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Muhammadiyah Butuh Revitalisasi
YOGYA (KR) - Keberha

silan Muhammadiyah di abad 
yang lampau mungkin akan 
segera hilang, atau bahkan 
menjadi beban birokratis yang 
membayangi masa depannya. 
Untuk mengejar kemajuan le
bih lanjut di abad XXI, Mu
hammadiyah membutuhkan 
revitalisasi menyeluruh yang 
melebihi semangat, ketabahan 
dan visi yang jelas seperti yang 
dicontohkan pendirinya, KHA 
Dahlan.

Pernyataan itu dikemuka- 
kan Prof Dr Mitsuo Naka- 
mura dalam bukunya ‘Bulan 
Sabit Terbit di Atas Pohon 
Beringin’, yang diterbitkan 
UMY Press r Suara Muham
madiyah. Buku yang meru
pakan studi tentang perge
rakan Muhammadiyah di Ko- 
tagede sekitar 1910-2010 itu 
diluncurkan di Convention 
Hall ASRI Medical Center 
(AMC) Yogyakarta, Sabtu 
(30/9) lalu.

Nakamura mengemuka
kan beberapa realita. Menu
rutnya, secara prinsip Mu
hammadiyah menyokong de
mokrasi dan pluralisme yang 
berasaskan Pancasila. Na-
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Prof Dr Mitsuo Nakamura 
dan bukunya.

mim secara ideologis dan teo
logis, masih belum jelas ba
gaimana Muhammadiyah 
akan menahan dorongan pu
ritannya. Masih belum jelas 
juga bagaimana Muhamma
diyah akan berkontribusi pa
da perwujudan dan pemeli
haraan toleransi, harmoni 
dan kerja sama yang sejati 
dengan komuniths-komuni- 
tas yang berbeda keyakinan. 
"Semuanya ini masih samar 
dan belum jelas, khususnya 
pada level cabang,” tulis

Nakamura.
Realita lainnya, peran ke

peloporan Muhammadiyah 
dalam mempromosikan bi
dang pendidikan dan kese
jahteraan sosial yang tidak 
lagi dapat dipertahankan. 
Menurut Nakamura, pela
yanan pemerintah di kedua 
area tersebut telah sangat 
meningkat dan meluas. Pe
merintah banyak mendirikan 
sekolah negeri dan pusat 
pelayanan kesehatan seperti 
Puskesmas, sehingga se
kolah-sekolah Muhammadi
yah maupun pusat pela
yanan kesehatan Muham
madiyah seperti RS PKU 
menjadi tersusul.

Sekretaris PP Muhamma
diyah Dr Agung Danarto meni
lai pernyataan Nakamura itu 
sebagai kritik sekaligus pan
dangan yang pesimistis terha
dap masa depan Muham
madiyah. Dalam beberapa hal, 
Agung tidak sependapat de- 
ngap Nakamura. Di bidang 
kependidikan dan pemelihara
an toleransi, Agung mempersi
lakan Nakamura melakukan 
penelitian di beberapa daerah 
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