
Alhamdulillah bahwa dengan limpahan ridha, karunia, hidayah, dan taufik Allah SWT maka 
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam rentang satu abad dapat menjalankan dakwah dan tajdid 
untuk membawa keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Gerakan dakwah dan tajdid yang 
dijalankan oleh Muhammadiyah diwujudkan melalui berbagai usaha yang kemudian diterjemahkan ke 
dalam program dan kegiatan yang tujuan utamanya menuju tercapainya masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya. Dalam jangkauan yang lebih luas misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah itu tidak lain sebagai 
perwujudan mengemban risalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. 
  
Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan Muhammadiyah memang merupakan 
cita-cita luhur yang mungkin tidak akan terwujud secara ideal, tetapi sebagai suatu perjuangan gerakan 
Islam hal itu harus terus diusahakan sehingga setidak-tidaknya mendekati pencapaian masyarakat yang 
diidam-idamkan itu. Secara bertahap, terus menerus, dan tersistem sebenarya kehidupan umat Islam 
khususnya Muhammadiyah dalam rentang satu abad perjalananya telah berusaha menampilkan diri 
sebagai masyarakat Islam yang diinginkan, sehingga jamaah Muhammadiyah secara keseluruhan 
sampai batas tertentu merupkan wujud nyata dari masyarakat Islam kendati masih jauh dari ideal 
sebagaimana idealisme masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tugas utama Muhammadiyah ialah 
tidak kenal berhenti dalam berusaha untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, baik 
dalam kehidupan masyarakat Muhammadiyah maupun umat Islam dan masyarakat luas pada umumnya, 
sehingga pada setiap tahapan perkembangan dicapai kondisi yang semakin lebih baik dalam menuju 
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 
Muhammadiyah dalam mencapai tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya 
melakukan perjuanganmelalui usaha yang diwujudkan ke dalam program, amal usaha, dan kegiatan. 
Dalam menjalankan usahanya itu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah 
dan tajdid senantiasa dilandasai, dijiwai, dan diarahkan oleh ajaran Islam yang antara lain menyuruh 
mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, menunaikan 
risalah Tuhan, dan berjihad di jalan-Nya, sebagaimana pesan Allah SWT dalam al-Quran di bawah ini: 
  
  
  

 
       Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 
kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS Ali 
Imran: 104) 
  

  
  

 
       (Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka 
mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan 
yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (QS Al-Hajj: 41) 

  

 
       Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, 
sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan 
sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka (QS As-Syura: 38) 



  

 
       Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan 
kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang 
berbuat baik (QS Al-Ankabut: 69) 
  
A. Latar Belakang 
 
Muhammadiyah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjungtinggi Agama 
Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam mewujudkan tujuan atau visi 
idealnya itu Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang dilaksanakan secara tersistem. Usaha 
Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang meilputi: (1) 
Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta 
menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan; (2) Memperdalam dan 
mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan 
kemurnian dan kebenarannya; (3) Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, 
hibah, dan amal shalih lainnya; (4) Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia 
agar berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia; (5) Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan 
kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian; (6) 
Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; (7) 
Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; (8) Memelihara, mengembangkan, dan 
mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan; (9) Mengembangkan 
komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar 
negeri; (10) Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara; (11) Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan; 
(12) Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan; (13) 
Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap 
masyarakat; dan (14) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah (ART 
Muhammadiyah pasal 3.). 
  
Perwujudan usaha dalam mencapai tujuan Muhammadiyah dilaksanakan melalui program yang 
dirumuskan pada setiap Muktamar, sebagai suatu rancangan kegiatan yang harus dilaksanakan pada 
setiap tahapan baik yang bersifat jangka menengah (pada setiap periode lima tahunan) maupun dalam 
jangka panjang sesuai dengan visi dan misi pengembangan yang ditetapkan organisasi. Muhammadiyah 
sebagai gerakan Islam baik dalam melaksanakan program maupun keberadaan, peran, dan kiprahnya 
tidak lepas dari kondisi atau konteks keberadaan gerakan Islam ini dalam berbagai lingkungan. Kondisi 
yang dihadapi Muhammadiyah tersebut mempengaruhi dinamika gerakan, khususnya dalam 
melaksanakan program untuk mencapai tujuan utamanya yakni mewujudkan masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya. 
  
Secara umum pasca Muktamar Malang yakni pada kurun waktu 2005-2010 terlah terjadi perkembangan 
kehidupan yang relatif dinamik, baik dalam kehidupan nasional maupun global. Dalam kehidupan bangsa 
terjadi dinamika kehidupan nasional yang ditandai munculnya masalah-masalah politik, ekonomi, dan 
sosial-budaya yang memerlukan prioritas yang harus dipecahkan. Sedangkan dalam konteks kehidupan 
global pada kurun lima tahun tersebut ditandai oleh fenomena internasional yang dinamik seperti 
disahkannya ASEAN Charter oleh sepuluh negara; serta pergeseran yang cepat titik gravitasi geo-politik, 
geo-ekonomi, dan geo-sosial-budaya dari Eropa dan Amerika Utara ke Asia dengan pusat utamanya 
China. Demikian pula dinamika dan permasalahan yang dihadapi umat Islam baik pada ranah nasional 
maupun internasional. Adapun faktor kondisional yang dihadapi Muhammadiyah sekaligus menjadi 
latarbelakang dirumuskannya program Muhammadiyah secara rinci dapat dijelaskan dan 
digambarkan sebagai berikut. 
  
1.  Kehidupan Nasional 
 



Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi sebuah bangsa dan negara yang maju, 
adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Hal itu didukung oleh sejumlah fakta positif yang dimiliki 
bangsa ini. Pertama, posisi geopolitik yang sangat strategis. Kedua, kekayaan alam dan 
keanekaragaman hayati. Ketiga, jumlah penduduk yang besar. Keempat, kemajemukan sosial budaya. 

Namun modal dasar dan potensi yang besar itu tidak dikelola dengan optimal dan sering disia-siakan 
sehingga bangsa ini kehilangan banyak momentum untuk maju dengan cepat, sekaligus menimbulkan 
masalah yang kompleks. 
  
Dengan menghargai sejumlah kisah sukses di sejumlah bidang kehidupan seperti keberhasilan dalam 
demokrasi, pemulihan krisis ekonomi, dan resolusi konflik di sejumlah daerah; diiakui bahwa Indonesia 
hingga saat ini masih menghadapi berbagai masalah nasional yang kompleks. Di antaranya masalah 
politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang memerlukan prioritas dan perhatian untuk dipecahkan yang 
dapat mempengaruhi perjalanan bangsa ke depan. Kini, setelah reformasi tahun 1998 perjalanan bangsa 
dan negara Indonesia menunjukkan dinamika antara keberhasilan dan masalah yang harus dihadapi, 
yang seringkali tidak mudah untuk dikelola karena berbagai kendala dan kelemahan termasuk dalam hal 
kepemimpinan dan cara mengurus negara. 
  
