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Didaktika 5

UMY
Budayakan
Shalat
Berjamaah

•  WAHYU SURYANA

BANTUL — Universitas Muhammadiyah Yog
yakarta (UMY) melalui Lembaga Pengkajian dan 
Pengamalan Islam (LPPI) hendak membudayakan 
shalat beijamaah di kalangan di kalangan sivitas 
akademika UMY.

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) Gunawan Budiyanto menekankan, shalat 
beijamaah merupakan kunci kemenangan umat 
Islam. |

Kegiatan itu sendiri rutin diadakan Lembaga 
Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY di 
Masjid KH Ahmad Dahlan. Dia menyebutkan, ru
mus untuk mencapai kemenangan sudah diketahui 
ufnat Islam sejak lama, apalagi azan senantiasa 
mengingatkan untuk menuju kemenangan.

"Namun, masih banyak dari kita yang belum 
menunaikan perintah ini secara menyeluruh. 
Karena itu, melalui LPPI, kita ingin budayakan 
shalat beijamaah di kalangan sivitas akademika 
UMY sebagai dorongan kita untuk berlomba-lomba 
menuju kebaikan dan kemenangan," kata Gunawan 
selepas shalat Subuh bersama, Sabtu (21/10) pagi, 
saat memberi sambutan untuk Kajian Sabtu Pagi.

Kajian Sabtu Pagi kali ini mengangkat tema 
“Gerakan Berkebangsaan dalam Perspektif Mu
hammadiyah Berkemajuan.” Hadir sebagai pengisi 
materi dalam kegiatan rutin ini adalah Ketua PP 
Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Siman- 
juntak.

Saat memberikan ceramah, Dahnil menekan
kan semangat identitas jadi yang penting dimiliki 
tiap individu karena dasar banyak pembangunan 
di Indonesia.

Hal itu, lanjut Dahnil, seperti semangat iden
titas pemuda-pemuda nusantara yang menghasil
kan Sumpah Pemuda dan Budi Utomo.

Selain itu, merdekanya Indonesia pun dida
sarkan semangat identitas negara dan Muham
madiyah tidak lepas dari semangat identitas, yaitu 
identitas keislaman.

"Namun, yang teijadi di negara kita saat ini ma
lah ada semacam indikasi pengharaman semangat 
identitas tertentu yang dikatakan sebagai salah satu 
cara menghindari konflik," ujar Dahnil.

Padahal, ini bisa saja dihindari tanpa perlu 
melakukan pengharaman, yaitu dengan berdialog 
yang oleh Bung Hatta disebut dengan memaksi
malkan nalar ilmiah.

Artinya, dialog dilakukan untuk menemukan 
mutual respecfdan pengertian satu dengan yang 
lain sehingga dakwah KH Ahmad Dahlan melalui 
pendidikan dan kesehatan.

Hal itu karena KH Ahmad Dahlan sadar lang- 
■ Ml! lUlWUill BKfUpUkan carapalfng dekat dengan 
masyarakat untuk memberi pengertian saling 
menghormati dan mengerti.

Menurut Dahnil, nama dan dasar negara pun 
merupakan hasil dari berdialog, bukan dengan 
cara-cara pengharaman.

"Saat ini banyak sekali narasi yang memberikan 
stigma negatif terhadap simbol identitas, misal, 
ketika menampakkan identitas Islam Anda kemu
dian dikelompokkan sebagai radikal," kata Dahnil.

Selain itu, dia merasa semangat identitas 
keislaman sangat terkait konsep berkemajuan yang 
dimiliki Muhammadiyah.

Itu karena Islam berkemajuan yang diusung 
Muhammadiyah mempunyai tiga ciri utama, yaitu


