
 

 

 

PROGRAM MUHAMMADIYAH KALBAR 2015-2020 

 

BAB I 

GAMBARAN UMUM PROGRAM 

 

A.   PENDAHULUAN 

Program Muhammadiyah 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 penahapan 

program sebagaimana dicantumkan dalam program jangka panjang sesuai dengan masalah, konteks, dan visi 

pengembangan yang akan dicapai pada periode tersebut. 

Pada program lima tahunan sebagaimana program jangka panjang ditetapkan dua aspek yaitu visi 

pengembangan dan program pengembangan.  Visi pengembangan adalah kondisi atau keadaan yang ingin 

diwujudkan sebagai tujuan khusus dari setiap program Muhammadiyah. Adapun program pengembangan yakni 

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui jenis-jenis kegiatan dari program Muhammadiyah tersebut. 

Melalui program pengembangan terjadi proses kesinambungan dan penekanan atau pemfokusan sesuai dengan 

target yang ingin diwujudkan. 

Program 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   tahap   pengembangan dengan visi 

atau tujuan jangka menengah sebagai berikut:   (1) Terciptanya transformasi (perubahan cepat ke arah 

kemajuan) sistem organisasi dan jaringan yang maju, profesional, dan modern;   (2) Berkembangnya sistem 

gerakan dan amal usaha yang berkualitas utama dan mandiri bagi terciptanya kondisi dan faktor-faktor 

pendukung terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; serta (3) Berkembangnya  peran strategis 

Muhammadiyah dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global. 

Dalam penentuan program lima tahun ke depan dipertimbangkan konteks komdisi dan permasalahan yang 

berkembang dan dihadapi Muhammadiyah sebagai salah satu yang menjadi pijakan. Dalam lima tahun terakhir 

diakui adanya masalah di lingkungan internal maupun eksternal yang mendorong Muhammadiyah melakukan 

sejumlah kebijakan yang di antaranya memerlukan kelanjutan seperti   gerakan   jihad   konstitusi,      

pengembangan   unit-unit bisnis, perluasan amal usaha, dan langkah-langkah terobosan lainnya.  

Perkembangan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya dalam kehidupan nasional maupun global 

yang semakin kompleks dan dinamis meniscayakan Muhammadiyah melakukan konsolidasi dan reaktualisasi 

peran gerakannya. Demikian halnya dengan perkembangan oriantasi hidup masyarakat yang semakin terbuka, 

bebas, dan menunjukkan banyak kecenderungan perilaku sosial heterogen mendorong Muhammadiyah untuk 

merumuskan pandangan dan langkah antisipatif, responsif, dan solutif. Lebih jauh dengan semakin dinamisnya 



 

perkembangan kehidupan di ranah lokal, nasional, dan global dalam berbagai aspeknya yang bersifat 

kontemporer dan sangat kompleks menuntut Muhammadiyah untuk menyusun program-program yang mampu 

mengantisipasi dan memberikan jawaban aktual sejalan misi utama dakwah dan tajdid dalam gerakannya. 

Dalam lima tahun terakhir terdapat perkembangan positif dalam usaha-usaha memajukan gerakan 

Muhammadiyah yang ditandai oleh  sejumlah terobosan  amal  usaha,  program,  dan  kegiatan yang disebut 

„model praksis gerakan“. Model praksis gerakan merupakann ikhtiar mempertajam dan mengembangkan 

berbagai usaha (amal usaha, program, dan kegiatan) ke arah yang lebih baik, berkualitas, dan berkeunggulan 

sehingga menjadi model yang dapat diresplikasi di seluruh lingkungan Muhammadiyah sesuai dengan kapasitas 

dan kreasi setempat. Model praksis gerakan dalam bentuk program unggulan atau program yang direvitalisasikan 

diharapkan mempunyai dampak strategis bagi kemajuan Muhammadiyah pada setiap bidang dan tingkatan 

pimpinan Persyarikatan sesuai dengan kapasitas dan kreasi masing-masing dalam satu kesatuan gerakan. 

Pengembangan “Model Praksis Gerakan” depan sangat penting atas beberapa alasan dan tujuan: (1) 

Pengalaman lapangan dan fakta menunjukkan sejumlah kreasi gerakan atau program yang befsifat unggul atau 

lebih maju di sejumlah bidang di pusat maupun wilayah, daerah, cabang, dan ranting yang dapat dikembangkan dan 

menjadi contoh praksis gerakan; (2) Pada setiap Muktamar diamanatkan adanya prioritas program dengan 

sasaran,  ciri pengembanganu, dan visi strategis yang memerlukan fokus dan penngkatan kualitas sehingga 

dihasilkan sejumlah kemajuan yang lebih optimal; (3) Perkembangan Muhammadiyah yang maju, modern, 

profesional; sistem gerakan dan organisasi yang ungggul; serta peran strategis dalam kehidupan umat, bangsa, 

dan perkembangan global yang menjadi visi Muhammadiyah lima tahu terakhir maupun ke depan dapat 

dicapai antara lain jika terdapat titik-titik kemajuan yang menonjol di bebagai bidang program yang 

signifikan. 

Dalam kaitan dengan gerakan pencerahan yang menjadi komitmen Muhammadiyah sebagaimana 

terkandung dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua,  pengembangan “Model Praksis 

Gerakan” secara umum dapat memperkuat proses pengembangan  strategi  dari  revitalisasi  menuju  

transformasi, yakni berkembangnya program dan langkah-langkah strategis Muhammadiyah yang bersifat 

membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. Ketiga proses strategis tersebut merupakan perwujudan dari 

gerakan pencerahan Muhammadiyah untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan universal. 

Dalam menghadapi gerakan-gerakan lain pengembangan “Model Praksis Gerakan” dapat meningkatkan 

keunggulan komparasi dan  kompetisi  Muhammadiyah  secara  objektif  dan elegan. Kini makin berkembang 

berbagai usaha dan kegiatan di berbagai bidang seperti lembaga pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, 

pemberdayaan ekonomi, dan model-model dakwah atau misi gerakan lain yang lebih maju dan diminati masyarakat 

luas. Banyak hal yang dulu dipelopori Muhammadiyah kini dikembangkan pihak lain yang boleh jadi jauh lebih 

baik dan kompetitif. Jika kecenderungan tersebut tidak diantisipasi dan dihadapi Muhammadiyah dengan 

usaha-usaha kreatif, inovatif, dan alternatif yang lebih unggul atau kompetitif maka pelan tapi pasti 

Muhammadiyah akan ketinggalan dan tidak tertutup kemungkinan ditinggalkan masyarakat. 

Karenanya menjadi semakin penting dan strategis adanya pengembangan “Model Praksis Gerakan” 

Muhammadiyah di berbagai bidang yang harus disebarluaskan dan diwujudkan untuk dijadikan pilihan utama 

pasca Muktamar Satu Abad itu. Semua pihak dan potensi harus dikerahkan agar gerakan kreatif, inovatif, dan 

alternatif itu mencapai keberhasilan khususnya dalam tiga tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan “Model 

Praksis Gerakan” Muhammadiyah tersebut memerlukan mobilisasi faktor-faktor berikut ini: (b) 

pendayagunaan seluruh potensi yang dimiliki oleh persyarikatan, termasuk dukungan dari amal usaha 

Muhammadiyah; (b) dukungan kepemimpinan yang benar-benar kolektif, proaktif, terorganisasi, dinamis, dan 

dapat memimpin serta mengontrol seluruh proses pelaksanaan; (c) mobilisasi dana dari dalam dan luar secara 

lebih terprogram dan optimal;  dan (d) komitmen dan kesungguhan dari seluruh anggota Muhammadiyah, 

termasuk dari para anggota pimpinannya. 

Semangat kemandirian yang kini digelorakan dapat dijadikan momentum untuk menyukseskan model-

model praksis gerakan di seuruh tingkatan pimpinan. Kemandirian harus ditunjukkan pada penguatan pilar-

pilar sistem gerakan, organisasi dan kepemimpinan, jaringan, sumberdaya, serta aksi dan pelayanan yang benar-

benar nyata, optimal, unggul, dan berdampak langsung atau dapat dibuktikan keberhasilannya bagi kemajuan 

Muhammadiyah. Kemandirian harus ditunjukkan dengan mengerahkan segala kemampuan dalam melakukan 

kerja-kerja konkret dan strategis yang membangkitkan     kekuatan “indigeneous” (kekuatan dari dalam) atau 



 

“inner dynamics”   (dinamika inti) yang selama ini dimiliki Muhammadiyah untuk melahirkan gelombang 

besar bagi perubahan dan kemajuan Muhammadiyah. Kemandirian juga dapat dioptimalkan dengan 

menggalang jaringan, sinergi, dan kerjasama dengan semua pihak baik di dalam maupun ke luar lingkungan 

Persyarikatan termasuk pemerintah di setiap tingkatan dengan sikap cerdas, arif, dan bermartabat sesuai 

Kepribadian Muhammladiyah. 

Dalam memobilisasi potensi dan menyukseskan “Model Praksis Gerakan” peran pimpinan sangat 

menentukan. Segenap anggota pimpinan di seluruh tingkatan harus mengerahkan segenap kemampuan 

disertai komitmen, kebersamaan, konsistensi, dan pengkhidmatan yang tinggi dalam menyukseskannya. 

Ukuran aktif dan berhasilanya kepemimpinan justru terletak pada pencapaian optimal amanah Muktamar, 

termasuk dalam melaksanakan program dan mengembangkan “Model Praksis Gerakan”. Seluruh ikhtiar, 

kemampuan, dan daya dukung dikerahkan secara optimal untuk melaksanakan program dan menjalankan 

amanat Muktamar. Dengan demikian fungsi kepemimpinan di setiap tingkatan benar- benar bekerja-nyata dan 

bergerak-nyata secara sejalan dengan komitmen dalam menunaikan amanah sebagai wujud keikhlasan dan 

pengkhidmatan yang selama ini menjadi spirit dan etos kerja dalam memimpin Muammadiyah. 

Dalam lima tahun terakhir secara umum terdapat sejumlah “Model Praksis Gerakan” dari berbagai 

bidang yang dilakukan Majeslis dan Lembaga maupun Pimpinan Persyarikatan di Pusat, Wilayah, Daerah, 

Cabang, dan Ranting yang selama ini telah dilakukan perintisan dan pengembangan di seluruh Tanah Air. 

Model “Praksis Gerakan” yang dikembangkan dalam sejumlah bidang di berbagai lingkungan institusi 

Muhammadiyah tersebut menunjukkan fakta atau bukti tentang beberapa “kisah sukses” atau “model 

pengembangan”  atau “model altematif” dalam gerakan Muhammadiyah. Hal yang paling penting ialah terjadi 

dinamika yang lebih bergairah dalam meningkatkan usaha di berbagai bidang yang menjadi garapan 

Muhammadiyah sebagai model pengembangan menuju praksis gerakan yang semakin maju dan 

berkeunggulan dalam melakukan transformasi gerakan Muhammadiyah. 

Berdasar pada dasar kebijakan, pemikiran, dan pengalaman gerakan tersebut maka Muhammadiyah 

menyusun kerangka program periode 2015-2020. Dalam periode limatahun ke depan sebagaimana pada 

periode 2010-2015 program perbidang mengalami perubahan atau pengembangan, sehingga jenis program 

perbidang tidak persis sama dengan bidang-bidang program jangka panjang. Adapun kerangka kebijakan 

program periode 2015-2020 adalah sebagai berikut: 

A. PROGRAM UMUM 2015-2020 

1. Konsolidasi Ideologis 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya prinsip-prinsip, idealisme, dan konsep- konsep dasar gerakan yang menunjukkan 

keunggulan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan serta berperan aktif dalam 

dinamika kehidupan komunitas-komunitas keummatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global. 

Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan. 

1. Menyusun dan memproduksi konsep-konsep/pemikiran-pemikiran strategis dalam 

menghadapi isu-isu, masalah, dan tantangan umat, ban- gsa, dan kemanusiaan global 

sebagai bingkai dan acuan konseptual bagi seluruh institusi dan anggota Muhammadiyah 

dalam menghadapi perkembangan zaman. 

