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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahiim 
 

Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat dan 
karunia-Nya, sehingga buku "TANFIDZ KEPUTUSAN 
MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO KE-4" 
bisa diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Metro.  

Buku Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro ke-4 ini menjadi dasar pijakan 
pelaksanaan program kerja bagi Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro untuk lima tahun kedepan periode 
2015-2020.  

Dalam kerangka kebijakan program jangka panjang 
disebutkan bahwa kebijakan program Muhammadiyah pada lima 
tahun ketiga (2015-2020) difokuskan pada sasaran yaitu: (1) 
Transformasi organisasi dan jaringan untuk menjadi gerakan 
Islam yang maju, (2) Transformasi sistem unggul gerakan dan 
amal usaha yang berkualitas utama dan mandiri bagi terciptanya 
kondisi dan faktor-faktor pendukung terwujudnya masyarakat 
Islam yang sebenar-benarnya; serta (3) Transformasi peran 
strategis Muhammadiyah dalam kehidupan umat, bangsa, dan 
dinamika global. 

Keberhasilan pelaksanaan program Muhammadiyah Metro 
membutuhkan komitmen (niat dan pengkhidmatan) yang tinggi, 
kerja keras, dan kerjasama yang kuat di seluruh lingkungan 
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Persyarikatan sesuai dengan etos tajdid, jihad, dan ibadah dalam 
melaksanakan misi Muhammadiyah menuju terwujudnya 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun hal-hal yang 
bersifat teknis operasional bila perlu akan ditindak-lanjuti dengan 
petunjuk pelaksanaan program terutama yang berkaitan dengan 
pengorganisasian di tingkat Daerah, Cabang, dan Ranting 
sehingga memudahkan pelaksanaannya. 

Kita semua berharap Allah SWT senantiasa meridhoi dan 
menolong kita dalam mengemban amanah persyarikatan ini untuk 
lima tahun ke depan. Aamiin. 
 

 
Tim Penyusun 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro 
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PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
KOTA METRO 

 
SURAT KEPUTUSAN 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  KOTA METRO 
Nomor : 024/KEP/III.0/B/2016 

 
Tentang 

TANFIDZ KEPUTUSAN 
MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH  

KOTA METRO KE-4 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 
 

Membaca : Keputusan Musyawarah Daerah ke-4 
Muhammadiyah Kota Metro yang 
diselenggarakan pada tanggal 20 – 21 Rabiul 
Akhir 1437 H bertepatan dengan tanggal 30 – 
31 Januari 2016 M di Kota Metro. 

Menimbang  a. Bahwa Keputusan Musyawarah Daerah 
ke-4 Muhammadiyah Kota   Metro telah 
diambil secara sah sesuai  dengan 
ketentuan  yang telah diatur dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Muhammadiyah; 

b. Bahwa agar Keputusan Musyawarah 
Daerah ke-4 Muhammadiyah Kota Metro 
dapat segera dilaksanakan perlu segera 
ditanfidzkan dengan surat keputusan; 
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Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab X 
pasal 34 

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 
pasal 25 ayat 7 

Berdasar : Pembahasan  dan  keputusan Rapat  Pleno 
Pimpinan  Daerah Muhammadiyah Kota 
Metro tanggal  10 April  2016. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH 

MUHAMMMADIYAH  KOTA METRO 
TENTANG TANFIDZ MUSYAWARAH DAERAH 
MUHAMMADIYAH KOTA METRO KE-4   

Pertama : Mentanfidzkan keputusan Musyawarah 
Daerah Muhammadiyah Kota Metro ke-4 
yang berlangsung pada tanggal    Rabi’ul  
Akhir 1437 H / 30-31  Januari 2016  di Kota 
Metro sebagaimana tersebut dalam lampiran 
surat keputusan ini. 

Kedua : Keputusan Musyawarah Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro ke-4 menjadi 
ketetapan yang harus dilaksanakan 
sebagaimana mestinya serta menjadi 
pedoman  dan  rujukan dalam pengambilan 
kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan di 
tingkat daerah, cabang dan ranting, kecuali 
keputusan yang memerlukan tindak lanjut 
akan disusun dalam aturan tersendiri.  

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.  
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Ditetapkan di  :    Metro 
Pada Tanggal  :    02 Rajab  1437 H 
                                 10  April  2016 M 

 
 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 

Hi. M. DAUD SIDDIQ, BA 
NBM. 468 630 

Sekretaris, 
 
 
 
 

   Drs. Hi. HAIRUDDIN RUSTAM 
NBM. 580 496 
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INSTRUKSI PIMPINAN  
DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

Nomor : 025/INS/III.0/B/2016 
 

Tentang 
PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN  

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 
Nomor : 024/KEP/III.0/B/2016 TENTANG 

TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH 
MUHAMMADIYAH KOTA METRO KE-4 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

   

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan 
Pimpinan Daerah  Muhammadiyah Kota 
Metro Nomor: 024/KEP/III.0/B/2016 
Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah 
Daerah ke-4 Muhammadiyah Kota   Metro 
Maka dipandang perlu mengeluarkan 
instruksi pelaksanaannya; 

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab X 
pasal 34 

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 
pasal 25 ayat 7 
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MENGINSTRUKSIKAN 

Kepada : 1. Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting 
Se- Kota Metro 

2. Pimpinan Majelis dan Lembaga Tingkat 
Daerah 

3. Pimpinan Organisasi Otonom Tingkat 
Daerah 

4. Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Se- 
Kota Metro 

Pertama : Melaksanakan Keputusan Musyawarah 
Daerah Muhammadiyah ke-4 yang sudah 
ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro dengan surat 
Keputusan Nomor: 024/KEP/III.0/B/2016 
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing.  

Kedua : Memberikan bimbingan, petunjuk, melakukan 
koordinasi dan monitoring terhadap 
pelaksanaan instruksi ini serta melaporkan 
hasilnya sesuai dengan jalur hierarkhis 
masing-masing yang telah ditentukan; 

Ketiga : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-
baiknya dan penuh tanggung jawab mulai 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di  :    Metro 
Pada Tanggal  :    02 Rajab  1437 H  
                     10  April  2016 M 
 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

Ketua, 
 
 

Hi. M. DAUD SIDDIQ, BA 
NBM. 468 630 

                 Sekretaris, 
 
 

     Drs. Hi. HAIRUDDIN RUSTAM 
NBM. 580 496 
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PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
 KOTA METRO 

 
SURAT KEPUTUSAN 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  
KOTA METRO 

Nomor : 022/KEP/III.0/D/2016 
 

Tentang 
SUSUNAN PERSONALIA PDM KOTA METRO, KOORDINATOR 
MAJELIS, LEMBAGA DAN PENANGGUNG JAWAB PEMBINAAN  

CABANG SE - KOTA METRO  PERIODE  2015 – 2020 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

Memperhatikan : Keputusan Musayawarah Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro     ke – 4 
yang diselenggarakan pada tanggal 30 – 
31 Januari 2016 bertempat di Komplek 
Muhammadiyah Metro Pusat, Khususnya 
hasil pemilihan Anggota Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
periode 2015 -2020 

Menimbang : Bahwa Susunan dan Personalia 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Metro periode 2015-2020, Pembagian 
Tugas Koordinasi Majelis, Lembaga dan 
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Penanggungjawab Pembinaan Cabang 
perlu ditetapkan dengan surat 
keputusan 

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 
VI pasal 19 Ayat 1 dan Bab VII pasal 
26  

2. Anggaran Rumah Tangga 
Muhammadiyah Pasal 18 dan        
Pasal 26 

Berdasar : Pembicaraan dan keputusan rapat PDM 
Kota Metro tanggal  14 Februari 2016 
dan tanggal 25 Maret 2016 

  
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN 
DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA 
METRO, KOORDINATOR MAJELIS, 
LEMBAGA DAN PENANGGUNG JAWAB 
PEMBINAAN CABANG SE - KOTA 
METRO PERIODE 2015 – 2020 

Pertama : Menetapkan Susunan Personalia 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Metro periode 2015 – 2020 
sebagaimana tercantum dalam lampiran 
I surat keputusan ini. 

Kedua : Mengesahkan Susunan Koordinator 
Majelis, Lembaga dan Penanggung 
Jawab Pembinaan Cabang periode 2015-
2020, sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II surat keputusan ini. 

Ketiga  Keputusan ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan dan jika dikemudian hari 
ditemukan kekeliruan akan diubah 
sebagaimana mestinya. 

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada 
masing-masing yang bersangkutan 
untuk dilaksanakan sebagai amanah. 
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Ditetapkan di  :  Metro 
Pada Tanggal :  24 Jumadil Akhir 1437 H 

  02 April  2016  M 
 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 
 

H. M. DAUD SIDDIQ, BA 
NBM.468 630 

Sekretaris, 
 
 
 
 
 

Drs. H. HAIRUDDIN RUSTAM 
NBM.580 496 
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Lampiran I  : SK. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
Nomor  : 022/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1437 H / 02 April 2016 M 
Tentang  : SUSUNAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 

KOTA METRO PERIODE 2015-2020 
 
Penasehat : PWM Lampung                 NBM 
   
Ketua  : H. M. Daud Siddiq, BA 468 630 
Wakil Ketua  : Drs. H. Masnuni M Ro’I, M.Pd.I 555 854 
Wakil Ketua : Drs. H. Panggih Sunarto 197 952 
Wakil Ketua : H. Kustono, S.Ag 630 889 
Wakil Ketua : Mukhtar Hadi, M.Si 943 132 
Wakil Ketua : Dr. H. Handoko Santoso, M.Pd 585 761 
   
Sekretaris : Drs. H. Hairuddin Rustam 580 496 
Wakil Sekretaris : Agus Riyanto, M.Pd.I 775 063 
   
Bendahara  : H. Bambang Setiyandi ST, S.Ag 805 939 
   

 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 
 

H. M. DAUD SIDDIQ, BA 
NBM.468 630 

Sekretaris, 
 
 
 
 
 

Drs. H. HAIRUDDIN RUSTAM 
NBM.580 496 
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Lampiran II : SK. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
Nomor                : 022/KEP/III.0/D/2016 
Tanggal : 24 Jumadil Akhir  1437 H  / 02 April 2016 M 
 

TENTANG 
 

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAERAH 
MUHAMMADIYAH KOTA METRO, KOORDINATOR MAJELIS, 

LEMBAGA  DAN PENANGGUNG JAWAB PEMBINAAN CABANG 
SE - KOTA METRO PERIODE 2015 – 2020 

 
 

No 
 

 
Nama 

 
NBM 

 
Jabatan 

Koordinator  
Majelis, Lembaga 
dan Pembinaan 

Cabang  
se-Kota Metro 

 
Ket 

 
1 

 

 
Hi. M. Daud Siddiq 
BA 

 
468630 

 
Ketua 

 
PCM Metro Pusat 

 

 
 

2 

 
 

Drs. H. Masnuni M 
Ro’I, M.Pd.I 
 

 
 
555854 

 
 

Wakil 
Ketua 

1. Majelis Tarjih 
dan Tajdid 

2. Majelis Tabligh 
3. Lembaga 

Pengembangan 
Pesantren 

4. PCM Metro 
Timur 

 

 
 

3 

 
 
Drs. H. Panggih 
Sunarto 

 
 
197 952 

 
 

Wakil 
Ketua 

 

1. Majelis Wakaf 
dan 
Kehartabendaan 

2. Majelis 
Pelayanan Sosial 

3. Lembaga 
pengembangan 
Cabang dan 
Ranting 

4. PCM Metro Barat 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Majelis 
Dikdasmen 

 

 

Lampiran II : SK. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
Nomor                : 022/KEP/III.0/D/2016 
Tanggal : 24 Jumadil Akhir  1437 H  / 02 April 2016 M 
 

TENTANG 
 

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAERAH 
MUHAMMADIYAH KOTA METRO, KOORDINATOR MAJELIS, 

LEMBAGA  DAN PENANGGUNG JAWAB PEMBINAAN CABANG 
SE - KOTA METRO PERIODE 2015 – 2020 

 
 

No 
 

 
Nama 

 
NBM 

 
Jabatan 

Koordinator  
Majelis, Lembaga 
dan Pembinaan 

Cabang  
se-Kota Metro 

 
Ket 

 
1 

 

 
Hi. M. Daud Siddiq 
BA 

 
468630 

 
Ketua 

 
PCM Metro Pusat 

 

 
 

2 

 
 

Drs. H. Masnuni M 
Ro’I, M.Pd.I 
 

 
 
555854 

 
 

Wakil 
Ketua 

1. Majelis Tarjih 
dan Tajdid 

2. Majelis Tabligh 
3. Lembaga 

Pengembangan 
Pesantren 

4. PCM Metro 
Timur 

 

 
 

3 

 
 
Drs. H. Panggih 
Sunarto 

 
 
197 952 

 
 

Wakil 
Ketua 

 

1. Majelis Wakaf 
dan 
Kehartabendaan 

2. Majelis 
Pelayanan Sosial 

3. Lembaga 
pengembangan 
Cabang dan 
Ranting 

4. PCM Metro Barat 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Majelis 
Dikdasmen 
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4 H. Kustono, S.Ag 
 

630 889 
 
 

Wakil 
Ketua 

2. Majelis Ekonomi 
dan 
Kewirausahaan 

3. Lembaga seni 
budaya dan olah 
raga 

4. PCM Hadimulyo 
 
 

5 
 

 
 
Mukhtar Hadi, M.Si 

 
 
943 132 

 
Wakil 
Ketua 

1. Majelis Pembina 
Kesehatan Umum 

2. Majelis Hukum 
dan HAM 

3. Lembaga Hikmah 
dan Kebijakan 
Publik 

4. PCM Metro Utara 

 

 
 

6 
 

 
 
Dr. H. Handoko 
Santoso M.Pd 

 
 
585 761 

 
 

Wakil 
Ketua 

1. Majelis 
Lingkungan 
Hidup 

2. Majelis 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

3. Lembaga ZIS 
4. PCM Metro 

Selatan 

 

 
 

7 
 

 
 
Drs. H Hairuddin 
Rustam 

 
 
580 496 

 
 

Sekretaris 

1. Penyelenggara 
dan pengendali 
kesekretariatan 

2. Penanggung 
jawab 
pengelolaan 
berbagai laporan 
. 

 

 
 

8 
 

 
 
Agus Riyanto, 
M.Pd.I 

 
 
775 063 

 
Wakil 

Sekretaris 

1. Mengatur 
persidangan 

2. penyimpanan 
arsip dan 
dokumentasi. 

3. Majelis 
Pendidikan 
Kader 

 



12 Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4

 

4. Majelis Pustaka 
dan Informasi 

 
 

9 
 

 
 
H. Bambang 
Setiyadi ST, S.Ag 

 
 
805 939 

 
 

Bendahara 

1. Penanggung 
jawab keuangan 

2. Penanggung 
jawab Anggaran 
pendapatan dan 
belanja 

3. penanggung 
jawab berbagai 
laporan 
keuangan 

 

 
Ditetapkan di  : Metro 
Pada Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1437  H 

   02 April2016  M 
 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 

H. M. DAUD SIDDIQ, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 

Drs. H. HAIRUDDIN RUSTAM 
NBM.580 496 

 

 

 

 

 

 

4. Majelis Pustaka 
dan Informasi 

 
 

9 
 

 
 
H. Bambang 
Setiyadi ST, S.Ag 

 
 
805 939 

 
 

Bendahara 

1. Penanggung 
jawab keuangan 

2. Penanggung 
jawab Anggaran 
pendapatan dan 
belanja 

3. penanggung 
jawab berbagai 
laporan 
keuangan 

 

 
Ditetapkan di  : Metro 
Pada Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1437  H 

   02 April2016  M 
 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 

H. M. DAUD SIDDIQ, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 

Drs. H. HAIRUDDIN RUSTAM 
NBM.580 496 
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PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA 
METRO 

NOMOR : 026/KEP/III.0/B/2016 
 

TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA KERJA PIMPINAN DAERAH 

MUHAMMADIYAH KOTA METRO 
PERIODE 2015-2020 

 
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM 

 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

 

Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya pergantian 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
sesudah Musyda Muhammadiyah ke-4 
bertempat di Metro Pusat, maka 
Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah periode 2010-
2015 yang mencakup kedudukan, 
susunan, dan pembagian tugas 
sebagaimana ditetapkan dengan surat 
keputusan Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Nomor: 08 
/KEP/III.0/D/2011 lampiran II tanggal 
09 Jumadil Awal 1432 H/13 April 2011 M 
perlu disesuaikan dan disempurnakan; 

2. Bahwa penyesuaian dan penyempurnaan 
Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan 
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Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
sebagaimana dimaksud perlu dituangkan 
dalam surat keputusan; 

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Muhammadiyah; 

2. Keputusan Musyda Muhammadiyah ke-4 
yang diselenggarakan pada tanggal 30 – 
31 Januari 2016 bertempat di Komplek 
Muhammadiyah Metro Pusat.  

Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Metro pada tanggal 10 April 2016; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH 
MUHAMMADIYAH KOTA METRO TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA KERJA PIMPINAN 
DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 
PERIODE 2015 – 2020 

BAB I 
KEDUDUKAN 

Pasal 1 
 

Pimpinan Daerah  Muhammadiyah Kota Metro yang selanjutnya 
disebut Pimpinan Daerah adalah pimpinan yang memimpin 
Persyarikatan secara keseluruhan di tingkat daerah 
kabupaten/kota. 
 

BAB II 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 
 

1. Pimpinan Daerah mempunyai tugas menentukan 
kebijaksanaan Persyarikatan dan mentanfidzkan keputusan 
Musda dan Muspim serta memimpin dan mengendalikan 
pelaksanaannya berdasar prinsip-prinsip Muhammadiyah 
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serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga, keputusan Musda dan Muspim. 

2. Pimpinan Daerah mewakili Persyarikatan untuk tindakan di 
dalam dan di luar pengadilan. 

 
Pasal 3 

 
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 2, Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
1. Mentanfidzkan keputusan Musda dan Muspim. 
2. Menetapkan kebijakan Persyarikatan berdasarkan keputusan 

Musda dan Muspim. 
3. Menetapkan rencana kegiatan Persyarikatan berdasarkan 

Program Persyarikatan yang diputuskan oleh Musda dan 
Muspim. 

4. Memimpin pelaksanaan kegiatan serta keputusan Musda dan 
Muspim. 

5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan kegiatan serta keputusan Musda dan Muspim. 

6. Mewakili Persyarikatan di dalam dan di luar pengadilan. 
 

BAB III 
PRINSIP KERJA 

Pasal 4 
 

Pimpinan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 
1. Berpijak pada landasan gerak Muhammadiyah, yaitu Al 

Qur`an dan As Sunnah, Muqaddimah Anggaran Dasar 
Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup 
Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Pedoman 
Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Khittah 
Muhammadiyah serta pemikiran-pemikiran mendasar 
lainnya yang menjadi dasar nilai dan norma gerakan. 

2. Memelihara kultur/tradisi dalam berorganisasi yang selama 
ini menjadi khazanah kearifan warga dan pimpinan 
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Muhammadiyah seperti dalam mengembangkan sikap 
moderat, maju dan suka beramal. 

3. Menjalankan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, 
Keputusan Musywil propin Lampung ke-25 dan Musda PDM 
Kota Metro ke-4, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Muhammadiyah, serta peraturan-peraturan yang 
berlaku dalam Persyarikatan yang diwujudkan dalam 
rencana setrategis yang sesuai dengan prinsip dan kultur 
dalam Muhammadiyah. 

4. Melaksanakan komitmen anggota Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Metro secara amanah dan konsisten. 

5. Berorientasi pada kerja sesuai dengan pembagian tugas yang 
telah ditentukan. Menjalankan sistem kepemimpinan 
kolektif-kolegial dengan mengikuti tata kerja serta menjaga 
kekompakan, ukhuwah dan produktivitas dalam 
menjalankan kepemimpinan Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Metro Periode 2015 – 2020. 

6. Melaksanakan kepemimpinan dengan tiga fungsi penting 
secara komplementer/terpadu yaitu menjalankan kebijakan 
hasil Muktamar dan misi gerakan, memainkan peran-peran 
strategis keumatan, kebangsaan, kemanusiaan, dan 
melakukan pelayanan-pelayanan organisasi/warga 
Persyarikatan. 

 
BAB IV 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
Pasal 5 

 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro terdiri dari 11 orang, 2 
orang diantaranya yang dipilih dan ditetapkan oleh Musda 
Muhammadiyah Metro ke-4 dan 2 orang anggota tambahan yang 
merupakan kesatuan kolektif dengan susunan dan personalia 
sebagai berikut : 
 

Ketua  : H. M. Daud Siddiq, BA 468 630 
Wakil Ketua  : Drs. H. Masnuni M Ro’I, M.Pd.I 555 854 
Wakil Ketua : Drs. H. Panggih Sunarto 197 952 
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Wakil Ketua : H. Kustono, S.Ag 630 889 
Wakil Ketua : Mukhtar Hadi, M.Si 943 132 
Wakil Ketua : Dr. H. Handoko Santoso, M.Pd 585 761 
Sekretaris : Drs. H. Hairuddin Rustam 580 496 
Wakil Sekretaris : Agus Riyanto, M.Pd.I 775 063 
Bendahara  : H. Bambang Setiyandi ST, S.Ag 805 939 
2  Orang Anggota tambahan dari unsur Perempuan/Aisyiyah  
Anggota : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
Anggota : Dra. Hj. Tugirah, M.Pd.   

 
BAB V 

PEMBAGIAN TUGAS 
Pasal 6 

 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro merupakan kesatuan 
yang bulat dan tersistem dalam organisasi. Pembagian tugas 
dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. 
Oleh karena itu setiap anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Metro dalam menjalankan tugasnya wajib melakukan dan 
memelihara hubungan, koordinisasi, integrasi, dan sinkronisasi 
secara terus menerus. Setiap anggota Pimpinan Daerah 
melakukan tugas sebagai berikut: 
 
1. Ketua  ( H. M Daud Siddiq, BA ) 

a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugas Pimpinan Daerah. 

b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan 
mengendalikan pelaksanaan program serta rencana 
kegiatan Persyarikatan. 

c. Mengkoordinasikan anggota Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Metro lainnya dalam melaksanakan 
tugas masing-masing 

d. Melakukan peran-peran strategis keumatan, kebangsaan, 
dan kemanusiaan sesuai prinsip dan kepentingan 
Persyarikatan serta melakukan pelayanan-pelayanan 
organisasi/warga Persyarikatan. 
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e. Mewakili Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro  
kedalam dan keluar Persyarikatan, sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

f. Memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah. 
 

2. Wakil Ketua (Drs. H. Masnuni M Ro’I, M.Pd.I.) 
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Metro yang diserahkan 
kepadanya. 

b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan 
mengendalikan pelaksanaan program Bidang Tarjih, 
Tajdid, Tabligh, Lembaga Pengembangan Pesantren, dan 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Metro Timur. 

c. Membantu Ketua dalam melakukan pelayanan-pelayanan 
organisasi/warga Persyarikatan. 

d. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro. 

e. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu 
Pimpinan: 

1) Majelis Tarjih dan Tajdid. 
2) Majelis Tabligh 
3) Lembaga Pengembangan Pesantren 
4) Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Metro Timur 

 
3. Wakil Ketua (Drs. H. Panggih Sunarto.) 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro yang diserahkan 
kepadanya. 

b. Bertanggung jawab, mengarahkan, membimbing, 
mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program 
Bidang Wakaf Kehartabendaan, Pelayanan Sosial, 
Lembaga Cabang dan Ranting dan Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Metro Barat 

c. Membantu Ketua Umum dalam melakukan pelayanan-
pelayanan organisasi/warga Persyarikatan 

d. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro. 



19Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4

 

e. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu 
Pimpinan: 

1) Majelis Wakaf dan Kehartabendaan 
2) Majelis Pelayanan Sosial 
3) Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting 
4) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Metro Barat 
 

4. Wakil Ketua ( H. Kustono, S.Ag.) 
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Metro yang diserahkan 
kepadanya. 

b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan 
mengendalikan pelaksanaan program bidang Dikdasmen, 
Ekonomi Kewirausahaan, Lembaga Seni Budaya Olahraga 
dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Hadimulyo 

c. Membantu Ketua dalam melakukan pelayanan-pelayanan 
organisasi/warga Persyarikatan 

d. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro. 

e. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu 
Pimpinan: 

1. Majelis Dikdasmen 
2. Majelis Ekonomi dan Kewirausaan 
3. Lembaga Seni Budaya Dan Olahraga 
4. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Hadimulyo 

 
5. Wakil Ketua ( Mukhtar Hadi, M.Si ) 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro  yang diserahkan 
kepadanya. 

b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan 
mengendalikan pelaksanaan program Bidang PKU, 
Hukum Dan HAM, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik 
dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Metro Utara. 

c. Membantu Ketua dalam melakukan pelayanan-pelayanan 
organisasi/warga Persyarikatan 
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d. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro 

e. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu 
Pimpinan:  
1. Majelis Pembina Kesehatan Umum 
2. Majelis Hukum dan HAM 
3. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik 
4. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Metro Utara. 

 
6.  Wakil Ketua (Dr. H. Handoko Santoso, M.Pd ) 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro yang diserahkan 
kepadanya. 

b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi, mendampingi, 
mengembangkan penelitian dan mengendalikan 
pelaksanaan program Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 
Lingkungan Hidup, Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh, dan 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Metro Selatan 

c. Membantu Ketua dalam melakukan pelayanan-pelayanan 
organisasi/waga Persyarikatan. 

d. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro. 

e. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu 
Pimpinan: 

1. Majelis Pemberdayaan Masyarakat 
2. Majelis Lingkungan Hidup 
3. Lembaga Zakat Infaq, Shodaqoh (ZIS) 
4. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Metro Selatan 

 
7. Wakil Ketua (Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag ) 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro yang diserahkan 
kepadanya. 

b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan 
mengendalikan pelaksanaan program Bidang 
Pengembangan Pesantren/ Dakwah Khusus, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak  
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c. Membantu Ketua dalam melakukan pelayanan-pelayanan 
organisasi/warga Persyarikatan 

d. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro. 

e. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu 
Pimpinan: Lembaga Dakwah Khusus/ Lembaga 
Pengembangan Pesantren dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak. 

 
8. Wakil Ketua (Dra. Hj. Tugirah, M.Pd.) 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro yang diserahkan 
kepadanya. 

b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan 
mengendalikan pelaksanaan program Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

c. Membantu Ketua dalam melakukan pelayanan-pelayanan 
organisasi/warga Persyarikatan 

d. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro. 
 
 

9. Sekretaris (Drs. H. Hairuddin Rustam.) 
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan 

Daerah yang diserahkan kepadanya. 
b. Mengendalikan segala informasi masukan dan informasi 

keluaran yang diperlukan Persyarikatan. 
b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat 

Pimpinan Daerah serta menyiapkan dan menyelesaikan 
hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan 
keputusan sampai kepada penyiapan tanfidznya. 

c. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan 
rapat-rapat Pimpinan Daerah. 

d. Membantu Ketua / Wakil Ketua dalam memimpin rapat-
rapat Pimpinan Daerah khususnya ketika mereka 
berhalangan. 
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e. Memimpin kegiatan Sekretariat Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Metro. 

f. Mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat yang dilakukan 
oleh Unsur Pembantu Pimpinan. 
 

10. Wakil Sekretaris ( Agus Riyanto,  M.Pd.I.) 
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Metro yang diserahkan 
kepadanya. 

b. Membantu Sekretaris dalam mengendalikan segala 
informasi masukan dan informasi keluaran yang 
diperlukan Persyarikatan. 

c. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan dan 
menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan Daerah serta 
menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan 
kesimpulan dan atau rumusan keputusan sampai kepada 
penyiapan tanfidznya. 

d. Membantu Sekretaris dalam memantau dan 
mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro. 

e. Membantu Sekretaris dalam memimpin kegiatan 
Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro. 

f. Membantu Sekretaris dalam Mengkoordinasikan 
kegiatan Sekretariat yang dilakukan oleh Unsur 
Pembantu Pimpinan 

g. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu 
Pimpinan: 
1. Majelis Pendidikan Kader 
2. Majelis Pustaka dan Informasi 

 
11. Bendahara  (H. Bambang Setiyadi ST, S.Ag.) 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro yang diserahkan 
kepadanya. 

b. Menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan 
keuangan Persyarikatan. 
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c. Mempersiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah (RAPBM) 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro. 

d. Mengkoordinasikan usaha penggalian dana. 
e. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro. 
f. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro. 
g. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro. 
 

BAB VI 
TATA HUBUNGAN 

Pasal 7 
 

1. Ketua dan Wakil ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, 
Bendahara dan Tim Asistensi Kebendaharaan merupakan 
satu kesatuan yang bulat dalam menjalankan tugasnya 
dan dilakukan secara kolektif dalam sistem 
kepemimpinan kolegial. 

2. Fungsi Ketua adalah memimpin Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Metro. Dalam hal Ketua berhalangan 
secara tetap melakukan tugasnya, fungsi Ketua 
dilaksanakan oleh salah seorang Wakil Ketua sebagai 
pejabat berdasarkan keputusan Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Metro. 

3. Sekretaris dan atau Wakil Sekretaris adalah pengendali 
segala informasi masukan dan keluaran yang 
diperluakan Persyarikatan; oleh karenanya bertanggung 
jawab atas terselenggaranya kelancaran arus informasi 
ke semua jurusan.  

4. Bendahara adalah penanggungjawab pengadaan dan 
penggunaan dana oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Metro termasuk perencanaan dan pengendaliannya 
dalam sistem anggaran menurut tata cara dan proses 
pengelolaan keuangan yang diatur dengan peraturan 
tersendiri.  
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5. Hubungan kerja horisontal antara Unsur Pelaksana 
Pimpinan dan Ortom Tingkat Daerah dengan Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Metro dilakukan secara 
langsung. 

 
BAB VII 

KANTOR PIMPINAN DAERAH 
Pasal 8 

 
1. Kantor Pimpinan Daerah adalah pusat penyelenggaraan 

kegiatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro. 
2. Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro berada 

di Pusat Kota Metro. 
 

BAB VIII 
SURAT – SURAT 

Pasal 9 
 

1. Semua surat yang masuk dan keluar dicatat dengan tertib 
melalui Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Metro. 

2. Semua anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro 
yang menerima surat secara langsung mencatatkan surat 
tersebut pada Sekretariat sesuai tata cara yang 
ditentukan. 

3. Surat-surat yang masuk disampaikan oleh Sekretaris 
/Wakil Sekretaris kepada Ketua /Wakil Ketua 
/Bendahara sesuai permasalahannya. 

4. Semua surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro  
ditandatangani oleh Ketua bersama Sekretaris dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Dalam hal Ketua berhalangan atau dalam bidang 

tertentu, surat-surat dapat ditandatangani oleh 
Wakil Ketua. 

b. Dalam hal Sekretaris berhalangan, surat-surat 
ditandatangani oleh Wakil Sekretaris. 
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5. Surat-surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro 
yang mengenai keuangan dan kebendaharaan 
ditandatangani oleh Ketua /Wakil Ketua bersama 
Bendahara. Dalam hal Bendahara berhalangan, surat-
surat ditandatangani oleh Ketua /Wakil Ketua bersama 
Sekretaris /Wakil Sekretaris. 

6. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangai oleh 
Sekretaris /Wakil Sekretaris. 

7. Surat-surat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro yang ditujukan kepada pihak 
lain di dalam dan di luar Persyarikaatan, disertai 
tembusan kepada pimpinan/Majelis/Lembaga yang 
membidangi. 
 

BAB IX 
RAPAT-RAPAT 

Pasal 10 
 

Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro terdiri dari: 
1. Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
2. Rapat Pleno PDM Kota Metro 
3. Rapat Pleno Lengkap/ diperluas. 
 

Pasal 11 
 

Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro : 
1. Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 

diadakan sekurang-kurangnya seminggu sekali, yang 
pesertanya adalah anggota Pimpinan Daerah Kota 
Metro. 

2. Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
adalah bagian yang subordinatif dari Rapat Pleno dan 
memperoleh pelimpahan wewenang dari Rapat Pleno 
yang berkenaan dengan: 
a. Pemecahan masalah pada tingkat operasinal. 
b. Penetapan rencana dan kebijaksanaan taktis 

Persyarikatan, khususnya berkenaan dengan 
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persoalan pengelolaan Unsur Pelaksana 
Pimpinan di bawah yuridiksinya termasuk 
hubungan dengan luar Persyarikatan. 

c. Pembahasan atau pengolahan masalah yang akan 
menjadi bahan atau usulan yang dipersiapkan 
untuk Rapat Pleno. 

3. Keputusan rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kotra Metro dilaporkan kepada Rapat Pleno. 

4. Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
dipimpin oleh Ketua /Wakil Ketua atau anggota 
Pimpinan Daerah lainnya. 

 
Pasal 12 

Rapat Pleno 
 

1. Rapat Pleno adalah rapat Pimpinan Daerah lengkap, 
pesertanya terdiri dari 11 orang anggota Pimpinan 
Daerah, diadakan secara reguler, sekurang-kurangnya 
sekali sebulan atau menurut keperluan. 

2. Rapat Pleno berfungsi sebagai forum pembahasan dan 
musyawarah pengambilan keputusan Pimpinan Daerah 
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, khususnya yang 
berkenaan dengan: 

a. Pentanfidzan keputusan Musda dan Muspim, 
Rapat Kerja Pimpinan, Rapat Kerja Unsur 
Pelaksana Pimpinan dan Musyawarah Daerah 
dan Rapat Kerja Organisasi Otonom. 

b. Perencanaan dan atau kebijaksanaan strategis 
serta evaluasi pelaksanaannya. 

c. Pemecahan masalah mendasar tentang 
Persyarikatan dan Kepemimpinannya. 

d. Penentuan sikap Muhammadiyah yang 
berdampak luas pada masyarakat, bangsa, dan 
umat. 

3. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua  atau Wakil Ketua. 
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Pasal 13 
Rapat Pleno Lengkap 

 
1. Rapat Pleno lengkap adalah rapat yang dihadiri oleh 

seluruh anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro 
dan Ketua Majelis/Lembaga Ex Officio serta Ketua 
Organisasi Otonom Tingkat Daerah Ex Officio. 

2. Rapat Pleno lengkap diadakan tiga bulan sekali atau 
menurut keperluan yang dipimpin oleh Ketua /Wakil 
Ketua. 

3. Rapat Pleno lengkap adalah rapat informatif dan 
koordinatif untuk tujuan melancarkan jalannya pimpinan 
dalam segala aspeknya serta menerima usulan dan 
masukan untuk menetapkan kebijaksanaan. 

 
Pasal 14 
Penutup 

 
1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
2. Keputusan ini sebagai pengganti Keputusan Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Metro nomor : 
08/KEP/III.0/D/2011, tanggal 9 Jumadil Awal 1432 
H/13 April 2011 M tentang Susunan Personalia Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Kota Metro, Koordinator Majelis, 
Lembaga dan Penanggungjawab Pembinaan Cabang dan 
Ranting se- Kota Metro periode 2010-2015. 

3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan 
ditetapkan kemudian. 

4. Apabila ternyata di kemudian hari diketahui terdapat 
kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan 
diperbaiki, disempurnakan atau diatur kembali 
sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan di : Metro 
Pada tangga    : 02 Rajab 1437 H 

10 April  2016 M 
 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 
 

H. M. DAUD SIDDIQ, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 
 

Drs. H. HAIRUDDIN RUSTAM 
NBM.580 496 
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PESANTREN MUHAMMADIYAH DAN 
REKOMENDASI MUSYAWARAH DAERAH 
MUHAMMADIYAH KE-4 PIMPINAN 
DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA METRO
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KEPUTUSAN SIDANG KOMISI 

TENTANG 

PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN  
MUHAMMADIYAH METRO DAN REKOMENDASI 

MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH KE-4 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

 

I. REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA 
METRO 
 

A. KEBIJAKAN STRATEGIS SEKTOR PEMERINTAHAN 
 
a. Peningkatan pelayanan publik yang baik, ramah, 

cepat, dan transparan. 
1) Pembuatan dan penyebaran layanan 

informasi berbasis IT dari masing-masing 
SKPD atau kantor/badan pemerintahan 
daerah yang ada di kota Metro seperti 
memiliki website, penggunaan media sosial  
yang dapat diakses oleh semua lapisan 
masyarakat.  

2) Penerapan standarisasi layanan masyarakat 
yang terbuka dan transparan berdasarkan 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
pasti dan terukur di masing-masing SKPD 
atau kantor/badan pemerintahan. 

3) Penerapan layanan publik berbasis IT baik 
dalam proses pengurusan maupun 
pembayaran layanan agar lebih efektif dan 
efesien serta untuk menghindari tindakan 
koruptif  dalam pelayanan publik. 
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b. Pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih  
1) Mendorong pembuatan regulasi daerah 

tentang “Perda Partisipasi Masyarakat dan 
Transparansi” untuk mendorong 
keterlibatan aktif masyarakat baik dalam 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring/ 
pengawasan serta melakukan evaluasi 
pembangunan di kota Metro.  

2) Mempublikasikan perencanaan anggaran dan 
program pembangunan di setiap SKPD dan 
Kantor/Badan pemerintahan di kota Metro 
berbasis IT. 
 

B. KEBIJAKAN  STRATEGIS SEKTOR PENDIDIKAN 
 
a. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan 

kependidikan  
1) Pemberian beasiswa pendidikan kepada 

tenaga pendidik dan kependidikan baik 
lembaga pendidikan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah maupun swasta.  

2) Pemberian penghargaan kepada lembaga 
pendidikan, tenaga pendidik dan 
kependidikan yang berprestasi baik lembaga 
pendidikan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah swasta.  

3) Melakukan pemerataan kualitas layanan 
pendidikan, peningkatan kualitas SDM dan 
Sarana Prasarana Pendidikan.  

4) Memberikan jaminan perlindungan kepada 
kepala satuan pendidikan yang telah 
menunaikan tugas sesuai dengan peraturan 
yang berlaku.  
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b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Pendidikan 
Nonformal dan Informal. 

1) Mendorong pembentukan kelompok-
kelompok belajar masyarakat di masing-
masing kelurahan berbasis lingkungan warga  

2) Melakukan peningkatan kapasitas kelompok-
kelompok belajar masyarakat agar lebih 
berdaya guna, produktif dan mandiri.  

3) Melakukan penganggaran sarana dan 
prasarana dari kelompok-kelompok belajar 
komunitas/masyarakat.  
 

C. KEBIJAKAN  STRATEGIS SEKTOR EKONOMI 
a. Peningkatan Potensi Pengembangan Ekonomi 

Kreatif  Masyarakat 
1) Melakukan penggalian potensi-potensi 

ekonomi kreatif berbasis industri rumah 
tangga (home industri) masyarakat. 

2) Memfasilitasi sarana dan prasarana bagi 
pengembangan ekonomi kreatif masyarakat  

3) Membuat regulasi daerah berupa peraturan 
daerah (perda) bagi pembatasan tumbuh 
kembang jasa retail modern (ekonomi 
kapitalis = investor luar kota Metro/asing)   
yang berdampak matinya denyut nadi 
perekonomian masyarakat. 

b. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat 
1) Melakukan penguatan program-program 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 
miskin. 

2) Melakukan pendampingan dan pembinaan 
usaha ekonomi produktif  masyarakat miskin 
yang ada.   
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D. KEBIJAKAN  STRATEGIS SEKTOR KESEHATAN 
a. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat  

1) Penerapan standar layanan prima buat 
masyarakat atas layanan kesehatan 
masyarakat di tingkat paling bawah yaitu di 
Puskesmas dan Pustu yang ada.  

2) Pemberian penghargaan (reward) bagi 
Puskesmas dan Pustu yang memiliki kualitas 
layanan yang cepat dan prima bagi 
masyarakat.  
 

b. Peningkatan Upaya Prefentif dan Budaya Hidup 
Sehat  

1) Peningkatan upaya-upaya preventif 
kesehatan masyarakat. 

