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Para tokoh pembaharu Islam cenderung melakukan pembaharuan
yang sifatnya normatif (berdasarkan rasio) dengan melupakan realitas
sosiologis-historis suatu komunitas Islam. Mereka hanya mendasarkan
pada Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman. Ada beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan berkaitan dengan suatu komunitas yang menjadi sasaran
dari pembaharuan itu, sehingga pembaharuan dapat berjalan secara efektif.
Komunitas tidak berada dalam suatu ruang hampa udara, di dalamnya
berkembang suatu tradisi/budaya yang hendaknya diperhitungkan agar
pembaharuan dapat berjalan efektif dan bukannya kontra-produktif.
Pembaharuan berdasarkan rasio memang dicanangkan sebagai
paket sekali jadi, ibarat obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit.
Ini mustahil, karena tantangan suatu zaman berbeda-beda maka obatnya
pun tentu berbeda. Memang secara rasio, suatu obat “A” akan dapat
mengobati suatu penyakit “A”, namun masing-masing pasien memerlukan
dosis yang berbeda-beda, disesuaikan dengan umur, kondisi kesehatan,
dan ada tidaknya alergi terhadap unsur obat tertentu.
Pembaharuan Muhammadiyah berangkat dari segi rasio ini.
Memang rasionalitas normatif ini dapat diterima umat Islam di daerah
perkotaan yang relatif sudah terlepas dari tradisi dan karenanya sedang
memerlukan ikatan sosial baru. Kenyataanya, secara tidak disadari
Muhammadiyah berangkat dari realitas sosiologis-historis masyarakat
Islam di kauman Yogyakarta. Boleh dikata mereka adalah penduduk kota,
karena tinggal di sekitar keraton dan pada umumnya pendatang dari
berbagai daerah. Mereka memerlukan ikatan sosial baru yang dapat
digunakan juga untuk mengatasi permasalahan yang melilitnya seperti
pekerjaan non-agraris, kesehatan, pendidikan, dan anak yatim piatu.
Apa yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan merupakan suatu
terobosan dengan membentuk “organisasi” yang bentuknya bukan partai
politik. Bentuk organisasi diadopsi dari cara-cara modern yang
diperkenalkan oleh penjajah Belanda. Sehingga tidak mengherankan bila
KH Ahmad Dahlan tidak menghasilkan sejumlah buku keagamaan karena
dia lebih menekankan pada usaha paksis untuk merebut urusan duniawi.
Berikut komentar M. Amin Abdullah:3
…pilihan itu bukan didasarkan pada hasil cermatan kajian literatur
Islam klasik dan juga tidak memperoleh inspirasi dari konsepkonsep “teologis” atau “kalam” klasik yang telah “baku” dan
“mapan” dalam literatur-literatur khazanah intelektual lama.
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K.H. Dahlan meyakini agama bersifat manusiawi, agama yang mampu
memberikan sesuatu kepada manusia melalui berbagai bentuk amaliyah.
Oleh karena itu dia menghindari persoalan teologis, karena akan
menghalangi agama untuk melakukan suatu tindakan nyata melalui
berbagai bentuk amaliyah yang bermanfaat bagi siapa saja tanpa
memandang afiliasi teologisnya. Teologi disini bukanlah sebagai suatu
ilmu Ketuhanan yang bias nilai, melainkan ada suatu bias kepentingan
karena dirumuskan sendiri oleh manusia; dan hal ini seringkali tidak
disadari oleh umat Islam.
Ketika ada salah seorang santrinya mengusulkan agar agar K.H.
Ahmad Dahlan menulis kitab untuk menjelaskan pemikirannya yang
inovatif itu, maka dia menjawab: “Apakah saudara ini menganggap saya
orang gila?” dan jawaban itu diulangi sampai tiga kali. Kyai Dahlan
melihat sudah banyak kitab yang ditulis, yang menyebabkan umat terpecah
belah; dan ia tidak ingin menambah satu kitab lagi karena dikhawatirkan
dapat menambah runyam suasana. Dengan demikian, model dakwah K.H.
