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Puritanisme dan Kapitalisme

KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil‘alamin, puji syukur kami haturkan
kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan
hidayah-Nya, sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan
banyak keterbatasan.
Suatu agama mengajarkan untuk memandang pencarian
kekayaan tidak hanya sebagai suatu kemajuan, tetapi sebagai suatu
tugas, yaitu tugas agama yang biasa disebut dalam Islam sebagai
ibadah. Hal senada dikemukakan Kuntowijoyo, bahwa semua
perbuatan manusia pasti dipengaruhi oleh pemikiran. Manusia tidak
dapat lepas dari dunia pemikiran. Secara sadar atau tidak, dalam
kehidupan sehari-hari pun seseorang tidak lepas dari ide. Kesalehan
spiritual dan atau sosial seseorang atau sekelompok orang pun tidak
lepas dari ide teologi agamanya. Teologi merupakan landasan yang
paling mendasar untuk bertindak bagi seseorang, khususnya dalam
spiritualitas keberagamaan. Religiusitas ekonomi mengatakan manusia
adalah mahluk moral. Diskursus moralitas dalam al-Qur‘an bertujuan
memberikan pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku yang
berimplikasi sosial karena menegaskan gambaran manusia sebagai
mahluk religius.
Buku hasil penelitian ini memotret perkembangan religiusitas
Muhammadiyah, apakah setelah satu abad perkembangan
Muhammadiyah dengan ratusan amal usaha bidang ekonomi masih
konsisten dengan visi dan misi dakwahnya, ataukah orientas ekonomi
lebih mengemuka. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengelola
amal usaha Muhammadiyah bidang ekonomi memahami konsep
puritan keagamaan Muhammadiyah dan pengaruhnya dalam
pengelolaan bisnis.
Akhirnya, kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat
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untuk semua masyarakat, terutama orang-orang yang terlibat dalam
dunia kerja, baik majikan, pekerja dan tentusaja pemerintah. Kami
juga menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya,
oleh karena itu saran dan kritik yang bijaksana kami harapkan dari
para pembaca demi kesempurnaan cetakan selanjutnya.
Ponorogo, 2020
Penulis,
Aji Damanuri
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Ideologi Prilaku Ekonomi
Perilaku ekonomi termasuk di dalamnya etos kerja dan
daya saing, memiliki berhubungan dengan ajaran agama tertentu.
Dalam tesisnya tentang etika protestan, dan hubungannya dengan
semangat kapitalisme, Max Weber mengatakan adanya hubungan
antara ajatan agama dengan perilaku ekonomi, yaitu keduanya
saling memberikan pengaruh akan terjadinya perubahan yang
terjadi pada pranata-pranata yang membentuk masyarakat.
Dengan suatu fakta statistik, ia menjelaskan fenomena yang
terjadi di dunia Eropa modern. Ia menunjukkan bahwa
pemimpin-pemimpin perusahaan dan para pemilik modal, atau
mereka yang tergolong sebagai buruh terampil (ahli) tingkat
tinggi, terlebih lagi karyawan-karyawan di perusahaan modern
yang sangat terlatih dalam bidang teknis dan niaga, kebanyakan
mereka adalah para pemeluk agama Protestan. Max Weber
menemukan semacam hubungan yang bersifat relasional antara
penghayatan agama dengan pola-pola perilaku.1
Dengan demikian, suatu agama mengajarkan untuk
memandang pencarian kekayaan tidak hanya sebagai suatu
kemajuan, tetapi sebagai suatu tugas, yaitu tugas agama yang biasa
disebut dalam Islam sebagai ibadah.2 Hal senada dikemukakan
Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York:
Charles S Cribners, 1958), 35. Lihat juga, Bryan S. Turner, Sosiologi Islam: Suatu
Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber. Terj.‖ G. A. Ticoalu (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 1984), 13-14. Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial
Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber. Terj, Soeheba
Kramadibrata (Jakarta: UI-Press, 1986), 164.
2 Ibid., 9.
1
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Kuntowijoyo, bahwa semua perbuatan manusia pasti dipengaruhi
oleh pemikiran. Manusia tidak dapat lepas dari dunia pemikiran.
Secara sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari pun
seseorang tidak lepas dari ide. Kesalehan spiritual dan atau sosial
seseorang atau sekelompok orang pun tidak lepas dari ide teologi
agamanya.3 Teologi merupakan landasan yang paling mendasar
untuk bertindak bagi seseorang, khususnya dalam spiritualitas
keberagamaan. Religiusitas ekonomi mengatakan manusia adalah
mahluk moral. Toshihiko Isutzu menyebutkan bahwa diskursus
moralitas dalam al-Qur‘an bertujuan memberikan pedoman bagi
manusia dalam bertingkah laku yang berimplikasi sosial karena
menegaskan gambaran manusia sebagai mahluk religius.4
Manivestasi ajaran agama dalam ekonomi juga dilakukan
oleh organisasi Muhammadiyah. Bahkan visi pengembangan
organisasi pada muktamar ke 47 tahun 2016 di Makasar
ditetapkan, 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.5
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.6
Muhammadiyah
dalam
memasuki
abad
kedua
berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan sebagai
persambungan dari gerakan pembaruan yang dilakukan pada abad
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 189.
Toshihiko Isutzu. Ethico Religious Concepts in the Qur‟an. (Montreal: McGill
University Press. 1966), 3.
5 Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47, 16. Lihat juga,
Ahmad Najib Burhani, ―Dari Teologi Mustad‘afin menuju Fiqh Mustad‘afin,‖
Muhammadiyah Studies, 23 November 2009.
6 Ibid., 18.
3
4
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pertama. Gerakan pencerahan merupakan aktualisasi misi dakwah
dan tajdid yang bersifat transformatif, yaitu strategi perubahan
dinamis yang menekankan pada proses gerakan yang
membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan
masyarakat. Gerakan pencerahan tersebut harus diwujudkan
dalam seluruh bidang dan lapangan usaha Muhammadiyah,
sehingga tidak behenti dalam pemikiran semata tetapi membumi
menjadi gerakan praksis yang mencerahkan kehidupan umat,
bangsa, dan kemanusiaan universal. Dalam pengembangan
dakwah, gerakan pencerahan diaktualisasikan melalui model
dakwah pencerahan berbasis komunitas untuk menggarap
berbagai kelompok sosial yang heterogen dan berkembang pesat
dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.7
Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki
dasar/landasan hidup Tauhid kepada Allah, fungsi/peran dalam
kehidupan berupa ibadah, dan menjalankan kekhalifahan, dan
bertujuan untuk meraih Ridha serta Karunia Allah SWT. Islam
yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam
kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, difahami,
dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya (orang Islam,
umat Islam) secara total atau kaffah dan penuh ketundukan atau
penyerahan diri. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati
dan sungguh-sungguh itu maka terbentuk manusia muslimin yang
memiliki sifat-sifat utama: a. Kepribadian Muslim, b. Kepribadian
Mu‘min, c. Kepribadian Muhsin dalam arti berakhlak mulia, dan
d. Kepribadian Muttaqin.8
Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari
dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga
memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan
positif serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan
7 Tanfidz Muktamar 47, Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas, (Jakarta:
PP Muhammadiyah, 2015), 1.
8 Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar, Seri
Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah (Jakarta: PP Muhammadiyah, 2003),
494.
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dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlaq
karimah. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara
burhani, bayani, dan irfani yang mencerminkan cara berpikir yang
Islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun
amaliah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi
habluminallah dan habluminannas serta maslahat bagi kehidupan
umat manusia. Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai
etos kerja Islami, seperti: kerja keras, disiplin, tidak menyianyiakan waktu, berusaha secara maksimal/optimal untuk
mencapai suatu tujuan.9
Pada Muktamar ke-37 tahun 1968 terdapat formulasi yang
cukup jelas mengenai konsep ―masyarakat Islam‖. Dalam naskah
itu dinyatakan bahwa 1) Masyarakat Islam adalah suatu
masyarakat dimana ajaran Islam berlaku dan menjiwai seluruh
bidang kehidupan masyarakat tersebut.10 Muhammadiyah telah
memikiki ribuan amal usaha sebagai penggerak cita-citanya
membangun masyarakat yang sebenar-benarnya.
Menurut Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
(MEK) PP Muhammadiyah, Syafruddin Anhar bahwa dari segi
pendidikan amal usaha Muhammadiyah (AUM) memiliki 3.370
TK, 2901 SD/MI, 1.761 SMP / MTs, 941 SMA/MA/SMK, 67
Pondok Pesantren, dan 167 perguruan tinggi. Pada sektor
kesehatan tercatat sebanyak 47 Rumah Sakit (PKU), 217
Poliklinik, 82 klinis bersalin. Sementara di sektor ekonomi ada 1
bank syariah (saham Muhammadiyah 2,5 %), 26 BPR/BPRS dan
275 BMT/BTM, 1 Induk Koperasi BTM, 81 Koperasi Syariah,
22 Minimart dan 5 kedai pesisir. Demikian juga pada wilayah
sosial, Muhammadiyah memiliki lebih 400 buah panti asuhan,
rumah singgah dan sejenisnya.Takaran kasar total asset
Muhammadiyah itu lebih dari Rp20 Triliun. Besarnya potensi dari
Muhammadiyah itulah yang mendorong Majelis Ekonomi dan
Ibid., 499.
Buku Program Kerja Muhammadiyah 2015-2020 Muktamar Muhammadiyah Ke47 (Jakarta: PP Muhammaadiyah, 2015), 36.
9

10
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Kewirausahaan PP Muhammadiyah (MEK) menerbitkan Emoney Muhammadiyah sebagai uang komunitas untuk
bertransaksi.11
Karenanya menarik untuk dikaji lebih dalam, apakah
setelah satu abad perkembangan Muhammadiyah dengan ratusan
amal usaha bidang ekonomi masih konsisten dengan visi dan misi
dakwahnya, ataukah orientas ekonomi lebih mengemuka.
Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengelola amal usaha
Muhammadiyah bidang ekonomi memahami konsep puritan
keagamaan Muhammadiyah dan pengaruhnya dalam pengelolaan
bisnis.
Ada banyak penelitian yang membahas tentang hubungan
antara agama dan ekonomi dengan berbagai topik yang beragam.
Diantaranya penelitian Dharma Setyawan, Analisis Hubungan
Ijtihad dan Tajdid Pemikiran Ekonomi Terhadap Pengembangan
Usaha Muhammadiyah. Tulisan yang dimuat pada jurnal
Ekonomi Islam Metro Lampung ini melihat bahwa
pengembangan usaha Muhammadiyah yang dilakukan oleh
majelis ekonomi dan kewirausahaan (MEK) merupakan ijtihad
yang menjadi role model Muhammadiyah sebagai gerakan sosiorelijious dalam bidang bisnis.12
Sementara itu Alvien Septian Haerisma meneliti tentang
Pola Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Organisasi Masyarakat
Muhammadiyah Kota Cirebon. Meskipun penelitian ini tidak
menguji kaitan antara agama dan bisnis namun menunjukkan
bahwa pola pemberdayaan Muhammadiyah memberikan
kesadaran akan pentingnya membangun kekuatan ekonomi
ummat sebagai perwujudan ketauhidan.13
http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-8-det-amal-usaha.html.
Diakses, 02 Mei 2017.
12 Dharma Setyawan, ―Analisis Hubungan Ijtihad dan Tajdid Pemikiran
Ekonomi Terhadap Pengembangan Usaha Muhammadiyah. Tulisan yang dimuat
pada jurnal Ekonomi Islam Metro Lampung‖—STAIN Jurai Siwo Metro Lampung,
2013.
13 Alvien Septian Haerisma, ―Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Organisasi
Masyarakat Muhammadiyah Kota Cirebon‖--Prodi Perbankan Syariah dan
11
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Sedangkan Asyari, dalam Disertasinya ―Religiusitas dan
Cultural Belief dalam Perilaku Ekonomi Muslim Minangkabau di
Sumatera Barat‖, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, 2016,
mengungkap bahwa religiusitas dan cultural belief dalam
masyarakat Muslim Minangkabau di Sumatera Barat yang dikenal
taat menjalankan ajaran agama yang dianut dan diyakini serta
loyal pada ajaran adat. Religusitas yang ditandai dengan belief dan
ritual miliki kategori yang baik. Namun religiusitas dan cultural
belief yang baik tersebut tidak menghasilkan perilaku ekonomi
yang terdiri dari perilaku produksi dan konsumsi yang sesuai
perintah agama. Religiusitas dan Cultural belief tidak hadir dan
membumi dalam kehidupan nyata Muslim Minangkabau di
Sumatera Barat terutama dalam lapangan ekonomi.
Penelitian ini memberikan penguatan kepada penelitianpenelitian yang mengusung tema yang sama dan sekaligus
memperbanyak literartur tentang pengaruh religiusitas dan cultural
belief dalam perilaku produksi dan konsumsi. Selain itu, secara
khusus penelitian memberikan tambahan informasi bahwa
pengaruh tersebut untuk masing-masing lokasi akan ditemukan
beragam meskipun masih berada dalam daerah dengan
karakteritik agama dan budaya sama.14
Penelitian ini tidak hendak menolak teori Weber bahwa ada
kaitan antara kerja dan religiusitas, namun melihat konsistensi
pelaku ekonomi terhadap keyakinannya, apakah lingkungan
kapitalistik merubah orientasi kaum puritan (Muhammadiyah)
dalam menjalankan roda bisnisnya.
Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tiga
konsep utama, yaitu konsep hubungan antara agama dan
ekonomi, konsep puritanisme, dan konsep kapitalisme.
Ekonomi Islam IAIN Syaikh Nurjati Cirebon, 2013.
14Asyari, ―Religiusitas dan Cultural Belief dalam Perilaku Ekonomi Muslim
Minangkabau di Sumatera Barat‖—Disertasi-- Program Pascasarjana Doktor Ilmu
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, 2016.
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Agama memiliki korelasi kuat dalam upaya membentuk
dan mengkreasi etos ekonomi tersebut. 15 Statemen ini dipelopori
oleh tesis terkenal Max Weber,16 The Protestant Ethic and the Spirit of
Capitalism pada intinya membicarakan tentang etika dari suatu
keyakinan religius dan semangat dari sebuah sistem ekonomi dan
terbangunnya hubungan antara jiwa dengan keseimbangan
neraca.17 Struktur yang mengatur masyarakat Barat Weber sebut
sebagai rasionalitas. Rasionalitas ini merembes ke semua bidang
perilaku sosial, organisasi buruh dan manajemen serta ilmu-ilmu
kreatif, hukum dan ketertiban, filsafat dan seni, negara dan
politik, dan bentuk-bentuk dominan kehidupan privat.
Rasionalitas ini didorong oleh perlawanan terhadap fitrah
manusia yang cenderung kepada pra-rasional dan magis.
Akhirnya, dengan perlawanan ini, motif-motif dibalik perilaku
manusia –imaji, pemujaan, magis dan tradisi- direformasi melalui
jantung keyakinan agama.
Weber mengamati bahwa agama Kristen memberikan nilai
yang positif terhadap dunia material yang bersifat kodrati. Ia
berpendapat bahwa meskipun orang Kristen memiliki tujuan
tertinggi di dunia lain, namun di dunia ini, termasuk aspek-aspek
material yang ada padanya dinilai secara positif sebagai tempat
Nanat Fatah Nasir, Etos Kerja Wirausahawan Muslim (Bandung: Gunung
Jati Press.1999),45-47.
15 Max Weber dikenal sebagai sosiolog Jerman yang mendapat julukan bapak
sosiolog modern. Ia dilahirkan pada tanggal 21April 1864 di Erfert Jerman dan
meninggal pada tanggal 14 Juni 1920 di Muiel. Dibesarkan di Berlin, kemudian
melanjudkan studinya di Universitas Heidelberrg Berlin dan Gottingen, dengan
perhatian khusus pada hukum, sejarah dan teologi. Tahun 1889 mendapat gelar
doktor dari Berlin. Pada tahun 1893 dia diangkat sebagai guru besar hukum pada
universitas yang sama dan pada tahun 1894 diangkat menjadi guru besar politik
ekonomi. Tesisnya yang terkenal mengenai Etika Protestan. Salah satu isi tesis ini
mempertanyakan mengapa beberapa negara Eropa dan Amerika mempunyai
kemajuan ekonomi yang pesat. Setelah melakukan analisis, Weber mencapai
kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah adanya peran nilai-nilai
budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama Protestan. Adanya kepercayaan ini
membuat orang-orang penganutnya bekerja keras dan sunguh-sungguh untuk
meraih sukses. Dialah yang mepelopori terjalinnya etika Protestan dan kapitalisme.
17 Dennis Wrong, Ed., Max Weber, Sebuah Khazanah, (Yogyakarta: Ikon
Teralitera, 2003), 93.
14
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untuk melakukan usaha-usaha yang aktif. Ia sendiri menemukan
sikap terhadap dunia material tersebut teramat kuat di kalangan
orang-orang Kristen Protestan.18
Menurut Weber, sikap seperti itu erat hubungannya
dengan salah satu konsep yang berkembang di kalangan
Protestan yakni konsep Beruf (Jerman), atau mungkin lebih jelas
dalam bahasa Inggris sering disebut Calling (panggilan). Bagi dia,
konsepsi tentang ‖panggilan‖ merupakan konsep agama, yang
baru muncul semasa reformasi. Istilah ini tidak ditemukan
sebelumnya dalam lingkungan orang Katolik atau zaman purba,
melainkan hanya ditemukan di lingkungan Protestan. Lebih jauh,
Weber menjelaskan bahwa arti penting dari konsep panggilan dalam
agama Protestan adalah untuk membuat urusan-urusan biasa dari
kehidupan sehari-hari berada dalam pengaruh agama. ‗Panggilan‘
bagi seseorang adalah suatu usaha yang dilakukan untuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, dengan cara
perilaku yang bermoral dalam kehidupan sehari-harinya.
‗Panggilan‘ merupakan suatu cara hidup yang sesuai dengan
kehendak Tuhan, dengan memenuhi kewajiban yang telah
dibebankan kepada dirinya sesuai dengan kedudukannya di dunia.
‗Panggilan‘ adalah konsepsi agama tentang suatu tugas yang telah
ditetapkan Tuhan, suatu tugas hidup, suatu lapangan yang jelas di
mana seseorang harus bekerja.19
Inilah yang dimaksud reformasi oleh Weber, kesimpulan
yang dengannya dihubungkan teori ekonomi dan doktrin agama,
yang mana tesisnya dikembangkan dari pemahamannya tentang
―Protestanisme‖, khususnya dari ―Calvinisme‖. Protestan, dalam
ragam Calvinisnya menganggap bahwa perilaku orang yang
beriman sebagai individu tidak bisa dikenai sanksi oleh otoritas
spriritual eksternal, tapi hanya dikenai sanksi-batin dari hati
nuraninya sendiri. Dengan demikian, calvinisme tidak mengakuii
Ajat Sudrajat, Etika Protestan dan Kapitalisme Barat, Relevansinya dengan Islam
Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 1.
19 Ibid.
18

8 ~ Pendahuluan

Puritanisme dan Kapitalisme

skema mengenai etika sosial. Dipengaruhi kenyataan bahwa
"Tuhan telah memberikan janji-janji-Nya untuk kehidupan saat
ini dan juga kehidupan yang akan datang," Calvinisme menolak
pencampuradukan masalah-masalah yang berhubungan dengan
negara dan dengan Tuhan.20 Calvinisme ini mirip dengan konsep
puritan dalam islam. Calvinisme inilah yang kemudian menjadi
cikal akal lahirnya kapitalisme yang dalam sistem perekonomian
yang menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam
segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam
produksi barang lainnya.21
Puritan adalah faham yang menginginkan kembalinya
sistem kehidupan beragama Islam yang serba otentik (asli)
dengan berpedoman pada sistem budaya yang berasal dari teks
suci. Kelompok puritan berusaha untuk meningkatkan penggalian
pustaka suci dalam bentuk hukum Islam atau dalam rangka
pemurnian syariat. Syariat (hukum Islam) merupakan kodifikasi
dari seperangkat norma tingkah laku yang diambil dari Al Quran
dan hadis Nabi Muhammad. Bila syariat diaplikasikan dalam
bentuk ritual-ritual serta tingkah laku dapat disebut kesalehan
normatif. Kesalehan normatif itu menurut Woodward22 adalah
seperangkat tingkah laku yang telah digambarkan Allah melalui
utusan-Nya, Muhammad SAW, yang diperuntukkan seluruh umat
Islam. Islam puritan mengadopsi roh Islam murni yang dibangun
oleh Ibnu Hanbal yang dilanjutkan oleh para pengikutnya di
antaranya Ibnu Taimiyah dalam orientasinya yang disebut politik
syariat (as-siyasah as-syar‟iyyah), yang memerintahkan penegakan
syariat Islam dan pemerintahan yang adil dan saleh dalam
kehidupan masyarakat Islam.23 Di Indonesia kelompok puritan
menolak ritual yang mengandung takhayul24, bid‟ah, dan khurafat.
20Max Weber, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, (Surabaya: Pustaka
Promethea, 2000), 21.
21 Bagus, L., Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta, 1996.
22Mark R. Woodward.
Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan
(Yogyakarta: LKiS. 1999), 6.
23Ibnu Taimiyah. 1996. Siyasat Syariah: Etika Politik Islam. Terjemahan.
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Muhammadiyah yang dikenal seagai kaum puritan telah
mengalami dinamisasi. Fokus puritanisme bukan lagi
pemerantasan tahayul, bid‘ah dan khurofat, etapi lebih pada
puritanisasi sustansi agama. Muhammadiyah pasca satu Abad
memandang Islam sebagai jalan hidup (way of life) dan flosof
hidup, bukan sekadar gaya hidup. Esensi dari Islam lebih penting
daripada performatve-nya. Esensi dari agama yang substantif
antara lain terwujud dalam kesalihan diri dan kesalihan sosial,
melakukan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan,
pemberantasan korupsi, hidup bersahabat dengan umat lain, dan
sikap saling tolong-menolong. Karena itu, Muhammadiyah
menganjurkan kepada warganya untuk menekankan pentngnya
esesnsi dan substansi Islam, bukan pada unsur lifestyle dan
performatve.25
Berdasarkan pada keyakinan, pemahaman, dan
penghayatan Islam yang mendalam dan menyeluruh itu maka
bagi
segenap warga Muhammadiyah merupakan suatu
kewajiban
yang mutlak
untuk melaksanakan
dan
mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan
mempraktikkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri sebelum
menda‘wahkan Islam kepada pihak lain. Muhammadiyah sebagai
Gerakan Islammaupun warga Muhammadiyah
sebagai
muslim benar-benar
dituntut
keteladanannya dalam
mengamalkan Islam di berbagai lingkup kehidupan, sehingga
Muhammadiyah secara kelembagaan dan orang-orang
Muhammadiyah secara perorangan dan kolektif sebagai pelaku

Jakarta: Gema Insani, p. xiii.
24Takhayul adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap ada, padahal
sebenarnya tidak ada. Bid‟ah adalah perbuatan ibadah (ritual) yang dikerjakan tidak
menurut contoh-contoh yang telah ditetapkan, termasuk menambah dan
mengurangi ketetapan, tanpa berpedoman pada Al Quran dan Sunnah Rasul.
Khurafat adalah ajaran yang tidak masuk akal.
25 Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke 47, Muhammadiyah Dan Isu-Isu
Rategis Keumatan, Kebangsaan Dan Kemanusiaan Universal (Jakarta: PP Muhammadiyah,
2015), 3.
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da'wah menjadi rahmatan lil `alamin dalam kehidupan di muka
bumi ini.26
Dalam pengelolaan amal usaha Muhammadiyah
menetapkan seperangkat nilai yang terangkum dalam pedoman
hidup islami Muhammadiyah. Berikut pedoman hidup islami
muhammadiyah dalam mengelola amal usaha:27
1. Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari
usaha-usaha dan media da‘wah Persyarikatan untuk
mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, yakni
menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga
terwujud Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh
karenanya semua bentuk kegiatan amal usaha
Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya
maksud dan tujuan Persyarikatan dan seluruh pimpinan
serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk
melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan
sebaik-baiknya sebagai misi da‘wah.
2. Amal usaha Muhammadiyah adalah milik Persyarikatan dan
Persyarikatan bertindak sebagai Badan Hukum/Yayasan
dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk
kepemilikan Persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi
dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang
sah menurut hukum yang berlaku. Karena itu, setiap
pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di
berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan
amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan
sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan
dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
3. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan
diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun
waktu tertentu. Dengan demikian pimpinan amal usaha
Ibid., 12.
Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44, Pedoman Hidup Islami
Muhammadiyah (Jakarta: PP Muhammadiyah, 2000), 505.
26

27Tanfidz
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4.

5.

6.