2) Peningkatan budaya prilaku hidup dan bersih 
berbasis keluarga   

 

E. KEBIJAKAN  STRATEGIS SEKTOR KEAGAMAAN 
a. Peningkatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat  

1) Melakukan komunikasi, koordinasi dan 
kerjasama antar organisasi keagamaan di 
kota Metro. 

2) Melakukan pencegahan dini terhadap 
masuknya faham-faham radikalisme dan 
aliran sesat di tengah-tengah masyarakat.  
 

b. Peningkatan kualitas keagamaan masyarakat 
1) Melakukan optimalisasi peran dan fungsi 

pemerintah daerah dalam membangun 
kualitas keagamaan masyarakat.  

2) Melakukan upaya-upaya pembinaan intensif 
bagi keberadaan dan peran pondok-pondok 
pesantren yang ada di kota Metro untuk ikut 
terlibat aktif dalam pembangunan. 
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F. KEBIJAKAN STRATEGIS SEKTOR SOSIAL – BUDAYA  
a. Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit 

Masyarakat 
1) Menginisiasi pembuatan regulasi peraturan 

daerah (perda) yang mengatur tempat-
tempat hiburan malam di kota Metro.  

2) Melakukan penegakan regulasi peraturan 
daerah (perda) yang terkait tempat hiburan 
malam yang melanggar peraturan yang ada 
atau tempat hiburan malam yang tak 
memiliki ijin (ilegal) yang menyebarkan 
kemaksiatan dan keresahan masyarakat.  

3) Melakukan pembatasan terhadap ijin 
pendirian tempat-tempat hiburan malam 
(karaoke keluarga) di kota Metro.  

4) Penanganan dan pembinaan para 
Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Anak 
Jalanan (Anjal) dan anak-anak Pank di kota 
Metro.  

5) Pengawasan terhadap hotel, penginapan, 
rumah kos yang ada di kota Metro untuk 
menghindari sebagai tempat prostitusi dan 
maksiat.  

 

G. KEBIJAKAN STRATEGIS SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP  
a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 

a. Menggalakkan penanaman pohon penghijauan 
yang bernilai ekonomis bagi masyarakat 

b. Melakukan program gerakan “Metro Hijau” 
berbasis masyarakat yang dilakukan secara 
berkelanjutan.  
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II. REKOMENDASI KEPADA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA METRO 

a. Peningkatan kualitas berdemokrasi yang 
mendidik, bermartabat, santun dan berkemajuan.  
1) Melakukan pendidikan politik kewarganegaraan 

secara intensif sebagai upaya pencerdasan politik 
lokal masyarakat kota Metro. 

2) Mendorong partai-partai politik di tingkat lokal 
yang memiliki keterwakilan kadernya di lembaga 
legislatif untuk mewujudkan ketauladanan dalam 
manajemen/tata kelola kepartian yang baik, 
bersih dan transparan  
 

A. Peningkatan peran dan fungsi lembaga perwakilan 
rakyat daerah 
1) Menginisiasi pembuatan perda “Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembangunan” untuk 
meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
evaluasi pembangunan.   

2) Melakukan advokasi penyusunan anggaran untuk 
program-program pro rakyat/masyarakat serta 
program-program penanggulangan kemiskinan. 

3) Melakukan advokasi kebijakan pemerintah 
daerah yang tidak memihak kepada kepentingan 
masyarakat kota Metro.  

 
III. REKOMENDASI INTERNAL MUHAMMADIYAH 

 
A. PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN 

MUHAMMADIYAH 
1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro terpilih 

untuk membentuk Lembaga Pengembangan 
Pondok Pesantren Muhammadiyah 

2. Penyusunan program kerja Lembaga 
Pengembangan Pondok Pesantren 
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Muhammadiyah diamanahkan kepada pimpinan 
terpilih. 

3. Program Pengembangan Pondok Pesantren 
Muhammadiyah meliputi Pengembangan semua 
Pondok pesantren yang dimiliki oleh 
Muhammadiyah Metro baik Ponpes Ma’had Aliy 
Tarbiyatul Mubalighin Muhammadiyah, Ponpes 
Aisyiyah ‘Imadul Bilad, dan Ponpes Darul Arqam. 

4. Strategi Pengembangan Pondok Pesantren 
Muhammadiyah  mensyaratkan untuk bersinergi 
dan terintegrasi dengan majlis terkait dan 
perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah 
Metro.  

 
B. KEBIJAKAN PERSYARIKATAN 

1. Meminta kepada persyarikatan untuk 
mensosialisasikan secara intensif keputusan 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait 
kebijakan penetapan 1 (satu) syawal, 1 (satu) 
Ramadhan dan 10 (sepuluh) Dzulhijah kepada 
warga persyarikatan.  

2. Meminta kepada Majlis Pendidikan Dasar dan 
Menengah PP. Muhammadiyah untuk meninjau 
ulang keputusan terkait seragam HW untuk putri 
yang dipandang belum sesuai dengan syariat 
Islam (belum Islami).  
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MENCETAK KADER TAFAQQUH FIDDIN 
MELALUI PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH 

Pokok-pokok Pikiran Naskah Akademik   
Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Metro 

 
 

A. Pendahuluan 

Memasuki paruh abad kedua, Muhammadiyah dihadapkan 
pada tantangan yang semakin besar dan kompleks. Dan 
tantangan itu merupakan konsekuensi logis dari dinamika 
perubahan zaman yang pada setiap perubahan itu selalu 
menuntut penyesuaian-penyesuaian dan pensikapan yang tepat 
dan proporsional. Sebuah adagium menyatakan bahwa dunia ini 
tidak ada yang abadi, semua senantiasa mengalami perubahan, 
dan yang tetap abadi adalah perubahan itu sendiri. Di tengah 
perubahan tersebut, seorang individu, kelompok atau organisasi, 
korporasi, atau yang lainnya harus pandai-pandai menyesuaikan 
diri karena dengan penyesuaian diri itu seseorang atau 
organisasi tersebut akan tetap aktual dan tidak akan 
ditinggalkan zaman.  

Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan Islam, 
Muhammadiyah dituntut untuk membawa misi ke-Islaman dan 
menampilkan diri sebagai organisasi dengan citra yang kuat. 
Muhammadiyah harus tampil dihadapan publik  sebagai 
perwujudan Islam yang kaffah (Qs. Saba’; 28), Islam yang 
sempurna (Qs. Al-Maidah; 3) dan Islam yang Rahmatalil ‘alamiin. 
Di atas itu semua, misi itu sesungguhnya sudah dicanangkan oleh 
Muhammadiyah sejak berdirinya sebagaimana tercantum dalam 
tujuan Muhammadiyah yaitu “menegakkan dan menjunjung 
tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya”. Proses menuju masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya adalah proses terus menerus, tidak pernah 
berhenti, proses menjadi (become to) yang tiada akhir.  

 
Dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan tersebut, maka 

Muhammadiyah melakukan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi 
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munkar, melakukan pembaharuan (tajdid) dan mewujudkan 
berbagai amal usaha dalam berbagai bidang. Muhammadiyah 
mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat pra-
sekolah (PAUD/TK) hingga perguruan tinggi. Muhammadiyah 
mendirikan panti asuhan, rumah sakit, klinik, lembaga ekonomi, 
lembaga amil zakat, menghimpun wakaf, lembaga bimbingan 
haji, dan lainnya, yang semuanya di kandung maksud sebagai 
sarana dakwah amar ma’ruf nahi munkar.  

Kemampuan Muhammadiyah mengelola organisasi 
sehingga menjadi organisasi yang besar, tertib, rapih dan 
modern telah diakui oleh banyak pihak. Kemampuan 
Muhammadiyah dalam mengelola amal usaha berbagai bidang 
juga termasuk mengelola aset yang begitu besar telah 
melahirkan berbagai karya besar di negeri ini baik secara 
nasional maupun internasional, sehingga Muhammadiyah dipuji 
sebagai organisasi Islam atau organisasi kemasyarakatan dengan 
amal usaha dan aset terbesar di dunia. Citra sebagai organisasi 
modern disematkan kepada Muhammadiyah dan banyak pihak 
mengapresiasi atas kerja-kerja dakwah Muhammadiyah. Anggota 
dan simpatisan Muhammadiyah dicitrakan sebagai kelompok 
terdidik perkotaan, kelompok kelas menengah (midel class), 
berfikiran maju, organisatoris ulung dan teguh memegang 
prinsip-prinsip Islam.  

Di balik kebesaran Muhammadiyah dengan segala 
kemajuan dan karya amal usahanya, harus diakui bahwa 
Muhammadiyah masih memiliki pekerjaan rumah, persoalan 
penting dan serius yaitu kurangnya kader yang memiliki 
wawasan pengetahuan Islam yang kuat (kader yang tafaqquh 
fiddin) atau dengan istilah lain Muhammadiyah krisis kader 
‘ulama sebagai pengemban tugas dakwah yang mengajarkkan 
dan mencerahkan wawasan Islam berkemajuan kepada 
masyarakat luas terutama warga Muhammadiyah. Kita memiliki 
segudang kader administrator dan organisator tetapi ketika 
berbicara kader ‘ulama kita mengalami kesulitan stok kader yang 
satu ini.  
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Dampak yang dirasakan Muhammadiyah atas kekurangan 
kader ‘ulama ini, kegiatan-kegiatan pengajian atau kajian ke-
Islaman yang diselenggarakan oleh peryarikatan di berbagai 
tingkatan baik itu ranting, cabang maupun daerah  kesulitan 
mencari pembicara atau narasumber kajian. Di tengah kondisi 
tersebut akhirnya Muhammadiyah “memakai narasumber” lain 
yang terkadang tidak selaras dengan pemahaman keagamaan 
yang menjadi dasar dan rujukan Muhammadiyah. Menyiapkan 
kader ‘ulama melalui pengembangan pondok pesantren 
Muhammadiyah sudah menjadi keharusan yang tidak bisa 
dielakkan untuk menyiapkan kader-kader tafaqquh fiddin yang 
secara khusus dan terfokus belajar dan menekuni ilmu agama. 
Sebagaimana yang dituntunkan Allah dalam firman-Nya di dalam 
Qur’an surat at-taubah ayat 122 : 

 
“tidak sepatutnya bagi semua orang mukmin (pergi ke 
medan perang), mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 
golongan di antara mereka beberapa orang untuk 
memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi 
peringatan kkepada kaumnya apabila mereka telah 
kembali sehingga mereka dapat menjaga diri” (Qs. At-
Taubah; 122)” 

 
Berangkat dari pemikiran di atas, maka sesungguhnya 

Muhammadiyah memiliki kebutuhan mendesak dan strategis 
untuk melakukan kaderisasi  dan menyiapkan kader-kader 
‘ulama Muhammadiyah ke depan dengan segala kesungguhan 
ikhtiyar yang harus dilakukan agar tidak terjadi “krisis kader 
‘ulama”.  

 
B. Kondisi Muhammadiyah Metro 

Muhammadiyah kota Metro yang menjadi episentrum dan 
barometer Muhammadiyah di propinsi Lampung dengan amal 
usaha yang dimiliki mulai dari amal usaha dibidang pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, sosial dan lainnya. Dan Muhammadiyah 
Metro juga telah memiliki tiga lembaga pondok pesantren yaitu 
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ponpes Tarbiyatul Mubaglihin Muhammadiyah, ponpes Aisyiyah 
‘Imadul Bilad dan ponpes Darul  Arqam.  

Lembaga-lembaga pondok pesantren yang dimiliki 
Muhammadiyah dan Aisyiyah kota Metro ini sesungguhnya lahir 
dari keinginan luhur persyarikatan untuk menyemai bibit-bibit 
kader ‘ulama dan kader-kader tabligh Muhammadiyah agar tidak 
terjadi krisis atau kekurangan kader ‘ulama yang selama ini 
menjadi keresahan bersama warga persyarikatan. Pondok 
pesantren Muhammadiyah ini setidaknya telah banyak 
melahirkan kader-kader mubaligh dan mubalighot 
Muhammadiyah di kota Metro atau bahkan untuk propinsi 
Lampung. Namun perlu diakui bahwa stok kader ‘ulama belum 
seimbang dengan kebutuhan yang ada/diperlukan oleh 
Muhammadiyah. Oleh karena itu diperlukan usaha yang lebih 
keras lagi dari Muhammadiyah agar penyiapan kader-kader 
‘ulama lebih dilakukan secara sistemik dan terorganisir. Hal ini 
untuk menjawab persoalan dan kegelisahan terhadap krisis 
kader ‘ulama yang selama ini dikeluhkan. 
 
C. Arah Kebijakan 

Dalam upaya melakukan kaderisasi kader-kader ‘ulama 
Muhammadiyah kota Metro melalui pengembangan lembaga 
pondok pesantren Muhammadiyah, maka dibutuhkan upaya-
upaya serius dan strategik ke depannya. Di antara upaya-upaya 
yang perlu dilakukan oleh Muhammadiyah, adalah : 

1. Bahwa pengembangan pondok pesantren 
Muhammadiyah Metro harus dilakukan secara tersistem 
dan integratif dengan melakukan pembuatan 
penyusunan blue print pengembangan pondok pesantren 
Muhammadiyah  kota Metro yang meliputi semua 
pondok pesantren yang dimiliki Muhammadiyah Metro 
seperti pondok pesantren Tarbiyatul Mubalighin 
Muhammadiyah, Pondok Pesantren Aisyiyah ‘Imadul 
Bilad dan Pondok Pesantren Darul Arqam.  

2. Melakukan upaya revitalisasi  pondok pesantren yang 
dimiliki Muhammadiyah Metro baik dari sisi tata kelola 
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tim manajemen, tata kelola SDM tenaga pendidik dan 
kependidikan, tata kelola pembelajaran dan kurikulum, 
tata kelola keuangan, tata kelola sarana dan prasarana 
dan lainnya, agar pondok pesantren Muhammadiyah bisa 
lebih berkembang, mandiri, akuntabel dan mendapatkan 
kepercayaan masyarakat secara luas dengan kader-kader 
lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi 
keilmuan keagamaan yang baik. 

3. Dalam rangka menjamin tata kelola dan pengembangan 
pondok pesantren Muhammadiyah  yang lebih baik,  
maka diperlukan upaya pembinaan,  sinergitas dan 
kerjasama antara majlis, lembaga, ortom serta amal 
usaha Muhammadiyah yang ada di kota Metro terutama 
sinergitas ponpes Tarbiyatul Mubalighin Muhammadiyah 
dan ponpes Aisyiyah ‘Imadul Bilad dengan Perguruan 
Tinggi Universitas Muhammadiyah Metro.  

4. Perlunya peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan 
kependidikan di masing-masing pondok pesantren 
Muhammadiyah Metro selain peningkatan sarana dan 
prasarana pondok pesantren.  

5. Perlunya peningkatan kerjasama dengan 
PRM/PCM/PDM se propinsi Lampung terkait rekrutmen 
santri untuk masing-masing pondok pesantren yang ada.  

 
D. Penutup 

Demikian pokok-pokok pikiran dan naskah akademik 
pengembangan pondok pesantren Muhammadiyah Metro yang 
dibahas secara khusus dalam sidang komisi dan menjadi bagian 
dari keputusan Musda Muhammadiyah ke 4 Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro.   
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PROGRAM KERJA 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

PERIODE 2015-2020 
 
 

BAB I 
GAMBARAN UMUM PROGRAM 

 
 

A. LATAR BELAKANG  
1. Kondisi Bangsa 

Sebagai suatu bangsa dimana Muhammadiyah memiliki 
saham di dalamnya, sesungguhnya Indonesia memiliki modal 
untuk menjadi sebuah bangsa dan negara yang maju, adil, 
makmur, berdaulat, dan bermartabat. Muhammadiyah memiliki 
peran strategis dalam  memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam era reformasi yang 
telah berjalan selama satu dasawarsa belum banyak memajukan 
umat dan masih banyak meninggalkan berbagai persoalan umat 
bidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, 
kesehatan, dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan.  

Dinamika kehidupan global mendatang masih akan 
ditandai oleh lima realitas besar yaitu hegemoni Amerika Serikat 
(AS); dominasi peradaban Barat; kekuasaan pasar (market 
forces) dan globalisasi; pergeseran teknologi industri ke 
teknologi digital beserta kesenjangan digital (digital gap), 
terakhir terhimpitnya peradaban Islam di tengah dinamika 
peradaban global yang bercorak postmodern. Berbagai efek 
global dalam kehidupan masyarakat seperti mengikisnya 
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kearifan budaya, keberagamaan, serta kearifan sosial ekonomi 
lokal.  

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. 
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam mau tidak mau harus 
menghadapi dan beradaptasi dengan perkembangan global 
tersebut. 

 
2. Umat Islam Indonesia 

Umat Islam Indonesia 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 
kesehatan, 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 
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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 akhlak 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 tersebut 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 
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terpadu sehingga menjadi suatu keniscayaan bagi kepentingan 
kejayaan masa depan Islam. 

Perkembangan dunia Islam ke depan sebenarnya 
memberikan harapan, namun diperlukan 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. KONDISI DAN PROYEKSI MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam di Kota 
Metro sebagai bagian dari wadah gerakan pembangunan lainnya 
sudah seharusnya menematkan diri dalam posisi terdepan 
mengingat sifat gerakannya yang dinamik, gerakan pembaharu 
(tajdid), gerakan pemurnian (purifikasi). Muhammadiyah 
seharusnya menempati posisi khaira ummah, organisasi termaju 
di kota ini, menjadi teladan dalam gerakan dakwah Islam di kota 
ini, menjadi pusat rujukan umat dalam pengamalan ajaran Islam.   

Pembangunan Kota Metro, sebagai bagian dari 
pembangunan nasional telah menetapkan pendekatannya 
dengan “mendahulukan pembangunan masyarakat/ 
manusianya”. Dalam jangkan panjangnya (tahun 2005 - 2025) 
Kota Metro telah menetapkan sebagai “Metro Kota Pendidikan”  
yang akan dicapai dengan 4 tahapan pembangunan lima 
tahunan, dan pada saat ini sedang memasuki periode kedua yaitu 
periode “Masyarakat Belajar”, sedang terjadi proses transformasi 
besar sebagai masyarakat. Masyarakat Kota Metro harus 
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menemukan konsep dirinya sendiri, untuk mengembangkan diri 
dan lingkungan masyarakatnya. Setiap individu masyarakat Kota 
Metro harus mampu menemukan kosep dirinya sendiri untuk 
berkembang dalam berbagai bidang kehidupan baik kehiduan 
beragama, maupun bermasyarakat. 

Muhammadiyah hadir di Kota Metro tidak fakum dari 
kondisi Kota Metro saat ini dan kondisi yang diinginkan ke 
depan. Jika menempatkan Muhammadiyah sebagai pelopor, 
pelangsung dan penyempurna hidup dan kehidupan masyarakat, 
maka Muhammadiyah dan warganya harus satu langkah lebih 
maju dari ummat lainnya. Jika masyarakat Kota Metro sedang 
masuk dalam tahap ”Masyarakat Belajar” maka di 
Muhammadiyah secara organisatoris, program dan geraknya 
sudah memasuki tahap “Transformation of Learning Result” yang 
bermakna masyarakat yang sudah mampu memiliki keunggulan 
dalam meneladankan konsep dirinya untuk ditiru oleh pihak 
lain. Jika ingin melihat model pendidikan, maka lihatlah 
pendidikan di Muhammadiyah, jika ingin mencontoh model 
kepemimpinan, lihatlah kepemimpinan Muhamamdiyah, jika 
ingin mencontoh kepribadian, lihatlah kepribadian 
Muhammadiyah. Semuanya ini menjadi inti dari arah kebijakan 
dan program serta kegiatan Muhammadiyah Kota Metro ke 
depan. 

 
C. SISTEMATIKA NASKAH PROGRAM MUHAMMADIYAH 

KOTA METRO 

Sistematika naskah program kerja Muhammadiyah Kota 
Metro 2015-2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :  

Bab I   : Gambaran Umum Program berisi latar belakang 
yang disertai gambaran kondisi bangsa dan umat 
Islam Indonesia, kondisi dan proyeksi 
Muhammadiyah Kota Metro, serta sistematika 
naskah Program Muhammadiyah 

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

Bab III :  Program Kerja Muhammadiyah Kota Metro 2015-
2020 (Visi Muhammadiyah Kota Metro 2020) yang 
memaparkan gambaran umum program; tujuan 
program; prioritas pengembangan; ciri 
pengembangan; program umum persyarikatan 
meliputi program konsolidasi ideologis, program 
konsolidasi kelembagaan, program administrasi 
dan keuangan, program pengembangan 
kemitraan, program pemberdayaan anggota dan 
kader; dan program khusus persyarikatan yang 
akan dilaksanakan pada periode lima tahun yang 
akan datang meliputi Bidang Tarjih dan Tajdid, 
Bidang Tabligh, Bidang Dikdasmen, Bidang 
Pendidikan Kader, Bidang Pembinaan Kesehatan 
Umum, Bidang Pelayanan Sosial, Bidang Ekonomi 
dan Kewirausahaan, Bidang Wakaf dan 
Kehartabendaan, Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat,  Bidang Hukum, HAM dan Konstitusi, 
Bidang Lingkungan Hidup,  Bidang Pustaka dan 
Informasi, Bidang Pengembangan Cabang dan 
Ranting, Bidang  Zakat Infaq dan Shadaqah, 
Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik, Bidang Seni 
Budaya dan Olah Raga. 

Bab IV :  Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program 
yang berisi mekanisme penjabaran program di 
Daerah 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 potensi 
dan kekuatan untuk diarahkan bagi terlaksananya 
program Muhammadiyah. 
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BAB II 
KERANGKA KEBIJAKAN 

PROGRAM MUHAMMADIYAH JANGKA PANJANG 
(VISI MUHAMMADIYAH KOTA METRO 2025) 

 
A. VISI, MISI, SERTA USAHA MUHAMMADIYAH  

 
1. Visi Ideal Muhammadiyah 

Terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya, 
mandiri, maju dan sejahtera. 
Ringkasan Visi: 
a. Masyarakat Islam sebenar-benarnya bermakna 

satu kondisi masyarakat yang mengaku beragama 
Islam yang menjalankan syariat (aqidah, ibadah dan 
mu’amalah) dengan sebenar-benarnya. Penerapan 
nilai-nilai dan ajaran Islam membawa kerahmatan 
bagi umat lainnya.  

b. Mandiri bermakna Muhammadiyah dengan potensi 
dan kemampuannya mampu berdiri di atas kaki 
sendiri tanpa tergantung pihak lain dan mampu 
memberikan keberdayaan bagi lingkungannya. 

c. Maju, bermakna Muhammadiyah memiliki 
kemampuan dan prestasi, mampu berkompetisi dan 
berkreasi dalam penguasaan IPTEKS dan kecerdasan 
hidup. 

d. Sejahtera, bermakna warga Muhammadiyah dan 
masyarakat umumnya memiliki indeks mutu hidup 
yang tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi). 
 

2. Misi Muhammadiyah 
a. Menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-

Quran dan As-Sunnah. 
b. Menyebarluaskan dan memajukan Ajaran Islam yang 

bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang 
shahihah/maqbulah. 
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c. Mewujudkan kehidupan Islami dalam kehidupan 
pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

d. Memajukan dan mensejahterakan warga dan umat 
dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke 
dalam berbagai kompetensi bidang ipoleksosbud 
menuju kemandirian gerakan. 

 
3.  Usaha Muhammadiyah 

a. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan 
memperluas pemahaman, meningkatkan 
pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam 
dalam berbagai aspek kehidupan.  

b. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian 
ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk 
mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.  

c. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, 
wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya.  

d. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas 
sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi 
serta berakhlaq mulia.  

e. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan 
kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.  

f. Memajukan usaha ekonomi warga Muhammadiyah 
yang berorientasi pada syar’i melalui pengembangan 
jaringan. 

g. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat.  

h. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan 
sumberdaya alam dan lingkungan untuk 
kesejahteraan.  

i. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan 
kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan 
masyarakat.  

j. Memelihara keutuhan bermasyarakat, bangsa serta 
berperan aktif dalam pembangunan kota metro.  
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k. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas 
anggota sebagai pelaku gerakan. 

l. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber 
dana untuk mensukseskan gerakan. 

m. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan 
kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap 
masyarakat. 

n. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan 
tujuan Muhammadiyah. 

 
B. LANDASAN PROGRAM 

Dalam melaksanakan program kerja, Muhammadiyah 
mendasarkan pada :  

1. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran dan 
hukum Islam. 

2. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan 
Peraturan-peraturan yang berlaku dalam Persyarikatan. 

3. Tanfidz program PP Muhammadiyah, PW 
Muhammadiyah Lampung, dan tanfidz PD 
Muhammadiyah Kota Metro. 

4. Mengindahkan falsafah dan dasar negara Republik 
Indonesia serta hukum yang sah dalam kehidupan 
kebangsaan dan kenegaraan. 
 

C. PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM  
Pelaksanaan program berprinsip pada; Ketauhidan; 

Kerahmatan; Kekhalifahan; Kerisalahan; Kemaslahatan; 
Kemajuan; Rasionalitas dan Keilmuan; Kreatifitas Lokal dan 
Desentralisasi Proporsional; Fleksibilitas, Efektivitas dan 
Efisiensi; dan prinsip Hukum dan Keadilan. 

  
D. TUJUAN PROGRAM JANGKA PANJANG (VISI 

MUHAMMADIYAH KOTA METRO 2025) 
Tujuan program jangka panjang Muhammadiyah, dan Visi 

Muhammadiyah Kota Metro 2025, adalah suatu tahapan 
pencapaian tujuan persyarikatan itu sendiri yaitu menegakkan 
dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud 
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masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, mandiri maju, dan 
sejahtera. Di akhir tahun 2025 Muhammadiyah Kota Metro: 
“menjadi pusat acuan gerakan Islam, serta terciptanya kondisi 
dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat 
Islam yang sebenar-benarnya”, yang ditandai dengan : 

1. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkualitas 
utama (unggul) dibandingkan gerakan-gerakan 
keagamaan lain dalam melaksanakan misi dakwah dan 
tajdid yang ditunjukkan oleh keunggulan pelaku gerakan, 
sistem gerakan, organisasi dan kepemimpinan, jaringan, 
infrastruktur, amal usaha, dan aksi gerakan sebagai 
faktor penting dan strategis bagi terwujudnya 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya serta peran 
Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan umat, dan 
bangsa. 

2. Terlaksananya ajaran Islam dan tumbuhnya kesadaran 
masyarakat yang lebih luas akan keutamaan kehidupan 
Islami, yang menjamin terciptanya tatanan kehidupan 
(sistem sosial) yang lebih baik/unggul (utama) di segala 
bidang kehidupan sebagai wujud kehadiran Islam yang 
bersifat rahmatan lil’’alamin dan membawa keutamaan 
hidup umat manusia meraih keselamatan/ kebahagiaan 
kehidupan dunia dan akhirat (khasanah fiddun-ya wa a- 
akhirah). 

3. Tumbuhkembangnya kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara yang semakin berkualitas 
(utama) yang tercermin dengan meningkatnya 
kehidupan keagamaan, moralitas, intelektualitas, dan 
kapasitas sosial masyarakat serta mendorong 
berkembangnya fungsi-fungsi kekuatan sosial dan 
kelembagaan-kelembagaan pemerintahan yang 
menjamin terwujudnya kehidupan bangsa dan negara 
yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di 
bawah naungan ridha Alah SWT (baldatun tayyibatun wa 
rabbun gh afur).  

4. Semakin tumbuhkembangnya kemandirian gerakan 
idiologi, pemikiran dan amaliahnya, serta terdifusikanya 
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dalam kehidupan umat sehingga Muhammadiyah 
menjadi pusat acuan gerakan/tauladan bagi 
lingkungannya. 

 
E. TAHAPAN PROGRAM MUHAMMADIYAH 

Tahapan kebijakan program Muhammadiyah 
berdasarkan hasil Muktamar ke-45 Muhammadiyah di 
Malang dilaksanakan secara bertahap melalui program kerja 
lima tahunan selama 20 tahun. Tahapan program tersebut 
adalah : 

 
1. Tahapan pertama (2005-2010), kebijakan program 

Muhammadiyah pada lima tahun pertama difokuskan 
pada:  
a. Penataan dan pembinaan organisasi dan jaringan 

agar mampu dan efektif untuk menjadi gerakan Islam 
yang maju, profesional, dan modern; 

b. Penataan dan pembinaan sistem gerakan dan amal 
usaha yang berkualitas bagi terciptanya kondisi dan 
faktor-faktor pendukung terwujudnya masyarakat 
Islam yang sebenar-benarnya;  

c. Meningkatnya peran Muhammadiyah dalam 
kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global. 

2. Tahapan kedua (2010-2015), kebijakan program 
Muhammadiyah pada lima tahun kedua difokuskan pada:  
a. Peningkatan dan pengembangan organisasi dan 

jaringan untuk menjadi gerakan Islam yang maju, 
profesional, dan modern;  

b. Peningkatan dan pengembangan sistem gerakan, 
sumberdaya manusia, dan amal usaha yang mandiri 
bagi terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung 
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya;  

c. Peningkatan peran strategis Muhammadiyah dalam 
kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global. 
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3. Tahapan ketiga (2015-2020), kebijakan program 
Muhammadiyah pada lima tahun ketiga difokuskan pada 
: 
a. Transformasi (perubahan cepat ke arah kemajuan) 

sistem organisasi dan jaringan yang maju, 
profesional, dan modern;  

b. Berkembangnya sistem unggul gerakan dan amal 
usaha yang berkualitas utama dan mandiri bagi 
terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung 
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya;  

c. Peningkatan dan pengembangan peran strategis 
Muhammadiyah dalam kehidupan umat, bangsa, dan 
dinamika global.  
 

4. Tahapan keempat (2020-2025), kebijakan program 
Muhammadiyah pada lima tahun keempat (terakhir) 
difokuskan pada:  
a. Terciptanya seluruh elemen sistem gerakan 

Muhammadiyah yang unggul;  
b. Terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung 

terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya;  

c. Berkembangluasnya peran strategis Muhammadiyah 
dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global. 

 
F. IMPLEMENTASI PROGRAM JANGKA MENENGAH 

MUHAMMADIYAH KOTA METRO (2015-2020). 
Tahapan ketiga (2015-2020), kebijakan program 

Muhammadiyah Kota Metro pada lima tahun ketiga difokuskan 
pada :  

 
1. Transformasi sistem organisasi dan jaringan untuk 

menjadi gerakan Islam yang maju modern dan 
profesional; 
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2. Transformasi sistem gerakan dan amal usaha yang 
berkualitas utama dan mandiri bagi terciptanya kondisi 
dan faktor-faktor pendukung terwujudnya masyarakat 
Islam yang sebenar-benarnya terciptanya kondisi dan 
faktor-faktor pendukung terwujudnya masyarakat Islam 
yang sebenar-benarnya;  
 

3. Transformasi peran strategis Muhammadiyah dalam 
kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global  
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BAB III 
PROGRAM KERJA MUHAMMADIYAH 

 KOTA METRO 2015-2020  
(VISI MUHAMMADIYAH KOTA METRO 2020) 

 
 

A. GAMBARAN UMUM PROGRAM 

Program Kerja Muhammadiyah Kota Metro 2015-2020 
merupakan penjabaran dan pemfokusan program jangka 
panjang untuk lima tahun ketiga masa berlakunya program 
jangka panjang ke dalam program jangka menengah dalam 
periode dimaksud. Dengan demikian, Program Muhammadiyah 
2015-2020 disesuaikan dengan pentahapan program 
sebagaimana dicantumkan dalam program jangka panjang. Pada 
program lima tahunan sebagaimana program jangka panjang 
ditetapkan dua aspek yaitu visi transformasI dan program 
transformasi. Visi transformasi adalah kondisi/keadaan yang 
ingin diwujudkan sebagai tujuan dari setiap program 
Muhammadiyah. Adapun program transformasi yakni rencana 
kegiatan yang akan dilaksanakan yang pelaksanaannya 
dijabarkan kemudian dalam bentuk jenis-jenis kegiatan dari 
program Muhammadiyah tersebut.  

Program Kerja Muhammadiyah dikategorisasikan ke 
dalam dua aspek yaitu program umum dan program perbidang. 
Program umum merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat 
lintas aspek dan lintas majelis/lembaga yang koordinasinya 
langsung oleh Persyarikatan atau Majelis/Lembaga tertentu atau 
badan lain yang dimandati Pimpinan Persyarikatan untuk 
menjadi koordinator dalam pelaksanaan program tersebut. 
Adapun program perbidang merupakan rencana kegiatan yang 
bersifat aspek tertentu yang pelaksanaannya di bawah 
Majelis/Lembaga tertentu.  

Dalam kerangka kebijakan program jangka panjang 
disebutkan bahwa kebijakan program Muhammadiyah pada lima 
tahun ketiga (2015-2020) difokuskan pada sasaran yaitu: (1) 
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Transformasi organisasi dan jaringan untuk menjadi gerakan 
Islam yang maju, (2) Transformasi sistem unggul gerakan dan 
amal usaha yang berkualitas utama dan mandiri bagi terciptanya 
kondisi dan faktor-faktor pendukung terwujudnya masyarakat 
Islam yang sebenarbenarnya terciptanya kondisi dan faktor-
faktor pendukung terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya; serta (3) Transformasi peran strategis 
Muhammadiyah dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika 
global. Berdasar pada kerangka kebijakan program 
Muhammadiyah tersebut maka disusun kerangka program 
periode 2015-2020. Dalam periode lima tahun ke depan 
sebagaimana pada periode 2010-2015 program per bidang 
mengalami perubahan atau pengembangan, sehingga jenis 
program perbidang tidak persis sama dengan bidang-bidang 
program jangka panjang. 
 
B. TUJUAN PROGRAM  

1. Terwujudnya perubahan cepat (Transformasi) 
organisasi dan jaringan untuk menjadi gerakan Islam 
yang maju, profesional, dan modern. 

2. Terwujudnya perubahan cepat (Transformasi) 
sistem gerakan dan amal usaha yang unggul dan 
mandiri bagi terciptanya kondisi dan faktor-faktor 
pendukung terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya. 

3. Terwujudnya perubahan cepat (Transformasi) peran 
strategis Muhammadiyah dalam kehidupan umat, 
bangsa, dan dinamika global. 

 
C.  PRIORITAS TRANSFORMASI 

Pada periode lima tahun ke depan (2015-2020) beberapa 
program dijadikan prioritas sebagai program transformasi 
sebagai bagian dari strategi transformasi untuk mencapai visi 
Muhammadiyah 2020, yakni sebagai berikut:  
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1. Transformasi kualitas dan kuantitas Cabang dan Ranting 
sebagai basis penguatan, pemberdayaan, dan perluasan 
gerakan Muhammadiyah di akar rumput sebagai bagian 
penting dan strategis dalam mengembangkan kekuatan 
civil Islam (masyarakat madani, civil society) di 
masyarakat.  
 

2. Transformasi sistem gerakan yang ditekankan pada 
pengayaan kualitas ideologi dan pemikiran yang menjadi 
basis bagi pengembangan nilai-nilai keagamaan, 
intelektualitas, dan praksis gerakan yang bersifat 
pembaruan sebagai bagian penting dan strategis bagi 
pengembangan tajdid Muhammadiyah untuk pencerahan 
masyarakat.  
 

3. Transformasi kualitas sumberdaya anggota dan kader 
sebagai pelaku gerakan yang mampu memperluas peran 
Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan umat, 
bangsa, dan percaturan global.  
 

4. Transformasi amal usaha dan praksis sosial 
Muhammadiyah yang unggul dengan memperluas 
program ekonomi dan pemberdayaan masyararakat 
sebagai basis kekuatan kemandirian.  
 

5. Transformasi peran strategis Muhammadiyah dalam 
kehidupan bangsa dan negara serta percaturan global 
yang berbasis pada kualitas kepribadian, kemandirian, 
pencerahan, pembebasan, dan pencerahan. 

 
D. CIRI TRANSFORMASI  

Dalam penyusunan program periode 2015-2020 
ditetapkan ciri transformasi yang mengandung aspek-aspek 
tertentu yang penting, strategis, dan memiliki pengaruh yang 
menentukan serta harus diwujudkan secara terukur dalam 
gerakan Muhammadiyah. Ciri trasnformasi tersebut harus 
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tercermin dalam setiap program, baik program umum maupun 
perbidang, yang penjabarannya disusun dalam kerangka 
kebijakan program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat 
diukur keberhasilannya.  

Adapun ciri-ciri transformasi program Muhammadiyah 
tersebut adalah sebagai berikut: 

  
1. Sistem Gerakan 

Hal yang berkaitan dengan aspek-aspek nilai dan konsep, 
yang berkaitan dengan hal-hal mendasar dalam gerakan 
Muhammadiyah. 
a. Menguatnya sistem gerakan Muhammadiyah yang 

maju, profesional, dan modern. 
b. Meningkatnya sistem gerakan Muhammadiyah yang 

dilandasi keikhlasan dan komitmen dari seluruh 
anggotanya.  

c. Menguatnya pemahaman ideologi dan visi gerakan 
Muhammadiyah. 

 
2. Organisasi dan Kepemimpinan 

Hal yang berkaitan dengan kelembagaan dan kekuatan 
penggerak dalam Muhammadiyah, yaitu :  
a. Menguatnya sistem manajemen organisasi 

Muhammadiyah yang dinamis dan produktif.  
b. Menguatnya sistem kepemimpinan kolektif-kolegial 

yang transformatif yang mampu memberikan 
keteladanan, memobilisasi potensi, memproyeksikan 
masa depan, dan mengagendakan perubahan. 

c. Perluasan organisasi dan kepemimpinan Daerah, 
Cabang, dan Ranting sebagai basis gerakan di tingkat 
bawah. 

d. Tersusunnya rancangan dan terlaksananya 
perintisan restrukturisasi organisasi yang bercorak 
gerakan antara lain berasas potensial, responsif, dan 
desentralisasi sejalan dengan prinsip gerakan 
Muhammadiyah. 
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3. Jaringan 
Hal yang berkaitan dengan hubungan internal dan 
eksternal Muhammadiyah, yaitu :  
a. Menguatnya peran dan jaringan keumatan, 

kebangsaan, dan kemanusiaan universal. 
b. Menguat dan meluasnya jaringan amal usaha, 

kegiatan, dan perangkat Persyarikatan. 
c. Menguatnya hubungan dan kerjasama internasional. 

 
4. Sumber Daya 

Hal yang berkaitan dengan aspek pendukung dan pelaku 
gerakan Muhammadiyah, yaitu :  
a. Terlaksananya pembinaan, pengembangan, dan 

pemberdayaan anggota Muhammadiyah sebagai 
subjek gerakan secara konsisten dan berkelanjutan.  

b. Terlaksananya sistem kaderisasi dan regenerasi 
dalam Muhammadiyah secara konsisten dan 
berkelanjutan.  

c. Meningkatnya jumlah simpatisan sebagai basis 
rekrutmen anggota Muhammadiyah. 

d. Terlaksananya sistem pengelolaan sumber-sumber 
dana, harta kekayaan, dan asset Persyarikatan secara 
transparan, akuntabel, dan konsisten. 
 