Reformasi tahun 1998 merupakan pilihan yang niscaya dan telah menjadi bagian penting dari sejarah 
Indonesia sebagai jalan keluar dari kondisi dan era otoritarian rezim Orde Baru pada masa sebelumnya. 
Era baru ini diharapkan dapat membawa perubahan ke arah perbaikan sistem politik dan ekonomi negara 
yang sedang dilanda krisis multidimensi, yang dalam sejumlah hal telah menunjukkan prestasi atau 
perkembangan yang positif terutama dalam demokratisasi. Dengan reformasi Indonesia menjadi negara 
demokrasi ketgiga setelah Amerika Serikat dan India yang diakui prestasinya di dunia internasional, di 
samping perkembangan lainnya seperti mulai tumbuhnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
warga negara yang di masa sebelumnya mengalami pengekangan yang luar biasa. 
  
Namun perkembangan bangsa di era reformasi yang telah berjalan satu dasawarsa ini masih ditandai 
oleh sejumlah masalah yang serius. Perkembangan politik nasional relatif menggembirakan terutama di 
bidang stabilitas-keamanan dan demokrasi. Hal ini ditandai oleh peningkatan partisipasi politik, 
kebebasan pers dan berekspresi, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia. Kenyataan ini telah 
menempatkan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar setelah India dan Amerika Serikat. 
Meskipun demikian, capaian-capaian di atas masih disertai sejumlah masalah yang memerlukan 
penyelesaian secara sungguh-sungguh. Di antara masalah politik yang krusial ialah kerancuan sistem 
ketatanegaraan dan pemerintahan, kelembagaan negara yang tidak efektif, sistem kepartaian yang tidak 
mendukung, dan pragmatisme politik yang meluas. 
  
 Penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) masih belum menyentuh aspek-aspek yang 
mendasar dan masih terkesan diskriminatif, yang ditunjukkan dengan sejumlah kasus yang besar yang 
belum diusut tuntas. Pemberantasan korupsi juga terkesan masih tebang pilih, yang ditandai dengan 
tidak ditanganinya kasus-kasus korupsi-korupsi kelas kakap, masih ringannya hukuman terhadap 
koruptor-koruptor besar, berkembangnya mafia kasus dan mafia hukum, perlakuan yang istimewa di 
penjara terhadap narapidana korupsi, dan masih lemahnya peranan institusi-institusi penegakan humum 
dalam pemberantasan korupsi. Kecenderungan nepotisme baru juga bermunculan dengan keterlibatan 
anggota keluarga dalam kancah politik tanpa didasarkan pada profesionalitas dan karir politik yang 
memadai, yang melahirkan politik dinasti. 
  
Dalam kehidupan demokrasi memang mengalami kemajuan yang pesat, tetapi terjadi kecenderungan 
demokrasi prosedural tidak diimbangi dengan demokrasi subtantif, sehingga kualitas dan perilaku 
berdemokrasi cenderung serba pragmatis dan mengalami penggerusan nilai-nilai termasuk nilai moral. 
Bangsa Indonesia dalam berdemokrasi cenderung menganut paham demokrasi liberal, yang dalam 
jangka panjang menimbulkan persoalan termasuk dalam hubungan dengan moral dan agama. Pancasila 
seolah kehilangan dasar orientasi nilai dalam membingkai demokrasi. Demikian pula kecenderungan 
demokrasi liberal tampak menguat dalam mengembangkan praktik otonomi daaerah dan melaksanakan 
pemilihan kepala daerah. Sememntara sistem politik multipartai di Indonesia semakin menunjukkan 
kerancuan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, disertai dengan prilaku elite politik dan partai 
politik yang semakin pragmatis, yakni orientasi politik yang berpusat pada mengejar kekuasaan semata-



mata dan sampai batas tertentu menghalalkan segala cara. 
  
Kekisruhan dalam Pemilihan Umum 2009 antara lain menunjukkan kecenderungan politik yang pragmatis 
seperti itu. Sementara harapan-harapan rakyat terutama kalangan bawah untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari yang lebih berkecukupan dan untuk meraih kehidupan yang lebih adil dan makmur 
masih jauh dari kenyataan. Pemerintahan tidak dikelola dengan sistem tatakelola yang semestinya 
sehingga tidak mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan pemenuhan hajat hidup bagi sebesar-besarnya 
kepentingan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 dan cita-cita kemerdekaan. 
Dalam pembangunan ekonomi banyak kemajuan yang telah diraih bangsa ini. Pertumbuhan ekonomi dan 
rata-rata pendapatan perkapita terus meningkat. Stabilitas makro ekonomi pun semakin terpelihara. 
Perhatian pemerintah terhadap persoalan ekonomi masyarakat semakin nyata dengan banyak dan 
beragamnya skema program ekonomi yang ditujukan untuk masyarakat terutama golongan menengah-
bawah. 
  
Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai kemajuan ekonomi yang tercermin dari 
pertumbuhan dan stabilitas indikator makroekonomi sesungguhnya masih jauh dari memadai dan bias 
terhadap fakta-fakta ekonomi yang ada. Fondasi dan ketahanan ekonomi Indonesia masih lemah dan 
rentan. Hal ini disebabkan orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan aspek pertumbuhan, 
bertumpu pada investasi asing, utang luar negeri, dan konglomerasi. Kondisi demikian mengakibatkan 
hasil pembangunan hanya dikuasai dan dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan melebar, 
dan sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi nasional tumbuh tanpa akar yang kuat. Beberapa persoalan 
ekonomi nasional yang mendasar dan bersifat struktural adalah paradigma ekonomi yang tidak 
konsisten, struktur ekonomi yang dualistik, kebijakan fiskal yang belum mandiri, sistem keuangan dan 
perbankan yang tidak memihak rakyat, serta kebijakan perdagangan dan industri yang liberal. 
  
Paradigma dan kebijakan ekonomi yang cenderung liberal atau neoliberal menjadikan perekonomian 
mikro, kecil, dan menengah tidak berkembang sehat dan memperoleh prioritas utama, bahkan 
terkalahkan. Bangsa ini masih dihadapkan pada kesenjangan ekonomi masyarakat yang semakin lama 
justru semakin melebar. Masyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat yang miskin semakin 
miskin. Kondisi ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak sosial. Praktik korupsi yang 
mengakar sangat kuat juga menjadi masalah tersendiri bagi upaya pemulihan krisis ekonomi yang tidak 
berangsur pulih, sehingga menambah berat beban dan masalah ekonomi terutama bagi rakyat kecil. 
  
Dalam bidang sosial-budaya Indonesia telah mencapai beberapa keberhasilan. Di bidang pendidikan 
terdapat peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan dan pemerataan kesempatan belajar, dan 
peningkatan prestasi anak-anak Indonesia di tingkat regional dan internasional. Di bidang penegakan 
hukum terdapat keseriusan usaha pemberantasan korupsi yang membawa implikasi pada moralitas 
publik, disertai lahirnya produk perundang-undangan yang berpihak pada hak asasi manusia, 
perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan moral. Di bidang kehidupan beragama semakin 
meluas iklim dan kesadaran untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Dalam hubungan sosial masih 
cukup kuat budaya gotong royong dan semangat kebersamaan sebagaimana ditunjukkan ketika 
menghadapi bencana alam. 
  
