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Muhammadiyah Diminta Lebih Matang Kelola Arsipnya
•  YULIANINGSIH

YOGYAKARTA -  Di usianya 
yang telah menginjak 104 tahun, 
Muhammadiyah dinilai belum 
mempunyai program khusus un
tuk melestarikan arsip dan do
kumen yang dimiliki. Padahal, 
sebagai sebuah organisasi yang 
telah berusia lebih dari seabad, 
Muhammadiyah memiliki ba
nyak dokumen dan arsip yang 
bisa menjadi bukti peijalanan se
jarah organisasi kemasyarakatan 
ini.

“Arsip ini adalah bukti au
tentik pergerakan yang tak ter
bantahkan dan menjadi tonggak 
bagi Muhammadiyah di masa 
depan, bagi pimpinan Muham

madiyah ke depan untuk bisa 
banyak belajar,” ujar guru besar 
Universitas Islam Negeri (UIN) 
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 
juga pernah menjadi wakil sek
retaris Pimpinan Pusat (PP) Mu
hammadiyah, Abdul Munir Mul- 
khan, saat menjadi pembicara 
dalam seminar Muhammadiyah 
Dalam Lorong Waktu di kampus 
terpadu Universitas Muhamma
diyah Yogyakarta (UMY), Jumat 
(18/11).

Seminar tersebut merupakan 
rangkaian kegiatan Milad ke-104 
Muhammadiyah. Puncak acara 
milad itu sendiri telah digelar pa
da Kamis (17/11) malam, di Spor- 
torium UMY. Selain seminar, 
diadakan juga pameran arsip

dan foto Muhammadiyah.
Menurut Mulkhan, arsip bisa 

menjadi acuan generasi selanjut
nya untuk belajar dan mengerti 
tentang Muhammadiyah. Bah
kan dari arsip-arsip itulah, pim
pinan Muhammadiyah ke depan 
bisa banyak melakukan telaah 
dan acuan dalam menelurkan 
kebijakan terkait Muham
madiyah.

Sayangnya, kata dia, Mu
hammadiyah saat ini belum me
miliki kearsipan yang memadai 
untuk melestarikan arsip dan do
kumen yang ada. Karena itu ke 
depan, Muhammadiyah harus 
lebih matang dalam mengelola 
arsip dan dokumennya.

Salah satu cara yang bisa

dilakukan untuk melestarikan 
arsip yang ada, kata dia, adalah 
dengan membuat buku-buku te
matik tertentu terkait arsip yang 
ada. Dengan buku tersebut, ar
sip-arsip dan dokumen tentang 
Muhammadiyah akan ditulis 
ulang, sehingga kelestariannya 
akan lebih teijaga.

Dari sisi amal usaha, Mu
hammadiyah telah banyak men
dirikan sekolah, rumah sakit, 
dan banyak panti asuhan.

Tanpa arsip yang lengkap 
dan dilestarikan secara baik, 
seluruh warga Muhammadiyah 
tidak akan paham secara utuh 
mengenai perkembangan dan 
proses yang dilalui persyarikatan 
dalam mendirikan amal usaha

tersebut.
Sebelumnya, Ketua PP Mu

hammadiyah, Ahmad Dahlan 
Rais, mengatakan, Muhammadi
yah berkeinginan membangun 
sebuah museum. Ini dilakukan 
agar generasi mendatang bisa 
banyak belajar tentang Muham
madiyah melalui museum ter
sebut.

“Nanti museumnya kalau 
bisa, tidak berada di tengah-te-1 
ngah kota, melainkan di ping
giran kota, di tempat yang luas 
dan indah, sehingga museum 
tersebut juga dapat dijadikan se
bagai tempat rekreasi Muham
madiyah,” ujarnya.

Menurut Dahlan Rais, seb
agai organisasi yang sudah ber

usia 104 tahun, Muhammadiyah 
memiliki dokumen foto dan 
arsip yang sangat banyak. Mu
hammadiyah juga dikenal se
bagai organisasi yang bagus dan 
rapi dalam merawat dokumen 
dan arsipnya secara baik. Melalui 
dokumen dan arsip ini, masya
rakat bisa banyak melihat dan 
belajar tentang Muhammadiyah.

“Gambar itu dapat berbicara 
ribuan kata dan memberi banyak 
makna di dalamnya. Gambar 
juga lebih jelas gaungnya diban
dingkan kata. Sehingga, pame
ran foto bisa melengkapi seka
ligus menyempurnakan narasi- 
narasi Muhammadiyah yang 
tertulis,” katanya.
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