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Gagasan transformasi merujuk pada ikhtiar melakukan perubahan sosial yang berpijak pada 

realitas problematik yang bersifat empirik dan kekinian. Sejumlah agenda diidentifikasi, lalu 

dihadapkan dengan sistem normatif islam. Hasilnya akan terjadi akulturasi yang bersifat islami. 

Inilah yanng membedakan islam transformatif dengan gerakan islam doktrinal yang bersifat 

normaltatif dan tekstual tanpa memperhitungkan konteks sosio-kultural sebagai realitas 

empiris yang mengandung problematik kekinian. 

 Usaha melakukan transformasi budaya, berati bagaimana melakukan perubahan sosio-

kultural dalam segala aspek budaya. Dalam konteks sosiologis budaya tidak sekedar hasil seni 

dan sastra. Tapi juga aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum, termasuk hak-hak asasi 

manusia. Dalam perubahan transformatif, dimensi sosial lebih menonjol daripada diemesnsi 

individual. Karena itu, gerakan transformatif, cocok betul dengan Muhammadiyah dan topik 

pembicaraan kali sangatlah relevan dikedepankan oleh para aktivis muda Muhammadiyah. 

 Alasannya, tentusaja sederhana. Pertama, gerakan Muhammadiyah merupakan 

kelompok islam yang mengadopsi organisasi modern kedalam gerakan islam. Kedua dalam 

menghadapi permasalahan sosial, Muhammadiyah memanfaatkan ilmu dan teknologi dalam 

mengembangkan amal usahanya. Ketiga, aktivitas pendidikannya mengacu pada model 

sekolah modern (Amin Rais, 1995:9). Tak berlebihan bila dikatakan pelopor LSM generasi 

awal di Indonesia yang sangat berhasil, adalah Muhammadiyah. 

 Sayangnya, belakangan ini gagasan-gagasan transformatif Muhammadiyah, termasuk 

peran pemudanya agak surut dan cenderung kurang survive. Peran transformatif 

Muhammadiyah kini digantikan oleh LSM-LSM yang lebih kecil tapi militan dan fungsional 

dalam menjawab persoalan kultural yang bersifat kekinian. Mereka cukup vokal dan karena 

itu, sering menghiasi halaman-halaman media massa. Tak heran bila mereka berhasil memiliki 

posisi tawar-menawar (bargaining position) yang tinggi dimata kekuasaan ketimbang 

Muhammadiyah sendiri yang sibuk mengurusi urusan rutin organisasi dan jamaahnya.  

 Kondisi Muhammadiyah demikian dialami juga oleh ormas-ormas Islam lainnya, 

kecuali ICMI. Sebab rekayasa politik yang memotong jalur-jalur kekuatan massa bawah, secara 

sengaja diputus lewat konsep floating mass (massa menggambang). Jalur-jalur ekonomi umat 

islam pun juga mengalami degradasi. Sentara-sentara batik umat di Solo, Pekalongan, atau para 

pengusaha kredit Tasik misalnya, kini makin surut. Padahal, kelas menengah ekonomi islam  

tadi merupakan kelompok penunjang ormas-ormas Islam semacam Muhammadiyah atau NU.  

Akibatnya, umat Islam yang tadinya merupakan kekuatan pengim bang negara, atau 

pendukung utama negara, lalu irkan. Basis-basis ideologis masyarakat lalu makin terasing 

karena digantikan dengan basis-basis pragmatis dan ekonomis. kekuatan massal juga makin 

teralineasi dan mencair digantikan dengan kekuatan-kekuatan individual yang kurang peka 

dengan kepentingan sosial. Negara, akhirnya menjadi satu-satunya peme- nang yang kini 

bersifat hegemonik terhadap kekuatan-kekuatan sosial apa pun.  

Menjadi aktivis ormas, termasuk Muhammadiyah – dalam era konsumerieme dan 

kompetisi ekonomi dewasa ini - kini tak menjarn ikan impian politis apalagi ekonomis. 

Sementara, ikatan-ikatan normatif keagamaan makin terkuras dan tersudutkan oleh berbagai 



nilai global yang sekularistis dan temporal. kalaupun tetap bertahan di Muhammadiyah, 

kecenderungan untuk beramal ikhlas terganti dengan amal pamrih. Gejala munculnya rebutan 

posisi dalam organsasi fungsional Muhammadiyah seperti pendidikan, rumah sakit, dan sektor 

bisnis lainnya, tak pelak sulit dihindarkan.  