Dahlan bersifat praktis dan bukan ideologis (teologis).4
Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 Nopember 1912 oleh
KH Ahmad Dahlan (1868-1923). Muhammadiyah merupakan gerakan
pembaharuan dalam Islam dengan menempuh jalan para modernis
gerakan Salafiyah dari abad ke-19 seperti Jamaluddin al-Afghani (18381897), Muhammad Abduh (1849-1905), Rasyid Ridla (1856-1935).
Gerakan Salafiyah ini dipandang sebagai kelanjutan dari gerakan
pembaharuan yang Qoyyim al-Jauziyah (1292-1350), yang berusaha untuk
membuka pintu ijtihad; dan dilanjutkan oleh Gerakan Wahabi di Saudi
Arabia yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahad (1703-1787).5
K.H. Ahmad Dahlan merumuskan gerakan pembaharuannya dalam
bentuk “Purifikasi dan Dinamisasi”. Purifikasi didasarkan pada asumsi
bahwa kemunduran umat Islam terjadi karena umat Islam tidak
mengembangkan aqidah Islam yang benar, sehingga harus dilakukan
purifikasi dalam bidang aqidah-ibadah dengan doktrin “segala sesuatu
diyakini dan dilaksanakan bila ada perintah dalam Al-Qur’an dan Hadits”.
Sedangkan dinamisasi diterapkan dalam bidang muammallah, dengan
melakukan gerakan modernisasi sepanjang sesuai dengan doktrin
“semuanya boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau tidak
bertentangan Al-Qur’an dan Hadits.
Apabila ditinjau ijtihad dalam bidang aqidah yang dilakukan
Muhammadiyah adalah aqidah yang memiliki keterkaitan dengan aspek
sosial kemasyarakatan (budaya), bukan aqidah mahdlah (ibadah murni).
Karena ijtihad dalam bidang ibadah murni seperti shalat, puasa, dan haji,
dalam pandangan Syaikh Muhammad Al-Ghazali sebaiknya ditutup untuk
mengurangi perpecahan di kalangan umat Islam. Dan kenyataannya
Muhammadiyah mendasarkan gerakan purifikasinya pada pemikiran
madzhab fiqih yang sudah ada, disamping dicari rujukannya langsung
pada Al-Qur’an dan Hadits.
Ijtihad dalam bidang aqidah yang berkaitan dengan aspek budaya
ini memang penuh resiko karena pembicaraan mengenai iman (lebih luas
dari aqidah) merupakan pembicaraan yang sangat luas. Iman menempati
KH A.R. Fachruddin, “Dari KH. A.R. Fachruddin untuk DR. Nurcholish
Madjij”, dalam Sujarwanto dkk Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan: Sebuah
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segala sesuatu. Iman memiliki sifat-sifat dan karakter tertentu, tetapi secara
praktis tidak berbentuk tertentu. Ia teoritis dan konseptual. Pembaharuan
Muhammadiyah yang beranjak dari latar belakang sosio-historis
masyarakat kota itu, tidak dapat diterima dan menuai reaksi negatif dari
kalangan umat Islam di daerah pedesaan yang masih mempertahankan
tradisi. Seperti dijelaskan di atas, iman itu suatu konseptual, dan konsep
yang ditawarkan Muhammadiyah tersebut tidak sesuai dengan realitas
kontekstual masyarakat desa yang memegang teguh tradisi. Bagi Muslim
di pedesaan, tradisi ini sangat penting karena telah memberi makna dan
identitas bagi kehidupannya. Bahkan kedalam tradisi ini telah diinfuskan
nilai-nilai Islam. Karena itu tuduhan sebagai penyebar penyakit TBC
(Tahayyul, Bid’ah, da Churafat) sangat menyakitkan. Dapat dinyatakan
bahwa pembaharuan Muhammadiyah itu masih bersifat realitas parsial,
karena hanya berangkat dari latarbelakang masyarakat perkotaan; dan
karenanya menuai reaksi negatif dari komunitas Islam di daerah pedesaan.