2. Meningkatkan dan mengembangkan model-model pembinaan jama‟ah di komunitas-

komunitas dan kelompok dhuafa-mustad‟afin, serta peran Muhammadiyah di akar-rumput. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Mengembangkan Ideopolitor (ideologi, politik, dan organisasi), upgrading, refreshing, dan 

pengajian-pengajian atau kajian-kajian pimpinan yang diselenggarakan di semua lini organisasi 

untuk meningkatkan komitmen, wawasan, dan aksi gerakan Muhammadiyah dalam menghadapi 

berbagai tantangan yang kompleks. 

c. Jaringan 

Meningkatkan upaya-upaya pengorganisasian dan penyebaran kader Muhammadiyah dalam 

lembaga- lembaga strategis regional dan nasional untuk memerankan fungsi pencerahan, 

pembebasan, pemberdayaan, dan pengembangan tatanan kehidupan yang utama. 

d. Sumber Daya 

1) Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga Pendidikan yang ada sebagai lembaga 



 

Perkaderan Muhammadiyah 

2) Mengupayakan terbentuknya lembaga pendidikan sebagai pusat pendidikan kader 

Muhammadiyah seperti Pondok pesantren atau boarding school (Muhammadiyah boarding 

school) 

3) Memprioritaskan Pembinaan terhadap organisasi otonom dalam rangka menyiapkan kader 

Persyarikatan, kader Umat dan kader Bangsa 

e. Aksi Pelayanan 

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, 

Kepribadian, Khittah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup, Pedoman Hidup Islami, 

dan lain-lain) se- bagai sumber inspirasi, acuan, dan tuntunan dalam seluruh lingkungan 

organisasi dan anggota Persyarikatan. 

3. Menyebarkan pandangan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila, Wawasan 

Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan Universal. 
 

2. Konsolidasi Kelembagaan 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya kualitas kelembagaan dan tata kelola organisasi yang menunjukkan keunggulan 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan serta berperan aktif dalam dinamika 

kehidupan komunitas-komunitas keummatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

1. Mengembangkan model-model Dakwah Komunitas yang dipadukan dengan program 

Keluarga Sakinah dan Qoryah Thayyibah yang diselenggarakan „Aisyiyah. 

2. Membangun basis data (data base) persyarikatan yang komprehensif dan terupdate, guna 

mengembangkan peta dakwah yang lengkap dan akurat. 

3. Menyosialisasikan model, pedoman, dan tuntunan sistem tatakelola organisasi dan keuangan 

yang terpadu di seluruh lingkungan organisasi Muhammadiyah. 

4. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang yang terkoordinasi dan 

terkonsolidasi antara persyarikatan, Ortom, dan AUM. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

1. Meningkatkan kapasitas organisasi dan kepemimpinan yang lebih efektif, yang 

menyeimbangkan antara peran figur pemimpin dan kinerja sistem. 

2. Membangun tata kelola dan kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan 

menitikberatkan perhatian pada upaya fungsiona- lisasi seluruh jajaran organisasi, sehingga 

Muhammadiyah menjadi organisasi yang unggul dan berdaya saing. 

3. Meningkatkan kordinasi dan komunikasi pimpinan Persyarikatan dengan organisasi otonom 

dan AUM di berbagai tingkatan yang bersifat reguler. 

4. Mengintensifkan penerapkan sistem tatakelola organisasi dan tatakelola keuangan di seluruh 

tingkatan pimpinan dan amal usaha yang berdasarkan pada prinsip amanah, kejujuran, 

keterbukaan, dan tersistem. 

5. Mengintensifkan penerapkan sistem pengawasan dan pembinaan keuangan termasuk pelaporan 

yang terstandar dan reguler di seluruh tingkatan pimpinan persyarikatan, amal usaha, dan 

institusi-institusi Muhammadiyah. 

6. Memberdayakan mantan Pimpinan dan Sesepuh untuk berperan dalam aktivitas 
persyarikatan seperti Korps Mubaligh, Korps Instruktur, Lajnah Tarjih, dan sejenisnya. 

 
c. Jaringan 

1. Mengintensifkan pembinaan Cabang dan Ranting berbasis pemetaan yang akurat, sebagai 

prioritas penting sehingga dalam masa kerja 2015-2020 dengan target tercapai 40% 

Desa/Kelurahan telah berdiri Ranting Muhammadiyah dan 70% Keca- matan telah berdiri 

Cabang Muhammadiyah. 



 

2. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kun- jungan ke bawah (daerah/cabang/-ran 

ting) sebagai prioritas program pimpinan di ber- bagai tingkatan. 

d. Sumber Daya 

Mengefektifkan pendataan, kepemilikan dan tata kelola masjid, mushalla, dan aset-aset lain 

milik Muhammadiyah sebagai basis gerakan di komunitas dan akar-rumput. 

e. Aksi Pelayanan 

Memperkuat organisasi Muhammadiyah sebagai basis gerakan kultural yang menjangkau 

segenap komunitas dan lapisan masyarakat dengan komitmen keumatan, kebangsaan dan 

kemanusiaan yang kuat dan konsisten. 
 

3. Peningkatan Kualitas Pimpinan 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya kualitas, kapasitas, kinerja, dan akuntabilitas pimpinan persyarikatan di berbagai 

tingkatan dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi yang menunjukkan keunggulan 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan   serta berperan aktif  dalam dinamika 

kehidupan komunitas-komunitas keummatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global yang sejalan 

prinsip, Kepribadian, Khittah, dan kapasitas Persyarikatan. 

Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

1. Mengembangkan model-model rekrutmen ke- pemimpinan Persyarikatan, Ortom, dan 

AUM yang proaktif guna menjaring potensi SDM di lingkungan persyarikatan. 

2. Mengembangkan model-model penempatan/pembidangan/penugasan pimpinan di lingkung- 

an Persyarikatan, Ortom, dan AUM, berbasis ka- pasitas dan komitmen ideologis. 

3. Mengembangkan model-model pembinaan/pe- ngembangan karakter yang mendorong 

pening- katan kreativitas, kinerja, dan komitmen pimpinan di jajaran Persyarikatan, Ortom, 

dan AUM. 

4. Mengembangkan model-model pengawasan dan evaluasi kinerja kepemimpinan di jajaran 

Persya- rikatan, Ortom, dan AUM yang transparan, adil, dan akutable. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

1. Mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama, koordinasi dan komunikasi organisasi 

yang mendorong sinergi kinerja antar pimpinan pada unit organisasi di lingkungan 

persyarikatan. 

2. Mengembangkan sistem dan mekanisme kerja- sama, koordinasi, dan komunikasi antar 

pimpinan di jajaran Persyarikatan, Ortom, dan AUM, dalam mengembangkan dan 

menjalankan program- program lintas-sektor. 

c. Jaringan 

1. Mengembangkan forum-forum silaturrahim pim- pinan di jajaran Persyarikatan, Ortom, 

dan AUM guna membangun ukhuwah dan semangat ge- rakan. 

2. Mendorong dan menfasilitas partisipasi aktif pimpinan di lingkungan Persyarikatan, 

Ortom, dan AUM dalam organisasi dan asosiasi pro- fesional yang bermanfaat bagi 

perkembangan Muhammadiyah. 

d. Sumber Daya 

Mendorong dan menata regenerasi kepemimpinan yang berbasis profesionalitas dan komitmen 

ideologis guna menyegarkan kinerja organisasi di jajaran Persyarikatan, Ortom, dan AUM. 

e. Aksi Pelayanan 

1. Mendorong dan memfasilitasi tampilnya para pimpinan Persyarikatan, Ortom, dan AUM 

pada forum-forum dan media-media regional, nasional dan internasional sebagai 

perwujudan partisipasi dan kontribusi Muhammadiyah dalam upaya mem- bangun 

peradaban utama. 

2. Mendorong fungsi kepemimpinan transformatif yang menggerakkan Persyarikatan. 
 

4. Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya kualitas kehidupan keluarga berdasarkan prinsip keluarga sakinah untuk menopang 

kehidupan komunitas-komunitas dan kehidupan bermasyarakat, sebagai wujud keberhasilan 



 

dakwah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan dalam dinamika kehidupan komunitas-

komunitas keummatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

1. Meningkatkan usaha-usaha pembinaan keluar- ga sakinah disertai penyebarluasan 

tuntunan- tuntunan praktis di linkungan keluarga-keluarga Muhammadiyah maupun 

masyarakat sebagaimana dituntunkan oleh Tarjih dan pengembangan model keluarga 

sakinah yang disusun Aisyiyah sebagai bentuk keteladanan yang baik (uswah 

hasanah) dari model kehidupan keluarga dalam masyarakat. 

2. Meningkatkan model-model bimbingan-konse- ling, advokasi, dan crisis-center dalam 

meme- cahkan masalah-masalah keluarga, baik di ling- kungan Muhammadiyah, di 

komunitas-komu- nitas, maupun masyarakat, yang menggunakan pendekatan dakwah. 
b. Organisasi dan Kepemimpinan 

1. Mendorong partisipasi proaktif PRM/PRA dalam mensosialisasikan dan 

mengkoordinasikan pro- gram Keluarga Sakinah dan Qaryah Thayibah. 

2. Mendorong pembentukan relawan dari lingkungan PRM dan PRA untuk program advokasi 

dan konseling keluarga sakinah di komunitas-komu- nitas dan lingkungan masyarakat. 

c. Jaringan 

Membangun kerjasama, koalisi, dan sharing pengalaman antara komunitas dan relawan program 

Keluarga Sakinah Muhammadiyah dengan organisasi dan kelompok pemberdayaan keluarga di 

tempat lain melalui pendekatan dakwah. 

d. Sumber Daya 

1. Meningkatkan pembinaan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga termasuk 

kesehatan reproduksi terutama di lingkungan masyarakat yang dhu‟afa melalui berbagai 

kegiatan sebagai bagian terpadu dari pengembangan kehidupan Keluarga Sakinah, Qoryah 

Thayyibah, serta Ge- rakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. 

e. Meningkatkan gerakan budaya membaca di ling- kungan keluarga sebagai basis dari 

masyarakat pembelajaran menuju kehidupan keluarga yang cerdas menuju pencerdasan 

kehidupan bangsa. Aksi Pelayanan 

Meningkatkan gerakan Keluarga Sakinah sebagai basis pengembangan komunitas 

sebagaimana dikembangkan oleh Aisyiyah. 
 

5. Partisipasi Kebangsaan dan Kemanusiaan Universal 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya peran-peran strategis Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam berkemajuan 

dalam mewarnai kebijakan negara dan pemerintah dalam isu- isu kebangsaan dan kemanusiaan 

universal sebagai perwujudan dakwah ammar ma‟ruf dan nahi munkar sesuai prinsip, Kepribadian, 

Khittah, dan kapasitas Muhammadiyah. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

1. Meningkatkan perhatian, kepedulian, dan pe- nyikapan terhadap persoalan-persoalan 

aktual dan krusial yang menyangkut hajat hidup pub- lik, termasuk kepentingan umat 

Islam, sebagai bentuk keterlibatan aktif Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

2. Mengembangkan model-model bagi partisipasi komponen persyarikatan dan mewarnai 

kebijakan publik, baik melalui jalur konstitusi, media massa, maupun aksi-aksi lain yang 

efektif, berakhlaq, dan bermartabat sesuai ciri dan Kepribadian Muham- madiyah. 

b. Organisasi Dan Kepemimpinan 

Memperkuat posisi dan peran Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern terbesar 

dalam dinamika regional, nasional dan global melalui berbegai keterlibatan yang strategis, 

selektif, dan produktif dengan tetap mengindahkan prinsip kemandirian dan sejalan Khittah serta 

Kepribadian Muhammadiyah. 

c. Jaringan 

1. Meningkatkan komunikasi, hubungan, dan kerjasama secara proaktif dengan berbagai 



 

lemba- ga negara/pemerintahan baik dengan ekseku- tif, legislatif, yudikatif 

maupun institusi-institusi negara/pemerintahan lainnya dalam usaha me- 
ngembangkan misi Muhammadiyah. 

2. Meningkatkan prakarsa dan forum lintas dengan komponen bangsa yang lain dalam usaha 

mem- perkuat posisi kekuatan masyarakat madani (civil society) untuk memperjuangkan 

aspirasi rakyat terhadap pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan 

prinsip dakwah amar ma‟ruf dan nahi munkar yang dilaksanakan Muhammadiyah. 

