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PUSPA PERWITASARI/ANTARA

Kunjungan Presiden 
Joko Widodo di 
Gedung Pusat Dakwah 
Muhammadiyah, 
Jakarta. S

ebagai organisasi keagamaan 
yang sukses mengembangkan 
amal usaha dan dakwah di 
pelosok negeri, Muham
madiyah di usia yang ke 104- 
d ituntut untuk masuk pada 

fase membangun pusat-pusat keunggulan 
lcenterofexcelences). Pusat-pusat keung
gulan itu mencakup bidang pendidikan, 
kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, serta 
dalam dakwah komunitas di basis jamaah. 

tiHak hr>,lfh hprpuad.riirJ
capaian kebgfhasitan amal usaha dan kiprah
dakwah yang telah dilakukan saat ini. Justru

Haedar:
Casus A h o k  d a n  T an ta n g a n  
.ibe ra lisas i P o litik
A  da yang menarik dari Pidato Mi- 
f  \  lad Ketua Umum PP Muham- 
a J k  madiyahDrHHaedarNashir 

V MSi, Kamis (17/11) malam. Di 
fapan sejumlah pejabat dan tokoh Mu- 
nmadiyah, Haedar menyinggung per- 
ilan penistaaan agama yang dilakukan 
bernur DKI Jakarta (non aktif) Basuki 
haya Purnama alias Ahok yang telah 
itapkan sebagai tersangka oleh Polisi. 
" Ketika Muhammadiyah meraya- 

im ilad  ini, suasana kehidupan ke- 
tgsaan tengah diuji oleh persoalan 
g menguras banyak energi dan me- 
ibulkan kontroversi," kata Haedar 
t mengulas persoalan yang melukai 
i umat Islam itu.
Menurutnya, masalah yang sebe- 
nya bukan hanya menyangkut umat 
m yang denyut nadi keagamaannya 
uka, tetapi menyangkut hajat hidup 
ani bangsa. Bahwa siapapun di 
eri Pancasila ini, lanjut dia haruslah 
ijunjung tinggi agama sebagai pe- 
lan hidup yang suci, fundamental, 
luhur sehingga tidak boleh disalah- 
akan, diabaikan, direndahkan, dan 
sta atas nama apapun baik dise
la maupun tidak sengaja.
"Jika agama apapun dinista, oleh 
apun serta atasnama apapun, ma- 
elain kehidupan keagamaan telah 
sderai, pada saat yang sama hukum 
is ditegakkan tanpa pandang bulu," 
Kapnya.
3angsa Indonesia lanjut Haedar 
sebenarnya tengah menghadapi 

sngan baru berupa proses liberali- 
politik, ekonomi, sosial-budaya, 
a alam pikiran dan orientasi hidup 
warganya yang serba boleh. Dalam 
tiupan publik, manusia Indonesia 
jadi cenderung egois, berorientasi 
‘ri, memuja kesenangan atau he- 
j, dan menerabas atau pragmatis, 
lilai benar dan salah, baik dan bu- 
Dantas dan tidak pantas mulai ter- 
s dan mengalami pelemahan se

hingga tidak sedikit orang yang bertin
dak gegabah dan semaunya sendiri. "Ke
tika aspirasi tidak terpenuhi tidak jarang 
timbul tindakan-tindakan anarki.”

Kehidupan di ruang publik pun 
makin serba bebas. Lebih-lebih de
ngan hadirnya dunia baru yakni media 
sosial. Relasi antar manusia menjadi 
cair dan sangat mudah. Tetapi pada 
saat yang sama menjadi gampang pula 
untuk saling melampiaskan amarah, 
memprovokasi, saling hujat, menyebar 
fitnah, merendahkan, menghina, dan 
menista satu sama lain.

la mengatakan, orang menjadi hi
lang nilai keadaban sebagaimana Islam 
mengajarkan hifdzal-lisanatau mera
wat kata dan ujaran dalam basis peri
laku al-akhlaq al-karimah. Dunia media 
sosial telah menjadi wahana baru yang 
mengubah alam pikir dan sikap hidup 
manusia modern, yang tampil sebagai 
insan modular.

"Manusia semakin cenderung 
menjadi layaknya mesin atau robot yang 
kehilangan sentuhan rasa dan jiwa ru- 
hani yang fithri,” ujarnya.

Dalam skala umum, menurut Hae
dar alam pikir liberal-sekuler telah me
rasuk dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Politik menjadi serbatran- 
saksional, ekonomi berkarakter kapita
listik, dan budaya pupuleryang berwa
jah sekuler. Ditunjang oleh proses de
mokrasi dan kesadaran hak asasi ma
nusia yang sama liberal-sekuler, ke
cenderungan memarjinalkan posisi dan 
peran agama menjadi makin terbuka.

Diakuinya, Indonesia memang bu
kan negara agama atau berdasar aga
ma, tetapi ruang sistem dan tatanan ke
hidupan menjadi serba bebas dan mulai 
menihilkan atau menegasikan nilai-ni
lai agama. Demokrasi dan hak asasi 
manusia seolah menjadi agama baru, 
sementara agama dipandang sebagai 
sumber masalah dan rintangan hidup 
dunia modern.»