7.

dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada
kebijaksanaan Persyarikatan dan tidak menjadikan amal
usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga, yang
akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan
dengan amanat.
Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota
Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di
bidang amal usaha tersebut, karena itu status keanggotaan
dan komitmen pada misi Muhammadiyah menjadi sangat
penting bagi pimpinan tersebut agar yang bersangkutan
memahami secara tepat tentang fungsi amal usaha tersebut
bagi Persyarikatan dan bukan semata-mata sebagai pencari
nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan
kepentingan-kepentingan Persyarikatan.
Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat
memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban
amanah Persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut,
maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah
diberikan oleh Persyarikatan dengan melaksanakan fungsi
manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
yang sebaik-baiknya dan sejujur jujurnya.
Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha
meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang
menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan.
Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha
senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiq
al khairat) guna memenuhi tuntutan masyarakat dan
tuntutan zaman.
Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan,
maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak
mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai
ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan sikap amanah
dan tanggungjawab akan kewajibannya. Untuk itu setiap
pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata aturan
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yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar
kemampuan dan keadilan. Pimpinan amal usaha
Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal
usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam
hal keuangan/kekayaan kepada pimpinan Persyarikatan
secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta
mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
8. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa
menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha
yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal
usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat da‘wah maka
tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi
contoh dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga
(anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan
keahlian
atau
kemampuannya.
Sebagai
warga
Muhammadiyah diharapkan karyawan mempunyai rasa
memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta
mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk
pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada
sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Muhammadiyah
tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh
kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak
tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa
syukur, melalaikan kewajiban dan bersikap berlebihan.
10. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha
Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk
menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama,
menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian
sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas,
dan ibadah.
11. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha
Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahim dan
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membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis
(persaudaraan dan kasih sayang) tanpa mengurangi
ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal
usaha masing- masing.
12. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha
Muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang
rutin dan menjadi kewajibannya juga dibiasakan melakukan
kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan
taqarrub kepada Allah dan memperkaya ruhani serta
kemuliaan akhlaq melalui pengajian, tadarrus serta kajian AlQuran dan As-Sunnah , dan bentuk-bentuk ibadah dan
mu‘amalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam
seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah.
Adapun Sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh
semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan
sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh
nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya.
Pemahaman ini didasari oleh filosofi bahwa terselenggaranya
keseimbangan pasar dikarenakan manusia mementingkan diri
sendiri. Mekanisme pasar yang memetaforsiskan dengan tangan
gaib (invisible hand) akan mengatur bagaimana jalannya
keseimbangan antara penawaran dan permintaan pasar. Tokoh
faham ini, Adam Smith memuji sifat mementingkan diri sendiri
sebagai penggerak segala kegiatan ekonomi. Ia menyatakan
bahwa manusia makan bukan karena kebaikan hati si tukang
makanan, melainkan karena sifat mementingkan diri sendiriyang
ada dalam diri mereka. Kita bukan mengharap cinta mereka
terhadap orang lain tetapi cinta mereka terhadap diri mereka
sendiri.28
Adalah masih menjadi wacana yang belum sampai pada
titik final dikalangan para sejarawan untuk melacak kapan
fenomena istilah ―kapitalis‖ secara logis dikatakan ada. Ini
Paul Heinz Koeters,
(Jakarta:Gramedia, 1988), 9.
28
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mengisyaratkan bahwa kapitalisme tumbuh melalui suatu periode
waktu yang panjang. Toh, kendatipun banyak kesulitan
menetapkan periode dan penjelasan sebab musabab, terdapat
suatu kesepakatan yang mencolok di kalangan para sejarawan
utama kapitalis, Diantara hal-hal yang disepakati adalah sebagai
berikut; perekonomian yang meluas di Eropa zaman
pertengahan, dengan berbagai institusi yang menyertainya
merupakan dasar dikembangkannya kapitalis waktu belakangan.
Ketika pusat ekonomi Eropa bergeser dari pesisir laut tengah ke
Eropa utara, suatu pergeseran yang kemudian menjadi mantap
dalam masa modern awal dengan fokus pertamanya di Belanda
dan fokus kedua di Inggris. Kapitalisme modern menjadi kukuh
mantap setelah bergabungnya suatu ekonomi kapitalis dengan
kekuatan teknologi yang hebat yang dihasilkan oleh Revolusi
Industri.29 Sistem kapitalis modern menjadi mapan dalam abad
kesembilan belas dan berlanjut sampai abad sekarang.
Istilah‖ Kapitalis‖ berasal dari kata ―kapita‖ (capitale dari
bahasa Latin caput yang berarti ―kepala‖) pertama timbul dalam
abad kedua belas dan ketiga belas, yang berarti dana-dana,
persediaan barang dagang, jumlah-jumlah uang, dan uang yang
berbunga.30 Fernand Braudel mengutip suatu wejangan St.
Bernadino dari Siena (1380-1444), bahwa istilah ―kapitalis‖
mengacu pada pernyataan ‖ Penyebab kekayaan yang subur.‖
Istilah ini secara sempit berarti kekayaan uang suatu perusahaan
atau saudagar. Dalam abad kedelapan belas ia digunakan secara
umum yang mengacu pada kapita produktif.31 Kata benda
―kapitalis‖ berasal dari pertengahan abad ketujuh belas, guna
Ricard Frye mengamati ada empat macam revolusi, yaitu revolusi Inggris,
Amerika, Perancis, dan Rusia. Revulosi Industri terjadi di Inggris yakni pada masa
sebelum revolusi, ideologi yang berkuasa mendapat kritik keras dari masyarakat
disebabkan kekecewaan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh ketimpanganketimpangan dari idiologi yang berkuasa. Lihat Crine Brinton, The Anatomi Of
Revolutian: Tentative Uniformities (London : Basic Book Inc. Publisher, 1964), 184.
29 Amir Effendi Siregar, Arus Pemikiran Ekonomi Politik (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1999), 284.
03
Maxime Radinson, Islam And Capitalism (London: Pinguin Book, 1966), 6.
28
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menyebut para pemilik ―kapita‖. Anehnya, istilah ―kapitalisme‖
merupakan yang paling baru. Adam Smith sendiri yang biasanya
dianggap sebagai pendekar teori klasik kapitalisme, tidak
menggunakan istilah itu sama sekali, dia hanya melukiskan apa
yang dianggapnya sebagai sistem dasar kebebasan.32 Istilah ini baru
menjadi kata umum setelah diterbitkannya karya utama Sombart,
dan ketika itu umumnya dianggap sebagai lawan ―sosialisme.‖
Namun etimologi ini tidak menunjuk kepada beberapa unsur
pokok fenomena itu; Kapitalisme berakar pada uang, dan
merupakan cara khusus mengorganisasikan produksi.
Max Weber mendefinisikan suatu usaha kapitalis sebagai
suatu kegiatan ekonomi yang berorientasi pada suatu pasar dan
yang disesuaikan untuk membuat keuntungan dari pertukaranpertukaran pasar.33 Jelas bahwa kegiatan yang demikian hanya
bisa (dan pada mulanya memang) merupakan suatu kegiatan kecil
dari suatu ekonomi keseluruhan. Demikianlah dalam abad
Pertengahan terdapat daerah kantung-kantung usaha kapitalis
dalam ekonomi feodal yang menyeluruh, yang diatur dengan cara
berbeda. Weber mengemukakan bahwa istilah ―kapitalisme‖
berlaku pada situasi di mana keadaan-keadaan ekonomi suatu
masyarakat atau suatu kelompok terutama dipengaruhi dengan
cara-cara kapitalis.34 Braudel menghabiskan sebagian besar
hidupnya bekerja menelusuri tahap-tahap usaha kapitalis yang
makin lama menguasai perekonomian Eropa.
31Konsep

ini sesungguhnya telah dikemukakan oleh T.H. Green. Menurut
Green, kalau kita berbicara mengenai kebebasan,‖ kita tidak hanya mengartikan
kebebasan dari hambatan atau paksaan, melainkan suatu kekuatan atau kemampuan
positif untuk melakukan atau menikmati sesuatu yang pantas dan dinikmati.‖ Adam
Smith mendapat inspirasi dari konsep ini dengan mengatakan bahwa setiap orang
sejauh tidak melanggar hukum-hukum keadilan, dibiarkan bebas sepenuhnya untuk
mengejar kepentingannya sesuai dengan caranya sendiri, dan untuk membawa
industri dan modalnya dalam persaingan dengan industri dan modal dari orang lain
atau dari kelompok lain.
32Taufiq Abdullah, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi (Jakarta:
LP3ES, 1978), 79
33 Baca Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah
Analisa-Kritik. Terj. Ali Mahdan (Jakarata: Rajawali, 1986), 83.
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BAB II
ANTARA PURITANISME DAN
KAPITALISME
A. Religiusitas
Pada hakekatnya hubungan manusia dengan agama
terbangun secara fitrah. Hal ini ditandai dengan realitas yang
memperlihatkan betapa besar porsi kebutuhan manusia untuk
melengkapi dirinya dengan agama, baik dalam rangka untuk
mengabdikan diri kepada sang pencipta maupun dalam rangka
menjalin hubungan dengan lingkungan dan sesama makhluk.1
Pendirian bank dengan prinsip-prinsip syari‘ah merupakan salah
satu bagian dari keinginan manusia untuk bisa hidup di dunia
dengan menjalankan perintah agama.
Adanya hasrat memikirkan dunia dan tuhan mendorong
manusia beriman dan berbuat baik pada sesamanya. Pernyataan
bahwa manusia makhluk social merupakan pernyataan yang umum
dalam konsep ilmu social terutama sosiologis. Ini berarti bahwa
manusia tidak pernah hidup dalam sustu isolasi sempit absolute
dan permanent.2
Kaitan agama dan kehidupan social seperti yang dikatakan
Weber dan Durkheim, bahwa bagaimana lembaga menciptakan
sistem makna yang memiliki otoritas dan legitimasi untuk
mengarahkan prilaku social dan control social.3 Durhem bahkan
1 Basofi Sudirman, Eksistensi Manusia dan Agama (Jakarta: Yayasan an Nash,
1995), 23.
2 Soleman, B. Taneko, Struktur Dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi
Pembangunan (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1993), 127-128.
3 Djamari, Agama dalam Perspektif Sosiologi (Bandung: Alvabeta, 1993), 105.
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menyatakan bahwa masyarakat adalah obyek nyata dari
penghormatan terhadap agama. Pandangan ini berkenaan dengan
system symbol agama suatu masyarakat dan pola-pola yang dimuati
sanksi oleh system moral yang umum berlaku diantara anggota
komunitas.4
Secara social pendekatan religiusitas menegaskan bahwa
orang-orang memiliki iman karena keyakinan masuk akal bagi
mereka. Fungsional (dan dalam bentuk yang lebih kuat
reduksionis) teori-teori yang berfokus pada fungsi sosial atau
psikologis untuk kelompok atau seseorang yang beragama.5
Pendekatan ini cenderung lebih berfokus pada alam bawah sadar,
motif mengapa orang mempunyai keyakinan yang irasional. Teori
oleh Karl Marx, Sigmund Freud, Emile Durkheim, dan teori oleh
Stark dan Bainbridge adalah contoh dari teori-teori fungsional.6
Pendekatan ini cenderung statis, dengan pengecualian teori Marx,
dan tidak seperti misalnya pendekatan Weber yang memperlakukan
interaksi dan proses dinamis antara agama dan seluruh masyarakat.
Weber dalam karyanya the protestan ethic and the spirit of
capitalism menyebutkan peran penting agama terutama etika yang
menjiwai beberapa sekte protestan dalam kapitalisme modern.
Dalam eseinya Weber mencoba menjelaskan hakekat dan
kemunculan suatu mentalitas baru yang disebut semangat kapitalis.
Dia melihat semangat ini menggantikan tradisionalisme dalam
kehidupan ekonomi.7 Menurutnya, bekerja bukanlah semata-mata
mencari uang tetapi sebagai suatu panggilan. Dengan kata lain
bekerja adalah tugas suci yang merupakan dokrin keagamaan.
Kegiatan duniawi dianggap memiliki makna keagamaan.8
4 Roland Robertson, Agama dalam Analisa dan Interpretasi sosiologi (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1995), 55.
5 Piter Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion
(New York: Anchor Books, 1969), 24.
6 Piter Blau, Exchange and Power in Social Life (New York: John Wiley and
New York: Sons, 1964), 25
7 Mohammad Sobary, Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi (Yogyakarta:
Bentang Budaya, 1999), 15.
8 Ibid., 9.
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Pengakuan tentang keterkaitan nilai (agama) dan ekonomi
bukan hanya klaim Islam tetapi juga ekonomi konvensional.
Konsep-konsep ekonomi tersebut tidak steril dan bebas nilai serta
berdiri sendiri terpisah dari segi-segi kehidupan lainnya, tetapi
merupakan bagian dari ajaran moral dan falsafah pandangan hidup
yang bertujuan untuk menata segala segi kehidupan manusia baik
rohani maupun jasmani.9
Sementara itu, daya tarik industri yang menjadi faktor
penentu dari kecenderungan pilihan rasional ini adalah kebijakan
dalam UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yang mendorong
perbankan syariah beroperasi dalam bentuk BUS, khususnya nanti
mulai tahun 2023 atau 15 tahun setelah UU Perbankan Syariah
dikeluarkan. Faktor lain yang membuat industri perbankan syariah
nasional terakselerasi pertumbuhannya sepanjang tahun 2010,
diantaranya adalah pengaturan perpajakan yang lebih kondusif (UU
No.42 tahun 2009 tentang PPN), peningkatan credit rating
Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di tingkat
global, pendirian bank-bank syariah baru, serta semakin gencarnya
program edukasi dan diseminasi perbankan syariah oleh Bank
Indonesia, perbankan syariah, maupun pihak-pihak terkait
lainnya.Memang prospek ekonomi yang dibayangi oleh kelesuan
ekonomi Eropa sedikit banyak membuat proyeksi pertumbuhan
ekonomi nasional termasuk pertumbuhan industri perbankan
syariah Indonesia akan terpenga ruh. Namun keyakinan pada
kinerja perekonomian domestik yang terus membaik mem buat
proyeksi pertumbuhan ekonomi na sional dan industri perbankan
syariah nasional pada tahun 2011 masih akan tumbuh positif.
Sedangkan pertimbangan ideologis dari konversi tersebut
adalah menghindari dari memakan riba. Islam memang
mengharamkan riba, 10 tetapi masih memperdebatkan posisi bunga
9 Lihat, George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka Dari
Aristiteles Hingga Keynes. ter (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 17.
10 Secara definitif, riba dapat dijelaskan dari sudut pandang etimologis dan
terminologis. Dalam perspektif etimologis, riba memiliki padanan kata tambahan,
tumbuh dan membesar. Sedangkan dari sudut pandang terminologis, para juris
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bank. Supaya tidak terus berada pada keraguan maka dibukalah
bank syari‘ah. Ibnu Taimiyah misalnya menyamakan riba dan
bunga, Ia mengatakan bahwa praktek bunga secara jelas dilarang
dalam al Qur‘an dan tidak ada perbedaan pandangan di antara
penganut Islam dalam hal ini. Juga bunga itu dilarang karena
menyengsarakan banyak orang yang membutuhkan dan
memperoleh sejumlah milik dengan cara yang salah. Motif itu bisa
ditemukan dalam seluruh kontrak yang mengandung unsur riba.11
Lebih dari itu, seperti pemikir lainnya, ia tidak membedakan
antara pinjaman untuk kepentingan produktif maupun konsumtif.
Menurutnya jika ada perbedaan yang masuk akal tentang
perbedaan itu tentulah al Qur‘an akan menjelaskannya perbedaan
antar keduanya, seperti diturunkan ayat-ayat bagi penduduk yang
akan melakukan perdagangan dan meminjam, termasuk
diantaranya pinjaman untuk tujuan bisnis.12
Islam memberikan pemikiran yang sangat bervariatif terkait dengan riba. Sebagai
ilustrasi, di sini penulis mengajukan berbagai komentar ulama‘ tentang definisi riba.
Badr al-Din al-Ayni mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok
tanpa adanya bisnis riil. Lihat: Badr al Ayni, Umdat al Qari Fi Sharh Sahih al-Bukhari
(Constantinople: Matba‘a al Amira, 1310 H), 346. Lihat juga: an-Nawawi, Majmu‟
Sharh al Muahzzab, vol. IX (Kairo: Cetakan Zakaria Ali Yusuf, tt), 442.. Lihat: Imam
Sarakhsi, al Mabsut, vol. XII (Kairo: al Mathabah as-Salafiyah, tt), 109. Para pemikir
Islam mengklasifikasikan jenis riba sebagai berikut; pertama, riba qardl. Riba ini
berpola pengambilan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan
terhadap debitor. Kedua, riba jahiliyah. Bentuknya adalah hutang dibayar lebih dari
pokok pinjamannya lantaran debitor tidak mampu membayarnya pada waktu yang
telah ditentukan. Ketiga, riba fadl. Jenis riba ini berpangkal pada pertukaran antar
barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang
dibarter termasuk jenis barang ribawi. Keempat, riba nasi‘ah, yaitu; penangguhan
penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis
barang ribawi lainnya. Riba ini muncul lantaran adanya perbedaan, perubahan dan
tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. 10
Klasifikasi lainnya adalah riba al jail (bunga yang terbuka, yaitu riba yang secara tegas
dilarang, dan riba al khafi (riba terselubung), riba ini dilarang dalam rangka menutup
jalan riba dan untuk menghentikan agar tidak menjadi salah tujuan.
11
12

AA Islahi, Konsepsi Ekonomi, 161.
Ibid.
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Para pemikir muslim tidak saja sadar akan adanya dua jenis
pinjaman itu, juga akibhat alamiyah dari keduanya tidaklah layak
untuk disamakan. Dalam menganalisa pinjaman seperti itu
kemungkinan peminjam menginvestasikan uangnya dan menerima
keuntungan, hanya dilakukan berdasarkan perkiraan saja (amr
mawhum), karenanya bisa jadi/ terwujud, bisa juga tidak. Untuk
menetapkan hitungan lebih dari jumlah yang dipinjamkan melalui
dasar pemikiran seperti itu, merupakan bentuk ketidakadilan dan
eksploitasi (dharar). Basis ekonomi lainnya dari larangan bunga,
adalah fakta bahwa hal itu akan membuat p[emilik kapital jauh dari
dorongan berusaha. Ini sebabnya, ketika para peminjam uang
memiliki kemungkinan memperoleh keuntungan secara tunai atau
dari pembayaran yang tertunda, ia akan menjauhkan diri dari
melakukan kegiatan ekonomis lainnya dan tidak akan siap
memasuki sebuah perdagangan, bisnis dan industri, yang
melibatkan didalamnya resiko dan kerja berat. Ini berarti akan
mengakhiri kebaikan dan kesejahteraan umum (manafi al nas).
Padahal, fakta yang berlaku umum, kesejahteraan penduduk itu
hanya bisa dicapai melalui kegiatan perdagangan dan komersial,
manufaktur dan kontruksi.13
Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa secara umum ajaran
Rasulullah SAW melarang berbagai hal yang bisa menimbulkan
keburukan, meskipun mungkin tidak bisa dilihat imbasnya itu
secara langsung. Misalnya, riba al fadl yang memiliki cukup alasan
untuk dilarang, kadang-kadang keburukannya tidak begitu jelas.
Kenyataannya, riba al fadl dan riba al nasi‟ah dilarang sebagai tindak
pencegahan.14 Hanya saja, meski muncul berbagai tafsir atas riba,
terdapat benang merah yang menjelaskan, bahwa riba merupakan
pola ambil untung, baik dalam tarnsaksi jual-beli atau hutangpiutang, secara batil dan tanpa keseimbangan ganti rugi.
Model ambil untung dengan hanya mempertimbangkan
waktu, secara historis, banyak dipraktekkan oleh masyarakat
13
14

ibid., 162.
Ibid.
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jahiliyyah pra Islam. Pada masa ini, transaksi hutang piutang di
kalangan masyarakat selalu diwarnai dengan adanya penarikan
tambahan terhadap debitor. Bahkan, mereka tidak akan
memberikan pinjaman tanpa adanya syarat tambahan. Sehingga,
ketika melakukan transaksi, adanya imbalan ini akan disebutkan
sejak awal. Misalnya, bertransaksi, seorang kreditor akan
berkomentar sebagai berikut; ― saya akan meminjamkan uang
kepadamu dalam jangka waktu sekian, dengan syarat kamu
memberikan tambahan atas pinjaman pokok.‖15
Secara umum, baik dalam jual beli maupun pinjam
meminjam, praktek riba memiliki pola sebagai berikut; pertama,
seseorang menjual barang pada pembeli berdasarkan kesepakatan
harga dan tenggang waktu tertentu. Jika dalam tenggang waktu itu
pembeli tidak dapat membayar, maka pihak penjual akan
menaikkan harga dari barang tersebut. Kedua, seorang kreditor
memberikan pinjaman uang pada debitor berdasarkan ketentuan
waktu dan debitor diharuskan untuk membayar lebih dari jumlah
pokok hutang.16
Pemaparan di atas menjelaskan bahwa tindakan manusia
dipengaruhi oleh pertimbangan rasional ekonomi dan keyakinan
agama atau nilai yang berasal dari dalam diri seseorang. Pilihan
yang melahirkan sebuah tindakan yang bersumber dari agama
mestilah disemangati oleh nilai-nilai agama. Konversi dari bank
konvensional ke bank Syari‘ah harus diasumsikan sebagai tindakan
yang berasal dari dorongan keyakinan keagamaan yang berasal dari
semua actor perumus pilihan tersebut. Preverensi inilah yang
membuat teori ini cukup pantas untuk menjelaskan mengapa bankbank konvensional mengkonversi diri menjadi bank Syari‘ah.
Prilaku keagamaan, apa lagi menyangkut ekonomi tentu
harus di lakukan dengan pertimbangan matematis, ekonomis,
15 Ziauddin Ahmad, The Teory of Riba, dalam an Introduction To Islamic Finance,
ed. Sheikh Ghazali sheikh Abod (Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992), 56.
16 Waqar Masood Khan, Towards an Interest-Free Islamic Economic sistem
(Islamabad: The Islamic Foundation and The International Association For Islamic
Economics, tt), 24.
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scientifis yang rasional sehingga tidak terjadi kontradiksi diantara
keduanya. Namun demikian watak ekonomis yang rasional
hendaknya tidak mengalahkan religiusitas dengan hanya
mementingkan target ekonomis belaka.
B. Kapitalisme
Adalah masih menjadi wacana yang belum sampai pada titik
final dikalangan para sejarawan untuk melacak kapan sebenarnya
fenomena istilah ―kapitalis‖ secara logis dikatakan ada. Ini
mengisyaratkan bahwa kapitalisme tumbuh melalui suatu periode
waktu yang panjang. Toh, kendatipun banyak kesulitan
menetapkan periode dan penjelasan sebab musabab, terdapat suatu
kesepakatan yang mencolok di kalangan para sejarawan utama
kapitalis, di antara hal-hal yang disepakati adalah sebagai berikut;
perekonomian yang meluas di Eropa zaman pertengahan, dengan
berbagai institusi yang menyertainya
merupakan dasar
dikembangkannya kapitalis waktu belakangan. Ketika pusat
ekonomi Eropa bergeser dari pesisir laut tengah ke Eropa utara,
suatu pergeseran yang kemudian menjadi mantap dalam masa
modern awal dengan fokus pertamanya di Belanda dan fokus
kedua di Inggris. Kapitalisme modern menjadi kukuh mantap
setelah bergabungnya suatu ekonomi kapitalis dengan kekuatan
teknologi hebat yang dihasilkan oleh Revolusi Industri. 17 Sistem
kapitalis modern menjadi mapan dalam abad kesembilan belas dan
berlanjut sampai sekarang.
Istilah‖ Kapitalis‖ berasal dari kata ―kapita‖ (capitale dari
bahasa Latin caput yang berarti ―kepala‖) pertama timbul dalam
abad kedua belas dan ketiga belas, yang berarti dana-dana,
persediaan barang dagang, jumlah-jumlah uang, dan uang yang
2 Ricard Frye mengamati ada empat macam revolusi, yaitu revolusi Inggris,
Amerika, Perancis, dan Rusia. Revulosi Industri terjadi di Inggris yakni pada masa
sebelum revolusi, ideologi yang berkuasa mendapat kritik keras dari masyarakat
disebabkan kekecewaan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh ketimpanganketimpangan dari idiologi yang berkuasa. Lihat Crine Brinton, The Anatomi Of
Revolutian: Tentative Uniformities (London : Basic Book Inc. Publisher, 1964), 184.
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berbunga.18 Fernand Braudel mengutip suatu wejangan St.
Bernadino dari Siena (1380-1444), bahwa istilah ―kapitalis‖
mengacu pada pernyataan ‖ Penyebab kekayaan yang subur.‖
Istilah ini secara sempit berarti kekayaan uang suatu perusahaan
atau saudagar. Dalam abad kedelapan belas ia digunakan secara
umum yang mengacu pada
kapita produktif.19 Kata benda
―kapitalis‖ berasal dari pertengahan abad ketujuh belas, guna
menyebut para pemilik ―kapita‖. Anehnya, istilah ―kapitalisme‖
merupakan yang paling baru. Adam Smith sendiri yang biasanya
dianggab sebagai pendekar teori klasik kapitalisme, tidak
menggunakan istilah itu sama sekali; dia hanya melukiskan apa
yang dianggapnya sebagai sistem dasar kebebasan.20 Istilah ini baru
menjadi kata umum setelah diterbitkannya karya utama Sombart,
dan ketika itu umumnya dianggap sebagai lawan ―sosialisme.‖
Namun etimologi ini tidak menunjuk kepada beberapa unsur
pokok fenomena itu; Kapitalisme berakar pada uang, dan
merupakan cara khusus mengorganisasikan produksi.
Max Weber21 mendefinisikan suatu usaha kapitalis sebagai
3 Amir Effendi Siregar, Arus Pemikiran Ekonomi Politik (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1999), 284.
4 Maxime Radinson, Islam And Capitalism (London: Pinguin Book, 1966), 6.
6 Konsep ini sesungguhnya telah dikemukakan oleh T.H. Green. Menurut
Green, kalau kita berbicara mengenai kebebasan,‖ kita tidak hanya mengartikan
kebebasan dari hambatan atau paksaan, melainkan suatu kekuatan atau kemampuan
positif untuk melakukan atau menikmati sesuatu yang pantas dan dinikmati.‖ Adam
Smith mendapat inspirasi dari konsep ini dengan mengatakan bahwa setiap orang
sejauh tidak melanggar hukum-hukum keadilan, dibiarkan bebas sepenuhnya untuk
mengejar kepentingannya sesuai dengan caranya sendiri, dan untuk membawa
industri dan modalnya dalam persaingan dengan industri dan modal dari orang lain
atau dari kelompok lain.
7Max Weber dikenal sebagai sosiolog Jerman yang mendapat julukan bapak
sosiolog modern. Ia dilahirkan pada tanggal 21April 1864 di Erfert Jerman dan
meninggal pada tanggal 14 Juni 1920 di Muiel. Dibesarkan di Berlin, kemudian
melanjudkan studinya di Universitas Heidelberrg Berlin dan gottingen, dengan
perhatian khusus pada hukum, sejarah dan teologi. Tahun 1889 mendapat gelar
doktor dari Berlin. Pada tahun 1893 dia diangkat sebagai guru besar hukum pada
universitas yang sama dan pada tahun 1894 diangkat menjadi guru besar politik
ekonomi. Tesisnya yang terkenal mengenai Etika Protestan. Salah satu isi tesis ini
mempertanyakan mengapa beberapa negara Eropa dan Amerika mempunyai
kemajuan ekonomi yang pesat. Setelah melakukan analisis, Weber mencapai
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suatu kegiatan ekonomi yang berorientasi pada suatu pasar dan
yang disesuaikan untuk membuat keuntungan dari pertukaranpertukaran pasar.22 Jelas bahwa kegiatan yang demikian hanya bisa
( dan pada mulanya memang) merupakan suatu kegiatan kecil dari
suatu ekonomi keseluruhan. Demikianlah dalam abad Pertengahan
terdapat daerah kantung-kantung usaha kapitalis dalam ekonomi
feodal yang menyeluruh, yang diatur dengan cara berbeda. Weber
mengemukakan bahwa istilah ―kapitalisme‖ berlaku pada situasi di
mana keadaan-keadaan ekonomi suatu masyarakat atau suatu
kelompok terutama dipengaruhi dengan cara-cara kapitalis.23
Braudel menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja menelusuri
tahap-tahap usaha kapitalis yang makin lama menguasai
perekonomian Eropa.
Dari uraian tersebut jelas ada perbedaan-perbedaan penting
di antara para sejarawan mengenai sebab musabab dan berbagai
rincian yang berkaitan dengan istilah kapitalis. Tetapi implikasi
yang terpenting bahwa kapitalis, sebagaimana definisi dalam
beberapa kamus istilah ekonomi adalah merupakan sistem
ekonomi politik yang berdasarkan atas hak dan keuntungan
pribadi. Di mana pertama-tama hanyalah bagian kecil dari
perekonomian Barat dan kemudian berangsur-angsur menjadi
dasar yang mengatur prinsip perekonoman ini secara keseluruan.
Sistem ini menjadi tumbuh subur terutama dipelopori oleh Adam
Smith dengan teori-teorinya tentang sistem kapitalis.
Pandangan dunia kapitalisme sangat dipengaruhi oleh
gerakan pencerahan (enlightenment) yang berlangsung kurang lebih
dua abad, dari permulaan abad 17 sampai permulaan abad 19.
Abad ini disebut juga ―abad rasio‖ yang dalam banyak hal
kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah adanya peran nilai-nilai
budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama Protestan. Adanya kepercayaan ini
membuat orang-orang penganutnya bekerja keras dan sunguh-sungguh untuk
meraih sukses. Dialah yang mepelopori terjalinnya etika Protestan dan kapitalisme.
8Taufiq Abdullah, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi (Jakarta:
LP3ES, 1978), 79
9Baca Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah
Analisa-Kritik. Terj. Ali Mahdan (Jakarata: Rajawali, 1986), 83.
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merupakan antitesis terhadap agama (Kristen). Para pemikir
pencerahan terkemuka menganugrahkan akal manusia kekuasaan
absolut sebagai ganti dari keimanan dan intuisi.
Penolakan pencerahan terhadap agama menghasilkan usahausaha untuk menjelaskan prilaku individu dan sosial dengan
analogi perinsip fisika Newtonian. Perbuatan manusia digerakkan
oleh sebab-sebab oleh proses kimiawi dan fisika. Pandangan ini
pada akhirnya membuat orang menjadi materialistis. Pengenalan
pemikiran-pemikiran ini ke dalam ilmu ekonomi telah menelorkan
sejumlah konsep, yang disadari atau tidak, kemudian menjadi
fondasi bagi disiplin dan membentuk strategi kapitalisme.
Dalam sistem kapitalisme seseorang bebas memiliki
kekayaan, perusahaan, bersaing secara bebas dalam pasar, bebas
dalam memilih dan membuat barang atau jasa yang diinginkan.
Kebebasan ini disebut dengan “laissez faire”. Seseorang bebas
bertindak sejauh uang yang dimiliki dan merupakan penggerak
utama dari kegiatan perekonomian kapitalis.
Hak milik atau barang modal ada di tangan perseorangan,
sedangkan harga barang atau jasa ditentukan oleh permintaan dan
penawaran pasar. Dalam hal ini seseorang mendapatkan jaminan
dalam persaingan yang bebas. Kebebasan untuk berdagang dan
memiliki pekerjaan, bebas untuk mengadakan kontrak, kebebasan
untuk hak milik dan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan.
Selain itu ada tangan tidak kentara dalam persaingan bebas
tersebut (the invisible hand of competition).Hal ini berarti banyak
individu yang memasuki dunia usaha dan bersaing dengan
perusahaan lain. Dalam persaingan tentu ada yang kalah dan
menang, secara relatif dapat dikatakan bahwa yang kalah adalah
kurang efisien. Keluar dari persaingan ini disebut “invisible hand”.
Secara umum sistem ekonomi kapitalis memiliki lima ciri
yang menonjol, yaitu:
1. Anggapan bahwa ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi
yang maksimal serta pemenuhan keinginan (want) menurut preferensi
individual, sebagai sesuatu yang sangat esensial bagi kesejahteraan
manusia.
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2. Kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan
kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan
pribadi, menjadi suatu hal yang sangat penting.
3. Inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang
terdesantralisasikan dalam suatu pasar kompetitif, merupakan syarat
utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi daya.
4. Ia tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian
kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif.
5. Ia mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (self interest)
oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan kolektif.