Namun demikian masih terdapat permasalahan sosial-budaya yang perlu mendapatkan pemecahan yang 
serius, di antaranya memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, 
memudarnya kohesi sosial, dan melemahnya mentalitas yang positif. Di bidang pendidikan, negeri ini 
sulit menghindar dari kecenderungan komersialisasi pendidikan karena keterbatasan pemerintah dalam 
membiayai dan memberikan pelayanan pendidikan yang memadai bagi anak-anak usia sekolah, kendati 
anggaran pendidikan telah dinaikkan. Biaya pendidikan yang semakin sulit dijangkau oleh rakyat miskin 
mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin menganga dan menimbulkan masalah-masalah baru 
dalam kehidupan sosial. 
Masalah lain yang juga tampak mencolok ialah kecenderungan kian melemahnya karakter bangsa dan 
meluasnya penyakit-penyakit sosial dalam masyarakat seperti kekerasan termasuk kekerasan terhadap 
anak-anak dan perempuan, kriminalitas, perjudian, pornografi dan pornoaksi, dan perilaku-perilaku 
menyimpang lainnya yang merusak nilai-nilai agama dan moral bangsa. Lemahnya karakter bangsa juga 
dapat ditunjukkan dalam praktik kehidupan politik dan perilaku para politisi maupun pejabat 



negara/pemerintahan, yang terlibat dalam korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan memanfaatkan 
peluang untuk ajimungpung. Wajah politik dan kehidupan nasional menunjukkan kecenderungan pada 
pragmatisme dan oportunisme, sehingga banyak masalah tidak terselesaikan, amanat rakyat terabaikan, 
dan agenda-agenda strategis bangsa tidak memperoleh perhatian yang serius. Persoalan penggerusan 
watak dan kepribadian bangsa ini menjadi agenda besar yang harus dicarikan penyelasaian dan cara 
mengatasinya karena menyangkut pertaruhan masa depan bangsa. 
  
Dalam kurun waktu spuluh hingga duapuluh tahun ke depan Indonesia diproyeksikan masih akan 
mengalami berbagai perubahan yang penuh dinamika dan permasalahan yang kompleks. Secara politik, 
Indonesia akan berkembang semakin demokratis, meski belum tentu akan mengalami stabilitas politik 
yang permanen. Secara ekonomi, Indonesia akan kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil 
dan menjadi salah satu “macan asia”, tetapi belum menjamin adanya pemerataan dan keadilan untuk 
kemakmuran rakyat. Sementara itu, Indonesia juga akan semakin menghadapi berbagai masalah sosial 
yang tidak mudah untuk diselesaikan di bidang pertahanan dan keamanan, mengatasi kerusakan 
lingkungan, dan menjaga martabat serta kedaulatan bangsa dan negara. Sementara budaya populer 
akan semakin menjadi kecenderungan yang luas dalam masyarakat seiring dengan perkembangan 
media elektronik yang sangat pesat, yang memungkinkan terjadinya kebudayaan Indonesia berada di 
persimpanan jalan dalam dinamika globalisasi yang semakin menggurita. 
  
Bangsa Indonesia juga memerlukan strategi kebudayaan baik dalam menghadapi globalisasi maupun 
menghadapi dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk yang sering menghadapi banyak konflik 
sosial. Selain itu keragaman bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem 
pengetahuan, religi, dan kesenian, cenderung menguat dengan semakin efektifnya proses demokrasi dan 
otonomi daerah, yang dapat membawa konsekuensi luas dalam sistem kebudayaan masyarakat 
Indonesia. Hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi organisasi Muhammadiyah yang telah 
berkembang semakin besar dan kompleks, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas untuk 
menghadirkan gerakan Islam yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan yang mampu memberikan 
jawaban-jawaban alternatif yang mencerahkan, membebaskan, dan memberdayakan bagi kepentingan 
kejayaan masa depan bangsa. 
Lima tahun ke depan bangsa Indonesia memerlukan revitalisasi visi dan karakter bangsa sebagai titik 
tolak melakukan konsolidasi reformasi. Dengan menyadari nilai positif yang dihasilkan reformasi dan 
kesadaran adanya masalah dan tantangan yang cukup berat, maka kini diperlukan penajaman-
penajaman terhadap visi reformasi maupun pembangunan nasional di tubuh bangsa ini. Reformasi perlu 
dirancang-bangun dan diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh dan 
berkesinambungan, sehingga reformasi berada dalam arah dan jalur yang benar. 
  
Pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan perlu dikembangkan dalam bingkai paradigma 
pembangunan berkelanjutan yang bermakna (sustainable development with meaning). Paradigma ini 
bertumpu pada prinsip pengembangan sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan, 
pemanfaatan sumberdaya alam secara produktif dengan menjaga kelestarian, kebijakan ekonomi dan 
politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi moralitas dan menjaga 
martabat bangsa. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan yang bermakna merupakan upaya 
perbaikan dalam kehidupan manusia dengan menjaga keseimbangan antara material dan spiritual, 
individu dan masyarakat. 
  
Dalam lima tahun ke depan diperlukan revitalisasi politik, ekonomi, dan sosial-budaya sebagai matarantai 
dari revitalisasi visi dan karakter bangsa, yakni sebagai berikut: (1) Dalam kehidupan politik 
diperlukan penguatan nilai dan budaya demokrasi ke arah pemantapan sistem ketatanegaraan dan 
pemerintahan presidensial, efektivitas fungsi kelembagaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), 
rasionalisasi sistem kepartaian, dan penegakan etika politik; (2) Dalam kehidupan ekonomi diperlukan 
penguatan ekonomi nasional yang dicirikan dengan terciptanya struktur ekonomi yang adil, mandiri, 
berdaya saing, dan memihak kepada rakyat demi tercapainya kemakmuran bangsa; dan (3) Dalam 
kehidupan sosial budaya diperlukan penguatan rasa kebangsaan, keber-agama-an yang transformatif, 
integrasi sosial, dan penanaman nilai-nilai kepribadian yang kuat dan berkarakter. 

 



2.    Kehidupan Global 
 

 
Dalam beberapa dekade mendatang umat manusia dan realitas kehidupan global masih akan 
menghadapi dunia yang ditandai oleh lima realitas besar (great reality), yakni pertama, hegemoni 
Amerika Serikat (AS); kedua, berlanjutnya dominasi peradaban Barat; ketiga, kekuasaan pasar (market 
forces) dan globalisasi; keempat, pergeseran teknologi industri ke teknologi digital, berikut kesenjangan 
digital (digital divide), dan kelima, terhimpitnya peradaban Islam di tengah dinamika peradaban global 
yang bercorak post-modern. Globalisasi yang menjadi kekuatan dominan dalam dunia abad ke-21 di satu 
pihak membuka ruang dunia baru yang semakin bebas dari sekat-sekat negara dan primordialisme lama, 
tetapi pada saat yang sama membawa hegemoni ekonomi dan politik negara-negara maju yang tidak 
bebas dari kepentingan ekonomi-politik sepihak serta membawa muatan infiltrasi kebudayaan globalisme 
yang berbasis neoliberalisme dan neokapitalisme. 
  