5. Aksi dan Pelayanan 
Hal yang berkaitan dengan aktivitas secara langsung dan 
dapat dinikmati hasilnya oleh anggota Muhammadiyah 
dan masyarakat luas, seperti : 
a. Terbangunnya sinergi pelayanan publik sebagai 

wahana untuk menumbuhkembangkan Islamic Civil 
Society. 

b. Terlaksananya pelayanan publik melalui amal usaha, 
program, dan kegiatan Muhammadiyah yang 
berkualitas.  

c. Terlaksananya fungsi advokasi dalam pelayanan dan 
kebijakan publik dari gerakan Muhammadiyah. 
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E. PROGRAM UMUM PERSYARIKATAN 
1. Program Konsolidasi Ideologis  

a. Visi Transformasi 
Teraktualisasikannya prinsip-prinsip, idealisme, dan 
konsep-konsep dasar gerakan yang menunjukkan 
keunggulan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam 
berkemajuan serta berperan aktif-strategis dalam 
dinamika kehidupan umat, bangsa,dan 
perkembangan global. 

b. Program Transformasi 
1) Mengintensifkan pembinaan ideologi di seluruh 

lingkungan organisasi termasuk di amal usaha, 
majelis/lembaga, dan organisasi otonom 
Muhammadiyah melalui berbagai usaha yang 
terintegrasi sehingga prinsip, visi, dan misi 
Muhammadiyah teraktualisasi dalam aktivitas 
gerakan. 

2) Mengintensifkan dan memasyarakatkan Manhaj 
Gerakan Muhammadiyah (Muqaddimah 
Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian 
Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita 
Hidup Muhammadiyah, dan Pedoman Hidup 
Islami Warga Muhammadiyah) sebagai sumber 
inspirasi, acuan, dan tuntunan dalam lingkungan 
organisasi serta anggota Persyarikatan. 

3) Meningkatkan posisi dan fungsi Persyarikatan 
sebagai sumber inspirasi dan rujukan pemikiran 
baik ke dalam maupun ke luar lingkungan 
Persyarikatan sehingga Muhammadiyah menjadi 
kekuatan strategis serta tenda besar umat dan 
bangsa. 

4) Mengembangkan Ideopolitor (ideologi, politik, 
dan organisasi), melalui up-grading, refreshing, 
dan pengajian-pengajian atau kajian-kajian 
pimpinan yang diselenggarakan di semua lini 
organisasi untuk meningkatkan komitmen, 
wawasan, dan aksi gerakan Muhammadiyah 
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dalam menghadapi berbagai tantangan yang 
kompleks. 

5) Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan 
sekolah-sekolah kader (Madrasah Tsanawiyah, 
Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Darul Arqom 
Pondok Pesantren Ma’had Ali Tarbiyatul 
Mubalighin Muhammadiyah, Pondok Pesantren 
Immadul Billad), Organisasi Otonom, dan 
Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah 
sebagai pusat pembibitan kader Muhammadiyah 
bekerjasama dengan Majelis dan Lembaga terkait 
di seluruh lingkungan Persyarikatan.  

6) Meningkatkan dan mengembangkan model-
model pembinaan jama’ah dan peran 
Muhammadiyah di akar-rumput.  

7) Meningkatkan upaya-upaya pengorganisasian 
dan penyebaran kader Muhammadiyah dalam 
lembaga-lembaga strategis daerah, nasional dan 
internasional untuk memerankan fungsi 
pencerahan, pembebasan, pemberdayaan, dan 
pengembangan tatanan kehidupan yang utama. 

8) Menyusun dan memproduksi konsep-
konsep/pemikiran-pemikiran strategis dalam 
menghadapi isu-isu, masalah, dan tantangan 
umat, bangsa, dan perkembangan global sebagai 
bingkai dan acuan konseptual bagi seluruh 
institusi dan anggota Muhammadiyah dalam 
menghadapi perkembangan zaman. 
 

2. Program Konsolidasi Kelembagaan 
a. Visi Transformasi 

Berkembangnya kualitas institusi organisasi yang 
menunjukkan keunggulan Muhammadiyah sebagai 
gerakan Islam berkemajuan serta berperan aktif strategis 
dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, dan 
perkembangan global. 
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b.  Program Transformasi 
1) Meningkatkan kapasitas organisasi dan 

kepemimpinan yang lebih efektif sehingga organisasi 
dan kepemimpinan tidak bertumpu pada figur tetapi 
lebih berbasis sistem. 

2) Membangun kinerja organisasi yang efektif efisien 
dan akuntabel, dengan menitikberatkan perhatian 
pada upaya fungsionalisasi seluruh jajaran 
organisasi, sehingga Muhammadiyah menjadi 
organisasi yang maju/modern dan melaksanakan 
prinsip-prinsip good governance (tata kelola yang 
baik). 

3) Memperkuat organisasi Muhammadiyah sebagai 
basis gerakan kultural yang menjangkau segenap 
lapisan masyarakat dengan komitmen keumatan/ 
kemasyarakatan yang kuat dan konsisten. 

4) Mengintensifkan pembinaan Cabang dan Ranting 
yang lebih tersistem disertai pemetaan yang akurat 
serta mengembangkan Cabang dan Ranting 
Muhammadiyah sebagai prioritas penting. 

5) Mengembangkan percontohan Gerakan Jama’ah dan 
Dakwah Jama’ah yang dipadukan dengan program 
Keluarga Sakinah dan Qoryah Thayyibah yang 
diselenggarakan ‘Aisyiyah. 

6) Menyusun peta dakwah yang lengkap untuk 
memudahkan penentuan sasaran, pemilihan 
pendekatan, dan metode dalam mengembangkan 
tabligh yang tepat. 

7) Penyusunan data base Persyarikatan yang lengkap 
dan menyeluruh untuk berbagai kepentingan dan 
pengembangan organisasi. 

8) Meningkatkan kordinasi dan komunikasi pimpinan 
Persyarikatan dengan organisasi otonom di berbagai 
tingkatan yang bersifat reguler. 

9) Mengefektifkan manajemen masjid dan mushalla 
yang dikelola Muhammadiyah sebagai basis gerakan 
Persyarikatan di akar-rumput. 



66 Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4

 

10) Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan 
kunjungan ke Cabang dan Ranting. 
 

3. Program Administratif dan Keuangan 
a. Visi Transformasi 

Terciptanya sistem administrasi dan keuangan organisasi 
yang mampu menopang gerak dakwah organisasi dalam 
mewujudkan tujuan Persyarikatan 

b. Program Transformasi 
1) Meningkatkan, mengembangkan, dan menerapkan 

sistem tata kelola administrasi dan keuangan di 
seluruh tingkatan pimpinan Persyarikatan dan amal 
usaha yang berdasarkan pada prinsip amanah, 
kejujuran, keterbukaan, dan tersistem. 

2) Meningkatkan, mengembangkan, dan menerapkan 
pengawasan dan pembinaan keuangan termasuk 
pelaporan yang terstandar dan reguler di seluruh 
tingkatan pimpinan Persyarikatan dan amal usaha 
dengan regulasi yang tersistem. 

3) Mensosialisasikan pedoman dan tuntunan sistem tata 
kelola adminstrasi dan keuangan yang terpadu di 
seluruh lingkungan Persyarikatan. 

4) Melakukan arsifikasi dokumen-dokumen penting 
Persyarikatan mulai periode awal hingga terkini baik 
melalui pengarsipan soft copy (digital) maupun hard 
copy (manual). 

5) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi iuran 
anggota, dana zakat, infaq, shodaqah, wasiyat, hibah, 
wakaf, hadiah, dan dana abadi untuk kepentingan 
Persyarikatan. 

6) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Persyarikatan sebagai upaya peningkatan 
transparansi serta akuntanbilitas keuangan. 

7) Mendorong peningkatan usaha penggalian dana yang 
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Persyarikatan 
melalui kegiatan-kegiatan produktif.  
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4. Program Pengembangan Kemitraan 
a. Visi Transformasi 

Berkembangnya kualitas dan intensitas hubungan 
organisasi yang menunjukkan peran strategis dan 
keterlibatan proaktif Muhammadiyah sebagai gerakan 
Islam berkemajuan dalam dinamika kehidupan umat, 
bangsa, dan perkembangan global. 

b. Program Transformasi 
1) Meningkatkan partisipasi aktif Muhammadiyah 

dalam berbagai forum dan mengembangkan jaringan 
dengan organisasi Islam lain sebagai upaya 
mengembangkan gerakan dan pemahaman Islam  
berkemajuan. 

2) Meningkatkan komunikasi, jaringan, dan kerjasama 
dengan organsasi-organisasi Islam, organisasi 
kemasyarakatan, dan kekuatan-kekuatan strategis 
dalam ikhtiar membangun tatanan kehidupan yang 
damai, maju, adil, makmur, bermartabat, dan 
berperadaban utama. 

3) Mengembangkan kerjasama yang proaktif dan 
harmonis yang saling menguntungkan dengan 
berbagai instansi, baik pemerintah, maupun swasta, 
untuk mendukung gerak Persyarikatan. 

4) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, 
sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan 
Muhammadiyah, dalam rangka meningkatkan 
kualitas kehidupan umat Islam guna mengejar 
ketertinggalan dalam berbagai bidang serta untuk 
meningkatkan peran Muhammadiyah dan umat Islam 
secara lebih luas. 

 
F. PROGRAM PER BIDANG PERSYARIKATAN 

 
1. Bidang Tarjih Dan Tajdid 

A. Visi Transformasi  
Berkembangnya fungsi tarjih, tajdid yang mendorong 
peran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan 
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yang kritis, dinamis, dan proaktif dalam menjawab 
problem dan tantangan aktual sehingga Islam menjadi 
sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial kehidupan 
umat, bangsa, dan perkembangan global yang kompleks. 

B. Program Transformasi  
a. Mengoptimalkan peran Majlis Tarjih dan Tajdid 

dalam merespon dinamika yang semakin komplek  
di tengah masyarakat 

b. Mensosialisasikan konsep Islami dan produk-produk 
pemikiran di bidang tarjih dan tajdid yang menjadi 
pedoman, bimbingan, acuan, dan tuntunan dalam 
kehidupan masyarakat seperti Himpunan Putusan 
Tarjih, fatwa agama tentang keluarga sakinah, fikih 
tata kelola, fiqih ikhtilaf dan hasil-hasil Musyawarah 
Tarjih dll. 

c. Menyiapkan, mengelola, dan  Mengembangkan 
kompetensi kader ulama di bidang tarjih  dan tajdid  

 
2. Bidang Tabligh 

A. Visi Transformasi 
Berkembangnya gerakan tabligh Muhammadiyah dalam 
pembinaan keagamaan yang bersifat meneguhkan dan 
mencerahkan pada berbagai kelompok sosial yang luas 
sehingga Islam dihayati, dipahami, dan diamalkan dalam 
kehidupan sehari-hari serta menjadi rahmatan lil-alamin 
di tengah dinamika masyarakat Indonesia yang 
kompleks. 
 

B. Program Transformasi 
a. Melaksanakan konsolidasi organisasi dalam rangka 

mensinergikan gerakan dakwah yang dilakukan oleh 
Muhammadiyah dari Daerah sampai Ranting, dengan 
memaksimalkan peran korp mubaligh 
Muhammadiyah 

b. Mengembangkan pola gerakan dakwah melalui 
media cetak, elektronik, dan media sosial lainnya, 
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dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan 
tekhnologi informasi yang semakin tidak terbendung 

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas da’i, dalam 
rangka memenuhi kebutuhan Muhammadiyah dan 
umat  terhadap da’i yang berkualitas , kompeten dan 
konsisten dalam menegakan amar ma’ruf nahi 
munkar 

d. Menyiapkan, mengembangkan dan  menggerakan  
da’wah bil hal, melalui berbagai amal usaha yang 
dimiliki Muhammadiyah Kota Metro, sehingga dapat 
memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat 

 
3. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 

A. Visi Transformasi 
Berkembangnya kualitas dan kuantitas pendidikan 
Muhammadiyah yang unggul, holistik, dan bertatakelola 
baik yang didukung oleh pengembangan iptek dan imtaq 
sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid 
dalam membentuk manusia yang utuh sebagaimana 
tujuan pendididikan Muhammadiyah. 
 

B. Program Transformasi 
a. Menguatkan identitas sekolah Muhammadiyah 

dengan megintensifkan pembinaan akhlak Islami, 
dan idiologi gerakan Muhammadiyah serta 
kurikulum yang mencerminkan keunggulan sekolah 
Muhammadiyah 

b. Mengoptimalkan peran Majelis Dikdasmen dalam 
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah 
Muhammadiyah, dan membangun sinergisitas antar 
sekolah Muhammadiyah dan amal usaha 
Muhammadiyah lainnya serta meninggalkan ego-ego 
sektoral agar dapat saling menopang dan maju 
bersama 

c. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber 
daya manusia baik tenaga pendidik dan 
kependidikan agar dapat ikut mengembangkan 
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sekolah dan menggerakan dalam dakwah 
Muhammadiyah 

d. Menyiapkan secara sungguh – sungguh calon 
pimpinan amal usaha dan tenaga pendidik yang 
berkaulitas, mempunyai visi pengembangan, dan 
mendukung  terwujudnya maksud dan tujuan 
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar 
ma’ruf nahi munkar. 

e. Menindak tegas pimpinan dan tenaga AUM yang 
tidak loyal terhadap Persyarikatan  

f. Memperkuat, memfasilitasi dan membina 
keberadaan  dan peran IPM, HW, Tapak Suci, sebagai 
media kaderisasi Persyarikatan 

g. Menyelenggarakan pendidikan berjenjang dalam 
satu system. 
 

4. Bidang Pendidikan Kader 
A. Visi Transformasi 

Berkembangnya kuantitas dan kualitas anggota dan kader 
Muhammadiyah sebagai pelaku gerakan yang memiliki 
keunggulan kapasitas, komitmen ideologis, dan mampu 
memajukan serta menyebaruaskan peran 
Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, 
dan perkembangan global. 

 
B. Program Transformasi 

a. Mengoptimalkan peran Majelis dalam penyiapan, 
pembinaan dan pendistribusian sumber daya kader  

b. Meningkat kualitas dan kuantitas kader, melalaui 
intensitas pengkaderan disemua tingkatan pimpinan, 
amal usaha dan ortom 

c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara 
tersistem antara pimpinan persyarikatan, Ortom dan 
Amal Usaha Muhammadiyah dalam pelaksanaan 
perkaderan di lingkungan masing-masing  

d. Membentuk dan meningkatkan Korp instruktur 
sehingga tersedia instruktur memiliki kualitas yang 
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dibutuhkan agar mampu mendesain  dan 
mengembangkan perkaderan Muhammadiyah sesuai 
dengan kebutuhan institusi masing-masing  
 

5. Bidang Pembina Kesehatan Umum 
A. Visi Transformasi 

Berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan yang 
unggul berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) 
sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan 
hidup masyarakat khususnya kaum dhu’afa sebagai 
wujud aktualisasi dakwah Muhammadiyah. 
 

B. Program Transformasi 
a. Membina dan mengembangkan Rumas Sakit Umum 

Muhammadiyah Metro, agar menjadi Rumah Sakit 
unggul dalam pelayanan, sarana, dan SDM berbasis 
Penolong Kesengsaraan Umum (PKU), menuju 
Rumah sakit pilihan utama masyarakat 

b. Menyiapkan dan meningkatkan kualitas dan 
kuantitas  SDM kesehatan  

c. Mengoptimalkan peran Rumas Sakit Umum 
Muhammadiyah Metro, sebagai sarana dakwah 
melalui bidang kesehatan, dengan lebih 
mengintensifkan kegiatan – kegiatan yang 
menyentuh langsung masyarakat 

d. Membangun jaringan kelembagaan dan pelayanan 
kesehatan Muhammadiyah yang mendorong bagi 
terciptanya daya dukung kekuatan pelayanan yang 
kuat, strategis dan cepat kepada masyarkat akar 
rumput 
 

6. Bidang Pelayanan Sosial 
A. Visi Transformasi 

Berkembangnya fungsi pelayanan sosial yang unggul 
sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan 
hidup masyarakat khususnya kaum dhu’afa sebagai 
wujud aktualisasi dakwah Muhammadiyah. 
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B. Program Transformasi 
a. Mengembangkan sistem pelayanan sosial 

Muhammadiyah, melalui kelembagaan sosial Panti 
Asuhan Budi Utomo, agar dapat melayani kebutuhan 
dasar dan mengembangkannya melalui ketrampilan 
dan kegiatan ekonomi  

b. Meningkatkan kualitas Sumber daya Panti Asuhan 
melalui peningkatan kapasitas tenaga, pendidikan, 
promosi, daya dukung fasilitas dan berbagai skill yang 
mengembangkan keunggulan. 

c. Mengoptimalkan lembaga Panti Asuhan menjadi 
tempat penyemaian Kader Persyarikatan.  

d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara 
intensif terhadap pengelolaan Panti Asuhan Budi 
Utomo Muhammadiyah Metro.  

 
7. Bidang Ekonomi Dan Kewirausahaan 

A. Visi Transformasi 
Berkembangnya kapasitas dan bangkitnya kembali etos 
ekonomi Muhammadiyah untuk meningkatkan 
pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat. 
 

B. Program Transformasi 
a. Mengoptimalkan konsolidasi, untuk 

menginventarisir  potensi ekonomi warga dan amal 
usaha Muhammadiyah 

b. Menyiapkan dan mengambangkan sumber daya 
manusia (SDM) bidang ekonomi 

c. Menyiapkan, membina dan mengembangkan 
lembaga keuangan syariah  

d. Mengembangkan usaha sektor riel, agrobisnis, 
developer, dan pemanfaatan asset Muhammadiyah 
yang potensial 

e. Memaksimalkan peran AUM bidang ekonomi dalam 
gerakan dakwah Muhammadiyah melalui sektor 
ekonomi  
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8. Bidang Wakaf dan Kehartabendaan 
A. Visi Transformasi 

Berkembangnya kemampuan dan pengorganisasian 
umat untuk berwakaf, berzakat, berinfaq, dan 
bershadaqah serta meningkatnya sistem pengelolaan, 
jalinan kepedulian, dan pelayanan bagi kaum dhu’afa 
yang menumbuhkan keberdayaan dan kesejahteraan 
masyarakat. 
 

B. Program Transformasi 
a. Inventarisasi, dan penertiban administrasi tanah dan 

asset kehartabendaan milik Persyarikatan secara 
keseluruhan serta mendokumentasikannya secara 
baik di Kantor PDM Kota Metro  

b. Bekerja sama dengan BPN dan Kemenag Kota Metro 
melaksanakan penyuluhan dan bimbingan mengenai 
sistem inventarisasi dan sertifikasi tanah wakaf dan 
non wakaf milik Persyarikatan. 

c. Sertifikasi tanah milik Persyarikatan di seluruh 
tingkatan dan amal usaha, sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

d. Menyusun konsep dan memfasilitasi mekanisme 
pelaksanaan pemanfaatan tanah dan aset 
kehartabendaan secara terkoordinasi 

e. Memberdayakan tanah, aset dan kehartabendaan milik 
Persyarikatan secara terprogram dan terkoordinasi, 
agar dapat produktif dan membrikan nilai tambah bagi 
persyarikatan 
 

9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
A. Visi Transformasi 

Meningatnya kapasitas, daya saing, posisi tawar, dan 
intensitas pemberdayaan masyarakat menuju 
kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan 
berkeadaban. 
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B. Program Transformasi 
a. Peningkatan kapasitas pengorganisasian kerja-kerja 

pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. 
b. Pengembangan model-model pemberdayaan 

masyarakat untuk komunitas buruh, petani, 
peternak, dan komunitas marginal. 

c. Advokasi kebijakan publik dan pendampingan untuk 
komunitas buruh, petani, peternak, dan komunitas 
marginal. 

d. Perluasan jaringan dan hubungan kerjsama baik di 
lingkungan persyarikatan maupun dengan lembaga 
terkait dalam rangka pengembangan civil society. 
 

10. Bidang Hukum dan HAM 
A. Visi Transformasi 

Berkembangnya kesadaran dan advokasi di lingkungan 
Persyarikatan atas persoalan-persoalan hukum dan hak 
asasi manusia yang dihadapi masyarakat sebagai wujud 
dakwah amar ma’ruf dan nahi munkar. 
 

B. Program Transformasi 
a. Memperluas jaringan dan usaha peningkatan 

kesadaran di Persyarikatan Muhammadiyah dalam 
melakukan advokasi dan pemberdayaan atas 
persoalan-persoalan hukum dan hak asasi manusia 
yang dihadapi masyarakat khususnya kaum dhu’afa. 

b. Melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang 
kesadaran hukum dan hak asasi manusia melalui berbagai 
lembaga sosial termasuk lewat jalur pendidikan. 

c. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah dan 
berbagai lembaga untuk kepentingan penegakkan 
hukum dan hak asasi manusia, termasuk dalam 
pemberatasan korupsi, menjadikan AUM sebagai 
sekolah anti korupsi. 

d. Menginisiasi berdirinya Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah, agar kebutuhan akan 
pendampingan dan konsultasi persoalan – persoalan 



75Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4

 

hukum yang secara khusus dihadapi oleh 
Persyarikatan dan AUM,  secara umum warga 
masyarakat dapat terbantu 

 
11. Bidang Lingkungan Hidup 

A. Visi Transformasi 
Berkembangnya kesadaran dan perilaku ramah 
lingkungan di kalangan masyarakat serta warga 
Muhammadiyah sebagai wujud dakwah amar ma’ruf dan 
nahi munkar dalam penyelamatan lingkungan hidup. 

 
B. Program Transformasi 

a. Menyusun pedoman/tuntunan baik prinsip maupun 
teknis yang menjadi acuan bagi usaha-usaha 
penyelamatan lingkungan sebagai wujud dakwah Islam 
di bidang lingkungan. 

b. Mengintensifkan sosialisasi sadar dan perilaku 
ramah lingkungan dalam berbagai model aksi 
penyelamatan lingkungan. 

c. Mengembangkan pendidikan lingkungan hidup guna 
membangun kesadaran dan perilaku ramah 
lingkungan, penanaman, penghijauan di seluruh 
tingkatan dan lini organisasi sehingga 
Muhammadiyah menjadi pioner dalam gerakan 
lingkungan. 

d. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, 
kelembagaan, dan jaringan Muhammadiyah dalam 
gerakan pendampingan, advokasi, dan penyelamatan 
lingkungan. 

e. Mengintensifkan kerjasama dengan berbagai 
lembaga, baik pemerintah maupun swasta dan 
komunitas-komintas masyarakat, dalam 
penyelematan lingkungan dan mengembangan 
pembangunan berkelanjutan. 

 
12. Bidang Pustaka dan Informasi 

A. Visi Transformasi 
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Terbangunnya budaya pustaka dan informasi sebagai 
organisasi Islam modern di tengah dinamika 
perkembangan masyarakat yang kompleks. 
 

B. Program Transformasi  
a. Secara sungguh-sungguh menginisiasi penulisan 

buku sejarah Muhammadiyah Kota Metro, dengan 
menggali informasi dari sumber-sumber yang 
otentik baik tokoh maupun sumber-sumber data 
lainnya 

b. Menyusun database profile Muhammadiyah Kota 
Metro yang mampu menyuguhkan data 
Muhammadiyah Kota Metro secara komprehensif 
yang dapat diakses secara mudah, cepat, dan up to 
date 

c. Mengembangkan sistem informasi manajemen 
yang baik, dengan menyiapkan sistem yang dapat 
menyuguhkan data dan informasi yang valid, 
sehingga dapat menjadi dasar pengambilan 
kebijakan persyarikatan, serta dapat diakses 
dengan cepat melalui teknologi informasi melalui 
pengelolaan website Muhammadiyah Kota Metro. 
 

13. Bidang Pengembangan Cabang dan Ranting 
A. Visi Transformasi 

Hidup dan bergeraknya potensi cabang dan ranting 
dalam mendukung visi dan misi Persyarikatan 
Muhammadiyah.  
 

B. Program Transformasi 
a. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan di 

seluruh Cabang dan Ranting untuk meningkatkan 
kualitas pimpinan dan anggota dalam menggerakan 
organisasi agar kegiatan Muhammadiyah mampu 
dirasakan warga dan simpatisan setempat. 

b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan 
kegiatan/kajian - kajian di Cabang dan Ranting  
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c. Mengkoordir pembuatan  papan nama organisasi di 
Cabang dan Ranting 

d. Menghidup suburkan  pengajian Cabang dan Ranting 
Muhammadiyah sebagai wahana silaturahmi, 
penguatan ideologi dan ke-Islaman bagi Pimpinan, 
kader, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah. 
 

14. Bidang Zakat, Infak, dan Shadaqah 
A. Visi Transformasi 

Berkembangnya budaya zakat, infaq, shadaqah 
dikalangan warga Muhammadiyah dan umat muslim  
 

B. Program Transformasi 
a. Mengembangkan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat 

Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) sebagai 
Lembaga LAZ yang profesional, kredibel, jujur, dan 
amanah. 

b. Meningkatkan pemahaman tentang ZIS  kepada 
warga persyarikatan dalam kualitas sumberdaya, 
organisasi dan manajemen, administrasi, sinergi, 
dan pelayanan dalam menggerakkan, pengelolaan, 
dan pemanfaatan wakaf dan ZIS (zakat, infaq, dan 
shadaqah) dengan memobilisasi seluruh potensi. 

c. Optimalisasi usaha-usaha penggalian, pencarian, 
dan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah 
secara lebih proaktif, terorganisasi, dan terkelola 
dengan prinsip tatakelola yang baik untuk 
mendorong kegiatan sektor ekonomi produktif. 

d. Pengembangan pemanfaatan fungsi pengelolaan 
zakat, infaq, dan shadaqah ke hal-hal yang lebih 
produktif selain yang bersifat kedermawanan. 

e. Meningkatkan jaringan lembaga ZIS (Zakat, Infaq, 
Shadaqah) sehingga memiliki fungsi yang efektif, 
produktif, dan akuntabel dalam menjalankan 
kegiatannya. 
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15. Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik 
A. Visi Transformasi 

Berkembangnya partisipasi dan peran warga 
Muhammadiyah dalam dinamika kebangsaan yang 
didasari oleh prinsip akhlaqul karimah dan Khittah 
Perjuangan menuju terwujudnya kehidupan bangsa dan 
negara yang lebih maju, adil, makmur, bermartabat, dan 
berdaulat. 
 

B. Program Transformasi 
a. Mengintensifkan kajian-kajian khusus tentang isu-

isu strategis serta kebijakan nasional dan daerah 
yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.  

b. Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam upaya 
penguatan masyarakat sipil (civil society, 
masyarakat madani) serta penegakan demokrasi 
yang lebih substantif dan berperadaban mulia. 

c. Mengintensifkan gerakan aksi anti korupsi dengan 
mengembangkan jaringan dan kerjasama berbagai 
lembaga anti korupsi. 

d. Membangun jalinan dan jaringan yang sinergis 
antar kader dan simpatisan Muhammadiyah yang 
berada di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, 
dan lembaga-lembaga strategis lainnya guna 
meningkatkan peran strategis Muhammadiyah 
dalam kehidupan berbangsa dan negara.  
 

16. Bidang Seni Budaya dan Olah Raga 
A. Visi Transformasi 

Berkembangnya seni budaya yang bernapaskan Islam 
dan mencerahkan akal budi manusia sebagai makhluk 
yang berperadaban mulia. 

B. Program Transformasi 
a. Melaksanakan inventarisasi potensi seni budaya 

dan prestasi olah raga di Amal Usaha 
Muhammadiyah, Ortom, dan warga 
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Muhammadiyah, untuk memudahkan dalam pola 
pembinaan yang berkelanjutan 

b. Melaksanakan kompetisi secara rutin cabang seni 
budaya Islami, dan olah raga, sebagai ajang 
pembinaan prestasi dan silaturahmi antar AUM  

c. Melakukan kegiatan – kegiatan, kajian/diskusi seni 
budaya islami dan olah raga untuk memberikan 
arena aktualisasi positif untuk membendung 
praktik-praktik kesenian yang bertentang dengan 
norma – norma ajaran Islam dan meracuni akhlak 
generasi muda 

d. Meningkatkan pengadaan dan pengelolaan sarana, 
prasarana, pendidikan, produksi, dan 
pengembangan kesenian dan olah raga di 
lingkungan persyarikatan. 

e. Mendorong adanya sarana pengembangan seni, 
budaya Islami, Olah raga, dan rekreasi, sebagai 
sarana pembinaan prestasi, pengkaderan, dan 
rekreasi bagi warga Muhammadiyah  
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BAB IV 
PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM 

 
 
A. PRINSIP PENGORGANISASIAN DAN PENJABARAN 

 
Program Muhammadiyah jangka panjang dua puluh 

tahun (2005 - 2025) dan program lima tahun ke depan (2015 
- 2020) dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip 
pengorganisasian dan pelaksanaan sebagai berikut:  
1. Program Muhammadiyah hasil Muktamar ke-47 

merupakan program nasional/pusat (keseluruhan) yang 
menjadi acuan umum bagi perumusan dan pelaksanaan 
program di tingkat wilayah, daerah, cabang, ranting, 
organisasi otonom, dan amal usaha Persyarikatan sesuai 
dengan kewenangan, kepentingan, dan kondisi masing-
masing. 

2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertanggung jawab 
secara umum dan keseluruhan terhadap program 
Muhammadiyah 2015-2020, sedangkan pelaksanaan 
serta penjabaran program berada di tingkat daerah 
sebagai pusat adminstrasi pelaksanaan program. Artinya 
bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
menjadi tempat konsentrasi administrasi dan 
pelaksanaan program dengan pertimbangan lebih dekat 
ke arus bawah yakni cabang dan ranting serta lebih 
realistis dalam melakukan pengorganisasian dan 
pelaksanaan program Muhammadiyah sesuai dengan 
orientasi otonomi dan operasional program dari bawah 
(bottom-up). 

3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
mempunyai tiga fungsi yaitu pertama sebagai pelaksana 
kebijakan Pimpinan Pusat dan atau Wilayah dalam 
melaksanakan program umum nasional/wilayah, kedua 
bertanggung jawab dalam pengorganisasian secara 
umum terhadap pelaksanaan program di bawahnya, dan 
ketiga melaksanakan kebijakan-kebijakan khusus sesuai 
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dengan kewenangan dan kepentingan daerah masing-
masing.  

4. Khusus bagi Organisasi Otonom Muhammadiyah, 
program Muhammadiyah hasil Musyawarah Daerah ke-4 
menjadi acuan umum sesuai dengan prinsip-prinsip 
otonomi dan kekhususan organisasi otonom masing-
masing. 

5. Bagi amal usaha Persyarikatan, program Muhammadiyah 
hasil Musyawarah Daerah ke-4 merupakan kewajiban 
untuk menjadi sumber materi dan dilaksanakan sesuai 
dengan jenis dan kegiatan amal usaha masing-masing. 

6. Pengorganisasian dan pelaksanaan program tetap 
mempertimbangkan sistem satu atap dan lintas sektoral 
di bawah tanggungjawab Pimpinan Persyarikatan.  

7. Program Muhammadiyah Kota Metro secara umum 
dijabarkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Metro ke dalam Kebijakan Pelaksanaan Program 
Muhammadiyah Kota Metro sehingga menjadi sistem 
kegiatan yang operasional, baik program umum maupun 
bidang. 

 
B. PENGORGANISASIAN  DAN PENJABARAN  PROGRAM DI 

TINGKAT DAERAH 
 

1. Rumusan program Muhammadiyah tingkat daerah 
diputuskan dalam Musyawarah Daerah, yaitu berupa 
“Program Kerja Daerah Muhammadiyah Kota Metro” 
periode lima tahunan.  

2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
merupakan tempat konsentrasi administrasi 
pengorganisasian dan pelaksanaan program 
nasional/keseluruhan dan program wilayah 
Muhammadiyah agar tercapai kesuksesan program di 
tingkat bawah. 

3. Program tingkat daerah disusun dengan mengacu 
program nasional/pusat dan wilayah yang mekanisme, 
arah, dan pengorganisasiannya sebagai berikut: 
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a. Relevansi program dengan potensi dan 
permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di 
daerah yang bersangkutan. 

b. Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima 
tahun dan target tahunan. 

c. Kandungan program meliputi dua hal, yaitu:  
1) Kegiatan terprogram yang akan dilaksanakan 

oleh Pimpinan Daerah,  
2) Acuan program yang akan dijabarkan dalam 

Program Muhammadiyah di tingkat cabang dan 
ranting, serta Program Ortom dan Amal Usaha di 
tingkat daerah. 

 
C. PENGORGANISASIAN  DAN PENJABARAN  PROGRAM DI 

TINGKAT CABANG 
 

1. Rumusan program Muhammadiyah tingkat Cabang 
diputuskan dalam Musyawarah Cabang, yaitu berupa 
“Program Kerja Cabang Muhammadiyah” periode lima-
tahunan. 

2. Program tingkat Cabang disusun dengan mengacu 
program nasional/pusat, wilayah, dan daerah yang 
mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai 
berikut: 
a. Relevansi program dengan potensi dan 

permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di 
Cabang yang bersangkutan. 

b. Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima 
tahun dan target tahunan. 

c. Kandungan program meliputi dua hal, yaitu:  
1) Kegiatan terprogram yang akan dilaksanakan 

oleh Pimpinan Cabang,  
2) Acuan program yang akan dijabarkan dalam 

Program Muhammadiyah di tingkat ranting, serta 
Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat 
cabang. 
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D. PENGORGANISASIAN  DAN PENJABARAN  PROGRAM DI  
TINGKAT  RANTING 

 
1. Rumusan program Muhammadiyah tingkat ranting 

diputuskan dalam Musyawarah Ranting, yaitu berupa 
“Program Kerja Ranting Muhammadiyah” periode lima-
tahunan. 

2. Program tingkat Ranting disusun dengan mengacu 
program nasional/pusat, wilayah, daerah, dan cabang 
yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai 
berikut: 
a. Relevansi program dengan potensi dan permasalahan 

(masyarakat dan Persyarikatan) di Ranting yang 
bersangkutan. 

b. Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima 
tahun dan target tahunan. 

c. Kandungan program meliputi tiga hal, yaitu:  
1) Kegiatan terprogram yang akan dilaksanakan oleh 

Pimpinan Ranting,  
2) Acuan program yang akan dijabarkan dalam 

Program Muhammadiyah di tingkat Ranting, 
serta Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat 
Ranting,  

3) Mengorganisasikan dan mengoperasionalkan 
pelaksanaan kegiatan di lingkungan 
anggota/jama’ah. 

 
E. PENGORGANISASIAN  DAN PENJABARAN  PROGRAM OLEH 

ORTOM  
 

1. Setiap organisasi otonom memiliki kewenangan, 
mekanisme, dan kekhususan masing-masing dalam 
merumuskan program dan kebijakan sesuai dengan 
otonomi masing-masing; tetapi tidak boleh bertentangan 
dengan program Muhammadiyah.  

2. Seluruh organisasi otonom dapat mengembangkan 
jaringan kerjasama dan program yang terpadu sesuai 
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dengan kepentingan dan asas efektivitas-efisiensi, baik 
yang menyangkut sumberdaya insani, dana, potensi, dan 
peluang yang tersedia dengan tetap berpijak pada 
prinsip-prinsip yang ditetapkan Pimpinan Persyarikatan.  

3. Mengembangkan kemandirian dengan menggalang 
keterpaduan dan jaringan kelembagaan dalam 
melaksanakan program masing-masing organisasi 
otonom. 
 

F. PELAKSANAAN PROGRAM OLEH MAJELIS DAN LEMBAGA 
 

1. Majelis dan lembaga sebagai unsur pembantu pimpinan 
Persyarikatan berfungsi sebagai pelaksana program 
Muhammadiyah sesuai dengan jenis dan bidang yang 
ditanganinya, serta tidak dibenarkan menentukan 
kebijakan yang melampaui kewenangan Pimpinan 
Persyarikatan. 

2. Kebijakan-kebijakan majelis dan lembaga dalam 
melaksanakan program dan kegiatan bersifat 
operasional, sedangkan kebijakan-kebijakan strategis 
dalam bidangnya masing-masing harus memperoleh 
persetujuan pimpinan Persyarikatan sesuai dengan 
mekanisme organisasi yang berlaku.  

3. Dalam penjabaran dan pelaksanaan program oleh majelis 
dan lembaga harus diterapkan prinsip operasional yang 
bersifat efektif, efisien, realistis, dan berorientasi pada 
bidang masing-masing, serta dapat mencapai target yang 
digariskan. 

4. Penjabaran program Muhammadiyah oleh masing-
masing Majelis dan Lembaga cukup dilakukan melalui 
rapat kerja Majelis dan Lembaga di tingkat masing-
masing. Sedangkan fungsi-fungsi koordinasi, 
pengendalian, evaluasi, dan tahap-tahap 
pengorganisasian lainnya dilakukan sesuai dengan 
mekanisme organisasi yang berlaku. 
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G. PELAKSANAAN PROGRAM OLEH AMAL USAHA 
 

1. Rumusan program Amal Usaha Muhammadiyah 
dilakukan dengan mengacu secara umum pada :  
a. Program Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
b. Program Pimpinan Wilayah Muhammadiyah,  
c. Program Pimpinan Daerah Muhammadiyah,  
d. Program Majelis terkait, sesuai dengan jenis/bidang 

amal usaha yang bersangkutan. 
2. Rumusan program amal usaha disusun secara fleksibel, 

sesuai dengan Statuta, Qaidah atau Pedoman Amal Usaha 
yang bersangkutan, dengan mengindahkan prinsip-
prinsip penyusunan program sebagaimana tercantum 
pada Program Muhammadiyah dan tetap terikat pada 
nilai-nilai dan peraturan Persyarikatan.  

3. Perumusan program amal usaha hendaknya disusun 
secara dinamis dengan memperhatikan kebutuhan dan 
permasalahan serta potensi jenis/bidang garap di tempat 
amal usaha berada.  

4. Perumusan dan penjabaran Program Amal Usaha secara 
rinci ditetapkan oleh majelis yang terkait yang kemudian 
dibakukan dalam kegiatan amal usaha yang 
bersangkutan. 

5. Pelaksanaan program di lingkungan Amal Usaha 
Muhammadiyah selain mengacu pada landasan dan 
prinsip Program Muhammadiyah, juga dikembangkan 
kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang semakin 
mengarah pada kualitas sesuai dengan jenis/bidang dan 
tujuan amal usaha yang bersangkutan. 
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BAB V 
KHATIMAH 

 
 

Program Muhammadiyah sebagai rangkaian kegiatan 
merupakan perwujudan operasional dari pelaksanaan usaha 
Persyarikatan menuju pencapaian terwujudnya masyarakat 
Islam yang sebenar-benarnya. Program Muhammadiyah 
sekaligus sebagai bagian terpadu dan tidak terpisahkan dari misi 
dakwah dan tajdid yang dilaksanakan Muhammadiyah selaku 
gerakan Islam. Dengan demikian melalui program yang 
dilaksanakannya Muhammadiyah harus mampu membawa 
perubahan konstruktif yang bersifat pencerahan dalam bentuk 
membebaskan, memberdayaan, dan memajukan kehidupan 
anggota Persyarikatan maupun umat Islam, masyarakat/bangsa, 
serta umat manusia keseluruhan. 

Program Muhammadiyah sebagai bagian dari ikhtiar 
yang terorganisasi dalam melaksanakan usaha-usaha dan 
mencapai visi Persyarikatan dituntut untuk dilaksanakan 
seoptimal mungkin dalam mendekatkan atau bahkan mencapai 
tujuan Muhammadiyah, yaitu terbentuknya masyarakat Islam 
yang sebenar-benarnya. Karena itu segenap potensi, 
kemampuan, dana, daya dukung, dan infrastruktur organisasi 
harus dikerahkan dalam melaksanakan dan menyukseskan 
program Muhammadiyah tersebut. Berkaitan dengan itu, 
keberhasilan kepemimpinan Muhammadiyah di setiap tingkatan 
dan lini Persyarikatan pun salah satu tolok ukurnya terletak 
dalam membawa keberhasilan pelaksanaan program 
Muhammadiyah. 