Sistem ini secara alami menimbulkan kesenjangan yang
dalam, para pemilik modal (kaum borjuis) semakin kuat dalam
posisinya. Sedangkan pada sisi yang lain kaum buruh (proletariat)
semakin tereksploitasi. Kaum proletar adalah para buruh pekerja
industri yang tidak memiliki sarana produksi sendiri, oleh karena
itu mereka menjadi sasaran perbudakan upah dengan menjual
tenaganya hanya sekedar hidup. Padahal semua nilai ekonomi
berasal dari kaum proletar, tetapi mereka mendapat tidak lebih dari
upah subsistence, yaitu upah yang hanya cukup untuk makan dan
melahirkan keturunan. Nilai surplus tetap digenggam oleh kaum
borjuis, karena itu mereka menjadi kuat dan memojokkan kaum
proletar pada suatu keadaan perbudakan upah abadi.
Eksploitasi ini menyebabkan pembagian masyarakat menjadi
dua kelas antagonis dan meniupkan api peperangan kelas. Nasib
mereka ditentukan oleh konflik kepentingan ekonomi yang tidak
dapat dihindari dalam berbagai kelas masyarakat manusia
(determinisme ekonomi).
Sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh semangat
mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber
daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai
kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemahaman ini
didasari oleh filosofi bahwa terselenggaranya keseimbangan pasar
dikarenakan manusia mementingkan diri sendiri. Mekanisme pasar
yang memetaforsiskan dengan tangan gaib (invisible hand) akan
mengatur bagaimana jalannya keseimbangan antara penawaran dan
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permintaan pasar. Tokoh faham ini, Adam Smith memuji sifat
mementingkan diri sendiri sebagai penggerak segala kegiatan
ekonomi. Ia menyatakan bahwa manusia makan bukan karena
kebaikan hati si tukang makanan, melainkan karena sifat
mementingkan diri sendiriyang ada dalam diri mereka. Kita bukan
mengharap cinta mereka terhadap orang lain tetapi cinta mereka
terhadap diri mereka sendiri.24
Beberapa teori kapitalis yang sering diperbincangkan adalah:
Pertama, pertentangan kelas. Pada mulanya istilah ―kelas‖
digunakan misalnya oleh Feruson dan Millar di abad 18, jauh
sebelum lahirnya ide Karl Marx, istilah ini digunakan semata-mata
untuk membedakan strata sosial. Di abad 19, konsep kelas secara
bertahap memperoleh corak yang pasti. Istilah ini sering digunakan
Karl Marx untuk mengkritik kebobrokan sistem kapaitalis. Adam
Smith sendiri walaupun tidak menggunakan istilah kelas tetapi dia
telah berbicara mengenai pembagian antara si miskin, si pekerja, si
kaya , kelas berjuis dan ploletariat.25
Ada dua perkembangan yang khas bagi dinamika kapitalis.
Dalam hal ini penulis tetap mengunakan istilah kelas guna
mengetahui fariabel-fariabel yang ada dalam sistem kapitalis. Yang
pertama adalah kecondongan untuk menyederhanakan susunan
kelas-kelas sosial, yang kedua adalah pembentukan proletariat
sebagai kelas militan dan revolusioner. Hukum kelas dalam
kapitalis adalah persaingan. Demi persaingan, produktivitas
produksi harus ditingkatkan terus menerus. Artinya, biaya produksi
perlu ditekan serendah mungkin dan dengan demikian menang
terhadap hasil produksi saingan.26 Dengan demikian lamakelamaan semua bentuk usaha yang diarahkan secara tidak murni
ke keuntungan akan kalah. Dan itu berarti bahwa hanya usahausaha besar dapat survive. Toko-toko dan perusahaan-perusahan
24
Paul Heinz Koeters, Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia
(Jakarta:Gramedia, 1988), 9.
10Ibid, 4.
11Howard Davis, Western Capitalism and State Ssocialism on Introduction (New
York: park Avenue Shaout, 1985), 31.
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kecil tidak dapat menyaingi efesiensi kerja usaha-usaha besar.
Lama-kelamaan semua bidang produksi maupun pelayanan
dijalankan secara kapitalistik. Dari sini tampak bahwa usaha kecil
akan dimakan oleh orang besar.
Begitu pula kelas petani lama-kelamaan akan hilang. Hanya
usaha besar yang dapat bertahan dan mampu mengorganisasikan
pertanian secara industrial. Dalam persaingan dengan industri
kimia, industri pertanian harus mengorganisasikan secara
kapitalistik. Akhirnya tinggal dua kelas saja: para pemilik modal
yang jumlahnya sedikit, modal yang amat besar, dan kelas buruh.27
Kelas buruh mendapatkan perlakuan eksploitasi dari kelas
yang mendapatkan modal besar. Mereka yang tidak dapat bertahan
dalam persaingan dengan modal besar akhirnya bangkrut, lalu
masuk kedalam kelas buruh. Dengan demikian para pemilik modal
akan terus menekan upah dan imbalan kerja kaum buruh agar daya
saing mereka ditingkatkan. Maka kaum buruh pun semakin
melarat.
Kedua, ilmu Ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis adalah
sistem ekonomi yang banyak mengacu pada teori Adam Smith.
Karena teori Smith dianggap lebih representatif untuk
menunjukkan alam pemikiran aliran ini. Apalagi didukung dengan
berbagai pernyataan yang mengatakan bahwa Adam Smith adalah
pendekar teori kapitalis. Tokoh lain pembesar aliran ini adalah
David Ricardo dan Sombart, namun kebanyakan pendapatnya
merujuk pendapat Smith. Dengan demikian kita dapat mengatakan
bahwa sistem ekonomi kapitalis yang selama ini kita kenal adalah
teori ekonomi yang digulirkan oleh Adam Smith.
Adam Smith mau menjelaskan apa yang menjadi masalah
pokok ilmu ekonomi modern. Bagaimana meningkatkan kekayaan,
kemakmuran suatu negara dan bagaimana kekayaan tersebut
didistribusikan. Satu-satunya sumber kekayaan negara menurutnya,
ialah produksi, hasil kerjasama tenaga kerja manusia dan sumberRichard W. Miller, The Cambrige Companion to Marx (New York: Cambrige
University Press, 1991),57.
12
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sumber daya. Dalam hal ini ia membantah ajaran merkantilis yang
mengatakan kekayaan suatu negara berasal dari kelebihan atau
surplus eksport. Kekayaan akan bertambah searah dengan
peningkatan ketrampilan dan efisiensi para tenaga kerja, dan sejalan
dengan persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi.
Kesejahteraan ekonomi setiap individu tergantung pada
perbandingan antara produksi total dengan jumlah penduduk atau
yang dewasa ini disebut pendapatan riil per kapita.28
Menurut Smith, spesialisasi kerja dan penggunaan mesinmesin merupakan sarana utama untuk peningkatan produksi. Kisah
terkenal tentang bagaimana spesialisasi kerja dalam pembuatan
peniti berhasil meninmgkatkan output per karyawan merupakan
contoh bagaimana Adam Smith menjelaskan teori-teorinya dengan
cara yang sangat sederhana. Tetapi peluang melaksanakan
spesialisasi yang sungguh-sungguh tergantung pada berapa luas
pasar, karena jumlah produk yang besar tidak dapat di jual dalam
pasar lokal yang terbatas, meskipun jumlah tenaga kerja yang
memproduksi relatif kecil. Adam Smith secara tajam melihat
pentingnya perbaikan transportasi karena kemungkinan
transportasi akan memperluas pasar dan dengan demikian
kemungkinan perkembangan perdagangan dan industri.29
Dalam system kapitalis, negara menjamin kebebasan
masyarakat untuk memiliki harta dan mempergunkannya. Setiap
usaha yang dipergunakan sesuai dengan kepentingannya
diperbolehkan asal tidak mengganggu ketentuan negara.
Kebebasan dalam memiliki merupakan bentuk pemahaman negara
tersebut terhadap makna ―kepemilikan‖. Kepemilikan tidak terjadi
bila tidak ada usaha untuk mendapatkan harta untuk dimiliki.
Segala sesuatu yang mampu digunakan untuk mendapatkan harta
menjadi unsure penting dalam kapitalisme, misalnya faktor-faktor
produksi. Upaya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri kadang
George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles
hingga Keynes. Terj, Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 55.
29 Ibid.
28
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kala digunakan lewat jalan memajukan pemenuhan kepentingan
masyarakat, tetapi sesungguhnya ia lakukan itu untuk memenuhi
kepentingan diri sendiri.30
Ketiga, kebutuhan Barang dan Jasa. Barang dan jasa
dalam pandangan kapitalis berguna sebagai alat pemuas belaka.
Esensi barang adalah merupakan alat pemuas kebutuhankebutuhan yang bisa diindra dan bisa dirasakan. Sementara jasa
adalah alat pemuas kebutuhan-kebutuhan yang bisa dirasakan
namun tidak bisa diindra. Yang menyebabkan kedua barang
tersebut menjadi alat pemuas adalah karena kegunaan yang ada
dalam barang dan jasa tersebut.31 Kegunaan disini bersifat
subyektif, yaitu tergantung pada pemakaiannya yang terpenting
adalah memberikan kepuasan. Dalam satu segi dianggap berguna
dan dalam segi yang lain dianggap tidak bermanfaat dan berbahaya.
Keempat, akumulasi modal. Hukum pasar dalam
pandangan kapitalis ditentukan oleh persaingan. Makin besar laba,
makin baik harapan sebuah perusahaan untuk menang dalam
persaingan. Modalnya akan lebih cepat bertambah. Dengan
demikan labanya pun akan bertambah. Dan misalnya persentase
laba berkurang karena sang kapitalis harus menurunkan harga
komoditinya, misalnya karena tekanan saingan, maka apabila ia
dapat meningkatkan jumlah komoditinya yang dijual, labanya tetap
sama.32
Karena itu, kaum kapitalis berusaha untuk terus
meningkatkan produksi. Untuk itu ia harus mengalahkan saingan,
dan cara untuk mengalahkan saingan adalah dengan menurunkan
harga produk mereka. Untuk dapat menjual produk mereka yang
lebih murah, mereka harus terus meningkatkan produktivitas
perusahaan mereka. Produktifitas naik apabila para pekerja mampu
30 Adam Smith, An Inquiry into the nature and Cause of the Wealth of Nations
(New York:Modern Liberty, 1937), 423.
13Taqyuddin Al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Islam Terj. Moh.
Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti), 6.
14Peter F. Drucker, Post Capitalist Sociaty (Sanfrancisco: Herper Business,
1994), 8
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memproduksi barang lebih banyak dari sebelumnya.33 Dalam
persaingan kelas ini pemilik modal kecil tidak dapat terus bertahan.
Lama-kelamaan perusahaan mereka akan bangkrut karena
konsentrasi modal hanya di tangan pemilik modal besar. Dalam
proses ini jumlah kaum buruh akan terus bertambah.
Kelima, Nilai Tukar. Orang-orang Kapitalis menghargai
daya kerja seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang
wajar menurut mereka, yaitu biaya hidup dengan batas minimum.
Mereka akan menambah upah tersebut, apabila beban hidupnya
bertambah pada batas yang paling minim. Sebaliknya mereka akan
menguranginya, apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena
itu, nilai tukar seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban
hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga
seseorang.
Keenam, harga dalam produksi, konsumsi, dan
distribusi. Perekonomian kapitalis menunjukkan bahwa faktorfaktor produksi dimiliki pribadi dan digunakan sesuai dengan
keputusan bebas para pemiliknya yang juga bebas untuk
membelanjakan uang yang diperolehnya dari hasil menjual faktor
produksi.34
Dengan
demikian
perekonomian
kapitalis
menyingkirkan kemungkinan institusi yang ikut menentukan harga
termasuk didalamnya raja dan penguasa lain.35 Dan apabila pasar
bekerja sebagai ―kekuasaan tersembunyi‖ maka uang pun
diperlukan. Dengan demikian harga merupakan nilai barang yang
terkait dengan uang saja.
Struktur harga merupakan metode yang paling akurat untuk
mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa kepada anggota
masyarakat. Karena kegunaan adalah merupakan hasil jerih payah
yang dicurahkan oleh manusia; sehingga apabila upah tidak
seimbang dengan kerjanya, maka jelas tingkat produksi akan turun.
Disisi lain konsumenlah yang dapat menentukan jumlah serta jenis15Ibid,

11.

17Komarudin,

Pengantar Kebijaksanaan Ekonomi (Jakarta : Bumi Aksara, tp), 63.
Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis
Keperselisihan Revisionisme (Jakarta: Gramedia, 1999), 164.
18Frans
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jenis produksi, kalau konsumen sedikit atau tidak ada maka tingkat
produksi akan mengecil atau akan tutup. Sementara, dengan harga
itulah barang-barang dan jasa bisa didistribusikan, agar bisa
dijangkau oleh konsumen atau tidak, serta agar bisa memberikan
untung kepada produsen atau tidak.
Sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengandalkan pada
investasi serta pemilikan faktor produksi lainnya oleh suwasta serta
distribusi dan tingkat kemakmuran juga diserahkan sepenuhnya
para para individu serta perusahaan swasta dalam kondisi/prasarat
persaingan bebas juga tidak dapat dipertahankan lagi.
Amerika merupakan pendekar utama negara kapitalis ini,
telah menjadi korban dari system ekonominya sendiri. Separo
kekayaan dan keuntungan dari sebanyak 200.420 unit perusahaan
industri di Amerika dikuasai oleh hanya sebanyak 102 unit
perusahaan industri raksasa saja (kekayaan rata-rata tiap perusahaan
telah lebih dari satu milyar dolar US).
Distribusi kemakmuran antar negara bagian juga tidak
merata. Di mana negara federal sebelah timur jauh lebih kaya bila
dibandingkan dengan negara federal bagian sebelah barat dan
kepulauan. Perbedaan tingkat kemakmuran perkapita antar negara
bagian yang berpendapatan rendah dengan yang berpendapatan
tinggi ada sekitar USS 10.000 pertahun. Dewasa ini neraca
pembayaran Amerika telah defisit dan terpaksa melepaskan
perdagangan bebasnya dengan cara mengadakan kuota dan tariff
terhadap perdagangan luar negerinya, bahkan membekukan asset
Republik Islam Iran dan Libiya yang berada di Amerika.36
Menurut Adam Smith pembayaran uang yang terbesar untuk
membiayai produksi dan distribusi ialah upah, sewa dan laba. Dari
pengamatannya terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di
masyarakat, system kebebasan alamiyah yang sederhana dan
gambling, selain menguntungkan kapitalisme juga mengandung
beberapa kelemahan mendasar. Agar dapat menikmati
36

Suroso Imam Zadjuli, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Surabaya: FE Unair,

1999), 2.
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keuntungann berupa meningkatnya kekayaan, masyarakat harus
dapat meyakinkan orabng agar mau menabung dan menanamkan
uangnya dalam persediaan (stock) atau apa yang wsekarang disebut
sebagai modal. Dengan demikian upah para pekerja tidak dapat
dibayarkan seluruhnya sebanyak nilai riil produk yang
dihasilkannya, karena sebagian dari nilai riil tersebut harus
disediakan untuk laba. Laba merupakan unsure mutlak dari sebuah
produksi.37
Ketujuh, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas.
Kapitalisme mengakui kebebasan manusia tidak bisa bebas lepas
tetapi kebebasan manusia terbatas oleh kebebasan orang lain.
Kebebasan ini yang menjadi bagian dari ajaran yang berlaku
universal dalam masyarakat kapitalis. Kebebasan ekonomi kapitalis
mengakibatkan tingginya persaingan diantara sesamanya dalam
rangka supaya tidak tersingkir dari pasar. Kadang kala orang tidak
bertindak benar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya,
tetapi tindakan ini lebih diakibatkan system kapitalis cenderung
mengkondidikan orang lain pun pada saat tertentu dalam keadaan
seperti ini.
Untuk menjaga terjadinya kesinambungan dalam
perekonomian, kapitalis membatasi usaha-usaha monopolistic yang
cenderung
mengganggu
mekanisme
pasar.
Monopoli
mengakibatkan harga menjadi menjadi tinggi, tidak terkelola
sumber daya alam dan menekan pemerintah untuk mendukung
posisi pasar monopolistic. Oleh karena beberapa negara kapitalis
mengatur mekanisme pasar dengan cara menghilangkan unsurunsur monopolistic di pasar.
Kapitalisme memahami persaingan bebas bukan merupakan
hasil rancangan manusia, walaupun mungkin disebabkan oleh
tindakan manusia. Dalam arti ini, kalaupun ada tujuan akhir yang
hendak diketahui, tujuan tersebut tidak lain adalah kelestarian
tatanan pasar bebas dan semua mereka yang berada didalamnya.
George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles
hingga Keynes. Terj, Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 58.
37
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Kalau ada tujuan tunggal, tujuan pasar bebas ini bukan merupakan
sasaran langsung dari setiap pelaku ekonomi. Semua pelaku bahkan
tidak tahu tentang tujuan tadi karena tujuan akhir pasar bebas
bukan berada dalam benak setiap individu melainkan dalam benak
alam.38
Persaingan bebas merupakan syarat bagi terjadinya
pemberdayaan di berbagai sector ekonomi, karena dengan
persaingan bebas mendorong terjadinya efisiensi ekonomi.
Persaingan bebas yang dikembangkan oleh beberapa negara
kapitalis secara pasti telah membawa mereka pada kehidupan
rentan terhadap masalah social.
Dampak kebebasan dalam berusaha menyebabkan sumber
produksi dikuasai oleh pera pengusaha yang memiliki modal besar.
Setiap keuntungan usaha mereka gunakan untuk peningkatan
kesinambungan produksi. Siklus ini yang mengakibatkan seorang
pengusaha dari waktu-kewaktu bisa meningkatkan modalnya.
Sedangkan pekerja dari waktu-kewaktu kurang mendapatkan
penghasilan yang memadai, apalagi sejumlah pengusaha
memberikan penghasilan sama dengan besarnya konsumsi mereka.
Dengan keadaan pekerja seperti ini masa depan anak keturunan
pekerja tidak lebih baik kesejahteraannya.
C. Puritanisme Muhammadiyah
Muhammadiyah merupakan fenomena gerakan pembaharuan
Islam abad dua puluh. Dikatakan demikian karena Muhammadiyah
dideklarasikan pada tanggal 8 zulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912
M di Yogyakarta. Kelahiran Muhammadiyah dapat dikatakan
sebagai kelanjutan dari gerakan pembaharuan Islam di kawasan
Timur Tengah. Hal itu terlihat dari sejarah hidup Ahmad Dahlan
sebagai pendiri Muhammadiyah yang banyak belajar kepada tokohtokoh gerakan pembaharuan di Timur Tengah, baik secara

Sonny Keraf, Pasar bebas keadilan dan Peran pemerintah, telaah atas Etika
Politik Ekonomi Adam Smith (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 199.
38
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langsung maupun melalui karya-karya mereka.39
Muhammadiyah40 sebagai gerakan tajdid ini, dipandang
sebagai suatu kemajuan besar di kalangan umat Islam di Indonesia.
Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah menganggap bahw
tradisi keagamaan yang sinkretis, kehidupan aqidah dan amaliah
Islam yang sudah kabur, serta masih statisnya pandangan hidup
umat Islam terhadap ajaran dan amalan Islam murni, perlu
diluruskan. Ahmad Dahlan memilih tajdid sebagai upaya
meluruskan kembali ajaran Islam yang menurutnya telah banyak
dikaburkan oleh umat Islam sendiri. 41
Dalam perkembangan berikutnya, organisasi ini telah
mampu melakukan berbagai terobosan melalui berbagai amal
usaha. Berbagai terobosan yang dilakukan itu bertujuan untuk
mencerahkan kehidupan umat dan bangsa Indonesia ke arah
peningkatan kualitas pemahaman terhadap Islam. Dalam pada itu
ia juga telah memposisikan diri sebagai oganisasi keagamaan
dengan misi dakwah Islam amar makruf nahi munkar. Untuk
menguatkan posisi itu, maka dirumuskan Lima Pilar Muhammadiyah,
yaitu: 1) Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi aqidah Islam,
2) Muhammdiyah sebagai gerakan tajdid, 3) Muhammadiyah
sebagai gerakan mobilisasi amal shaleh, 4) Muhammadiyah sebagai
gerakan pencerahan (al-Tarbiyah), 5) Muhammadiyah sebagai
gerakan non-politik praktis.42
Tajdid dalam perspektif Muhammadiyah, bahwa tajdid
terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan teologi (aqidah)
bisa didekati dengan tanzif atau tatir, hal ini dapat dilihat dari
39