     Perkembangan global tersebut diwarnai beberapa paradoks. Bahwa proses modernisasi dan 
industrialisasi tingkat lanjut telah menghadirkan realitas-realitas baru, namun pada saat yang sama 
mengikis kearifan-kearifan lama yang sesungguhnya dibutuhkan oleh manusia, seperti keberagamaan 
atau relijiusitas, kebersamaan atau komunalitas, dan kearifan budaya lokal. Globalisasi informasi di satu 
sisi telah mampu meleburkan sekat-sekat geografis antarnegara karena kita dapat mengikuti 
perkembangan mengenai apa yang terjadi di belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat. Akan 
tetapi di sisi lain sekat-sekat budaya terasa semakin mengkristal dengan semakin meluasnya konflik yang 
dilatarbelakangi oleh perbedaan keyakinan serta kepentingan politik dan ekonomi. 
 
 
Sementara itu, dampak buruk dari globalisme atau globalisasi ekonomi yang didesakkan dari atas, dari 
pusat ke pinggiran (periferi), mulai memperlihatkan sosoknya sebagai ancaman baru bagi perkembangan 
masyarakat, khususnya di negara-negara Dunia Ketiga. Paling sedikit dapat ditemukan sembilan 
ancaman globalisasi yang menghantui dunia saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Pertama, 
pengaburan batas-batas kultural dan geografis/ekologis sehingga kemampuan menyesuaikan diri dan 
daya tahan menurun, terutama bagi masyarakat atau bangsa yang lemah. Kedua, terbaginya ekonomi 
dunia menjadi dua bagian, yaitu negara-negara yang kaya tenaga otot serta negara-negara yang kaya 
tenaga otak. Ketiga, gaya pikir dipengaruhi oleh produsen informasi dan penyebarnya yang dominan, 
sehingga menimbulkan gangguan yang tidak dapat diadaptasi di belahan Selatan. Keempat, sepintas lalu 
uang dipikat dan mengalir dengan gegap-gempita ke Selatan, tetapi kenyataannya uang diam-diam lebih 
banyak mengalir ke Utara. Sedang arus barang  dan tenaga kerja juga tidak seimbang. Kelima, hak-hak 
manusia yang dipropagandakan adalah versi Barat dengan bersandar pada individualisme. Hak-hak 
kelompok banyak terlanggar dan diabaikan, serta hak-hak manusia dikalahkan oleh hak-hak 
modal. Keenam, terancamnya demokrasi oleh globalisme. Demokrasi berarti banyak pilihan, 
multiopsional, tiap-tiap manusia dan negara bebas memilih yang terbaik untuk dirinya. Sedangkan 
globalisme mengurangi penganekaragaman di dunia yang sangat bervariasi. Ketujuh, konsumsi 
dirangsang oleh iklan dapat dilihat setiap waktu dalam media massa, kebutuhan didikte oleh nagara 
ekonomi kuat sesuai dengan gagasan mereka dan internasionalisasi pertanian dan pangan menentukan 
pemenang dan pekalah dalam persaingan yang disanjung-sanjung melebihi kerjasama. Kedelapan, 
globalisasi sistem pangan menambah kesenjangan negara kaya dan miskin, serta merangsang 
konsumerisme yang hampir tak terbatas. Kesembilan, kontak budaya terjadi dalam skala besar, cepat, 
multidimensional dan serempak, sehingga tidak dapat dielakkan terjadinya peniadaan budaya, kesalahan 
adaptasi, dan kegoncangan budaya. Pengaruh mencolok terlihat dalam kultur pop, baik dalam musik, 
informasi, bahasan, film, makanan, pakaian, gaya hidup, administrasi publik dan usaha, mode dan 
kegemaran, arsitektur, rekreasi, sikap mental, pertanian, maupun pendidikan. Hal yang harus diwaspadai 
adalah lunturnya identitas dan kesalahan asimilasi, yang mengancam masa depan peradaban. 
Meluasnya peradaban global dalam konteks dunia Islam juga memunculkan beragam pemikiran Islam 
dan paham keagamaan seperti konservatisme, fundamentalisme, radikalisme, dan tradisionalisme, yang 
berhadapan dengan kecenderungan liberalisme dan sekularisme yang serba ekstrem; yang masing-
masing cenderung melakukan klaim kebenaran sepihak dan menafikan pihak lain. Selain tidak produktif 
bagi kemajuan dunia Islam, kecenderungan demikian tidak menyelesaikan problem kemiskinan, 
keterbelakangan, dan rendahnya mutu pendidikan dan kualitas hidup umat yang dihadapi Dunia Islam. 



Pada saat yang sama paradoks besar juga terjadi dalam kehidupan umat Islam ketika umat Islam saat ini 
sedang mendapat sorotan negatif dengan label teroris dan lekat dengan citra keterbelakangan, 
sedangkan populasi umat Islam dan kegairahan untuk mengenal Islam di negara-negara Barat semakin 
meningkat. Kecenderungan global tersebut menjadi sebuah tantangan besar bagi umat Islam, khususnya 
Muhammadiyah, untuk menunjukkan wajah Islam yang rahmatan lil-alamin dan mampu menjadi bagian 
dari pemecahan atas berbagai problematika masyarakat modern. 
  
Perkembangan global yang mutakhir menunjukkan perkembangan dunia internasional yang 
menarik. Pertama disahkannya ASEAN Charter oleh sepuluh negara anggota ASEAN yang berkomitmen 
untuk menjadi satu komunitas ekonomi, satu komunitas keamanan, dan satu komunitas sosial-budaya. 
Kedua, bergesernya pusat titik berat gravitasi geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-sosial-budaya dari 
Eropa dan Amerika Utara ke Asia dengan pusat utamanya China. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam 
mau tidak mau harus menghadapi dan beradaptasi dengan perkembangan global tersebut. 
 
  
3.  Kehidupan Umat Islam 

 
Umat Islam di Indonesia merupakan penduduk terbesar, sedangkan pada tingkat dunia menunjukkan 
kecenderungan yang terus menaik sehingga total jumlah muslim di dunia saat ini sekitar 1,5 miliar orang. 
Jumlah umat Islam yang cukup besar itu merupakan potensi yang dapat menjadi kekuatan baik dalam 
kehidupan nasional maupun internasional. Kesadaran umat Islam sejak tumbuhnya era kebangkitan pada 
era tahun 1980-an telah memacu kemajuan negara-negara muslim maupun komunitas umat Islam di 
berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sehingga memberikan harapan positif bagi 
perkembangan ke depan. Namun diakui bahwa masalah dan tantangan umat Islam sangatlah berat 
seperti masalah kemiskinan, ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, marjinalisasi 
politik, dan secara umum masih terbilang sebagai bangsa dan negara yang sedang berkembang atau 
tertinggal dari bangsa dan negara maju. Dalam sejumlah umat Islam di sejumlah negara masih 
menghadapi kegamangan seperti dalam menghadapi isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, pengakuan 
terhadap hak-hak perempuan, perkembangan pemikiran kontemporer, dan masalah-masalah struktural 
yang bersifat aktual di era post-modern. 
  