Pelaksanaan program Muhammadiyah juga memerlukan 
komitmen (niat dan pengkhidmatan) yang tinggi, kerja keras, 
dan kerjasama yang kuat di seluruh lingkungan Persyarikatan 
sesuai dengan etos tajdid, jihad, dan ibadah dalam melaksanakan 
misi Muhammadiyah menuju terwujudnya masyarakat Islam 
yang sebenar-benarnya. Adapun hal-hal yang bersifat teknis 
operasional bila perlu akan ditindak-lanjuti dengan petunjuk 
pelaksanaan program terutama yang berkaitan dengan 
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pengorganisasian di tingkat Daerah, Cabang, dan Ranting 
sehingga memudahkan pelaksanaannya.  

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan program 
Muhammadiyah sebagai bagian dari usaha dakwah amar makruf 
nahi munkar tergantung pada kesungguhan ikhtiar dan do’a dari 
seluruh warga, kader, dan pimpinan Persyarikatan dalam ikhtiar 
mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat, serta 
dalam meraih karunia dan ridha Allah Subhanahu Wata’ala. 
 
 
 

 
  



88 Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4



89Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4

SUSUNAN MAJELIS DAN LEMBAGA 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
KOTA METRO PERIODE 2015 – 2020
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PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
KOTA METRO 

 
SURAT KEPUTUSAN 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 
Nomor : 023/KEP/III.0/D/2016 

 
TENTANG 

SUSUNAN MAJELIS DAN LEMBAGA 
PDM KOTA METRO PERIODE 2015 -2020 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

 
Memperhatikan : 1. Keputusan Musyawarah Daerah 

Muhammadiyah Kota Metro ke – 4 
yang diselenggarakan pada tanggal 
30-31 Januari 2016 bertempat di 
Komplek Muhammadiyah Metro Pusat  
tentang Pemilihan Anggota Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
periode 2015-2020 

2. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah Lampung 
No.06/KEP/II.0/D/2016 tanggal 06 
Jumadil Awal 1437 H /16 Februari 
2016 tentang Penetapan Ketua dan 
Anggota PDM Kota Metro periode 
2015 -2020 
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Menimbang : Bahwa susunan dan personalia Pengurus 
Majelis, Lembaga Pimpinan Daerah  
Muhammadiyah Kota Metro periode 
2015-2020 perlu ditetapkan dengan surat 
keputusan 

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah 
pasal 13 

2. Anggaran Rumah Tangga 
Muhammadiyah pasal 12 

Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat 
Pimpinan Daerah  Muhammadiyah Kota 
Metro tanggal 14 Februari, 9 Maret 2016 
dan tanggal 10 April 2016 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : SUSUNAN DAN PERSONALIA  MAJELIS, 

LEMBAGA PIMPINAN DAERAH  
MUHAMMADIYAH KOTA METRO 
PERIODE 2015 -2020 

Pertama : Susunan pengurus Majelis, Lembaga 
Pimpinan Daerah  Muhammadiyah Kota 
Metro periode 2015 -2020 adalah 
sebagaimana tersebut pada lampiran I s.d. 
XVII surat keputusan ini 

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal  
ditetapkan sampai habis masa jabatannya. 

Ketiga  Surat keputusan ini disampaikan kepada 
masing-masing yang bersangkutan untuk 
di laksanakan sebagai amanah 

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam penetapan surat 
keputusan ini akan dicabut kembali atau 
diadakan perbaikan seperlunya. 
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Ditetapkan di  :   Metro 
Pada Tanggal  :   02  Rajab      1437 H 
        10   April      2016 M 
 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

Ketua, 
 
 

 
H. M. DAUD SIDDIQ, BA 

NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 

 
Drs. H. HAIRUDDIN RUSTAM 

NBM.580 496 
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Lampiran I : Surat Keputusan Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor  :  023/KEP/III.0/D/2016 
Tanggal  :  02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang          :  Susunan Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
Periode  2015-2020 

 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  KOTA METRO 
PERIODE 2015-2020 

 
 

Ketua   :  H. Ahmad Sujino, M.Pd.I 
Wakil  Ketua  :  Drs. A. Jamil, M.Sy. 
 
Sekretaris  :  Eko Setiawan, M.Kom.I 
 
Anggota  :  Drs. H. Susanto 

     H. Pirngadi, Lc,.M.Sy. 
   Ali Murtadlo, M.Pd.I 
   Bairus Salim, M.Pd.I 

           Burhan Isro’I, M.Pd.I  
         
       Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Metro 
 

Ketua, 
 
 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran II : Surat Keputusan Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor  : 023/KEP/III.0/D/2016 
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  : Susunan Pengurus Majelis Tabligh  Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Kota Metro  Periode 
2015-2020 

 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
MAJELIS TABLIGH 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  KOTA METRO 
PERIODE 2015-2020 

 
Ketua  :  H. Abdurrahim Hamdi, Lc,.MA 
Wakil Ketua  :  Gariyanto, M.Pd.I 
Sekretaris  :  Hiban Najib Saputra , S.Pd.I  
Anggota  :  Drs. H. Junaidi Songidan, M.Sos.I 

Nur Hanifurrahman, S.Sos.I   
Mustoto, M.Pd.I   
Wawan Trans Pujianto, M.Kom.I   
M. Agus Salim, S.Pd.I 
Nur Rohman, S.Pd.I 

    
Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Metro 
 

Ketua, 
 
 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran III : Surat Keputusan Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor :  023/KEP/III.0/D/2016 
Tanggal  :  02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M 
Tentang  :  Susunan Pengurus Majelis Dikdasmen  

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
Periode 2015-2020 

 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
MAJELIS DIKDASMEN 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  KOTA METRO 
PERIODE 2015-2020 

 
Ketua    : Dr. Agus Sujarwanta, M.Si 
Wakil  Ketua  : Busro, S.Ag 
 
Sekretaris    : Zaenal Abidin, M.Pd.I 
 
Bidang  Pendidikan Dasar ; 
Drs. H. Hamim Hamzah 
Drs. H. Rokhiman, MM 
Drs. H. Djumari Siddiq, 
Drs. H. Siswantoro, M.Pd 
Dra. Ratna Dewi, M.Pd 
 
Bidang Pendidikan Menengah; 
Drs. H. Suwahab 
Drs. Partono, M.Pd 
Drs. Mardani Usman, M.Pd 
Dra. Hj. Tugirah, M.Pd 
Dra. Suindriyati, M.Pd. 
Dr. H. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed 
 
Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan; 
Drs. Joko Widodo, M.Pd 
Gunawan Santoso, M.Pd.I 
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Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran IV :  Surat Keputusan Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor  :  023/KEP/III.0/D/2016 
Tanggal  :  02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M 
Tentang  :  Susunan Pengurus Majelis Pendidikan Kader  

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
Periode 2015-2020 

 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
MAJELIS  PENDIDIKAN KADER 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  KOTA METRO 
PERIODE  2015-2020 

 
Ketua   : M Khoeroni, M.Sos.I 
Wakil. Ketua  : Imam Sapii, S.Pd  
Sekretaris   : Andi Pebriudin, S.Pd. 
Anggota   : Ali Musyafa, S.Ag. 

Ali Mustofa, S.Pd.I 
Yeti Aulia Sari  
Tri Hanifah, M.Pd.I 
Dede Sumardi, S.Pd 
M Barkah Salim, M.Pd 
Rudi Utomo, S.Pd 
Maysaroh, S.Ag 
Siti Zuhrotun Isnaini 
Agus Wibowo 
Harbi Gemeli Putra 
M. Rasyid 
Aisyiyah 
Pemuda Muhammadiyah 
Nasyiatul Aisyiyah 
Ikatan Pelajar Muhammadiyah 
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
Hizbul Wathon 
Tapak Suci Putra Muhammadiyah 
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Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran V : Surat Keputusan Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor : 023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M 
Tentang  : Susunan Pengurus Majelis Pembina Kesehatan

 Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
 MetroPeriode 2015 -2020 

 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 

MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

PERIODE  2015-2020 
 

Ketua    : Drs. H. Sudarso 
Wakil. Ketua   : Drs. H. Budi Pranoto 
Sekretaris   : H. Bekti Satriadi, M.Pd 
Wk. Sekretaris  : Dr. Yusro Hadi Maksum, M.Kes.  
Bendahara   : Hj. Emfitri, S.H 
 
Bidang Pengembangan Pelayanan Kesehatan (RS) 
dr. Agung Budi Prasetyo, Sp.PD. 
dr. Nanang Salman Saleh, Sp.B. 
NS. Sidik Afrizar, S.Kep 
 
Bidang Pendidikan Kesehatan dan Pengembangan 
Sumber Daya Insani 
dr. Milada 
Dr. Dessy Hermawan S. Kep, Ns, M. Biomed. 
Sukisworo, S.KM. 
 
Bidang Pengembangan Jaringan, Pelayanan Kesehatan 
Dasar dan Pembiayaan Kesehatan 
dr. Makmuri Adnan, Sp..Rad. 
dr. Indrayanto, Sp,.Rad. 
SI Winarto 
Bidang Aset, Pembangunan dan Perbendaharaan 
H. Sudibyono 
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H. Suwandi, S.IP,MM 
Triyono, Amd.  

 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Metro 
 

Ketua, 
 
 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran VI : Surat Keputusan Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor : 023/KEP/III.0/D/2016 
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M 
Tentang  : Susunan Pengurus Majelis Wakaf dan

 Kehartabendaan Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro Periode 2015-2020  

 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 

MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  KOTA METRO 

PERIODE 2015-2020 
 
 

Ketua   : Sardi, ST, MM 
Wakil Ketua : H. Sukri Jalili   
 
Sekretaris  : Guritno,  S.Ag 
Bendahara : Walid Muhdam, S.Ag. 
 
Anggota   : Ahmad Gunawan, M.Sy. 

H. Sutimin 
Muhlan, BA 
Drs. H. Jasmin 
Drs. Paniyo 
Ketua Majelis Wakaf PCM Se-Kota Metro 

 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Metro 
 

Ketua, 
 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran VII : Surat Keputusan Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor   : 023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  : Susunan Pengurus Majelis  Ekonomi Dan 

Kewirausahaan Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro Periode 2015 -2020 

 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 

MAJELIS  EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  KOTA METRO 

PERIODE 2015 -2020 
 

Ketua    : Anna Morinda, S.E,.MM 
Wakil Ketua  : Slamet Tedy Siswoyo, SE, M.EI 
 
Sekretaris   :  Robbi K Saputra, SP,.M.Si 
Bendahara :  H. Agus Purwono   
 
Anggota : Drs. H. Samijo Jarot, MBA. 
  : Drs. H. Heriyanto 

: Abu Mansyur Al-Maturidi, SE 
 : H. Arifin Wahadi 
 : Nedi Hendri, S.E,.M.Si, Akt. 
 : H. Nia Hendayani, S.E 
 : Drs. H. Purwiro Harjati, M.Pd 
 : H. A. Zainal Anhar, S.E 
 : Dores, S.E 

 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Metro 
Ketua, 

 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran VIII : Surat Keputusan Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor  : 023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  : Susunan Pengurus Majelis Hukum Dan HAM 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
Periode 2015 -2020 

  
SUSUNAN DAN PERSONALIA 
MAJELIS HUKUM DAN HAM 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 
PERIODE 2015-2020 

 
Ketua   : Dr. Azmi Syahputra, S.H,.M.H. 
Wakil Ketua  : Doni Mariska, S.H 
 
Sekretaris  : Suwarno, S.H 

 
Anggota   : Zaki Mubaroq, S.H 

 : Gajah Mada, S.H 
 : H. Hadri Abunawar, S.H,.M.H 
 : Dr. Suhairi, M.H 
 : Prima Angkupi, S.H,.M.H,. MKn. 
 : Tirta Gautama, S.H,.M.H 
 : Eka Adiyaksa, S.H 

 
  

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran IX : Surat Keputusan Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor  : 023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  : Susunan Pengurus Majelis Lingkungan Hidup  

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro 
Periode 2015 -2020 

 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 

MAJELIS LINGKUNGAN HIDUP 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

PERIODE 2015-2020 
 

Ketua   : Dr. Agus Sutanto, M.Si 
Wakil Ketua  : Slamet, S.P 
 
Sekretaris  : Dharma Setiawan, MA 
 
Anggota   : Dr. Achyani, M.Si 

 : Drs. H. Sugono, M.Pd.I 
 : M Siddiq Purnomo, M.Si 
 : Faris Astra Mahindra, S.Psi 
 : Hafidz Al-Atho’, S.Pd 

    
  

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran X : Surat Keputusan Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor : 023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  : Susunan Pengurus Majelis Pustaka dan

 Informasi  Pimpinan Daerah Muhammadiyah
 Kota Metro Periode 2015 -2020 

 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
MAJELIS  PUSTAKA DAN INFORMASI 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  KOTA METRO 
PERIODE 2015-2020 

 
Ketua  : Suhendi, M.Pd 
Wakil Ketua : Lefran S.Sasabone, S.Kom 
Sekretaris : Nurris Septa Pratama, M.Pd.     
Anggota  : Eko Sumanto, S.Pd.I 
   : M Munawar, S.Pd.I 
   : M. Nur, M.Kom.I 
   : Siti Fatonah, M.Pd.I 
   : Sin Hadiyah, M.Pd.I 
   : Nuni Nuryamah, S.Pd.I 
   : Ade Kusuma Ardani 
   : Faiz Nur Fajri, S.Pd.I 
   : Darso 
   : Irfan Fauzi 

    
Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Metro 
 

Ketua, 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran  XI : Surat Keputusan Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor  : 023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  : Susunan Pengurus Majelis Pelayanan Sosial

 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro
 Periode 2015 -2020 

 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
MAJELIS PELAYANAN SOSIAL 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 
PERIODE 2015 - 2020 

 
Ketua   : H. Sabirin Yusuf, S.Ag. 
Wakil Ketua : Drs. H. Qomaru Zaman, MA 
 
Sekretaris  : H. Tukijo, S.Ag, M.Sy 
 
Anggota  :  Mashuriyanto Mr. 

    Ihwan, S.Ag. 
    dr. Hanif 
    Azizi Sulaiman Hasan, S.Kom 
    Ibni Dhahari, S. Kom 

  
Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Metro 
 

Ketua, 
 
 

 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran XII :  Surat Keputusan Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor : 023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  : Susunan Pengurus Majelis Pemberdayaan

 Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah
 Kota Metro Periode 2015 - 2020 

 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 

MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA METRO 

PERIODE 2015-2020 
 

Ketua   : Giyono, S.Ag 
Wakil Ketua : Drs. H. Sukino, MM 
 
Sekretaris  : Yasmika Baihaqi, M.Pd 
 
Anggota : Ir. Eko Pujo Widodo 
    M.W. Kusuma, M.Si 
                 Yudho, S.PT. 
                 Wahyudi, S.Ag 
                 Heri Setiawan 

  Asrofi, Amd. 
  Anwar 
  Supanto 
  Triyono Adi Saputra 
  Nanang Ari Wibowo, S.Pd 

 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Metro 
 

Ketua, 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran XIII : Surat Keputusan Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor  : 023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  : Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan

 Cabang Dan  Ranting Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro Periode 2015 -2020 

 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 

LEMBAGA PENGEMBANGAN CABANG DAN RANTING 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 

KOTA METRO PERIODE 2015-2020 
 

Ketua   : Drs. Mukhisban 
Wakil Ketua : H. Mushonif, SP. 
Sekretaris  :  Zeni Mahmud, S.Pd.I 
Anggota  :  H. Ahmad Choliq, S.Pd 

   Muslihudin, S.Kom.I 
   Sukarman, S.Pd.I 
   Aris Sumanto, S.Sos.I 

   
 Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Metro 
 

Ketua, 
 
 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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LampiranXIV :  Surat Keputusan Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor  : 023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  : Susunan Pengurus LAZISMU Pimpinan Daerah

 Muhammadiyah Kota Metro Periode 2015 -    2020 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
LAZISMU 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
KOTA METRO PERIODE 2015-2020 

 
Ketua   : Ismail NS, S.Ag 
Wakil Ketua : Drs. Ruslani 
Sekretaris  :  Agus Pujianto, M.Pd 
Anggota  :  Sujak, S.Ag 

Sukardi, S.Ag 
Supriyono, S.Pd. 
Samson Fajar, M.Sos.I 
Rudion, M.Pd.I 
Hendri Suryadi, S.Pd.I 
Eko Nugroho, S.Pd.I 
Hari Ardianto, S.Pd 
Azis Muslim 
Arif Rahman A, M.Pd. Si 
Sugeng Santoso 
Adib Wirdan Widiatmoko, S.Pd. Kons. 

   
 Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Metro 
 

Ketua, 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran XV : Surat Keputusan Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor  : 023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  : Susunan Pengurus Lembaga  Hikmah dan

 Kebijakan Publik Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro Periode 2015 -2020 

 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
LEMBAGA HIKMAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
KOTA METRO PERIODE 2015-2020 

 
Ketua   : Kholid Muhdam, S.Ag 
Wakil Ketua : M Nurcholis MK, S.IP 
Sekretaris  :  Jani, S.H 
Anggota  :  Ridwan Saifuddin, M.Si 

   Andi Kardinal, MM 
   Bambang Setiawan, MM 
   Okta, S.H.,M.H 
   Yusuf Ridho Billah 
   Adi Surya 
   Harbi Gemeli Putra 

 
   

 Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran XVI :  Surat Keputusan Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor  :  023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  :  02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  :  Susunan Pengurus Lembaga Seni  Budaya dan

 Olahraga Pimpinan Daerah Muhammadiyah
 Kota Metro Periode 2015 -2020 

 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 

LEMBAGA SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 

KOTA METRO PERIODE 2015-2020 
 

Ketua   : Bisri Mustofa, S.Pd 
Wakil Ketua : Budiyanto, S.Pd 
Sekretaris  :  Samsul Hadi, S.Pd.I 
Anggota  :  Sangidun Hamid, S.Sos.I 

   Suhono, S.E. 
   Agus Pramono, S.Pd 
   Catur Rahmad 
   Deni Permana, S.Pd. 
   Ridwan Awaludin. 
   Ahmad Fatoni, S.Pd 
   Djihad Mujiono 
   Sugiarto S.Pd.I 
   Agus 
   Lukman Wiganda, S.Pd. 

   
 Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Metro 
 

Ketua, 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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Lampiran XVII : Surat Keputusan Pimpinan Daerah
 Muhammadiyah Kota Metro 

Nomor  : 023/KEP/III.0/D/2016  
Tanggal  : 02 Rajab  1437 H / 10 April 2016 M  
Tentang  : Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan

 Pesantren Pimpinan Daerah Muhammadiyah
 Kota Metro Periode 2015 -2020 

 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 

LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 

KOTA METRO PERIODE 2015-2020 
 

Ketua   : Ir. H. Furqoni  AM,  
Wakil Ketua : Drs. H. Amin Nurdin, MA. 
Sekretaris  :  M Arqom, S.Ag 
Anggota  :  H. Darwis, Lc 

   Umar Hasbi Asidiqi, S.Kom.I 
   H. Indrawadi 
   Ahmad Kholil, S.H.I 
   Ahmad Rifa’I, S.Pd.I 
   Hj. Mulia IM,. Apt,. MM. 

   
 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Metro 

 
Ketua, 

 
 
 
 

Hi. M. Daud Siddiq, BA 
NBM.468630 

Sekretaris, 
 
 
 
 

Drs. Hi. Hairuddin Rustam 
NBM. 580 496 
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ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN 
RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH
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ANGGARAN DASAR 
 

M U H A M M A D I Y A H 
 

MUQADDIMAH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala 
puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah 
dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari 
kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya 
kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk 
kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang 
telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak 
tersesat.” (QS; Al-fatihah : 1-7) 
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“Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM 
dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shallallahu 
‘alaihi wasallam”. 
 

AMMA BAD’U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu 
adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber’ibadah serta 
tunduk dan tha’at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan 
yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.  

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat 
iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Masyarakat 
yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah 
dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan 
gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum 
Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan 
hawa nafsu.  

Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi 
yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok 
hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.  

Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum 
yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap 
orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.  

Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh 
sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, 
dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk 
mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.  

Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan 
sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, 
terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari 
Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: 
beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya 
mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk 
menjelmakan masyarakat itu di dunia ini, dengan niat yang 
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murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata - mata dan hanya 
mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta 
mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala 
perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati 
menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa 
dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan 
penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang 
Maha Kuasa. 

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang 
demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong 
oleh firman Allah dalam Al-Qur’an: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada 
ke- Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada 
keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia “ 
(QS Ali-Imran:104) 
 

Pada tanggal 8 Dzulhiijah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 
1912 Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu 
persyarikatan sebagai “gerakan Islam” dengan nama 
“MUHAMMADIYAH” yang disusun dengan Majelis-Majelis 
(Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti peredaran zaman serta 
berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan 
dalam permusyawatan atau Muktamar.  

Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban 
mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah 
Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna mendapat karunia dan 
ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat 
yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah 
yang melimpah-limpah, sehingga merupakan:  
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“Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah 
perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun”. 
 

Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat 
Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga “Jannatun 
Na’im” dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim. Adapun 
Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai 
berikut: 

 
BAB I 

NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 1 
Nama 

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah. 

Pasal 2 
Pendiri 

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 
8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 
1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas. 

Pasal 3 
Tempat Kedudukan 

Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta. 
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BAB II 
IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG 

Pasal 4 
Identitas dan Asas 

1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf 
Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur`an dan As-
Sunnah. 

2) Muhammadiyah berasas Islam. 

Pasal 5  
Lambang 

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua 
belas, di tengah bertuliskan           (Muhammadiyah) dan 
dilingkari kalimat                                                                  (Asyhadu an 

lã ilãha illa Allãh wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allãh) 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA 

Pasal 6 
Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan 
menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat 
Islam yang sebenar-benarnya 

 

. 
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Pasal 7 
Usaha 

1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah 
melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid 
yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. 

2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal 
usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan 
penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, 
program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah. 

BAB IV 
KEANGGOTAAN 

Pasal 8 
Anggota serta Hak dan Kewajiban 

1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas: 
a. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia beragama 

Islam. 
b. Anggota Luar Biasa ialah orang Islam bukan warga 

negara Indonesia. 
c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam 

yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena 
kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu 
Muhammadiyah. 

2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan 
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 
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BAB V 
SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI 

Pasal 9 
Susunan Organisasi 

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas: 
1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau 

kawasan 
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat 
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau 

Kabupaten 
4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi 
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara 

 
 

Pasal 10 
Penetapan Organisasi 

1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas 
lingkungannya ditetapkan oleh PimpinanPusat. 

2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya 
ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah. 

3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya 
ditetapkan oleh Pimpinan Daerah. 

4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil 
ketetapan lain. 

BAB VI 
PIMPINAN 

Pasal 11 
Pimpinan Pusat 

1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin 
Muhammadiyah secara keseluruhan. 
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2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas 
orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu 
masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir. 

3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari 
dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih. 

4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris 
Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar. 

5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila 
dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir. 

6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah 
seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah 
seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk 
tindakan di dalam dan di luar pengadilan. 

Pasal 12 
Pimpinan Wilayah 

1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam 
wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat. 

2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas 
orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa 
jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah 
Wilayah. 

3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat 
dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah 
terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah. 

4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila 
dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada 
Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan 
ketetapan Pimpinan Pusat. 

Pasal 13 
Pimpinan Daerah 

 
1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam 

daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di 
atasnya. 
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2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan 
orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa 
jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah 
dipilih dalam Musyawarah Daerah. 

3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah 
dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah 
terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah. 

4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila 
dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada 
Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan 
ketetapan Pimpinan Wilayah. 

 
Pasal 14 

Pimpinan Cabang 
 

1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam 
Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di 
atasnya. 

2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh 
orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa 
jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah 
Cabang. 

3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah 
dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang 
terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang. 

4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila 
dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada 
Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan 
ketetapan Pimpinan Daerah. 

Pasal 15 
Pimpinan Ranting 

1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam 
Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di 
atasnya. 
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2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima 
orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa 
jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah 
Ranting. 

3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang 
dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting 
terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting. 

4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila 
dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada 
Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan 
ketetapan Pimpinan Cabang. 

Pasal 16 
Pemilihan Pimpinan 

1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah. 
2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur. 
3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam 

Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 17 
Masa Jabatan Pimpinan 

1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan 
Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun. 

2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan 
Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat 
dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-
turut. 

3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat 
Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang 
serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, 
Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah 
disahkan oleh Pimpinan di atasnya. 



127Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4

 

Pasal 18 
Ketentuan Luar Biasa 

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan 
ketentuan pada pasal 12 sampai dengan pasal 17, Pimpinan 
Pusat dapat mengambil ketetapan lain. 

Pasal 19 
Penasihat 

1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat. 
2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga. 

BAB VII 
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN 

Pasal 20 
Majelis dan Lembaga 

1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.  
2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan 

sebagian tugas pokok Muhammadiyah. 
3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang 

menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.  
4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu 

Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

BAB VIII 
ORGANISASI OTONOM 

Pasal 21 
Pengertian dan Ketentuan 

1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah 
Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah 
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tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh 
Pimpinan Muhammadiyah. 

2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan 
organisasi otonom khusus. 

3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi 
Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing 
berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Muhammadiyah. 

4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom 
ditetapkan oleh Tanwir. 

5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 

 
BAB IX 

PERMUSYAWARATAN 

Pasal 22 
Muktamar 

1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam 
Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas 
tanggung jawab Pimpinan Pusat. 

2) Anggota Muktamar terdiri atas: 
a. Anggota Pimpinan Pusat 
b. Ketua Pimpinan Wilayah 
c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah 
d. Ketua Pimpinan Daerah 
e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan 

Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan 
perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah 

f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat. 
3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun. 
4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam 

Anggaran Rumah Tangga 
 



129Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4

 

Pasal 23 
Muktamar Luar Biasa 

1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan 
oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau 
kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang 
memutuskannya. 

2) Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas 
keputusan Tanwir.. 

3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 24 
Tanwir 

1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di 
bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung 
jawab Pimpinan Pusat. 

2) Anggota Tanwir terdiri atas: 
a. Anggota Pimpinan Pusat 
b. Ketua Pimpinan Wilayah 
c. Wakil Wilayah 
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat 

3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa 
jabatan Pimpinan. 

4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 25 
Musyawarah Wilayah 

1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan 
Muhammadiyah dalam Wilayah, diselenggarakan oleh dan 
atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah. 

2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas: 
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a. Anggota Pimpinan Wilayah 
b. Ketua Pimpinan Daerah 
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil 

Daerah 
d. Ketua Pimpinan Cabang 
e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah 

Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh 
Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah 
Ranting dalam tiap Cabang 

f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah 
3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun. 
4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah 

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 26 
Musyawarah Daerah 

1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan 
Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan 
atas tanggung jawab Pimpinan Daerah. 

2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas: 
a. Anggota Pimpinan Daerah 
b. Ketua Pimpinan Cabang 
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil 

Cabang 
d. Ketua Pimpinan Ranting 
e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah 

Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh 
Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah 
anggota 

f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah 
3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun. 
4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur 

dalam Anggaran Rumah Tangga. 
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Pasal 27 
Musyawarah Cabang 

1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan 
Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan 
atas tanggung jawab Pimpinan Cabang. 

2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas: 
a. Anggota Pimpinan Cabang 
b. Ketua Pimpinan Ranting 
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting 
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang 

3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun 
4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur 

dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 28 
Musyawarah Ranting 

1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan 
Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan 
atas tanggung jawab Pimpinan Ranting. 

2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas: 
a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting 
b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting 

3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun 
4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting 

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 
 

Pasal 29 
Musyawarah Pimpinan 

1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan 
dalam Muhammadiyah pada tingkat Wilayah sampai dengan 
Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada 
masing-masing tingkat. 
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2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas 
tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masing-masing 
tingkat. 

3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan 
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 30 
Keabsahan Musyawarah 

Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 
kecuali pasal 23 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga 
anggotanya yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan 
Muhammadiyah di tingkat masing-masing. 

Pasal 31 
Keputusan Musyawarah 

Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan 
pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. 
Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan 
pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak. 

BAB X 
RAPAT 

Pasal 32 
Rapat Pimpinan 

1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat 
Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas 
tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila 
diperlukan. 

2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan 
organisasi. 

3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 
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Pasal 33 
Rapat Kerja 

1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan 
segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program dan 
kegiatan organisasi. 

2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja 
Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan. 

3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-
kurangnya satu kali dalam satu tahun. 

4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali 
dalam satu masa jabatan. 

5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur 
dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 34 
Tanfidz 

1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, 
Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh 
Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. 

2) Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat 
berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah 
masing-masing tingkat. 

3) Tanfidz keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan 
Rapat semua tingkat  

a. Bersifat redaksional 
b. Mempertimbangkan kemaslahatan 
c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga 
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BAB XI 
KEUANGAN DAN KEKAYAAN 

Pasal 35 
Pengertian 

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta 
benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta 
digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, 
dan kegiatan Muhammadiyah. 

Pasal 36 
Sumber 

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari: 
a. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan 
b. Hasil hak milik Muhammadiyah 
c. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah 
d. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah 
e. Sumber-sumber lain 

Pasal 37 
Pengelolaan dan Pengawasan 

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan 
kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

BAB XII 
LAPORAN 

Pasal 38 
Laporan 

1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat 
laporan perkembangan organisasi dan laporan 
pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan 
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kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-
masing, Tanwir, dan Muktamar. 

2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran 
Rumah Tangga. 

BAB XIII 
ANGGARAN RUMAH TANGGA 

Pasal 39 
Anggaran Rumah Tangga 

1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal 
yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar. 

2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat 
berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir. 

3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, 
Pimpinan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga 
dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. 

BAB XIV 
PEMBUBARAN 

Pasal 40 
Pembubaran 

1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam 
Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk 
keperluan itu atas usul Tanwir. 

2) Muktamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir 
tentang pembubaran dihadiri sekurang-kurangnya tiga 
perempat dari jumlah anggota Muktamar Luar Biasa. 

3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga 
perempat dari yang hadir. 

4) Muktamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik 
Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan 
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kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah 
dinyatakan bubar. 

BAB XV 
PERUBAHAN 

Pasal 41 
Perubahan Anggaran Dasar 

1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar. 
2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir 

dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar. 
3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila 

diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari 
jumlah anggota Muktamar yang hadir 

BAB XVI 
PENUTUP 

Pasal 42 
Penutup 

1) Anggaran Dasar ini ini telah disahkan dan ditetapkan oleh 
Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil 
Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 
3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku 
sejak ditanfidzkan. 

2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar 
sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Yogyakarta, 05    Rajab 1426  H 
                       10 Agustus 2005 M 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
Ketua Umum, Sekretaris Umum, 

 
Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, M.A 

 
Drs. H. A. Rosyad Sholeh 



137Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4

 

 
 
 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 
 

M U H A M M A D I Y A H 
 

Pasal 1 
Tempat Kedudukan 

 
1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu 

Yogyakarta 
2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin 

Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan 
aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta 

 
Pasal 2 

Lambang dan Bendera 
 

1) Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam Anggaran 
Dasar pasal 5 adalah seperti berikut: 

 
 
 
 
 
 
2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang 

berukuran dua berbanding tiga bergambar lambang 
Muhammadiyah di tengah dan tulisan MUHAMMADIYAH di 
bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar 
berwarna putih, seperti berikut: 
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3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh 

Pimpinan Pusat. 
 

Pasal 3 
Usaha 

 
Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal 
usaha, program, dan kegiatan meliputi: 
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. 
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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. 

14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan 
Muhammadiyah 

 
Pasal 4 

Keanggotaan 
 
1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia beragama Islam 
b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah 

menikah 
c. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah 
d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha 

Muhammadiyah 
e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. 

2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga negara 
Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan 
tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal 
usahanya. 

3) Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, 
berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena 
kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia 
membantu Muhammadiyah. 

4) Tatacara menjadi anggota diatur sebagai berikut: 
a. Anggota Biasa 

1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada 
Pimpinan Pusat dengan mengisi formulir disertai 
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kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan 
Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat yang 
belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada 
Pimpinan Cabang. 

2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut 
kepada Pimpinan Pusat dengan disertai 
pertimbangan. 

3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota 
sementara kepada calon anggota, sebelum yang 
bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda 
anggota sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 

4. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota 
Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang 
telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang 
bersangkutan 

b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan 
Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota 
Kehormatan diatur oleh 
Pimpinan Pusat 

5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan 
permintaan menjadi Anggota Biasa dan memberikan kartu 
tanda anggota Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah. 
Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan 
pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat. 

6) Hak Anggota 
a. Anggota biasa: 

1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar 
permusyawaratan. 
2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan. 

b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan 
mempunyai hak menyatakan pendapat. 

7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan: 
a. Taat menjalankan ajaran Islam 
b. Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah 

serta perjuangannya 
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c. Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan 
dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah 

d. Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan 
musyawarah, dan kebijakan Pimpinan Pusat 

e. Mendukung dan mengindahkan kepentingan 
Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya 

f. Membayar iuran anggota 
g. Membayar infaq 

8) Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena: 
a. Meninggal dunia 
b. Mengundurkan diri 
c. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat 

9) Tata cara pemberhentian anggota. 
a. Anggota Biasa: 

1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian 
anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan 
Wilayah usulan pemberhentian anggota dengan 
disertai pertimbangan. 

3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak 
meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada 
Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan 
penilaian. 

4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian 
sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 
(enam) bulan selama menunggu proses 
pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat, 

5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan 
pemberhentian anggota, memutuskan 
memberhentikan atau tidak memberhentikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan 
Wilayah. 

6. Anggota yang diusulkan pemberhentian 
keanggotaannya, selama proses pengusulan 
berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada 
Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan 
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Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan 
pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan 
dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat. 

7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang diserahi tugas 
mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota 
yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan 
keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan 
tim. 

8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan 
dalam Berita Resmi Muhammadiyah. 

b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas 
keputusan Pimpinan Pusat. 

 
Pasal 5 
Ranting 

 
1) Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau 

kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang 
yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan 
anggota. 

2) Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai: 
a. Pengajian / kursus anggota berkala, sekurang-kurangnya 

sekali dalam sebulan 
b. Pengajian / kursus umum berkala, sekurang-kurangnya 

sekali dalam sebulan 
c. Mushalla / surau / langgar sebagai pusat kegiatan 
d. Jama`ah 

3) Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas 
lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas usul 
anggota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Cabang. 

4) Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari 
Ranting yang telah ada dilakukan dengan persetujuan 
Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan 
Musyawarah Cabang / Musyawarah Pimpinan tingkat 
Cabang 
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Pasal 6 
Cabang 

 
1) Cabang adalah kesatuan Ranting di suatu tempat yang terdiri 

atas sekurang - kurangnya tiga Ranting yang berfungsi: 
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi 
Ranting 
b. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah 
c. Penyelenggaraan amal usaha 

2) Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai: 
a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan 

Cabang dan Unsur Pembantu Pimpinannya, Pimpinan 
Ranting, serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat 
Cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan 

b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat dalam 
lingkungan Cabangnya, sekurang-kurangnya sekali 
dalam sebulan 

c. Korps muballigh / muballighat Cabang, sekurang-
kurangnya 10 orang 

d. Taman pendidikan Al-Quran / Madrasah Diniyah / 
Sekolah Dasar 

e. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan 
kesehatan 

f. Kantor 
3) Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas 

lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas usul 
Ranting setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan 
Daerah. 

4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari 
Cabang yang telah ada dilakukan dengan persetujuan 
Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan 
Musyawarah Daerah / Musyawarah Pimpinan tingkat 
Daerah. 
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Pasal 7 
Daerah 

 
1) Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten / Kota yang 

terdiri atas sekurang – kurangnya tiga Cabang yang 
berfungsi: 
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi 

Cabang 
b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan 

pengelolaan Muhammadiyah 
c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal 

usaha 
d. Perencanaan program dan kegiatan 

2) Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai: 
a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan 

Daerah sekurangkurangnya sekali dalam sebulan 
b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat tingkat 

Daerah sekurang - kurangnya sekali dalam sebulan 
c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan 

pemikiran Islam 
d. Korps muballigh / muballighat Daerah, sekurang-

kurangnya 20 orang 
e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah 
f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah 

Tsanawiyah 
g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan 
h. Kantor 

3) Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan 
Pusat atas usul Cabang setelah memperhatikan 
pertimbangan Pimpinan Wilayah.  

4) Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari 
Daerah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan 
Musyawarah Daerah / Musyawarah Pimpinan tingkat 
Daerah. 
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Pasal 8 
Wilayah 

 
1) Wilayah adalah kesatuan Daerah di propinsi yang terdiri atas 

sekurang-kurangnya tiga Daerah yang berfungsi 
a. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah 
b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan 

pengelolaan Muhammadiyah 
c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal 

usaha 
d. Perencanaan program dan kegiatan 

2) Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai: 
a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan 

Wilayah dan Unsur Pembantu Pimpinannya serta 
Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah sekurang-
kurangnya sekali dalam sebulan 

b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat tingkat 
Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan 

c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan 
pemikiran Islam 

d. Korps muballigh / muballighat sekurang-kurangnya 30 
orang. 

e. Kursus kader pimpinan tingkat Wilayah 
f. Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Mu`allimin / 

Mu`allimat/Pondok Pesantren 
g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan 
h. Kantor. 

3) Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan 
Pusat atas usul Daerah yang bersangkutan. 

4) Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari 
Wilayah yang telah ada dilakukan melalui dan atas 
keputusan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Pimpinan 
tingkat Wilayah. 
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Pasal 9 
Pusat 

 
Pusat adalah kesatuan Wilayah dalam Negara Republik 
Indonesia yang berfungsi: 
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi 

Wilayah 
b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan 

Muhammadiyah 
c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha 
d. Perencanaan program dan kegiatan 
 

Pasal 10 
Pimpinan Pusat 

 
1) Pimpinan Pusat bertugas: 

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan 
keputusan Muktamar dan Tanwir, serta memimpin dan 
mengendalikan pelaksanaannya 

b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi 
para anggotanya 

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta 
kegiatan Wilayah 

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan 
mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan 
dan Organisasi Otonom tingkat Pusat 

2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan 
perempuan. 

3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat 
kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya. 

4) Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya 
kepada Tanwir sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah 
anggota Pimpinan Pusat terpilih. Selama menunggu 
keputusan Tanwir, calon tambahan anggota Pimpinan Pusat 
sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab 
Pimpinan Pusat. 
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5) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon 
pengganti Ketua Umum Pimpinan Pusat yang karena sesuatu 
hal berhenti dalam tenggang masa jabatan. Selama 
menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat 
dijabat oleh salah seorang Ketua atas keputusan Pimpinan 
Pusat. 

 
Pasal 11 

Pimpinan Wilayah 
 
1) Pimpinan Wilayah bertugas: 

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam 
wilayahnya berdasarkan 

b. kebijakan Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah 
Wilayah, Musyawarah 

c. Pimpinan tingkat Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat 
Wilayah. 

d. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / 
instruksi Pimpinan 

e. Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan. 
f. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta 

kegiatan Daerah dalam 
g. wilayahnya sesuai dengan kewenangannya 
h. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan 

mengkoordinasikan kegiatan 
i. Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom 

tingkat Wilayah 
2) Pimpinan Wilayah berkantor di ibu kota propinsi.  
3) Anggota Pimpinan Wilayah dapat terdiri dari laki-laki dan 

perempuan. 
4) Anggota Pimpinan Wilayah harus berdomisili di kota tempat 

kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya. 
5) Pimpinan Wilayah menunjuk salah seorang Wakil Ketua 

untuk ditetapkan sebagai anggota Tanwir apabila Ketua 
Pimpinan Wilayah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai 
anggota Tanwir. 
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6) Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya 
kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah sebanyak-banyaknya 
separuh dari jumlah anggota Pimpinan Wilayah terpilih, 
kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan 
Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan 
tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, calon 
tambahan anggota Pimpinan Wilayah sudah dapat 
menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan 
Wilayah. 

7) Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Musyawarah 
Pimpinan Wilayah calon pengganti Ketua Pimpinan Wilayah 
yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa 
jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya 
kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan 
Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari 
Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat oleh salah 
seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Wilayah. 

 
Pasal 12 

Pimpinan Daerah 
 
1) Pimpinan Daerah bertugas: 

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya 
berdasarkan 

b. kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah 
Daerah, Musyawarah 

c. Pimpinan tingkat Daerah, dan Rapat Pimpinan tingkat 
Daerah. 

d. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / 
instruksi Pimpinan 

e. Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Unsur Pembantu 
Pimpinannya 

f. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta 
kegiatan Cabang dalam 

g. daerahnya sesuai kewenangannya 
h. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan 

mengkoordinasikan kegiatan 
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i. Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom 
tingkat Daerah 

j. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai 
pusat administrasi serta 

k. pusat pembinaan sumberdaya manusia 
2) Pimpinan Daerah berkantor di ibu kota Kabupaten / Kota. 
3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dari laki-laki dan 

perempuan. 
4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten / 

Kotanya. 
5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua 

untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan 
tingkat Wilayah apabila Ketua Pimpinan Daerah tidak dapat 
menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah 
Pimpinan tingkat Wilayah. 

6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya 
kepada Musyawarah Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya 
separuh dari jumlah anggota Pimpinan Daerah terpilih, 
kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan 
Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah 
Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan 
Wilayah, calon tambahan anggota Pimpinan Daerah sudah 
dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan 
Daerah. 

7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah 
Pimpinan Daerah calon pengganti Ketua Pimpinan Daerah 
yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa 
jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya 
kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan 
Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari 
Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat oleh salah 
seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah. 
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Pasal 13 
Pimpinan Cabang 

 
1) Pimpinan Cabang bertugas: 

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam 
Cabangnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, 
keputusan Musyawarah Cabang, dan Musyawarah 
Pimpinan tingkat Cabang. 

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / 
instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan 
Daerah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya 

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta 
kegiatan Ranting dalam cabangnya sesuai 
kewenangannya. 

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan 
mengkoordinasikan kegiatan 

e. Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom 
tingkat Cabang 

2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dari laki-laki dan 
perempuan. 

3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Cabangnya. 
4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua 

untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan 
tingkat Daerah apabila Ketua Pimpinan Cabang tidak dapat 
menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah 
Pimpinan tingkat Daerah. 

5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya 
kepada Musyawarah Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya 
separuh dari jumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih, 
kemudian dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah. 
Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat 
Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, calon 
tambahan anggota Pimpinan Cabang sudah dapat 
menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan 
Cabang. 

6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah 
Pimpinan Cabang calon pengganti Ketua Pimpinan Cabang 
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yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa 
jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya 
kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan 
Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari 
Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah 
seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang. 

 
Pasal 14 

Pimpinan Ranting 
 

1) Pimpinan Ranting bertugas: 
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam 

Rantingnya berdasar kebijakan Pimpinan di atasnya, 
keputusan Musyawarah Ranting, dan Musyawarah 
Pimpinan tingkat Ranting 

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / 
instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan 
Daerah, Pimpinan Cabang, serta Unsur Pembantu 
Pimpinan. 

c. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam 
rantingnya sesuai dengan kewenangannya 

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan 
mengkoordinasikan kegiatan Organisasi Otonom tingkat 
Ranting 

2) Anggota Pimpinan Ranting dapat terdiri dari laki-laki dan 
perempuan.  

3) Anggota Pimpinan Ranting harus berdomisili di Rantingnya. 
4) Pimpinan Ranting menunjuk salah seorang Wakil Ketua 

untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan 
tingkat Cabang apabila Ketua Pimpinan Ranting tidak dapat 
menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah 
Pimpinan tingkat Cabang. 

5) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya 
kepada Musyawarah Pimpinan Ranting sebanyak-banyaknya 
separuh dari jumlah anggota Pimpinan Ranting terpilih, 
kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan 
Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan 
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tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, calon 
tambahan anggota Pimpinan Ranting sudah dapat 
menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan 
Ranting. 

6) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah 
Pimpinan Ranting calon pengganti Ketua Pimpinan Ranting 
yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa 
jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya 
kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan 
Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari 
Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah 
seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting. 

 
Pasal 15 

Pemilihan Pimpinan 
 
1) Syarat anggota Pimpinan Muhammadiyah: 

a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam 
b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan 

Muhammadiyah 
c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah 
d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah 
e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan 

tugasnya 
f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-

kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam 
kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah 
bagimPimpinan tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat 

g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi 
politik dan pimpinannorganisasi yang amal usahanya 
sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat 

h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan 
Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal 
maupun horisontal 

2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) butir f, g, dan h pasal 
ini hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat. 
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3) Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau 
formatur atas  keputusan Musyawarah masing-masing. 

4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia 
Pemilihan dengan ketentuan: 
a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh 

Tanwir atas usul Pimpinan Pusat 
b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, 

Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh 
Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan 
Muhammadiyah pada semua tingkatan 

c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan 
5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata 

tertib Pemilihan dengan ketentuan: 
a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh 

Tanwir atas usul Pimpinan Pusat 
b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, 

dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas 
usul Pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan 

 
Pasal 16 

Masa Jabatan Pimpinan 
 

1) Masa jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan 
Cabang, dan Pimpinan Ranting sama dengan masa jabatan 
Pimpinan Pusat. 

2) Pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan 
Cabang dengan segenap Unsur Pembantu Pimpinannya, serta 
Pimpinan Ranting, disesuaikan dengan pergantian Pimpinan 
Pusat dan pelaksanaannya dilakukan setelah Muktamar dan 
Musyawarah di atasnya. 

3) Pimpinan-pimpinan dalam Muhammadiyah yang telah habis 
masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai 
dilakukan serah-terima dengan Pimpinan yang baru. 

4) Setiap pergantian Pimpinan Muhammadiyah harus menjamin 
adanya peningkatan kinerja, penyegaran, dan kaderisasi 
pimpinan. 
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Pasal 17 
Ketentuan Luar Biasa 

 
Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil 
ketetapan lain terhadap 
masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 11 sampaidengan 16. 
 

Pasal 18 
Penasihat 

 
1) Penasihat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh 

Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.  
2) Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pimpinan 

Muhammadiyah, baik diminta maupun atas kemauan sendiri. 
3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai penasihat: 

a. Anggota Muhammadiyah 
b. Pernah menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah, atau 

mempunyai pengalaman dalam organisasi atau memiliki 
keahlian bidang tertentu 

 
Pasal 19 

Unsur Pembantu Pimpinan 
 

1) Pengertian dan Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan: 
a. Majelis: 

1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, 
program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. 

2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan 
Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di 
tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. 

b. Lembaga: 
1. Lembaga bertugas melaksanakan program dan 

kegiatan pendukung yang bersifat khusus. 
2. Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat 

pusat. 
3. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila 

dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu 
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di tingkat masing-masing dengan persetujuan 
Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya. 

2) Ketentuan lain tentang Unsur Pembantu Pimpinan diatur 
dalam Qa`idah yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan 
Pusat. 

 
Pasal 20 

Organisasi Otonom 
 
1) Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk 

oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah 
dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang 
kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud 
dan tujuan Muhammadiyah. 

2) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori: 
a. Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom 

yang anggotanya belum seluruhnya anggota 
Muhammadiyah 

b. Organisasi Otonom Khusus adalah organisasi otonom 
yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah, dan 
diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang 
ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam 
koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang 
membidanginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
tentang amal usaha tersebut 

3) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom 
ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat. 

4) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam 
Qa`idah Organisasi Otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh 
Pimpinan Pusat. 

 
Pasal 21 

Muktamar 
 
1) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab 

serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat. 
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2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan 
acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 

3) Undangan dan acara Muktamar dikirim kepada anggota 
Muktamar selambat-lambatnya tiga bulan sebelum 
Muktamar berlangsung. 

4) Acara Muktamar: 
a. Laporan Pimpinan Pusat tentang: 

1. Kebijakan Pimpinan. 
2. Organisasi. 
3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir. 
4. Keuangan. 

b. Program Muhammadiyah 
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua 

Umum 
d. Masalah Muhammadiyah yang bersifat umum 
e. Usul-usul 

5) Muktamar dihadiri oleh: 
a. Anggota Muktamar terdiri atas: 

1. Anggota Pimpinan Pusat. 
2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang 

sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat. 
3. Anggota Tanwir wakil Wilayah. 
4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang 

sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah. 
5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan 

sebanyak-banyaknya tujuh orang, berdasar atas 
perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah, atas 
dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. 
Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan 
Pusat. 

6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat 
masing-masing tiga orang, diantaranya dua orang 
wakilnya dalam Tanwir. 

b. Peserta Muktamar terdiri atas: 
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat 

masing-masing dua orang. 
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2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah 
yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat. 

c. Peninjau Muktamar ialah mereka yang diundang oleh 
Pimpinan Pusat 

6) Anggota Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih, 
dan dipilih. Peserta Muktamar berhak menyatakan pendapat. 
Peninjau Muktamar tidak mempunyai hak menyatakan 
pendapat, memilih, dan dipilih. 

7) Keputusan Muktamar harus sudah ditanfidzkan oleh 
Pimpinan Pusat selambatlambatnya dua bulan sesudah 
Muktamar. 

8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan 
bersamaan waktu berlangsungnya Muktamar diatur oleh 
penyelenggara. 

 
Pasal 22 

Muktamar Luar Biasa 
 
1) Muktamar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan 

Tanwir atas usulPimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan 
Wilayah. 

2) Undangan dan acara Muktamar Luar Biasa dikirim kepada 
Anggota Muktamar selambat-lambatnya satu bulan sebelum 
Muktamar Luar Biasa berlangsung. 

3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan 
Muktamar Luar Biasa, kecuali ayat (3) dan ayat (4). 

4) Muktamar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua 
pertiga dari anggota Muktamar dan keputusannya diambil 
sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir. 

 
Pasal 23 
Tanwir 

1) Tanwir diadakan oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan 
sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah anggota 
Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat. 

2) Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta 
dipimpin Pimpinan Pusat. 
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3) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan 
acara Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 

4) Undangan dan acara Tanwir dikirim kepada Anggota Tanwir 
selambatlambatnya satu bulan sebelum Tanwir berlangsung. 

5) Acara Tanwir: 
a. Laporan Pimpinan Pusat 
b. Masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada 
Tanwir 

c. Masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai 
pembicaraan pendahuluan 

d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan 
sampai berlangsungnya Muktamar 

e. Usul-usul 
6) Tanwir dihadiri oleh: 

a. Anggota Tanwir terdiri atas: 
1. Anggota Pimpinan Pusat. 
2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang 

telah disahkan oleh Pimpinan Pusat. 
3. Wakil Wilayah terdiri dari unsur Pimpinan Wilayah 

dan atau Pimpinan Daerah antara 3 sampai 5 orang 
berdasarkan perimbangan daerah dalam wilayah atas 
dasar keputusan Musyawarah Wilayah atau 
Musyawarah Pimpinan Wilayah. Ketentuan 
perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 

4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat 
masing-masing dua orang. 

b. Peserta Tanwir terdiri dari: 
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat 

masing-masing dua orang. 
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah 

yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat. 
c. Peninjau Tanwir ialah mereka yang diundang oleh 

Pimpinan Pusat. 
7) Anggota Tanwir berhak menyatakan pendapat, memilih, dan 

dipilih. Peserta Tanwir berhak menyatakan pendapat. 
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Peninjau Tanwir tidak berhak menyatakan pendapat, 
memilih, dan dipilih. 

8) Keputusan Tanwir harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan 
Pusat selambatlambatnya satu bulan sesudah Tanwir. 

9) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan 
bersamaan waktu Sidang Tanwir diatur oleh penyelenggara. 

 
Pasal 24 

Musyawarah Wilayah 
 
1) Musyawarah Wilayah diselengarakan oleh dan atas 

tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah. 
2) Ketentuan tentang pelaksanaan tata-tertib, dan susunan 

acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan 
Wilayah. 

3) Undangan dan acara Musyawarah Wilayah dikirim kepada 
Anggota Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya satu 
bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung. 

4) Acara Musyawarah Wilayah: 
a. Laporan Pimpinan Wilayah tentang: 

1. Kebijakan Pimpinan. 
2. Organisasi. 
3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, 

Tanwir, Instruksi Pimpinan Pusat, pelaksanaan 
keputusan Musyawarah Wilayah , Musyawarah 
Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat 
Wilayah. 

4. Keuangan. 
b. Program Wilayah  
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengesahan 

Ketua Pemilihan Anggota Tanwir Wakil Wilayah 
b. Masalah Muhammadiyah dalam Wilayah 
c. Usul-usul 

5) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh: 
a. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas: 

1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh 
Pimpinan Pusat. 
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2. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang 
sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah. 

3. Wakil daerah Sebanyak tiga orang. 
4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang 

sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah. 
5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh 

Pimpinan Wilayah  berdasarkan atas perimbangan 
jumlah Ranting pada tiap-tiap Cabang. 

6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah 
masing-masing dua orang. 

b. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas: 
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah, 

masing-masing dua orang. 
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah 

yang ditentukan oleh Pimpinan Wilayah. 
3. Peninjau Musyawarah Wilayah ialah mereka yang 

diundang oleh Pimpinan Wilayah 
6) Anggota Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat, 

memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Wilayah berhak 
menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Wilayah tidak 
berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. 

7) Keputusan Musyawarah Wilayah harus dilaporkan kepada 
Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah 
Musyawarah Wilayah. Apabila dalam waktu satu bulan 
sesudah laporan dikirim, tidak ada keterangan atau 
keberatan dari Pimpinan Pusat, maka keputusan 
Musyawarah Wilayah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan 
Wilayah. 

8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan 
bersamaan waktu Musyawarah Wilayah diatur oleh 
penyelenggara. 

 
Pasal 25 

Musyawarah Daerah 
 

1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas 
tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Daerah. 
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2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan 
acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah. 

3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada 
Anggota Musyawarah Daerah selambat-lambatnya satu bulan 
sebelum Musyawarah Daerah berlangsung. 

4) Acara Musyawarah Daerah: 
a. Laporan Pimpinan Daerah tentang: 

1. Kebijakan Pimpinan. 
2. Organisasi. 
3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan 

Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan 
Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah 
dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah. 

4. Keuangan. 
b. Program Daerah 
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan 

Ketua 
d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil 

Daerah 
e. Masalah Muhammadiyah dalam Daerah 
f. Usul-usul 

5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh: 
a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas: 

1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh 
Pimpinan Wilayah. 

2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang 
sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah. 

3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang. 
4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang 

sudah disahkan oleh Pimpinan Cabang. 
5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh 

Pimpinan Daerah berdasarkan jumlah anggota. 
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah 

masing-masing dua orang. 
b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas: 

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, 
masing-masing dua orang. 
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2. Undangan Khusus dari kalangan Muhammadiyah, 
yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah. 

c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang 
diundang oleh Pimpinan Daerah 

6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, 
memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak 
menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Daerah tidak 
berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. 

7)  Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada 
Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sesudah 
Musyawarah Daerah. Apabila dalam waktu satu bulan 
sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau 
keberatan dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan 
Musyawarah Daerah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan 
Daerah. 

8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan 
bersamaan waktu Musyawarah Daerah diatur oleh 
penyelenggara. 

 
Pasal 26 

Musyawarah Cabang 
 
1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas 

tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Cabang. 
2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan 

acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan 
Cabang. 

3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada 
Anggota Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 15 hari 
sebelum Musyawarah Cabang berlangsung. 

4) Acara Musyawarah Cabang: 
a. Laporan Pimpinan Cabang tentang: 

1. Kebijakan Pimpinan. 
2. Organisasi. 
3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan 

Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan 
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Musyawarah Cabang dan Musyawarah Pimpinan 
Cabang. 

4. Keuangan. 
b. Program Cabang 
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan 

Ketua 
d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil 

Cabang 
e. Masalah Muhammadiyah dalam Cabang 
f. Usul-usul 

5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh: 
a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas: 

1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh 
Pimpinan Daerah. 

2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang 
telah disahkan oleh 

3. Pimpinan Cabang. 
4. Wakil Ranting sebanyak tiga orang. 
5. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang 

masing-masing dua 
6. orang. 

b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas: 
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, 

masing-masing dua orang. 
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah 

yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang. 
c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang 

diundang oleh Pimpinan Cabang. 
6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, 

memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Cabang berhak 
menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Cabang tidak 
berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. 

7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan kepada 
Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 15 hari sesudah 
Musyawarah Cabang. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah 
laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari 
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Pimpinan Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang 
dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang. 

8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan 
bersamaan waktu Musyawarah Cabang diatur oleh 
penyelenggara. 

 
Pasal 27 

Musyawarah Ranting 
 
1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas 

tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Ranting. 
2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan 

acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan 
Ranting. 

3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada 
Anggota Musyawarah Ranting selambat-lambatnya tujuh hari 
sebelum Musyawarah Ranting berlangsung. 

4) Acara Musyawarah Ranting: 
a. Laporan Pimpinan Ranting tentang: 

1. Kebijakan Pimpinan. 
2. Organisasi. 
3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan 

Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan 
Musyawarah Ranting dan Musyawarah Pimpinan 
Ranting. 

4. Keuangan. 
b. Program Ranting 
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan 

Ketua 
d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting 
e. Usul-usul 

5) (5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh: 
a. Anggota Musyawarah Ranting: 

1. Anggota Muhammadiyah. 
2. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting. 

b. Peserta Musyawarah Ranting ialah undangan khusus dari 
kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh 
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Pimpinan Ranting Peninjau Musyawarah Ranting ialah 
mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting 

6) Anggota Musyawarah Ranting berhak menyatakan 
pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah 
Ranting berhak menyatakan pendapat. Peninjau 
Musyawarah Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, 
memilih, dan dipilih. 

7) Keputusan Musyawarah Ranting harus dilaporkan kepada 
Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 15 hari setelah 
Musyawarah Ranting. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah 
laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari 
Pimpinan Cabang, maka keputusan Musyawarah Ranting 
dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting. 

8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan 
bersamaan waktu Musyawarah Ranting diatur oleh 
penyelenggara. 

 
Pasal 28 

Musyawarah Pimpinan 
 
1) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas 

tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, 
Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting, 
sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan. 

2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan 
acara Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing 
penyelenggara. 

3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada 
anggota Musyawarah Pimpinan selambat-lambatnya: 
a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan, 
b. Tingkat Cabang, 15 hari, 
c. Tingkat Ranting, tujuh hari, 
d. sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung. 

4) Acara Musyawarah Pimpinan: 
a. Laporan pelaksanaan kegiatan 
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b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada 
Musyawarah Pimpinan  

c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai 
pembicaraan pendahuluan Masalah mendesak yang 
tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya 
Musyawarah 

d. Usul-usul 
 
5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh: 

a. Pada tingkat Wilayah: 
1. Anggota: 

a. Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan 
oleh Pimpinan Pusat 

b. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang 
telah disahkan oleh 

c. Pimpinan Wilayah 
d. Wakil Daerah tiga orang 
e. Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua 

orang 
2. Peserta: 

a. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing 
dua orang 

b. Undangan khusus 
b. Pada tingkat Daerah: 

1. Anggota: 
a. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan 

oleh Pimpinan 
b. Wilayah 
c. Ketua Pimpinan Cabang 
d. Wakil Cabang tiga orang 
e. Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua 

orang 
2. Peserta: 

a. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing 
dua orang 

b. Undangan khusus 
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c. Pada tingkat Cabang: 
1. Anggota: 

a. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan 
oleh Pimpinan Daerah 

b. Ketua Pimpinan Ranting 
c. Wakil Ranting tiga orang 
d. Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua 

orang. 
2. Peserta: 

a. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing 
dua orang 

b. Undangan khusus 
d. Pada tingkat Ranting: 

1. Anggota: 
a. Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan 

oleh Pimpinan Cabang 
b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua 

orang. 
2. Peserta (undangan khusus). 

6) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan 
pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta berhak pendapat. 

7) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah 
ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang 
bersangkutan sampai diubah atau dibatalkan oleh 
keputusan Musyawarah Wilayah / Daerah / Cabang / 
Ranting, selambatlambatnya satu bulan sesudah 
Musyawarah Pimpinan berlangsung 

 
Pasal 29 

Keabsahan Musyawarah 
 
Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga 
dari anggota Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak 
memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda 
selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila 
anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah dua pertiga, 
maka Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu 
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dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan 
jumlah kehadiran anggota Musyawarah. 
 

Pasal 30 
Keputusan Musyawarah 

 
1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat. 
2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka 

dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak 
mutlak. 

3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan 
suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup / rahasia. 

 
Pasal 31 

Rapat Pimpinan 
 
1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 

Anggaran Dasar dihadiri oleh: 
a. Pada tingkat Pusat: 

1. Anggota Pimpinan Pusat. 
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah. 
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi 

Otonom tingkat Pusat. 
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan 

tingkat Pusat. 
b. Pada tingkat Wilayah: 

1. Anggota Pimpinan Wilayah. 
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah. 
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi 

Otonom tingkat Wilayah. 
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan 

tingkat Wilayah. 
c. Pada tingkat Daerah: 

1. Anggota Pimpinan Daerah. 
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang. 
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom 
tingkat Daerah. 



169Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4

 

4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan 
tingkat Daerah. 

2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan 
ditentukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing 
tingkat. 

3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah 
ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang 
bersangkutan. 

 
Pasal 32 

Rapat Kerja Pimpinan 
 
1) Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh 

dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, 
Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau 
Pimpinan Ranting untuk membahas pelaksanaan program 
dan mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu 
Pimpinan Muhammadiyah. 

2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh: 
a. Pada tingkat Pusat: 

1. Anggota Pimpinan Pusat. 
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat. 
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat. 

b. Pada tingkat Wilayah: 
1. Anggota Pimpinan Wilayah. 
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah. 
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah. 

c. Pada tingkat Daerah: 
1. Anggota Pimpinan Daerah. 
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah. 
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah. 

d. Pada tingkat Cabang: 
1. Anggota Pimpinan Cabang. 
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang. 
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang 

e. Pada tingkat Ranting: 
1. Anggota Pimpinan Ranting. 
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2. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting. 
3) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah 

ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang 
bersangkutan. 

 
Pasal 33 

Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan 
 
1) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang 

diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin 
oleh Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan pada setiap 
tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program sesuai 
pembagian tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan 
Muhammadiyah. 

2) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh: 
a. Pada tingkat Pusat: 

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat. 
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah. 
3. Undangan. 

b. Pada tingkat Wilayah: 
1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah 
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah. 
3. Undangan. 

c. Pada tingkat Daerah: 
1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah. 
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang. 
3. Undangan. 

d. Pada tingkat Cabang: 
1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang. 
2. Wakil Pimpinan Ranting. 
3. Undangan. 

3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai 
berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah 
yang bersangkutan. 
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Pasal 34 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 

 
1) Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk 

keuangan dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal 
Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara 
hukum milik Pimpinan Pusat. 

2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan : 
a. Pengelolaan keuangan dalam Muhammadiyah 

diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Muhammadiyah 

b. Pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah 
diwujudkan dalam Jurnal 

3) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan 
Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 

 
Pasal 35 

Pengawasan Keuangan dan Kekayaan 
 
1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap 

PimpinanMuhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal 
Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat. 

2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan 
Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 

 
Pasal 36 
Laporan 

 
Laporan terdiri dari:  
1. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pimpinan 

Muhammadiyah dan Unsur Pembantu Pimpinan 
disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah 
masing-masing tingkat, Tanwir, atau Muktamar. 

2. Laporan tahunan tentang perkembangan Muhammadiyah, 
termasuk laporan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi 
Otonom, dibuat oleh masing-masing Pimpinan dan 
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disampaikan kepada Pimpinan di atasnya untuk dipelajari 
dan ditindaklanjuti. 

3. Pimpinan Amal Usaha membuat laporan tahunan 
disampaikan kepada Unsur Pembantu Pimpinan dengan 
tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah untuk dipelajari 
dan ditindaklanjuti. 

 
 

Pasal 37 
Ketentuan Lain-lain 

 
1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai 

tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. 
(2) Surat-surat resmi Muhammadiyah menggunakan tanggal 
Hijriyah dan Miladiyah. 
(3) a.Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani: 

1. Di tingkat Pusat oleh Ketua Umum / Ketua bersama 
Sekretaris Umum /Sekretaris. Surat resmi mengenai 
masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum 
/ Ketua bersama Bendahara Umum / Bendahara. 

2. Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh 
Ketua / Wakil Ketua bersama Sekretaris / Wakil 
Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan 
ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua bersama 
Bendahara /Wakil Bendahara. 

b. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh 
Sekretaris Umum /    
     Sekretaris atau petugas yang ditunjuk 

4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 
ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 

 
Pasal 38 
Penutup 

 
1) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan 

oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 
Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan 
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tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai 
berlaku sejak ditanfidzkan. 

2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran 
Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 
 

Yogyakarta, 05    Rajab 1426  H 
                       10 Agustus 2005 M 

 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

 
Ketua Umum, Sekretaris Umum, 

 
 
 
 

Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, M.A 

 
 
 
 

Drs. H. A. Rosyad Sholeh 
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NEGARA PANCASILA 
SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH 

 
KEPUTUSAN 

MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47 
MAKASSAR 

16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M 
 

NEGARA PANCASILA 
SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH 

 
 
A. Muqaddimah 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengutus Nabi Muhammad 
s.a.w. untuk mendakwahkan Islam sebagai risalah yang 
membawa rahmat bagi semesta alam (QS Al-Anbiya: 107).  Umat 
Islamsebagai kesatuan insan muslim di manapun berada 
berkewajibanmenjalankan dan mendakwahkan ajaran Islam 
yang diperintahkan Allahdan Ras l-Nya sebagai wujud ibadah 
dan kekhalifahan untuk meraih kebaikan hidup di dunia dan 
akhirat (QS Adz-Dzariyat: 56; Al-Baqarah: 30, Hud: 61; dan Al-
Baqarah: 201). Kewajiban mengemban misi Islam itu tidak 
pernah selesai dan harus terus dilakukan sebagai perwujudan 
kesaksian (syuhada ‘ala al-nas) sepanjang hayat dalam 
kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan ranah 
kemanusiaan universal. Muhammadiyah sebagai komponen 
strategis umat dan bangsa di Negara Republik Indonesia 
memiliki kewajiban kolektif dan telah berkiprah lebih satu abad 
untuk mendakwahkan Islam mengajak pada kebaikan, menyuruh 
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pada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar 
sebagaimana misi awal kelahirannya yang terkandung 

dalam Al-Quran Surat Ali Imran 104. Muhammadiyah 
berkomitmen untuk menjadikan umat Islam sebagai khayra 
ummah atau umat terbaik (QS Ali Imran: 110) yang tampil 
sebagai golongam tengahan (ummatan wasatha) dan berperan 
sebagai syuhada ‘ala al-nas atau saksi bagi kehidupan umat 
manusia (QS Al-Baqarah: 143), sehingga kehadirannya menjadi 
rahmat bagi semesta alam (QS Al-Anbiya: 107). Dalam kehidupan 
kebangsaan, Muhammadiyah dan umat Islam sebagai golongan 
mayoritas memiliki tanggungjawab besar dan utama untuk 
menjadikan negara Indonesia sebagai Baldatun Thayyibatun Wa 
Rabbun Ghafur, yakni negara yang baik dan berada dalam 
ampunan Allah (QS Saba: 15). Di dalam negara tersebut para 
penduduknya beriman dan bertaqwa sehingga diberkahi Allah 
(QS Al-’Araf: 96), mereka membangun negeri ini dengan sabaik-
baiknya dan tidak membuat kerusakan (QS Al-Baqarah: 11, 60; 
Ar-Rum: 41; Al-Qashash: 77). Dengan demikian Muhammadiyah 
berkomitmen untuk terus bejuang memproyeksikan Indonesia 
menjadi Negara Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat, 
dan berdaulat dalam lindungan Allah SWT. 

 
B. Pembentukan Negara Indonesia  

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan anugerah 
Allah atas perjuangan seluruh rakyat yang mengandung jiwa, 
pikiran, dan cita-cita luhur kemerdekaan. Spirit keruhanian yang 
menjiwai lahirnya Negara Indonesia itu tertuang dalam tiga 
alinea awal Pembukaan UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya 
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, 
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak 
sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan 
perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah 
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa 
menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, 
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berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang 
Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, 
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat 
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”. Tujuan 
didirikannya Negara Republik Indonesia ialah “melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial.” Konstitusi dasar yang menjadi landasan bernegara itu 
dirumuskan dalam “suatu Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan 
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan 
Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.”. Adapun dasar dan ideologi negara yang 
fundamental ialah Pancasila yang disebut oleh Soekarno dalam 
Pidato 1 Juni 1945 sebagai Philosofische Grondslag yaitu 
“fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat 
yang sedalamdalamnya untuk di atasnya didirikan gedung 
Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”. Diktum-diktum 
mendasar dalam Pembukaan UUD 1945 itu sungguh penting dan 
mendasar karena mengandung jiwa ,filosofi, pemikiran, dan cita-
cita bernegara untuk dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan 
kebangsaan oleh seluruh warga dan penyelenggara negara 
dengan penuh makna dan kesungguhan. Di dalamnya 
terkandung suasana kebatinan dan spiritualitas yang didasari 
jiwa keagamaan dari para pendiri bangsa yang mengakui bahwa 
kemerdekaan dan berdirinya Negara Indonesia itu selain atas 
dorongan keinginan luhur dari seluruh rakyat, pada saat yang 
sama merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Jika 
dirujuk pada Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha 
Esa, maka negara Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa, 
pikiran, dan nilai-nilai Ketuhanan dan Keagamaan yang bebasis 
Tauhid. Spirit ruhaniah itu makin menguat manakala dikaitkan 
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dengan pasal 29 UUD 1945 yang mengakui keberadaan dan 
kemerdekaan umat beragama untuk menjalankan keyakinan dan 
kepercayaan agamanya. Dalam Pembukaan UUD 1945 itu 
terkandung esensi nilai-nilai ketuhanan yang kuat, sehingga 
Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara Pancasila yang relijius 
dan bukan suatu negara sekuler yang memisahkan atau 
menjauhkan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan dari denyut 
nadi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Kelahiran dan 
kehadiran Negara Indonesia yang berjiwa Ketuhanan dan 
Keagamaan itu memiliki matarantai sejarah yang panjang 
khususnya dengan keberadaan umat Islam dan kerajaankerajaan 
Islam di masa lampau. Di negeri kepulauan ini telah lahir 
kerajaan-kerajaan besar yang tersebar di seluruh penjuru 
Nusantara seperti Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Kediri, 
Singosari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, 
Demak, Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Pajajaran, Ternate, 
Tidore, Gowa, Buton, Bone, Sumbawa, Bima, Pagaruyung, Banjar, 
Karangasem, Madura, Larantuka, Papua, dan kerajaan-kerajaan 
lainnya sebagai tonggak sejarah bangsa. Dalam perjalanan 
sejarah itu peranan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam 
sangatlah penting dan strategis dalam perjuangan kemerdekaan 
dan pembentukan Indonesia sebagai begara-bangsa. 

Peranan umat Islam yang bersejarah itu menemukan 
bentuknya yang moderen dan dan terorganisir pada awal abad 
ke 20 yang ditandai oleh lahirnya gerakan kebangkitan nasional 
dari organisasi-organisasi Islam seperti Jami’atul Khair (1905), 
Sarikat Dagang Islam (1905), Sarekat Islam (1911), 
Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914), Persatuan Islam 
(1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan lain-lain. Kongres Wanita 
pertama tahun 1928, di mana ‘Aisyiyah sebagai organisasi 
perempuan Muhammadiyah menjadi salah satu pemrakarsa dan 
penyelenggara, merupakan tonggak kebangkitan perempuan 
Indonesia dan menjadi bagian integral dari pergerakan nasional. 
Arus pergerakan nasional dari umat Islam tersebut bersatu 
dengan komponen kebangkitan nasional lainnya menjadi sumber 
kekuatan dan modal perjuangan bangsa yang melahirkan 
kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 
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Agustus 1945. Setelah merdeka, Indonesia mengalami dinamika 
kehidupan yang kompleks sebagaimana tercermin dalam 
beberapa periode pemerintahan di era Revolusi (1945-1949), 
Demokrasi Parlementer (1950-1959), Orde Lama (1959-1966), 
Orde Baru (1966-1998), dan Reformasi sejak tahun 1998. Dalam 
perjalanan Indonesia pasca kemerdekaan itu umat Islam melalui 
organisasi-organisasi Islam dan peran para tokohnya maupun 
melalui gerakan massa umat mengambil peranan yang 
signifikan.  

Dalam perjalanan bangsa yang sarat dinamika itu selain 
muncul berbagai krisis dan permasalahan, di samping pada saat 
yang sama terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti 
sebagai hasil dari pembangunan nasional yang dilakukan pada 
setiap periode dan menjadi tonggak bagi perkembangan 
Indonesia ke depan. Namun diakui bahwa pasca kemerdekaan 
itu Indonesia banyak menghadapi permasalahan dan tantangan 
yang berat dan kompleks. Kehidupan bangsa dan negara 
Indonesia setelah puluhan tahun merdeka sampai saat ini masih 
ditandai kejumudan (stagnasi), dan peluruhan (distorsi), dan 
penyimpangan (deviasi) dalam berbagai bidang kehidupan 
kebangsaan ditimbang dari jiwa, pemikiran, dan cita-cita 
nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana 
termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 
1945. Meskipun terdapat banyak kemajuan, seperti dalam 
kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, tingkat 
pertumbuhan ekonomi, dan suasana kemajemukan bangsa yang 
terpelihara dengan baik, tak dapat dipungkiri masih banyak 
persoalan rumit dan mendesak yang harus segera diselesaikan. 
Di antara masalah yang cukup serius adalah korupsi yang masif, 
penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, 
sumberdaya alam yang dieksploitasi dan dikuasai pihak asing, 
dan hal-hal lain yang berdampak luas pada kehidupan 
kebangsaan yang jauh dari cita-cita nasional. Kehidupan 
kebangsaan masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai 
berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan 
yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. 
Kenyataan ini ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga 
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masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka 
menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya. 
Sementara itu proses pembodohan, kebohongan publik, 
kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman 
lainnya (tazlim) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk 
mencerahkan (tanwir) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan 
konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia 
kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan 
melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Akibat 
lebih jauh dari masalahmasalah krusial dan kondisi yang 
bertentangan itu, Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal 
dibandingkan dengan bangsabangsa lain. Indonesia telah banyak 
kehilangan peluang untuk berkembang menjadi bangsa atau 
negara yang berkemajuan. Jika berbagai permasalahan bangsa 
seperti korupsi, kemiskinan, ketenagakerjaan, kerusakan 
lingkungan, serta sejumlah maslah politik, ekonomi, dan sosial 
budaya lainnya yang krusial tidak memperoleh pemecahan yang 
sungguh-sungguh melalui upayaupaya rekonstruksi yang 
bermakna, maka Indonesia berpotensi menjadi negara gagal dan 
salah arah dalam menempuh perjalanan ke depan. Situasi 
demikian jelas bertentangan dengan makna dan cita-cita 
kemerdekaan. Karenanya Muhammadiyah memandang penting 
langkah rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna 
dalam seluruh aspek kehidupan khususnya politik, ekonomi, dan 
budaya menuju Indonesia Berkemajuan. Indonesia Berkemajuan 
merupakan kondisi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, 
bemartabat, dan berdaulat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 
dasar yang terkandung dalam lima sila Pancasila dan cita-cita 
kemerdekaan yang diletakkan fondasinya oleh para pendiri 
bangsa tahun 1945. 

Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki nilai-nilai 
keutamaan yang mengkristal menjadi modal sosial dan budaya 
penting untuk maju menjadi unggul dan berperadaban tinggi. Di 
antara nilai-nilai itu adalah daya juang, tahan menderita, 
mengutamakan harmoni, dan gotong royong. Nilai-nilai 
keutamaan tersebut masih relevan, namun memerlukan 
penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan 



183Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4

 

tantangan zaman. Tantangan globalisasi yang meniscayakan 
orientasi kepada kualitas, persaingan dan daya saing menuntut 
bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, 
dinamis, berkemajuan, dan berkeunggulan disertai ketangguhan 
dalam menunjukkan jatidiri bangsa. Dalam lintasan perjuangan 
kemerdekaan dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) itu sesungguhnya terkandung jiwa, pikiran, dan cita-cita 
yang fundamental untuk diwujudkan dalam kehidupan 
kebangsaan menuju kehidupan kebangsaan yang berkemajuan. 
Seluruh komponen nasional dan generasi penerus bangsa, 
termasuk umat Islam sebagai kekuatan mayoritas, wajib 
memahami keberadaan Negara Indonesia yang didirikan dengan 
penuh perjuangam berat itu untuk dibangun menjadi 
negarabangsa yang berkemajuan seusai dengan tuntutan zaman. 
Bagi mereka yang menduduki jabatan-jabatan publik 
berkewajiban menjalankan fungsi utama pemerintahan sesuai 
dengan jiwa, falsafah, pemikiran, dan cita-cita nasional 
sebagaimana dileletakkan fondasinya oleh para pendiri bangsa. 
Pengingkaran terhadap nilainilai luhur kebangsaan itu 
merupakan bentuk penyelewengan dan penghianatan atas 
idealisme kemerdekaan. Sebaliknya setiap usaha untuk 
mewujudkan nilai dan cita-cita nasional itu merupakan bukti 
kesungguhan untuk membawa Indonesia sebagai bangsa dan 
negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di 
tengah dinamika perkembangan zaman. Segenap kekuatan 
nasional harus memiliki tekad yang kuat dan bersatu untuk 
menjadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila yang berdiri 
tegak di atas jiwa, pikiran, dan cita-cita nasional 1945 yang 
penting dan luhur itu.  

 
C. Peran Strategis Muhammadiyah 

Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional sejak awal 
berdirinya pada tahun 1912 telah berjuang dalam pergerakan 
kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif 
mendirikan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 
pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah memiliki komitmen dan 
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tanggungjawab tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan 
negara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Para 
tokoh Muhammadiyah sejak era K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai 
Walidah Dahlan hingga sesudahnya mengambil peran aktif 
dalam usaha-usaha kebangkitan nasional dan perjuangan 
kemerdekaan. Kiprah Muhammadiyah tersebut melekat dengan 
nilai dan pandangan Islam berkemajuan yang menjadikan 
komitmen cinta pada tanah air sebagai salah satu wujud 
keislaman. 