Bangun Pusat 
Keunggulan 
untuk Pencerahan 
Bangsa

di tengah gelora persaingan dengan pihak 
lain, Muhammadiyah harus membangun 
pusat-pusat keunggulan,” pinta Ketua 
Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr 
H Haedar Nashir MSi saat memberikan 
Pidato Milad ke 104, Kamis (17/11) malam 
di Yogyakarta. Muhammadiyah merayakan 
Milad ke 104 yang jatuh pada hari Jumat 
(18/11) ini.

Haedar mengingatkan agar Muhamma
diyah tidak juga larut dengan kerja-kerja 

rtl̂ ^ ^ ^ p ^orpprjj^ t m ^ ^ r a pimpinan juga

tugas pelayanan umat semata. Memberi 
ceramah dan pengajian memang penting, 
tetapi pada saat yang sama tidak boleh me
ngabaikan dan bahkan harus difokuskan 
pada kerja-kerja produktif dan strategis guna 
membangun Muhammadiyah berkemajuan

"Kerahkan energi untuk berkiprah nyata 
membangun tonggak-tonggak penting dan 
strategis menuju Muhammadiyah berkema
juan yang unggul dan terdepan," tegasnya 
dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat 
dan tokoh Muhammadiyah.

la juga menggarisbawahi bahwa Muham
madiyah harus melakukan terobosan baru 
dalam mengembangkan amal usaha dan 
usaha-usaha dakwah yang berkeunggulan. 
Dalam hal ini pengembangan program eko
nomi dan bisnis yang konkret, harus menjadi 
perhatian khusus Muhammadiyah.

Momentum kolektif
Perayaan milad bagi Muhammadiyah 

lanjut dia harus dijadikan pembangkit spirit 
perubahan dan momentum kolektif guna 
mendorong semangat tanvyir (pencerahan) 
dan taghyir (perubahan) guna membangun

Muhammadiyah Berkemajuan. Jika Mu
hammadiyah dalam kurun terakhir begitu 
bergelora mengusung tema gerakan "Islam 
Berkemajuan" dan "Indonesia Berkema
juan", maka modal utamanya harus dari Mu
hammadiyah Berkemajuan, yakni Muham
madiyah yang unggul di segala bidang ke
hidupan.

"Pepatah Arab menyatakan, faqirasy- 
syaiyla-yu'thi, bahwa orang yang tak mem
punyai apa-apa tidak mungkin dapat mem
beri apa-apa. Maka menjadi suatu kenisca
yaan bahwa Islam dan Indonesia yang ber
kemajuan hanya lahir dan tercipta dari rahim 
Muhammadiyah Berkemajuan,” paparnya.

Menurut Haedar, semangat berkemaju
an yang digelorakan Muhammadiyah dan 
usaha membangun pusat-pusat keunggulan 
akan berdampak langsung pada kemajuan 
umat Islam di negeri ini yang merupakan 
mayoritas. Jumlah yang besar ini merupa
kan anugerah Allah sebagai hasil perjuangan 
para penyebar Islam di seluruh kepulauan 
Indonesia dari Aceh hingga Papua.

Namun harus diakui, sebagai muhasa
bah diri bahwa jumlah mayoritas itu belum 
sepadan dengan kualitas. Umat masih mar- 

politik, bahkan jauh tertinggal 
dalam ekonomi dibanding golongan mino
ritas. Sebagai bangsa berpenduduk muslim 
terbesar, Indonesia kalah tingkat daya saing
nya ketimbang Singapura, Malaysia, dan 
Thailand.

"Bahkan yang memprihatinkan level kita 
hanya sejajar dengan Vietnam, Philipina, 
Laos, Kamboja, dan Myanmar," ujarnya.

Kuat dan mandiri
la mengatakan, jika ingin berperan se

bagai rahmatan lit-'alamin dan menjadi con
toh bagi dunia Islam mancanegara, 
maka jadikan diri kita kuat dan 
mandiri sehingga la

yak menyandang uswah hasanah. Umat 
yang mayoritas di negeri ini harus menge
depankan langkah-langkah nyata memba
ngun kemandirian dan daya saing melalui 
berbagai program pemberdayaan.

Oleh sebab itu, Haedar meminta agar 
umat harus meningkatkan kualitas sumber- 
daya manusia melalui pendidikan yang ung
gul dan berdaya saing tinggi. Kembangkan 
usaha-usaha ekonomi mikro, kecil, dan me
nengah yang tangguh dan bersifat alternatif.

"Kita perlu membangun berbagai sara
na dan prasarana yang mempermudah umat 
meraih akses dan kegiatan produktif. Jika 
sudah bermodal yang cukup kuat di segala 
bidang dan berdaya saing tinggi, tentu akan 
mampu tampil sebagai kekuatan yang besar 
dan raksasa baik di ranah nasional maupun 
internasional," tandasnya.