Fenomena meningkatnya populasi umat Islam dan kegairahan untuk mengenal Islam di negara-negara 
Barat merupakan sebuah indikasi positif bagi perkembangan dunia Islam. Perkembangan positif Islam di 
Eropa dan Amerika Serikat maupun di negara maju lainnya seperti di Jepang dan Cina, menunjukan 
fenomena baru tentang eksistensi umat Islam di setiap kawasan negara maju dengan daya adaptasi, 
akulturasi, dan integrasi yang memberikan harapan bagi masa depan Islam di dunia. Hanya saja 
perkembangan tersebut tidak akan banyak berarti tanpa diiringi kebangkitan umat Islam di negara-negara 
Islam sendiri untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara Barat dan membangun konstruksi 
baru dalam kaitan Islam dan Barat. 
  
Era kebangkitan Islam hanya akan benar-benar terwujud jika umat Islam mau melakukan introspeksi diri 
terhadap sebab-sebab ketertinggalan dan keterbelakangannya dan tidak larut dalam kebencian terhadap 
hegemoni dunia Barat dan kecenderungan untuk menyalahkan pengaruh nilai-nilai Barat sebagai 
ancaman bagi umat Islam. Dialog antara Islam dan Barat maupun dengan bangsa-bangsa lain di muka 
bumi merupakan jalan baru untuk meminimalisasi saling permusuhan dan konflik sekaligus dalam upaya 
membangun tatanan dunia baru yang lebih damai, adil, demokratis, bermartabat, dan beradab. Kondisi 
yang positif itu bahkan dapat dimanfaatkan oleh negara-negara Islam dan umat Islam sedunia untuk 
membangun tatanan dunia muslim yang lebih maju, makmur, adil, bermartabat, dan berdaulat sejajar 
dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Dengan demikian umat Islam baik pada setiap negara 
maupun dunia mampu menjadi kekuatan baru dan dalam jangka panjang mampu menampilkan 
peradaban utama sebagaimana pengalaman sejarah di era kejayaan Islam di masa lampau. 
  
Keberadaan umat Islam di Indonesia menunjukkan dua kondisi antara kemajuan dan masalah atau 
tantangan. Perkembangan mutakhir menunjukkan partisipasi umat Islam dalam dinamika kehidupan 
kebangsaan cenderung positif, yang ditandai dengan masuknya elite dan kader umat ke dalam berbagai 
struktur pemerintahan, sekaligus terjadinya penguatan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Islam 



dalam peran-peran politik kebangsaan. Penguatan partisipasi ini dimulai sejak era reformasi dengan 
merebaknya politik santri yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh santri dalam pentas politik 
nasional serta berperannya kembali sejumlah partai politik Islam. Dalam bidang ekonomi ditandai dengan 
tumbuhnya sistem ekonomi syariah yang memberikan harapan lebih adil dan sampai kini menunjukkan 
kecenderungan yang positif dengan semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Pertumbuhan bank-
bank syariah serta lembaga keuangan lain seperti asuransi atau pegadaian syariah masih akan 
mewarnai denyut nadi perekonomian Indonesia ke depan. Harapan ke depan baik dalam dunia politik 
maupun ekonomi syariah ialah semakin terujinya politik dan ekonomi Islam sebagai kekuatan baru yang 
lebih bersih, adil, maju, dan benar-benar teruji menjadi suatu alternatif yang lebih unggul atau utama dari 
yang lainnya, sehingga bukan sekadar formalitas dan pengakuan normatif belaka. 
  
Namun umat Islam Indonesia juga tidak lepas dari masalah dan tantangan yang berat. Pertumbuhan 
secara kuantitas tidak sepadan dengan kualitas. Umat Islam masih menghadapi masalah kemiskinan, 
rendahnya tingkat pendidikan dan kesahatan, tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dan rendahnya kualitas hidup. Peran organisasi dan partai politik Islam belum maksimal dalam 
meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam di sejumlah bidang, sehingga masih dituntut untuk 
meningkatkan peranannya secara lebih optimal. Kekuatan-kekuatan umat Islam dituntut untuk menyusun 
agenda dan langkah-langkah strategis di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial-budaya 
secara tersistem sehingga dapat melakukan transformasi kehidupan umat menuju pada keunggulan di 
semua bidang kehidupan. 
  
Dalam pembinaan spiritualitas dan akhlaq umat Islam memerlukan transformasi yang bersifat fungsional, 
sehingga melahirkan kesalihan yang dinamis. Fenomena kekeringan spiritualitas yang dialami 
masyarakat modern telah melahirkan respons berbagai bentuk majlis taklim, kelompok pengajian, majelis 
zikir, serta kelompok-kelompok kajian keagamaan lain. Fenomena merupakan hal yang positif, tetapi 
harus disikapi secara kritis oleh umat Islam agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya terjebak pada 
kecenderungan eskapisme (pelarian spiritual) yang melahirkan kesalihan pasif atas masalah-masalah 
sosial yang berat tanpa mampu memberikan solusi yang memadai bagi persoalan-persoalan nyata yang 
dihadapi umat. Pengembangan spiritualitas dalam Islam haruslah melahirkan kesalehan individual dan 
kesalehan sosial, peduli dan mampu memberikan pemecahan-pemecahan atas persoalan nyata umat 
dan masyarakat, serta melahirkan muslim sebagai pelaku perubahan sebagaimana pesan Islam sebagai 
agama bagi rahmatan lil-‘alamin. 
  
Khusus di bidang pendidikan umat Islam semakin memerlukan lembaga pendidikan Islam yang inovatif 
dan berkualitas unggul seiring dengan pertumbuhan kelompok kelas menengah muslim yang semakin 
luas. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi secara sepadan, maka fenomena larinya generasi 
muda muslim ke lembaga pendidikan non-muslim yang dinilai lebih berkualitas masih akan terus terjadi, 
sehingga dalam jangka panjang akan merugikan umat Islam sendiri.   Pendidikan Islam yang lebih 
inovatif, unggul, dan sejalan dengan kepentingan umat dan perkembangan zaman yang semakin 
kompetititf. Transformasi pendidikan tersebut perlu sejalan dan disertai dengan usaha-usaha 
membangun kekuatan dan kemandirian di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya secara terpadu 
sehingga menjadi suatu keniscayaan bagi kepentingan kejayaan masa depan Islam.  
 
