
ihamil$Ki4£ah dan Nahdlatul 
ima dalam menyikapi beberapa 
1 dalam persoalan keagamaan 
ah dinanti oleh masyarakat dari 
rbagai kalangan. Terlebih pada 
aentuan awal dan akhir Ramadan 
ffiertfadi ■saflTgSttTOsi al bagi trffiat 
islim. iCerapkali perbedaan itu bu- 
i mendatangkan rahmat, meskipun 
ing dikatafkan perbedaan diantara 
tatku itu merupakan rahmat. Awal 
lan Ramadan tahun 1438 H atau 
Mei 2017 dapat berlangsung se- 
a berbarengan, yang berdampak , 
nakin khusyuknya umat Muslim 
snyambut ibadah puasa Ramadan. 
1-hal kecil namun berdampak luas 
, j ika dipikirkan oleh para elit ormas 
im dengan mengedepankan keber- 
naan masyarakat, tentu akan lebih 
ik jika dapat dilakukan.

Muhammadiyah dan Kema
juan Bangsa 

Kemerdekaan bangsa Indonesia 
n tak lepas dari bulan Ramadan, 
ig mana hari kemerdekaan bangsa 
Agustus 1945 bertepatan dengan 
iggal 9 Ramadan 1364 H. Oleh para 
adiri republik, yang diantaranya 
•rupakan tokoh-tokoh Muham- 
idiyah, seperti Kiai Haji MasMansur 
sialnya berpartisipasi dalam upaya 
•ncapai kemerdekaan bangsa. KH. 
is Mansur juga anggota empat 
■angkai bersama Ir. Soekarno,
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Ramadan dan 
Persatuan Bangsa

AWAL puasa Ramadan 
tahun ini dimulai secara 
bersamaan antara pemerin
tah dan ormas Islam seperti 
Muhammadiyah dan Nah
dlatul Ulama. Tanpa gegap 
gempita, apalagi kegaduhan, 
yang seringkali mengawali 
beberapa puasa Ramadan 
beberapa waktu yang lalu. 
Kementerian agama mene
tapkan rukyat-hisab sebagai

metode untuk menentukan 
awal puasa Ramadan. Tidak 
sekadar rakyat yang digunak
an untuk menentukan awal 
Ramadan seperti lazimnya. 
Namun menggunakan dua 
metode secara bersamaan, 
rakyat dan juga hisab secara 
bersamaan, yang selama ini 
jarang sekali digunakan.

Persatuan diantara ormas 
Islam, khususnya

►  ke hal 7

Ramadaivdan
Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar 
Dewantara sebagai para perintis per
siapan kemerdekaan Indonesia yang 
didukung oleh Jepang.

Sementara itu, tiga tokoh penting 
Muhammadiyah lainnya: Ki Bagus 
Hadikusumo, Prof. Kahar Mudza- 
kir, dan Mr. Kasman Singodimedjo 
merupakan bagian dari tokoh bangsa 
lainnya yang masuk dalam jajaran 
kepanitiaan Badan Persiapan Usaha 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 
dan Panitia Persiapan 
Kemerdekaan. Indonesia 
(PKPKI) yang merumus
kan pondasi dasar neg
ara, yakni Pancasila. Di- 
mana Pancasila menjadi 
sumber nilai bagi bangsa 
ini, meski awalnya Ki Ba
gus Hadikusumo dan Mr.
Kasman Singodimedjo 
ingin menghendaki Pia
gam Jakarta, namun akhirnya dengan 
jiwa keagamaan dan kenegarawanan 
yang tinggi dan demi menyelamatkan 
keutuhan serta persatuan bangsa 
bangsa Indonesia, mereka berdua 
mendukung perubahan mengenai 
sila pertama dalam Piagam Jakarta, 
mengenai tujuh kata: “dengan kewa
jiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya” yang menj adi 
sila pertama Pancasila: “Ketuhanan 
Yang Maha Esa”. Spirit kenegarawa
nan dan mendahulukan kepentingan
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igsa di atas kepentingan pribadi 
fitaupun golongan sangat dijunjung 
tinggi oleh kedua tokoh Muham
madiyah tersebut. Di sinilah bulan 
Ramadan yang mengajarkan tentang 
perlunya menurunkan ego diri dan 
kelompok menjadi penting untuk 
digaris-bawahi. Bulan Ramadan se
bagai bulan suci bagi umat Muslim 
menjadi sarana untuk perbaikan 
kualitas diri demi tercapainya kualitas 
bangsa yang berkemajuan. Semangat 

persatuan bangsa lebih

S didahulukan dari pada 
munculnya perpecahan.

Peran Muhammadi
yah, yang sudah berdiri 
sebelum kemerdekaan 
Indonesia, dalam bidang 
pendidikan, kesehatan, 
sosial, budaya, politik, 
ekonomi, dan lainnya 

kedepan perlu diting
katkan secara terus-menerus. Seb
agaimana amanat dari muktamar 
Muhammadiyah, perlunya Islam 
Indonesia itu betul-betul dapat men
jadi agama yang berperadaban, yang , 
diturunkan ke muka bumi untuk 
mewujudkan kehidupan manusia 
yang tercerahkan dan terbangunnya 
peradaban semesta yang berkema
juan. Sekurang-kurangnya kemajuan 
itu terwujud dalam keunggulan hidup 
lahiriah dan ruhaniah. Indonesia 
berkemajuan itu cerdas masyarakat-

Sambungan dari hal 1 
nya, sejahtera ekonominya, tinggi 
budayanya, berkajsakter akhlaknya, 
adiluhung politiknya. Itulah tujuan 
dari kemerdekaan bangsa ini. Me
mang untuk mencapai itu semua

antarberbagai agama, keyakinan, ke
lompok, etnisitas, ras dan saling bahu- 
membahu antara satu dengan yang 
lain. Bukan sebaliknya, saling men- 
egasikan antarsesama anak bangsa.

Keberagaman adalah Kekayaan 
Realitas Indonesia yang multi- 

kultur ini sudah sepatutnya dij adikan 
sebagai modal, aset kekayaan bangsa. 
Keberagaman tidaklah menjadi peng
halang untuk membangun bangsa 
ini sehingga dapat bersaing dengan 
negara-negara tetangga, terlebih di 
tingkat Asia Tenggara. Keberagaman 
merupakan keniscayaan yang wajib 
kita syukuri, dan kita kelola sehingga 
betul-betul menjadi rahmat bagi 
semua. Bahwa terjadi perselisihan 
pendapat itu lumrah belaka, di sini
lah tugas manusia sebagai khalifah 
Allah diuji untuk berlomba-lomba 
dalam kebaikan, berkompetisi secara 
bijak dan fair meski berbeda baju 
maupun identitas. Persatuan bangsa 
dijadikan sebagai landasan bersama 
untuk membangun Indonesisa Raya. 
Ramadan menj adi pintu masuk untuk 
terus berefleksi bagi keindonesiaan 
kita. Wallahu a’lam bisshawab.C)
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