Dalam perayaan Milad kali ini, Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah memberikan "Mu
hammadiyah Award" untuk sekolah-sekolah 
berprestasi inovatif dan para pendidik yang 
berkhidmat sepenuh hati.

Ketua Umum PP Muhammadiyah ber
pesan agar umat Islam Indonesia harus 
membuktikan diri unggul dalam segala as
pek kehidupan. Kalaupun memiliki keung
gulan tertentu, tidak layak menunjukkan aro
gansi disertai sikap yang terkesan meren
dahkan Muslim di belahan bumi yang lain.

Menurutnya, semua negeri dan bangsa 
Muslim memiliki kelebihan dan masalahnya 
sendiri, sehingga yang harus dikedepankan 
ialah sikap ukhuwah dan saling meringan
kan beban. •

Foto donNarosi Perjalanan 
Muhammadiyah

DAFTAR PERAiH  M U H A M M A D IY A H  AW ARD
KARYA KREATIF SEKO LAH

erjalanan Muhammadiyah dari 
waktu ke waktu dengan mudah 
bisa disaksikan melalui karya 

I  foto, dokumen dan artefak yang 
digelar dari Kam is-Jum at (17-18/11) di 
Lantai I Masjid AR Fachrudin Kampus 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY).

Sebanyak 400 foto dipamerkan dalam 
perjalanan lorong waktu organisasi ber
nama Muhammadiyah. Pameran terse
but diselenggarakan dalam rangkaian 
Milad Muhammadiyah ke 104 yang dipe
ringati setiap tanggal 18 November. Ma
syarakat yang menyaksikan pameran, 
dokumen dan artefak Muhammadiyah ini 
cukup antusias memandangi satu per 
satu foto yang mengambarkan kebesa
ran organisasi massa Islamtersebut.

"Foto ini memberikan kesan yang 
luar biasa buat saya tentang perjalanan 
Muhammadiyah. Patut kita teladani per
juangan para tokoh tersebut," kata Alin 
(29) warga Bantul, Yogyakarta.

Ketua Panitia Milad Muhammadiyah 
ke 104, Muhammad Yamin menjelaskan, 
Milad Muhammadiyah kali ini menonjol
kan konsep Keindonesiaan, Kemajuan 
dan Keislaman. "Peringatan Milad kali ini 
tidak lepas dari kegiatan refleksi keseja-

organisasi yang sudah berum ur 104 
tahun dan memiliki perjalanan sejarah 
yang cukup panjang, membuktikan diri 
mampu merawat dan mengarsipkan 
kegiatannya dalam sebuah bingkai foto 
maupun dokumen serta artefak yang ada.

"Sebuah foto atau dokumen itu tidak 
hanya memiliki nilai historis saja tetapi 
juga memiliki nilai keteladanan," ung
kapnya.

Melalui pameran foto, dokumen dan 
artefak ini, Muhammadiyah lanjut dia, 
ingin menghadirkan potret Muhamma
diyah dan Islam dari sisi lain. Menurut
nya, ada sekitar 200 foto yang menjadi 
koleksi Muhammadiyah dan Arsip Na
sional dipamerkan dalam ajang tersebut.

Selain itu ada dokumen, naskah ber
harga dan surat-surat keorganisasian 
Muhammadiyah juga dipamerkan. Ada
pun untuk artefak yang dipamerkan sen
diri berupa stempel m ilik  Muhamma
diyah dari masa ke masa termasuk stem
pel m ilik  organisasi otonom Muham
madiyah.

Ketua PP Muhammadiyah Ahmad 
Dahlan Rais saat membuka pameran ter
sebut berharap, foto dan arsip yang dipa
merkan dapat menghadirkan cerita ter
sendiri terkait perjalanan Muhammadi-

kan dan menyimpan dokumen penting 
organisasi sejak pertama berdiri hingga 
saat ini. Ribuan foto dan naskah sejarah 
Muhammadiyah bisa menjadi bekal untuk 
dibangunnya museum Muhammadiyah.

Karenanya kedepan pihaknya berha
rap akan ada museum khusus tentang 
Muhammadiyah. Karena dengan begitu 
generasi mendatang bisa banyak belajar 
dari arsip, dokumen dan foto serta seja
rah lain milik Muhammadiyah di museum 
tersebut.

"Kalau boleh museumnya tidak 
berada di tengah-tengah kota, melain
kan di pinggiran kota, di tempatyang luas 
dan indah. Sehingga museum tersebut 
juga dapat dijadikan sebagai tempat re
kreasi Muhammadiyah," ujarnya.

Pameran Foto dan Arsip Muhamma
diyah 2016 berisi beberapa stan antara 
lain Suara Muhammadiyah Corner, Ah
mad Dahlan Corner, Muhammadiyah Da
erah, Stan buku dan media massa, stan 
organisasi, stan muktamar, stan hoofd- 
bestuur Muhammadiyah, Muhammadi
yah Yogyakarta, stan Mualimin dan Mua- 
limat Muhammadiyah Yogyakarta, serta 
stan Majelis Pemberdayaan Masyarakat 
(MPM).

M ILAD M UHAM M ADIYAH KE 104