 
Perkembangan dunia Islam ke depan sebenarnya memberikan harapan, termasuk perkembangan Islam 
di negeri-negeri Barat, tetapi memerlukan usaha-usaha terobosan, kerjasama, pembaruan, dan proyeksi 
yang lebih penting lagi pemikiran dan mentalitas yang lebih unggul. Sindrom rendah diri ( inferiority 
complex) yang selama ini melanda umat Islam sampai batas tertentu masih mewarnai perjalanan umat 
Islam di berbagai belahan dunia dengan ditandai kegamangan dan sikap reaktif dalam merespon 
berbagai persoalan yang menimpa umat Islam, termasuk dalam menghadapi Barat. Umat Islam perlu 
mengubah orientasi perjuangan dari sikap serba menentang (jihad li’l-mu’aradhah) ke sikap berani 
menghadapi tantangan (jihad li’l-muwajahah), sehingga tampil menjadi warga dunia yang bermental 
unggul atau memiliki tradisi besar (great tradition) sebagaimana era kejayaan Islam di masa keemasan. 

 

 



B.    PROYEKSI DAN KONDISI MUHAMMADIYAH 
 

 
Persyarikatan Muhammadiyah yang melintasi perjalanan usia satu abad senantiasa bersinggungan dan 
memiliki kaitan dengan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat manusia saat ini, baik 
dalam lingkup nasional maupun global, termasuk di dalamnya dinamika kehidupan umat Islam. Posisi 
Muhammadiyah dalam dinamika dan permasalahan kehidupan nasional, global, dan dunia Islam 
sebagaimana digambarkan di atas dibingkai dan ditandai dengan lima peran yang secara umum 
menggambarkan misi Persyarikatan. Kelima peran tersebut adalah sebagai berikut: 
Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terus mendorong tumbuhnya gerakan pemurnian 
ajaran Islam dalam masalah yang baku (al-tsawabit) dan pengembangan pemikiran dalam masalah-
masalah ijtihadiyah yang menitikberatkan aktivitasnya pada dakwah amar makruf nahi munkar. 
Muhammadiyah bertanggung jawab atas berkembangnya syiar Islam di Indonesia, dalam bentuk: 1) 
makin dipahami dan diamalkannya ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara, 2) kehidupan umat yang makin bermutu, yaitu umat yang cerdas, berakhlak mulia, dan 
sejahtera. 
  
Kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan semangat tajdid yang dimilikinya terus 
mendorong tumbuhnya pemikiran Islam secara sehat dalam berbagai bidang kehidupan. Pengembangan 
pemikiran Islam yang berwatak tajdid tersebut sebagai realisasi dari ikhtiar mewujudkan risalah Islam 
sebagai rahmatan lil-alamin yang berguna dan fungsional bagi pemecahan permasalahan umat, bangsa, 
negara, dan kemanusiaan dalam tataran peradaban global. 
  
Ketiga, sebagai salah satu komponen bangsa, Muhammadiyah bertanggung jawab atas berbagai upaya 
untuk tercapainya cita-cita bangsa dan Negara Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan 
Konstitusi Negara. Upaya-upaya tersebut melalui: 1) penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih, 
2) perluasan kesempatan kerja, hidup sehat dan berpendidikan yang bebas dari kemiskinan, 3) 
peneguhan etika demokrasi dalam kehidupan ekonomi dan politik, 4) pembebasan kehidupan berbangsa 
dan bernegara dari praktek kemunkaran dan kemaksiatan; 
  
Keempat, sebagai warga Dunia Islam, Muhammadiyah bertanggung jawab atas terwujudnya kemajuan 
umat Islam di segala bidang kehidupan, bebas dari ketertinggalan, keterasingan, dan 
keteraniayaan dalam percaturan dan peradaban global. Dengan peran di dunia Islam yang demikian itu 
Muhammadiyah berkiprah dalam membangun peradaban dunia Islam yang semakin maju sekaligus 
dapat mempengaruhi perkembangan dunia yang semakin adil, tercerahkan, dan manusiawi. 
  
Kelima, sebagai warga dunia, Muhammadiyah senantiasa bertanggungjawab atas terciptanya tatanan 
dunia yang adil, sejahtera, dan berperadaban tinggi sesuai dengan misi membawa pesan Islam sebagai 
rahmatan lil-alamin. Peran global tersebut merupakan keniscayaan karena di satu pihak Muhammadiyah 
merupakan bagian dari dunia global, di pihak lain perkembangan dunia di tingkat global tersebut masih 
ditandai oleh berbagai persoalan dan krisis yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan 
peradabannya karena keserakahan negara-negara maju yang melakukan eksploitasi di banyak aspek 
kehidupan. 
  
Dalam merealisasikan peran-peran tersebut, Muhammadiyah perlu merumuskan strategi gerakannya, 
yang diwujudkan dalam Program Persyarikatan. Program tersebut bersifat realistis dan antisipatif guna 
menjawab berbagai persoalan umat Islam, bangsa, dan dunia kemanusiaan, dengan berpijak pada 
capaian program Muhammadiyah sampai saat ini Di sisi lain, mengingat eksistensi Muhammadiyah 
sebagai gerakan yang berada langsung dalam puasaran dinamika umat dan masyarakat, maka Program 
Persyarikatan dirumuskan secara terintegrasi, baik secara vertikal maupun horisontal, serta 
berkesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaannya di semua tingkatan, organisasi otonom, dan 
amal usaha Muhammadiyah. 
  
Sejarah menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam rentang usia satu abad telah 
berkhiprah optimal untuk memajukan kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia, yang memberi makna 
bagi kehidupan umat manusia pada umumnya. Muhammadiyah telah berjuang melalui gerakan dakwah 



dan tajdid dalam usaha pembinaan kehidupan beragama sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi 
serta melakukan usaha-usaha pembaruan kemasyarakatan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, 
pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, peran politik kebangsaan, dan sebagainya, yang 
merupakan perwujudan untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan menghadirkan 
Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. 
  
Dalam bidang pendidikan hingga tahun 2010 Muhammadiyah memiliki 4.623 Taman Kanak-Kanak; 6.723 
Pendidikan Anak Usia Dini; 15 Sekolah Luar Biasa; 1.137 Sekolah Dasar; 1.079 Madrasah Ibtidaiyah; 
347 Madrasah Diniyah; 1.178 Sekolah Menengah Pertama; 507 Madrasah Tsanawiyah; 158 Madrasah 
Aliyah; 589 Sekolah Menengah Atas; 396 Sekolah Menengah Kejuruan; 7 Muallimin/Muallimat; 101 
Pondok Pesantren; serta 3 Sekolah Menengah Farmasi. Dalam bidang pendidikan tinggi, sampai tahun 
2010, Muhammadiyah memiliki 40 Universitas, 93 Sekolah Tinggi, 32 Akademi, serta 7 Politeknik. Dalam 
bidang kesehatan, hingga tahun 2010 Muhammadiyah memiliki 71 Rumah Sakit Umum; 49 Rumah Sakit 
Bersalin/Rumah Bersalin; 117 Balai Pengobatan/Balai Kesehatan Ibu dan Anak; 47 Poliklinik, Balkesmas, 
dan layanan kesehatan lain. Lalu, dalam bidang kesejahteraan sosial, hingga tahun 2010 
Muhammadiyah telah memiliki 421 panti asuhan yatim, 9 panti jompo, 78 Asuhan Keluarga, 1 panti cacat 
netra, 38 santunan kematian, serta 15 BPKM. Dalam bidang ekonomi, hingga tahun 2010 
Muhammadiyah memiliki 6 Bank Perkreditan Rakyat, 256 Baitu Tamwil, 303 Koperasi. 
  