3. Meningkatkan prakarsa dan komunikasi khusus dengan organisasi-organisasi Islam dalam 

usaha memperkuat ukhuwah dan kepemimpinan umat Islam, menyelesaikan masalah-

masalah krusial dan strategis, serta untuk memperjuangkan as- pirasi umat Islam sebagai 

penduduk mayoritas dalam peran kehidupan berbangsa dan negara. 

d. Sumber Daya 

Mendorong dan memfasilitasi partisipasi PCM dan PRM dalam pembangunan dan 

pemberdayaan komunitas dan kelompok dhuafa-mustadhafin dengan pendekatan dakwah Islam 

berkemajuan, bersinergi dengan jajaran Ortom dan AUM. 

e. Aksi Pelayanan 

Mengintensifkan dan mengkosolidasikan peran- peran persyarikatan dalam kerja-kerja 

kemanusiaan internasional, baik di kawasan ASEAN, di kawasan dunia Islam maupun kawasan 

internasional secara umum dengan pendekatan dakwah Islam berkemajuan. 
 

6. Pengembangan Kemitraan 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya kualitas dan intensitas hubungan kelembagaan yang menunjukkan peran  

strategis dan keterlibatan proaktif Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam dinamika 

kehidupan komunitas-komunitas keummatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global sesuai prinsip, 

Kepribadian, Khittah, dan kapasitas Persyarikatan. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Mengembangkan dan mengkonsolidasikan konsep dan model kerjasama ideologis, 

programmatis, maupun strategis dengan berbagai komponen keumatan, kebangsaan dan 

kemanusiaan global guna mendorong peran proaktif Muhammadiyah dalam menggerakkan 

dakwah Islam berkemajuan. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Meningkatkan partisipasi aktif Muhammadiyah dalam berbagai forum regional, Nasional 

maupun internasional, termasuk mengembangkan jaringan dengan organisasi 

sepaham/serumpun sebagai media mengembangkan Islam yang berkemajuan. 

c. Jaringan 

1. Meningkatkan komunikasi, jaringan, dan kerjasama dengan organsasi-organisasi Islam, 

organisasi kemasyarakatan, dan kekuatan-kekuatan strategis baik nasional maupun dunia 

internasional dalam ikhtiar membangun tatanan kehidupan yang damai, maju, adil, 

makmur, bermartabat, dan berperadaban utama. 

2. Mengembangkan kerjasama yang proaktif dan harmonis yang saling menguntungkan 

dengan berbagai instansi, baik pemerintah, maupun swasta, dalam maupun luar negeri, 

untuk mendukung gerak Persyarikatan. 

3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri 

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. 
d. Sumber Daya 

Mengembangkan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan SDM dan 

organisasi di lingkup Muhammadiyah untuk secara proaktif mampu menghadapi peran-peran 

dakwah berdimensi global di berbagai bidang profesi dan kehidupan. 

e. Aksi Pelayanan 

Mengembangkan peran dan kemitraan lembaga- lembaga Muhammadiyah dengan ASEAN di 



 

berbagai bidang strategis seperti pengembangan pemikiran Islam, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain dalam menghadapi pemberlakuan 

Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community), pergeseran pusat geo- politik, 

geo-ekonomi, dan geo-sosial-budaya ke Asia khususnya China, serta perkembangan politik di 

Timur Tengah pasca Arab Spring 2010. 
 

 

 

A. PROGRAM PERBIDANG 2015-2020 

1. Bidang Tarjih dan Tajdid 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya fungsi tarjih, tajdid, dan pemikiran  Islam yang mendorong peran Muhammadiyah 

sebagai gerakan pembaruan yang kritis, dinamis dan proaktif dalam menjawab problem dan 

tantangan aktual sehingga Islam menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial kehidupan 

umat, bangsa dalam menghadapi perkembangan zaman yang kompleks. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Memasyarakatkan pedoman keislaman yang bersifat epistemologis, metodologis maupun 

praktis sebagai panduan bagi warga Muhammadiyah dalam memahami dan 

mengimplementasikan ajaran Islam dalam era masyarakat terbuka, meliputi Risalah Islamiyah, 

Tafsir al-Quran dan pemikiran keislaman lainnya. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Mengoptimalkan peran kelembagaan dan pusat- pusat kajian bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran 

Islam dan melakukan restrukturasi kepemimpinan melalui keberadaan Lajnah Tarjih serta 

meningkatkan peran- peran strategis bidang keagamaan di tengah dinamika kehidupan 

kontemporer. 

c. Jaringan 

Mengintensifkan kerjasama internal, khususnya dengan PTM dan kerjasama eksternal, dan 

meningkatkan sosialisasi produk tarjih, baik ke internal Muhammadiyah sampai pada tingkat 

Cabang dan Ranting, maupun ke eksternal Muhammadiyah, melalui pelbagai media termasuk 

penerjemahan ke bahasa Inggris dan Arab, sehingga pemikiran keislaman Muhammadiyah 

dikenal dan dapat mempengaruhi dinamika pemikiran dunia. 

d. Sumber Daya 

1) Menyiapkan kader ulama tarjih dengan merekrut kader kader potensial dari setiap PDM, 

PCM, PRM selanjutnya dididik pada PTM yang memiliki Program di bidang tersebut 

2) Mengembangkan kompetensi kelembagaan dan kader ulama bidang tarjih, tajdid dan pemikiran 

Islam, secara khusus di bidang ulumul Quran, ulumul hadis dan ushul fikih, termasuk di 

bidang falak dan pemikiran Islam, untuk memperkokoh dan mengembangkan 

Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan dan kepentingan menghadapi perkembangan 

yang kompleks dalam dinamika kehidupan umat, bangsa dan tantangan global. 

e. Aksi Pelayanan 

Mengintensifkan forum, produk, dan sosialisasi hasil kajian ketarjihan dan pemikiran Islam 

serta merespon isu-isu aktual dan masalah-masalah keislaman di pelbagai bidang yang 

berkembang dalam kehidupan umat dan masyarakat luas. 

2. Bidang Tabligh 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya fungsi tabligh dalam pembinaan keagamaan yang bersifat purifikasi dan 

dinamisasi pada berbagai kelompok sasaran dakwah yang mencerminkan Islam berkemajuan 

berdasar Al Quran dan As Sunnah Al Maqbulah. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Meningkatkan model pembinaan aqidah, ibadah, dan akhlak berdasarkan faham agama dalam 

Muhammadiyah yang berlandaskan Al Quran dan As Sunnah Al Maqbulah. 



 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Menyusun dan menyebarluaskan standarisasi tata kelola masjid, mushola dan lembaga korps 

Mubaligh Muhammadiyah untuk peningkatan pembinaan jamaah. 

c. Jaringan 

Meningkatkan sinergi dan kerjasama secara tersistem untuk mengintensifkan dan memperluas 

kinerja tabligh. 

d. Sumber Daya 

1)Meningkatkan kuantitas dan kualitas mubaligh untuk memenuhi kebutuhan tabligh di berbagai 

segmen dan lingkungan sosial. 

2)Mengaktifkan dan mengefektifkan peran dan fungsi korp Mubaligh sebagai ujung 

tombak gerakan dakwah berkemajuan 

e. Aksi Pelayanan 

Menghasilkan dan memasyarakatkan materi-materi dan layanan tabligh yang bersifat panduan, 

bimbingan, dan pencerahan baik langsung maupun melalui berbagai media. 

3. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya fungsi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah mencakup sekolah, 

madrasah, dan pondok pesantren yang berbasis Al Islam Kemuhammadiyahan, holistik intergratif, 

bertata kelola baik, serta berdaya saing dan berkeunggulan. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Menguatkan identitas pendidikan Muhammadiyah melalui instensifikasi pembinaan akhlak 

Islami dan ideologi Muhammadiyah. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Menyusun road map dan data base pendidikan Muhammadiyah untuk memetakan potensi, 

peran dan fungsi pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat kaderisasi. 

c. Jaringan 

Meningkatkan kualitas, jaringan, kemitraan dan kerjasama pendidikan Muhammadiyah dalam 

dan luar negeri. 

d. Sumber Daya 

Meningkatkan kualitas kepemimpinan pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah, tata kelola, 

peraturan dan penjaminan mutu pendidikan Muhammadiyah baik Sekolah, Madrasah dan 

Pondok Pesantren. 

e. Aksi Pelayanan 

Meningkatkan jumlah dan mutu sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang memenuhi 

kualifikasi akreditasi dengan meningkatkan sistem penjaminan mutu, serta menampilkan 

identitas pendidikan Muhammadiyah. 
 

4. Bidang Pendidikan Kader 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya fungsi dan kualitas perkaderan yang sistemik dengan memperteguh militansi, 

kompetensi, dan peran kader Muhammadiyah sebagai pelaku gerakan di tengah dinamika 

Persyarikatan, umat, dan bangsa serta perkembangan global. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Melaksanakan Perkaderan Muhammadiyah (Darul Arqam maupun Baitul Arqam) secara 

intensif untuk menjadikan perkaderan sebagai budaya organisasi di seluruh tingkatan pimpinan, 

amal usaha, dan institusi-institusi yang berada dalam struktur Persyarikatan. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Menyelenggarakan Ideopolitor (Ideologi, Politik, dan Organisasi) bagi pimpinan di lingkungan 

pimpinan Persyarikatan dan Amal Usaha untuk meneguhkan komitmen ideologis, memperluas 

visi dan pemikiran, dan mengembangkan organisasi sebagai instrumen gerakan Islam. 

c. Jaringan 

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara tersistem antar pimpinan Persyarikatan,  



 

Ortom dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam hal pelaksanaan perkaderan di 

lingkungan masing- masing. 

d. Sumber Daya 

1) Menyiapkan basis data kader dan peta kompetensi kader (kader Persyarikatan,Kader Umat 

dan Kader Bangsa) sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna AUM/Persyarikatan. 

2) Membentuk dan meningkatkan kualitas korp Instruktur dan membina instruktur yang mampu 

mendesain dan mengembangkan perkaderan fungsional Muhammadiyah berbasis pada 

keragaman potensi dan keahlian instruktur di semua lini Persyarikatan. 

e. Aksi Pelayanan 

Melaksanakan model-model dan menyediakan materi- materi perkaderan dan ideologi 

Muhammadiyah yang menjadi rujukan dalam setiap perkaderan Muhammadiyah. 

5. Bidang Pembinaan Kesehatan Umum 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya fungsi pembinaan kesehatan yang unggul dan bertatakelola baik yang berbasis 

“Penolong Kesengsaraan Umum” (PKU)/Al-Ma‟un sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Meningkatkan sistem penyelenggaraan/pengelolaan amal usaha bidang kesehatan yang unggul 

dan berbasis “Penolong Kesengsaraan Umum” (PKU) / Al-Ma‟un melalui manajemen terpadu, 

bertatakelola yang baik, pengawasan terhadap standar dan mutu pelayanan, dan pengelolaan 

IPO (Input-Proses- Output) yang berkualitas utama sehingga mampu bersaing dan menjangkau 

masyarakat luas. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Mengembangkan jenis-jenis/model-model pelayanan kesehatan baru yang langsung menyentuh 

kehidupan masyarakat di akar-rumput yang bersinergi dengan Rumah Sakit dan AUMKES 

Muhammadiyah lainnya sebagai wujud gerakan Al-Ma‟un/PKU. 

c. Jaringan 

Membangun jaringan pelayanan kesehatan Muham- madiyah yang mendorong bagi terciptanya 

daya dukung kekuatan pelayanan yang kuat, strategis dan cepat kepada masyarakat akar 

rumput. 

d. Sumber Daya 

Meningkatkan kualitas sumberdaya amal usaha bidang kesehatan melalui peningkatan 

kapasitas tenaga AUMKES, pendidikan, promosi, daya dukung fasilitas, dan berbagai skill 

yang mengembangkan keunggulan. 