Pendiri Muhammadiyah sejak awal pergerakannya 
memelopori gerakan Islam berkemajuan. Dalam perspektif 
Muhammadiyah bahwa Islam adalah agama kemajuan (din al-
hadlarah) yang diturunkan untuk mewujudkan kehidupan umat 
manusia yang tercerahkan dan terbangunnya peradaban 
semesta yang berkemajuan. Kemajuan dalam pandangan Islam 
adalah kebaikan yang serba utama, yang melahirkan keunggulan 
hidup lahiriah dan ruhaniah. Adapun da’wah dan tajdid bagi 
Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan 
Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia 
sepanjang zaman. Islam berkemajuan yang melahirkan 
pencerahan itu sebagai refleksi dari nilai-nilai transendensi, 
liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung 
dalam pesan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 yang 
menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah. Secara ideologis 
Islam yang berkemajuan merupakan bentuk transformasi Al-
Ma’un untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara aktual 
dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan, dan 
kemanusiaan universal. Transformasi Islam berkemajuan yang 
mencerahkan itu merupakan perwujudan dari pandangan 
keagamaan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah 
dengan mengembangkan ijtihad di tengah tantangan kehidupan 
modern abad ke-21 yang sangat kompleks. Muhammadiyah 
dalam kehidupan kebangsaan maupun kemanusiaan universal 
berdasarkan pada pandangan Islam berkemajuan menegaskan 
komitmen untuk terus berkiprah menyemaikan benih-benih 
kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, 
kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis menuju 
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peradaban yang utama. Islam ditegakkan untuk 
menjunjungtinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun 
perempuan tanpa diksriminasi. Islam yang mengelorakan misi 
antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, 
antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk 
pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan 
kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta 
berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam 
yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi 
kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan. 
Islam yang menyebarkan pesan damai, toleran, dan sikap 
tengahan sekaligus berkemajuan di segala bidang kehidupan 
sehingga mampu mengembangkan tatanan peradaban yang 
utama dan berkeunggulan baik di ranah nasional maupun global. 
Islam sebagai risalah rahmatan lil-’alamin yang menyatu dan 
memberi warna (shibghah) keindonesiaan serta kemanusiaan 
univerasl menuju pencerahan peradaban semesta. Peran 
Muhammadiyah dan para tokohnya dalam mengemban misi 
Islam berkemajuan berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya 
Negara Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945. 
Muhammadiyah melalui para pemimpinnya terlibat aktif dalam 
usaha-usaha kemerdekaan. Kyai Haji Mas Mansur menjadi 
anggota Empat Serangkai bersama Ir Soekarno, Mohammad 
Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara yang merintis prakarsa 
persiapan kemerdekaan Indonesia terutama dengan 
pemerintahan balatentara Jepang. Tiga tokoh penting 
Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Mudzakir, 
dan Mr. Kasman Singodimedjo bersama paa tokoh bangsa 
lainnya mengambil peran aktif dalam merumuskan prinsip dan 
bangunan dasar negara Indonesia sebagaimana keterlibatannya 
di Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketiga tokoh 
tersebut bersama tokoh-tokoh Islam lainnya menjadi perumus 
dan penandatangan lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai 
Pembukaan UUD 1945. Dalam momentum kritis satu hari setelah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan, Ki 
Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimedjo dengan jiwa 
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keagamaan dan kenegarawanan yang tinggi demi 
menyelamatkan keutuhan dan persatuan Indonesia, dapat 
mengikhlaskan dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta 
yaitu anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syai’at Islam 
bagi pemelukpemeluknya” dan menggantinya menjadi 
“Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana menjadi sila pertama 
dari Pancasila. Pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta 
tersebut bukan hal mudah bagi para tokoh Muhammadiyah dan 
wakil umat Islam kala itu, namun sikap tersebut diambil sebagai 
wujud tanggungjawab dan komitmen kebangsaan demi tegaknya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengorbanan para tokoh 
Islam tersebut menurut Menteri Agama Repulik Indonesa, Letjen 
(TNI) Alamsjah Ratu Perwiranegara, merupakan hadiah terbesar 
umat Islam untuk bangsa dan negara Indoensia. Panglima Besar 
Jenderal Soedirman selaku kader dan pimpinan Muhammadiyah 
membuktikan peran strategisnya dalam perjuangan 
kemerdekaan dan mempertahankan keabsahan Indonesia 
Merdeka. Soedirman menjadi tokoh utama perang gerilya dan 
kemudian menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. 
Insinyur Juanda adalah tokoh Muhammadiyah yang menjadi 
pencetus Deklarasi Juanda tahun 1957, yang menjadi tonggak 
eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
menyatukan laut ke dalam kepulauan Indonesia, sehingga 
Indonesia menjadi negara-bangsa yang utuh. Demikian halnya 
berbagai kiprah strategis Muhammadiyah dalam membangun 
Indonesia pada fase-fase berikutnya melalui usaha-usaha 
pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan 
masyarakat, dan peran-peran kebangsaan lainnya sebagai wujud 
gerakan Islam berkemajuan untuk pencerahan Indonesia. 

Muhammadiyah dengan pandangan Islam berkemajuan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa berusaha 
untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. 
Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral dari 
bangsa ini yang memiliki peran historis yang menentukan sejak 
sebelum sampai sesudah kemerdekaan. Muhammadiyah telah 
dan akan terus memberikan sumbangan besar di dalam upaya-
upaya mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa serta 
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mengembangkan moral politik Islam yang berwawasan 
kebangsaaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Apa 
yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah telah diakui oleh 
masyarakat luas dan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam 
kerangka itu, pemerintah menetapkan K.H. Ahmad Dahlan 
sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 
657 tanggal 27 Desember 1961, dengan pertimbangan sebagai 
berikut: (1) kepeloporan dalam kebangunan umat Islam 
Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah 
yang harus belajar dan berbuat; (2) memberikan ajaran Islam 
yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, 
kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat; (3) 
memelopori amal-usaha sosial dan pendidikan yang amat 
diperlukan bagi kebangunan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa 
ajaran Islam; dan (4) melalui organisasi ‘Aisyiyah telah 
memelopori kebangunan wanita bangsa Indonesia untuk 
mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan 
kaum pria. Nyai Walidah Dahlan karena kiprah kebangsaan yang 
diperankannya melalui ‘Aisyiyah juga ditetapkan sebagai 
Pahlawan Nasional, yang memperkuat bukti kepercayaan dan 
pegakuan negara terhadap perjuangan Muhammadiyah dan 
organisasi perempuannya itu. 

Setelah Indonesia merdeka, pada berbagai periode 
pemerintahan hingga periode reformasi, pengabdian 
Muhammadiyah terhadap bangsa dan negera terus berlanjut. 
Khidmat kebangsaan ini lahir dari pesan ajaran Islam yang 
berkemajuan dan didorong oleh keinginan yang kuat agar 
Indonesia mampu melangkah ke depan menjadi negara dan 
bangsa yang unggul di segala bidang kehidupan sejalan dengan 
cita-cita kemerdekaan. Kiprah dan pengkhidmatan 
Muhammadiyah sepanjang lebih satu abad itu merupakan bukti 
bahwa Muhammadiyah ikut “berkeringat”, berkorban, dan 
memiliki saham yang besar dalam usaha-usaha kemerdekaan 
dan membangun Negara Indonesia. Karenanya Muhammadiyah 
berkomitmen untuk terus berkiprah membangun dan 
meluruskan arah kiblat Indonesia sebagai Negara Pancasila yang 
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maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat menuju 
peradaban yang utama dalam ridla Allah Subahanu wa Ta’ala.  

 
D. Kedudukan Negara Pancasila  

Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 
1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah 
kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi 
selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dapat diisi serta 
diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan umat 
Islam yaitu Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur. Negara 
Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat 
diaktualisasikan sebagai Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun 
Ghafur yang berperikehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, 
dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT. Bahwa Negara 
Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (dar al-‘ahdi) dan 
tempat pembuktian atau kesaksian (dar alsyahadah) untuk 
menjadi negeri yang aman dan damai (dar alsalam) menuju 
kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat 
dalam naungan ridla Allah SWT. Pandangan kebangsaan tersebut 
sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman “Baldatun 
Thayyiabtun Wa Rabbun Ghafur”, yaitu suatu negeri yang baik 
dan berada dalam ampunan Allah. Negara ideal itu diberkahi 
Allah karena penduduknya beriman dan bertaqwa (QS Al-A’raf: 
96), beribadah dan memakmurkannya (QS Adz-Dzariyat: 56; 
Hud: 61), menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat 
kerusakan di dalamnya (QS Al-Baqarah: 11, 30), memiliki relasi 
hubungan dengan Allah (habluminallah) dan dengan sesama 
(habluminannas) yang harmonis (QS Ali Imran: 112), 
mengembangkan pergaulan antarkomponen bangsa dan 
kemanusiaan yang setara dan berkualitas taqwa (QS Al-Hujarat: 
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13), serta menjadi bangsa unggulan bermartabat khyaira ummah 
(QS Ali Imran: 110). Negara Indonesia yang penduduknya 
mayoritas Muslim tersebut dalam konteks keislaman dan 
keindonesiaan harus terus dibangun menjadi Negara Pancasila 
yang Islami dan berkemajuan menuju peradaban utama bagi 
seluruh rakyat. Pancasila sebagai dasar Negara Republik 
Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat 
dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi 
substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran 
Islam, yang menjadi rujukan ideologis dalam kehidupan 
kebangsaan yang majemuk. Dengan demikian dapat dinyatakan 
bahwa Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya 
selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Pancasila 
terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan 
nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius), 
hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan 
permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran. Melalui 
proses integrasi keislaman dan keindonesiaan yang positif itu 
maka umat Islam Indonesia sebagai kekuatan mayoritas dapat 
menjadi uswah hasanah dalam membangun Negara Pancasila 
menuju cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi 
Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. 

Segenap umat Islam termasuk di dalamnya 
Muhammadiyah harus berkomitmen menjadikan Negara 
Pancasila sebagai Dar al-Syahadah atau negara tempat bersaksi 
dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun 
kehidupan kebangsaan yang bermakna menuju kemajuan di 
segala bidang kehidupan. Dalam Negara Pancasila sebagai Darus 
Syahadah, umat Islam harus siap bersaing (fastabiqul khairat) 
untuk mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan 
segenap kreasi dan inovasi yang terbaik. Dalam hal ini 
Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa 
mempunyai peluang besar untuk mengamalkan etos fastabiqul 
khairat itu dan tampil menjadi a leading force atau kekuatan 
yang berada di garis depan untuk mengisi dan memimpin Negara 
Pancasila menuju kehidupan kebangsaan yang maju, adil, 
makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan negara-
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negara lain yang telah maju dan berperadaban tinggi. Dalam 
kenyataan hidup berbangsa dan bernegara nilai-nilai Pancasila 
belum banyak diimplementasikan sehingga penyelenggaraan 
pemerintahan masih diwarnai penyimpangan antara lain terlihat 
dari maraknya praktek-praktek korupsi, kekerasan, skandal 
moral, friksi-friksi dalam masyarakat, eksploitasi sumberdaya 
alam secara tak bertanggungjawab, kemiskinan, dan belum 
terwujudnya pemerataan atas hasil pembangunan nasional. 
Sebagian elite dan warga menunjukkan perilaku ajimumpung, 
menerabas, serta mengedepankan kepentingan diri dan kroni 
yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. 
Sementara kehidupan sosial politik, ekonomi, dan budaya 
cenderung serbaliberal. Pancasila dengan lima silanya yang 
luhur itu harus ditransformasikan ke dalam seluruh sistem 
kehidupan nasional sehingga terwujud Indonesia sebagai bangsa 
dan negara yang benar-benar Berketuhanan Yang Maha Esa, 
Berperikamanusiaan yang adil dan beradab, Berpersatuan 
Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 
Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus 
diberi pemaknaan nilai dan aktualisasi secara terbuka dan 
dinamis sehingga dapat menjadi rujukan dan panduan yang 
mencerdaskan, memajukan, dan mencerahkan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dalam Negara Pancasila terkandung 
paham nasionalisme yang menjunjung-tinggi nilai-nilai dan 
orientasi kebangsaan serta menjadi bingkai pandangan negara-
bangsa. Paham nasionalisme serta segala bentuk pemikiran dan 
usaha yang dikembangkan dalam membangun Indonesia 
haruslah berada dalam kerangka dasar Negara Pancasila dan 
diproyeksikan secara dinamis untuk terwujudnya cita-cita 
nasional tahun 1945. Nasionalisme bukanlah doktrin mati 
sebatas slogan cinta tanah air minus pembuktian. Nasionalisme 
harus dimaknai dan difungsikan sebagai spirit, pemikiran, dan 
tindakan untuk membangun Indonesia secara amanah dan 
bertanggungjawab menuju terwujudnya cita-cita nasional di 
tengah badai masalah dan tantangan zaman. Nasionalisme yang 
bertumpu pada jiwa dan cita-cita kemerdekaan itu harus mampu 
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menghilangkan benih-benih seperatisme dan penyimpangan 
dalam bernegara. Segala bentuk separatisme yang ingin 
memisahkan diri dari Indonesia dan mencita-citakan bentuk 
negara yang lain sesungguhnya bertentangan dengan komitmen 
nasional dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Demikian pula 
setiap bentuk penyelewengan dalam mengurus negara seperti 
korupsi, kolusi, nepotisme, penjualan aset-aset negara, 
pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan, penindasan 
terhadap rakyat, otoritanisme, pelanggaran hak asasi manusia, 
tunduk pada kekuasaan asing, serta berbagai tindakan yang 
merugikan hajat hidup bangsa dan negara merupakan 
penghianatan terhadap nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan. 
Muhammadiyah sebagai kekuatan strategis umat dan bangsa 
berkomitmen untuk membangun Negara Pancasila dengan 
pandangan Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan 
menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, 
keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup 
secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang 
menjunjungtinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun 
perempuan tanpa diksriminasi. Islam yang menggelorakan misi 
antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, 
antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk 
pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan 
kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta 
berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam 
yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi 
kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat 
manusia di muka bumi. 

Dengan pandangan Islam yang berkemajuan 
Muhammadiyah bertekad menjadikan Negara Indonesia sebagai 
Negara Pancasila yang berkemajuan. Muhammadiyah berjuang 
di Negara Pancasila menuju Indonesia Berkemajuan sesuai 
dengan Kepribadiannya yaitu : (1) Beramal dan berjuang untuk 
perdamaian dan kesejahteraan; (2) Memperbanyak kawan dan 
mengamalkan ukhuwah Islamiyah; (3) Lapang dada, luas 
pemandangan dengan memegang teguh ajaran Islam; (4) Bersifat 
keagamaan dan kemasyarakatan; (5) Mengindahkan segala 
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hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah 
negara yang sah; (6) Amar ma’ruf nahi mungkar dalam segla 
lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik; (7) Aktif dalam 
perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan 
pembangunan sesuai dengan ajaran Islam; (8) Kerjasama dengan 
golongan Islam mana pun juga dalam usaha menyiarkan dan 
mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya; (9) 
Membantu Pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain 
dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai 
masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya; dan (10) 
Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan 
bijaksana. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam menyadari 
sepenuhnya bahwa Negara Indonesia merupakan tempat 
menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah 
bersama komponen umat Islam dan bangsa Indonesia lainnya 
berjuang dalam gerakan kebangkitan nasional menuju 
kemerdekaan dan berperan aktif dalam mendirikan Negara 
Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 
Agustus 1945. Karenanya sebagaimana terkandung dalam butir 
kelima Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah 
(MKCH) tahun 1969, sebagai suatu kesyukuran serta wujud 
tanggungjawab keagamaan dan kebangsaan “Muhammadiyah 
mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah 
mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai 
sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara 
Republik Indonesia yang berdaar Pancasila dan Undang- Undang 
Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu 
negara yang adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu 
wata`ala: “BALDATUN THAYYIBATUN WA RABBUN GHAFUR”. 

 
E. Proyeksi ke Depan 

Indonesia ke depan banyak menghadapi masalah dan 
tantangan yang berat serta multidimensi. Muhammadiyah 
mengajak dan berjuang bersama segenap komponen bangsa 
untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila yang 
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memiliki idealisme dan ciri utama “Baldatun Thayyibatun Wa 
Rabbuh Ghafur”, yakni suatu negara dan bangsa maju, adil, 
makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan Ridla Allah 
SWT. Muhammadiyah percaya sepenuhnya bahwa bangsa 
Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah besar yang 
dihadapinya dan mampu menjadi negara-bangsa yang 
berkemajuan di segala bidang kehidupan. Optimisme ini tumbuh 
karena bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki modal sejarah 
yang penting dan berharga untuk menjadi negara bekemajuan 
sejajar dengan negara-negara lain yang telah maju dalam kancah 
peradaban dunia. Pencapaian Indonesia yang berkemajuan 
tersebut mensyaratkan perjuangan yang sungguh-sungguh dari 
semua pihak yakni pemerintah, warga negara, dan seluruh 
komponen bangsa, disertai tekad, kebersamaan, dan pengerahan 
potensi nasional secara optimal. Indonesia yang berkemajuan 
dan berkeunggulan itu memerlukan rekonstruksi kehidupan 
kebangsaan yang bermakna yang sejalan dengan jiwa dan cita-
cita nasional sebagaimana digariskan oleh para pendiri bangsa 
yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam 
kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak awal berjuang 
untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan. Bahwa 
Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral dari 
bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak 
pergerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. 
Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan 
fondasi negara-bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar 1945. Muhammadiyah berkonstribusi dalam 
usaha mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara politik 
Islam yang berwawasan kebangsaaan di tengah pertarungan 
berbagai ideologi dunia. Muhammadiyah memiliki wawasan 
kebangsaan yang jelas bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 
merupakan konsensus nasional yang final dan mengikat seluruh 
komponen bangsa dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai 
perekat dan pemersatu bangsa, sesuai dengan ayat Al Qur’an 
Surat Al Hujurat ayat 13. Dengan demikian bagi warga 
Muhammadiyah maupun umat Islam hendaknya Negara 
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Pancasila yang di dalamnya terkandung persenyawaan nilai-nilai 
keislaman dan keindonesiaan yang luhur itu dijadikan wahana 
pembuktian (syahadah) menuju Indonesia Berkemajuan yaitu 
kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat 
sebagaimana cita-cita utama Indonesia Merdeka. 

Bangsa Indonesia sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan 
yang mengkristal menjadi modal sosial dan budaya penting 
menuju masa depan yang berkemajuan dan berkeunggulan. Di 
antara nilai-nilai keutamaan itu adalah daya juang, tahan 
menderita, mengutamakan harmoni, dan gotong royong. Nilai-
nilai keutamaan tersebut masih relevan, namun memerlukan 
penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan 
tantangan zaman. Tantangan globalisasi yang meniscayakan 
orientasi kepada kualitas, persaingan dan daya saing menuntut 
bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, 
dinamis, berkemajuan, dan berkeunggulan disertai ketangguhan 
dalam menunjukkan jatidiri bangsa. Bersamaan dengan itu 
dalam kehidupan bangsa Indonesia terjangkiti penyakit 
serbamateri (materialisme), kesenangan duniawai (hedonisme), 
kebebasan tanpa batas (liberalisme), dan mentalitas rendahan 
yang merusak diri dan lingkungan. Karenanya diperlukan 
revitalisasi visi dan karakter bangsa yang membawa bangsa dan 
negara Indonesia menjadi maju dan berkeadaban mulia sejajar 
serta lebih unggul dibandingkan bangsa dan negara lain. Bagi 
umat Islam sebagai komponen mayoritas hendaknya 
memanfatkan kedudukannya yang penting itu untuk 
menjalankan peran-peran strategis dalam membawa Indonesia 
menjadi negara dan bangsa berkemajuan sekaligus mampu 
bersaing dalam percaturan global. Umat Islam di Negara 
Pancasila saat ini dan ke depan harus tampil sebagai perekat 
integrasi nasional yang menampilkan Islam Indonesia berwatak 
wasithiyah (tengahan) yang damai, santun, dan toleran sekaligus 
berkemajuan untuk menghadapi tantangan zaman. Islam 
Indonesia berkemajuan merupakan alternatif masa depan 
Negara Pancasila di tengah pusaran dunia yang dinamis dan 
progresif pada era abad ke-21 yang berwajah posmodern. Islam 
Indonesia yang berkemajuan memiliki wawasan 
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kosmopolitasnisme untuk menjadikan Negara Pancasila dan 
bangsa Indonesia mampu berdayasaing di tengah percaturan 
global dan perubahan geopolitik, geoekonomi, dan geokultural 
yang kompleks dengan berdiri kokoh di atas prinsip dan 
kepribadiannya. Tanpa Islam yang berkemajuan maka Indonesia 
akan tetap menjadi negara sedang berkembang, berbudaya 
tradisional yang tertinggal, serta tidak akan menjadi negara-
bangsa yang unggul di kancah dunia. Dalam menghadapi 
masalah dan tantangan Indonesia saat ini dan ke depan 
Muhammadiyah senantiasa berkiprah secara proaktif dalam 
memajukan kehidupan bangsa serta menjaga kerukunan, 
kedamaian, ketertiban, dan kebaikan bersama dalam masyarakat 
sebagai wujud dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan 
menyebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kebangsaan 
dan kemanusiaan universal. Muhammadiyah sebagai Gerakan 
Islam pelopor pembaruan senantiasa istiqamah melaksanakan 
misi dakwah dan tajdid untuk pencerahan, bersikap proaktif 
dalam menunaikan peran-peran keumatan dan kebangsaan 
secara konstruktif, cerdas, dan bijaksana; serta tidak bergerak 
dalam perjuangan politik kekuasaan (politik praktis). Warga dan 
pimpinan Muhammadiyah di seluruh tingkatan memiliki 
kewajiban moral-keagamaan untuk memberikan keteladanan 
yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara dalam seluruh aspek kehidupan yang didasari nilai-
nilai Islami. Muhammadiyah sebagai kekuatan strategis bangsa 
sejak perjuangan kemerdekaan hingga saat ini terus berkiprah 
dan menaruh harapan besar agar Indonesia benar-benar diurus 
dengan serius dan komitmen yang tinggi oleh seluruh 
penyelenggara pemerintahan sehingga menjadi negara dan 
bangsa yang maju, adil, makmur, bersatu, bermartabat, dan 
berdaulat sebagimana citacita nasional tahun 1945. Seluruh 
komponen Persyarikatan harus memperkokoh posisi dan peran 
Muhammadiyah sebagai gerakan kultural yang mengemban misi 
dakwah dan tajdid pencerahan yang membebaskan, 
memberdayakan, dan memajukan kehidupan bangsa; sekaligus 
memperkuat masyarakat madani sebagai pilar strategis bangsa 
dan negara. 
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Muhammadiyah dalam memasuki fase abad kedua 
senantiasa aktif menjalankan jihad kebangsaan sebagai 
aktualisasi dakwah dan tajdid pencerahan dengan melakukan 
peran-peran konstruktif dalam meluruskan kiblat bangsa. Jihad 
konstitusi yang selama ini dilakukan Muhammadiyah merupakan 
bagian dari jihad kebangsaan agar segala kebijakan negara 
dengan seluruh instrumennya benarbenar sejalan dengan jiwa, 
pemikiran, filosofi, dan cita-cita nasional sebagaimana diletakkan 
oleh para pendiri bangsa. Muhammadiyah senantiasa 
mengutamakan kepentingan dan kemajuan bangsa di atas 
segalanya serta membawa misi kebangsaan agar Indonesia 
dibangun secara bertanggungjawab dan tidak boleh ada 
kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan yang membawa 
kerusakan di dalamnya. Muhammadiyah sejalan dengan Khittah 
dan Kepribadiannya menegaskan sikap untuk konsisten dalam 
beramar ma’ruf dan nahi munkar, berkiprah nyata melalui 
berbagai amal usaha, serta bekerjasama dengan pemerintah dan 
seluruh komponen bangsa menuju Indonesia Berkemajuan.  

Dalam membawa Negara Pancasila ke depan yang penuh 
tantangan menuju Indonesia Berkemajuan maka 
Muhammadiyah mengajak seluruh elite bangsa untuk konsisten 
antara kata dan tindakan, menjunjungtinggi moral yang utama, 
menunaikan amanat rakyat, serta memperjuangkan kepentingan 
rakyat di atas kepentingan diri, kelompok, dan golongan. 
Muhammadiyah mengajak pemerintah di seluruh tingkatan 
untuk berkomitmen kuat dalam memajukan bangsa dan negara 
disertai sikap mengedepankan keadilan dan kejujuran, berdiri di 
atas semua golongan, tidak partisan dan menyalahgunakan 
kekuasaan, serta mampu menunjukkan jiwa kenegarawanan. 
Bersamaaan dengan itu dalam kehidupan kebangsaan 
Muhammadiyah memandang bahwa Indonesia ke depan 
meniscayakan rekonstruksi sosialpolitik, ekonomi, dan budaya 
yang bermakna yang mensyaratkan kehadiran agama sebagai 
sumber nilai kemajuan, pendidikan yang mencerahkan, 
kepemimpinan profetik, institusi yang progresif, dan keadaban 
publik yang dijiwai nilai-nilai Pancasila yang unggul dan Islami. 
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Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan 
perlindungan, petunjuk, dan ridla-Nya untuk bangsa Indonesia 
menuju tercapainya kehidupan yang maju, adil, makmur, 
bermartabat, dan berdaulat sejalan dengan cita-cita Baldatun 
Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.[] 
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MAKASSAR 

16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M 
 
 

MODEL DAKWAH PENCERAHAN  
BERBASIS KOMUNITAS 

 
 
A. Pendahuluan  

Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua 
berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan 
sebagai persambungan dari gerakan pembaruan yang dilakukan 
pada abad pertama. Gerakan pencerahan merupakan aktualisasi 
misi dakwah dan tajdid yang bersifat transformatif, yaitu strategi 
perubahan dinamis yang menekankan pada proses gerakan yang 
membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan 
masyarakat. Gerakan pencerahan tersebut harus diwujudkan 
dalam seluruh bidang dan lapangan usaha Muhammadiyah, 
sehingga tidak behenti dalam pemikiran semata tetapi membumi 
menjadi gerakan praksis yang mencerahkan kehidupan umat, 
bangsa, dan kemanusiaan universal. Dalam pengembangan 
dakwah, gerakan pencerahan diaktualisasikan melalui model 
dakwah pencerahan berbasis komunitas untuk menggarap 
berbagai kelompok sosial yang heterogen dan berkembang pesat 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.  
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Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang mengemban 
misi dakwah dan tajdid mampu bertahan dan berkiprah satu 
abad lebih antara lain karena bergerak aktif dalam membangun 
masyarakat di basis jamaah atau komunitas. Keberadaan 
Muhammadiyah di ranah komunitas (jamaah) menjadi kuat 
karena membawa misi dakwah dan tajdid yang 
menyebarluaskan usaha-usaha kemajuan yang dirasakan 
langsung masyarakat. Pada awal kehadirannya Muhammasiyah 
ditentang oleh sebagian kalangan umat karena dianggap 
membawa paham baru, tetapi lamanya sehingga dapat diterima 
luas sehingga menyebar ke seluruh Indonesia. Muhammadiyah 
akhinrya berkembang menjadi gerakan Islam pembaruan yang 
terbesar bukan hanya di lingkup nasional tetapi juga di ranah 
global                                           

Muhammadiyah menyadari pentingnya membangun 
masyarakat sebagai inti dan fokus gerakannya. Dalam 
Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah poin kedua secara 
tegas dinyatakan, bahwa “Hidup manusia bermasyarakat”, yang 
menunjukkan kesadaran akan posisi dan fungsi masyarakat, 
termasuk di dalamnya komunitas atau jamaah. Muhammadiyah 
bahkan menetapkan tujuannya pada pembentukan masyarakat, 
yaitu “Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Dengan 
demikian orientasi ke basis masyarakat, di dalamnya terdapat 
komnitas atau jamaah umat, menjadi bagian penting dari 
ideologi gerakan Muhammadiyah sejak awal gerakan ini lahir 
hingga perjalanannya melampaui satu abad.  

Dalam konteks sejarah, Muhammadiyah generasi awal di 
bawah kepeloporan Kyai Ahmad Dahlan selaku pendiri dan 
perintis banyak memelopori usaha-usaha pembinaan komunitas 
atau jamaah di masyarakat. Pendiri Muhammadiyah tersebut 
membentuk dan membina kelompok pegajian seperti Wal Ashri, 
Fathul Asrar Miftahu Sa’adah, Nurul Iman, dan lain-lain. 
Didirikan Qismul Arqa kelompok putra-putri yang dibina di 
rumah atau asramanya, yang menjadi embrio lahirnya Madrasah 
Mu’allimin dan Mu’allimat Yogyakarya. Kyai dan sahabat-sahabat 
terdekatnya juga membina kepenaduan, yang melahirkan Hizbul 
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Wathan tahun 1918. Pembinaan Siswa Praja sebagai embrio 
‘Aisyiyah tahun 1917.  

Kyai Dahlan melalui gerakan Al-Ma’un mengumpulkan 
anak-anak yatim yang kemudian dilembagakan menjadi 
Weeshuis (Rumah Yatim), Armeinhuis (Rumah Miskin), dan 
Poliklinik sebagai benih lahirnya Penolong Kesengsaraan 
Oemoem (PKO) atau kini dikenal sebagai Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah tersebut juga bergaul 
dengan kelompok elite di Boedi Oetomo, mengajar di Sekolah 
Praja, dan berinteraksi dengan siapa saja yang ditemuinya untuk 
berdialog dan mendakwahkan Islam. HOS Tjokroaminoto Kyai 
Dahlan juga memberikan pengajian Islam yang mencerahkan di 
hadapan Soekano, Semaun, dan ekite muda pergerakan yang 
haus ilmu dan keislaman.  

Perintisan awal Muhammaiyah tersebut menunjukkan 
usaha-usaha langsung membina kelompok-kelompok khusus 
dalam masyarakat, yang saat ini dikenal sebagai komunitas atau 
jamaah. Secara sistematik dan terprogram Muhammadiyah pada 
Muktamar ke-37 tahun 1968 melangkah lebih jauh dengan 
menggagas dan merumuskan program Gerakan Jamaah dan 
Dakwah Jamaah (GJDJ). Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah 
tersebut dirumuskan untuk mengembalikan Muhammadiyah 
(Re-Tajdid Muhammadiyah) ke jalur dakwah di basis akar-
rumput. 

Kelahiran Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ) atau 
disebut Gerakan Jamaah (GJ) tersebut menunjukkan kesadaran, 
komitmen, dan usaha Muhammadiyah untuk berdakwah secara 
langsung menggarap kelompok masyarakat di akar-rumput 
(grass-root) yang disebut jamaah atau dalam istilah mutakhir 
dikenal dengan sebutan komunitas (community). Kebijakan dan 
langkah dakwah Muhammadiyah tersebut merupakan terobosan 
atau pembaruan karena Muhammadiyah masuk ke ranah yang 
strategis dengan melakukan dakwah secara bil-hal (dakwah 
dengan tindakan) selain bi-lisan (tabligh, lisan dan tulisan) yang 
meletakkan kesejahteraan sebagai fokus atau sasaran 
pembinaan dalam masyarakat yang dipadukan dengan aspek-
aspek keagamaan. 
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Gerakan Jamaah tersebut juga merupakan pembaruan 
karena masyarakat yang dibinia bukan hanya yang beragama 
Islam (ekslusif) tetapi juga yang beragama lain (inklusif) 
sehingga Muhammadiyah mempraktikkan paham dakwah 
rahmatan lil- ’alamin dalam kehidupan masyarakat yang 
majemuk. Selain itu, melalui GJDJ Muhammadiyah 
memperkenalkan pendekatan atau strategi pengembangan 
masyarakat (Community Development) dalam berdakwah di 
jamaah atau komunitas, yang belum pernah dilakukan di 
lingkungan organisasi dakwah lainnya kala itu. Namun Gerakan 
Jamaah atau GJDJ yang cemerlang secara konsep dan pemikiran 
tersebut tidak dapat terlaksana secara masif atau meluas, kecuali 
di sejumlah daerah secara terbatas.  

Kini seiring dengan perkembangan masyarakat yang 
ditandai oleh perubahan sosial yang kompleks akibat 
modernisasi, globalisasi, dan reformasi yang mempengaruhi 
kondisi dan dinamika kehidupan masyarakat maka 
Muhammadiyah semakin dihadapkan pada masalah dan 
tantangan baru dalam gerakan dakwahnya. Muhammadiyah 
yang relatif telah menapaki kemajuan dalam sistem organisasi 
dan amal usahanya dituntut untuk mulai kembali mengarahkan 
orientasi dan langkah dakwahnya ke masyarakat di basis jamaah 
atau komunitas.  

Pada saat ini pertumbuhan atau perkembangan komunitas 
di masyarakat semakin pesat dan heterogen, yang melahirkan 
beragam kelompok-kelompok minat, kegiatan, dan afiliasi sosial 
baru baik di pedesaan lebih-lebih di perkotaan. Kelompok-
kelompok komunitas yang memiliki struktur dan relasi sosial 
yang kohesif (lekat) makin bertumbuhan seiring dengan 
mekarnya kecendeungan liberalisasi dan individualisasi 
kehidupan, sehingga kelompok-kelompok khusus dalam 
masyarakat tersebut seakan ingin kembali pada kehidupan yang 
lebih spiritual, damai, dan berada dalam akar budaya mereka. 

Beragam komunitas berkembang di masyarakat yang 
dapat dikategorisasikan ke dalam komunitas kelompok atas, 
menengah, bawah, marjinal, dan komunitas-komunitas khusus 
yang diikat oleh kesamaan minat, hobi, dan kepentinhan lainnya. 
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Kurun terakhir bahkan lahir komunitas virtual, yang sering 
disebut kelompok sosial-media (sosmed) sebagai realitas baru 
dalam hubungan antarsesama melalui media virtual yang sangat 
masif. Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua 
berkomitmen untuk melakukan dakwah pencerahan yang 
bersifat membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. 
Dakwah pencerahan kepada kelompok-kelompok komunitas 
lama maupun baru sangat penting bagi Muhammadiyah untuk 
menyebarluaskan dan mewujudkan nilai-nilai pencerahan 
berdasarkan pandangan Islam yang berkemajuan bagi 
masyarakat luas yang heterogen. Hal itu didasarkan atas 
beberapa pertimbangan, yaitu: (1) Mempertahankan, 
melangsungkan, dan mentransformasikan gerakan pencerahan 
di abad kedua dengan menjadikan komunitas atau jamaah 
sebagai basis gerakan; (2) Perubahan sosial akibat globalisasi 
dan dinamika sosial baru yang terjadi dalam masyarakat 
Indonesia di abad ke-21 yang memerlukan kekuatan penyangga 
nilai yang meneguhkan sekaligus mencerahkan; (3) Dinamika 
ekonomi, politik, dan budaya pasca reformasi yang cenderung 
serba liberal serta memerlukan bimbingan dan arahan nilai-nilai 
ajaran Islam yang membentuk karakter akhlak mulia dan 
menjadi rahmat bagi semesta; (4)Penetrasi ideologi-ideologi dan 
misi agama lain yang semakin meluas dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia khususnya di berbagai lingkungan 
komunitas yang memerlukan dakwah “fastabiq al-khairat” yang 
menampilkan keunggulan alternatif; dan (5) Dalam konteks 
situasi yang dihadapi, seiring dengan perkembangan masyarakat 
yang makin berubah cepat, heterogen, dan kompeks maka 
diperlukan pemikiran, pendekatan, strategi, dan aktivitas baru 
yang lebih aktual dalam model gerakan komunitas dalam sistem 
Gerakan Jamaah yang meluas dan mengakar di masyarakat 
Melalui Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas sebagai wujud 
aktualisasi Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ) maka 
keberadaan Muhammadiyah di basis masyarakat akan semakin 
kuat dalam memposisikan dan memerankan fungsinya secara 
strategis sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan sekaligus 
mengokohkan kekuatan Masyarakat Madani (Islamic Civil 
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Society). Di tengah proses reformasi dan demokratisasi yang 
membawa banyak perubahan, yang menggeser peran negara 
tidak lagi hegemoni sebagaimana masa sebelumnya dan 
memberi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menjadi 
kekuatan civil society, maka kehadiran Muhammadiyah di basis 
jamaah akan membawa kemanfaatan besar bagi Muhammadiyah 
sendiri, serta bagi penguatan posisi umat dan masyarakat di 
hadapan negara.  

Karenanya dalam Muktamar ke-47 diagendakan dan 
diprogramkan secara khusus tentang “Model Dakwah 
Pencerahan Berbasis Komunitas” sebagai wujud aktualisasi 
Gerakan Jamaah untuk dilaksanakan dan menjadi gerakan masif 
dalam pergerakan Muhammadiyah ke depan. 

 
B.  Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas 

Dakwah Pencerahan yang dilaksanakan Muhammadiyah 
sebagai perwujudan dari gerakan pencerahan memasuki abad 
kedua sejatinya merupakan dakwah Islam itu sendiri. Dalam 
“Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua” dinyatakan, 
bahwa “Gerakan pencerahan (tanwir) merupakan praksis Islam 
yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan 
memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk 
memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan 
berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-
persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. 
Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab 
masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, 
konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk 
kejahatan kemanusiaan. Gerakan pencerahan berkomitmen 
untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa 
diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan 
perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan 
membangun pranata sosial yang utama.”  

Dinyatakan, bahwa “Muhammadiyah dalam melakukan 
gerakan pencerahan berikhtiar mengembangkan strategi dari 
revitalisasi (penguatan kembali) ke transformasi (perubahan 
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dinamis) untuk melahirkan amal usaha dan aksi-aksi sosial 
kemasyarakatan yang memihak kaum dhu’afa dan mustadh’afin 
serta memperkuat civil society (masyarakat madani) bagi 
kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dalam pengembangan 
pemikiran Muhammadiyah berpijak pada koridor tajdid yang 
bersifat purifikasi dan dinamisaai, serta mengembangkan 
orientasi praksis untuk pemecahan masalah kehidupan. 
Muhammadiyah mengembangkan pendidikan sebagai strategi 
dan ruang kebudayaan bagi pengembangan potensi dan akal-
budi manusia secara utuh. Sementara pembinaan keagamaan 
semakin dikembangkan pada pengayaan nilai-nilai aqidah, 
ibadah, akhlak, dan mu’amalat-dunyawiyah yang membangun 
keshalehan individu dan sosial yang melahirkan tatanan sosial 
baru yang lebih relijius dan humanistik. 

Karenanya dakwah pencerahan sesungguhnya merupakan 
dakwah Islam dengan pendekatan transformasi yang membawa 
proses membebaskan, memberdayakan, dan memajukan 
kehidupan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam buku 
“Islam Dan Dakwah” (1988) dinyatakan bahwa dakwah adalah 
“panggilan atau seruan bagi umat manusia menuju jalan Allah 
(QS Yusuf: 108) yaitu jalan menuju Islam (QS Ali Imran: 19)”. 
Dakwah juga sebagai “upaya tiap muslim untuk merealisasikan 
(aktualisasi) fungsi kerisalahan dan fungsi kerahmatan”. Fungsi 
kerisalahan dari dakwah ialah “meneruskan tugas Rasulullah (QS 
Al-Maidah: 67) menyampaikan dinul-Islam kepada seluruh umat 
manusia (QSAli Imran: 104, 110, 114)”. Sedangkan fungsi 
kerahmatan berarti “upaya menjadikan (mengejewantahkan, 
mengaktualkan, mengoperasionalkan) Islam sebagai rahmat 
(penyejahtera, pembahagia, pemecah persoalan) bagi seluruh 
manusia (QS Al-Anbiya: 107)” 

Dakwah Islam dilaksanakan dengan cara-cara dakwah 
sebagaimana perintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. 
Allah SWT memberikan pesan agar dalam berdakwah 
disampaikan dengan bi-hikmah wa al-mauidhat al-hasanah wa 
jadil-hum bi-lati hiya ahsan (QS An-Nahl: 125). Hikmah adalah hal 
yang utama dari segala sesuatu baik lisan maupun perbuatan, 
yang lahir dari perpaduan ilmu dan kearifan. Al-mauidhat al-
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hasanah yakni uraian yang menyentuh hati yang mengantar 
kepada kebaikan. Wa jadilhum bi-lati hiya ahsan yakni berdialog 
dengan argumentasi paling baik (Shihab, 2009). Rasulullah 
berdakwah selama sekitar 23 tahun dengan cara-cara yang 
bertahap dalam pembinaan aqidah, ibadah, akhlaq, dan 
mu’amalah sehingga tercapai kehidupan al- Madinah al-
Munawwarah, yakni suatu peradaban yang tercerahkan.  