Ini sangat disayangkan karena Muhammadiyah juga berkepentingan untuk
melakukan dinamisasi melalui program modernisasi dalam bidang
muammallah. Sebenarnya reaksi negatif ini dapat diminimalkan menjadi
sikap saling menghormati satu-sama lain, atau kalau mungkin
dikembangkan sikap kerjasama satu sama lain bila umat Islam Indonesia
telah berhasil mengembangkan kegiatan intelektual yang baik. Tentunya
kegiatan intelektual waktu itu masih terbatas, karena masih di bawah
belenggu penjajah Belanda. Situasi sekarang saja belum ada usaha yang
serius dari seluruh komponen bangsa, terutama pemerintah dan ormas
Islam, untuk mengembangkan kajian Islam dari berbagai disiplin ilmu,
sebagai bahan referensi untuk merumuskan pembaharuan Islam dengan
daya jangkau yang lebih luas lagi.
Memang perlu disadari sejak awal kalau pembaharuan itu masih
bersifat parsialis agar ada kesadaran untuk melakukan pembaharuan yang
terus-menerus. Karena pembaharuan Islam memang bukan paket sekali
jadi. Memang untuk merumuskan pembaharuan Islam yang memiliki
kemampuan sinergis dengan managerial global membutuhkan waktu
dalam proses sejarah yang lama dan kadang tidak mulus. Adalah sulit
untuk sejak dini merumuskan pembaharuan yang memiliki daya
jangkauan global bila kita belum memiliki informasi yang lengkap
mengenai realitas sosiologis-historis semua komunitas Islam. Karena
masing-masing komunitas Islam tersebut memiliki keunikan budaya yang
harus diperlakukan secara khusus pula.
Yang perlu diperhatikan, setiap melakukan pembaharuan harus
mengakui realitas sosiologis-historis suatu komunitas Islam terlebih
dahulu. Kemudian baru dilakukan modifikasi terhadap suatu tradisi agar
dapat menjawab tuntutan zaman. Caranya dengan melakukan pemurnian
alam pemikiran Islam yang masih terpengaruh oleh lapisan tipis tradisi
Hindu-Budha maupun nenek moyang, dengan tidak menghilangkan tradisi
tersebut yang merupakan konvensi atas keberterimaannya terhadap Islam.
Pembaharuan diarahkan untuk mendekati perintah yang tercantum di
dalam Quran maupun Hadits, sebagai idealisasinya.
Selama ini orang selalu menentangkan istilah modern dengan
tradisi, tidak terkecuali dengan Muhammadiyah yang mengklaim dirinya
sebagai
organisasi
Islam
modern.
Konsekuensinya,
apakah
Muhammadiyah mengembangkan suatu tradisi, karena tradisi selalu
berakar dari masa lalu. Dalam bidang kebudayaan Muhammadiyah
meniru ide-ide kebudayaan modern tentang pertumbuhan (growth) dan
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kemajuan (progress), yang merupakan turunan dari materialisme. Dengan
demikian Muhammadiyah mgadopsi struktur masyarakat modern.
Dalam melakukan pembaharuan, kaitannya dengan upaya
dinamisasi, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan strukturalisme
transendental di dalam pemikiran keagamaannya, yaitu bertujuan
‘menerapkan ajaran-ajaran sosial yang terkandung dalam teks lama pada
konteks sosial masa kini tanpa mengubah strukturnya’,6 Dengan begitu
Muhammadiyah
meniru
struktur
masyarakat
modern
untuk
mengimplementasikan ajaran Islam itu. Memang Muhammadiyah telah
berhasil mengisi struktur masyarakat modern di Indonesia dalam birokrasi,
industri, perdagangan, pendidikan, militer, dll. Abdul Munir Mulkhan
menyebut ada dua konsekuensi dari arah kebudayaan seperti itu, yaitu:
Pertama adalah sifat elitisme yang telah menjadikan Muhammadiyah
sebagai privilege golongan menengah-ke-atas. Kedua adalah pergeseran dari
gerakan pembaharu sosial budaya menjadi gerakan yang terjebak pada
persoalan-persoalan fiqhiah. Hal itu terjadi karena orang modernis telah
melangkah terlalu jauh dengan menjadikan materialisme dan rasionalisme
bukan lagi sekedar perangkat analisis, melainkan sebagai ideologi.