 

e. Aksi Pelayanan 

1) Mengupayakan terwujudnya Rumah sakit Muhammadiyah Wilayah di Kota Pontianak 

2) Mengaktifkan AUMKES yang beberapa waktu terakhir tidak beroperasi serta 

mengupayakan berdirinya AUMKES di daerah yang potensial 

3) Mengoptimalkan standar pelayanan kesehatan  melalui standarisasi pelayanan AUMKES, 

pengembangan  rumah sakit dengan layanan unggulan di   setiap daerah 

4) Optimalisasi pelayanan AUMKES terhadap permasalahan kesehatan masyarakat dan 

penanggulangan bencana, dan peningkatan jumlah AUMKES sebagai Satelit Klinik 

Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah di daerah pedalaman/terpencil. 
 

6. Bidang Pelayanan Sosial 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya fungsi pelayanan sosial Muhammadiyah dalam mengentaskan kemiskinan, 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mewujudkan masyaakat inklusif melalui sistem yang 

terencana dan terpadu dilandasi semangat menegakkan keadilan. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Mengembangkan sistem pelayanan sosial Muhammadiyah yang berfungsi sebagai community 

centre dan family centre dengan berorientasi pada pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak 



 

sosial- ekonomi berbasis praksis al-Maun. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Mengembangkan dan mereformasi tata kelola pelayanan sosial untuk meningkatkan kinerja; 

membentuk lembaga-lembaga sosial alternatif; serta penguatan Amal Usaha Muhammadiyah di 

bidang sosial seperti panti asuhan yatim piatu, panti anak jalanan dan panti wreda untuk lansia 

terlantar. 

c. Jaringan 

Membangun dan meningkatkan sinergi dan jaringan kerjasama dengan pihak internal di tubuh 

persyarikatan Muhammadiyah (AUM di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan 

pemberdayaan), maupun eksternal (LSM-LSM, lembaga donor, dan pemerintah). 

d. Sumber Daya 

Meningkatkann pembinaan pimpinan, kader, dan relawan bidang pelayanan sosial 

Muhammadiyah yang terlatih, visioner dan berdedikasi tinggi melalui pendidikan dan 

pelatihan-pelatihan yang bersinergi dengan kader-kader muda Muhammadiyah yang aktif di 

Amal Usaha Muhammadiyah maupun di Pimpinan Daerah, Cabang dan Ranting. 

e. Aksi Pelayanan 

Mengoptimalkan model-model baru tata kelola amal usaha pelayanan sosial, serta 

pendampingan dan advokasi pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok dhuafa-mustadhafin di 

perkotaan, pedesaan, dan daerah terpencil. 
 

7. Bidang Ekonomi 

 Visi Pengembangan 

Bangkitnya etos dan kreativitas ekonomi dalam menguatkan kemandirian Muhammadiyah sebagai 

wujud kontribusi Persyarikatan bagi kebangkitan ekonomi Umat dan Bangsa. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Mengembangkan cetak biru dan model ekonomi Muhammadiyah yang berorientasi pada 

mobilisasi potensi unit-unit amal usaha ekonomi, usaha ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan 

pemberdayaan ekonomi kelompok. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Mengembangkan sistem manajemen bisnis dan tata kelola bidang ekonomi; penguatan 

kelembagaan amal usaha dan kegiatan-kegiatan ekonomi; serta pemanfatan aset-aset untuk 

mendorong produktivitas ekonomi persyarikatan. 

c. Jaringan 

Mengintensifkan kerjasama potensi dan pelaku ekonomi di seluruh tingkatan Persyarikatan, 

serta mobilisasi sumber-sumber permodalan dan pemasaran baik internal maupun eksternal 

Persyarikatan.  

d. Sumber Daya 

Melahirkan kader-kader professional di bidang bisnis, amal usaha ekonomi, dan kewirausahaan 

yang unggul dan berdaya saing dalam mengembangkan kekuatan ekonomi Persyarikatan. 

e. Aksi Pelayanan 

Membentuk unit-unit bisnis (antara lain dengan pemberdayaan tanah wakaf dan non wakaf), 

koperasi, BTM, Purchasing Centre, bisnis on line, kedai/mini market “Surya Mart”, Badan Usaha 

Distribusi; dan melakukan advokasi penerapan dan sosialisasi usaha dan produk Lembaga 

Keuangan dan Bisnis Syariah, serta pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah. 
 

8. Bidang Wakaf dan Kehartabendaan 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya fungsi pengelolaan asset Muhammadiyah dalam bentuk wakaf dan harta benda 

organisasi secara professional, transparan, akuntable, dan produktif untuk digunakan sebesar-

besarnya bagi kemaslahatan umat. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Mengimplementasikan sistem admistrasi dan pengelolaan asset Muhammadiyah berupa wakaf 



 

(bergerak dan tidak-bergerak) dan harta benda lainnya secara transparan, akuntable dan 

produktif. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Membangun dan meningkatkan keterampilan  dan budaya organisasi dan tatakelola asset 

Muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi dan manajemen (SIM) asset dan Bank 

Data Asset yang terintegrasi guna mendukung dakwah persyarikatan dan kebutuhan 

masyarakat. 

c. Jaringan 

Meningkatkan kordinasi dan kerjasama kelembagaan di seluruh tingkatan kepemimpinan 

(PWM, PDM, PCM dan PRM), AUM, dan pemerintah dalam menginventarisasi, mengelola 

serta memanfaatkan dan menyelamatkan asset Muhammadiyah guna memenuhi kebutuhan 

organisasi dan masyarakat. 

d. Sumber Daya 

Melahirkan dan meningkatkan mutu, komitmen dan professionalisme pengelola asset 

Muhammadiyah melalui pelatihan-pelatihan guna meningkatkan sistem adminitrasi dan tata 

kelola asset Muhammadiyah. 

e. Aksi Pelayanan 

Meningkatkan produktivitas dan pendayagunaan asset (bekerjasama dg Mjls Ekonomi dan 

Mjls lainnya serta AUM) dan masifikasi pengurusan sertifikasi wakaf/asset Muhammadiyah di 

berbagai tingkat kepemimpinan untuk gerakan dakwah, peningkatan sumberdaya manusia dan 

kesejahteraan masyarakat. 
 

9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya fungsi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan buruh, tani, nelayan, dan 

kelompok dhu‟afa-mustadh‟afin sebagai pilar strategis gerakan Muhammadiyah. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Mengimplementasikan model pemberdayaan masyarakat berbasis al-Ma‟un secara lebih masif 

dalam bentuk praksis gerakan pemberdayaan yang menyentuh akar permasalahan dan 

kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat dhua‟afa- mustadhafin. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Membangun sistem organisasi dalam pemberdayaan masyarakat yang kuat dari Pusat sampai 

Cabang. 

c. Jaringan 

Membangun dan meningkatkan kerja berjejaring dalam pemberdayaan masyarakat yang 

tersistematisasi baik dengan internal persyarikatan (Amal Usaha-Ortom) dan eksternal 

persyarikatan (NGO, lembaga donor dan Pemerintah). 

d. Sumber Daya 

Melahirkan kader pemberdayaan  masyarakat yang mempunyai kapasitas mengorganisir 

masyarakat dan berdirinya pusat-pusat diklat pemberdayaan masyarakat serta rintisan modelnya. 

e. Aksi Pelayanan 

Masifikasi dan pengembangan model pemberdayaan dan advokasi kelompok dhu‟afa-

mustad‟afin di sektor pertanian, peternakan, perikanan, buruh, masyarakat urban, masyarakat 

pulau terluar, suku terasing- pedalaman, serta penyandang disabiliitas. 
 

10. Bidang Hukum, Ham, dan Konstitusi 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya kesadaran dan advokasi di lingkungan Persyarikatan serta peran Muhammadiyah 

dalam memperjuangkan kepentingan publik dan tegaknya hukum, hak asasi manusia dan konstitusi 

sebagai wujud dakwah amar ma‟ruf dan nahi munkar. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Membangun model dan strategi dakwah konstitusional melalui pengembangan pemikiran hukum, 



 

HAM dan konstitusi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta selaras dengan jiwa, pikiran 

dan cita-cita nasional. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Menguatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan pelayanan hukum, HAM, dan pelayanan hak-

hak konstitusional di lingkungan Persyarikatan. 

c. Jaringan 

Memperluas jaringan dan usaha peningkatan kesadaran di lembaga Muhammadiyah dalam 

melakukan advokasi dan pemberdayaan atas persoalan-persoalan hukum, HAM, dan hak-hak 

konstitusional yang di-hadapi masyarakat. 

d. Sumber Daya 

Menyiapkan kader-kader professional di bidang hukum, HAM, dan konstitusi yang memiliki 

konsen dan keberpihakan pada kepentingan publik. 

e. Aksi Pelayanan 

1) Melakukan gerakan penyadaran dan advokasi kepada masyarakat tentang kesadaran 

hukum, HAM, dan hak hak konstitusional melalui jihad konstitusi dan pemanfaatan 

lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan persyarikatan. 

2) Membentuk dan mengaktifkan kembali LBH Muhammadiyah sebagai salah satu 

bentuk layanan dan dakwah kepada masyarakat  
 

11. Bidang Lingkungan Hidup 

 Visi Pengembangan 

Terwujudnya kondisi, budaya, dan struktur lingkungan hidup yang ramah, aman, produktif, dan 

berkelanjutan bagi kelangsungan masa depan kehidupan. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Mengembangkan konsep dan model gerakan lingkungan hidup berpraksis dakwah. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Mengembangkan kapasitas dan fungsi kelembagaan di lingkungan Persyarikatan dalam 

mengembangkan kesadaran, kepedulian, dan advokasi lingkungan hidup 

c. Jaringan 

Menjalin kerjasama yang setara, bersinergi dan saling menguntungkan dengan lembaga 

pemerintah dan swasta di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelestarian dan peningkatan 

kualitas lingkungan. 

d. Sumber Daya 

Menghasilkan kader dan warga sadar lingkungan yang memiliki concern dan keberpihakan pada 

usaha-usaha pelestarian dan penyelamatan lingkungan. 

e. Aksi Pelayanan 

Menyusun/mensosialisasikan model-model praksis, pendidikan dan pelatihan, buku-buku 

panduan, dan advokasi yang berkaitan dengan isu-isu dan usaha penyelamatan lingkungan 

12. Bidang Pustaka dan Informasi 

 Visi Pengembangan 

Terwujudnya sistem informasi yang mencakup ragam media, sumber daya manusia, dan daya dukung 

pengembangan pustaka dan informasi yang unggul, terintegrasi, dan masif. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Mengembangkan sinergitas sumber daya teknologi informasi, pustaka dan media sebagai sistem 

gerakan maupun amal usaha di lingkungan Persyarikatan. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Menguatkan kapasitas kelembagaan internal Persyarikatan melalui pemanfaatan teknologi 

informasi dan media komunikasi yang maju, interkonektif, dan modern. 

c. Jaringan 

Mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak dalam bidang teknologi informasi, pustaka 

dan media dalam rangka perluasan dakwah Persyarikatan. 

d. Sumber Daya 



 

Mengoptimalkan sumberdaya kader bidang pustaka, teknologi informasi, dan media yang 

berkomitmen dan profesional dalam penguatan dan perluasan syiar Persyarikatan. 

e. Aksi Pelayanan 

Meningkatkan fungsi penyediaan dan layanan data; serta mengembangkan kualitas dan 

kuantitas layanan pustaka, media, dan sistem informasi organisasi yang unggul dan berdaya 

saing dalam menjalankan fungsi syiar dan dakwah Persyarikatan. 
 

13. Bidang Pengembangan Cabang dan Ranting 

 Visi Pengembangan 

Terwujudnya Cabang Ranting Muhammadiyah yang  aktif dalam menggerakkan dakwah dan 

pembangunan masyarakat sesuai dengan konteks kebutuhan lokal. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Menyusun format Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah berbasis potensi Cabang dan Ranting. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

1) Membentuk Peta Kondisi Cabang-Ranting yang representatif dan update berbasis GIS 

(berbasis kualitatif-kuantitatif dan software). 

2) Mengupayakan terbentuknya Cabang dan ranting baru dengan Memberdayakan 

kader dan simpatisan Muhammadiyah yg ada di daerah tsb 

c. Jaringan 

Memperkuat keberadaan dan peran Pimpinan Cabang dan Ranting  

d. Sumber Daya 

Mencetak kader penggerak Persyarikatan di setiap Cabang dan Ranting. 

e. Aksi Pelayanan 

1) Meningkatkan eksistensi Cabang dan Ranting dlm pembinaan dan pengembangan 

dakwah jamaah (dakwah komunitas) 

2) Meningkatkan partisipasi dan kontribusi Pimpinan Ranting dalam pembangunan desa dan 

kelurahan. 
 

14. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keuangan 

 Visi Pengembangan 

Terwujudnya sistem pembinaan dan pengawasan keuangan Persyarikatan yang berprinsip pada 

amanah dan bertatakelola baik sesuai dengan budaya organisasi Muhammadiyah. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Mengembangkan sistem tata kerja, pembinaan, pemeriksaan, dan kode etik pengelolaan 

keuangan di lingkungan Muhammadiyah. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Memperkuat kapasitas kelembagaan di lingkungan Muhammadiyah terkait tata kelola 

kekayaan, penyusunan laporan pengelolaan kekayaan, software keuangan, pembinaan dan 

pengawasan keuangan, serta pemberdayaan dan pendayagunaan auditor- auditor internal 

secara sinergis di Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah. 

c. Jaringan 

Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah 

maupun non-pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu kinerja, dan menyelesaikan segala 

kemungkinan persoalan pengelolaan keuangan di Muhammadiyah. 

d. Sumber Daya 

Menyiapkan tenaga terdidik dan terlatih dari kalangan kader-kader Muhammadiyah untuk 

menjadi Auditor yang amanah, bersifat membina, profesional, menjunjung tinggi kode etik 

sesuai budaya organisasi Muhammadiyah. 

e. Aksi Pelayanan 

1) Melaksanakan pelatihan SIAPM (Sistem Informasi Akuntansi Persyarikatan 

Muhammadiyah) dan  dan perencanaan pajak; pembinaan, dan pendampingan 



 

perpajakan; serta pembinaan dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapat pinjaman dari 

Perbankan di lingkungan Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah. 

2) Melakukan pembinaan tatakelola keuangan dan aset persyarikatan  
 

15. Bidang Penanggulangan Bencana 

 Visi Pengembangan 

Berkembangnya fungsi penanggulangan dan mitigasi bencana yang dilandasi semangat 

kemanusiaan dan keislaman yang responsif, profesional, serta sesuai dengan posisi dan kapasitas 

Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Meningkatkan sistem, pemahaman dan kesadaran warga Persyarikatan Muhammadiyah dan 

masyarakat secara umum dalam penanggulangan dan mitigasi bencana yang berwawasan 

pengurangan resiko bencana dengan berlandasakan nilai- nilai kemanusiaan dan keislaman 

sebagai bagian dari perwujudan gerakan Islam Berkemajuan. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Meningkatkan kapasitas personil pimpinan dan kelembagaan Persyarikatan di seluruh tingkatan 

yang efektif sebagai penggerak ketangguhan menghadapi bencana. 

c. Jaringan 

Menguatkan dan menjaga simpul jaringan penang- gulangan bencana antar pimpinan 

Persyarikatan (majelis, lembaga, organisasi otonom, amal usaha Muhammadiyah) dan dengan 

lembaga penanggu- langan bencana di tingkat daerah, nasional, regional dan global. 

d. Sumber Daya 

Meningkatkan kapasitas pimpinan, kader, anggota, dan relawan dalam mengoptimalkan 

program Muhammadiyah bidang penanggulangan dan mitigasi bencana. 

e. Aksi Pelayanan 

Meningkatkan peran penanggulangan dan mitigasi bencana; meningkatkan fungsi advokasi 

pelayanan dan kebijakan publik berkaitan dengan penanggulangan bencana; serta 

mengimplentasikan konsep sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan fasilitas layanan 

kesehatan siaga bencana dan jamaah/komunitas siaga bencana di Muhammadiyah. 
 

16. Bidang Zakat, Infak dan Sedekah 

 Visi Pengmbangan 

Berkembangnya fungsi pengelolaan zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah yang professional, 

transparan, akuntabel, dan produktif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kemanusiaan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Mengimplementasikan sistem kebijakan Muhammadiyah   dalam   

meningkatkan  kesadaran 

berzakat dan berderma serta sistem meningkatkan sistem admistrasi dan pengelolaan ZIS 

secara transparan, akuntable dan produktif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam 

seagai koitmen untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada 

masyarakat 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Membangun dan meningkatkan budaya organisasi dan tatakelola zakat, infak dan sedekah 

Muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi dan manajemen (SIM) ZIS yang 

terintegrasi di semua tingkat kepemimpinan. 

c. Jaringan 

Merumuskan dan Memasyarakatkan model jejaring dan meningkatkan koordinasi 

kelembagaan LAZISMU secara regional dan nasional, serta bentuk meningkatkan kerjasama 

LAZISMU dengan AUM dalam memobilisasi, mengelola serta memanfaatkan dana ZIS. 

d. Sumber Daya 



 

Meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya pengelola ZIS di Muhammadiyah melalui 

pelatihan- pelatihan di bidang fundraising, pendistribusian dan pemanfaatan dana ZIS yang 

memberdayakan. 

e. Aksi Pelayanan 

Meningkatkan produktivitas pemanfaatan dana ZIS Muhammadiyah dalam program pendidikan, 

ekonomi, dakwah sosial dan peningkatan sumberdaya manusia untuk kalangan dhuafa-

mustadh‟afin. 

17. Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik 

 Visi Pengembangan 

Meningkatnya kinerja kajian dan analisis politik dan kebijakan  publik  yang  komprehensif,  multi  

disiplin dan lintas sektor sebagai basis pengambilan kebijakan Persyarikatan. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Mengembangkan model kajian politik dan kebijakan publik yang kontekstual dalam rangka 

menguatkan peran Muhammadiyah sebagai komponen strategis bangsa dan kekuatan civil 

society. 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Menguatkan kapasitas kepemimpinan dan kelemba- gaan di lingkungan Muhammadiyah yang 

responsif terhadap isu-isu politik dan kebijakan publik bagi kepentingan umat dan bangsa. 

c. Jaringan 

Menguatkan sinergi antar kader politik dan unsur pe- jabat publik dari kalangan Persyarikatan 

dalam rangka mendorong kepentingan dakwah Muhammadiyah. 

d. Sumber Daya 

Memfasilitasi pengembangan kualitas kader politik dan jabatan publik dari kalangan 

Persyarikatan yang amanah, profesional dan mengemban misi Muham- madiyah. 

e. Aksi Pelayanan 

Melakukan pendidikan kader politik dan pejabat publik serta menghasilkan policy papers 

secara berkala bagi kepentingan pengambilan kebijakan Pimpinan Persyarikatan dalam 

menyikapi persoalan keumatan dan kebangsaan serta penguatan peran strategis 

Muhammadiyah. 
 

18. Bidang Seni Budaya dan Olahraga 

 Visi Pengembangan 

Terwujudnya seni budaya dan olahraga yang bernafaskan Islam serta mencerahkan akal budi 

manusia sebagai makhluk yang berperadaban mulia. 

 Program Pengembangan 

a. Sistem Gerakan 

Meningkatkan pola pengembangan seni budaya Islam  di  lingkungan  warga  Muhammadiyah  

yang berdasarkan tuntunan Tarjih dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah 

(PHIWM). 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

Menguatkan kapasitas kelembagaan seni budaya dan olahraga di semua tingkatan pimpinan 

Muhammadi- yah. 

c. Jaringan 

Membangun sinergi antar Majelis, Lembaga, Ortom, dan amal usaha di lingkungan 

Muhammadiyah dalam pengembangan seni budaya dan olahraga. 

d. Sumber Daya 

Menguatkan peran seniman, pendidik, dan penggiat seni dalam pendidikan, apresiasi, dan 

penciptaan seni budaya berdasarkan Islam, serta meningkatkan pembinaan olahraga 

e. Aksi Pelayanan 

Terselenggaranya kegiatan pendidikan, apresiasi, dan penciptaan seni budaya Islami serta 

terbentuknya wadah-wadah dan aktivitas olahraga di semua tingkatan Pimpinan dan Amal 

Usaha Persyarikatan 
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B. STRATEGI PENGEMBANGAN CABANG DAN RANTING MUHAMMADIYAH 

KALIMANTAN BARAT 

Sejak awal berdirinya gagasan Islam yang berkemajuan (Islam modern) yang 

digulirkan oleh Muhammadiyah telah mendapat tantangan dari kalangan Islam tradisiona 

karena paham keagamaan yang didakwahkan Muhammadiyah dikhawatirkan akan 

menggoyahkan tradisi keislaman yang khas Indonesia. Kini, memasuki abad kedua 

kiprahnya, perjuangan Muhammadiyah dihadapkan dengan banyak tantangan, tidak saja dari 

kalangan tradisional tetapi juga dari kalangan yang dakwahnya mirip dengan Muhammadiyah 

(dari aspek pemurnian/purifikasi). 

Warga Muhammadiyah memang wajib bersyukur karena di tengah-tengah banyak 

tantangan itu, kiprah Muhammadiyah tetap dirasakan oleh masyarakat melalui amal usahanya 

yang terus berkembang. Akan tetapi sejujurnya kita juga perlu khawatir akan 

keberlangsungan persyarikatan. Hal ini bila dilihat dari terbatasnya kader dan pendukung 

gerakan ini. Secara kuantitatif pendukung (anggota/simpatisan) Muhammadiyah sering 

dipertanyakan. Dalam kaitan inilah posisi tawar Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan 

dinilai lemah. 

Kondisi seperti ini mesti diakhiri. Perlu ada upaya untuk memperkuat 

Muhammadiyah dari segi basis masanya. Upaya itu terutama adalah dengan memperkuat 

cabang dan ranting yang sacara hirarkis berhadapan langsung dengan masa (jamaah). 

Masalahnya adalah, bagaimana strategi pengembangan cabang dan ranting dalam kondisi 

seperti Kalimantan Barat yang memiliki kekhasan baik dari segi geografis maupun 

demografi. Tulisan singkat ini mencoba untuk membahasnya. 

 

MEMPERLUAS TABLIGH 

Meskipun semua amal usaha Muhammadiyah digagas dengan bermuatan dakwah, 

akan tetapi dakwah dengan jalur tablight tetap dinilai strategis, terutama untuk kalangan yang 

belum kenal atau belum paham dengan Muhammadiyah. Namun, disadari bahwa 

mengenalkan/mengajak kalangan Islam tradisional untuk bermuhammadiyah tentu akan 

berhadapan dengan sejumlah tantangan pula, diperlukan strategi dan kesabaran yang tinggi. 

Hal itu hanya mungkin dilakukan oleh kader-kader mubaligh/mubalighat yang handal. Untuk 

itu SDM-nya perlu disiapkan. 

Bersamaan dengan penyiapan SDM di bidang tabligh perlu tetap diupayakan 

memperluas tabligh dengan memberdayakan mubaligh yang ada.  Sasarannya diutamakan 

untuk kalangan yang pernah bersinggungan dengan Muhammadiyah seperti alumni sekolah 

dan perguruan tinggi Muhammadiyah. Langkah yang dapat dan perlu dilakukan adalah: 



 

1) mengiventaris alumni sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah, kalangan keluarga 

Muhammadiyah, serta karyawan (dosen, guru, staf administrasi) Muhammadiyah yang 

berdomisili di suatu kawasan, 

2) mengundang mereka dalam pengajian atau kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, 

3) mengajak atau menugaskan mereka untuk melembagakan pengajian menjadi ranting 

Muhammadiyah, 

4) Secara priodik menyelenggarakan pengajian gabungan beberapa ranting dalam satu 

kecamatan.  Dalam forum ini dapat disepakati berdirinya cabang Muhammadiyah. 

 

MENGEMAS MATERI KAJIAN 

Berkaitan dengan strategi dakwah, Muhammadiyah sebenarnya telah memiliki 

strategi yang sudah teruji yaitu Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. Konsep itu 

dikembangkan dalam Program 2015-2020 menjadi Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas. 

Strategi itu dapat diterapkan dengan dukungan kader dan organisasi yang sudah mapan.  

Untuk kondisi yang sangat khas di Kalimantan Barat yang ditandai dengan beragamnya 

karakteristik jamaah yang akan dijangkau dan dihimpun dalam suatu pengajian, perlu 

dilakukan pengembangan materi kajian yang khas pula.  Menurut hemat penulis, materi 

kajian diawali dengan penguatan akidah, pemahaman konsep/hakikat ibadah diikuti dengan 

kajian tarjih berkenaan dengan ibadah harian (thaharah, shalat dll.) Bila bidang kajian 

tersebut telah dihayati dengan baik, insya Allah paham keagamaan Muhammadiyah (Islam 

yang berkemajuan) akan lebih mudah diterima.  

