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Kota Muhammadiyah yang Berubah

D
ALAM deskripsi Prof Dr Mitsuo 
Nakamura, Kotagede adalah Kota 
Santri. Bahkan merupakan Kota 

Muhammadiyah sejak akhir tahun 1980-an.
Nakamura mempunyai beberapa alasan 

atas deskripsinya itu.
Menurutnya, gerakan 
persyarikatan 
Muhammadiyah telah 
mentransformasi kehidupan 
keagamaan Kotagede dari 
yang sangat dijiwai kejawen - 
- Islam sinkretis Jawa yang 
dicampur dengan berbagai 
kepercayaan dan praktik pra- 
Islam -- menjadi bercorak 
reformisme yang dipurifikasi 
dan diadaptasikan dengan 
modernitas selama 
berdekade-ddkade,

Kotagede, tulis 
Nakamura dalam bukunya 
'The Crescerft Arises Over 
the Banyan Tree -- A Study of 
Muhammadiyah Movement in a Central 
Javanese Town' -  merupakan salah satu 
kota tertua di Jawa yang terislamkan dengan 
sebuah sejarah setidaknya 400 tahun ke 
belakang hingga masa Kerajaan Mataram. 
Berkat kasus ’reislamisasi' (gerakan 
Muhammadiyah) masyarakat Kotagede 
berubah dari kejawen menjadi reformis.

Berdasar pengamatannya di Kotagede, 
Nakamura menyatakan bahwa 'versi Islam 
ortodoks kalangan reformis 
(Muhammadiyah) adalah ideologi agama 
yang menyebar dengan penuh semangat -  
dan telah membawa, bahkan masih 
membawa, dan akan membawa berbagai 
perubahan besar dalam aspek sosial, 
kultural, ekonomi dan politik kehidupan 
orang Jawa.

Nakamura melakukan pengamatan 
dengan menggunakan pendekatan sejarah 
dan etnografi di Kotagede antara Oktober 
1970 dan Mei 1972. Hasil studi tersebut, 
yang diperkaya dengan sejumlah bahan 
tambahan serta penelitian arsip di Belanda, 
kemudian diajukan sebagai disertasi untuk 
memperoleh gelar PhD di Universitas 
Cornell, 1976.

Pada tahun 1983, Gadjah Mada 
University Press menerbitkan karya tulis 
Nakamura itu dalam terjemahan Bahasa 
Indonesia, berjudul 'Bulan Sabit Muntul dari 
Balik Pohon Beringin: Studi tentang 
Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede 
Yogyakarta'.

Dalam kata pembukanya pada buku 
tersebut, Prof Dr Mukti Ali menulis bahwa
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sebelum eksistensi Muhammadiyah, 
masyarakat Kotagede bukanlah santri, 
bukan Muslim yang taat. Sebagian dari 
mereka adalah abangan, Muslim nominal. 
Berkat gerakan pembaruan Muhammadiyah, 

telah muncul dari dalam 
Islam Jawa tradisional 
semangat pembaruan 
sebagai transformasi 
internalnya.

Sebagai antropolog, Prof 
Nakamura hampir setiap 
tahun 'menyambangi' 
Kotagede. Dia tidak hanya 
bertemu dengan komunitas 
Muhammadiyah, tetapi juga 
banyak tokoh dan lembaga 
yang menjadi aktor-aktor 
baru dari gerakan fslam 
yang berperan di Kotagede. 
Nakamura pun banyak 
mendapat informasi dan 
persoalan baru yang

menarik.
Informasi dan persoalan baru itu ditulis 

Nakamura sebagai bagian kedua dari 
bukunya yang terdahulu. Sabtu 30 
September 2017 yang lalu, buku edisi revisi 
ditambah bagian kedua buku itu diluncurkan 
dengan judul baru, 'Bulan Sabit Terbit di Atas 
Pohon Beringin -  Studi tentang Pergerakan 
Muhammadiyah di Kotagede Sekitar 1910 - 
2010'. Buku diterbitkan majalah Suara 
Muhammadiyah bekerja sama dengan 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) Press.

Beragam fenomena ditulis Nakamura 
dalam buku baru itu. Dalam kata 
pengantamya.untuk buku edisi kedua itu, 
Profesor Emeritus The Australian National 
University, Merle C Ricklefs menulis, 
Kotagede tidak lagi sebuah kota yang 
didominasi Muhammadiyah. Sesungguhnya 
kota itu mungkin tidak pernah benar-benar 
didominasi oleh Muhammadiyah 
sebagaimana dibayangkan oleh para 
pemimpin Muhammadiyah.

Lebih lanjut Ricklefs menyatakan, 
sementara Kotagede masih sangat bercorak 
Jawa dari segi etnisitas, keagamaannya kini 
ditandai oleh pluralitas yang jauh lebih besar 
dibandingkan dengan periode 1970-an. 
Sekarang ada penganut Katolik dan 
Protestan di sana. Namun yang lebih penting 
lagi ialah semakin beragamnya corak Islam 
yang dipresentasikan, islam tradisional 
sebagaimana dipresentasikan oleh Nahdlatul 
Ulama (NU) bisa diamati dan praktik 
kalangan tradisional kian populer.
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