Musthafa Kamal Pasha dan Adaby Darban, Muhammadiyah Sebagai Gerakan

Islam, 77.
40 Secara lugawi, Muhammadiyah itu terdiri dari dua kata, yaitu Muhammad
dan yah. Yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah Muhammad saw,
seorang nabi dan rasulAllah terakhir (khatam al-ambiya' wa al-mursalin). Adapun kata
yah memiliki arti pengikut.Dengan kata lain, Muhammadiyah adalah pengikut Nabi
Muhammad saw.
41 7Yusron Asyrofi, KH. Ahmad Dahlan, Pemikiran dan Kepemimpinannya
(Yogyakarta: Ofset, Yogyakarta, 1995), 25.
42 Amin Rais, Moralitas Politik Muhammadiyah (Yogyakarta: Dinamika, 1995),
28-49.
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komitmen Muhammadiyah ketika memahami aqidah dalam kitabul
hipti (kitab himpunan putusan tarjih), bahwa aqidah dalam
pemahaman Muhammadiyah disebut sebagai aqidah sahihah yakni
aqidah yang berorientasi pada salaf. Implikasi dari pemahaman ini,
maka Muhammadiyah merasa memandang perlu merumuskan
pola pemurnian aqidah Islam sebab kenyataannya bahwa pada
sebagian masyarakat Islam di Indonesia menurut perspektif ini
banyak prilaku teologisnya yang menyimpang dari aqidah shahihah
tersebut. Dalam masalah-masalah non teologis, Muhammadiyah
menerapkan tajdid dalam pengertian taslih atau tahdith yakni
pemodernan, inovasi, pengembangan, berwatak kekinian, tetapi
tetap dijiwai oleh ruh Islam.43
Secara harfiyah purifikasi berarti pemurnian. Pemurnian itu
dikenakan pada bidang aqidah dan ibadah. Muhammadiyah
sepanjang sejarahnya telah melaksanakan pemurnian itu. Kalau
dilihat dalam realitasnya ada dua macam pemurnian. Yang pertama
adalah pemurnian radikal dan yang kedua adalah pemurnian
moderat. Dalam hal aqidah, pemurnian radikal menyatakan bahwa
aqidah seorang Muslim harus bersih sama sekali dari unsur-unsur
asing atau luar. Pandangan sperti ini sesungguhnya telah dimulai
oleh Ahmad bin Hanbal. Ahmad menyatakan bahwa bahwa
aqidahnya adalah aqidah salaf yang berpegang teguh pada nas
(teks) al-Qur‘a dan hadis, tanpa mengenal takwil. Pemahamah
aqidah, kata Ahmad, terikat oleh teks dan tidak memerlukan
pemahaman rasional. Sebagai contoh, ia juga menyatakan bahwa
karena tidak pernah disebut dalam al-Qur‘an dan hadis bahwa alQur‘an itu makhluq, maka tidak benar bila ia disebut makhluq. Juga,
karena al-Qur‘a itu tidak pernah disebut ghairu makhluq, maka ia
juga bukan ghairu makhluq. Al-Qur‘an, kata Ahmad bin Hanbal,
adalah kalamullah karena memang ia disebut demikian dalam alQur‘an (al-Baqarah: 75; al-Taubah: 6; al-Fath: 15).44
Jindar Tamimy, Penjelasan Dinul Islam, Persatuan (Yogyakarta, 1985), 4.
https://pdm1912.wordpress.com/2010/05/28/syafiq a mughni. tajdidmuhammadiyah-antara-purifikasi-dan-dinamisasi-mencari-format-intergrasi/
43
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Trandisi literalis seperti itu juga tampak dalam pemikiran
Hanabilah (pengukut-pengikut Ahmad bin Hanbal). Abu
Muhammad al-Barbahari (w. 941) menyatakan, ―yakinilah apa yang
tertulis, dan jangan berdebat dan berargumentasi dalam hal
agama.‖ La mira‟a wa la jidala fi al-Islam, katanya. Beberapa karya
juga ditulis untuk mengecam ilmu kalam, karena ilmu tersebut
adalah warisan pemikir-pemikir Yunani kuno yang justeru kalau
diadopsi akan mengaburkan ajaran Islam. Ada dua kitab yang
menggambarkan semangat anti-kalam, yakni Dzamm al-Kalam
(menghujat kalam), karya al-Anshari al-Harawi (w. 1090) dan
Tahrim al-Nadhar fi Kutub Ahl al-Kalam (mengharamkan melihat
kitab ahlii kalam), karya Ibn Qudamah (w. 1223).
Kelompok puritan radikal itu selanjutnya mendapatkan
pengikutnya sekarang ini, bahkan lebih radikal. Mereka mengecam,
misalnya, pemasangan foto K. H. Ahmad Dahlan di sekolahsekolah Muhammadiyah karena berbau syirik. Mereka juga
mengharamkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Padamu
Negeri karena rawan syirik.; apalagi penghormatan bendera merah
putih di berbagai macam upacara.
Sedangkan puritan moderat melakkan purifikasi terhadap
hal-hal yang memang dilarang oleh agama karena berkaitan
langsung dengan syirik, misalnya pemujaan terhadap kuburan dan
orang yang ada di dalamnya. Meminta berkah dari orang yang
sudah meninggal dan menjadikannya sebagai wasilah dalam berdoa
kepada Allah adalah perbuatan syirik. Prilaku ini bertentangan
dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu dekat, Allah
mendengarkan doa hambanya, Allah maha mendengar dan maha
tahu. Allah mengecam orang-orang musyrik yang menjadikan
patung orang yang sudah wafat itu sebagai perantara (wasilah)
kepada Allah. Mitos-mitos yang berkembang menjadi mitologi,
yang oleh Muhammad Arkoun dipadankan dengan khurafat,
mengandung kepercayaan terhadp eksistensi kekuasaan di samping
Tuhan. Karena itu, oleh puritan moderat, mitos-mitos itu harus
dibersihkan karena mengganggu aqidah.
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Menurut Muhammadiyah, purifikasi juga diberlakukan pada
persoalan ibadah. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa
Rasulullah SAW mewanti-wanti agar umat Islam tidak melakukan
perbuatan bid‘ah karena bid‘ah itu adalah kesesatan dan kesesatan
itu tempatnya di neraka. Persoalan bid‘ah dalam ibadah telah
menjadi perbincangan yang lama sekali dalam sejarah Islam. Secara
garis besar dapat disimpulkan bahwa sebagian ulama menyatakan
bahwa ada dua macam bid‘ah, yakni dlalalah dan hasanah. Bid‘ah
dlalalah dikenakan pada persoalan ibadah (agama), sedangkan
bid‘ah hasanah dikenakan pada persoalan non-ibadah
(dunyawiyah). Di samping itu ada kelompok lain yang menyatakan
bahwa pada persoalan non-ibadah itu tidak masuk dalam kategori
bid‘ah. Dua kelompok tersebut hanya berbeda dalam istilah saja,
sedang pendapat esensialnya adalah sama.
Berbeda dari kedua kelompok itu, kelompok ketiga
berpendapat bahwa di dalam urusan ibadah pun terdapat dua
macam bid‘ah, yakni yang sesat dan yang baik. Mereka merujuk
pada ucapan ‗Umar bin Khattab, yang menyatakan bahwa shalat
teraweh berjamaah adalah ni‟mat al-bid‟ah (kenikmatan bid‘ah).
Berarti, ada bid‘ah yang baik dalam ibadah. Biarlah ini menjadi
argumentasi para fuqaha. Yang jelas Muhammadiyah telah sampai
pada kesimpulan bahwa pelaksanaan ibadah itu harus sesuai
dengan ketentuan dan contoh Nabi. Bila tidak, maka ibadah itu
termasuk bid‘ah.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam persoalan
bid‘ah dalam ibadah (bid‘ah yang sesungguhnya) terdapat dua
kelompok ekstrem. Pertama ialah mereka yang liberal, yang
memberikan peluang untuk berinovasi dalam substansi ritual.
Penambahan dalam hal ibadah diperbolehkan sepanjang dianggap
baik dan bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua
ialah mereka yang berpendapat bahwa setiap penambahan adalah
bid‘ah sekalipun dalam hal yang tidak berkaitan langsung dengan
ibadahnya itu sendiri. Contohnya ialah penggunaan mimbar dan
pengeras suara untuk khutbah; juga pengumuman yang biasanya
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disampaikan oleh pengurus takmir masjid menjelang khutbah
Jumat. Kelompok kedua ini memiliki daftar bid‘ah yang hampir
tidak terbatas.
Muhammadiyah termasuk kelompok yang berada di tengahtengah dua ekstrem itu. Muhammadiyah membedakan mana yang
ibadah dan mana yang merupakan instumen untuk kesempurnaan
ibadah. Maka, menurut Muhammadiyah, arsitektur dan mebelair
dalam masjid adalah persoalan duniawi; bahasa khutbah adalah
duniawi; pengumuman pra-khutbah adalah dunia. Dalam konteks
ini mungkin Muhammadiyah telah memiliki keputusan-keputusan
formal, misalnya Putusan Tarjih dan keputusan-keputusan
musyawrah lainnya, yang menurut penulis sudah sangat tepat.
Tetapi dalam diskursus lesan dan sikap keagamaan warga
Muhammadiyah, tampaknya ada beberapa hal yang perlu
dipikirkan ulang. Persoalannya ialah: apakah penabuhan bedug
sebagai tanda masuknya waktu shalat, bacaan ushalli sebelum
takbirat al-ihram, pujian-pujian di anatara dua adzan itu termasuk
dalam kategori ibadah? Ini berbeda dengan soal qunut, tambahan
sayyidina, yang memang jelas menjadi bagian dalam ibadah.
Di luar aqidah dan ibadah, lapangan kehidupan manusia jauh
lebih luas. Islam memberikan peluang yang sangat terbuka bagi
ijtihad agar kehidupan manusia menjadi dinamis. Dengan
keterbukaan itu, umat Islam ditantang untuk membangun
kehidupan sesuai dengan tugasnya sebagai khalifah fi al-ardl.
Dinamika sangat diperlukan untuk mencapai ihsan. Nabi
Muhammad SAW menyatakan kewajiban umat Islam untuk berihsan dalam segala hal, ―innallaha katab al-ihsan „ala kulli syai‟ ….‖
Makna ihsan sesungguhnya adalah berbuat sesuatu sebaik mungkin,
dengan cara yang terbaik dan memberikan manfaat yang optimal.
Tuntutan ber-ihsan akan menjadikan kehidupan manusia dinamis
untuk menuju kesempurnaan hidup.
Hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat populer
menyatakan tingginya nilai ihsan dalam beribadah, ―u‟budillah
kannaka tarah.‖ Tetapi, seperti dinyatakan oleh hadis di atas,
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terdapat wilayah ihsan yang sangat luas. Pertama, kita harus berihsan dalam kehidupan sosial, yakni hubungan antarmanusia. Berihsan ini tidak mungkin bisa dicapai hanya dengan modal moral
individual, tetapi harus dengan bangunan sosial yang membentuk
struktur masyarakat. Maka di sinilah terletak kehidupan yang
dinamis, yaitu proses tajdid sosial. Membangun peradaban utama
adalah sasaran ber-ihsan itu. Dengan inspirasi al-Qur‘an umat Islam
harus mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk selalu
berinovasi dalam rangka mencapai kesempurnaan hidup. Proses
inilah yang disebut sebagai dinamika peradaban.
Tetapi, peradaban manusia tidak seharusnya menjadi satusatunya sasaran dinamisasi ajaran Islam. Dinamisasi harus juga
diarahkan untuk mewujudkan realitas bahwa Islam adalah rahmat
bagi seluruh alam (rahmatan li al-alamin). Maka, hubungan antara
manusia dan dunia fauna (muamalah ma‟a al-hayawan) juga penting.
Dalam dunia yang semakin maju, perilaku manusia terhadap hewan
juga harus didasarkan atas moralitas yang tinggi. Nabi Muhammad
SAW mewajibkan kita untuk memperlakukan hewan dengan penuh
kasih sayang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi
Muhammad SAW menyatakan bahwa ada seorang yang hidupnya
bergelimang dalam dosa bisa masuk surga karena memberikan
minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Nabi
Muhammad SAW juga memberikan contoh ber-ihsan itu dengan
mengatakan, ―apabila engkau menyembelih binatang, maka
sembelihlah dengan cara yang terbaik, dengan menggunakan,
misalnya, pisau yang tajam agar binatang yang disembelih tidak
merasa kesakitan.‖ Lebih dari itu, kita diperintahkan untuk berihsan terhadap lingkungan, termasuk tumbuh-tumbuhan, daratan,
lautan dan udara. Allah SWT memperingatkan agar kita tidak
melakukan pengrusakan (fasad) lingkungan.
Al-Qur‘an mendorong kita agar terus mendinamisasi
kehidupan ini. Bagi umat Islam itu tidak mungkin dicapai tanpa
mendinamisasi ajaran Islam. Artinya, ajaran Islam jangan
menjadikan kita terpasung dan terbelakang; jangan malah
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menghambat kemajuan kita. Di sinilah perlunya reinterpretasi yang
terus-menerus agar pemamahan kita bermakna bagi kemanusiaan
universal, dan prilaku keagamaan kita mampu memberikan warna
bagi bangunan peradaban. Melalui pemahaman seperti ini, akan
terjadi pencepatan dinamisasi pemahaman agama yang menjadi
penopang peradaban utama. Dinamisasi itu mungkin saja akan
membawa konsekuensi pemahaman agama. Pada masalah aqidah
dan ibadah mungkin pemahaman literal akan lebih dominan,
sedangkan dalam bidang muamalah pemahaman kontekstual akan
lebih dominan. Para fuqaha‟ telah menciptakan kerangka kaedah
maqasid al-syari‟ah (tujuan-tujuan syariah), konsep al-maslahah almursalah (kemaslahatan yang terbuka), syadd al-dzari‟ah
(membendung jalan) dan lain-lain, tujuannya adalah agar
kehidupan manusia lebih dinamis. Dalam bahasa orang awan,
itulah yang sesungguhnya dimaksud dengan substansialisasi dan
kontekstualisasi ajaran Islam. Teori maqasid adalah substansialisasi.
Teori taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkan adalah
kontekstualisasi. Dengan kata lain, teori yang pertama itu adalah
proses induksi dan teori yang kedua adalah deduksi.
Dalam khazanah intelektual Islam, sesungguhnya sudah
terdapat rumusan yang sangat baik untuk menyikapi purifikasi dan
dinamisasi, yakni “al-ashl fi al-„ibadah al-haram,‖ dan ―al-ashl fi alasyya‟ al-ibahah.‖ Masing-masing masalah agama dan dunia memiliki
hukum yang berbeda yang berlaku pada wilayahnya sendiri.
Pemikir besar seperti Ibn Taymiyah (w. 1328) memberikan contoh
bagaimana rigidnya dalam soal aqidah dan bagaimana fleksibelnya
dalam soal muamalah keduniaan. Dalam beraqidah umat Islam
harus murni dan dibersihkan dari TBK (takhayul, bid‘ah dan
khurafat), tetapi dalam pemikiran politik, misalnya, Ibn Taymiyah
sangat fleksibel. Bentuk atau institusi bisa berubah-ubah asal tetap
menjadikan moral sebagai acuan utama.
Yang penting bagi kita sesungguhnya adalah sikap yang
proporsional ketika membedakan antara masalah agama (aqidah
dan ibadah) dan masalah dunia (muamalah). Dalam dokumen
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ideologi Muhammadiyah, hal itu telah banyak dibicarakan. Yang
diperlukan, sekali lagi, adalah substansialisasi dan kontekstualisasi
ajaran Islam terhadap situasi kontemporer.
Adapun hal-hal yang masih perlu diolah, didiskusikan dan
dicari titik temu antara konsep Islam Progressive dan Islam yang
Berkemajuan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:45
Pertama, problem dikotomi ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu
agama dilingkungan perguruan (tinggi) Muhammadiyah. Dalam
Islam Progessif, tidak adadikotomi antara keduanya. Kesarjanaan
dan khazanah Islam tradisional dikuasaidengan baik dan matang,
tetapi sekaligus didialogkan dan dikombinasikandengan pemikiran
dan kesarjanaan pendidikan Barat ( baca: sains, ilmu-ilmusosial dan
humaniora). Masih terasa di lingkungan Muhammadiyah
adanyacleavage (keterpisahan) atau gap antara keduanya, baik di
lingkungan internfakultas agama maupun di lingkungan fakultas
umum, sehingga mempengaruhicara dan metode melakukan fresh
ijtihad diatas dalam mencari danmerumuskan model keberagamaan
kontemporer.
Kedua, dokumen Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad
Kedua telahsecara tegas menyebut perlunya keadilan sosial,
keadilan gender, hak asasimanusia, tetapi - kalau saya tidak salah
mengutip dari proposal pengajianRamadlan pimpinan Pusat
Muhammadiyah - belum menyebut secara eksplisit"relasi yang
harmonis antara muslim dan non-Muslim". Dalam era global
citizenship dan borderless society seperti saat sekarang ini, pengikut
agama apapun dan dimanapun tidak bisa menghindar untuk tidak
mengangkat isu ini.
Ada dokumen yang ditandatangani 139 intelektual dan ulama
Islam dari seluruh dunia, pada tahun 2007, yang menegaskan
perlunya hubungan yang harmonis antara Islam dan Kristen
45 Amin Abduloh, ―Reaktualisasi Islam Yang 'Berkemajuan: Agenda Strategis
Muhammadiyah Ditengah Gerakan Keagamaan Kontemporer‖, Makalah
disampaikan dalam Pengajian Ramadlan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1432 H,
Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 7 Ramadlan/Agustus 2011.
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berlandaskan Love of God (Mencintai Tuhan) dan Love of the
Neighbour (Mencintai Tetangga).
Adalah tugas para pakar di lingkungan Muhammadiyah, baik
di lingkungan Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah dengan berbagai
Majelis, Badan, Ortom dan lain-lain, lebih-lebih di lingkungan
perguruan tinggi Muhammadiyah untuk membuat check list
sejauhmana criteria Islam yang Berkemajuan yang termaktub dalam
Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua, produk Muktamar
ke-46 (2010) tersebut parallel, sehaluan, berbeda atau
berseberangan dengan apa yang disebut-sebut sebagai Islam
Progressif dalam dunia akademik kajian keislaman kontemporer.
Dalam dunia keagamaan dan sosial, tidak ada memang yang dapat
dikatakan sama seratus persen, atau berbeda seratus persen, mi'ah
min mi'ah, antara yang satu komunitas dan lainnya. Tetapi
barometer dan kompas petunjuk arah adalah perlu. Apalagi, jika
tidak salah, dokumen pernyataan atau statement organisasi hanyalah
dokumen umum, sebagai petunjuk umum warganya, tetapi belum
memerinci bagaimana pendekatan (approach) dan metode (method),
apalagi sampai ke theoretical framework, yang digunakan jika ingin
iaplikasikan di lapangan dalam bidang-bidang kajian keagamaan
Islam, baik itu tafsir, hadis, kalam, akhlaq, ibadah dan lain
sebagainya.
"Reaktualisasi Islam yang Berkemajuan" di lapangan paska
perhelatan muktamar masih perlu dibarengi dan diikuti cara kerja
keilmuan studi keislaman yang sistimatis, tekun dan
berkesinambungan agar dalam penerapannya dilapangan tidak
salah arah. Tanpa upaya seperti itu, dokumen sejarah yang sangat
penting dalam perguliran Muhammadiyah memasuki abad kedua
dikhawatirkan akan berbelok arah, mengambil jalan sendiri dalam
penerapannya, menyalip dalam tikungan kepentingan para aktor
dan aplikator di lapangan - karena dalam realitas di lapangan
setidaknya memang ada enam (6) trend pemikiran Islam,seperti
tersebut diatas . Bahkan tidak menutup kemungkinan aplikator di
lapanganmalah mengambil jalan lain - untuk tidak menyebutnya
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berbalik arah - tidakseperti yang diharapkan dalam Pernyataan
Pikiran Muhammadiyah Abad Keduayang 'disepakati' oleh
muktamirin dan pimpinan pusat persarikatan serta masuk dalam
dokumen resmi Muktamar ke 46 di Yogyakarta.
Muhammadiyah dalam menjalankan gerakan dakwah amar
ma'ruf nahi munkarnya selalu berdasarkan kepada ajaran tauhid
dan tawakkal kepada Allah, sehingga setiap orang Muhammadiyah
dapat menjadi contoh dalam kancah pembangunan dan
pengembangan masyarakat. Dalam menjalankan gerakan tersebut
Muhammadiyah memiliki beberapa amal usaha. Di antara amal
usaha Muhammadiyah meliputi Bidang Kemasyarakatan yang salah
satu tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir
dan batin sebagaimana yang telah menjadi rumusan cita-cita
perjuangan Muhammadiyah mengenai "masyarakat utama".46
Muhammadiyah dengan berbagai amal usahanya, terus maju dan
berkembang. Tentunya tidak sedikit halangan dan tantangan yang
dialami Muhammadiyah. Dengan kesabaran dan tawakkal
Muhammadiyah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan
mengalami perkembangan yang baik.47 Karena semakin meluasnya
perkembangan amal usaha Muhammadiyah khususnya dalam
bidang kemasyarakatan, maka Muhammadiyah membentuk
kesatuan-kesatuan
kerja
bidang
kemasyarakatan
yang
48
berkedudukan sebagai badan pembantu persyarikatan .
Kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badanbadan lainnya. Majelis yang menangani bidang sosial ekonomi
adalah majelis ekonomi. Majelis ekonomi Muhammadiyah
mempunyai tugas seperti tersebut di dalam kaidah majelis

Masyarakat Utama adalah masyarakat yang memiliki sistem kelembagaan
untuk mencapai kebajikan, melaksanakan yang baik, mencegah yang buruk, serta
menegakkan dan memelihara iman. Lihat Dawam Raharjo, Islam dan Transformasi
Sosial-Ekonomi, (Jakarta: LSAF, 1999), 343
47 M. Yunan Yusuf, Kemuhammadiyahan : Kajian Pengantar, (Jakarta: Yayasan
Pembaharu, 1989), 50
48 Musthafa Kamal, et. al., Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam, (Yogyakarta:
Percetakan Persatuan, 1994), 38
46
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Ekonomi49, yang pada pokoknya adalah : 1. Konseptual, yaitu
merumuskan dasar, tujuan serta sistem ekonomi menurut ajaran
Islam. 2. Praktikal, yaitu menggerakkan dan menghimpun kegiatankegiatan ekonomi warga persyarikatan sesuai bakat masing-masing
dan sepanjang sesuai dengan ajaran Islam.50
Menurut kaidah tersebut, majelis ekonomi langsung
menangani bidang konseptual, sedangkan bidang praktikal, Majelis
ekonomi tidak menjalankannya sendiri, akan tetapi mengerahkan
anggota-anggota persyarikatan. Dalam menjalankan kaidah
tersebut tentunya tidak sedikit hambatan yang dialami Majelis
Ekonomi. Di antara faktor penghambat tersebut adalah: Pertama,
banyaknya jabatan rangkap warga Muhammadiyah. Sebagian besar
pengurus Muhammadiyah adalah pegawai negeri sipil. Kedua,
faktor biaya, dalam soal biaya, memang Muhammadiyah berjalan
tanpa biaya yang pasti.51 Seiring dengan perjalanan waktu, Majelis
Ekonomi terus melakukan usaha pengembangan ekonomi yang
berbasis masyarakat. Maka pada Muktamar ke-43 di Banda Aceh
nama Majelis Ekonomi dipertegas menjadi majelis Pembina
Ekonomi.52 Dari nama itu tersimpul bahwa Muhammadiyah mulai
mengemban misi membina ekonomi umat. Sejak periode
kepengurusan M. Amin Rais, kegiatan Majelis Pembina Ekonomi
Muhammadiyah mulai diarahkan. Pada dasarnya, Majelis Pembina
Ekonomi Muhammadiyah akan membina ekonomi umat melalui
tiga jalur : 1. Mengembangkan Badan Usaha Milik Muhammadiyah
yang
mempresentasikan
kekuatan
ekonomi
organisasi
Muhammadiyah. 2. Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota
Muhammadiyah. 3. Memberdayakan anggota Muhammadiyah di

Keputusan PP Muhammdiyah No.8 Tahun 1964 pasal II
Yusuf Abdullah Puar, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah, (Jakarta:
PT. Pustaka Antara, 1989), 208
51 Ibid., 206
52 Amin Abdullah, et.al., Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah,
(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana yogya, 2000), 124
49
50
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bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik
anggota Muhammadiyah.53
Dalam pengembangan ekonomi, Muhammadiyah sebenarnya
tidak berangkat dari nol. Muhammadiyah telah memiliki aset atau
sumber daya yang bisa dijadikan modal. Aset pertama adalah
sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah itu sendiri,
baik sebagai produsen, konsumen maupun distributor. Aset kedua
adalah kelembagaan amal usaha yang telah didirikan, yaitu berupa
sekolah, universitas, lembaga latihan, rumah sakit, dan lain-lain.
Aset ketiga adalah Struktur Muhammadiyah itu sendiri sejak dari
pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Pada Muktamar
Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, telah diputuskan suatu mandat
tentang Perekonomian dan Kewiraswastaan. Terdapat 7 butir
program persyarikatan yang perlu direalisasikan oleh Majelis
Ekonomi54, yaitu : 1. Mewujudkan sitem JAMIAH (Jaringan
Ekonomi Muhammadiyah ) sebagai revitalisasi gerakan dakwah
secara menyeluruh. Untuk itu ditetapkan : a. Buku Paradigma Baru
Muhammadiyah, Revitalisasi gerakan dengan sistem JAMIAH
sebagai acuan program lebih lanjut. b. Program KATAM55
ditetapkan sebagai program dasar perwujudan sistem JAMIAH. c.
Membangun infrastruktur pendukung JAMIAH melalui antara lain
infrastruktur komunikasi dan infrastruktur distribusi (program
MARKAZ). 2. Mengembangkan pemikiran-pemikiran dan konsepkonsep pengembangan ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan
keislaman, seperti etos kerja, etos kewiraswastaan, etika bisnis,
etika manajemen, etika profesi dan lain-lain sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan aktual yang terjadi dalam dunia
ekonomi. 3. Melancarkan Program Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat, meliputi pengembangan sumber daya manusia dalam aspek
Ibid., 125
Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Buku Panduan Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Majlis Ekonomi Muhammdiya, (Jakarta: PP Muhammadiyah, 2001), I-2
55 KATAM adalah singkatan dari Kartu Tabungan Muslimin, yang suatu
waktu kelak direncanakan sekaligus sebagai singkatan dari Kartu Tanda anggota
Muhammdiyah. Lihat Buku Panduan rakernas majlis Ekonomi Muhammdiyah, III-12
53
54