 

PENUTUP  

Upaya pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah adalah suatu keniscayaan 

sebab ranting dan cabanglah yang dapat bersentuhan langsung dengan umat. Di lini 

organisasi inilah dakwah pencerahan perlu dimantapkan sehingga dukungan terhadap gerakan 

pencerahan dalam lingkup yang lebih luas akan mendapat dukungan secara nyata. Di pihak 

lain, bila pengembangan Muhammadiyah hanya terfokus pada amal usaha saja dikhawatirkan 

membuat keberadaan Muhammadiyah menjadi timpang karena para penggeraknya 

dikhawatirkan kurang memahami misi Muhammadiyah. Wallahu „alam. 
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C. ISU-ISU STRATEGIS DAKWAH MUHAMMADIYAH KALIMANTAN BARAT 

1. Dakwah Pedesaan dan Daerah Terpencil  

a. Latar Belakang 

Masyarakat pedesaan di Indonesia amat penting diperhatikan dalam dakwah untuk 

membangun masyarakat Islam yang seberan-benarnya di Indonesia. Hingga saat ini mayoritas 

penduduk Indonesia berada di kawasan pedesaan. Akses yang masih amat terbatas yang mereka miliki 

untuk menjangkau dan dijangkau upaya dakwah menyebabkan kehidupan masyarakat pedesaan 

banyak yang masih jauh dari kehidupan yang layak dalam pandangan agama. Meskipun demikian, 

tidak dipungkiri keterasingan masyarakat pedesaan justeru dapat mengurangi pengaruh buruk 

peradaban perkotaan. Keuntungan akan diperoleh masyarakat pedesaan jika keterbatasan yang ada 

dapat menghambat pengaruh negatif kehidupan perkotaan namun nilai-nilai Islam telah tertanam di 

dalam masyarakatnya. Namun, akibatnya akan buruk jika yang terjadi justeru sebaliknya, kehidupan 

Islam belum tumbuh tetapi penetrasi unsur-unsur negatif kehidupan perkotaan telah dapat 

menembusnya. 

Upaya dakwah hendaknya dapat mengubah masyarakat dari berkehidupan yang gelap ke arah 

kehidupan yang cerah; min al-dhulumaat ila al-nuur. Dakwah pedesaan diupayakan untuk 

mencerahkan kegidupan masyarakat pedesaan, sehingga mereka dapat hidup lebih baik. Berawal dari 

kecerahan cara berpikir yang menghasilkan keyakinan tauhid yang baik, masyarakat desa yang 

menjadi subjek dakwah secara bertahap akan menjadi orang-orang yang beribadah dengan cara yang 

baik, berpendidikan baik, berkehidupan ekonomi yang kuat, dan berbudaya luhur. Upaya dakwah ini 

harus dijalankan bersama oleh pelaku-pelaku dakwah, termasuk Muhammadiyah, dan pemerintah. 

b. Tantangan Dakwah Pedesaan Kalimantan Barat Kontemporer 

Saat ini pelbagai pihak terkait pengembangan usaha dan pembangunan sedang mencurahkan 

perhatian ke pedesaan. Pemerintah Republik Indonesia sedang memberikan perhatian yang besar 

kepada pembangunan desa, mingikuti isu-isu sebelumnya yaitu transmigrasi dan pembangunan daerah 

tertinggal. Masuknya nomenklatur “desa” pada Kabinat Kerja di era Presiden Joko Widodo, sehingga 

kementeriannya menjadi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah 

berpengaruh besar terhadap perhatian pemerintah tersebut. Terlebih lagi lahirnya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa, 

telah secara nyata menyebabkan Pemerintah mengalokasikan dan yang amat besar bagi pembangunan 

desa. Tiap-tiap desa memeroleh dana miliaran rupiah. Hal-Hal lain yang sedang terjadi adalah 

program Pemerintah tentang internet kecamatan dan kemudahan menyelenggaraan antena 

telekomunikasi. Sementara itu, para penggiat bisnis perkebunan dan pertanian juga terjun ke desa-

desa dan daerah-daerah pedalaman. Kejutan-kejutan ekonomi, sosial, dan budaya sedang terjadi di 

pedesaan dan pedalaman. Hal tersebut berpotensi goncangan budaya yang cenderung destruktif 

disamping manfaat-manfaat yang sedang diusahakan. 

Mengalirnya modal dan teknologi dari kota ke desa, di samping menjanjikan kemajuan 

ekonomi dan kesejahteraan warga desa dan daerah terpencil, amat dimungkinkan ancaman aneka hal 

negatif yang datang bersama-sama kesejahteraan antau bahkan mendahului kesejahteraan yang sedang 

diusahakan. Dari deskripsi selayang pandang situasi pedesaan dan kawasan pedalaman yang sedang 

dan akan terjadi di atas, dapat disenaraikan potensi-potensi permasalahan dakwah pedesaan dan 

kawasan pedalaman Kalimantan Barat sebagai berikut. 

1) Masyarakat desa dan daerah pedalaman yang sudah pragmatis akan semakin hedonistis 

dan kurang menghargai hal-hal spiritual, akhlak bermasyarakat, akhlak individu, dan 

nilai-nilai luhur lain. 

2) Pembukaan lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan pertambangan akan merusak 

ekosistem tanah dan air dan menghancurkan keanekaragaman hayati di samping 

percepatan kenaikan suhu bumi akibat berkurangnya hutan-hutan sub tropis. 



 

3) Megalirnya uang yang belum tentu mensejahterakan amat berpotensi pada mengalirnya 

obat-obat terlarang yang akan menghacurkan masa depan generasi muda dan pada 

gilirannya akan menghacurkan masa depan bangsa. 

4) Ketersediaan teknologi komunikasi yang semakin terjangkau, di samping membawa 

kemudahan-kemudahan pemerolehan informasi dan pemenuhan kebutuhan komunikasi, 

akan juga memudahkan masyarakat (terutama generasi muda dan anak-anak) memeroleh 

informasi-informasi pornografi dan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-

nilai Pancasia yang telah disepakati sebagai ideologi bersama. 

5) Ketersediaan dana dan keharusan untuk memergunakanannya pada tahun anggaran yang 

telah ditentukan akan berpotensi pada ketergesa-gesaan dan merebaknya penyakit 

korupsi, kolusi, dan nepotisme di pedesaan yang akan merusak akhlak masyarakat dalam 

berbangsa dan bernegara serta merugikan keuangan negara. 

d. Beberapa Alternatif Solusi 

Beberapa masalah dakwah di atas tentu telah diantisipasi oleh pemerintah selaku 

penanggungjawab pembangan di republik ini. Namun, selaku salah satu komponen di negara ini, 

Muhammadiyah perlu juga menyajikan alternatif-alternatif pemecahan yang sebagian dapat 

dijalankan oleh Muhammadiyah dan sebagian lagi dapat dikerjakan oleh komponen masyarakat yang 

lain. Alternatif-alternatif tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan dan kawasan pedalaman hendaknya 

direncanakan dengan baik dengan memerhatikan potensi-potensi yang ada dengan 

senantiasa memerhatikan nilai-nilai luhur keagamaan, budaya, dan kemanusiaan. 

2) Kalangan masyarakat madani (civil society) hendaknya berpartisipasi aktif dalam 

perencanaan dan pengawasan pelbagai upaya pembangunan masyarakat dan 

pengembangan kawasan agar pembangunan masyarakat dan pengembangan kawasan 

tersebut dapat memberikan manfaat maksimal dan menekan efek negatif hingga 

seminimal mungkin. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui media masa, 

perkumpulan-perkumpulan masyarakat, maupun aktivitas-aktivitas mahasiswa. 

3) Kalangan organisasi kemasyarakatan perlu menciptakan kreativitas-kreativitas baru 

pembangunan karakter masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial, kultural, dan 

keagamaan untuk memercepat keberhasilan pembangunan masayarakat pedesaan dan 

pedalaman. 

e. Persiapan dan Peran Dakwah Muhammadiyah 

Dalam pembangaunan desa dan kawasan pedalaman seperti diuraikan di atas, 

Muhammadiyah Kalimantan Barat perlu melakukan persiapan-persiapan untuk mengambil peran 

sebagai subjek dakwah. Persiapan-persiapan di antaranya adalah sebagai berikut. 

1) Infrasturktur organisasi Muhammadiyah perlu terus dikembangkan dan direvitalisasi, dari 

wilayah hingga ke ranting beserta majelis, lembaga, dan amal-amal usahanya. Untuk 

mengembangkan dan merevitalisasi infrastruktur organisasi tersebut, Muhammadiyah di 

Kalimantan Barat perlu melakukan evaluasi ke dalam yang ditindaklanjuti dengan 

kegiatan-kegiatan keorganisasian seperti pengembangan cabang dan ranting. 

2) Pengembangan infrastruktur keorganisasian perlu didukung dengan sumber daya manusia 

yang baik. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu mengembangkan kegiatan-kegiatan 

perkaderan yang meliputi rekrutmen, orientasi, pelatihan, penugasan, distribusi, dan 

transformasi kader. 

3) Agar dapat berperan secara optimal dalam dakwah pedesaan, Muhammadiyah hendaknya 

dapat menjalankan peningkatan mutu, jumlah dan diversitafikasi amal usaha secara 

sengaja dan terencana. 

Sementara itu, peran-peran yang dapat diambil Muhammadiyah di antaranya adalah sebagai berikut. 

1) Membuat kreativitas amal usaha yang relevan dengan kebutuhan masayarakat pedesaan 

dan pedalaman yang dapat dijalankan sendiri maupun dijalankan dengan cara bermitra 

dengan pihak lain. 



 

2) Memberikan masukan di dalam perencanaan pembangunan pedesaan, seperti dalam 

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). 

3) Bermitra dengan Pemerintah (sebagai pelaksana) dalam menjalankan program-program 

dalam tahap pengorganisasian dan pelaksanaan. 

4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan pedesaan dan 

pedalaman dan menyampaikannya baik melalui komunikasi langsung maupun melalui 

media masa. 

5) Mengawasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program-program 

pembangunan pedesaan. 

6) Menyumbangkan kader-kader dari pelbagai organisasi otonom dan amal usaha untuk 

berperan aktif dari perencanaan hingga evaluasi baik sebagai birokrat, kontraktor, mitra 

madani, maupun sebagai politisi. 

 

2. Kalimantan Barat menuju Masyarakat ASEAN 

a. Latar Belakang 

Masyarakat Kalimantan Barat bersama-sama masyarakat Indonesia di provinsi-provinsi lain 

akan segera memasuki era baru kehidupan internasional. Setidak-tidaknya, rakyat Indonesia akan 

langsung bergaul, bekerja sama, dan berhadap-hadapan dengan masyarakat internasional di bawah 

tiga konteks: perdagangan bebas dunia melalui skema WTO pada 2020, pergaulan ekonomi Asia-

Pasifik dalam skema APEC pada 2020, dan kehidupan baru dalam Masyarakat ASEAN.  

Masyarakat ASEAN telah diresmikan pada 22 November 2015 di Kuala Lumpur melalui 

penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community. 

Pada saat itu juga ditandatangani The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead 

Together. Dua dokumen tersebut dinyatakan resmi mulai berlaku menjadi panduan ASEAN dalam 

meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan sejak 31 Desember 2015.  

Inti dokumen yang pertama adalah memastikan bahwa peta jalan ASEAN yang telah dirintis 

sejak Visi ASEAN 2020 yang dideklarasikan pada 1997 dan terus di perkuat. Dalam pelbagai 

deklarasi pimpinan negara-negara ASEAN tahun-tahun berikutnya, yaitu pada 2003, 2007, 2009, 

2009, dan 2013 visi tersebut terus digaungkan namun pada 2014 dideklarasikan bahwa implementasi 

Masyarakat ASEAN ditunda hingga 2025. Semua negara ASEAN sepakat untuk hidup bersama dalam 

kawasan yang damai dan sejahtera dalam satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. Dokumen yang 

kedua berisi Visi Masyarakat ASEAN 2015, Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, 

Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dan Cetak Biru Masyarakat  Sosial-Budaya ASEAN 

2015. Pada intinya, integrasi ekonomi masyarakat ASEAN terus dipersiapkan selama sepuluh tahun 

ke depan. 

