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Gerakan Memperkuat Negara {y

SETIAP denyut nadi gerakan Muham
madiyah adalah dalam rangka mene
gakkan marwah Islam dan sekaligus 

memperkuat sendi-sendi negara dan kebang- 
saan. Di Muhammadiyah, Islam dan kehidupan 
negara yang adil dan benar adalah tidak ter
pisahkan satu dengan lainnya. Karenanya, 
Muhammadiyah adalah'gerakan yang sangat ’ 
Indonesia dan sangat menjunjiing tinggi nilai-ni
lai islam yang sebenar-benarnya karena di da
lam Muhammadiyah tidak ada kontradiksi an
tara praktik menjalankan syariat dengan konsti
tusi negara.

Melalui Ketua PP Muhammadiyah, Ki Bagus 
Hadikusumo, Pancasila dan NKRI adalah final 
untulf Bangsa Indonesia, untuk Muhamma
diyah. Tidak ada keraguan kontribusi Muham
madiyah di bidang ini. Kecuali ada pihak yang 
merasa lebih NKRI dan lebih Pancasilais baru
lah ada gerakan menegasikan peran historis ge
rakan Muhammadiyah dan juga tokoh-tokoh di 
dalamnya.

Bagaimana kita melihat autentisitas gerakan 
Muhammadiyah di dalam memperkuat negara 
Indonesia selama kurun waktu pra merdeka 
sampai jauh pasca kemerdekaan ini? Pertama, 
sumbangsih gagasan dan penegasan untuk 
menyegerakan bangsa ini berdiri tegak di atas 
konstitusi yang kokoh dan kuat yaitu Pancasila 
dan UUD 1945. Tentu saja Muhammadiyah ti
dak sendirian, ada juga organisasi laihnya. Tapi 
tidak bisa dipungkiri bahwa peran Ki Bagus di- 
dalam mengakhiri perseteruan 7 kata di dalam 
Pancasila.

Kiprah
Berikutnya, dalam periode pascakemerdekaan 

Muhammadiyah aktif bukan hanya melanjutkan 
kiprah di bidang pembangunan sosial dan ekono
mi, tetapi juga terlibat di dalam partai politik 
yaitu menjadi anggota istimewa Partai Mas- 
yumi. Di saat kegentingan pun, asas tunggal, 
Muhammadiyah lewat Ketua Muhammadiyah 
AR Fahruddin cukup cepat mereda dengan me
nerima Pancasila sebagai asas tunggal demi 
menjaga keutuhan bangsa di tengah ancaman 
perpecahan. Akibat kuatnya kekecewaan kelom
pok Islam yang asasnya Islam dalam organisasi-

David Efendi

nya harus diubah menjadi Pancasila.
Ini menunjukkan ■ kecintaan dan loyalitas 

Persyarikatan Muhammadiyah terhadap bangsa 
yang luar biasa. Bagaimana orang-orang me
ragukan kBmrtrrieh Itebangsaan Muhammadi
yah? Pastilah jenis manusia ahistoris kelas berat. 
Begitupun, pada saat tata kelola negara meng
alami kanker stadium empat akibat praktik 
KKN, Muhammadiyah, melalui tokoh reformasi 
Amien Rais berani dengan lantang meneriakkan 
suksesi nasional pada tahun 1993’dimana ke
kuasaan tahun itu adalah seperti monster le- 
viathan. Agenda reformasi pun berhasil di
lakukan, dan banyak orang menikmatinya sam
pai hari ini.

Hubungan Muhammadiyah dengan negara 
adalah hubungan yang sangat dekat. Persis se
perti ungkapan Syafii Maarif, bahwa Muham
madiyah yang tidak berkontribusi terhadap pe
nyelesaian masalah kebangsaan adalah bukan 
Muhammadiyah sebenarnya. Kedua, Muhamma
diyah yang mempraktikkan ‘toleransi otentik’.

Perdebatan idelogi negara sebagai proses na- 
tion State building memang belum kelar se
penuhnya. Masih banyak korisilidasi dan rekon
siliasi yang harus dibangun de
ngan tulus. Tidak dibenarkan ada 
satu pihak mengklaim merasa pa
ling memiliki Indonesia, merasa 
paling merah putih, paling Pan
casilais dan paling toleran. Hal ini 
hanya akan memporak-poran- 
dakan kehidupan berbangsa ke
timbang menyemai kesatuan 
bangsa untuk membawa kehidup
an lebih unggul dan maju.

Toleransi
Haedar Nasier mengenalkan is

tilah toleransi otentik atau setara 
dengan penghargaan atas perbe
daan yang tulus dan jernih dalam 
kehidupan sehari-harihukan insi
dental. Sebagai contoh, bagai
mana Muhammadiyah mempu

nyai kekuatan toleransi otentik untuk menyang
gah dan memperkuat pilar negara adalah de
ngan aksi-aksi pelayanan di bidang sosial-kema- 
nusiaan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan 
pelayanan pendidikan keagamaan (mendirikan 
ribuan masjid).

Dalam pelayanan bidang pendidikan yang 
merupakan keija nyata memajukan sumber 
daya manusia Indonesia melalui ribuan sekolah 
dasar dan menengah di semua penjuruh tanah 
air, Muhammadiyah melayani semua tanpa ada 
perbedaan perlakuan. Muhammadiyah telah 
mengelola 176 perguruan tinggi. Muhammadi
yah tidak mengkhususkan universitasnya hanya 
kalangan sendiri. Di kawasan Indonesia bagian 
timur, seperti di Sorong dan Kupang mahasiswa 
di lembaga pendidikan Muhammadiyah menca
pai 80 % dan 70% adalah non-muslim belajar 
dan mengembangkan diri di sana. Semua ber
jalan dalam suasana damai dan nyaman.

Tterakhir, kita saksikan di bulan Ramadan ini, 
ada ribuan forum pengajian dan pengkajian di 
Muhammadiyah dan tidak kita saksikan sat- 
upun yang bernada memberontak Pancasila 
atau melemahkan negara dalam bentuk upaya- 
upaya makar. □  - e

*) David Efendi, Dosen TLmu Pemerintahan,
Fisipol UMY.

Pojok, KR,
Idul Fitri, Polda DIY bentuk 33 Pospam 
- Pengamanan harus disiapkan matang.

Kajati DIY geram dengan penyebar hoax. 
-Ayo terus perangi hoax.

Desember, Museum Muhammadiyah mulai dibangun. 
- Bisa jadi objek wisata menarik.