Dakwah yang dilakukan Muhammadiyah secara esensi, 
funggsi, dan aktualisasinya merujuk pada prinsip dakwah Islam 
pada umumnya. Dalam pelaksanaannya dakwah yang dilakukan 
Muhammadiyah mempertimbangkan faktor-faktor kondisi 
sasaran dakwah sehingga dilakukan bertahap sebagaimana 
contoh dakwah Nabi. Dalam bulu Dakwah Kultural (2004) 
dinyatakan bahwa dakwah “merupakan upaya menanamkan 
nilai-nilai Islam dalam Dakwah Islam dilaksanakan dengan cara-
cara dakwah sebagaimana perintah Allah dan dicontohkan oleh 
Rasulullah. Allah SWT memberikan pesan agar dalam berdakwah 
disampaikan dengan bi-hikmah wa al-mauidhat al-hasanah wa 
jadil-hum bi-lati hiya ahsan (QS An-Nahl: 125). Hikmah adalah hal 
yang utama dari segala sesuatu baik lisan maupun perbuatan, 
yang lahir dari perpaduan ilmu dan kearifan. Al-mauidhat al-
hasanah yakni uraian yang menyentuh hati yang mengantar 
kepada kebaikan. Wa jadilhum bi-lati hiya ahsan yakni berdialog 
dengan argumentasi paling baik (Shihab, 2009). Rasulullah 
berdakwah selama sekitar 23 tahun dengan cara-cara yang 
bertahap dalam pembinaan aqidah, ibadah, akhlaq, dan 
mu’amalah sehingga tercapai kehidupan al- Madinah al-
Munawwarah, yakni suatu peradaban yang tercerahkan.  

Dakwah yang dilakukan Muhammadiyah secara esensi, 
funggsi, dan aktualisasinya merujuk pada prinsip dakwah Islam 
pada umumnya. Dalam pelaksanaannya dakwah yang dilakukan 
Muhammadiyah mempertimbangkan faktor-faktor kondisi 
sasaran dakwah sehingga dilakukan bertahap sebagaimana 
contoh dakwah Nabi. Dalam bulu Dakwah Kultural (2004) 
dinyatakan bahwa dakwah “merupakan upaya menanamkan 
nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan 
memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai 
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makhluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dakwah kultural 
mencoba memahami potensi dan kecenderungan manusia 
sebagai makhluk budaya, berarti memahami ide-ide, adat-
istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, simbol, 
dan hal-hal yang memiliki makna tertentu dan hidup subur 
dalam masyarakat. Pemahaman tersebut dibingkai oleh 
pandangan dan sistem nilai ajaran Islam yang membawa pesan 
rahmatan lil’alamin. Dengan demikian dakwah kultural 
menekankan pada dinamisasi dakwah, selain pada purifikasi. 

Bagi Muhammadiyah, “Model Dakwah Pencerahan berbasis 
Komunitas” merupakan bentuk aktualisasi dakwah Islam yang 
diperankan gerakan Islam ini dengan perhatian atau fokus pada 
kelompok-kelompok sosial khusus yang disebut “komununitas”. 
Namun dalam dakwah pencerahan tersebut dikembangkan 
pendekatan dan strategi yang lebih relevan untuk menghaapi 
berbagai komunitas yang berkembang di masyarakat sesuai 
dengan karakternya masing-masing ke dalam suatu model 
dakwah yang aktual. Pendekatan dan strategi dakwah tersebut 
difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat yang 
tergolong dalam komunitas.  

Adapun yang dimaksud dengam “Komunitas” (Community) 
ialah kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki 
sifat atau karakter tertentu yang spesifik. Komunitas berasal dari 
bahasa Latin “communitas” dan dalam bahasa Inggris 
“community”, yang berarti “kesamaan”. Komunitas adalah 
sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi 
lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang 
sama. Dalam suatu komunitas para individu yang hidup di 
dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, 
preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi 
lain yang serupa. Relasi dan pola hidup komunitas pada ummnya 
homogen, yang terdiri atas berbagai kelompok, sehingga dapat 
dijumpai heterogenitas komunitas yang tmbuh dan berkembang 
dalam kehidupan masyarakat Bagi Muhammadiyah, “Model 
Dakwah Pencerahan berbasis Komunitas” merupakan bentuk 
aktualisasi dakwah Islam yang diperankan gerakan Islam ini 
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dengan perhatian atau fokus pada kelompok-kelompok sosial 
khusus yang disebut “komununitas”. Namun dalam dakwah 
pencerahan tersebut dikembangkan pendekatan dan strategi 
yang lebih relevan untuk menghaapi berbagai komunitas yang 
berkembang di masyarakat sesuai dengan karakternya masing-
masing ke dalam suatu model dakwah yang aktual. Pendekatan 
dan strategi dakwah tersebut difokuskan pada kelompok-
kelompok masyarakat yang tergolong dalam komunitas Adapun 
yang dimaksud dengam “Komunitas” (Community) ialah 
kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki sifat 
atau karakter tertentu yang spesifik. Komunitas berasal dari 
bahasa Latin “communitas” dan dalam bahasa Inggris 
“community”, yang berarti “kesamaan”. Komunitas adalah 
sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi 
lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang 
sama. Dalam suatu komunitas para individu yang hidup di 
dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, 
preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi 
lain yang serupa. Relasi dan pola hidup komunitas pada ummnya 
homogen, yang terdiri atas berbagai kelompok, sehingga dapat 
dijumpai heterogenitas komunitas yang tmbuh dan berkembang 
dalam kehidupan masyarakat. 

Secara sosiologis komunitas menunjukkan sekumpulan 
orang dengan struktur sosial tertentu, rasa kepemilikan atau 
semangat komunitas, dan berada atau memiliki lokasi geografis 
tertentu. Secara antropologis kehidupan komunitas memiliki 
kekhasan dan idenitas yang kuat, sehingga memiliki sifat 
komunal seperti dijumpai pada komunitas-komunitas etnik, 
keagamaan, dan lain-lain. Dalam perkembangan mutakhir, 
konsep komunitas digunakan untuk menandai rasa identitas 
tertentu yang mungkin terikat atau tidak terikat pada lokasi 
geografis. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dan 
posmodern yang menciptakan realitas baru seperti halnya dunia 
sosial media, maka konsep komunitas makin menunjukkan relasi 
kehidupan antar manusia yang bersifat komunitas terbayang 
(immagined community) atau komunitas maya (cyber 
community) yang memiliki relasi sosial tertentu yang spesifik. 



211Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah
Kota Metro Ke-4

 

Komunitas terakhir itu disebut juga sebagai virtual community 
atau komunitas virtual Baik komunitas yang bersifat 
konvensional (terikat lokasi) maupun nonkonvensional (tak 
terikat lokasi) merupakan arena atau ranah dakwah yang 
memerlukan pencerahan. Komunitas atau jamaah itu baik dalam 
makna ekslusif menyangkut komunitas umat Islam maupun 
dalam makna insklusif mencakup kelompok masyarakat luas. 
Kedua komunitas (jamaah) tersebut merupakan sasaran dakwah 
yang memiliki tatanan sendiri yang memerlukan proses yang 
spesifik dalam menghadapinya. Karenanya, konsep komunitas 
dalam Muhammadiyah memiliki kesamaan dengan jamaah, baik 
jamaah dalam makna khusus sekelompok orang Islam yang 
memiliki identitas yang sama maupun jamaah dalam makna 
kelompok masyarakat umum yang keduanya merupakan sasaran 
dakwah. Dalam istilah khusus keagamaan komunitas dapat 
dipandang sama dengan istilah jamaah. Jamaah adalah 
sekelompok orang atau keluarga dalam satu lingkungan tempat 
tinggal atau kawasan sosial tertentu yang merupakan satu ikatan 
yang pembentukannya diusahakan oleh seorang atau beberapa 
orang anggota Muhammdiyah dalam lingkungan itu. Jamaah 
sebagai kesatuan komunitas sangatlah penting kedudukannya 
karena keberadaan suatu umat atau masyarakat terletak pada 
jamaah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, “Yadu Allah ma’a al-
jama’ah”, bahwa “Allah itu bersama jama’ah” (HR At-Tirmidi dari 
Ibn Abbas)  

Dalam “Pedoman Pokok Pembentukan Jamaah” (1977) yang 
diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1977) 
dijelaskan tentang makna “Jama’ah” dengan segala kaitannya 
sebagai berikut: (1) Jama`ah adalah sekelompok orang atau 
keluarga dalam satu lingkungan tempat tinggal yang merupakan 
satu ikatan yang pembentukannya diusahakan oleh seorang atau 
beberapa orang anggota Muhammdiyah dalam lingkungan itu; 
(2) Jama`ah merupakan Da’wah dengan menggunakan sistem 
pembinaan masyarakat dengan menggiatkan anggota 
Muhammadiyah dalam tugasnya sebagai muballigh; (3) Jama`ah 
dibentuk dengan wewenang Persyarikatan; (4) Kegiatan Jama`ah 
meliputi segi-segi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
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ditujukan kepada pembinaan dan peningkatan kesejahteraan 
keluarga dan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik; 
(5) Secara operasional terbentuknya Jama`ah menjadi 
tanggungjawab Pimpinan Persyarikatan, yaitu Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah; dan (6) Jama`ah dipimpin oleh Pamong 
Jama`ah, terdiri dari seorang ketua, yang disebut Bapak/Ibu 
Jama`ah, yang dipilih oleh Jama`ah, dan beberapa orang 
pembantunya yang ditunjuk oleh Bapak/Ibu Jama`ah Karena 
“Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas” memiliki 
sasaran khusus kepada komunitas, maka dapat pula 
dikembangkan atau disebut secara khusus sebagai “Dakwah 
Komnitas”. “Dakwah Komunitas” secara esesensi dan fungsinya 
sebenarnya “Dakwah Jamaah”, sebagai wujud aktualisasi atau 
pengembangan dari Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ). 
GJDJ sendiri sering disebut dengan satu istilah yaitu “Gerakan 
Jamaah” (Pedoman GJDJ PP Muhammadiyah tahun 1977). 
Dengan demikian “Dakwah Komunitas” atau “Dakwah Jamaah” 
dapat dinyatakan sebagai “Model Pengembangan Gerakan 
Jamaah” yang diformulasikan kembali dalam era kekinian ketika 
Muhammadiyah memasuki abad kedua. Kandungan maknanya 
sama, yaitu sebagai wujud kegiatan dakwah dengan model 
Gerakan Jamaah untuk bebagai kelompok komunitas yang 
bertujuan menyebarluaskan dan mewujudkan ajaran Islam 
dalam kehidupan masyarakat sehingga terbentuk “Masyarakat 
Islam yang sebenar-benarnya” sebagaimana cita-cita ideal 
Muhammadiyah “Dakwah Komunitas” menggunakan prinsip-
prinsip GJDJ dengan pengayaan konsep, pemikiran, pendekatan, 
strategi, metode, dan pelaksanaan yang lebih bervariasi sesuai 
dengan ragam komunitas yang menjadi sasaran dakwah 
“Dakwah Kimunitas” memiliki karakter khusus sesuai dengan 
karakter komunitas itu sendiri. Komunitas sebagai satuan 
kelompok kecil dari masyarakat memiliki karakteristik dan 
kebutuhan spesifik. Antara satu komunitas dan komunitas lain 
memeliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dan karena 
itu membutuhkan pendekatan dakwah yang berbeda pula. 
Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud antara lain kebutuhan 
akan identitas, akses ekonomi, visi keberdayaan, dan 
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kemampuan mengorganisasi atau memobilisasi. Sebagai gerakan 
dakwah Islam dan organisasi yang multifungsi, Muhammadiyah 
telah melakukan aktivitas dakwah di pelbagai komunitas, mulai 
dari kalangan kelas menengah-atas sampai pada kelompok 
menengah-bawah dan bahkan kelompok marjinal “Dakwah 
komunitas” adalah sebuah konsep dan strategi dakwah yang 
disusun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan komunitas yang 
menjadi objek dakwahnya. Misalnya, untuk di kalangan 
masyarakat kelas menengah-atas yang secara ekonomi mapan 
dan memeliki latar pendidikan yang relatif tinggi, kebutuhan 
mereka akan identitas sosial-keagamaan berbeda dengan 
kelompok kelas menengah-bawah. Pemahaman dan intepretasi 
kelas-menegah terhadap konsep-konsep dasar keagamaan islam 
yang menjadi pegangan mereka juga berbeda Boleh jadi kelas 
menengah lebih kosmopolit, dan melihat fungsi agama sebagai 
pendorong untuk melakukan amal kebajikan dalam ranah sosial, 
ekonomi dan politik yang lebih luas. Sementara itu, di kalangan 
kelompok masyarakat kelas menengah-bawah, keberislaman 
menjadi bagian dari upaya meningkatkan spirit dan ethos kerja 
guna memperbaiki taraf hidup. Bagi kelompok marjinal, Islam 
menjadi sarana perjuangan untuk mendapatkan kembali hak-hak 
mereka sebagai warga negara yang telah diabaikan oleh negara 
Karena itu, konsep “Model Dakwah Pencerahan Bebasis 
Komunitas” atau “Dakwah Komunitas” yang dikembangkan 
Muhammadiyah harus dimaknai sebagai bentuk dakwah yang 
fleksibel dan dinamis, yang tidak hanya menyampaikan pesan-
pesan keagamaan melainkan juga disertai aktivisme yang 
bersifat praksis.  

Terdapat beberapa hal pokok yang menjadi prinsip Dakwah 
Pencerahan Berbasis Komunitas, antara lain: (1) Kemampuan 
menerjemahkan pesan dan misi dakwah secara relevan yang 
membawa pencerahan dalam kehidupan komunitas yang 
menjadi sasaran dakwah; (2) Kemampuan memahami dan 
memetakan komunitas secara lengkap; (3) Kemampuan untuk 
mengorganisasi/ memobilisasi, (4) Kemampuan beinteraksi dan 
berkomuniasi sesuai dengan karakteristik komunitas; (5) 
Kemampuan memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan 
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komunitas; (6) Kemampuan untuk membangkitkan solidaritas; 
dan 7) Kemampuan mengembangkan proses pecerahan yang 
membebaskan, memberdayakan dan memeajukan kehidupan 
yang bermakna sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang 
membawa kemajuan. 

  
C. Dakwah Bagi Komunitas Atas  

Dalam kehidupan masyarakat tidak terhindarkan adanya 
kelompok atas atau sering disebut “kelas atas”, yang bebeda 
kondisi dan pola kehidupannya dengan komunitas bawah atau 
kaum marjinal. Fungsi dakwah Muhammadiyah semestinya 
memperpendek jarak antarkelompok sosial dalam masyarajat 
tersebut. Karenanya dakwah bagi komunitas atas menjadi 
penting selain untuk memecahkan kesenjangan sosial 
antarkelompok, pada saat yang sama meniscayakan pencerahan 
bagi kehidupan di kalangan komnitas atas sehingga menjalani 
kehidupan dengan penuh makna dan manfaat selaku hamba dan 
khalifah Allah yang menjadi ramhatan lil-’alamin di muka bumi. 

Secara umum kelas atas dan elit memiliki beberapa ciri. 
Pertama, kemapanan ekonomi dan profesi yang tinggi. Kedua, 
pendidikan dan tingkat intelektual yang tinggi. Ketiga, 
kedudukan dan status sosial yang tinggi. Keempat, kemampuan 
menguasai akses ekonomi, politik, dan budaya. Dengan ketiga 
karakteristik tersebut, kelompok atas ini sangat berpengaruh 
sebagai ruling class dan terhormat di masyarakat.  

Dari sudut perilaku sosial dan keagamaan kelas menengah 
memiliki tiga karakteristik. Pertama, tingkat kemandirian yang 
tinggi. Dengan kemandirian ini mereka cenderung tidak terikat 
atau tidak mau terikat dengan organisasi-organisasi. Kesibukan 
dan keterbatasan waktu membuat mereka memilih belajar 
agama secara privat, atau melalui media modern seperti televisi, 
buku, internet, dan lain-lain. Kedua, pemikiran dan perilaku 
keagamaan yang kritis. Kelompok ini melek informasi dan 
berwawasan luas. Mereka cenderung inklusif dan tidak terikat 
dengan faham atau organisasi keagamaan tertentu, termasuk 
kecenderungan ini adalah ketertarikan kepada faham-faham 
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baru yang mampu memberikan solusi teologis, ritual dan 
spiritual yang tidak mampu diberikan oleh faham atau organisasi 
keagamaan yang mapan. Sebagian dari komunitas atas tergolong 
kelompok spiritualis dan skripturalis yang menjadikan agama 
sebagai jalan ruhani untuk memberikan ketenangan jiwa di 
tengah berbagai tekanan pekerjaan dan kehidupan. Di antara 
mereka cenderung beragama secara tekstualis yaitu memahami 
dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah secara sempit dan kaku.  

Ketiga, kebutuhan akan pengakuan status yang 
diekspresikan melalui berbagai perilaku sosial-keagamaan 
seperti kedermawanan, jabatan publik dan apresiasi non-
material. Karena faktor strategi, profesionalisme, perilaku 
keagamaan, dan pencitraan media atau opini publik, kelompok 
kelas menengah tampaknya lebih banyak berafiliasi dengan 
organisasi atau faham keagamaan di luar Muhammadiyah. 
Keempat, kebutuhan akan spiritualitas baru.  

Antara komunitas atas mengalami “lost of soul” 
(kekeringan ruhani) akibat dari kemakmuran yang berlebih dan 
gaya hidup yang serba materi dan mekanik. Kelompok ini 
sebagian mengalami “spiritual laundring”, yakni melakukan 
hidup “zuhud” atau “dermawan” untuk menebus atau melakukan 
kamuflase atas “dosa” yang mereka lakukan, yang tidak jarang 
sikap keagamaanya cenderung ekstrim. Istilah “Komunitas Kelas 
Atas” merujuk kepada kelompok elit di masyarakat yang secara 
struktur sosial berada pada lapisan paling atas, meskipun 
memiliki profesi yang beragam. Mereka ini disebut kelas atas 
karena mereka berada di puncak dari masing-masing profesi: 
birokrasi, politik, ekonomi, sosial, budaya: para birokrat (sipil 
maupun militer), anggota dewan dan petinggi partai, pengusaha 
kakap, publik figur, dan para artis-selebritis.  

Meskipun berada pada segmen sosial yang beragam, 
kelompok atas atau “elite” ini memiliki beberapa kesamaan: 
Pertama, secara ekonomi mereka ini mapan dan cenderung 
berlebih. Aset ekonomi yang mereka miliki telah memungkinkan 
mereka untuk secara konstan memperoleh penghasilan yang 
sangat besar tanpa harus bekerja. Kedua, secara politik mereka 
cenderung pro status-quo, atau cenderung membenarkan 
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kondisi yang ada, karena mereka adalah kelompok yang 
diuntungkan oleh sistem yang ada. Ketiga, secara sosial mereka 
adalah “elite” atau kelompok yang menjadi acuan dan contoh 
bagi kelompok yang dibawahnya, sehingga seringkali mereka 
membentengi diri dengan simbol-simbol sosial yang secara 
ekonomi bernilai mahal untuk meneguhkan status mereka 
(rumah dan mobil mewah, pakaian dan perhiasan bermerek 
mahal). Bagi mereka segala sesuatu cenderung bernilai “gengsi” 
ketimbang “fungsi”. Keempat, secara budaya mereka adalah para 
selebritas yang banyak hidup dalam berbagai even yang bersifat 
publik, dan menjadi perhatian khalayak, baik yang on air melalui 
media maupun dalam acara-acara pertemuan off air. Kelima, 
secara agama, kehidupan para elit ini juga cenderung rituslistik-
simbolik karena mereka terjebak dalam lingakaran sosial elitis 
dan budaya selebritis: misalnya, umroh, majelis taklim yang 
meriah di tempat mewah dengan pemateri terkenal, acara 
menyantuni anak yatim yang diliput media atau terbuka 
disaksikan masyarakat, dan sebagainya.  

Dakwah bagi komunitas atas harus memadukan antara 
peneguhan dan pencerahan yang dikemas secara lebih baru atau 
tidak konvensional. Dakwah kepada komunitas ini harus lebih 
kreatif dan inovatif dengan kemasan dan gaya bahasa yang 
sesuai dengan gaya hidup mereka. Pengajian-pengajian harus 
dikemas lebih menarik dengan diberi cover dan nama yang 
berkesan elitis dan diadakan di tempat-tempat yang sesuai 
dengan status sosial mereka. Hal ini tidak bemaksud 
Muhammadiyah mengajarkan untuk hidup mewah dan elitis, 
tetapi hanya sebagai sebuah pendekatan. Inovasi dan kreativitas 
dalam membuat kemasan sangat diperlukan dalam hal ini, 
sekalipun dari segi materi, pesan, dan substansi dakwah tentu 
tidak akan mengalami perobahan apa-apa, tetap mengacu 
kepada Al-Qur’an dan Sunnah sesuai dengan paham 
Muhammadiyah.  

Dalam mengembangkan dakwah komunitas bagi kelompok 
atas, Muhammadiyah perlu mengembangkan beberapa 
pendekatan: 
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1. Pemanfaatan Dunia Maya. Memanfaatkan dunia maya 
sangat penting karena memiliki jangkauan yang sangat 
luas dan hampir tanpa batas. Perkembangan teknologi 
informasi telah menyebabkan perubahan media 
pembelajaran dari guru personal kepada guru 
impersonal, dari sifat komunal kepada individual. Pesan-
pesan dakwah melalui dunia maya sangat penting untuk 
menjawab tantangan informasi yang berlawanan arah 
dengan dakwah Muhammadiyah 

2. Dalam pengembangan dakwah yang lebih bersifat 
personal, Muhammadiyah perlu memperbanyak “guru 
ngaji” yang mampu memberikan pelajaran, bimbingan 
dan pelayanan keagamaan tokoh-tokoh berpengaruh. 
Muhammadiyah perlu membangun dan memperkuat 
jejaring sosial dan kedekatan personal dengan kelompok 
kelas menengah sebagai proses dakwah top-down.  

3. Memperbanyak publikasi keagamaan melalui penerbitan 
buku, majalah, brosur, dan lain-lain. Muhammadiyah 
perlu memfasilitasi para ulama, intelektual, dan 
muballighnya agar mampu melakukan penetrasi dan 
kompetisi “pasar ideologi” melalui karya tulis yang 
berkualitas, populer, dan murah. 

4. Mengembangkan metode-metode dakwah yang lebih 
bervariasi termasuk di dalamnya pelayanan spiritual 
yang sesuai dengan Sunnah Nabi dengan kemasan yang 
modern dan berkelas. 

5. Meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan 
branding lembaga filantrofi Muhammadiyah seperti 
Lazis, wakaf, dan keuangan mikro. Kinerja yang cepat, 
pelayanan yang penuh penghormatan, akuntabilitas 
penerimaan dan pemanfaatan serta komunikasi yang 
intens kepada dermawan melalui berbagai media 
modern sangat diperlukan. 

6. Mengembangkan pesan-pesan dakwah yang bersifat 
spiritual untuk menjawab tantangan krisis batiniyah 
akibat kehidupan modern yang serba rasional dan 
mekanistik. Tanpa harus terjebak pada praktek sufisme 
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klasik dan tarekat konvensional yang bernuansa bid’ah 
dan takhayul, apa yang disebut dengan urban 
spiritualism perlu dipertimbangkan sebagai isi dari 
dakwah Muhammadiyah.  

7. Muhammadiyah perlu melatih dan mendidik para da’i 
termasuk mubaligh yang mampu berdakwah di kalangan 
menengah ke atas dengan mentalitas dan kemampuan 
yang cocok atau relevan dengan dunia kehidupan 
kelompok sosial ini, sehingga menjadi da’i dan mualigh 
pencerah. 

8. Karena itu, model dakwah untuk komunitas elit 
memerlukan pendekatan khusus dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor di atas.  
Pendekatan Fungsionalus Partisipatoris. Golongan kelas 
atas adalah kelompok sosial yang diuntungkan oleh 
status-quo, oleh karena itu pendekatan dakwah yang 
dilakukan harus bersifat fungsionalis, yaitu dengan 
mendorong perbaikan perilaku baik secara individual, 
dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kelompok, 
maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Berhadapan 
dengan kelompok ini jangan sekali-sekali menggunakan 
pendekatan strukturalis, yaitu mengkritik dan 
mendorong perubahan sistem sosial yang ada karena 
mereka akan cenderung menolak. Kelompok atas ini juga 
memiliki gengsi kolektif yang sangat tinggi dan 
cenderung berkumpul sesama elit dan menghindari kelas 
yang lebih rendah, oleh karena itu da’i atau mubaligh 
yang akan dikirm juga harus memiliki karakter elite 
(penampilan, pendidikan, bahasa asing, dll) sehingga 
dapat diterima kelompok ini.  
Program Kegiatan. Untuk program kegiatan dakwah dan 
tabligh yang dapat dilakukan untuk menjangkau 
kelompok elit juga harus mempertimbangkan gaya hidup 
dan sistem sosial budaya mereka. Selanjutnya, program 
kegaitan yang dirancang juga perlu beragam dengan 
mempertimbangkan aspek gender dan usia (laki – 
perempuan, tua-muda-remaja-anak) Mimbar Artikulasi 
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Diri Para elit mempunyai kecenderungan untuk tampil 
dan menunjukkan keberadaan dirinya, oleh karena itu 
salah satu cara untuk mendekati mereka adalah dengan 
memberi kesempatan untuk tampil di forum-forum 
Muhammadiyah baik ceramah, sambutan, peresmian, 
dan acara seremonial yang lain. Semua dilakukan secara 
wajar, tidak berlebihan, dan dengan pendekatan dakwah 
sesuai Kepribadian Muhammadiyah. Kelompok ini secara 
kontinyu diajak masuk ke dalam kegiatan 
Muhammadiyah diharapkan para elit tersebut akan 
merasa memiliki kedekatan dan identifikasi diri sebagai 
bagian dari warga Muhammadiyah. Menampung ZIS: 
Kelompok elit memiliki kelebihan materi yang dapat 
dimanfaatkan untuk mobilisasi ZIS. Namun yang perlu 
dicermati adalah kecendrungan simbolis dari para elit 
untuk tampil dan memperoleh pengakuan publik. Karena 
itu perlu dipertimbangkan untuk menyusun strategi 
membuatkan media di mana nama-nama para elit ini 
dicantumkan sebagai “muzakki kehormatan” LazisMu, 
misalnya. Pendekatan ini pun tetap harus berjalan 
normal sesuai Kepribadian Muhammadiyah. Lobby 
kerjasama: Ketika sudah memiliki akses dengan 
kelompok elit ini, dapat dikembangkan membangun 
relasi yang lebih baik dengan mendorong kerjasama 
program antara Persyarikatan dengan instansi atau 
perusahaan yang dimpimpin oleh mereka melalui 
pendekatan personal baik melalui yang bersangkutan 
atau keluarga dekat sebagai bagian dari cara dakwah. 
Hubungan kerjasama yang lebih manusiawi semacam ini 
dan tidak semata “menggali sumbangan” akan 
memberikan dua hal positif. Pertama, memberikan 
kesempatan untuk membangun kerjasama program yang 
bernilai “dakwah”; kedua, mereka akan lebih respek 
kepada Muhammadiyah karena memiliki kemandirian.  

a. Paket Program AMM: Para elit muda termasuk 
sasaran dakwah yang potensial. Kelompok ini 
biasanya menyukai hal-hal yang sifatnya “trendi” 
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sebagai ekspresi dari status sosial mereka. 
Karenanya perlu dirancang dakwah yang dapat 
mengisi ruang ini, misalnya kajian-kajian sejarah 
yang mengeksplorasi pemikiran ilmuwan dari 
zaman kejayaan Islam, dialog-dialog keislaman yang 
menarik, dan berbagai praksis dakwah yang lebih 
aktual bagi kaum muda kelas atas, dengan tetap 
tanpa kehilangan esensi Islam yang mencerahkan.  

b. Privat Mengaji: Kegiatan ini terutama ditujukan 
kepada anak-anak dan remaja dari kalangan elit, 
yaitu dengan menyediakan kajian agama privat ke 
rumah-rumah/ perumahan elit. Karenanya perlu 
dipersiapkan paket dan materi yang sesuai denan 
karakter sosial dan budaya mereka. Supply 
buku/bahan ajar: Sejalan dengan poin sebelumnya, 
perlu disusum materi-materi kajian keislaman 
Muhammadiyah yang khusus ditujukan untuk 
kelompok elit, yang sesuai dengan selera dan daya 
beli mereka. 

c. Paket komunitas/wisata religi: Menyiasati 
kebiasaan para elit untuk melakukan acara dan 
pertemuan ritualistik-simbolik, Muhammadiyah 
perlu juga merancang forum-forum khusus untuk 
kelompok ini, baik berupa pertemuan maupun 
paket-paket wisaha religi yang dilengkapi dengan 
pelajaran Islam yang dapat dipahami.  

d. Silaturrahmi nasab: Program ini sangat strategsi 
untuk mendekatkan kelompok elit di Indonesia 
dengan Muhammadiyah, yaitu dengan melakukan 
silaturrahmi nasab dengan menunjukkan bahwa 
banyak diantara para elit adalah keturunan 
pimpinan atau aktivis Muhammadiyah, atau alumni 
lembaga pendidikan di lingkungan Muhammadiyah. 
Tentu perlu dikembangkan informasi nasab dari 
para elite itu, sehingga tepat sasaran 
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D. Dakwah Bagi Komunitas Menengah  

Istilah “Kelas menangah” merujuk kepada kelompok yang 
sudah mapan dalam profesi dan kehidupan, biasanya ditandai 
dengan tingkat pendidikan dan pengahasilan yang lebih baik dari 
orang-tua mereka, namun belum masuk kelompok elit. Dalam 
kehidupam di masyarakat, kelompok ini biasanya diwakili oleh: 
Dosen, Guru, PNS, Wirausahawan, Profesioanl, dan Aktivis.  

Kelompok kelas menengah ini juga memiliki profesi yang 
beragam, namun sekaligus juga memiliki karakter kolektif yang 
serupa. Pertama, secara ekonomi mereka ini mapan dan 
berkecukupan untuk memenuhi kebuthan hidup secara layak—- 
namun masih harus dengan bekerja. Kedua, secara politik 
kelompok kelas menengah cenderung akomodatif terhadap 
sistem yang ada, karena mereka berada ditengah antara 
kelompok elit dan kelompok bawah. Kelas menengah biasanya 
akan lebih mudah berkeompromi dengan perubahan realitas 
politk, sebagai upaya untuk bertahan.  

Ketiga, secara sosial kelas menengah bersifat dinamis, 
dalam arti mereka memiliki kesempatan untuk berkembang 
menjadi bagian kelompok elit atau terperosok jatuh menjadi 
bagian dari kelompok bawah. Keempat, secara budaya mereka 
bersifat populer yaitu mencoba meniru perilaku kelompok elit, 
namun menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka. 
Kelima, secara agama kelempok kelas menengah cenderung 
reformis dalam arti mereka akan sangat mendukung perubahan 
perbaikan-perbaikan baik pada level perilaku individu maupun 
sosial, dan jug terhadap sistem politik ekonomi yang ada, karena 
reformisme sebenarnya mencerminkan karakter dinamis kelas 
sosial menengah. 

Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwah bagi 
komunitas menengah perlu mengembangkan model sebagai 
berikut:  

1. Pendekatan Interaksionis. Golongan kelas menengah 
memiliki karakter dinamis, oleh karena itu sifat ini harus 
ditonjolkan dalam pendekatan dakwah kepada kelompok 
ini. Dalam orientasi dakwahnya, perlu dibuat porsi yang 
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seimbang antara upaya memperbaiki perilaku dengan 
upaya mengkritik memperbaiki sistem kehidupan yang 
ada.  

2. Program Kegiatan. Untuk program kegiatan dakwah dan 
tabligh yang dapat dilakukan untuk menjangkau 
kelompok menengah harus mempertimbangkan gaya 
hidup dan sistem sosial budaya mereka. Selanjutnya, 
program kegaitan yang dirancang juga perlu beragam 
dengan mempertimbangkan aspek gender dan usia (laki 
– perempuan, tua-muda-remaja-anak).  

a. Memberi Ruang Aktualisasi Diri: Kelompok 
menengah adalah kelompok yang hidupnya 
diwarnai oleh perjuangan dan pertarungan. Dan 
mereka biasnaya sangt menikmati dan cukup 
bangga dengan prestasi personal mereka— bukan 
membanggakan leluhur. Karena itu kelompok ini 
perlu didekati untuk dijak berjuang dan bertarung 
bersama dakwah Muhammadiyah, untuk kebaikan 
diri dan masyarakat. Dengan secara kontinyu diberi 
kesempatan terlibat dalam kepemimpinan dan 
kegiatan Muhammadiyah maka kelompok kelas 
menengah akan merasa punya kedekatan dan 
identifikasi diri sebagai bagian dari warga 
Muhammadiyah 

b. Menampung ZIS: Meskipun tidak sebesar kelompok 
elit, kelas menengah juga memiliki kelebihan materi 
yang potensial dapat dimanfaatkan bagi dakwah. 
Namun yang perlu dicermati adalah bagaimana 
memberikan pemahaman atau sosialisasi yang 
dapat mebuat mereka merasa ikut terlibat dan 
berkontribusui dalam berjuang dan bertarung 
(dilakukan dramatisasi) mencapai tujuan 
Muhammadiyah. Perlu menyusun strategi dakwah 
khusus kelas menengah.  

c. Paket Program AMM: Kelompok kelas menengah 
menyukai tantangan dan menikmati prestasi, karena 
itu perlu dirancang paket-paket dakwah yang 
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bersifat eksploratif menantang, seperti paket tabligh 
ke wilayah terpencil, atau pemberdayaan kelompok 
marginal. Paket program ini harus berdurasi 
pendek, harus dihentikan sebelum mereka mulai 
jenuh, untuk nantinya disambung lagi ketika 
semangat mereka sudah pulih kembali.  

d. Privat Mengaji: Kegiatan ini terutama ditujukan 
kepada anak-anak dan remaja dari kalangan 
kelompok menengah, yaitu dengan menyediakan 
kajian agama privat ke rumah-rumah/perumahan. 
Tentu saja perlu dipersiapkan paket dan materi 
yang sesuai denan karakter sosial dan budaya 
merek sebagaimana dijelaskan di atas.  

e. Supply buku/bahan ajar: Sejalan dengan poin 
sebelumnya, perlu juga disusum materi-materi 
kajian keislaman Muhammadiyah yang khusus 
ditujukan untuk kelompok menengah, yang sesuia 
dengan selera dan daya beli mereka.  

f. Paket komunitas/wisata religi: Kelas memengah 
punya kecendurngan meniru kelas elit namun 
disesuaikan dengan isi kantong mereka. 
Muhammadiyah perlu juga merancang forum-forum 
“ala elit” untuk kelompok ini, baik berupa 
pertemuan maupun paket-paket wisaha religi yang 
dilengkapi dengan pelajaran Islam yang dapat 
dipahami 

g. Silaturrahmi nasab: Program ini sangat strategsi 
untuk mendekatkan kelompok kelas menengah di 
Indonesia dengan Muhammadiyah, yaitu dengan 
melakukan silaturrahmi nasab dengan 
menunjukkan bahwa banyak diantara mereka 
adalah keturunan pimpinan atau aktivis 
Muhammadiyah, atau alumni lembaga pendidikan di 
lingkungan Muhammadiyah. Tentu perlu 
dikembangkan riset nasab yang tidak harus ilmiah 
akademik namun tetap dapat 
dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang banyak 
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dilakukan di situs-situs luar di negeri, untuk 
melacak hubungan kita yang hidup di masa 
sekarang dengan tokoh-tokoh di masa lalu.  

 
E. Dakwah Bagi Komunitas Bawah  

Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah (lower 
middle-class) sebagai subjek dakwah memiliki krakteristik yang 
berbeda dibanding dengan kelompok kelas menengah (middle-
class) maupun menengah ke atas (upper-middle class atau 
elites). Kelompok kelas bawah dapat diartikan sebagai kelompok 
yang masih memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang 
rutin namun karena minimnya penghasilan yang mereka 
dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka 
mereka secara ekonomi rentan. Artinya, setiap saat kelompok ini 
bisa jatuh dalam kemiskinan. Masyarakat yang termasuk dalam 
kategori kelompok bawah ini antara lain buruh, buruh tani, 
nelayan, pedagang kecil, pengrajin dan juga pegawai rendahan. 
Di dalam Islam, kelompok inilah yang juga bisa dikategorikan 
sebagai kelompok miskin, yaitu mereka yang penghasilan dari 
pekerjaannya hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan 
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder 
dan apalagi tersier. Oleh karena itu, akses mereka terhadap 
pendidikan terbatas dan karena itu kesempatan untuk 
mengembangkan diri juga menjadi lebih sempit secara sosiologis 
maupun politis  

Meskipun tidak bisa di generalisasi, terdapat beberapa 
karakteristik umum dari kelompok bawah ini, baik dilihat dari 
sikap keagamaan maupun perilaku sosial-budaya, serta 
kecenderungan politik. Sikap keberagamaan yang bersifat 
mistikal dan dalam konteks tertentu cenderung sinkretik. Meski 
demikian sikap komunalitas dan ikatan sosial sesama anggota 
kelompok dalam masyarakat bawah cukup kuat dibanding 
kalangan kelas menengah. Namun demikian, kemampun 
melakukan penggalangan solidaritas di kalangan mereka tidak 
mudah dilakukan oleh sesama anggota karena ada keterbatasan 
kemampuan dalam mengorganisasikan diri. Selain itu, secara 
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politik perilaku kelompok kelas bawah lebih bersifat pragmatis 
daripada ideologis ataupun idealis. Kencenderungan pragmatis 
ini dapat dimafhumi karena mereka termausk orang-orang yang 
merasa tidak merasa diuntungkan secara langsung oleh pelbagai 
perubahan cuaca politik di sekitarnya.  

Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwah bagi 
komunitas bawah dapat mengembangkan dengan model dakwah 
sebagai berikut:  
1.  Strategi populis dan praktis. Pendekatan populis yang 

dimaksudkan adalah dakwah Islam yang merakyat dengan 
materi-materi yang mudah dipahami dan bersifat 
memotivasi. Sedangkan pendekatan praktis adalah dakwah 
Islam yang sifat materi dakwahnya sesuai dengan 
kebutuhan dan problematika kehidupan sehari-hari yang 
mereka hadapi. Konsep dakwah yang populis-praktis untuk 
masyarakat kalangan bawah dapat diterapkan dalam 
pelbagai bentuk kegiatan.  

2.  Program kegiatan. Mengembangkan kegiatan Tabligh bi 
lisan atau kegiatan ceramah, suatu kegiatan yang paling 
umum dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami 
kalangan awam. Materi-materi dakwah untuk kalangan 
masyarakat bawah disusun sesuai dengan kapasitas 
pengetahuan dan tingkat pendidikan mereka yang sangat 
mungkin lebih menyukai hal-hal yang sederhana dan mudah 
dicerna atau dipahami   

3.  Dakwah sosial adalah kegiatan dakwah dalam bentuk 
kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang tidak hanya 
berupaya memperkuat pemahaman keagamaan masyarakat 
terkait dengan hal-hal ibadah mahdlah, melainkan juga 
kegiatan yang memberikan ruang bagi mereka untuk 
memperkuat kohesi sosialnya, mengembangkan diri dan 
kepercayaan diri, meningkatkan optimisme, serta kegiatan 
keagamaan yang dirasakan dampak sosial dan ekonominya 
secara lebih nyata.  

4.  Salah satu bentuk kegiatan sosial untuk masyarakat bawah 
adalah pendistribusian dana-dana ZIS secara tepat sasaran, 
Islam tidak hanya dilihat secara idealis, melainkan juga 
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praksis-fungsional. Untuk itu, lembaga ZIS (Lazismu), AUM 
di bidang sosial dan kesehatan serta majelis yang ada dalam 
Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mendukung 
dakwah sosial ini, antar lain melalui kegiatan pemberian 
santunan, beasiswa, pendampingan dan advokasi.  