Zaman demikian juga telah berhasil menonjolkan visi amar ma ruf dan memotong visi 

Muhammadiyah dalam nahi munkar. Tak heran bila Muhammadiyah secara organisatoris 

menghindari konflik politis dengan kekuasaan. Setidak-tidaknya agenda politik umat menjadi 

kurang terartikulasikan. Padahal, ikhtiar transformasi kultural, dalam praksis pemberdayaan 

masyarakat, tak mungkin lepas dari wilayah politis. Tampaknya, mirisnya kebersinggungan 

dengan wilayah politis inilah yang berakibat mundurnya posisi Muhammadiyah dalam ikhtiar 

transformasi dewasa ini. 

Itulah kendala zaman yang menghimpit ormas Islam dewasa ini Iklim tampaknya 

kurang kondusif dengan semangat zaman (zeitgeis) yang bersifat global dan makin sekularistis 

ini. Padahal, transformasi budaya hanya bisa lahir bila iklim memberi peluang terbuka bagi 

proses itu. Tegasnya, ikhtiar transformasi budaya yang pada ujungnya melahirkan inovasi, 

diffusi, adopsi dan akulturasi pasti membutuhkan kreativitas budaya. Dan kreativitas budaya 

bisa lahir bila iklim kondusif kearah sana(Dedy Supriadi, 1994:58-64).  

Namun, tidak berarti peluang tidak ada. Sebab, sisi pembangu- nan pun yang sarat 

kemegahan dan konsumerisme juga melahirkan sisi lain: kemiskinan struktural dan kultural 

dan keterasingan eksistensial manusia yang akhirnya merindukan spiritualitas religius. 

Banyaknya tindak kekerasan, korupsi dan manipulasi penyalahgunaan obat bius, pelanggaran 

hak asasi, dan hancurnya ikatan-ikatan keluarga, merupakan indikasi makin kompleksnya 

permasalahan sosial dalam era pembangunan ini. 

Dakwah Islam, tetap saja merupakan panggilan mulya dan strategis untuk menghadapi 

problematika sosio-kultural yang makin kompleks dewasa ini. Panggilan normatif dakwah dan 

panggilan empiris atas problem sosial dewasa ini, merupakan peluang bagi ormas pemuda 

Islam untuk terus berkiprah melakukan amar ma ruf nahi munkar. Sejumlah peluang yang lebih 

spesifik bagi generasi muda Islam berperan, bisa diidentifikasi dalam persoalan yang dihadapi 

segmen generasi muda kita dewasa ini:  

Pertama, generasi muda yang tidak memperoleh pendidikan atau putus sekolah . 

Diduga secara nasional ada sebanyak 25 % jumlah drop out SD. Ini terjadi karena problem 

ekonomi keluarga yang tak mampu menyekolahkan anak. Maka tak heran bila banyak anak 

bekerja di sektor informal, apakah di pabrik, menjadi pedagang asongan atau bekerja di sawah-

ladang keluarganya. Solusi bagi mereka, bukanlah sekedar dakwah tekstual. Tapi yang 

terpenting bagaimana memberi peluang kerja bagi mereka. latihan atau pendidikan yang 

mereka butuhkan ialah latihan dan pendidikan yang diorientasikan untuk segera bekerja. 

 

Kedua, generasi muda yang berada di kota-kota besar. Pada umumnya mereka ini 

berasal dari keluarga mampu bahkan elitis Namun, mereka menghadapi lingkungan keluarga 

yang rapuh. Sentuhan agama yang kurang di lingkungan keluarga; kesibukan orang tua 

mengejar karir; melimpahnya materi menyebabkan anak menghadapi disorientasi dalam 

hidupnya. Tak sedikit dari mereka yang kemud- ian lari kepada kesengan-kesenangan semu 

semacam mengkomsumsi obat-obat ekstase yang terlarang. Disini, bimbingan keagamaan dan 

penciptaan lingkungan yang religius perlu diperhatikan.  