Peningkatan jumlah amal usaha tersebut tidak dapat menutup kenyataan lain yaitu masalah kualitas amal 
usaha Muhammadiyah. Bahwa amal usaha Muhammadiyah dalam hal kualitas mengalami dua masalah 
sekaligus, yaitu, pertama, terlambatnya pertumbuhan kualitas dibandingkan dengan penambahan jumlah 
yang spektakuler, sehingga dalam beberapa hal kalah bersaing dengan pihak lain. Kedua, tidak 
meratanya pengembangan mutu lembaga pendidikan. Dalam sejumlah aspek banyak disoroti kelemahan 
amal usaha khususnya di bidang pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan, yang belum mampu 
menunjukkan daya saing di tingkat nasional apalagi internasional. Amal usaja Muhammadiyah tidak 
mengalami proses inovasi yang merata dan signifikan, sehingga cenderung berjalan di tempat, kendati 
beberapa lainnya mulai bangkit mengembangkan ide-ide dan metode baru dalam peningkatan kualitas 
dan keberadaan amal usaha Muhammadiyah. Ke depan diperlukan peningkatan kualitas yang lebih 
inovatif, sehingga amal usaha Muhammadiyah unggul di bidangnya masing-masing, serta mampu 
mengemban misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah. 
  
Dalam bidang aksi kemasyarakatan seperti dalam pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan 
masyarakat secara luas, kendati dalam periode 2005-2010 sudah dirintis dengan sungguh-sungguh, 
tampaknya masih memerlukan langkah yang semakin terfokus, teristem, dan langsung menembus 
jantung persoalan masyarakat luas terutama di akar-rumput (grass roots). Program dan kegiatan sosial-
kemasyarakatan yang dilakukan Muhammadiyah sesuai dengan spirit Al-Ma’un, dituntut semakin tajam 
dan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga gerakan Islam ini benar-benar menjadi pilar utama 
dan strategis dinamika kehidupan masyarakat di akar-rumut yang memberikan bimbingan, pencerahan, 
pembebasan, dan pemberdayaan. Dengan orientasi gerakan kemasyarakatan yang demikian diharapkan 
Muhammadiyah semakin nyata, kokoh, dan memberikan manfaat yang sebesar-sebasarnya sebagai 
kekuatan Masyarakat Madani (Civil Society) yang berada di jantung kehidupan masyarakat Indonesia. 
  
Dalam bidang teologi atau pemikiran Islam, banyak kalangan menilai bahwa organisasi dan gerakan 
Islam Muhammadiyah termasuk dalam kelompok Islam yang menginginkan berlakunya ajaran Islam 
otentik dan murni, yakni dengan menyerukan doktrin kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah. Implikasi 
negatifnya Muhammadiyah seringkali dianggap cenderung mengabaikan dan karena itu tidak terlalu 
menguasai tradisi; baik tradisi keilmuan Islam klasik maupun tradisi dan budaya lokal. Di samping itu, 
banyak kalangan yang menganggap bahwa salafisme Muhammadiyah sekarang ini memiliki 
kecenderungan konservatif (dalam pemahaman keagamaan) dan fundamentalis (dalam sikap politik). 
Kecenderungan ini menyebabkan Muhammadiyah tidak lagi responsif terhadap perkembangan pemikiran 
keislaman yang bersifat aktual dan kontekstual, serta terjebak pada aktivisme yang “sempit” dalam 
kancah dinamika kebangsaan di Indonesia. Ke depan sayap atau pilar dinamisasi (pengembangan) harus 
semakin dikembangkan menyertai purifikasi (pemurnian) disertai pengayaan pada masing-masing aspek 
tajdid (pembaruan) Muhammadiyah, sehingga gerakan Islam mampu menampilkan Islam yang 



berkemajuan sebagaimana spirit al-ruju’ ila al-Quran wa al-Sunnah dengan mengembangkan ijtihad. 
  
Dalam perkembangan Muhammadiyah saat ini dapat digambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
tantangan sebagai berikut. 
  
a.    Kekuatan Muhammadiyah 
 
 
Sebagai sebuah organisasi yang telah berusiasatu abad kekuatan Muhammadiyah terletak pada: 
1)    Fondasi Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Sunnah yang disertai pengembangan 
ijtihad, merupkan kekuatan Muhammadiyah sehingga menjadi gerakan Islam modern yang terbesar, 
sekaligus memperoleh kepercayaan luas dari umat Islam pada khususnya maupun bangsa Indonesia 
dan masyarakat dunia pada umumnya. 
 
 
2)    Reputasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern yang terbesar telah dikenal luas secara 
nasional maupun internasional, sehingga berdampak pada berbagai kemudahan dan dukungan yang 
diperoleh oleh Muhammadiyah dalam menyelenggarakan kegiatan di tingkat lokal maupun nasional, 
termasuk dalam mengembangkan program kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. 
 
 
3)    Jaringan organisasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air dan beberapa negara ASEAN 
maupun di sejumlah negara lain yang membuat Muhammadiyah lebih mudah dan memberikan kekuatan 
kelembagaan dalam mengembangkan aktivitas di tingkat akar rumput yang membutuhkan koordinasi 
berjenjang dan melibatkan partisipasi masyarakat luas di berbagai daerah.   
 
 
4)    Perkembangan amal usaha yang sangat besar secara kuantitatif juga menjadi aset sumber daya, 
fasilitas, dan insfrastruktur yang sangat penting bagi persyarikatan Muhammadiyah selain dalam 
mempertahankan diri dari berbagai situasi krisis, sekaligus berkiprah luas dalam memajukan kehidupan 
bangsa dan umat manusia. 
 
 
5)    Muhammadiyah sebagai kekuatan organisasi sosial-keagamaan atau organisasi kemasyarakatan 
yang telah berkiprah lama dan luas di Indinesia sejak pra hingga setelah kemerdekaan, telah menjadikan 
gerakan Islam ini memiliki modal sosial dan modal moral sehingga menjadi kekuatan politik kebangsaan 
yang diperhitungkan di negeri ini. 
 
 
  
b.    Kelemahan Muhammadiyah 
 

 
Di samping kekuatan, Muhammadiyah masih memiliki kelemahan yang harus terus dikoreksi, diperbaiki, 
dan diperbarui, di antaranya: 
  
1)    Kecenderungan kuat Muhammadiyah sebagai gerakan aksi (amaliah) menjadikan gerakan pemikiran 
kurang berkembang dengan baik, sehingga kurang memberikan kontribusi bagi pengembangan 
pemikiran Islam dan kebangsaan di Indonesia, maupun dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran 
bagi peradaban dunia. 
 
