para ulama kharismatik Muhammadiyah dalam
bentuk kaset atau video, misalnya ceramah-ceramah almarhum Buya HAMKA dan
al-Marhum K.H A. R. Fakhruddin.
Mengevaluasi pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-45 untuk dapat
disempurnakan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Jogjakarta tahun 2010.
Menggiatkan pembentukan dana pensiun pada berbagai AUM di lingkungan
Persyarikatan.
Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan AUM dan mengatur agar
pimpinan AUM taat asas terhadap berbagai keputusan Persyarikatan dan mengemban
misi Muhammadiyah.
Mendiriklan Laboratorium Halal dan Haram untuk kepentingan umat dalam bentuk
pilot project.
Mendirikan lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan pelatihan profesional dan
kompetensi sebagai salah satu langkah peningkatan kualitas di lingkungan AUM.
Membuat pedoman pelaksaan AUM yang dikelola di luar wilayah kepengurusan
tingkat tertentu.
Perlu dipertimbangkan masalah uniform anggota Muhammadiyah.
Merealisasikan berdirinya Televisi Muhammadiyah untuk kepentingan dakwah dan
mengimbangi tayangan-tayangan televisi lain yang selama ini membawa muatan
pornografi, pornoaksi, dan pendangkalan akidah.

II. EKSTERNAL
1.

Memperhatikan berkembang dan merajalelanya berbagai bentuk dan jenis
kemunkaran (al-munkarat) dalam kehidupan masyarakat seperti perjudian,
perzinahan, narkoba, pornografi dan pornoaksi, korupsi dan kolusi, yang sangat
merusak sendi-sendi moral bangsa dan tidak mustahil dapat membawa bangsa ke
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jurang kehancuran, Muhammadiyah menghimbau pemerintah untuk mengambil
langkah-langkah segera, nyata, dan berkesinambungan melalui penegakkan hukum
yang tegas, dan menghimbau masyarakat luas, khususnya umat Islam untuk
menjauhkan diri dan membentengi keluarga dari pengaruh kemunkaran-kemunkaran
tersebut.
2. Menyadari bahwa umat Islam Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan,
kobodohan dan keterbelakangan, serta belum mampu menampilkan Islam sebagai
faktor determinan dalam kehidupan bangsa yang masih diliputi oleh keterpurukan.
Muhammadiyah mendorong umat Islam Indonesia untuk melakukan introspeksi
(muhasabah) guna mengembangkan keberagamaan yang dinamis (menjadikan Islam
sebagai agama akhlak).
3. Mendesak pemerintah untuk terus menciptakan dan meningkatkan upaya
membangun sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance) dan mewujudkan
pemerintahan yang bersih (clean government). Terwujudnya kedua hal tersebut
merupakan prasyarat bagi mampu tidaknya bangsa Indonesia untuk keluar dari
berbagai krisis. Dalam kaitan dengan itu, Muhammadiyah mendukung secara penuh
upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di semua sektor pemerintah, baik di
ekskutif, legislatif dan yudikatif.
4. Mendesak segala pihak untuk menghormati dan menjalankan kaidah-kaidah
demokrasi secara terbuka, adil, jujur, dan damai dalam proses rekrutmen politik baik
di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, proses transformasi politik
yang sudah kita lalui selama ini tidak dikotori oleh konflik-konflik sosial di tengah
masyarakat.
5. Mencuatnya perilaku kejahatan atas kemanusiaan seperti penjualan manusia (human
trafficking), kekerasan rumah tangga, eksploitasi pekerja anak, narkoba, kekerasan
dan pelecehan seksual terhadap perempuan, maka Muhammadiyah menyerukan
kepada semua elemen masyarakat dan Negara untuk sungguh-sungguh dan
sistematis dalam menangani masalah tersebut dengan memberi sanksi hukum yang
seberat-beratnya.
6. Mendesak kepada pemerintah untuk segera merevisi undang-undang nomor 17/
1999 tentang sistem penyelenggaraan haji.
7. Mendesak MUI dan pemerintah untuk bersikap tegas terhadap lembaga-lembaga
sosial asing di Aceh yang memanfaatkan situasi untuk misi pemurtadan dengan
dalih bantuan kemanusiaan.
8. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan siaran-siaran TV yang menampilkan
acara-acara yang mengarah dan membawa muatan pada pendangkalan aqidah umat
dan merusak mental masyarakat.
9. Mendesak DPR-RI untuk mengesahkan UU anti Pornografi dan Pornoaksi.
10. Mendesak Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan Juklak dan Juknis
tentang pelaksanaan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
11. Mendesak Pemerintah untuk mencabut Kepres No. 328 Tahun 1961 tanggal 14
Agustus 1961 tentang Pramuka sebagai satu-satunya kepanduan di Indonesia serta
menetapkan keberadaan HW sebagai gerakan kepanduan yang dimiliki oleh
Muhammadiyah.
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III. LUAR NEGERI
1. Mendesak pemerintah untuk terus aktif, bersama dengan bangsa-bangsa lain, dalam
mengoreksi ketidakadilan global y597ang melanggengkan kesenjangan ekonomi,
teknologi dan ilmu pengetahuan antara Negara-negara maju dengan negara-negara
berkembang.
2. Mendesak pemerintah untuk menggalang solidaritas global, khususnya di kalangan
dunia Islam dalam membela hak-hak rakyat Palestina demi terwujudnya Negara
Palestina yang merdeka dan berdaulat serta terbebas dari penjajahan dan penindasan
Israel.
3. Menghimbau seluruh warga dunia internasional untuk mencegah terjadinya benturan
antar peradaban melalui intensifikasi dialog antar peradaban serta memperkuat kerja
sama antar agama untuk mewujudkan perdamaian global. Dalam konteks itu,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menjalankan peran aktif dan positif dalam
memberi kontribusi untuk mewujudkan tata dunia internasional yang lebih adil,
damai dan saling menghormati di antara bangsa-bangsa.
4. Menghimbau semua pihak, khususnya dunia Barat untuk tidak terjebak dalam cara
pandang yang menempatkan umat Islam dan al-Islam itu sendiri, dalam bingkai
terorisme. Islam adalah agama perdamaian yang senantiasa menyerukan
penyelesaian berbagai masalah melalui cara-cara damai dan menentang penggunaan
kekerasan sebaga alat untuk menyelesaikan perbedaan antar bangsa. Oleh karena
itu, Muhammadiyah mendesak dihentikannya pendudukan AS di Irak, serta
dikembalikannya hak-hak rakyat Irak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa
campur tangan asing.
5. Membangun hubungan internasional untuk menyikapi pelanggaran HAM, seperti
peristiwa Pattani, Thailand; kasus pelarangan berjilbab bagi muslimah di sekolahsekolah Perancis, dan lain-lain.
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