Bab II ~ 47

Aji Damanuri

ekonomi, pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan
masyarakat, pengembangan bank syariah Muhammadiyah,
pengembangan kewirauahaan dan usaha kecil, pengembangan
koperasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Muhammadiyah
yang benar-benar kongkrit dan produktif, seperti KATAM, BMT,
LKM dan lain-lain. 4. Intensifikasi pusat data ekonomi dan
pengusaha Muhammadiyah yang dapat mendukung pengembangan
program-program ekonomi. 5. Menggalang kerja sama dengan
berbagai pihak untuk mengembangkan program-program ekonomi
dan kewiraswastaan di lingkungan Muhammadiyah. 6.
Mengembangkan
pelatihan-pelatihan
dan
pilot
project
pengembangan ekonomi kecil dan menengah baik secara mandiri
maupun kerja sama dengan lembaga-lembaga luar sesuai dengan
perencanaan
program
ekonomi
dan
kewiraswastaan
Muhammadiyah. 7. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ekonomi
bisnis dan kewiraswastaan di bawah majelis Ekonomi dan
memberlakukan Majelis Ekonomi sebagai satu-satunya yang
memutuskan kebijakan di bidang ekonomi.
Dalam Muktamar ke-44 itu pula dirumuskan visi dan misi
pengembangan ekonomi Muhammadiyah. Visinya dirumuskan
sebagai "Terbentuknya kekuatan ekonomi Muhammadiyah yang
tangguh, berkualitas, adil, dan berkemakmuran berdasarkan ajaran
Islam.‖ Sedangkan misi pengembangan ekonomi Muhammadiyah
adalah "Amar ma'ruf nahi munkar di bidang ekonomi‖, yang
terwujud dalam upaya : 1. Menciptakan kehidupan perekonomian
yang Islami 2. Memperbaiki dan memberdayakan masyarakat
secara partisipatif guna meningkatkan kualitas dan daya saing
perekonomian warga Muhammadiyah, ummat Islam, dan rakyat
Indonesia pada umumnya. 3. Meningkatkan kemampuan dan
memperkuat kelembagaan warga dan badan-badan amal usaha
persyarikatan dalam : a. Pemupukan dana dan pembiayaan kegiatan
ekonomi. b. Pemasaran produk dan masukan produksi kegiatan
ekonomi c. Jaringan antar pelaku institusi dan perorangan di segala
bidang kegiatan ekonomi. d. Pemanfaatan teknologi maju untuk
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pengembangan kegiatan ekonomi warga dan badan-badan amal
usaha. e. Peningkatan kewirausahaan dan manajemen modern dari
sebagian besar warga dan badan-badan amal usaha persyarikatan. 4.
Melaksanakan advokasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada
kehidupan ekonomi kerakyatan yang Islami. Pembahasan A.
Strategi
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Menurut
Muhammadiyah Pemberdayaan gaya organisasi keagamaan seperti
Muhammadiyah berbeda dengan yang ditampilkan oleh organisasi
non-agama. Perbedaan versi Muhammadiyah tampil dalam wajah
pengkaderan.56 Untuk dapat memberdayakan ekonomi lewat
pengkaderan tentunya diperlukan suatu strategi. Upaya
pemberdayaan Muhammadiyah di bidang ekonomi ditempuh
dengan menggunakan strategi pemberdayaan sebagai berikut:57 1.
Membangun kesadaran tentang kekuatan ekonomi umat pada
tingkat lokal dengan pendekatan partisipasi menuju keswadayaan
dan kemandirian. Disadari bahwa basis anggota Muhammdiyah
berada pada tingkat ranting yang berfungsi sebagai tempat
pembianaan anggota yang telah mempunyai kegiatan nyata guna
mewujudkan maksud dan tujuan persyarikatan. Setiap ranting
sekurang-kurangnya sudah mempunyai amal usaha yang berwujud
pengajian, kursus berkala, musholla, dan jama'ah.
Oleh sebab itu, upaya membangun kekuatan ekonomi warga
Muhammadiyah haruslah dimulai dengan berbasiskan anggota yang
sudah terorganisasi dalam bentuk kumpulan anggota
Muhammadiyah tersebut. Kegiatan pengajian/kursus tersebut
selain diisi dengan materi kegamaan, perlu diperkaya dengan materi
yang ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran baru warga
Muhammadiyah di bidang perekonomian, yang meliputi: a.
Kesadaran transformatif, yang dimaksudkan untuk merubah pola
berfikir warga Muhammadiyah dari cara berfikir irrasional menjadi
rasional, cara pikir individualistis menjadi cara berfikir kolektif. b.
56 Nur Achmad dan Pramono U. Tanthowi (ed.), Muhammadiyah "Digugat",
(Jakarta: Kompas, 2000), 183
57 Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Buku Panduan Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Majlis Ekonomi Muhammdiyah, I-4
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Kesadaran kejama‘ahan, yang dimaksudkan untuk membangun
kesadaran bahwa melalui silaturrahim, ta'aruf, ta'awun, dan takaful
dalam bidang ekonomi, maka Muhammdiyah merupakan potensi
ekonomi yang cukup besar. c. Kesadaran kejuangan, yang
dimaksudkan untuk membangun kesadaran bersama dalam rangka
berjuang membebaskan diri dari kekuatan luar yang telah
mengeksploitasi mereka secara ekonomi. 2. Pembentukan dan
pengembangan kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi.
Berpijak pada kesadaran kejama‘ahan yang telah dibangun, maka
upaya pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan membentuk dan
mengembangkan kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan
kebutuhan. Kelembagaan di bidang ekonomi tersebut merupakan
wadah kerjasama Muhammadiyah dalam memecahkan masalah
yang dihadapi dalam usaha ekonomi. 3. Peningkatan kapabilitas
anggota selaku pengusaha kecil. Selain melalui pendekatan
pemberdayaan yang bersifat kelompok, perlu pula dilakukan
peningkatan pengetahuan dan kemampuan mereka secara
individual di bidang manajemen usaha dan pemasaran melalui
kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan lapangan.
4. Mempercepat proses pemberdayaan ekonomi warga dengan
pemanfaatan Jaringan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah.
Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang memiliki
jaringan organisasi yang besar dan tersebar di hampir seluruh
wilayah Indonesia. Untuk mempercepat proses upaya
pemberdayaan ekonomi, maka setiap tingkatan dan jaringan
organisasi Muhammadiyah perlu berperan aktif dalam melancarkan
program-program pemberdayaan ekonomi. 5. Mengembangkan
sikap, perilaku, dan etika bisnis Islami yang membentuk pebisnis
Muhammadiyah yang penuh gairah, daya juang yang ikhlas, sabar,
dan istiqamah sebagai resultante dari ibadah zikir, fikir, dan ikhtiar.
Sudah tentu dan semestinya bagi Muhammadiyah untuk
memberikan didikan dan binaan tentang perilaku dan etika bisnis
Islami. Menurut Islam, kerja adalah ibadah kepada Allah, sama
halnya denga sholat. Seseorang yang bekerja akan bermental murni,
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sedangkan yang tidak bekerja akan langsung kehilangan kontak
dengan realitas, konsekuensi berikutnya ialah kemampuan mental
orang tersebut akan kurang manfaat. Etos kerja dan ketaatan
beragama saling mempengaruhi.58
Banyak analis menyatakan bahwa lemahnya perekonomian
rakyat di dunia Islam disebabkan oleh lemahnya etos kerja dan
tiadanya dukungan struktural. Atas dasar beberapa alasan di atas,
Muhammadiyah merasa perlu untuk terus mengembangkan
perilaku, etos kerja serta perjuangan yang disertai dengan
keikhlasan, kesabaran, dan istiqamah dalam memberdayakan
ekonomi masyarakat Islam khususnya dan Indonesia pada
umumnya. B. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Muhammadiyah
Gerakan pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah memberikan
imbas pada masalah teologi. Secara etimologi, teologi berarti
Tuhan (theos) dan makna (logos). HM. Mastum berpendapat
bahwa "teologi adalah kajian yang ingin memahami antara Tuhan
dengan manusia dan alam.‖ Jadi jelas bahwa antara Tuhan,
manusia, dan alam adalah satu kesatuan konsepsi teologis. Untuk
itu perlu adanya rumusan sekitar ruang lingkup teologi agar tidak
terjebak pada dinding keterbatasan teologi dan untuk menjawab
bahwa tidak ada kesenjangan antara teologi dengan masalah sosial
ekonomi. Dalam hal ini, Muhammadiyah telah merumuskan
masalah ekonomi menjadi salah satu dari beberapa misi
dakwahnya. Sebagai organisasi dakwah, pendidikan, dan sosial,
Muhammadiyah mendasarkan diri pada surat al- Ma'un. Pada
pokoknya, isi surat al- Ma'un tersebut menggugah tanggung jawab
sosial keagamaan kalangan ekonomi atas agar menyisihkan
sebagian kekayaan atau pendapatannya untuk diberikan kepada
yang berhak, terutama kaum miskin. Dalam perkembangan dan
kondisi masyarakat yang sudah berubah, peranan Muhammadiyah
sebagai organisasi tidak hanya sebagai pembangkit tanggung jawab
sosial ekonomi, namun juga harus dapat melakukan pemberdayaan,
Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammdiyah, Etos Kerja dan Etika
Berusaha Dalam Islam, (Jakarta: CV Kuning Mas, 1993), 47
58
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antara lain dengan mengembangkan Badan Usaha Milik
Muhammadiyah. Kepada lapisan bawah, Muhammadiyah
dihadapkan kepada tantangan untuk membangun etos kerja yang
sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, yang
tentunya etos kerja yang berlandaskan Islam.
Muhammadiyah juga harus memilki kepedulian terhadap
etika bisnis. Kegiatan bisnis sangat memntu usaha-usaha
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada pokoknya, kegiatan bisnis
meliputi perdagangan, pembelanjaan, dan pemberian informasi.
Kegiatan bisnis bagi Muhammadiyah merupakan bagian yang amat
penting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah mencapai
tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi Muhammadiyah akan
berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya, dengan upaya
menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran
yang semakin besar. Kegiatan amal usaha Muhammadiyah yang
paling menonjol adalah di bidang pendidikan dan kesehatan yang
pada dasarnya telah berkembang menjadi pusat bisnis, karena
dalam pengembangan badan amal usaha itu terjadi transaksi jual
beli barang dan jasa yang diperlukan oleh badan amal usaha
tersebut. Oleh sebab itu, Muhammadiyah perlu memikirkan secara
profesional gerakan ekonominya sehingga menjadi pusat gerakan
pemberdayaan ekonomi masyarakat.59 Setidaknya ada tiga
pendekatan yang dapat ditempuh oleh Muhammadiyah dalam
upaya memberdayakan ekonomi masyarakat.60 Pertama,
pendekatan struktural yang bertujuan mempengaruhi kebijaksanaan
publik agar terbuka akses rakyat terhadap sumber-sumber
ekonomi. Kedua, pendekatan fungsional dengan meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengalokasikan
secara efisien dan produktif sumber daya yang dapat dihimpun.
Ketiga, pendekatan kultural dengan mengembangkan nilai yang
memperkuat etos kerja dan etika bisnis.
Amin Abdullah, et.al., Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah,
(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000), 107-108
60 M. Dawam Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, 358-359
59
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Di samping itu, ada beberapa bidang kegiatan usaha yang
perlu menjadi focus perhatian gerakan ekonomi Muhammadiyah
untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain:61 1.
Lembaga Keuangan Uang yang dapat berputar di antara badan
amal usaha Muhammadiyah ini tentulah sudah amat besar. Sebagai
indikatornya, antara lain adalah pengadaan obat untuk Rumah sakit
milik Muhammadiyah di Jakarta, demikian pula pemasukan uang
SPP salah satu Universitas Muhammadiyah. Di mana lembaga
keuangan ini diharapkan bisa mengambil bentuk perbankan pada
umumnya atau lembaga keuangan lebih khusus untuk keperluan
internal dan pembiayaan serta pengembangan usaha. 2. Industri
Sektor industri yang perlu segera dikembangkan adalah industri
yang menunjang pengadaan barang atau perlengkapan yang
diperlukan secara rutin oleh badan amal usaha Muhammadiyah,
seperti industri obat-obatan, industri kertas, dan lain-lain. 3.
Trading Usaha trading ini dapat dilakukan dalam skala yang besar,
di mana basis penunjangnya sudah ada pada unit-unit usaha kecil,
kemudian dikelola secara modern menggunakan teknologi canggih.
Trading ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai
pihak. C. Model Pemberdayaan Ekonomi Muhammadiyah
Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonominya, memiliki
sejumlah paket program aksi pemberdayaan di antaranya sebagai
berikut:62
1. Membangun sentra kemandirian ekonomi umat di tingkat
Ranting dan cabang Yaitu dengan cara memberdayakan jama‘ah
yang ada pada tingkat ranting Muhammadiyah menjadi
kelompok swadaya masyarakat yang disebut sebagai Jama‘ah
Swadaya Muhammadiyah (JSM) yang terdiri dari 10-25 anggota
yang merupakan kerjasama warga Muhammadiyah dalam
menetapkan konsep tolong-menolong (ta'awun) di bidang
ekonomi dengan membentuk kelompok usaha bersama,
Amin Abdullah, et.al., Meretas Jalan baru Ekonomi Muhammadiyah, 109-111
Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammdiyah, Etos Kerja dan etika
Berusaha dalam islam, I-6.
61
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kelompok koperasi atau kelompok konsumen. Pada tingkat
cabang, Jama‘ah Swadaya Muhammadiyah yang telah
ditumbuhkan, diorganisasikan untuk membentuk Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) sebagai wadah kerjasama
Muhammadiyah dalam memecahkan masalah permodalan dan
pembiayaan pada potensi swadaya yang mereka miliki. LKM
yang dimaksud dapat membentuk Baitul Maal wat Tamwil
(BMT), dan Koperasi Simpan Pinjam. Selain membentuk LKM
di tingkat cabang, JSM secara bersama juga didorong untuk
mendirikan suatu Usaha Unggulan Jama‘ah (UUJ) sebagai
kegiatan usaha bersama pada sektor riil dalam bidang produksi
atau distribusi dengan mengutamakan peningkatan pengelolaan
sumber daya lokal untuk memanfaatkan peluang yang terbuka.
Wujud dari UUJ dapat berupa Perseroan Terbatas, CV, dan
lainnya.
2. Mengembangkan organisasi sekunder dan badan-badan usaha
pendukung tingkat daerah dan wilayah.[26] Untuk memperkuat
amal usaha di bidang ekonomi pada tingkat ranting dan cabang,
maka pada tingkat daerah dan wilayah ditumbuhkan dan
dikembangkan badan-badan usaha sekunder yang dapat
berwujud organisasi sekunder koperasi, Badan Usaha Milik
Muhammadiyah (BUMM) dan Lembaga Pengembangan
Swadaya Masyarakat (LPSM).
3. Mengembangkan infrastruktur ekonomi, lembaga, dan
instrumen pendukung di tingkat pusat. Majelis ekonomi di
tingkat pusat bertugas menumbuhkan infrastruktur ekonomi
Muhammadiyah dalam rangka mendukung berbagai kegiatan
usaha ekonomi yang dilancarkan sejak dari tingkat ranting
sampai tingkat wilayah. Infrastruktur ekonomi Muhammadiyah
pertama yang sudah dibangun adalah mendirikan sebuah Badan
Usaha Milik Muhammadiyah sebagai holding company, yang
dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mendukung Usaha
Unggulan Jama‘ah. Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang
dimaksud adalah PT. Solar Global Internasional, salah satu
54 ~ Antara Puritanisme dan Kapitalisme