5.  Dakwah pendidikan adalah dakwah yang bersifat edukatif 
untuk mengembangkan pengetahuan atau tingkat literasi 
masyarakat. Di kalangan masyarakat bawah, diperlukan 
bentuk dakwah edukatif yang memberikan kesempatan 
kepada meningkatkan wawasan, misalnya dengan membuka 
taman bacaan atau taman pustaka yang dapat memfasilitasi 
anak-anak, remaja dan bahkan orang-orang dewasa untuk 
belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka, baik di 
bidang keagamaan, sosial, kesehatan dan sebagainya. 
Kerjasama antara Majelis Dikdasmen, Majelis Dikti dan 
Majelis Pustaka menjadi penting untuk mendukung dakwah 
pendidikan ini.  

6.  Dakwah ekonomi adalah dakwah yang berorientasi 
melakukan pendampingan di bidang ekonomi dengan 
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau 
kelompok bawah. Dakwah ekonomi ini dapat mewujud 
dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pendampingan kegiatan 
ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna. Kegiatan 
dakwah ekonomi ini dapat menjadi bagian utama dari 
Majelis Ekonomi, Wakaf, dan Lazismu. 

 
F. Dakwah Bagi Komunitas Marjinal  

Masyarakat marjinal adalah istilah yang sering digunakan 
untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang 
secara sosial, ekonomi dan politik “terpinggirkan”. Artinya, 
kelompok-kelompok tersebut dianggap tidak mendapatkan 
tempat yang selayaknya dalam kehidupan bermasyrakat. Pada 
hakekatnya, kaum marjinal adalah masyarakat yang 
terpinggirkan dari kebijakan-kebijakan pembangunan. 
Kelompok masyarakat ini seringkali menjadi korban kebijakan 
negara yang tidak berpihak pada mereka baik secara kultural 
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maupun struktural, yang tersebar di pedesaan maupun 
perkotaan. Ketidak-berpihakan negara dan pembangunan 
tersebut semakin memperlemah posisi kelompok ini sehingga 
berdampak pada ketertinggalan pendidikan, ekonomi, sosial, dan 
politik secara luas. Kelompok ini tidak mendapatkan hak-haknya 
sebagaimana warga negara yang lain dalam mengakses, 
mendapatkan manfaat, dan terlibat dalam pembanguan yang 
menguntungkan mereka.  

Masyarakat marjinal sering disebut sebagai masyarakat 
periferal (periferal society), yaitu kelompok masyarakat yang 
terpinggirkan dalam proses akumulasi modal, akses, dan segala 
fasilitas kemajuan peradaban hidup manusia modern. Selain itu, 
kelompok marjinal mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan 
pengasingan dalam berbagai aspek kehidupan baik secara sosial, 
ekonomi, politik, dan aspek lainnya. Dengan demikian, kelompok 
marjinal tidak identik dengan kelompok miskin, karena sebagian 
yang terpinggirkan ada yang tidak miskin atau tidak mau disebut 
miskin utamanya miskin secara ekonomi. Namun masyarakat 
miskin adalah kelompok yang termarjinalkan akibat dari 
berbagai kebijakan yang tidak memihaknya maupun karena 
sebab-sebab yang lain. Masyarakat marjinal sebetulnya 
mengalami deprivation trap, yaitu perangkap kemiskinan yang 
terdiri dari lima unsur yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan 
fisik, keterasingan atau isolasi, kerentanan, dan 
ketidakberdayaan. Kelima unsur ini sering saling berkaitan 
sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar 
mematikan peluang hidup orang, dan akhir-akhirnya 
menimbulkan proses marjinalisasi. Mereka termasuk kelompok 
masyarakat miskin dalam berbagai aspeknya, sehingga masuk 
dalam kategori dhu’afa’ dan mustadh’afin, yakni lemah dan 
dilemahkan atau tertindas oleh sistem yang memarjinalkan 
dirinya. Ketika kesenajangan sosial-ekomomi makin melebar 
akibat kesalahan kebijakan pembangunan maupun faktor 
lainnya, maka kaum marjinal makin meluas. Penduduk terbesar 
memperoleh hasil pembangunan yang sedikit, sementara 
sebagian kecil penduduk yang menguasai akses sosial ekonomi 
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dan politik yang tinggi menguasai bagian terbesar hasil 
pembangunan 

Masyarakat marjinal secara ekonomi tergolong 
masyarakat miskin atau tingkat kesejahteraannya rendah. 
Masyarakat yang terpinggirkan dari proses pembangunan, 
seperti kelompok migran yang datang ke kota untuk mengais 
kehidupan, pada umumnya tidak memiliki ketrampilan (unskilled 
labour). Sebagian besar mereka bekerja pada sektor informal 
atau berprofesi sebagai buruh, seperti pedagang kaki lima, 
pedagang asongan, pemulung, anak jalanan, buruh termasuk 
buruh perempuan, kelompok masyarakat yang tergusur oleh 
pembangunan, PSK (Pekerja Seks Komersial), pengemis, 
gelandangan, dan lain sebagainya. Selain itu, kelompok marjinal 
yang hidup di pedesaan dan pesisir, mereka adalah para petani 
kecil dan buruh tani, nelayan, dan bahkan masyarakat yang tidak 
punya alternatif untuk bekerja atau pengangguran. Kelompok 
marjinal lainnya adalah buruh migran, mereka yang mengadu 
nasib ke luar negeri sebagai TKI dan TKW yang jumlahnya sangat 
besar dengan permasalah yang kompleks.  

Kelompok marjinal ini telah keluar atau dikeluarkan dari 
sistem kehidupan bermasyarakat yang normal. Dalam 
masyarakat Indonesia saat ini terdapat beberapa kelompok 
marjinal, seperti orang-orang miskin, gelandangan, pengemis, 
anak jalanan, buruh, korban penjualan manusia (human 
traficking), pengidap HIV & AIDS, pecandu narkoba, penghuni 
penjara, dan pekerja seks komersial. Di bidang ekonomi, 
kelompok marjinal tidak mendapatkan pekerjaan seperti halnya 
masyarakat biasa mencari nafkah. Bila kelompok “masyarakat 
bawah” masih dapat bekerja di sektor-sektor informal, maka 
kelompok marjinal banyak yang hidup berdasarkan “belas 
kasihan” orang, seperti pengemis, gelandangan dan anak-anak 
jalanan  

Mereka termasuk dalam kategori masyrakat yang 
“terlantar” dan “terpinggirkan” dari lingkungan sosial 
masyarakat umum. Jenis kelompok lainnya yang bisa dimasukan 
dalam kelompok marjinal antara lain pemulung dan Pekerja Seks 
Komersial. Para pemulung menggantungkan hidup mereka dari 
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sampah atau barang-barang yang telah dibuang oleh oleh 
masyarakat. Oleh karena itu, mereka sering dilihat sebagai orang 
yang mengambil nafkah dari tempat-tempat “kotor” atau sisa-
sisa buangan masyarakat. Sementara itu, PSK menggantungkan 
hidupnya dari melayani lelaki hidung belang dan di masyrakat 
PSK sebagai sebuah entitas juga sering dianggap sebagai 
penyakit masyarakat orang-orang miskin, gelandangan, 
pengemis, anak jalanan, buruh, korban penjualan manusia 
(human traficking), pengidap HIV & AIDS, pecandu narkoba, 
penghuni penjara, dan pekerja seks komersial. Di bidang 
ekonomi, kelompok marjinal tidak mendapatkan pekerjaan 
seperti halnya masyarakat biasa mencari nafkah. Bila kelompok 
“masyarakat bawah” masih dapat bekerja di sektor-sektor 
informal, maka kelompok marjinal banyak yang hidup 
berdasarkan “belas kasihan” orang, seperti pengemis, 
gelandangan dan anak-anak jalanan. Mereka termasuk dalam 
kategori masyrakat yang “terlantar” dan “terpinggirkan” dari 
lingkungan sosial masyarakat umum. Jenis kelompok lainnya 
yang bisa dimasukan dalam kelompok marjinal antara lain 
pemulung dan Pekerja Seks Komersial. Para pemulung 
menggantungkan hidup mereka dari sampah atau barang-barang 
yang telah dibuang oleh oleh masyarakat. Oleh karena itu, 
mereka sering dilihat sebagai orang yang mengambil nafkah dari 
tempat-tempat “kotor” atau sisa-sisa buangan masyarakat. 
Sementara itu, PSK menggantungkan hidupnya dari melayani 
lelaki hidung belang dan di masyrakat PSK sebagai sebuah 
entitas juga sering dianggap sebagai penyakit masyarakat  

Kelompok marjinal mengalami kemiskinan, tidak memiliki 
alternatif pekerjaan, dan hidup penuh dengan ketidakpastian. 
Masyarakat marjinal tersebut teralienasi dari pembangaunan, 
sehingga mereka mengalami akumulasi kemiskinan baik miskin 
secara ekonomi maupun miskin secara sosial, bahkan 
dikhawatirkan dapat mengalami kondisi miskin iman. Kondisi 
kemiskinan dan permasalahan yang melingkupi masyarakat 
marjinal dapat menjadi pintu bagi masuknya kelompok-
kelompok misi agama lain yang mengarah pada pemurtadan, 
yang menggunakan pendekatan kultural dan ekonomi yang 
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menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin Kelompok 
perempuan sering juga disebut sebagai kelompok marjinal, 
karena sebagian besar perempuan berada pada kondisi yang 
terpinggirkan karena tidak dapat mengakses dan mendapatkan 
manfaat dari kebijakan-kebijakan pembanguna, mereka juga 
sering dilemahkan secara kultural dan struktural. Akibat dari 
kondisi dan konstruksi pelemahan, maka perempuan sering 
menjadi korban berbagi bentuk kekerasan dan diskriminasi, 
sehingga membuat kelompok atau komunitas perempuan 
menjadi komumitas marjinal atau termarjinalisai dalam 
masyarakat. Komunitas ini menyebar di kelompok atas, 
menengah, dan bawah tetapi semuanya mengalami marjinalisasi 
atau peminggiran sehingga sisebut komunitas marjinal 

Kelompok pinggiran harus dilihat sebagai korban dari 
sistem sosial dan ekonomi yang timpang, sehingga mereka 
mengalami kehidupan yang dipandang tidak normal menurut 
pandangan umum. Oleh karena itu, untuk memanusiakan dan 
“memasyarakatkan” kembali kelompok marjinal, mereka harus 
dipahami dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi ekonomi, 
sosial-budaya, maupun agama. Pada umumnya secara ekonomi 
kelompok marjinal adalah kelompok yang miskin dan sebagian 
dari mereka dapat bahkan di bawah garis kemiskinan, meskipun 
untuk komunitas marjinal tertentu tergolong menengah ke atas. 
Secara politik biasanya bersikap apatis, dan secara sosial-
budaya, mereka memliki kecenderungan anti-sistem dan 
biasanya kelompok ini tidak mempercayai sistem sosial yang 
menjadi bagian dari kelompok masyarakat lainnya, khususnya 
kelompok menengah dan atas. Dalam konteks tertentu, mereka 
menjadi rentan dan rawan akan kejahatan atau perlakuan tidak 
adil, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Perilaku 
keagamaannya sangat mungkin lebih menekankan pada prinsip 
humanistik, dan tidak lekat dengan konsep ritual.  

Berdasarkan pada karakteristik dari kelompok marjinal 
tersebut, maka diperlukan pengembangan model dakwah bagi 
komunitas marjinal sebagai berikut:  

1. Bagi komunitas marjinal diperlukan pendekatan dakwah 
yang lebih bersifat humanistik dan menekankan pada 
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keterlibatan organisasi dakwah dalam memperbaiki pola 
kehidupan sosial dan ekonomi mereka.  

2. Tabligh bil-hal atau kegiatan keagamaan yang praktis dan 
menekankan keterlibatan mereka dalam aktivias sosial 
ekonomi adalah pendekatan yang paling mungkin untuk 
dilakukan. Sikap anti sosial dan apatis yang mungkin 
menjadi karakter mereka dapat didekati dengan ruang 
yang bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk 
mengubah persepsi tentang kehidupan dan membangun 
harapan. Penyediaan “rumah-rumah singgah” dan 
“sanggar bermain dan belajar” untuk anak-anak jalanan 
adalah bentuk dakwah bil hal yang relevan dengan 
kelompok marjinal, khususnya anak-anak dan remaja   

3. Dakwah sosial untuk kelompok marjinal dapa dilakukan 
dengan menjadikan mereka sebagai bagian dari 
program-program sosial lembaga keagamaan, seperti 
dalam pendsitribusian ZIS, santunan untuk keluarga dari 
kelompok marjinal dan beasiswa khusus anak-anak 
jalanan atau anggota keluarga dari kelompok marjinal.  

4. Dakwah sosial ekonomi untuk kelompok marjinal bisa 
diwujudkan dalam bentuk kegiatan pendidikan 
keterampilan untuk remaja dan orang-orang dewasa. 
Untuk itu, gerakan dakwah Muhammadiyah perlu 
melibatkan lembaga-lembaga yang secara spesifik 
menggeluti program peningkatan keterampilan kerja. 
Sebab, tidak mudah mengubah cara pandang kelompok 
yang sudah anti sosial untuk memasuki kembali kepada 
sistem sosial kehidupan masyarakat yang lebih kondusif 
bagi kelompok marjinal untuk mengembangkan diri.  

5. Dakwah dalam bentuk advokasi adalah bentuk yang 
paling penting untuk dilakukan bagi kelompok marjinal. 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kelompok marjinal 
adalah kelompok yang dipinggirkan oleh sistem. Oleh 
karena itu, dakwah advokasi dilakukan untuk 
memperbaiki sistem yang ada, khususnya dalam 
menggugah perhatian pemerintah dan membangun 
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kesadaran di kalangan kelompok marjinal akan hak-hak 
yang seharusnya mereka dapatkan.  

 
G. Dakwah Bagi Komunitas Virtual  

Perkembangan teknologi telah memungkinkan masyarakat 
untuk melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan hidup secara 
lebih mudah, cepat dan produktif. Salah satu jenis komunikasi 
yang memiliki perkembangan sangat pesat adalah teknologi 
komunikasi dan informasi. Keberadaan sistem internet dengan 
berbagai perangkat (gadget) yang terus berkembang untuk 
mengaksesnya tidak lagi hanya sekedar sebagai alat untuk 
komunikasi, melainkan telah menciptakan moda interaksi baru, 
dan lebih jauh lagi menciptakan realitas sosial baru 

Perkembangan relasi sosial melalui teknologi komunikasi 
dan informasi yang demikian pesat itu dikenal sebagai realitas 
dunia maya (virtual reality) di mana orang tidak hanya sekadar 
menggunakan perangkat komunikasi dan sistem internet untuk 
berkomunikasi, melainkan dapat menciptakan identitas diri yang 
baru yang agak berbeda atau sangat berbeda dengan identias 
dunia sosial nyata yang selama ini hidup dalam masyarakat. 
Dengan identitas-identitas inilah para pengguna dunia maya 
saling berinteraksi, sehingga sebenarnya dalam media sosial 
seperti blog, facebook, twitter, WhatsApp, dan sejenisnya yang 
berinteraksi bukanlah realitas nyata dari seseorang melainkan 
realitas virtual yang diciptakan sesuai dengan format media yang 
ada. Kelompok yang berinteraksi melalui media sosial baru 
tersebut disebut sebagai komunitas virtual (virtual community), 
yang kini hadir menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 
modern.  

Dalam perkembangannya, media sosial yang pada awalnya 
merupakan bagian pelengkap dari kehidupan nyata masyarakat, 
semakin hari menempati porsi yang semakin besar sehingga 
semakin banyak anggota masyarakat terutama generasi muda 
yang aktivitas dan komunitas hidupnya lebih banyak berada di 
dunia maya daripada di dunia nyata. Menurut data yang dirilis 
oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet di Indonesia, diperkirakan 
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pengguna intenet di Indonesia mencapai jumlah 77 juta pada 
tahun 2013, meningkat lagi menjadi 107 juta di tahun 2014, dan 
dipekirakan pada akhir 2015 sudah akan mencapai 139 juta 
orang, atau sekitar separoh dari seluruh jumlah warga negara 
Indonesia  

Dari perspektif dakwah, kehidupan dunia maya secara 
umum dan media sosial secara khusus merupakan realitas baru 
yang belum banyak digarap oleh Muhammadiyah. Padahal 
segmen ini merupakan wilayah yang bukan hanya sangat 
potensial karena telah memiliki komunitas yang banyak 
anggotanya, melainkan juga strategis karena ke depan 
kehidupan masyarakat akan semakin tergantung kepada 
teknologi informasi dan komunitas dunia maya. Muhammadiyah 
memang sudah banyak menggunakan teknologi modern, 
termasuk media sosial (situs web, facebook, WhatsApp group, 
dan lain-lain), untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan 
informasi dakwah, namun intensitas dan kapasitasnya masih 
terbilang rendah dibandingkan dengan komunitas yang harus 
dijangkau. Dalam hal ini Muhammadiyah masih tertinggal 
beberapa langkah dari sejumlah organisasi dakwah lain yang 
sangat aktif berkomunikasi dan berinteraksi dengan publik yang 
menggunakan media sosial.  

Muhammadiyah perlu semakin terlibat proaktif dan 
sistematis dalam melakukan dakwah pada komunitas media 
sosial dengan dua tujuan pokok. Pertama, sebagai media 
komunikasi, yaitu untuk mempertahankan hubungan dan 
penyampaian pesan dakwah kepada umat dan warga 
persyarikatan yang semakin hari semakin banyak memanfaatkan 
media sosial. Kedua, sebagai upaya memberikan warna dakwah 
ke dalam interksi media sosial yang cenderung lebih banyak 
berisi aktivitas untuk mengisi waktu luang (trivial activites) dan 
beresiko membawa dampak sosial seperti pertengkaran, 
penipuan, perselingkuhan, hingga perkelahian dan pembunuhan. 
Ketiga, terlibat dalam eksperimentasi penemuan dan penciptaan 
komunitas dunia maya alternatif yang lebih bertanggungajwab, 
bermoral dan Islami sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah 
menuju tewujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 
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Komunitas virtual itu heterogen, mereka bergabung dalam 
“jamaah” Facebookers,Tweeters, Bloggers, Monitor 
(PendengarRadio), Online News, Sineas, dan lain-lain. Kondisi 
ekonomi kelompok ini sangat variatif dari yang berpenghasilan 
rendah, sedang, sampai tinggi. Orientasi plitiknya dinamis; 
bahkan menjadi kekuatan baru dalam dunia perpolitikan seperti 
dalam Pemilihan Presiden dan berbagai kepentingan politik 
lainnya.  

Komunitas ini secara budaya segmental; artinya 
terpolarisasasi dalam beragam orientasi kolektif, pola relasi, dan 
sistem pengetahuan yang majemuk serta gampang sekali 
berubah Orientasi sosial mereka eksklusif, yang cenderung 
berada dalam “dunia” sendiri, tidak jarang memiliki sikap fanatik 
sosial tertentu. Sedangkan dalam hal orientasi keagamaannya 
heterogen, baik yang berafiliasi pada agama tertentu, lebih cair 
lagi di antara mereka tidak sedikit yang mengedapankan 
orientasi spiritual yang bersifat “lintas” yang jika dibiarkan lepas 
akan cenderung “anti-agama” atau “spiritualitas tanpa agama”. 
Dalam rangka melaksanakan dakwah komunitas virtual 
diperlukan pendekatan yang menggunakan model sebagai 
berikut:  
1.  Metode Partisipatoris untuk mendorong perubahan perilaku, 

artinya kelompok ini karena berada dalam ruang sosial yang 
cair maka diperlukan model dakwah yang menekankan pada 
perubahan orientasi pengetahuan, sikap, dan tindakan sesuai 
dengan pesan dakwah Islam yang tentu saja bermuatan 
pencerahan. Mereka dapat disasar sesuai dengan 
pengelompokan jenis kelamin, usia, minat, kepentingan, 
identitas kelompok, dan lain-lain.  

2.  Media kegiatan dakwah bagi konuitas virtual ialah melalui 
Tabligh bil-Qalam yaitu dengan mengembangkan media 
Literasi dan pemanfaatan media sosial yang bersifat tertulis 
dengan berbagai pesan yang mencerahkan.  

3. Menampung dan distribusi ZIS, banyak contoh yang 
dikembangkan bahwa media virtual dapat dijadikan sarana 
cukup efektif untuk memobilisasi dana ZIS maupun lainnya 
yang dikenal sebagai “ZIS Online”, sekaligus menjadi media 
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pendistribusinanya. Kini kegiatan “bisnis online” bahkan 
berkembang dan menjadi tren baru di dunia sosial media4. 
Model kegiatan lainnya ialah pembentukan kelompok 
(relawan online) sebagai model pembentukan “jamaah” 
melalui sosial media. Selain itu dikembangkan “Sharing 
informasi” dengan komunitas virtual dengan materi dan isu-
isu keislaman yang menarik dan sesuai kebutuhan serta alam 
pikiran mereka. Di samping itu dapat dikembangkan model 
Tutorial yang berisi berbagai paket pelajaran Islam dan 
Kemuhammadiyahan yang lebih “inklusif”, termasuk paket 
tutorial “Islam untuk pemula”. Program lainnya ialah 
“Produksi media/program” dan “Muhammadiyah Online 
store” yang juga dikemas dengan apik dan menarik 
sebagaimana tren dunia vertual untuk berbagai segmen 
sasaran dakwah 

Muhammadiyah dalam rangka mengembangkan model 
dakwah bagi komunitas virtual sebagamana dikemukakan di atas 
perlu melakukan pengorganisasian sebagai berikut:  
1.  Sosialisasi kepada semua jajaran pimpinan dan aktivis 

tentang dakwah di dunia maya dan media sosial. 
Muhammadiyah perlu mendorong warganya, dari semua 
kalangan usia tua dan muda maupun laki-laki dan perempuan, 
sebagai kelompok yang faham (literate) dengan dunia maya 
dan bagaimana melakukan dakwah di media sosial.  

2. Mendorong seluruh jajaran pimpinan dan amal usaha 
Muhammadiyah untuk memiliki akun media sosial dan 
terlibat aktif dalam berkomunikasi dalam komunitas dunia 
maya sebagai bentuk baru dunia dakwah.  

3. Melakukan duplikasi materi-materi dan forum-forum dakwah 
di lingkungan Muhammadiyah yang selama ini hanya ada 
pada tataran nyata (buku bacaan, majalah, ceramah, diskusi) 
ke dalam dunia maya melalui media-media sosial untuk 
meluaskan jangkauan audiensnya.  

4. Membentuk dan melatih kelompok-kelompok aktivis dan 
relawan persyarikatan yang aktif berdakwah di dunia maya 
dan media sosial, baik secara kgnitif dalam menyampaikan 
informasi dan argumen dakwah, maupun secara interaktif 
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dengan membuat model komunikasi dan interaksi di media 
sosial dan di dunia maya secara umum yang sesuai dengan 
norma ajaran Islam dalam Muhammadiyah 

 
H. Dakwah Bagi Komunitas Khusus  

Komunitas dalam makna khusus merujuk pada kelompok-
kelompok sosial tertetnu yang memiliki kesamaan minat, 
kepentingan, dan identitas yang unik. Kelompok sosial tersebut 
terdapat di berbagai lingkungan masyarakat dari kelas bawah 
sampai menengah ke atas, baik dalam identitas yang 
mengandung pandangan positif maupun yang memperoleh 
stigma atau anggapan negatif tertentu dalam masyarakat. 
Sejumlah komunitas khusus yang memiliki ciri dan minat 
keagaamaan seperti kelompok-kelompok pengajian (beragam 
majelis taklim), komunitaa tasawuf, mujahadah, istighasah, dan 
berbagai jamaah sejenis dalam beragam kecenderungan paham 
dan aliran yang memerlukan dakwah Muhammadiyah 
Komunitas sosial lain yang elitis seperti Sosialita (kelompok 
kelas atas yang memiliki gaya hidup ekslusif), penggemar Moge 
(Motor Gede), dan berbagai komunitas yang berkembang di 
lingkungan kelas menengah ke atas. Kelompok ini secara sosial 
ekonomi mapan, bahkan sebagian berlebih, namun memerlukan 
aktualisasi diri dan penyaluran waktu senggang untuk mencari 
atau menemukan “dunia lain” yang dapat memberi mereka rasa 
nyaman, puas, dan gembira. Kelompok ini memerlukan dakwah 
spiritualitas dan pencerahan pikiran yang memberikan “kanopi 
suci” atau semacam oase bagi atas “kegersangan ruhani”. 
Sebagian komunitas ini mungkin mengalami “the lost of soul” 
atau kekeringan jiwa sehingga membutuhkan siraman 
keagamaan yang menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan, 
dan menyelamatkan Komunitas lainnya yang kehadirannya agak 
meresahkan antara lain “gang motor” yang pelakunya dari 
berbagai lapisan, yang juga memerlukan dakwah bagi komunitas 
ini agar mereka mengisi waktu luang dengan hal-hal positif. 
Demikian pula komunitas sejenis tetapi dengan konotasi positif 
seperti “Penggemar Sepeda” dan berbagai komunitas minat 
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sejenis yang banyak melibatkan anak-anak remaja di kota-kota 
besar. Kelompok ini juga memerlukan pendampingan dakwah 
agar bekreasi dan berekreasi secara positif Komunitas khusus 
dalam masyarakat tersebut memiliki karakteristik yang beragam 
dan khas. Secara ekonomi terbilang variatif. Bagi kelompok yang 
memiliki kesamaan minat atau hobi umumnya mereka berangkat 
dari kelompok yang mapan secara ekonomi hingga memerlukan 
ruang aktualisasi lebih yang dituangkan dalam wujud 
kecenderungan menggeluti sesuatu yang unik dan khas seperti 
para otomotif club, hijabers, genk moge, dan sejenisnya. Meski di 
antara komunitas tersebut pada awalnya memiliki kondisi 
ekonomi pas-pasan namun setelah menggeluti hobi tertentu 
justeru menjadi ahli atau memiliki kecakapan hingga bisa 
membuatnya tercukupi secara ekonomi seperti para traveler, 
bookers, dan novelis. Secara politik kelompok ini cenderung 
bersikap dinamis dalam pengertian tidak terlalu 
mengasosiasikan diri dalam kelompok politik tertentu namun 
memiliki sikap kritis terhadap kebijakan politik khususnya 
menyangkut kepentingan mereka. Karena kelompok ini 
tergolong variatif maka secara budaya mereka tersegmentasi 
sesuai dengan kecenderungan, selera, minat dan kepentingan 
masing-masing. Hal ini pula yang membuat kelompok ini secara 
sosial bersifat eksklusif karena relasi sosialnya cenderung 
terbatas pada orang-orang yang memiliki kesamaan minat, 
kepentingan dan identitas. Sedangkan dalam sikap 
keberagamaan juga bervariasi, tetapi memiliki kecenderungan 
umum beragama secara “minimalis” dan non-ritual yang berbeda 
dengan kelompok santri. Apapun karakteristik komunitas 
khusus ini, dalam kenyataannya merupakan kelompok sosial 
yang faktual atau manifes tumbuh dan berkembang dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, yang diperkirakan 
akan semakin luas. Komunitas dalam makna khusus merujuk 
pada kelompok-kelompok sosial tertentu yang memiliki 
kesamaan kepentingan, minat, dan identitas yang unik. Kondisi 
ini sebenarnya membuka masuk pada ruang sosial komunitas ini 
yang jika mampu melakukannya akan lebih efektif untuk 
kepentingan dakwah. Berikut ini beberapa model komunitas 
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khusus yang berkembang di masyarakat yang secara minimal 
dapat diberi warna (shibghah) oleh dakwah Muhammadiyah 
yang bersifat pencerahan 

  
I. Dakwah Pada Komuitas Hobi  

Komunitas hobi merupakan kelompok sosial khusus yang 
berkumpul secara intensif dan disatukan dalam ikatan kesamaan 
minat tertentu yang spesifik. Komunitas hobi yang kini 
berkembang antara lain: hijabers, bikers (genk motor, sepeda), 
otomotive clubs, bookers, pecinta alam, travelers dan lain 
sebagainya. Angota komunitas hobi ini memiliki relasi sosial 
yang lekat satu sama lain, yang disatukan oleh kegemaran sosial 
tertentu sesuai minat dan kesenangannya. Hobi bagi kelompok 
ini berkembang menjadi identitas diri dan kelompok, yang tidak 
jarang tampil ekslusif di mata kelompok sosial lain dalam 
masyarakat Program dakwah yang dapat dilakukan terhadap 
komunitas ini di antaranya: Tabligh bil lisan yakni memberikan 
ceramah yang aktual-kontekstual, tabligh online, khusus bagi 
komunitas hobi yang tergolong mapan bisa dijaring untuk 
menjadi muzaki Zis (zakat, infak dan sedekah) untuk kemudian 
didistribusikan oleh Muhammadiyah bersama komunitas 
bersangkutan kepada yang berhak. Karena umumnya orang-
orang yang berada dalam komunitas ini berangkat dari sebuah 
kesadaran bersama, maka pendekatan dakwah yang bisa 
dilakukan oleh Muhammadiyah adalah model partisipatoris 
yakni mendorong komunitas untuk melakukan perubahan 
perilaku yang sesuai dengan ajaran agama atau Pedoman Hidup 
Islami Warga Muhammadiyah 

  
J. Dakwah Pada Komunitas Kepentingan   

Komunitas “Kepentingan” merupakan kelompok khusus 
yang secara alamiah membentuk lingkungan pergaulan sosial 
tertentu yang dipersatukan oleh kepentingan khusus. Di antara 
komunitas kepentingan ialah: Majelis Taklim, Jamaah Taswuf, 
Komunitas Blood for Life, dan yang mengundang kontroversi 
ialah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transjender) yang perlu 
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menjadi sasaran dakwah Muhammadiyah Kecenderungan 
bersosialisasi masyarakat acapkali dilatarbelakangi oleh adanya 
kesamaan kepentingan dengan orang lain. Akibat kesamaan 
tersebut pembentukan komunitas menjadi lebih mudah dan 
menjadi nyaman bagi anggotanya. Hal ini pun dijumpai dalam 
masyarakat saat ini yang membentuk komunitas berdasarkan 
adanya kepentingan bahkan misi dari latarbelakang 
berkomunitas tersebut. Dapat dijumpai komunitas Majelis 
Taklim yang banyak berkembang di kota-kota besar lintas 
profesi dan strata sosial. Komunitas lainnya ialah jamaah atau 
kelompok-kelompok tasawuf yang menyeruak di tengah-tengah 
gemerlap kehidupan kota dan haus akan spiritualitas baru yang 
non-verbal. Terdapat pula Komunitas Blood for Life, komunitas 
yang terbentuk untuk menjaring donor darah untuk 
didistribusikan kepada yang membutuhkan, kepada korban 
terdampak bencana alam yang membutuhkan uluran bantuan, 
dan kepada yang memerlukan sebagai bentuk kepeduliaan dan 
sikap kemanusiaan terhaap sesama. Selain itu saat ini perlahan 
tapi pasti muncul komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan 
Transjender) yang hadir menuntut kebebasan dan apa yang 
mereka sebut sebagai hak untuk menentukan orientasi seksual 
yang menuntut hak untuk dikaui oleh publik dan negara 
Muhammadiyah memiliki otoritas dan kapabilitas untuk 
mendampingi komunitas yang memiliki kepentingan khusus ini. 
Program yang dapat dilakukan adalah Tabligh bi-lisan, yakni 
memberikan ceramah yang aktual-kontekstual hingga bisa 
menyentuh kesadaran komunitas pada jalan Ilahi yang haq, yang 
modelnya harus dikemas secara cerdas sesuai pendekatan “’ala 
‘uqulihim” melalui paket-paket taligh yang mencerahkan dan 
mengubah perilaku mereka. Penampungan dan distribusi ZIS, 
beasiswa pendidikan, paket kesehatan dan santunan sosial bagi 
anggota komunitas yang tidak mampu, atau melalui 
pendampingan dan advokasi, pemberdayaan ekonomi serta 
pendidikan keterampilan kerja bagi yang memerlukannya. 
Dengan program-program tersebut, diharapkan komunitas 
“kepentingan” ini atas dapat mengalami perubahan perilaku 
sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur. 
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K. Dakwah Pada Komunitas Kelompok ”Identitas”  

Kelompok lain adalah komunitas yang terbentuk karena 
adanya kesamaan identitas maupun keunikan. Kelompok ini 
kadangkala menjadi kelompok yang rentan karena untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan pendampingan 
hingga bantuan orang lain. Masuk dalam kriteria ini adalah 
komunitas orang tua berusia lanjut (lansia) dan para difabel. 
Muhammadiyah dengan beberapa unsur pembantu pimpinan 
serta ortomnya bisa melakukan program-program: Tabligh bil 
lisan yakni ceramah motivatif yang aktual-kontekstual, 
mendistribusikan ZIS, pembentukan kelompok, pemberian 
beasiswa pendidikan, paket kesehatan dan santunan sosial, atau 
melalui pendampingan dan advokasi hak-hak warga negara, 
pemberdayaan ekonomi serta pendidikan keterampilan kerja 
Dakwah kepada komunitas ini selain untuk pendampingan, pada 
saat yang sama perlu diperjuangkan dan dipenuhi kepentingan 
kelompok khusus ini dalam hal mendapatkan akses yang layak 
dari negara maupun masyarakat, sehingga hak-hak sosialnya 
terjamin. Selain itu dipelukan dakwah untuk memberdayakan 
mereka hingga mampu bersosialisasi dan hidup bersama 
masyarakat secara egaliter, respek, dan terbentuk proses 
integrasi sosial sejalan nilai-nilai Islam yang utamaKomunitas 
lain yang lebih longgar yang berada di lingkungan amal usaha 
Persyarikatan. Para orang tua siswa maupun mahasiswa di 
lingkungan pendidikan Muhammadiyah, termasuk ‘Aisyiyah, 
bersama keluarga besarnya. Demikian pula para keluarga dari 
pasien-pasien Rumah Sakit dan Poliklinik Muhammadiyah 
maupun lembaga amal usaha lainnya yang melibatkan konsumen 
atau pihak masyarakat. Kelompok-kelompok khusus ini selama 
ini mungkin luput dari perhatian dakwah dan jangkauan gerakan 
Muhammadiyah. Padahal mereka selain jumlahnya banyak juga 
memiliki kekuatan sosial tertentu yang jika mampu 
dimanfaatkan oleh Muhammadiyah sebagai sasaran selaligus 
mitra dakwah, maka akan berdampak luas bagi kepentingan misi 
gerakan Islam ini. Komunitas khusus ini tidak diundang untuk 
menjadi bagian dari amal usaha Muhammadiyah tetapi daya 
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jangkau dan orientasi kehidupannya dapat dijadikan jalan 
membangun keluarga atau anggota Muhammadiyah yang besar 
dan meluas di seluruh lingkungan dan warga Muhammadiyah 
Komnitas khusus apapun jenis dan kecenderungan kolektifnya 
memerlukan sapaan dakwah sesuai dengan keadaan dan 
karakter mereka, sehingga Muhammadiyah hadir di tengah-
tengah kehidupan mereka dengan membawa perubahan ke arah 
yang lebih mencerahkan. Berbagai model dakwah dengan materi, 
pendekatan, strategi, dan cara yang bervariasi sesuai dengan 
corak komunitas kelompok ini dapat dikembangkan oleh 
Muhammadiyah. Dalam hal ini Muhammadiyah penting 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, 
identifikasi kelompok dakwah pada komunitas khusus untuk 
memahami peta kondisi, masalah, dan katakter masing-masing. 
Kedua, perumusan dan penentuan model-model dakwah bagi 
komunitas khusus. Ketiga, pengorganisasian sumberdaya da’i 
untuk kepentingan dakwah komnitas pada kelompok ini. 
Dakwahkomnitas untuk kelompok ini memerlukan perhatian 
khusus Muhammadiyah karena kehadiran komunitas (jamaah) 
dalam beragam kekompok dan kecenderungan hidupnya 
merupakan realitas sosial yang nyata untuk diberi jawaban 
dakwah oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai Gerakan 
Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk 
mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya niscaya 
hadir pada setiap kelompok atau komunitas apapun dan di 
manapun untuk menjadi obor pencerahan yang membebaskan, 
memberdayakan, dan memajukan kehidupan umat manusia yang 
berperadaban utama 
 
L. Khatimah  

Perkembangan Muhammadiyah saat ini maupun ke depan 
makin dihadapkan pada model kehidupan komunitas atau 
jamaah yang heterogen dalam berbagai aspeknya, yang 
memerlukan model dakwah komunitas atau dakwah jamaah 
yang mengandung pemikiran, pendekatan, strategi, dan pola 
aktivitas baru yang lebih relevan dan aktual. Muhammadiyah 
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sebagai gerakan Islam yang membawa misi dakwah dan tajdid 
harus tampil sebagai kekuatan pencerahan dalam memberi 
shibghah atau corak kehidupan masyarakat yang berubah dan 
berkembang dinamis itu sebagaimana menjadi komitmen 
gerakannya di abad kedua Komunitas atau jamaah dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia baik di perkotaan dan 
pedesaan maupun kawasan lain berkembang pesat dan dinamis 
seiring dengan perkembangan zaman yang menjadi hukum 
kehidupan. Komunitas (jamaah) sebagai kelompok-kelompok 
sosial umum yang memiliki identitas heterogen maupun 
kelompok-kelompok sosial khusus yang memiliki identitas yang 
homogen dalam masyarakat di berbagai struktur dan lingkungan 
kehidupan merupakan sasaran dakwah yang harus menjadi 
perhatian Muhammadiyah dalam sistem gerakannya, terutama 
ketika gerakan Islam ini memasuki abad kedua. Dalam lima 
tahun ke depan (periode 2015-2020) Muhammadiyah dituntut 
untuk mewujudkan gerakan pencerahan yang mengandung misi 
dakwah yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan 
kehidupan masyarakat di segala bidang ke dalam berbagai model 
dakwah pencerahan yang benar-benar aktual. Di antaranya ialah 
dakwah pencerahan dalam model dakwah komunitas yang dapat 
membawa perubahan yang bersifat membebaskan, 
memberdayakan, dan memajukan kehidupan kelompok-
kelompok sosial di berbagai segmen sosial yang tumbuh pesat di 
Indonesia kurun mutakhirKeragaman komunitas mensyaratkan 
tersedianya kader-kader dakwah dengan kemampuan dan 
keterampilan khusus dan tidak konvensional dalam berdakwah. 
Dengan kata lain, dakwah komunitas perlu didukung oleh kader-
kader dakwah yang dinamis, memiliki visi pembaruan, serta 
kemampuan analisa dan mobilisasi sosial yang baik serta mampu 
merumuskan kepentingan komunitas dan memperjuangkannya. 
Dalam konteks inilah, konsep dakwah komunitas 
Muhammadiyah memliki ruang yang lebih luas untuk 
diimplementasikan di abad kedua iniDengan demikian 
Muhammadiyah diharapkan semakin dapat diterima secara 
meluas dalam berbagai struktur dan lingkungan masyarakat 
Indonesia yang memberi identitas pencerahan. Melalui Dakwah 
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Komnitas sebagai Pengembangan Model Dakwah Pencerahan 
yang Berbasis Gerakan Jamaah maka seluruh usaha, program, 
dan aktivitas Muhammadiyah dalam bebagai aspeknya dapat 
membawa perubahan yang bersifat membebaskan, 
memberdayakan, dan memajukan kehidupan umat manusia 
keseluruhan sebagai wujud aktualisasi misi dakwah dan tajdid 
yang menyebarkan risalah rahmatan lil-’alamin.  
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