Sebagai bagian dari organisasi sosial kemasyarakatan terbesar di dunia, Muhammadiyah 

Kalimantan Barat sudah dan akan terus terlibat intensif dalam masyarakat internasional. Sementara 

itu, sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Barat, Muhammadiyah Wilayah Kalbar akan 

menjalani kehidupan Masyarakat ASEAN dalam konteks dan bersama-sama masyarakat dan 

pemerintah yang ada di Kalimantan Barat.  

b. Permasalahan Domestik Indonesia dan Solusinya 

Beda perjanjian dan beda deklarasi tentu memiliki isi yang berbeda. Maksud masing-masing 

bisa beda dan bisa sama. Namun, tantangan dakwah pada aneka perjanjian internasional banyak juga 

kesamaannya. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul terkait WTO, APEC, dan 

Masyarakat ASEAN adalah mengenai kesiapan Indonesia – wa bil khusus: Pemerintah dan rakyat 

Indonesia. Seolah merupakan keraguan bersama bahwa Indonesia belum begitu siap untuk bersaing 

secara Internasional secara langsung. Hal-hal yang dianggap belum siap meliputi mutu layanan 

kantor-kantor Pemerintah dan swasta, mutu sumber daya manusia, mutu dan jumlah infrastruktur, dan 

sejenisnya. Di samping itu ada juga kekurangpercayaan pada diri mereka sehingga mereka hanya 

berkutat pada pasar domestik dan seperti menderita rabun jauh terhadap potensi-potensi perolehan di 

luar negeri. 



 

Pemerintah hingga saat ini belum benar-benar menyiapkan organisasi pemerintahan dan 

raknyatnya menghadapi era kerja sama, kehidupan bersama, dan persaingan internasional. Kinerja, 

disiplin, efektivitas, dan efisiensi kantor-kantor pemerintah dan swasta masih amat rendah. Hal 

tersebut dapat disebabkan karena kualitas manusia yang masih rendah dan diduga adanya korupsi, 

kolusi, dan nepotisme yang masih tinggi. Pemerintah wajib menanggulangi hal tersebut sejak 

sekarang. Meskipun sudah lama hal tersebut terjadi tetapi tidak perlu pemerintah merasa terlambat. 

Demikian juga sektor swasta. Hendaknya organisasi-organisasi bisnis dan nirlaba segera mengubah 

paradigma berpikir dari berpandangan sempit kekinian menjadi berpandangan luas dan bervisi masa 

depan. 

Sumber daya manusia instansi pemerintah dan swasta yang masih bermutu rendah masih 

dominan di kantor-kantor layanan umum, bisnis, dan sosial. Hal tersebut ditandai dengan kelambanan 

layanan, rendahnya produktivitas, rendahnya mutu layanan atau mutu barang yang dihasilkan kantor-

kantor pemerintah. Penyebabnya adalah rekrutmen yang dan sistem promosi yang tidak baik sehingga 

menghasilkan manusia-manusia yang tidak terampil, tidak cerdas, tidak cepat, tidak ramah, dan 

memiliki kemampuan berkomunikasi rendah baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa 

asing. Keadaan tersebut amat mungkin disebakan oleh efek pemilihan kepala daerah secara langsung. 

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dan pihak swasta perlu memberikan pendidikan dan 

pelatihan baik dalam hal-hal teknis maupun non teknis. Sistem merit (meritokrasi) hendaknya 

digunakan dengan baik tanpa memandang asal-usul budaya agama, dan latar belakang partai. 

Pengawasan kepada pemerintah perlu diperkuat dan penegakan hukum juga harus mendapat perhatian 

khusus. 

Infrastruktur untuk pelbagai keperluan usaha maupun sosial masih amat terbatas. Keterbatasn 

jumlah dan ukuran yang ada pun ternyata dibarengi dengan keterbatasan pada mutu infrastruktur itu. 

Jalan yang masih sempit, pendek, dan bayak rusak mnyebabkan arus orang, jasa, dan barang tidak 

dapat lancara dan terpaksa dijalankan dengan beaya tinggi. Gedung-gedung dan pusat-pusat kegiatan 

masyarakat juga masih terbatas jumlahnya, daya tampungnya, dan kualitasnya. Belum lagi 

infrastuktur-infrastruktur pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya yang masih amat terbatas. 

Keterbatasan tersebut perlu segera ditanggulangi agar masyarakat dapat bergerak lebih cepat dan 

berkualitas sehingga produk-produknya dapat bersaing secara internasional. Pengadaan infrastruktur 

terebut harus dilakukan secara terbuka dengan akuntabilitas yang tinggi agar uang negara dapat benar-

benar bermanfaat bagi rakyat. Pengawasan oleh masyarakat madani perlu dipergiat dan penegakan 

hukum bagi koruptor dan pelanggar-pelanggar hukum lain dapat diefektifkan. Reformasi birokrasi 

harus dijalankan dengan baik dan aparatur pemerintah harus ditertibkan. Pemerintah tidak perlu 

menjalankan semua program dengan jumlah pegawai yang besar tetapi dapat memberikan pekerjaan 

kepada pihak swasta dengan pengawasan yang ketat. 

Kepercayaan diri yang kurang untuk melakukan ekspansi dan penetrasi ke luar negeri tidak 

terlepas dari faktor-faktor di atas. Oleh karena itu, masalah-masalah yang ada di dalam negeri harus 

dituntaskan dengan segera. Indonesia perlu membangun karakternya dengan dukungan pembangunan 

sektor-sektor lain. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia perlu ditingkatkan melalui perbaikan-

perbaikan pada kenyataan hidup di samping pembangunan kebanggaan, kepercayaan diri, dan 

karakter itu sendiri.  

c. Dakwah Internasional Muhammadiyah 

Penyelesaian problematika internal di atas perlu dilakukan tetapi tidak boleh menghentikan 

gerak dakwah eksternal. Maksudnya, dalam masa persiapan yang amat sempit ini, gerakan dakwah 

Indonesia, khususnya Muhammadiyah, yang sudah dirintis oleh para pemimpin di tingkat pusat, harus 

segera diikuti di tingkat wilayah. Terlebih lagi, Kalimantan Barat adalah wilayah yang berbatasan 

langsung dengan negara tetangga. Tidak hanya itu, jalur transportasi udara dari Pontianak ke luar 

negeri juga sudah amat mudah. 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat perlu menjalankan upaya-upaya khusus 

dalam membangun dakwah internasional. Rintisan-rintisan amal-amal usaha Muhammadiyah 

Kalimantan Barat dalam menjangkau dunia luar perlu mendapat dukungan. Salah satu upaya terpadu 

yang dapat dijalankan adalah internasionalisasi persyarikatan dan amal-amal usaha Muhammadiyah 



 

(AUM) Kalimantan Barat. Tentu saja, upaya internasionalisasi tersebut tidak boleh dilakukan secara 

serampangan. Di satu sisi perlu dilakukan penyiapan-penyiapan lembaga dan sumber daya insani 

sedangkan di sisi lain lembaga-lembaga yang telah siap berkiprah secara internasional harus terus 

didorong. Demikian juga lembaga-lembaga yang belum memulai aksi internasional, tetapi dipandang 

sudah memiliki fondasi yang cukup, harus didorong berkiprah internasional. Tentu saja, persyarikatan 

Muhammadiyah sebagai pemilik aneka amal usaha tersebut juga harus membuka diri dan memulai 

kiprah internasionalnya. Beberapa langkah praktis internasionalisasi yang amat mendesak bagi AUM 

adalah: (1) meninjau kembali positioning yang selama ini diambil dengan memertimbangkan faktor 

atau variabel internasional; (2) merumuskan kembali visi dan misi dengan memasukkan WTO 2020, 

APEC 2020, dan Masyarakat ASEAN 2025; (3) merumuskan kembali tujuan organisasi dengan 

memerhatikan faktor persiapan menuju internasionalisasi yang harus ditempuh dalam lima tahun; dan 

(4) membuat serta menjalankan program yang meliputi tiga langkah praktis di atas. Contoh indikator 

sederhana AUM yang menginternasional adalah jumlah pengguna jasa (murid/mahasiswa/pasien) dari 

manca negara yang secara signifikan dapat diperhitungkan. 

Mengingat unsur yang benar-benar akan terlibat langsung dan tidak akan pernah bisa 

menghindar dalam percaturan masyarakat internasional adalah generasi muda, Muhammadiyah 

Kalimantan Barat harus benar-benar menyiapkan angkatan mudanya menghadapi situasi tersebut. 

Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), di samping secara pribadi akan hidup dalam suasana 

internasional, akan juga memiliki tugas mengemban amanah menjadi pimpinan persyarikatan dan 

pimpinan amal usaha pada zaman tersebut. Oleh karena zaman tersebut sudah amat dekat, penyiapan 

AMM untuk berkiprah secara internasional harus segera dimulai. Hal-hal pokok yang harus 

disegerakan dalam penyiapan AMM menuju dakwah internasional adalah: (1) dekonstruksi cara 

berpikir lokal menjadi berpikir internasional yang tetap memiliki pijakan akidah dan akhlak Islam 

dengan semangat membangun Kalimantan Barat; (2) pengembangan wawasan internasional dengan 

tidak melupakan pengetahuan-pengetahuan lokal; (3) penguasaan bahasa asing yang baik dengan tetap 

memelihara kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar; (4) pengembangan jejaring 

internasional dengan basis jejaring lokal; dan (5) membangun kepercayaan diri sebagai penduduk 

dunia yang harus dapat mengubah dunia. Salah satu contoh yang mudah AMM yang telah 

menginternasional adalah berdakwah di kalangan jamaah manca negara atau menghadirkan jamaah 

untuk belajar agama dan sejenisnya ke Muhammadiyah Kalimantan Barat. 

Yang tak kalah pentingnya adalah kesiapan pimpinan persyarikatan Muhammadiyah 

Kalimantan Barat. Para pemimpin harus terlebih dahulu memiliki wawasan dan kepercayaan diri 

menjadi penduduk dan juru dakwah internasional. Para pemimpin harus memulai menjalankan 

dakwah-dakwah internasional melalui pengembangan jejaring, mengundang murid, atau mendatangi 

murid untuk didakwahi dalam arti luas. Untuk itu, para pemimpin harus terus membangun wawasan 

dan kemampuan berkomunikasinya. Pada saatnya nanti, para pemimpin tinggal tut wuri handayani.  

Jika AUM, AMM, dan organisasi otonom sudah bergerak menginternasional, para pemimpin 

Muhammadiyah akan sekadar memberikan dorongan kepada para AUM, AMM, dan segenap 

organisasi otonom Muhammadiyah untuk menginternasional. Kita mengharapkan suasana pergaulan 

dunia yang damai dan sejahtera dan Muhammadiyah Kalimantan Barat menjadi bagian penting dalam 

mewujudkan cita-cita tersebut dan terus memeliharanya. 

3. Kemandirian Jamaah dan Persyarikatan Muhammadiyah Kalimantan Barat 

a. Latar Belakang 

1) Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang mengutamakan kekuatan jamaah dan 

organisasi. 

2) Jamaah Muhammadiyah berkumpul dan beramal untuk kemajuan dakwah Islam dengan cara 

menghidup-hidupi Muhammadiyah dan bukan untuk mencari hidup di Muhammadiyah. 

b. Pengertian dan Maksud 

1) Kemandirian Jamaah dan Persyarikatan Muhammadiyah Kalimantan Barat adalah keadaan 

yang di dalamnya tercipta kemampuan jamaah atau organisasi atau amal usaha 



 

Muhammadiyah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi 

program-program dakwah. 

2) Fokus kemandirian dalam konteks ini adalah penekanan pada kemandirian pembiayaan. 

Fokus tersebut didasari pada kenyataan bahwa setakat ini Muhammadiyah sudah agak cukup 

mandiri (meskipun belum cukup benar) kecuali dalam hal pendanaan. 