Puritanisme dan Kapitalisme

kegiatan usaha yang tengah dirintis oleh PT. SGI adalah
mendirikan pusat distribusi untuk kemudian mengajak warga
Muhammadiyah mendirikan usaha unggulan jama‘ah berupa
outlet dan grosir yang diberi nama MARKAZ. Infrastruktur
ekonomi kedua yang saat ini sedang dibangun yaitu sistem
JAMIAH (Jaringan Ekonomi Muhammadiyah) yang antara lain
dilaksanakan dengan mempersiapkan teknologi informasi
dengan menggunakan jaringan internet. Melalui IT JAMIAH
yang diharapkan mulai terwujud, berbagai amal usaha akan
dapat dirangkai menjadi satu jaringan kerja sama (network) di
bidang ekonomi dan pada bidang-bidang lainnya yang akan
dikembangkan secara bertahap. Infrastruktur ekonomi ketiga
yang sudah diciptakan dan telah diluncurkan adalah KATAM
(Kartu Tabungan Muslim) yang dirancang untuk sekaligus
menjadi pengganti Kartu Anggota Muhammadiyah. KATAM
disiapkan secara khusus untuk warga dan simpatisan
Muhammadiyah dengan sejumlah manfaat tambahan antara lain
sebagai kartu asuransi kesehatan dan kecelakaan. KATAM juga
menjadi instrumen untuk menghimpun dana bagi persyarikatan
guna mewujudkan kemandirian secara finansial dan mampu
meningkatkan amal usahanya di bidang sosial, pendidikan,
kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Selanjutnya, untuk mendukung program pemberdayaan
ekonomi masyarakat secara luas, diperlukan adanya lembaga yang
berfungsi menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kepada
LKM, UUJ serta warga masyarakat selaku pengusaha kecil secara
profesional. Untuk tujuan tersebut, Majelis PP. Muhammadiyah
membentuk suatu lembaga pengembangan usaha kecil dan
kewirausahaan yang diberi nama Pusat Pengembangan Pengusaha
Kecil dan Kewirausahaan Muhammadiyah (P3K2M) yang
mekanismenya berdasarkan atas kemandirian, baik dalam
pengelolaan kegiatan maupun pencarian dana. Penutup
Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk
meningkatkan kemampuan potensi masyarakat dalam kegiatan
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ekonomi.
Muhammadiyah
sebagai
persyarikatan
yang
menempatkan diri sebagai gerakan amar ma‘ruf nahi munkar dalam
masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan suatu
masyarakat yang memiliki sistem kelembagaan dalam mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur dalam ridha Allah SWT.
Strategi pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah mencakup
upaya membangun kesadaran tentang kekuatan ekonomi umat
pada tingkat lokal dengan pendekatan partisipasi menuju
kemandirian, pembentukan, dan pengembangan kelembagaan
masyarakat di bidang ekonomi, peningkatan kapabilitas anggota
selaku pengusaha kecil, dan pengembangan sikap, perilaku, dan
etika bisnis Islami yang membentuk pebisnis Muhammadiyah yang
penuh gairah dan daya juang yang ikhlas dan istiqomah. Langkah
yang telah dilakukan Muhammadiyah dalam pemberdayaan
ekonomi masyarakat di antaranya, dengan membentuk Jaringan
Swadaya Masyarakat (JSM) di tingkat ranting dan Usaha Unggulan
Jama‘ah (UUJ) di tingkat cabang. Sedangkan di tingkat wilayah,
Muhammadiyah membentuk Badan Usaha Milik Muhammadiyah
(BUMM). Pada tingkat pusat, Muhammadiyah sedang
menumbuhkan sejumlah infrastruktur ekonomi dengan mendirikan
outlet dan grosir yang bernama MARKAZ dan membangun sistem
JAMIAH (Jaringan Ekonomi Muhammadiyah). Di mana peranan
Muhammadiyah dalam pengembangan sumber daya manusia telah
berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan semakin tingginya sumber daya yang dimiliki maka
pemberdayaan ekonomi masyarakat akan dapat terus meningkat.
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BAB III
RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH
A. Amal Usaha Bidang Kesehatan Muhammadiyah
Jiwa ekonomi Muhammadiyah sudah terlihat dari profil
kehidupan pendirinya. Adalah KH. Ahmad Dahlan yang bekerja
sebagai pedagang batik (bussinessman) di samping kegiatan sehariharinya sebagai guru mengaji dan khatib. KH. Ahmad Dahlan
sering melakukan perjalan-an ke berbagai kota untuk berdagang.
Dalam perjalanan bisnisnya, KH. Ahmad Dahlan selalu membawa
misi dakwah Islamiyah. Naluri dan aktivitas bisnisnya tentu disinari
oleh ajaran Islam, sehingga tingkah laku yang dilakukannya
dicontoh dan menjadi inspirasi bagi para pengikutnya. 1
Kepada para aktivis organisasi dan para pendukung
gerakannya, KH. Ahmad Dahlan berwanti-wanti: ―Hiduphidupilah
Muhammad-iyah,
dan
jangan
hidup
dari
Muhammadiyah‖. Himbauan ini menimbul-kan konsekuensi
tertentu. Warga Muhammadiyah tidak bisa memper-juangkan
kepentingan ekonominya lewat organisasi ini. Mereka hanya
menyumbangkan harta dan tenaganya untuk dakwah dan amal
usaha, misalnya mendirikan sekolah dan panti asuhan anak yatim
piatu atau menyantuni fakir miskin. 2
Lebih lanjut Dawam mengatakan, konsekuensi yang lain
adalah bahwa untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya,
mereka harus memajukan usahanya agar bisa membayar zakat,
shadaqah, infaq atau memberi wakaf, warga Muhammadiyah harus
1 Sutia Budi, Gerakan Ekonomi Muhammadiyah: Sebuah Gugatan, Jurnal
Equilibrium Vol. 2, No. 3, 2007.
2 Dawam Raharjo, ―Dimensi Ekonomi dalam Masyarakat Utama‖, (Jakarta:
Perkasa & PP Muhammadiyah, 1995), 48.
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menengok ke organisasi lain. Pada waktu itu, yang bergerak di
bidang sosial-ekonomi adalah Sarekat Dagang Islam (SDI),
kemudian bernama Sarekat Islam (SI) itu. Itulah sebabnya warga
Muhammadiyah sering berganda keanggotaan, Muhammadiyah
dan Sarekat Islam.
Warga Muhammadiyah di kota-kota Industri, seperti
Yogyakarta, Pekalongan, Solo, Tasikmalaya, Tulungagung, dan
kota lainnya meru-pakan tulang punggung gerakan koperasi,
terutama koperasi batik. Tetapi aktivitas mereka tidak atas nama
Muhammadiyah, walaupun langkah tokoh-tokoh koperasi tersebut
sangat jelas keberpihakannya kepada Muhammadiyah.
Dari ulasan di atas, jelaslah bahwa Muhammadiyah lahir dari
para pedagang (entrepreneur), dan ternyata para pengurus
Muhammadiyah pada perkembangannya hingga mencapai tingkat
kejayaan, juga lebih didominasi oleh para pebisnis yang memiliki
misi yang jelas terhadap perjuangan amar ma‟ruf nahi munkar. Fakta
tersebut tentu berimplikasi positif pada eksistensi lembaga dan
pemberdayaan ekonomi bagi tubuh Muhammadiyah.
Musthafa Kamal Pasha mengemukakan bahwa dengan
maksud dan tujuan Muhammadiyah yang luas dan besar itu, luas
dan besar pula amal usaha Muhammadiyah. Sudah barang tentu
pada mula-mula usahanya belum sebesar yang ada sekarang ini,
lebih-lebih pada saat itu banyak pula rintangan dan halangan yang
dihadapi, baik dari ulama-ulama yang belum dapat menerima cara
pemahaman agama Islam KH Ahmad Dahlan, maupun kaum
pemegang adat yang gigih mempertahankan tradisi nenekmoyangnya. Segala rintangan dan halangan tersebut, sama sekali
tak mengurangi usaha Muhammadiyah. Dengan segala kesabaran
dan keuletannya, KH. Ahmad Dahlan terus berusaha mengatasinya
tanpa memperhatikan betapa beratnya rintangan dan halangan.3
KH. Ahmad Dahlan juga selalu mengajarkan dalam
Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, ―Muhammadiyah
sebagai Gerakan Islam– dalam Perspektif Historis dan Ideologis‖, LPPI UMY,
Yogyakarta, 2003), 135.
3
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pengajiannya bahwa Islam tidak hanya bersifat ucapan, akan tetapi
harus diaplikasi-kan dalam serangkaian aksi nyata berupa amalan
yang konkrit dalam berbagai bidang. Sebagai organisasi gerakan
Islam, di samping mengem-bangkan bidang pendidikan,
sebenarnya Muhammadiyah pun telah merintis gerakan-gerakan
sosial
sejak
didirikan.
Namun
secara
kelem-bagaan,
Muhammadiyah baru melakukan aksi sosial berupa pembagian
zakat fitrah khususnya untuk fakir miskin sejak tahun 1926. Pada
tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1921, Muhammadiyah
memprogramkan perbaikan ekonomi rakyat, salah satunya adalah
dengan membentuk komisi penyaluran tenaga kerja pada tahun
1930. Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1959 mulai dibentuk
jama‟ah Muhammadiyah di setiap cabang dan terbentuknya dana
dakwah.
Usaha Muhammadiyah memperbaiki ekonomi anggota dan
umat mendorong rencana kongres besar produksi dan niaga
Muhammadiyah pada tahun 1966. Dua tahun berikutnya, tahun
1968, Muktamar ke-37 di Yogyakarta menetapkan program
Pemasa (Pembangunan Masyarakat Desa), sehingga dibentuk Biro
pemasa sebagai pelaksana. Pokok pan-dangan Muhammadiyah
terhadap pembangunan desa tersebut meru-pakan strategi dakwah
pengembangan masyarakat yang berorientasi pedesaan. Selanjutnya
dalam menanggapi permasalahan bidang eko-nomi khususnya
Bank, Muhammadiyah menetapkan bahwa bunga Bank yang
dikelola oleh swasta hukumnya haram. Sementara Bank Pemerintah, Muhammadiyah mengambil keputusan bahwa hukumnya
mutasyabihaat.4
Dalam hal kerjasama dalam bidang perbankan,
Muhammadiyah pernah menandatangani kerjasama dengan Bank
Rakyat Indonesia di Jakarta. Pertimbangan sikap Muhammadiyah
terhadap bunga Bank dan kerjasama tersebut waktu itu adalah
Abdul Munir Mulkhan, ―Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan
Muhammadiyah dalam Perpektif Perubahan Sosial‖, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),
115.
4
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kepentingan umum. Permasalahan ekonomi dan bank kembali
muncul ke permukaan dalam Muktamar Tarjih di Malang pada
tahun 1989 dalam pokok acara Asuransi dan Koperasi Simpan
Pinjam.
Program-program ekonomi yang dirancang ternyata menjadi
dorongan untuk terbentuknya Majelis Ekonomi Muhammadiyah.
Penegasan peran Muhammadiyah untuk terlibat dalam
problematika perekonomian nasional, terlahir pada Muktamar ke41 di Solo tahun 1985 dengan terbentuknya Majelis Ekonomi
Muhammadiyah secara resmi. Namun yang sangat disayangkan
adalah perkembangan Majelis Ekonomi tersebut mengalami
kevakuman lebih dari sepuluh tahun. Anwar Ali Akbar dan Mas‘ud
(2002:117) mengemukakan bahwa kevakuman majelis ini karena
memang hanya diorientasikan sebagai advokasi bagi problemproblem perekonomian nasional. Sadar akan hal itu, tepatnya pada
Muktamar ke-43 di Banda Aceh, akhirnya nama Majelis Ekonomi
Muhammadiyah diubah menjadi Majelis Pembina Ekonomi
Muhammadiyah (MPEM). Tentunya hal ini mempunyai tujuan
agar terjadi perubahan orientasi yang terfokus pada misi pemberdayaan dan pembinaan ekonomi umat.
Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah di bawah
kepemimpinan Amien Rais merumuskan visi dan misinya ke dalam
tiga jalur, yaitu: 1) mengembangkan badan usaha milik
Muhammadiyah (BUMM) yang merepresentasikan kekuatan
ekonomi organisasi Muhammadiyah, 2) mengembangkan wadah
koperasi bagi anggota Muhammadiyah, dan 3) memberdayakan
angota
Muhammadiyah
di
bidang
ekonomi
dengan
mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah.
Dalam upaya membumikan visi dan misi guna terciptanya
pember-dayaan ekonomi umat, pada dasarnya Muhammadiyah
telah memiliki modal yang memadai. Sebagaimana dikemukakan
Anwar Ali Akbar dan Mas‘ud (2002:117), selama ini
Muhammadiyah sudah banyak me-miliki aset atau sumberdaya
yang bisa dijadikan modal, diantaranya: pertama, sumberdaya
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manusia. Sebagai organisasi yang berbasis massa masyarakat
perkotaan, Muhammadiyah mempunyai SDM maju yang sangat
beragam dan berpendidikan; kedua, lembaga yang telah didirikan.
Pada awal perkembangannya, Muhammadiyah telah berhasil
mendirikan berbagai macam bangunan sesuai dengan fungsi dan
orientasi masing-masing yang juga bisa dioptimalkan sebagai
wadah pemberdayaan eko-nomi umat; ketiga, organisasi
Muhammadiyah, dari pusat sampai ke ranting. Majelis Pembina
Ekonomi Muhammadiyah (MPEM) kembali berubah nama
menjadi Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah pada Muktamar ke44 di Jakarta.
Namun, sebagaimana diungkap Mu‘arif, dalam persoalan
ekonomi ini, Persyarikatan Muhammadiyah mengalami posisi
dilematis. Di satu sisi, visi ekonomi ketika hendak membangun
perekonomian yang tangguh haruslah didasarkan pada
profesionalisme. Adapun untuk mengantarkannya pada
profesionalisme itu biasanya menggunakan cara yang mengarah
pada dunia bisnis kapitalis. Hal ini tentunya bertolak belakang
dengan visi kerakyatan yang pada awal berdirinya persyari-katan
menjadi agenda utama.5
Muhammadiyah saat ini telah masuk pada masa abad
keduanya. Dalam abad pertama, dimulai dari awal kelahirannya,
Muhammadiyah sebagai suatu perkumpulan telah menetapkan
visinya untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang diridhai Allah SWT
(baca: masyarakat utama yang sejahtera lahir dan batin).
Untuk mencapai visi ini, Muhammadiyah menegaskan misi
utamanya sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi
mungkar yang dilandaskan pada teologi al-Ma‘un. Sangat wajar bila
sejak awal kelahirannya, Muhammadiyah lebih banyak bergerak
dalam bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan dalam
mengimplementasikan misi dakwahnya, dan ini berlangsung selama
Mu‘arif, ―Meruwat Muhammadiyah– Kritik Seabad Pembaruan Islam di
Indonesia‖, Pilar (Yogyakarta: Religia, 2005), 223.
5
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satu abad.
Maka, tidaklah mengherankan bila saat ini Muhammadiyah
telah memiliki amal usaha yang demikian banyak, antara lain, 3.370
taman kanak-kanak, 2.899 SD dan MI, 1.761 SMP dan MTs, 941
SMK dan SMA, 67 pondok pesantren, 174 perguruan tinggi, 389
rumah sakit dan balai pengobatan, serta 330 panti asuhan. Lebih
dari 100 lembaga ZIS (data tahun 2009).
Dengan
amal
usaha
yang
sedemikian banyak,
Muhammadiyah merupakan bagian penting dari pembangunan
bangsa. Gerakan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, sosial,
dan kesehatan menjadi rujukan bagi program pembangunan
pemerintah. Pada satu dekade terakhir, gerakan Muhammadiyah
tidak lagi menjadi gerakan penting dan dipentingkan meskipun
masih memiliki amal usaha yang begitu banyak. Bahkan, gerakan
Muhammadiyah sepertinya semakin dijauhi dari visinya sendiri.
Lihat saja "masyarakat sejahtera" --dalam perspektif ekonomi-semakin jauh dari kenyataan. Rakyat miskin semakin bertambah,
pengangguran terus meningkat, petani semakin kehilangan lahan
dan kebun, dan rasio Gini Indonesia mencapai 0,43 persen.
Sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan Muhammadiyah tidak
optimal meningkatkan human development index bangsa
Indonesia.
Menjauhnya gerakan Muhammadiyah dari visinya sendiri
disebabkan pemahaman warga Muhammadiyah terhadap teologi
al-Ma‘un, yang hanya sebatas pelaksanaan ibadah mahdhah,
memberi sedekah, infak, dan menyantuni anak yatim sebagai
bentuk pengguguran kewajiban secara personal. Padahal, bila dikaji
dan dipahami komprehensif, teologi al-Ma‘un mengajarkan kepada
umat (khusunya warga Muhammadiyah) pada dua dimensi ibadah
sekaligus, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah muamalah (al-amal aliqtishadiyah), ibadah untuk menyejahterakan dan menghilangkan
kemiskinan umat.6
Syafrudin Anhar, Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP
Muhammadiyah 2010–2015
6
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Ketika membahas kemiskinan dan kesejahteraan, di situ kita
mesti membicarakan aktivitas dan gerakan ekonomi dan
perekonomian. Aktivitas ekonomi atau perekonomian adalah
sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan atau
pembangunan suatu masyarakat atau negara. Dan saat ini, bangsabangsa di dunia sedang dalam kondisi globalisasi ekonomi.
Globalisasi ekonomi mengubah tatanan kehidupan
masyarakat yang menghilangkan batas-batas kultural, geografis, dan
ekologis, termasuk aktivitas ekonomi dan perekonomian. Dalam
globalisasi ekonomi, batas-batas negara tidak lagi penting. Yang
berlaku adalah instrumen perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi.Instrumen tersebut, antara lain, investasi, industri,
teknologi informasi, dan individual consumers. Instrumen ini
sangat
memengaruhi
pertumbuhan
dan
pembangunan
perekonomian suatu negara. Jika tidak memiliki itu semua, negara
tersebut hanya sebagai pasar bagi negara lain.
Pada sektor finansial, Muhammadiyah memiliki cash flow/
dan aset yang luar biasa besar. Diperkirakan cash flow
Muhammadiyah mencapai Rp 15 triliun dan aset tidak bergeraknya
Rp 80 triliun–Rp 85 triliun. Sumber daya finansial dan aset ini
dapat dikonsolidasikan, diintegrasikan dengan sumber daya lain,
seperti dengan 174 perguruan tinggi, baitut tamwil Muhammadiyah
atau BPRS milik Muhammadiyah untuk penciptaan, peningkatan,
dan pengembangan industri dan teknologi informasi. Sumber daya
anggota, kader, dan simpatisannya yang mencapai 30 juta orang
merupakan individual consumers sebagai market table-nya. Bila
tidak ingin tergulung arus globalisasi ekonomi, dengan segala
potensi ekonomi yang dimiliki, Muhammadiyah harus berani dan
mampu menggerakkan aktivitas amal usaha dan organisasinya
melalui pemupukan investasi, pembangunan industri sebagai
penunjang amal usaha di bidang pendidikan maupun kesehatan,
serta membangun sistem ekonomi jamaah sebagai bentuk
konsolidasi warga, anggota, kader, dan simpatisan Muhammadiyah.
Upaya ini merupakan bentuk reinterpretasi pengamalan
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teologi al-Maun dalam dimensi ibadah muamalah sebagai jalan
menciptakan kesejahteraan umat dan mengurangi tingkat
kemiskinan sebagaimana yang menjadi visi Muhammadiyah. Ini
harus menjadi agenda dan rencana aktivitas gerakan ekonomi
Muhammadiyah dalam menapaki abad kedua.
Dalam bidang sosial kemasyarakatan Muhammadiyah
mendirikan banyak poliklinik, rumah sakit maupun yayasan panti
asuhan. Sejarah Rumah sakit yang didirikan Muhammadiyah
berawal dari PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) pada tahun
1923 Oleh HM Sudjak. Awalnya PKO didirikan terutama
menolong kesehatan kaum Duafa. Dalam perkembangannya tahun
1980-an PKO berubah menjadi PKU (Pembina kesejahteraan
umat).
Pimpinan persyarikatan dibantu oleh 13 Majelis dan 8
lembaga. Majelis yang bertugas mengurusi kesehatan dan
kesejahteraan umat adalah MPKU (Majelis Pembina Kesehatan
Umum). MPKU periode 2010-2015 mempunyai visi:
Berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan
yang unggul berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO)
sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup
masyarakat khususnya kaum dhu'afa sebagai aktualisasi dakwah
Muhammadiyah Kegiatannya MPKU tersebut antara lain:
1. Perintisan Amal Usaha Kesehatan di Daerah – Daerah
Sosialisasi Sosialisasi Visi dan Misi Program kesehatan
Muhammadiyah
2. Penyusunan dan pengelolaan Data Base Amal Usaha
Kesehatan Muhammadiyah
3. Sosialisasi Pedoman penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan
(seminar/workshop)
4. Asessement, Workshop dan pelatihan Peningkatkan klasifikasi RS Muhammadiyah/Aisyiyah
5. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan kesehatan sebagai
fungsi da'wah dan sosial di AUMKES (workshop bagi RS, BP,
RB dan MPKUI Daerah)
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6. Pembentukan dan pengembangan jaringan program
pengembangan kesehatan masyarakat (hingga skala nasional
dan intemasional, meliputi: Promosi Kesehat-an, Desa Siaga
(Qoryah Thayyibah), Sadar Gizi, Kespro dan Family Planning,
Tobacco Control, Penyakit Menular (Flu Burung, HIV Aids,
Malaria, TB, dsb), PHBS.
7. Pembentukan Jaringan Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan Balai
Pengobatan berskala Regional
8. Pembentukan Jaringan Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan Balai
Pengobatan berskala nasional
9. Penyelenggaraan Teaching Hospital Utama di setiap Lembaga
pendidikan Kesehatan Muhammadiyah/ Aisyiyah
10. Pertemuan Organisasi kesehatan Internasional
11. Seminar dan pelatihan peningkatan kompetensi Pimpinan
AUMKES
12. Membangun Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk
pendidikan Manajemen RS
13. Seminar dan pelatihan Staff AUMKES terkait Isu Kesehatan
masyarakat dan Promosi Kesehatan
14. Pelatihan penanggulangan Bencana bagi Tim Tanggap Darurat
di Lingkungan RS
15. Workshop Sistem Kompetensi SDI
16. Pelatihan Sosialisasi Sistem Kompetensi SDI
17. Pengiriman
pendidikan dokter
spesialis
dari
RS
Muhammadiyah
18. Peningkatan pengalaman kerja SDI Aumkes dengan
pengiriman kerja ke Luar Negeri
19. Workshop dan Sosialisasi Pendayagunaan Lulusan Perguruan
Tinggi Kesehatan Muhammadiyah di Amal Usaha Kesehatan
20. Pembentukan Ikatan Karyawan Kesehatan Muhammadiyah
dan
Aisyiyah
Dengan tersebut di atas, peran MPKU dalam memajukan
kesehtan bangsa umumnya dan warga muhammadiyah khususnya
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sudah sangat luar biasa. Yang perlu dilakukan. lagi adalah
monitoring
kegiatan dan evaluasi kegiatankegiatan diatas. Jangan sampai terjadi
kegiatan tersebut tajam dalam perumusan tetapi tumpul dalam
pelaksanaanya Sampai 2015 data RS Muhamadiyah/KBIA/BP/RS
bersalin yang dimiliki Muhammadiyah mencapai 457. Banyaknya
RS Muhammadiyah dan PKU Muhammadiyah ini berkat kerja
keras MPKU dalam menjalankan program program di atas. Tetapi
banyaknya rumah sakit dan klinik pengobatan ini tidak serta merta
membawa
implikasi
peningkatan
kese-hatan
warga
muhammadiyah. Sebagian masyarakat belum melihat kontribusi
nyata Muhammadiyah (RS Muhammadiyah) untuk secara aktif
membina kesehatan warga Muhammadiyah. Anggapan yang selama
ini muncul adalah RS muhammadiyah lebih bersifat pasif,
menerima kedatangan pasien, mengobati pasien sakit, sementara
keterlibatan dalam preventif tidak begi tu nyata. Juga belum ada
usaha RS untuk: secara aktif mendata warga muhammaditah
dengan status kesehatannya, secara aktif melakukan usaha-usaha
peningkatan kesehatan terhadap warga muhammaiyah.
Kesan yang selama ini muncul adalah RS Muhammadiyah
yang dianggap sebagai AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) lebih
dominan sebagai usaha dari pada sebagai amal. Tarif yang mahal
dan "tiada beda" dengan RS lain menjadi contoh bahwa tujuan
usaha lebih mendominasi ibanding amal terutama untuk warga
muhammadiyah.
Dengan
kondisi
seperti
ini
Warga
Muhammadiyah kurang bisa merasakan kemanfaatan terhadap
keberadaan RS muhammadiyah karena RS Muhammadiyah
dianggap tiada beda dengan RS lain terutama dalam hal biaya.
Kalau hal ini benar, maka sudah ada distorsi dari maksud dan
tujuan didirikan Muhammadiyah yaitu untuk mewujudkan
masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Hal ini mengandung arti
bahwa semua AUMKES juga merupakan bagian dari dakwah
islam, yaitu beramal untuk kemaslahatan umat.
Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini,
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Muhammadiyah kurang maksimal dalam membuat programprogram terobosan, seperti memanfaatkan biro perjalanan dalam
wisata pengobatan (health tourism and traveler medicine). Dua
model ini sebenamya menarik untuk dikembangkan dibidang
kesehatan.
Solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan peran
muhammadiyah dalam bidang kesehatan yang berkemajuan adalah:
1. PP Muhammadiyah mulai merancang Sistem kesehatan
Muhammadiyah yang terintegrasi vertical maupun horizontal
dengan e-hospital system
2. RS lebih mengedepankan amal dibanding tujuan profit,
sehingga masyarakat umum memandang RS muhammadiyah
sebagai RS yang baik pelayanannya, berkualitas, lebih islami
dengan biaya yang sangat terjangkau. Hal ini akan otomatis
berimplikasi sebagai dakwah islam muhammadiyah (bil hal)
3. Data base warga muhammadiyah terekam dalam data base RS
sakit Muhammadiyah minimal dalam skala regional dan idealnya
dalam skala nasional. Halini akan mempermudah akses warga
Muhammadiyah ketika berobat di RS Muhammadiyah
dimanapun dia berada.
4. Pemantauan aktif RS Muhammadiyah terhadap kesehatan warga
muha-mmadiyah yang bisa didelegasikan pada cabang- cabang
poliklinik umum Muhammadiyah di tingkat kecamatan.
5. Dengan era globalisasi dan digitalisasi saat ini, maka health
tourism maupun travel medicine menjadi keniscayaan.
Muhamadiyah harus menjadi pelopor dalam health tourism
maupun travel medicine tersebut, bukan semata-mata untuk
profit oriented tetapi juga amal oriented.
6. Walupun ada BPJS, dana sehat muhammadiyah tetap diaktifkan
untuk mengganti biaya yang tidak tercover BPJS atau adanya
naik kelas dalam rawat inap terutama bagi warga
Muhammadiyah dan sebagai subsidi pembiayaan kesehatan bagi
warga muhammadiyah maupun warga umum yang kurang
mampu maupun yatim piatu.
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7. Sinkronisasi Program kesehatan Muhammadiyah dengan
program-program kesehatan pemerintah
Peningkatan system 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. Adapun kegiatan yang dilakukan:
1. Membuat Model RS yang unggul dan Islami untuk masingmasing Kelas RS
2. Menyusun Standar Sistem Informasi RSMA
3. Melakukan audit Manajemen dan Keuangan RSMA
4. Mengembangkan
standard
peran
RS/AUK dalam
Pengembangan
5. Kesehatan Masyarakat (a.l. PKRS, PHBS, dsb)
6. Internalisasi Standard peran RS/AUK dalam upaya
program Kesmas sudah terinternalisasi
7. Seluruh
RS/AUMKes
melaksanakan
kegiatan
Pengembangan Kesehatan Masyarakat (min: PKRS dan
PHBS)
8. Mengembangkan model RS Sayang Ibu / RS pro ASI
9. Mengembangkan model dan RS Standar peduli
dhu‘afa/mustadh‘afin
10. Pendampingan Perumusan regulasi PP Muhammadiyah dalam
bidang Kesehatan
11. Pendampingan perumusan regulasi MPKU
12. Pengkajian regulasi pemerintah dalam bidang kesehatan
13. Sosialisasi pengawasan dan pendampingan implementasi
regulasi Persyarikatan tentang kesehatan di lingkungan AUK
dan jenjang kepemimpinan persyarikatan
14. Sosialisasi dan pendampingan implementasi regulasi
pemerintah dalam bidang kesehtan di lingkungan AUK dan
jenjang kepemimpinan persyarikatan
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15. Workshop tentang pembinaan SDI kesehatan
Dalam rangka mewujudkan visi-misinya RSM membangun
jaringan pelayanan kesehatan Muhammadiyah yang mendorong
bagi terciptanya daya dukung kekuatan pelayanan yang kuat,
strategis dan cepat kepada masyarakat akar rumput. Adapun
bentuk kegiatannya adalah:
1. Benchmark dengan rumahsakit-rumahsakit yang unggul dan
unik di dalam dan di luar negeri
2. Revitalisasi Peran KORSMA dalam pengembangan AUM
Kesehatan
3. Penguatan Jejaring Kersama RS – FK PTM – Klinik
Muh/Aisyiyah (Sister Hospital)
4. Membangun jejaring RSMA tipe C/D dengan FKTP
(Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Keluarga, Bidan Praktek)
di sekitarnya
5. Mewujudkan kemitraan AUM-Kes dan AUM-Sos
6. Melakukan temu koordinasi dengan Kementrian/Lembaga
Negara yang terkait (KemKes, BNN, BKKBN, dsb)
7. Mengadakan pertemuan koordinasi dengan pihak-pihak
swasta yg punya kepedulian terhadap kesehatan masyarakat
8. Melaksanakan Pertemuan koordinasi dengan funding program
kesehatan masyarakat, baik yang sudah bekerjasama, maupun
yang belum untuk menjajagi kerjasama baru
9. Mengembangkan Forum masyarakat peduli kesehatan
10. Mengembangkan jejaring pendidikan penelitian dan
pengembangan program dengan PTM (Academic Health
Care) terkait: Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Ibu dan
Anak, Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, Malaria, HIV,
dsb).
11. Penanggulangan Rokok, Alkohol dan Narkoba
12. Pertemuan Kordinasi Intensif antara RS Pembina dan
FKPTM untuk distribusi Tenaga Kesehatan di AUK
13. Pendampingan dan Koordinasi Program Wajib Kerja lulusan
FK PTM
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14. Workshop Perumusan Regulasi tentang pemanfaatan lulusan
FKPTM di lingkungan AUK
15. Pendampingan Perumusan MoU Antara MPKU dengan
berbagai pihak Eksternal
16. Pendampingan kerjasama RSMA dengan BPJS
17. Membuat Jejaring pembelian obat-obatan dan alkes yang
banyak digunakan di RSMA
18. Membuat jejaring pemeliharaan alat kesehatan
B. Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung
RS Muhammadiyah Bandung Tulungagung yakni satu dari
sekian Rumah Sakit milik Muhammadiyah Tulungagung yang
berbentuk RSU, dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Bandung. Rumah Sakit ini telah teregistrasi sejak 04/04/2012
dengan Nomor Surat Izin 003/RS/103/IV/2015 dan Tanggal
Surat Izin 29/04/2015 dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung dengan Sifat Tetap, dan berlaku sampai 2020.
Setelah melangsungkan Proses AKREDITASI RS Seluruh
Indonesia dengan proses akhirnya diberikan status Akreditasi
Rumah Sakit. RSU ini beralamat di Jl. Panglima Sudirman no. 42,
Ds. Mergayu, Kec. Bandung, kab. Tulungagung, Tulungagung,
Indonesia.
Jl. Panglima Sudirman no. 42, Ds. Mergayu, Kec. Bandung,
kab. Tulungagung 66274, Telepon: (0355) 532760 Fax: (0355)
533235. Type: RSU, Nomor Kode: 3504071S, Kelas: NONKL.
Pengelola: Organisasi Islam Muhammadiyah.
RSU Muhammadiyah Bandung Tulungagung merupakan
salah satu jenis Rumah sakit umum di negara kesatuan republik
indonesia dengan kode RS 3504071 yang pada tanggal
16/03/2017 tergolong dalam kelas RS D dipimpin oleh direktur
dr. Abu Mardah, RSU terselenggara oleh Organisasi Islam
indonesia, kita bisa berkunjung ke alamat rumah sakit RSU
Muhammadiyah Bandung Tulungagung Jl. Panglima Sudirman no.
42, Ds. Mergayu, Kec. Bandung, kab. Tulungagung Tulungagung
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indonesia kode pos 66274 telpon (0355) 532760.
Data
tersebut
menurut
update
regitrasi
RSU
Muhammadiyah Bandung Tulungagung di kementerian kesehetan
(kemenkes) web rumah sakit online pada tanggal 16/03/2017
dengan tgl registrasi 04-April-2012, jadi data tersebut bisa
berubah menyesuaikan kondisi RS dalam membangun serta
meningkatkan jumlah sarana prasana, dokter serta tenaga kerja
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang
datang ke alamat RSU Muhammadiyah Bandung Tulungagung di
Jl. Panglima Sudirman no. 42, Ds. Mergayu, Kec. Bandung, kab.
Tulungagung Tulungagung dengan kode pos 66274 telpon (0355)
532760 fax (0355) 533235 email rsum_bandung@yahoo.co.id
telpon humas serta website resminya , semoga informasi di
alamatrumahsakit.com ini bisa bermanfaat.
Visi misi: Terwujudnya Rumah Sakit Umum yang
Professional, Modern dan Islami sebagai perwujudan dari iman dan
ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan misinya: memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara professional.
Melaksanakan dakwah Islamiyah amar ma‘ruf nahi munkar.
Mewujudkan citra Islami seluruh fasilitas dan sumber daya insani.
Mujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal bagi semua
lapisan masyarakat dalam rangka terwujudnya masyarakat utama,
adil dan makmur yang diridhoi Alloh SWT, melalui pendekatan
preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan
secara menyeluruh. Seluruh bagian di rumah sakit termasuk
program pelayanan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung
Tulungagung sebagai langkah awal akreditasi yang akan dijalankan.
Layananku Ibadahku
C. Sejarah Singkat RSMB
Sejarah berdirinya Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung
(RSMB) dimulai dari keprihatinan pengurus cabang yang melihat
lembaga pendidikan MTS Muhammadiyah sepi peminat padahal
telah memiliki banyak ruang kelas. Ruang kelas ini sempat dipakai
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untuk mendirikan play group dan taman kanak-kanak, namun
karena pengelolanya ternyata tidak seideologi dengan
Muhammadiyah maka Surya Melati direbut orang lain. Maka PCM
Sepakat memanfaatkan lokasi tersebut untuk membesarkan rumah
sakit. Seperti penuturan Abu Syaibah:
―Ketika itu kita (PCM) bapak Hamamudi (alm) dan setelah tapat
perdana pimpinan terpilih forum menugasi saya (Abu Syaibah)
sebagai ketua majelis kesehatan. Padasuatu saat rapat
mengagendakan pendidikan MTS Muhammadiyah yang semakin
hari makin semakin kurus, tak ada minat dan hiroh simpatisan dari
warga, apalagi sejak adanya MTS Negeri filial saat itu yang seatap
dg MTSM. Kenyataan AUM pendidikan secara kwantitas kalah dg
sekolah lain. Dengan basa jawa saya bilang, ― mathue
Muhammadiyah bandung duwe aum sing ndak iso ditututi karo
ormas liyo, lalu bapk2 tanya opo mathue?‖ Lalu saya jawab yo
rumah sakit alasan saya ..dakwah bisa lewat kesehatan pelayanan
yang Islami. Agar misi dakwah RS Muhammadiyah maka atas
arahan Dinkes kita membentuk stuktur yaitu direktur umun saya,
direktur sarana prasarana pak Hamamudi, direktur SFM pak
Adiman dan direktur pelayanan medis dr Ana Herawati. Dalam
perjalanannya RS ini pernah berganti nama Saras Mulyo.
Kemudian diera ketua PCM Imam Ahmadi kita ubah namanya
menjadi Rumah Sakit Muhammadiyah Bandun (RSMB).7

Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Tulungagung adalah
salah satu rumah sakit swasta yang bersifat sosial keagamaan di
kabupaten Tulungagung. Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung
terletak di Jl. P. Sudirman 42 Desa Mergayu Kec. Bandung
Tulungagung. Kecamatan Bandung merupakan kecamatan yang
berada di perbatasan antara Kabupaten Tulungagung dan
Kabupaten Trenggalek. Kecamatan Bandung berada + 30 km dari
kota Tulungagung ke arah barat, kecamatan Bandung juga dilalui
oleh jalur menuju kearah tempat wisata Pantai Popoh dan Pantai
Prigi.
Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung berawal dari Rumah
7

Pengurus PCM, Wawancara, 18 Oktober 2017.
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Bersalin Aisyiah yang yang berdiri sejak tahun 1989, yang dulunya
hanya sebatas pelayanan persalinan, ibu dan anak. Kemudian
karena antusias dari masyarakat berkembang mendirikan Balai
Pengobatan Muhammadiyah yang melayani pasien umum. Rumah
Bersalin Aisyiah dikelola oleh ibu-ibu Aisyiah, sedangkan Balai
Pengobatan Muhammadiyah dikelola oleh Bapak-bapak
Muhammadiyah
Balai Pengobatan Muhammadiyah (BPM) ―Saras Mulyo‖
berdiri sejak tahun 1997 yang mendapatkan izin tetap pada tanggal
1 Agustus 2005 dari Dinkes Kabupaten Tulungagung. Gedung
Balai Pengobatan Muhammadiyah berdiri sejak tahun 1997, setelah
mendapat beberapa kali mendapat izin sementara kemudian
mendapat izin tetap pada tanggal 1 Agustus 2005.
Pada tahun 2004 BPM mempunyai pelayanan rawat inap
sejumlah 10 TT, tahun 2005 menjadi 19 TT kemudian tanggal 23
September 2006 statusnya ditingkatkan menjadi RSM ―Saras
Mulyo‖ , tahun 2008 menambah gedung rawat inap menjadi 34
TT, dan tahun 2009 menjadi 50 TT , namun operasional 39 TT
sampai sekarang.Pada tahun 2008 RB Aisyiah gabung dalam RSM
―Saras Mulyo‖ dari segi manajemen, namun di tempat yang
terpisah dengan rumah sakit. Pada tahun 2010 Unit Kebidanan dan
Kandungan menjadi satu tempat dengan rumah sakit dan
bersamaan dengan itu dibuka Unit Kamar Operasi. Pada saat ini
disiapkan untuk pengembangan layanan Radiologi dan
Laboratorium , yang sebelumnya masih kerjasama dengan mitra
kerja instansi lain.
Sejak tanggal 1 Juli 2009 Rumah Sakit Muhammadiyah Saras
Mulyo berubah nama menjadi ―Rumah Sakit Muhammadiyah
Bandung Tulungagung‖. Hal ini sesuai dengan instruksi PP
Muhammadiyah untuk menyesuaikan nama semua Rumah Sakit
Muhammadiyah disamakan, karena adanya hubungan/ jaringan
antar Rumah Sakit Muhammadiyah se-Indonesia, dan se-Jawa
Timur khususnya
Pada tanggal 12 Nopember 2014 RSU. Muhammadiyah
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Bandung-Tulungagung mendapatkan SK Penetapan kelas Rumah
Sakit Tipe D dari kementerian kesehatan Republik Indonesia
dengan nomer SK HK.02.03/I/3624/2014, Berkaitan dengan izin
operasional yang akan segera habis maka RSU. Muhammadiyah
Bandung-Tulungagung maka mengajukan izin operasional dan
terbitlah izin operasional pada tanggal 29 April 2015 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tulungagung
dengan Nomer SK 003/RS/103/IV/2015.
Sebagai wujud untuk dalam rangka keselamatan pasien serta
meningkatkan pelayanan maka pada tanggal 18 Januari 2017 RSU.
Muhammadiyah melakukan akreditasi yang telah di survey oleh
Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan hasil yang memuaskan
Lulus dengan nomer sertifikat : KARS-SERT/340/I/2017 yang
diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit
kepada Direktur RSU. Muhammadiyah Dr. Abu Mardah pada
tanggal 24 Januari 2017.
1. Struktur Organisasi
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2. Kekuatan Personel
Profil SDM
No

Bidang / Keahlian

Jenis Kepegawaian
Tetap
Kontrak
Mitra
1

Jumlah

1

Dokter Umum

6

7

2

Dokter Gigi

1

1

3

Dokter Spesialis Penyakit
Dalam

1

1

4

Dokter Spesialis Saraf

2

2

5

Dokter Spesialis Anak

1

1

6

Apoteker

1

1

Assisten Apoteker

0

a. Akfar

0

b. Akafarma

1

2

3

c. SMF

3

3

6

d. Administrasi

1

1

8

Ahli Madya Radiologi

1

1

10

Ahli Madya Gizi

1

1

Ahli Madya Perekan
Medis
Analis Kesehatan :

1

1

a. D III Analis

2

2

b. SMAK

2

2

7

11

12

13

14

0

Perawatan

0

a. S-1 Keperawatan

0

b. Akper

12

16

28

c. Anasthesi

0

d. SPK

0

Bidan

0

a. Akbid

3

3

b. P2B

0

15

Perawat Gigi

0

16

Administrasi Ruang

4

4
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Jenis Kepegawaian
Tetap
Kontrak
Mitra

Jumlah

a. Ka. Unit Keuangan

1

1

b. Bendahara

1

1

c. Akuntan

1

1

d. Kasir

4

4

No

Bidang / Keahlian
Keuangan

17

18

Binroh

1

1

19

PSDI

1

1

20

Logistik

1

1

21

Kerumah Tanggaan

22

IT

1

1

23

Sekretariat

1

1

0

Informasi & Pendaftaran
Pasien
24

a. ITPP

0
1

b. Staf Rekam Medis
2

3

4

2

2

2

4

1

1

25

Staf Gizi/ Dapur

26

Staf Laundry

27

Satpam

1

5

6

28

Driver

1

2

3

29

Sarana prasarana

1

1

30

Pembantu Umum

1

1

Jumlah Total Pegawai

25

70

4

99

RSM menerima rujukan dari sarana kesehatan di wilayah
kecamatan Bandung dan sekitarnya. Merujuk Px yang tidak bisa di
tangani ke RSUD dr Iskak dan rumah sakit terdekat yang bisa
menangani.
Adapun fasilitas pelayanan
1. IGD 24 jam
2. Poli Klinik
a. Poli Umum
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b. Poli Saraf
c. Poli Penyakit Dalam
d. Poli Anak
e. Poli Gigi
3. Rawat Inap
a. Ruang VVIP
1 Tempat Tidur
b. Ruang VIP
9 Tempat Tidur
c. Ruang KELAS I
12 Tempat Tidur
d. Ruang KELAS II
17 Tempat Tidur
e. Ruang KELAS III
18 Tempat Tidur
f. Ruang TT Bayi Baru
4 Tempat Tidur
Lahir
g. Ruang HCU
6 Tempat Tidur
h. Ruang Kamar Bersalin 2 Tempat Tidur
i. Ruang Operasi
2 Tempat Tidur
j. Ruang Isolasi
2 Tempat Tidur
Total
73 Tempat Tidur
4. Pelayanan Medis Lain
a. Ruang Operasi
b. Kamar Bersalin
5. Pelayanan Penunjang Medis
a. Instalasi farmasi
b. Laboratorium
c. Radiologi
d. Instalasi Gizi
e. Ambulance
Sedangkan Pelayanan non medis diantaranya, Oksigen
Sentral, Instalasi Pengolahan Limbah, Ruang Sterilisasi, Pendidikan
dan Pelatihan,
Program pendidikan dan pelatihan dilakukan
didalam Rumah Sakit maupun diluar Rumah Sakit, yang ditujukan
untuk semua pegawai secara berkala.
Sementara itu pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel
berikut:
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BULAN

2013

2014

TAHUN
2015

2016

Januari

349

505

671

703

Pebruari

316

487

698

741
824

Maret

311

548

742

April

332

602

641

791

Mei

434

527

613

699

Juni

500

418

486

606

Juli

442

485

540

714

Agustus

525

547

524

716

September

433

428

466

697

Oktober

456

444

512

678
686

Nopember

426

434

512

Desember

442

435

538

927

4966

5860

6943

8782

Jumlah

Grafik Kunjungan Pasien IGD
2013

2014

2015

2016

8782
4966

5860

6943

Grafik Kunjungan Poli Umum
2013

2014

2015

2016

18129
17491
16351
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Grafik Kunjungan Poli Saraf
2013

2014

2015

2645

2016

3228

1519
651

Grafik Kunjungan Poli Dalam
2013

2014

2015
2740

2016
2828

2109
1051

Grafik Kunjungan Poli Kandungan
Dan Kebidanan
2013

2014
178

2015

2016

158

47
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Grafik Kunjungan Poli Bedah
2013

235

2014

405

2015
2016
874
307

Grafik Kunjungan Poli Gigi
2013

2014

2015

2016

534

190
76

Kunjungan Poli Anak
2013

2014

1008

110
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2015

1428

2016

1599
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Grafik Kunjungan Pasien Rawat Inap
2013

2014

3722

2015

3536

2016

3436

2955

Grafik kunjungan persalinan
2013

2014

2015

2016

3

2

D. Keberagamaan di RSMB
Rata-rata karyawan RSMB mengenal Muhammadiyah karena
belajar pada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Mereka
mengenal muhammadiyah karena lingkungan, teman, baca buku,
baca media dan interaksi dalam kegiatan-kegiatan muhammadiyah.
Media yang dipakai untuk belajar Muhammadiyah adalah dengan
Bab III ~ 81

Aji Damanuri

berlangganan majalah Suara Muhammadiyah, majalah Matan,
buku-buku tentang Muhammadiyah dan internet. Dengan media
tersebut mereka mengikuti perkembangan Muhammadiyah.