Oleh karena itu, Haidar Nasthir mengemukakan bahwa
Muhammadiyah dalam melakukan gerakan pencerahan berikhtiar
mengembangkan strategi dari revitalisasi (penguatan kembali) ke
transformasi (perubahan dinamis) untuk melahirkan amal 4 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’amalatdunyawiyah yang membangun keshalehan individu dan sosial
yang melahirkan tatanan sosial baru yang lebih relijius dan humanistik.7
Dalam gerakan pencerahan, Muhammadiyah memaknai dan
mengaktualisasikan jihad sebagai ikhtiar mengerahkan segala kemampuan
(badlul-juhdi) untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang
maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Jihad dalam pandangan
Muhammadiyah bukanlah perjuangan dengan kekerasan, konflik, dan
permusuhan. Umat Islam dalam berhadapan dengan berbagai
permasalahan dan tantangan kehidupan yang kompleks dituntut untuk
melakukan perubahan strategi dari perjuangan melawan sesuatu (al-jihad lial-muaradhah) kepada perjuangan menghadapi sesuatu (al-jihad li-almuwajahah) dalam wujud memberikan jawaban-jawaban alternatif yang
terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama. Adapun dalam
kehidupan kebangsaan Muhammadiyah mengagendakan revitalisasi visi
dan karakter bangsa, serta semakin mendorong gerakan mencerdaskan dan
memajukan kehidupan bangsa yang lebih luas sebagaimana cita-cita
kemerdekaan dengan menawarkan rekonstruksi kehidupan kebangsaan
yang bermakna menuju Indonesia berkemajuan. Dalam menghadapi
berbagai persaingan peradaban yang tinggi dengan bangsa-bangsa lain dan
Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Bandung: Mizan. 1991
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demi masa depan Indonesia yang lebih maju maka diperlukan transformasi
kehidupan bangsa di berbagai bidang kehidupan.
Oleh karena itu, Gerakan pencerahan memerlukan langkah
pendakian yang terjal dan seringkali tidak populer. Gerakan ini
memerlukan fondasi ideologi yang dibangun dengan keyakinan,
pemikiran, dan praksis transformatif yang kokoh. Memilih gerakan
pencerahan yang bersifat membebaskan, memberdayakan, dan memajukan
kehidupan umat dan bangsa sebagaimana sejarah Muhammadiyah
generasi awal, akan berhadapan dengan sangkar-besi kekuatan
tradisionalisme dan pragmatisme yang terbiasa dengan raihan-raihan nilaiguna yang selama ini membuat dirinya nyaman, sehingga setiap
perubahan berarti ancaman dan kehilangan. Bagi gerakan sosialkeagamaan seperti Muhammadiyah, gerakan pencerahan yang berat dan
mendaki itu harus berhadapan dengan realitas alam pikiran yang
hedonistik, materialistik, pragmatik, dan oportunustik yang selalu
mengedepankan hal-hal yang bersifat sesaat. Selain itu, gerakan
pencerahan juga meniscayakan konsistensi dari para pelaku perubahan itu
sendiri, bahwa Allah Subhanahu Wata’ala tidak akan mengubah keadaan
suatu kaum atau bangsa apabila mereka sendiri tidak mau mengubah
nasibnya (QS Ar-Ra’d [13]: 11).
*****
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