 
2)    Perkembangan amal usaha yang sangat pesat secara kuantitatif belum diimbangi peningkatan 
kualitas yang sepadan, sehingga sampai batas tertentu kurang memiliki daya saing yang tinggi, serta 
kurang memberikan sumbangan yang lebih luas dan inovatif bagi pengembangan kemajuan umat dan 
bangsa. 



 
 
3)    Pertumbuhan organisasi yang telah semakin besar membuat Muhammadiyah cenderung birokratis 
dan lamban dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berkembang dalam masyarakat, terutama 
dalam mennyikapi masalah-masalah sosial baru seperti isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, 
kemiskinan struktural, dampak buruk globalisasi, perdagangan manusia, pengursakan lingkungan, 
korupsi dan kejahatan kerah putih, dan masalah-masalah demoralisasi yang meluas dalam kehidupan 
bangsa. 
 
 
4)    Organisasi Muhammadiyah yang demikian besar juga dinilai belum secara optimal menyentuh 
persoalan-persoalan masyarakat/rakyat di akar rumput (grass-roots) terutama yang mengalami 
marjinalisasi seperti buruh, petani, nelayan, dan kaum dhu’afa (lemah) serta mustadh’afin (tertindas) 
lainnya, sehingga menimbulkan kesan gerakan Islam ini hanya bergerak di lingkungan atas dan 
perkotaan. 
  
c.     Peluang Muhammadiyah 
 

 
1)    Keterbukaan masyarakat Indonesia yang semakin baik dan demokratis sebagai kondisi objektif yang 
menguntungkan bagi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern yang telah berkiprah lama dan 
nyata di negeri ini untuk terus mengembangkan gerakannya secara lebih luas dalam berbagai bidang 
kehidupan. 
 
 
2)    Era otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur 
rumah tangganya sendiri menjadi peluang bagi Muhammadiyah di daerah-daerah untuk lebih berperan 
dalam pengambilan keputusan publik dan pembangunan daerah, sehingga keberadaan dan peran 
gerakan Islam ini semakin meluas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 
 
 
3)    Pengakuan masyarakat internasional terhadap Muhammadiyah sebagai salah satu pilar masyarakat 
madani di Indonesia membuka peluang kerjasama yang sangat luas dengan pemerintah di berbagai 
negara maupun dengan lembaga-lembaga Internasional, sehingga jika peluang posotif ini dapat 
dimanfaatkan dengan baik dapat mendorong kiprah organisasi di berbagai bidang khususnya dalam 
meningkatkan kualitas amal usaha-amal usaha dan kegiatan Muhammadiyah.  
 
 
4)    ASEAN Charter memberikan peluang terbuka bagi Muhammadiyah untuk memperluas gerakannya 
menembus batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memasuki ke sepuluh negara 
ASEAN terutama Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, dan Thailand. 
 
 
5)    Momentum bergesernya titik berat gravitasi geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-sosial-budaya dari 
Eropa dan Amerika Utara ke Asia khususnya China dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat, 
memodernisasi, dan merekontekstualisasi gerakan Muhammadiyah. 
 
 
  
d.    Tantangan/Ancaman Muhammadiyah 
 
 
1)    Arus sekularisme-materialisme yang tengah melanda dunia menjadi godaan sekaligus tantangan 
yang besar bagi warga Muhammadiyah untuk dapat tetap memegang teguh komitmennya dalam 
bermuhammadiyah dan menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil-‘alamin.  



 
 
2)    Kecenderungan-kecenderungan radikal dalam gerakan sosial-politik dan keagamaan yang 
melahirkan konflik dan kekerasan, menjadi tantangan bagi Muhammadiyah dalam menawarkan gerakan 
Islam yang membawa pada perdamaian, pencerahan, dan rahmat bagi alam semesta. 
 
 
3)    Cengkeraman kapitalisme global yang berdampak pada pembangunan dan orientasi kehidupan yang 
serba berlandaskan profit, eksploitasi, dan memuja materi serta kesenangan duniawi dalam kehidupan 
masyarakat dunia, sehingga berpengaruh pula terhadap pengembangan amal usaha Muhammadiyah 
yang cenderung berorientasi profit dan menjauh dari teologi/ideologi Al-Ma’un sebagaimana gerakan 
awal “Penolong Kesengsaraan Oemoem” (PKO). 
 
 
4)    ASEAN Charter dan bergesernya titik berat gravitasi geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-sosial-
budaya dari Eropa dan Amerika Utara ke Asia khususnya China dapat menjadi ancaman sekaligus 
tantangan bagi Muhammadiyah apabila tidak ditanggapi oleh Muhammadiyah secara konret, dalam hal 
ini ada ancaman Muhammadiyah dapat menjadi organisasi yang out-dated. 
  
C.    Sistematika 

Dengan latarbelakang kondisi dan masalah sebagaimana digambarkan di atas maka disusun Program 
Muhammadiyah pada Muktamar ke-46 atau Muktamar Satu Abad sebagai berikut: 
  
  

Bab I : Muqaddimah berisi latar belakang yang disertai gambaran kondisi bangsa, perkembangan 
global, umat Islam, dan perkembangan global; kondisi dan proyeksi Muhammadiyah; serta 
sistematika naskah Program Muhammadiyah 

Bab 
II 

: Kerangka Kebijakan Program Muhammadiyah Jangka Panjang (Visi Muhammadiyah 
2025) yang memaparkan visi/tujuan dan misi program, landasan program, prinsip-prinsip 
penyusunan program, dan pentahapan program jangka panjang Muhammadiyah yang 
dimulai pada periode 2005-2010 sampai 2020-2025. 

Bab 
III 

: Program Muhammadiyah 2010-2015 (Visi Muhammadiyah 2015) yang memaparkan rincian 
Program Muhammadiyah dalam berbagai bidang yang akan dilaksanakan pada periode 
lima tahun yang akan datang, meliputi Bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam; Bidang 
Tabligh; Bidang Pendidikan, Iptek, dan Litbang; Bidang Perkaderan; Bidang Kesehatan 
dan  

    Kesejahteraan Masyarakat; Bidang Wakaf; Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan ZIS; 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Lingkungan Hidup; Bidang Seni Budaya dan 
Olah Raga; Bidang Pustaka dan Informasi; Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; Bidang 
Hikmah dan Kebijakan Publik; Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri. 

Bab 
IV 

: Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program yang berisi mekanisme penjabaran program 
di tingkat Wilayah sampai Ranting serta pembagian kewenangan pelaksanaan program 
pada masing-masing jenjang kepemimpinan. 

Bab 
V 

: Khatimah yang memaparkan tentang perlunya tekad yang bulat serta mobilisasi segenap 
kekuatan untuk diarahkan bagi terlaksananya program Muhammadiyah. 

 