Mengenal
Muhammadiyah
sejak di
RSMB
18%

sejak lahir
9%

setelah
dewasa
0%

sejak sekolah
73%

Pemahaman karyawan terhadap beberapa konsep
berMuhammadiyah juga cukup baik. Mereka mengerti tentang
makna Muhammadiyah secara bahasa. Mengerti misi
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi
munkar dengan kembali pada al Qur‘an dan al Sunnah al
maqbullah. Banyak diantara mereka adalah simpatisan dan
beberapa pengurus ranting. Tingkat ketaatan pada Muhammadiyah
bisa dilihat pada frekuensi kehadiran pada acara-acara
Muhammadiyah. Meskipun tidak selalu hadir, namun rata-rata
menghadiri kegiatan Muhammadiyah jika ada kesempatan.
Volume kehadiran pada acara-acara
Muhammadiyah
selalu hadir

jarang

22

2

6

3
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Meskipun bekerja di amal usaha Muhammadiyah, namun ada
beberapa karyawan yang juga aktif pada ormas selain
Muhammadiyah, diantaranya NU dan Jamaah Tabligh.
Muhammadiyah

NU

Jamaah Tabligh

5% 3%

92%

Sementara itu ketaatan dalam hal ibadah, khususnya sholat
berjamaah menunjukkan variasi, baik terkait tata cara, tempat
maupun frekwensinya. Dari 32 karyawan yang diwawancarai 4
mengaku selalu sholat berjamaah, sementara yang 27 mengaku
kadang-kadang. Mereka biasa melakukan sholat berjamaah di
masjid, mushola, rumah dan kantor, bersama tetangga, keluarga
dan juga teman. Selain sholat wajib, mereka juga melaksanakan
sholat sunnah, diantaranya:
Sholat sunnah yang dikerjakan
Tahiyat
Masjid
21%

Tahajud
37%

Rawatib
15%

Dhuha
27%

Dari data di atas tampak bahwa sholat tahajud sebagai
perwujudan dari ketaatan kepada Alloh SWT banyak dilaksanakan
oleh karyawan RSMB. Sementara itu bacaan do‘a iftitah yang
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sering dibaca adalah kabirau ada 11 orang, allohumma ba‘id bayni
20 orang, dan wajahtu 2 orang. Diantara 32 orang yang memahami
arti bacaan sholat dengan baik hanya dua orang, satu orang tidak
mengerti, dan dua puluh sembilan mengerti sebagian arti bacaan
sholat. Adapun yang dilakukan sehabis sholat ada yang selalu
berdzikir, ada pula yang hanya kadang-kadang, bahkan jarang
melakukan.

Dzikir dan do'a setelah sholat
30
20
10
0
Selalu

Kadang-kadang
Dzikir

Jarang

Tidak Pernah

Do'a

Diantara bacaan do‘a yang sering dilantunkan adalah :

Do'a

sebelum
makan sebelum tidur
1%
lancar rizki 1%
12%

untuk anak
13%
keluarga
sakinnah
12%

84 ~ Rumah Sakit Muhammadiyah

Orang tua
32%

Selamat dunia
akhirat
29%

Puritanisme dan Kapitalisme

Mereka juga gemar berpuasa sunnah, seperti senin kamis,
arafah dan nisfi sya‘ban. Selain puasa sunnah kegiatan lain yang
dilakukan adalah membaca al Qur‘an, dengan intensitas sebagai
berikut:

Membaca al Qur'an
kadangkadang
7%

seminggu
sekali
29%

Sehari sekali
46%

tiap selesai
sholat
4%

dua hari sekali
14%

Selain membaca, mereka juga memiliki hafalan terhadap
surat-surat pendek dari juz 30 al Qur‘an, diantaranya:
35 32 32 32

30 29

30
24

25
20
15

19

18

17

14 15
11

15
11

10
5
0

8 8 9

6

3

2

4 4

4

2 2 1
2
0
0
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Adapun terkait dengan pemahaman agama, rata-rata
karyawan RSMB menerima kebenaran agama berdasarkan pada
pengaruh lingkungan sejak kecil. Namun beberapa orang berusaha
mendalaminya ketika telah dewasa. Pemahaman agama yang
demikian membimbing mereka merasa pemahaman agamanya
telah membimbing perilaku dan tingkah laku sehari-hari. Hidup
berpedoman berdasar agama mereka yakini dapat mengontrol
prilaku saya sehari-hari menjadilebih baik.8
Oleh karena itu mereka berusaha belajar dan memahami
ajaran dan norma agama yang diyakini dan berusaha menjalankan
apa yang telah diketahui dalam kehidupan sehari-hari baik ibadah,
akidah maupun akhlaknya. Jika ada ajaran atau dokrin lain yang
masuk, rata-rata mereka tidak menerima pendapat tersebut, tetapi
menghargai orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda
dengan mereka. Sayangnya mereka tidak pernah mengkritisi ajaran
mereka sendiri dan cenderung memasrahkan pada keputusan
Majlis Tarjih Muhammadiyah. Sebagian dari karyawan RSMB
adalah pengurus Muhammadiyah. Mereka memanfaatkan
jabatannya untuk belajar dan tambah pengalaman selain berjuang. 9
Beberapa pekerjaan dan tanggung jawab karyawan/para
medias terkait dengan tugasnya sebagai berikut:
Administrasi ruang menjaga, merawat apa yang berhubungan dengan
rawat inap
kepentingan dan keperluan di rawat inap dalam
rangka memberi pelayanan kepada masyarakat.
Satpam
mengamankan RSMB dan membantu perawat
jaga dan ikut memajukan rumah sakit
Muhammadiyah.
IPS
melakukan
pemeliharaan
fasilitas
sarana
prasarana dan melakukan perbaikan jika ada
kerusakan. Semua berjamaah kecuali petugas jaga
dan kondisi darurat.
Binroh
memberikan bimbingan pada pasien dan
keluarganya tentang ibadah sholat ketika sakit
8
9

Karyawan, Wawancara, 20 Nopember 2017.
Ibid.
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dan skaratul maut, memberikan bimbingan
ruhani kepada para karyawan, dulu awalnya
berniat bekerja sebagai profesi saja, seiring
perjalanan waktu alhamdulillah muncul kesadaran
bahwa bekerja adalah ibadah karena Alloh telah
memberikan rizki kepada kita melalui RSMB.
Bagian keuangan
berusaha mengelola keuangan di RSMB dengan
sebaik-baiknya
untuk
kemajuan
RSMB,
menjelaskan secara terperinci tentang keuangan
sampai pasien dan keluargannya faham dan
mengerti.
Dokter
dan Memberikan tindakan dan pelayanan medis
perawat
sesuai prosedur

Selain itu tugas karyawan dan para medis adalah menjelaskan
kepada pasien dan keluarganya tentang segala sesuatu yang terkait
dengan tindakan, pelayanan dan administrasi RSMB, seperti yang
dijelaskan karyawan sebagai berikut:
―Para karyawan menjelaskan kepada pasien dan keluarga sesuai
prosedur, menjelaskan yang baik tentang profesi kita,
menerima keluhan pasien dan keluarganya, menyisipkan
nasehat Islami kepada pasien dengan perkataan dan penjelasan
yang baik. Menjelaskan terkait administrasi maupun medis,
dijelaskan di ruang pasien sehingga menjaga privasi pasien.
Kita jelaskan dengan istilah yang umum yang dapat difahami
oleh pasien atau keluarganya dan menjelaskan prosedur yang
berlaku di RSMB dengan sikap yang tenang tanpa
menunjukkan emosi.10

Apabila ada keluhan ataupun kritik dari para
(pasien/keluarga pasien/tamu/customer) yang tidak puas dengan
kinerja karyawan, mereka berusaha menambah kekurangan yang
ada. Perawat menerima kritikan dengan baik, meminta maaf jika
terjadi kesalahan. Instropeksi terhadap kritikan untuk perbaikan ke
depan.
10

Karyawan, Wawancara, 20 Oktober 2017.
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Adapun alasan bekerja di RS Muhammadiyah Bandung
adalah beribadah dan menafkahi keluarga. Sebagian meyakini
bahwa memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ilmu
yang telah dipelajari sebagai tanggungjawab profesi. Menolong
orang yang membutuhkan adalah ibadah karena RSM adalah
rumah sakit Islam. Selain karena alasan tersebut ada juga yang
memiliki alasan praktis karena lokasi dekat rumah karyawan.
Bekerja merupakan bentuk tanggungjawab profesi juga
sebagai ibadah yang pertanggungjawabannya kepada Alloh SWT.
―Karena komitmen untuk Muhammadiyah. RSMB adalah
tempat kita bekerja sesuai dengan profesi kita selain itu sebagai
wujud komitmen kita untuk Muhammadiyah dengan cara
melakukan pelayanan yang baik dan Islami. Menjadikan RSMB
sebagai lahan dakwah amar makruf nahi munkar dan
meneruskan cita-cita orang tua saya. Sebagai lahan kerja, tetapi
seiring berjalannya waktu, pengenalan Muhammadiyah melalui
kegiatan keagamaan yang sering dilakukan dapat menambah
pengetahuan tentang islam dan membuat hati lebih nyaman
karena di sini tidak hanya bekerja, tapi juga mendapat banyak
kajian agama yang belum pernah diketahui.11

Para karyawan merasa nyaman karena diniati ibadah. Senang
karena lingkungan dan teman kerja yang saling mendukung.
Mendapat keluarga baru yaitu teman-teman yang solid, mendapat
kepuasan lahir dan batin. Meskipun gaji mereka belum sesuai
harapan namun diterima dengan ikhlas.
Bagi mereka, pasien adalah seseorang yang harus ditolong.
dijaga dan dilayani dengan sepenuh hati sehingga mendapat
pelayanan yang maksimal. Bahkan menurut Binroh, pasien adalah
keluarga, sahabat, saudara yang perlu dibimbing secara spiritual
yang harus di tolong, dihargai dan dihormati.12
Perawat dan dokter selalu mengucapkan salam ketika
mengunjungi pasien, meskipun belum sepenuhnya diterapkan.

11
12

Karyawan Binroh, Wawancara, 12 Nopember 2017.
Ibid.
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Masih ada beberapa karyawan yang belum terbiasa dengan layanan
islami ini.
―Setiap melakukan sesuatu kita selalu berusaha seislami
mungkin. Dokter dan perawat ketika melayani pasien selalu
mengucapkan salam dan mendoakan kesembuhan pasien.
RSMB memberikan pelayanan bimbingan ruhani baik kepada
pasien dan kepada seluruh karyawan. Layananku ibadahku
menjadi motto yang harus dipegangi karyawan. Untuk
meningkatkan spiritualitas ada kajian ahad pagi dan binroh.
Membaca basmalah setiap mau melakukan tindakan. Karyawan
muslimah wajib berjilbab dan menutup aurat, sering
berjamaah. .......ya tidak semua...karena masih ada oknum
perawat yang kurang empati kepada pasien. Harus menjadi
rumah sakit yang islami dan disambut dengan senang hati oleh
pasien dan keluarganya.13

Secara
kelembagaan
RSMB
belum
sepenuhnya
mencerminkan kepribadian ideologi Muhammadiyah, masih perlu
perbaikan secara bertahap dan terus menerus sehingga menjadi
lebih baik lagi. Belum semua karyawan memahami ideologi
Muhammadiyah dengan baik.
―RSMB memang rumah sakit islam karena yang mendirikan
tokoh tokoh muhammadiyah...tapi, kalau mengikuti..puritan
dan furifikasi memang belum karena karyawanya bukan
sepenuhnua asli anak-anak Muhammadiyah yang mengerti
betul arah perjuangan Muhammadiyah.14

Dalam pengakuannya karyawan dan tenaga medis, berusaha
untuk membuat RS ini lebih baik, lebih religius, lebih islami,
sebagai karakter atau ciri khas RS Muhammadiyah yang berbeda
dengan rumah sakit umum lainnya. Bekerja secara profesional dan
islami, dan mengajak amal makruf nahi munkar.
―Saya berusaha bersikap dan berprilaku yang lebih baik dan
bersikap sopan santun baik kepada pasien maupun kepada
teman kerja. Keamanan, kedisiplinan, ketertiban kutang
terpenuhi. Salam sapa senyum perlu ditingkatkan . binroh
13
14

Dokter, Wawancara, 13 Oktober 2017.
Pengurus PCM, Wawancara, 03 Oktober 2017.
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mendampingi pasien skaratulmaut dan takziah ketika pasien
meninggal dunia. Meningkatkan pelayanan, utamanya medis,
karena perawatan adalah tonggak utama yang langsung
berhubungan dengan pasien dan keluarganya dengan S3,
senyum, salam, sapa.15

Hal senada diungkapkan pengurus PCM Bandung:
―RSMB adalah sisi dakwah akan keyakinan terhadap idiologi
Muhammadiyah. Arah perkembangan RSMB ingin kami bawa
menuju identitas Islam dg Manhaj Muhammadiyah, walaupun
tentu secara bertahap, untuk dapat diketahui bahwa beberapa
kali rapat MPKU yg sudah kami sampaikan ke direktur yg kita
mulai insaalloh pertengahan November 2017 adalah
mencanangkan Kultur keislaman di RSM, seperti: mengucapkn
salam ketika masuk ruang, membca basmalah saat akn
melakykan tindakan, mendoakn pasien, membaca hamdalah
selesai melakukan tindakan, bimbingan rohani kepd pasien,
kalau ditimbang bobot antara keduanya memang sisi
kapitalismnya lebih banyak, karena masalah profit di RSMB
masih dominan dalam pengurusannya.16

15
16

Karyawan, Wawancara, 12 Nopember 2017.
Pengurus PCM, Wawancara, 18 Oktober 2017.
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BAB IV
MUHAMMADIYAH DAN PURIFIKASI
A. Purifikasi Agama dalam Muhammadiyah
Mirip Reformasi Protestan di Eropa, Muhammadiyah dinilai
sarjana dalam dan luar negeri sebagai model gerakan reformasi
keagamaan dalam konteks Islam Indonesia. Didirikan tahun 1912
oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta, kini Muhammadiyah hampir
berusia satu abad. Sebagai sebuah kado pemikiran kader muda
Muhammadiyah untuk Muktamar ke-45 di Malang, perkenankan
saya membawa arah baru studi Muhammadiyah dalam cahaya
Reformasi Protestan, terutama pada Calvinis. Argumen utamanya
adalah prinsip-prinsip dasar gerakan reformasi Islam
Muhammadiyah, pada tingkat tertentu, mirip dengan Reformasi
Protestan Calvinis. Karena itu, Muhammadiyah pantas disebut
sebagai Reformasi Islam model Protestan, dengan argumen
berikut.
Pertama-tama, baik Calvinis maupun Muslim puritan
Muhammadiyah
sama-sama
mengajarkan
skripturalisme:
bersandarkan semata-mata pada kitab suci (Bibel dan Alquran).
Inilah doktrin sola scriptura. "Kembali pada Kitab Suci" samasama dipakai dalam gerakan reformasi Protestan dan
Muhammadiyah. Calvinis sepenuhnya menyandarkan diri pada
pembacaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sementara
Muslim puritan Muhammadiyah kembali dan bersandar pada
sumber asli Islam, yakni Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad.
Bibel dan Alquran diletakkan sebagai sumber utama otoritas dan
legitimasi.
Kedua, sebagai konsekuensi atas slogan "Kembali pada
Kitab Suci", baik Calvinis maupun Muslim Puritan berdiri di
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hadapan Tuhan. "Para Calvinis," kata Weber , "ingin selamat
melalui pembenaran hanya dengan Iman". Inilah doktrin sola fide.
Tidak ada lagi perantara antara Tuhan dan Calvinis. Absennya
perantara keagamaan ini dapat disimak pada: minimalisasi unsur
sakramen, deligitimasi radikal atas sistem Imamat, dan penolakan
terhadap gereja yang hierarkis dan korup. Muslim puritan
Muhammadiyah berbagi prinsip dasar dengan Calvinis. Tidak ada
sistem perantara keagamaan yang memediasi hubungan Muslim
dengan Allah. Muslim puritan berdiri dan bertanggung jawab
langsung kehadirat Allah. Seperti apa yang dilakukan Calvinis,
beriman kepada Allah juga disertai etos kerja keras di dunia ini.
Karena Muslim puritan muncul di lingkungan Jawa yang sinkretik,
maka karakter reformasi-puritannya dapat dilihat pada usaha
purifikasi Islam dari unsur magis dan aspek sinkretik lainnya.
Ketiga, baik Calvinis maupun Muslim puritan mengikuti apa
yang diteoritisasikan Weber sebagai "disenchantment of the
world". Menurut Weber, proses ini dimulai dalam tradisi Yahudi
Kuno yang sejalan dengan pemikiran dan gerakan ilmiah Yunani.
Proses ini berpuncak pada teologi dan praktik Calvinis dengan
menolak semua piranti magis dalam pencarian keselamatan.
Kebangkitan Muslim puritan Muhammadiyah pada dasarnya
sebagai respons langsung terhadap takhayul, bid'ah, dan khurafat.
Semua elemen magis ini adalah nonrasional, dan, mengikuti tesis
Weber, harus dibersihkan dari praktik Islam puritan dan konsepsi
keduniaan. Jadi, Muslim puritan berjuang pada dua hal: eksklusi
unsur-unsur magis dari Islam dan demistifikasi konsepsi keduniaan
dengan mendasarkan diri pada kalkulasi rasional dan perilaku
hidup asketis di dunia modern.
Keempat, sebagai konsekuensi atas konsep "disenchantment of
the world", Muslim puritan mirip Calvinis dalam hal rasionalisasi.
Muslim puritan merasionalisasikan doktrin keislaman melalui
purifikasi iman dari unsur mistik dan Islam-Jawa-Hindu. Sikap tak
kritis dalam memeluk Islam, taqlîd, dipandang sebagai sumber
konservatisme dan stagnasi dalam Islam. Dan taklid harus diganti
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dengan tradisi pemikiran rasional dan independen (ijtihâd). Spirit
rasional ini diyakini sebagai sumber kemajuan umat Islam dalam
memasuki dunia modern.
Sebagai organisasi modernis-reformis, rasionalisasi organisasi
Muhammadiyah dapat disimak gerakan yang terorganisasi secara
sistematik dan melalui birokrasi modern. Semua ini, tentunya,
sejalan dengan kebutuhan efisiensi dan administrasi dunia modern.
Sementara Calvinisme, telah menunjukkan pencapaian secara lebih
jenius untuk organisasi sosial, maka Muhammadiyah mungkin
sebagai organisasi sosial Islam terkaya di dunia saat ini. Mirip
Calvinisme, rasionalisasi perilaku hidup dapat disimak pada upaya
reinterpretasi doktrin keislaman agar sejalan dengan aspirasi dunia
modern yang bernafaskan pada rasionalitas dan kemajuan. Islam
dan kemajuan direkonsiliasikan.
Kelima, baik Calvinis maupun Muslim puritan mengadopsi
apa yang oleh Weber disebut "innerworldy asceticism". Protestan
asketis, terutama Calvinis, memakai metode asketis untuk
mengubah dunia. Spirit kapiralisme muncul dari proses yang
disebut "afinitas elektif" antara asketisisme dan disiplin diri di
kalangan Calvinis. Muslim puritan pun menganut asketisisme
dunia-sini melalui tasawuf modern tanpa melarikan diri dari
kehidupan duniawi.
Ahmad Dahlan (1868-1923), pendiri Muhammadiyah,
dikenal sebagai Muslim reformis-puritan yang asketis sekaligus
seorang saudagar. Dahlan lahir di tengah keluarga beragama dan
sikap hidup asketis mewarnai hidupnya. Ia berpendidikan di
sekolah Islam, rajin salat lima waktu, berpuasa Senin dan Kamis,
dan naik haji ke Mekkah. Selama di Mekkah tahun 1890 dan 1903,
minat keilmuan Dahlan, antara lain, pada tulisan-tulisan Muslim
reformis Mesir Muhammad 'Abduh (1849-1905), seperti Risalât alTawhîd, al-Islâm wa al-Nasranîyah, Tafsîr Juz‘ ‗Amma, dan Tafsîr
al-Manâr. Barangkali terinspirasi Abduh, ia pulang ke tanah air dan
mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 untuk
mengemban misi pembaharuan Islam, seperti pentingnya kembali
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kepada Alquran dan Sunnah, purifikasi Islam, penalaran rasional,
penolakan takhayul, bidah dan khurafat, serta kontekstualisasi
ajaran Islam yang selaras dengan tuntutan dunia modern.
Kepergian Dahlan untuk haji ke Mekkah ternyata sangat
menentukan tahap penting dalam hidupnya. Sesudah haji, Dahlan
menjalani hidup sebagai sebuah panggilan: sebagai khatib di
Kraton Yogyakarta dengan gaji 7 gulden per bulan sekaligus
sebagai saudagar batik. Ini memperkuat asumsi bahwa nilai
simbolis haji menjadi kekuatan penggerak Dahlan menumbuhkan
kebajikan dan etos kerja keras dalam aktivitas bisnis. Asketisisme
dan disiplin-diri dipadukan secara sistematis. Etika kerja ini telah
terefleksikan dalam perilaku hidup Dahlan, yang "rajin, jujur, suka
membantu" dan "luar biasa cerdas dan tekunnya" .
Nilai kebajikan kerja keras dan kejujuran dalam bisnis telah
mengantarkan Dahlan dalam kemiripan dengan etika Calvinis.
Bahkan, pada tahun 1913, Rinkes, pejabat Belanda yang bertugas di
Indonesia waktu itu, dengan mengejutkan menilai Dahlan sebagai
"prototipe warga Indonesia yang memiliki etika Calvinis: tekun,
militan, dan cerdas". Di usia senjanya, Siti Walidah, istrinya,
menasihati Dahlan beristirahat. Ia jawab: "saya harus bekerja keras
sebagai upaya meletakkan batu pertama dalam gerakan mulia ini.
Jika saya terlambat atau berhenti, akibat sakit, maka tak seorang
pun yang akan membangun fondasi ini. Saya sudah merasa bahwa
waktuku sudah hampir lewat, karenanya, jika saya bekerja secepat
mungkin, apa yang tersisa dapat disempurnakan oleh yang lain"
B. Prilaku Karyawan RSMB
Pada dasarnya karyawan RSMB yang mayoritas adalah warga
Muhammadiyah memiliki jiwa puritan dalam beragama. Meskipun
keberagamaannya mayoritas didapat berdasarkan keturunan,
namun interaksi dengan Muhammadiyah membuat mereka mau
belajar dan memahami agama yang dianutnya. Purifikasi agama
karyawan ini tidak saja sebatas pengakuan kembali pada al Qur‘an
dan as Sunnah tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
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Ibadah mereka bukan hanya yang wajib, namun juga yang
sunnah, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan membaca al
Qur‘an. sebagian mereka juga berusaha memahami isi bacaan
sholat untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Menghafal suratsurat pendek untuk keperluan ibadah mahdhah.
Kaitan agama dan kehidupan social seperti yang dikatakan
Weber dan Durkheim, bahwa bagaimana lembaga menciptakan
sistem makna yang memiliki otoritas dan legitimasi untuk
mengarahkan prilaku social dan control social.1 Durhem bahkan
menyatakan bahwa masyarakat adalah obyek nyata dari
penghormatan terhadap agama. Pandangan ini berkenaan dengan
system symbol agama suatu masyarakat dan pola-pola yang dimuati
sanksi oleh system moral yang umum berlaku diantara anggota
komunitas.2
Hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat populer
menyatakan tingginya nilai ihsan dalam beribadah, ―u‟budillah
kannaka tarah.‖ Tetapi, seperti dinyatakan oleh hadis di atas,
terdapat wilayah ihsan yang sangat luas. Pertama, kita harus berihsan dalam kehidupan sosial, yakni hubungan antarmanusia. Berihsan ini tidak mungkin bisa dicapai hanya dengan modal moral
individual, tetapi harus dengan bangunan sosial yang membentuk
struktur masyarakat. Maka di sinilah terletak kehidupan yang
dinamis, yaitu proses tajdid sosial. Membangun peradaban utama
adalah sasaran ber-ihsan itu. Dengan inspirasi al-Qur‘an umat Islam
harus mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk selalu
berinovasi dalam rangka mencapai kesempurnaan hidup. Proses
inilah yang disebut sebagai dinamika peradaban.
Tetapi, peradaban manusia tidak seharusnya menjadi satusatunya sasaran dinamisasi ajaran Islam. Dinamisasi harus juga
diarahkan untuk mewujudkan realitas bahwa Islam adalah rahmat
bagi seluruh alam (rahmatan li al-alamin). Maka, hubungan antara
Djamari, Agama dalam Perspektif Sosiologi (Bandung: Alvabeta, 1993), 105.
Roland Robertson, Agama dalam Analisa dan Interpretasi sosiologi (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1995), 55.
1
2
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manusia dan dunia fauna (muamalah ma‟a al-hayawan) juga penting.
Dalam dunia yang semakin maju, perilaku manusia terhadap hewan
juga harus didasarkan atas moralitas yang tinggi. Nabi Muhammad
SAW mewajibkan kita untuk memperlakukan hewan dengan penuh
kasih sayang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi
Muhammad SAW menyatakan bahwa ada seorang yang hidupnya
bergelimang dalam dosa bisa masuk surga karena memberikan
minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Nabi
Muhammad SAW juga memberikan contoh ber-ihsan itu dengan
mengatakan, ―apabila engkau menyembelih binatang, maka
sembelihlah dengan cara yang terbaik, dengan menggunakan,
misalnya, pisau yang tajam agar binatang yang disembelih tidak
merasa kesakitan.‖ Lebih dari itu, kita diperintahkan untuk berihsan terhadap lingkungan, termasuk tumbuh-tumbuhan, daratan,
lautan dan udara. Allah SWT memperingatkan agar kita tidak
melakukan pengrusakan (fasad) lingkungan.
Al-Qur‘an mendorong kita agar terus mendinamisasi
kehidupan ini. Bagi umat Islam itu tidak mungkin dicapai tanpa
mendinamisasi ajaran Islam. Artinya, ajaran Islam jangan
menjadikan kita terpasung dan terbelakang; jangan malah
menghambat kemajuan kita. Di sinilah perlunya reinterpretasi yang
terus-menerus agar pemamahan kita bermakna bagi kemanusiaan
universal, dan prilaku keagamaan kita mampu memberikan warna
bagi bangunan peradaban. Melalui pemahaman seperti ini, akan
terjadi pencepatan dinamisasi pemahaman agama yang menjadi
penopang peradaban utama. Dinamisasi itu mungkin saja akan
membawa konsekuensi pemahaman agama. Pada masalah aqidah
dan ibadah mungkin pemahaman literal akan lebih dominan,
sedangkan dalam bidang muamalah pemahaman kontekstual akan
lebih dominan. Para fuqaha‟ telah menciptakan kerangka kaedah
maqasid al-syari‟ah (tujuan-tujuan syariah), konsep al-maslahah almursalah (kemaslahatan yang terbuka), syadd al-dzari‟ah
(membendung jalan) dan lain-lain, tujuannya adalah agar
kehidupan manusia lebih dinamis. Dalam bahasa orang awan,
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itulah yang sesungguhnya dimaksud dengan substansialisasi dan
kontekstualisasi ajaran Islam. Teori maqasid adalah substansialisasi.
Teori taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkan adalah
kontekstualisasi. Dengan kata lain, teori yang pertama itu adalah
proses induksi dan teori yang kedua adalah deduksi.
Dalam khazanah intelektual Islam, sesungguhnya sudah
terdapat rumusan yang sangat baik untuk menyikapi purifikasi dan
dinamisasi, yakni “al-ashl fi al-„ibadah al-haram,‖ dan ―al-ashl fi alasyya‟ al-ibahah.‖ Masing-masing masalah agama dan dunia memiliki
hukum yang berbeda yang berlaku pada wilayahnya sendiri.
Pemikir besar seperti Ibn Taymiyah (w. 1328) memberikan contoh
bagaimana rigidnya dalam soal aqidah dan bagaimana fleksibelnya
dalam soal muamalah keduniaan. Dalam beraqidah umat Islam
harus murni dan dibersihkan dari TBK (takhayul, bid‘ah dan
khurafat), tetapi dalam pemikiran politik, misalnya, Ibn Taymiyah
sangat fleksibel. Bentuk atau institusi bisa berubah-ubah asal tetap
menjadikan moral sebagai acuan utama.
Karenanya prilaku karyawan dalam bekerja di RSMB dalam
memenuhi kebutuhan ekonominya dapat diketegorikan sebagai
prilaku dari muslim puritan yang mendasarkan setiap tindakannya
pada norma dan nilai agama.
C. Implikasi Purifikasi Agama terhadap Prilaku Karyawan
RSMB
Pemahaman agama secara puritan mempengaruhi pola hidup
karyawan RSMB menuju kehidupan yang lebih islami. Meskipun
pada awalnya tidak mengerti konsep agama namun karena interaksi
dengan Muhammadiyah membuat mereka ikut menjadi puritan
dalam level minimal.
Hal ini terlihat dari alasan bekerja di RS Muhammadiyah
Bandung adalah beribadah dan menafkahi keluarga. Sebagian
meyakini bahwa memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ilmu yang telah dipelajari sebagai tanggungjawab profesi.
Menolong orang yang membutuhkan adalah ibadah karena RSM
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adalah rumah sakit Islam. Selain karena alasan tersebut ada juga
yang memiliki alasan praktis karena lokasi dekat rumah karyawan.
Bekerja merupakan bentuk tanggungjawab profesi juga sebagai
ibadah yang pertanggungjawabannya kepada Alloh SWT. Karena
komitmen untuk Muhammadiyah. RSMB menjadi tempat bekerja
sesuai dengan profesi mereka selain itu sebagai wujud komitmen
kita untuk Muhammadiyah dengan cara melakukan pelayanan yang
baik dan Islami. Menjadikan RSMB sebagai lahan dakwah amar
makruf nahi munkar dan meneruskan cita-cita orang tua saya.
Sebagai lahan kerja, tetapi seiring berjalannya waktu, pengenalan
Muhammadiyah melalui kegiatan keagamaan yang sering dilakukan
dapat menambah pengetahuan tentang islam dan membuat hati
lebih nyaman karena di sini tidak hanya bekerja, tapi juga mendapat
banyak kajian agama yang belum pernah diketahui.3
Pemahaman agama yang puritan membuat para karyawan
merasa nyaman karena diniati ibadah. Senang karena lingkungan
dan teman kerja yang saling mendukung. Mendapat keluarga baru
yaitu teman-teman yang solid, mendapat kepuasan lahir dan batin.
Meskipun gaji mereka belum sesuai harapan namun diterima
dengan ikhlas.
Implikasi ibadah ini teraktualisasi dalam cara mereka
memperlakukan pasien dan keluarganya. Bagi mereka pasien adalah
seseorang yang harus ditolong. dijaga dan dilayani dengan sepenuh
hati sehingga mendapat pelayanan yang maksimal. Bahkan
menurut Binroh, pasien adalah keluarga, sahabat, saudara yang
perlu dibimbing secara spiritual yang harus di tolong, dihargai dan
dihormati.4
Adanya hasrat memikirkan dunia dan tuhan mendorong
manusia beriman dan berbuat baik pada sesamanya. Pernyataan
bahwa manusia makhluk social merupakan pernyataan yang umum
dalam konsep ilmu social terutama sosiologis. Ini berarti bahwa