3) Isu strategis ini menyoroti peluang atau potensi besar Muhammadiyah dalam memobilisasi, 

mengelola, dan mengoptimalkan dana sendiri untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan-

kegiatan dakwah sosial. 

4) Ditegaskannya kemampuan Muhammadiyah untuk mandiri tidak dimaksudkan untuk 

membatasi diri atau menoleh bantuan-bantuan eksternal. Justeru dengan penegasan 

kemandirian tersebut Muhammadiyah akan berpeluang memeroleh mitra yang kuat dengan 

prinsip kesetaraan. 

5) Dengan kemandirian itu juga pihak-pihak yang akan membantu atau bekerja sama dengan 

Muhammadiyah akan menghargai Muhammadiyah secara wajar dan tidak memandang rendah 

mitranya. 

c. Gerakan yang Diperlukan 

1) Muhammadiyah perlu membuat gerakan yang menyosialisasikan, melaksanakan, 

mengadministrasikan, dan mengevaluasi penggalangan dana jamaah Muhammadiyah untuk 

kepentingan dakwah. 

2) Gerakan penggalangan dana tersebut dilakukan dari tingkat Pimpinan Wilayah termasuk 

unsur-unsur pembantu pimpinan hingga jamaah di ranting-ranting dan juga meliputi para 

profesional, karyawan, dan stakeholders amal-amal usaha. 

3) Sosialisasi dilakukan sepanjang tahun secara bahu-membahu oleh segenap unsur 

Muhammadiyah Kalimantan Barat dengan memanfaatkan tiap-tiap kesempatan dengan cara 

langsung maupun tidak langsung dan menggunakan aneka media yang dirancang secara 

kreatif. 

4) Pelaksanaan penggalangan dijalankan sepanjang tahun secara bahu-membahu oleh segenap 

unsur Muhammadiyah Kalimantan Barat dengan memanfaatkan tiap-tiap kesempatan dengan 

cara langsung maupun tidak langsung dan menggunakan perangkat-perangkat administrasi 

yang disiapkan oleh tingkat-tingkat pimpinan terkait. 

5) Pengadministrasian perolehan dan penyaluran dana dibukukan dan dipublikasikan secara 

internal dengan sistem pembukuan yang dapat diterima secara akuntansi dan pada tahap-tahap 

tertentu perlu dipublikasikan secara luas kepada masyarakat umum untuk menunjukkan 

identitas kemandirian Muhammadiyah. 

6) Evaluasi gerakan kemandirian dana ini dievaluasi setiap semester pada tiap-tiap Juli dan 

Desember oleh tim unsur pembantu pimpinan pada tiap-tiap tingkatan pimpinan persyarikatan 

dan amal usaha. 

7) Aliran masuk dan keluar dana hasil gerakan kemandirian ini diawasi oleh tiap-tiap pimpinan 

persyarikatan dan amal usaha serta oleh pimpinan di atasnya. 

8) Dana hasil gerakan kemandirian dikelola untuk membiayai proyek-proyek besar 

persyarikatan, baik yang sedang berjalan saat ini maupun yang akan dibuat pada masa-masa 

mendatang, dan untuk keperluan sosialisasi dan pengadministrasian seperti yang disebutkan di 

atas.  

4. Dakwah di Era Komunikasi 

a. Latar Belakang 

Sejak ditemukannya mesin cetak, radio, dan televisi manusia menjadi amat mudah terhubung 

secara masal. Keterhubungan manusia dengan manusia lain kini menjadi lebih intensif dan lebih luas 

setelah penemuan internet. Bahkan, kini manusia sudah banyak menikmati keterhubungan dirinya 

dengan mesin-mesin komunikasi seperti permainan dalam perangkat dan permainan daring (online). 

Inilah saat yang oleh Alvin Tofler disebut sebagai era komunikasi yaitu gelombang ketiga peradaban 

manusia. Di Indonesia, gelombang peradaban pertama manusia (agraris: berburu dan bercocok tanam) 

dan gelombang kedua (era industri) saat ini terjadi bersamaan. Ada manusia yang masih hidup 



 

berburu dan sama sekali tidak mengetahui hal-hal terkait industri dan informasi. Ada yang sudah 

memasuki era industri sebagai buruh dan pekerja rendah lainnya dan tidak memahami kedahsyatan 

informasi. Ada juga yang sudah memanfaatkan informasi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan 

bahkan untuk menguasai aneka sumber daya dan masa manusia yang besar.  

Kini akses terhadap informasi dan komunikasi lebih dipermudah oleh perbagai peraturan dan 

undang-undang. Pada tahun 2008 Menteri Komunikasi dan Informasi mengeluarkan peraturan 

mengenai pembangunan menara telekomunikasi, yaitu Nomor 2/2008. Pada Ayat 1 butir ke-4 

disebutkan bahwa satu menara untuk digunakan bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi. 

Setahun kemudian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan 

Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Peraturan Bersama 

tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi. Masing-masing nomor surat 

keputusannya adalah: Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009;  Nomor  

19/Per/M.Kominfo/03/2009; dan Nomor 3 /P/2009. Peraturan-peraturan tersebut telah memberikan 

kemudahan kepada para penyelenggara komunikasi untuk menyediakan layanan hingga ke daerah-

daerah. Dukungan legal berikutnya terhadap program ONTeLL adalah adanya program internet 

kecamatan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/12/2010 

mengatur penyelenggaraan Internet di tiap-tiap kecamatan di Indonesia. Cakupannya juga sampai ke 

kecamatan-kecamatan di daerah perbatasan dan daerah terpencil. Ada pengaturan lain yang 

mendukung penggunaan informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada 

Pasal 86 undang-undang tersebut memuat kewajiban Pemerintah menyediakan sistem informasi desa 

dan pembanguanan kawasan perdesaan, yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan 

demikian, ketersediaan iternet di desa dan kawasan pembangunan perdesaan dapat dipastikan akan 

ada. 

Akses yang mudah terhadap informasi itu semakin mudah dengan terjadinya revolusi di 

bidang percetakan, siaran radio, siaran televisi, dan aneka aplikasi yang difasilitasi internet. Mesin-

mesin cetak aneka jenis dan ukuran amat mudah diperloleh di mana-mana. Bahkan, dalam satu rumah 

kini bisa diperoleh lebih dari satu jenis printer. Surat kabar, majalah, pamplet, dan sejenisnya dapat 

diproduksi masalah dalam semalam. Dalam jumlah kecil, bahan cetakan dapat dihasilkan dalam 

hitungan detik. Banyaknya stasiun radio telah memanjakan masyarakat pendengar menikmati sajian 

lagu, informasi, dan bahkan gosip. Lebih dahsyat lagi, jumlah stasiun televisi di Indonesia sudah tak 

mudah dihitung. Belum lagi, dengan perangkat parabola yang memungkinkan masyarakat mengakses 

aneka siaran dari pelbagai pelahan dunia yang jumlah dan jenisnya benar-benar sudah tak terhitung. 

Dan yang terakhir, hadirnya aneka jenis gadget di tangan setiap orang (bahkan banyak orang 

menggenggam dan menggunakan lebih dari satu gadget pada saat yang sama) telah hampir memutus 

hubungan langsung antarmanusia. Hubungan yang terjadi sudah hampir terpaksa harus melalui gadget 

yang juga menyediakan aneka fitur dan informasi yang benar-benar sudah tak terhitung, apalagi mau 

dikontrol. 

b. Tantangan Dakwah 

Mudahnya akses masyarakat terhadap informasi tersebut di satu sisi merupakan kemudahan 

dalam kehidupan tetapi di sisi lain menjadi tantangan dakwah tersendiri. Seberapa banyak informasi 

dakwah dapat menguasai pelbagai media informasi itu? Jangan-jangan jumlah dan jenis informasi 

dakwah yang ada sama sekali belum dapat mengisi ruang-ruang yang disediakan oleh media-media 

tersebut dan justeru ruang-ruang tersebut dipenuhi oleh informasi-informasi kontra-dakwah. 

Pemerintah, organisasi-organisasi keagamaan, dan lebih khusus lagi Muhammadiyah 

ditantang untuk bertarung dengan penyedia-penyedia informasi non-dakwah dan kontra-dakwah di 

media-media masa dan media-media sosial yang sudah ada dan yang akan ada. Oleh karena itu, perlu 

ada kesadaran bersama para pihak tersebut untuk banar-banar menyiapkan dan menjalankan dakwah 

di media-media masa dan media-media sosial.  

c. Hal-Hal yang dapat Dilakukan 

Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh para pihak di atas? 



 

1) Perlu adanya kampanye terus-menerus yang dilakukan oleh semua pihak agar 

masyarakat menyadari bahaya penyebaran informasi yang tidak baik. 

2) Orang-orang yang berpikiran baik dan maju hendaknya dapat terlibat aktif dalam mengisi 

ruang-ruang informasi dengan menyediakan informasi-informasi berharga bagi kebaikan 

kehidupan di dunia dan diakhirat. 

3) Pemerintah perlu semakin ketat dalam mengawasi dan mengendalikan perkembangan 

dan penggunaan media sosial dan media masa untuk terjadinya penggunaan media secara 

sehat dan untuk tujuan-tujuan yang baik. 

4) Muhammadiyah Kalimantan Barat perlu memiliki dan menjalankan media dakwah 

elektronik maupun cetak sebagai media berekspresi para generasi muda dan menjadi 

sumber inspirasi bagi para juru dakwah. 

5) Para juru dakwah harus mahir dan aktif dalam menggunakan media masa dan media 

soaial sebagai media dakwah. 

6) Perlu menciptaan trend baru di dakalangan generasi muda agar bangga menyebarkan 

informasi-informasi dakwah dan mengembangkan lebaga-lembaga tau kelompok-

kelompok dakwah yang bergerak melalui media masa dan media sosial. 

7) Sekolah-sekolah dan kampus-kampus Muhammadiyah hendaknya dapat menjadi teladan 

dan motor penggerak dakwah di media masa dan di media sosial dengan memanfaatkan 

fasilitas yang dimiliki dan kreativitas para guru, dosen, karyawan, siswa, dan mahasiswa. 

 

Hasil rapat komisi C: Isu-isu strategis (untuk membuat rencana strategis) 

1. Isu strategis dibagi dalam beberapa aspek; agama, politik, ekomoni, dan hankam. 

a. Agama: memaksimalkan diversifikasi model dakwah komunitas baik dakwah pedesaan dan 

daerah terpencil, masyarakat kelas menengah, maupun dakwah di era komunikasi. Untuk itu 

perlu dirumuskan kembali formula kurikulum kemuhammadiyahan yang bersifat khas dan 

lebih mudah dipahami sehingga dapat menjadi paradigma, kata dan perilaku dalam kehidupan 

sehari hari. 

b. Politik: a) memaksimalkan peran politik kebangsaan muhammadiyah dengan kesiapan 

muhammadiyah menghadapi pilkada gubernur. B) mewaspadai muncul dan berkembangnya 

neo komunisme baru. C) mendorong pemekaran wilayah di kalimantan barat dengan minimal 

3 provinsi. D) perlu peran muhammadiyah dalam perimbangan pembangunan baik pedalaman 

maupun pesisir. 

c. Ekonomi A) memasuki MEA perlu kesiapan daerah dalam persaingan dengan banyak negara. 

B) meminta pemda memperjuangkan deregulasi baru yang selama ini masih menghambat 

percepatan perdagangan lintas batas c) membuat formulasi alokasi dana desa agar disesuaikan 

kebutuhan baik bagi desa yang tertinggal maupun desa yang maju. D) pemanfaatan dana desa 

untuk pembangunan dakwah dan ekonomi muhammadiyah setempat seperti dengan 

melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok tani, kelompok usaha 

mikro yang bisa diusulkan ke pemerintah desa). 

 

2. Rekomendasi internal untuk pengurus PWM ke depan 

a. Melakukan audit independent dalam pembangunan amal usaha, termasuk gedung pusat 

muhammadiyah 

b. Melakukan konsolidasi organisasi  

c. Melakukan perumusan/formulasi kaderisasi. Produksi kader lebih banyak di ambil dari 

dalam (lembaga pendidikan) sementara dari luar sangat lemah 

d. Memaksimalkan produksi dai yang semakin kurang sementara kebutuhan masyarakat 

meningkat 

e. Memperkuat kemandirian jamaah dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. 

 