 



Ketiga, generasi muda yang termasuk kelompok strategis. Para pimpinan ormas atau 

kelompok-kelompok profesi dan minat perlu didekati oleh ormas pemuda Islam untuk 

berdialog dengan missi memberi sentuhan keagamaan dalam mengembangkan aktivitas sosial 

dan profesi serta pengembangan minatnya. Untuk kelompok ini, mungkin perlu paket-paket 

keagamaan yang lebih rasional, fung- sional dan empiris-dialogis(lihat Moeslim Abdurrahman, 

1995:223).  

 

Jadi, masalah ketidakadilan, kemiskinan dan kebodohan bisa merupakan prioritas 

problematis yang dibidik ormas pemuda Islam Segmen yang diambil, tentu saja komunitas atau 

pemuda perkotaan Ini sesuai dengan setting Muhammadiyah yang lebih banyak bergumul dan 

berinteraksi di lingkungan kota dengan problematika modernitasnya. Dalam bidang pendidikan 

misalnya, bagaimana Muhammadiyah bisa merespons kalangan masyarakat yang tak mampu 

mengikuti jenjang S1. Jumlah siswa D1, kian tahun kian membengkak. Agaknya, ini belum 

tuntas dijawab.  

 

Infiltrasi generasi muda Muhammadiyah organisasi profesi, minat dan kepemudaan 

lainnya, uga tampak menurun. Akibatnya, tradisi dan semangat keagamaan di tersebut menjadi 

kering karena kurang tersentuh visi, dan missi keagamaan. Demikian juga dengan agenda-

agenda hukum, seperti kasus perburuhan, UMR, dan pertanahan misalnya, kurang mendapat 

perhatian serius. padahal, persoalan penting masyarakat perkotaan sekarang terletak disini. 

 

Untuk mengatasi sejumlah isu penting dan mendesak, tampaknya perlu ada kualifikasi 

kader bagi ormas Islam, khususnya Muhamma diyah. Pertama, komitmen keagamaan yang 

sosial, realitas persoalan sosial perlu dimiliki. Ketiga, aksi hendaknya dilakukan secara 

sinergis, dan inklusif. Keempat, permasalaharn yang ditangani hendaknya dlakukan secara 

berkesinambungan. Denga demikian, kader pemuda Muhammadiyah mestilah kader yang di 

dalam nya sanggup menggabungkan visi agama keterkaitannya dengan basis-basis sosial 

masyarakat bertolak dari tauhid ketajaman menganalisis harus makin dipertajam. Kedua, 

dengan basis profesi dan hendak dicapai  

 

Sedangkan target transformasi budaya yang hendak dicapai ialah mengurangi struktur 

sosio-budaya dan ekonomi yang timpang dan menindas. Tumpuan masyarakat yang lebih 

berkeadilan dan  berprikemanusiaan merupakan target utama pendekatan trasformatif  

bukanlah pada aspek-aspek doktrinal dari teologi Islam, tetapi pada pemecahan-pemecahan 

masalah dalam bidang sosial ekonomi, pengembangan masyarakat, penyadaran hak-hak politik 

rakyat, orientasi keadilan sosial, dan sebagainya(Syafi'i Anwar, 1995:162). 

 

Selanjutnya Anwar menyatakan, "refleksi transformatif seperti pengembangan itu, 

kemudian diimplementasikan ke dalam pengembangan masyarakat (community development) 

dengan pendekatan praksis kesatuan dialektis antara refleksi dan aksi, teori darn praktek serta 

iman dan amal". Dalam konteks Muhammadiyah, Kun towijoyo pernah mengusulkan agar 

Muhammadyah membentuk lembaga Majelis Pengmebangan Masyarakat (1990:207). 

Maksudnya dakwah amar ma’ruf nahi munkar bisa berjalan efektif dan koordinatif dengan 

menggabungkan seluruh kekuatan organisasi yang ada di bawah naungan Muhammadiyah.  

 

Tipologi pengembangan masyarakat, kata Kuntowijoyo, memiliki tiga model utama, 

yaitu: (1) pengembangan lokalitas; (2) perenca- naan sosial; dan (3) aksi sosial. Agaknya, arah 

inilah yang perlu mendapat perhatian utama kiprah pemuda Muhammadiyah dalam pengk- 

hidmatannya terhadap masa depan Islam kita. 
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