3
4

Karyawan Binroh, Wawancara, 12 Nopember 2017.
Ibid.
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manusia tidak pernah hidup dalam sustu isolasi sempit absolute
dan permanent.5
Prilaku puritan lain terlihat ketika perawat dan dokter selalu
mengucapkan salam ketika mengunjungi pasien, meskipun belum
sepenuhnya diterapkan. Masih ada beberapa karyawan yang belum
terbiasa dengan layanan islami ini. Setiap melakukan tindakan
medis ataupun pelayanan lainnya selalu berusaha seislami mungkin.
Dokter dan perawat ketika melayani pasien selalu mengucapkan
salam dan mendoakan kesembuhan pasien. RSMB memberikan
pelayanan bimbingan ruhani baik kepada pasien dan kepada
seluruh karyawan. Layananku ibadahku menjadi motto yang harus
dipegangi karyawan. Untuk meningkatkan spiritualitas ada kajian
ahad pagi dan binroh. Membaca basmalah setiap mau melakukan
tindakan. Karyawan muslimah wajib berjilbab dan menutup aurat,
sering berjamaah. Meskipun masih ada beberapa perawat yang
kurang empati kepada pasien, kurang sensitif keberagamaannya
namun secara umum menunjukkan kinerja puritan. Karenanya
mereka berusaha menjadi rumah sakit yang islami dan disambut
dengan senang hati oleh pasien dan keluarganya.6
Secara
kelembagaan
RSMB
belum
sepenuhnya
mencerminkan kepribadian ideologi Muhammadiyah, masih perlu
perbaikan secara bertahap dan terus menerus sehingga menjadi
lebih baik lagi. Belum semua karyawan memahami ideologi
Muhammadiyah dengan baik, salah satu sebabnya adalah karena
karyawanya bukan sepenuhnua asli anak-anak Muhammadiyah
yang mengerti betul arah perjuangan Muhammadiyah.7
Karyawan dan tenaga medis, berusaha untuk membuat RS
ini lebih baik, lebih religius, lebih islami, sebagai karakter atau ciri
khas RS Muhammadiyah yang berbeda dengan rumah sakit umum
lainnya. Bekerja secara profesional dan islami, dan mengajak amal
makruf nahi munkar. Berusaha bersikap dan berprilaku yang lebih
5 Soleman, B. Taneko, Struktur Dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi
Pembangunan (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1993), 127-128.
6 Dokter, Wawancara, 13 Oktober 2017.
7 Pengurus PCM, Wawancara, 03 Oktober 2017.
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baik dan bersikap sopan santun baik kepada pasien maupun
kepada teman kerja. Keamanan, kedisiplinan, ketertiban kutang
terpenuhi. Salam sapa senyum perlu ditingkatkan . binroh
mendampingi pasien skaratulmaut dan takziah ketika pasien
meninggal dunia. Meningkatkan pelayanan, utamanya medis,
karena perawatan adalah tonggak utama yang langsung
berhubungan dengan pasien dan keluarganya dengan S3, senyum,
salam, sapa.8
RSMB adalah sisi dakwah akan keyakinan terhadap idiologi
Muhammadiyah. Arah perkembangan RSMB ingin kami bawa
menuju identitas Islam dg Manhaj Muhammadiyah, walaupun
tentu secara bertahap, untuk dapat diketahui bahwa beberapa kali
rapat MPKU yg sudah kami sampaikan ke direktur yg kita mulai
insaalloh pertengahan November 2017 adalah mencanangkan
Kultur keislaman di RSM, seperti: mengucapkn salam ketika masuk
ruang, membca basmalah saat akn melakykan tindakan, mendoakn
pasien, membaca hamdalah selesai melakukan tindakan, bimbingan
rohani kepd pasien, kalau ditimbang bobot antara keduanya
memang sisi kapitalismnya lebih banyak, karena masalah profit di
RSMB masih dominan dalam pengurusannya.9
Prilaku puritan yang menempatkan setiap usaha berdasarkan
pada dokrin agama tentu berbeda dengan ide-ide kapitalis yang
mendasarkan setiap tindakan hanya untuk mendapatkan nilai lebih
duniawi dalam bentuk uang. Max Weber10 mendefinisikan suatu
Karyawan, Wawancara, 12 Nopember 2017.
Pengurus PCM, Wawancara, 18 Oktober 2017.
7Max Weber dikenal sebagai sosiolog Jerman yang mendapat julukan bapak
sosiolog modern. Ia dilahirkan pada tanggal 21April 1864 di Erfert Jerman dan
meninggal pada tanggal 14 Juni 1920 di Muiel. Dibesarkan di Berlin, kemudian
melanjudkan studinya di Universitas Heidelberrg Berlin dan gottingen, dengan
perhatian khusus pada hukum, sejarah dan teologi. Tahun 1889 mendapat gelar
doktor dari Berlin. Pada tahun 1893 dia diangkat sebagai guru besar hukum pada
universitas yang sama dan pada tahun 1894 diangkat menjadi guru besar politik
ekonomi. Tesisnya yang terkenal mengenai Etika Protestan. Salah satu isi tesis ini
mempertanyakan mengapa beberapa negara Eropa dan Amerika mempunyai
kemajuan ekonomi yang pesat. Setelah melakukan analisis, Weber mencapai
kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah adanya peran nilai-nilai
8
9
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usaha kapitalis sebagai suatu kegiatan ekonomi yang berorientasi
pada suatu pasar dan yang disesuaikan untuk membuat keuntungan
dari pertukaran-pertukaran pasar.11 Jelas bahwa kegiatan yang
demikian hanya bisa ( dan pada mulanya memang) merupakan
suatu kegiatan kecil dari suatu ekonomi keseluruhan. Demikianlah
dalam abad Pertengahan terdapat daerah kantung-kantung usaha
kapitalis dalam ekonomi feodal yang menyeluruh, yang diatur
dengan cara berbeda. Weber mengemukakan bahwa istilah
―kapitalisme‖ berlaku pada situasi di mana keadaan-keadaan
ekonomi suatu masyarakat atau suatu kelompok terutama
dipengaruhi dengan cara-cara kapitalis.12 Braudel menghabiskan
sebagian besar hidupnya bekerja menelusuri tahap-tahap usaha
kapitalis yang makin lama menguasai perekonomian Eropa.
Dari uraian tersebut jelas ada perbedaan-perbedaan penting
di antara para sejarawan mengenai sebab musabab dan berbagai
rincian yang berkaitan dengan istilah kapitalis. Tetapi implikasi
yang terpenting bahwa kapitalis, sebagaimana definisi dalam
beberapa kamus istilah ekonomi adalah merupakan sistem
ekonomi politik yang berdasarkan atas hak dan keuntungan
pribadi. Di mana pertama-tama hanyalah bagian kecil dari
perekonomian Barat dan kemudian berangsur-angsur menjadi
dasar yang mengatur prinsip perekonoman ini secara keseluruan.
Sistem ini menjadi tumbuh subur terutama dipelopori oleh Adam
Smith dengan teori-teorinya tentang sistem kapitalis.
Pandangan dunia kapitalisme sangat dipengaruhi oleh
gerakan pencerahan (enlightenment) yang berlangsung kurang lebih
dua abad, dari permulaan abad 17 sampai permulaan abad 19.
Abad ini disebut juga ―abad rasio‖ yang dalam banyak hal
merupakan antitesis terhadap agama (Kristen). Para pemikir
budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama Protestan. Adanya kepercayaan ini
membuat orang-orang penganutnya bekerja keras dan sunguh-sungguh untuk
meraih sukses. Dialah yang mepelopori terjalinnya etika Protestan dan kapitalisme.
8Taufiq Abdullah, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi (Jakarta:
LP3ES, 1978), 79
9Baca Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah
Analisa-Kritik. Terj. Ali Mahdan (Jakarata: Rajawali, 1986), 83.
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pencerahan terkemuka menganugrahkan akal manusia kekuasaan
absolut sebagai ganti dari keimanan dan intuisi.
Penolakan pencerahan terhadap agama menghasilkan usahausaha untuk menjelaskan prilaku individu dan sosial dengan
analogi perinsip fisika Newtonian. Perbuatan manusia digerakkan
oleh sebab-sebab oleh proses kimiawi dan fisika. Pandangan ini
pada akhirnya membuat orang menjadi materialistis. Pengenalan
pemikiran-pemikiran ini ke dalam ilmu ekonomi telah menelorkan
sejumlah konsep, yang disadari atau tidak, kemudian menjadi
fondasi bagi disiplin dan membentuk strategi kapitalisme.
Dalam sistem kapitalisme seseorang bebas memiliki
kekayaan, perusahaan, bersaing secara bebas dalam pasar, bebas
dalam memilih dan membuat barang atau jasa yang diinginkan.
Kebebasan ini disebut dengan “laissez faire”. Seseorang bebas
bertindak sejauh uang yang dimiliki dan merupakan penggerak
utama dari kegiatan perekonomian kapitalis.
Muhammadiyah dalam menjalankan gerakan dakwah amar
ma'ruf nahi munkarnya selalu berdasarkan kepada ajaran tauhid
dan tawakkal kepada Allah, sehingga setiap orang Muhammadiyah
dapat menjadi contoh dalam kancah pembangunan dan
pengembangan masyarakat. Dalam menjalankan gerakan tersebut
Muhammadiyah memiliki beberapa amal usaha. Di antara amal
usaha Muhammadiyah meliputi Bidang Kemasyarakatan yang salah
satu tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir
dan batin sebagaimana yang telah menjadi rumusan cita-cita
perjuangan Muhammadiyah mengenai "masyarakat utama".13
Muhammadiyah dengan berbagai amal usahanya, terus maju dan
berkembang. Tentunya tidak sedikit halangan dan tantangan yang
dialami Muhammadiyah. Dengan kesabaran dan tawakkal
Muhammadiyah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan
13 Masyarakat Utama adalah masyarakat yang memiliki sistem kelembagaan
untuk mencapai kebajikan, melaksanakan yang baik, mencegah yang buruk, serta
menegakkan dan memelihara iman. Lihat Dawam Raharjo, Islam dan Transformasi
Sosial-Ekonomi, (Jakarta: LSAF, 1999), 343
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mengalami perkembangan yang baik.14 Karena semakin meluasnya
perkembangan amal usaha Muhammadiyah khususnya dalam
bidang kemasyarakatan, maka Muhammadiyah membentuk
kesatuan-kesatuan
kerja
bidang
kemasyarakatan
yang
15
berkedudukan sebagai badan pembantu persyarikatan .
Kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badanbadan lainnya. Majelis yang menangani bidang sosial ekonomi
adalah majelis ekonomi. Majelis ekonomi Muhammadiyah
mempunyai tugas seperti tersebut di dalam kaidah majelis
Ekonomi16, yang pada pokoknya adalah : 1. Konseptual, yaitu
merumuskan dasar, tujuan serta sistem ekonomi menurut ajaran
Islam. 2. Praktikal, yaitu menggerakkan dan menghimpun kegiatankegiatan ekonomi warga persyarikatan sesuai bakat masing-masing
dan sepanjang sesuai dengan ajaran Islam.17
Menurut kaidah tersebut, majelis ekonomi langsung
menangani bidang konseptual, sedangkan bidang praktikal, Majelis
ekonomi tidak menjalankannya sendiri, akan tetapi mengerahkan
anggota-anggota persyarikatan. Dalam menjalankan kaidah
tersebut tentunya tidak sedikit hambatan yang dialami Majelis
Ekonomi. Di antara faktor penghambat tersebut adalah: Pertama,
banyaknya jabatan rangkap warga Muhammadiyah. Sebagian besar
pengurus Muhammadiyah adalah pegawai negeri sipil. Kedua,
faktor biaya, dalam soal biaya, memang Muhammadiyah berjalan
tanpa biaya yang pasti.18 Seiring dengan perjalanan waktu, Majelis
Ekonomi terus melakukan usaha pengembangan ekonomi yang
berbasis masyarakat. Maka pada Muktamar ke-43 di Banda Aceh
nama Majelis Ekonomi dipertegas menjadi majelis Pembina

M. Yunan Yusuf, Kemuhammadiyahan : Kajian Pengantar, (Jakarta: Yayasan
Pembaharu, 1989), 50
15 Musthafa Kamal, et. al., Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam, (Yogyakarta:
Percetakan Persatuan, 1994), 38
16 Keputusan PP Muhammdiyah No.8 Tahun 1964 pasal II
17 Yusuf Abdullah Puar, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah, (Jakarta:
PT. Pustaka Antara, 1989), 208
18 Ibid., 206
14
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Ekonomi.19 Dari nama itu tersimpul bahwa Muhammadiyah mulai
mengemban misi membina ekonomi umat. Sejak periode
kepengurusan M. Amin Rais, kegiatan Majelis Pembina Ekonomi
Muhammadiyah mulai diarahkan. Pada dasarnya, Majelis Pembina
Ekonomi Muhammadiyah akan membina ekonomi umat melalui
tiga jalur:
1. Mengembangkan Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang
mempresentasikan
kekuatan
ekonomi
organisasi
Muhammadiyah.
2. Mengembangkan
wadah
koperasi
bagi
anggota
Muhammadiyah.
3. Memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi
dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota
Muhammadiyah.20
Dalam pengembangan ekonomi, Muhammadiyah sebenarnya
tidak berangkat dari nol. Muhammadiyah telah memiliki aset atau
sumber daya yang bisa dijadikan modal. Aset pertama adalah
sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah itu sendiri,
baik sebagai produsen, konsumen maupun distributor. Aset kedua
adalah kelembagaan amal usaha yang telah didirikan, yaitu berupa
sekolah, universitas, lembaga latihan, rumah sakit, dan lain-lain.
Aset ketiga adalah Struktur Muhammadiyah itu sendiri sejak dari
pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Pada Muktamar
Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, telah diputuskan suatu mandat
tentang Perekonomian dan Kewiraswastaan. Terdapat 7 butir
program persyarikatan yang perlu direalisasikan oleh Majelis
Ekonomi21, yaitu : 1. Mewujudkan sitem JAMIAH (Jaringan
Ekonomi Muhammadiyah ) sebagai revitalisasi gerakan dakwah
secara menyeluruh. Untuk itu ditetapkan : a. Buku Paradigma Baru
Muhammadiyah, Revitalisasi gerakan dengan sistem JAMIAH
19 Amin Abdullah, et.al., Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah,
(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana yogya, 2000), 124
20 Ibid., 125
21 Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Buku Panduan Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Majlis Ekonomi Muhammdiya, (Jakarta: PP Muhammadiyah, 2001), I-2
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sebagai acuan program lebih lanjut. b. Program KATAM 22
ditetapkan sebagai program dasar perwujudan sistem JAMIAH. c.
Membangun infrastruktur pendukung JAMIAH melalui antara lain
infrastruktur komunikasi dan infrastruktur distribusi (program
MARKAZ). 2. Mengembangkan pemikiran-pemikiran dan konsepkonsep pengembangan ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan
keislaman, seperti etos kerja, etos kewiraswastaan, etika bisnis,
etika manajemen, etika profesi dan lain-lain sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan aktual yang terjadi dalam dunia
ekonomi. 3. Melancarkan Program Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat, meliputi pengembangan sumber daya manusia dalam aspek
ekonomi, pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan
masyarakat, pengembangan bank syariah Muhammadiyah,
pengembangan kewirauahaan dan usaha kecil, pengembangan
koperasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Muhammadiyah
yang benar-benar kongkrit dan produktif, seperti KATAM, BMT,
LKM dan lain-lain. 4. Intensifikasi pusat data ekonomi dan
pengusaha Muhammadiyah yang dapat mendukung pengembangan
program-program ekonomi. 5. Menggalang kerja sama dengan
berbagai pihak untuk mengembangkan program-program ekonomi
dan kewiraswastaan di lingkungan Muhammadiyah. 6.
Mengembangkan
pelatihan-pelatihan
dan
pilot
project
pengembangan ekonomi kecil dan menengah baik secara mandiri
maupun kerja sama dengan lembaga-lembaga luar sesuai dengan
perencanaan
program
ekonomi
dan
kewiraswastaan
Muhammadiyah. 7. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ekonomi
bisnis dan kewiraswastaan di bawah majelis Ekonomi dan
memberlakukan Majelis Ekonomi sebagai satu-satunya yang
memutuskan kebijakan di bidang ekonomi.
Dengan demikian, suatu agama mengajarkan untuk
memandang pencarian kekayaan tidak hanya sebagai suatu
KATAM adalah singkatan dari Kartu Tabungan Muslimin, yang suatu
waktu kelak direncanakan sekaligus sebagai singkatan dari Kartu Tanda anggota
Muhammdiyah. Lihat Buku Panduan rakernas majlis Ekonomi Muhammdiyah, III-12
22
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kemajuan, tetapi sebagai suatu tugas, yaitu tugas agama yang biasa
disebut dalam Islam sebagai ibadah.23 Hal senada dikemukakan
Kuntowijoyo, bahwa semua perbuatan manusia pasti dipengaruhi
oleh pemikiran. Manusia tidak dapat lepas dari dunia pemikiran.
Secara sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari pun seseorang
tidak lepas dari ide. Kesalehan spiritual dan atau sosial seseorang
atau sekelompok orang pun tidak lepas dari ide teologi agamanya.24
Teologi merupakan landasan yang paling mendasar untuk
bertindak bagi seseorang, khususnya dalam spiritualitas
keberagamaan. Religiusitas ekonomi mengatakan manusia adalah
mahluk moral. Toshihiko Isutzu menyebutkan bahwa diskursus
moralitas dalam al-Qur‘an bertujuan memberikan pedoman bagi
manusia dalam bertingkah laku yang berimplikasi sosial karena
menegaskan gambaran manusia sebagai mahluk religius.25
Manivestasi ajaran agama dalam ekonomi juga dilakukan
oleh organisasi Muhammadiyah. Bahkan visi pengembangan
organisasi pada muktamar ke 47 tahun 2016 di Makasar ditetapkan,
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.26 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.27
Ibid., 9.
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 189.
25 Toshihiko Isutzu. Ethico Religious Concepts in the Qur‟an. (Montreal: McGill
University Press. 1966), 3.
26 Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47, 16. Lihat juga,
Ahmad Najib Burhani, ―Dari Teologi Mustad‘afin menuju Fiqh Mustad‘afin,‖
Muhammadiyah Studies, 23 November 2009.
27 Ibid., 18.
23
24
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Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua berkomitmen
kuat untuk melakukan gerakan pencerahan sebagai persambungan
dari gerakan pembaruan yang dilakukan pada abad pertama.
Gerakan pencerahan merupakan aktualisasi misi dakwah dan tajdid
yang bersifat transformatif, yaitu strategi perubahan dinamis yang
menekankan pada proses gerakan yang membebaskan,
memberdayakan, dan memajukan kehidupan masyarakat. Gerakan
pencerahan tersebut harus diwujudkan dalam seluruh bidang dan
lapangan usaha Muhammadiyah, sehingga tidak behenti dalam
pemikiran semata tetapi membumi menjadi gerakan praksis yang
mencerahkan kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal.
Dalam
pengembangan
dakwah,
gerakan
pencerahan
diaktualisasikan melalui model dakwah pencerahan berbasis
komunitas untuk menggarap berbagai kelompok sosial yang
heterogen dan berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat
Indonesia saat ini.28
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat
diambil beberapa kesimpulaan sebagai berikut:
1. Karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung meyakini bahwa
menjadi muslim haruslah puritan, dalam arti menyandarkan segala
perbuatannya pada ajaran agama berdasar pada al Qur‘an dan al
Sunnah maqbulloh seperti yang diajarkan oleh Muhammadiyah.
2. Karyawan rumah sakit Muhammadiyah bandung adalah muslim
puritan yang taat beribadah, karenanya mereka menganggap bahwa
bekerja pada Rumah Sakit Muhammadiyah tidak sekedar soal
kapital, namun lebih dari itu adalah tanggungjawab profesi dan
ibadah kepada Alloh SWT.
3. Pemahaman piritan dalam beragama berimplikasi terhadap prilaku
karyawan Rumah Sakit Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Bandung Tulungagung, yang berusaha menampilkan performa
pelayanan yang baik. Menempatkan pasien dan keluarganya sebagai
seseorang yang harus ditolong dan dianggap sebagai keluarga.
Tanfidz Muktamar 47, Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas, (Jakarta:
PP Muhammadiyah, 2015), 1.
28
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Prilaku pelayanan secara umum juga wujud dari implementasi
ajaran agamanya.
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