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Perkembangan Muhammadiyah di Pantai Utara Jawa, khususnya 
Kabupaten Rembang pada dasarnya memiliki kecendrungan berbeda dengan 
perkembangan Muhammadiyah di daerah yang notabene bersifat agraris. Konflik 
yang mempertemukan Muhammadiyah dengan masyarakat setempat yang lebih 
beroreintasi tradisi lokal atau lebih berupa tumpang tindih dalam pemahaman 
agama (Islam) mereka, merupakan sebuah fenomena tersendiri.  

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini, 
yaitu: (1) bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Rembang 
tahun 1960-2000, (2) bagaimana peran elit dan organisasi Muhammadiyah dalam 
perebutan pengaruh dalam masyarakat, dan (3) bagaimana upaya yang dilakukan 
Muhammadiyah dalam perebutan pengaruh massa di Kabupaten Rembang. 

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, dengan menggunakan 
pendekatan sosilogi dan antropologi. Hal tersebut meliputi heuristik, kritik 
sumber, interpretasi dan historiografi. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik wawancara, teknik observasi, dan studi pustaka. Kemudian, data 
dipilah dan dianalisa untuk disajikan. 

Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini adalah fenomena yang 
berbeda yang dihadapi oleh Muhammadiyah dalam perekembangannya di 
Kabupeten Rembang, apabila dibandingkan dengan pergulatan Muhammadiyah 
dalam daerah yang notabene agraris. Kultur masyarakat pesisir utara Jawa yang 
adaftif dengan tradisi lokal, apalagi sifat deterministik masyarakat cenderung 
brsifat samar ketika dibandingkan kultur masyarakat yang notabene 
agraris.banyak ditemui kehidupan yang tumapang tindih antara pemahaman Islam 
dengan budaya lokal, atau lebih tepatnya, berupa dominasi ajaran Islam dalam 
pelaksanaan tradisi lokal seperti sedekah bumi, nyadran dan sedekah laut. 

Terpusatnya kegiatan Muhammadiyah hanya lingkup perkotaaan dan 
pendekatan puritanisasi yang kaku, telah menjadi faktor lambatnya perkembangan 
Muhammadiyah di Rembang. Pendekatan kultur atau budaya yang diagendakan 
Muhammadiyah secara Nasional, baru masuk tahap wacana, sebab fenomena tarik 
ulur pendekatan kontekstual dan tekstual dalam tubuh Muhammadiyah merupakan 
faktor yang cukup dominan, sehingga pergulatan tersebut cukup mempengaruhi 
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dan melahirkan pendekatan dakwah Muhammadiyah yang cenderung berbeda, 
termasuk di Kabupaten Rembang yang lebih dominan pendekatan tekstual yang 
kaku. 

Posisi elit Muhammadiyah dalam jajaran pemerintah daerah, pada 
dasarnya telah menjadi starting point perekembangan organisasi Muhammadiyah 
di Rembang. Sebab, pendekatan menggunakan amal usaha, baik berupa media 
pendidikan, kesehatan dan sosial terbentur beberapa faktor, terutama masalah 
ekonomi yang seringnya di balut dengan pemahaman agama cenderung kurang 
representatif dalam masyarakat muslim Rembang, apalagi realitanya telah 
terpolarisasi dalam organisasi tradisional dan kalangan Islam nominal. Terlebih, 
kemapanan ekonomi dan pendidikan yang merupakan faktor pendukung kemajuan 
masyarakat, merupakan fenomena yang sulit di temukan di Kabupaten Rembang. 

Pada akhirnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah, perkembangan 
Muhammadiyah pada awal berdirinya lebih merupakan sebuah proses pelembagan 
dari organisasi sekaligus warga Muhammadiyah. Peran yang diaktualisasikan oleh 
elit Muhammadiyah Rembang dalam perjalanannya lebih berpengaruh pada 
masyarakat ketika sebagian elit Muhammadiyah duduk di jajaran pemerintah 
Kabupaten Rembang, apalagi didukung kegiatan amal usaha, meskipun masih 
bersifat kuantitas sosial kemasyarakatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Organisasi massa Muhammadiyah merupakan salah satu pergerakan Islam 

yang pertama dengan bentuk modern dalam era kolonial Belanda. Keberadaan 

organisasi Muhammadiyah, sebuah organsasi yang didirikan oleh K.H Ahmad 

Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, semakin besar dan 

diakui masyarakat akibat adannya restu pemerintah kolonial Belanda. 

Pergerakan ini mendapatkan statusnya sebagai organisasi yang berbadan hukum 

(Recht Person) lewat surat ketetapan Gouvernement Besluit yang dikeluarkan 

oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Yogyakarta (Algemene Secretarie, 22 

Agustus 1914: No 81). Surat ini keluar setelah Muhammadiyah mengajukan 

permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai badan hukum dengan terlebih 

dahulu mengajukan anggaran dasar, sekalipun dalam realitasnya anggaran dasar 

Muhammadiyah ketika itu sifatnya masih sangat sederhana (Pasha dan Darban, 

2003:171). Dengan demikian tidak mengherankan bila pada tahun 1920-an 

munculnya cabang-cabang organisasi massa Muhammadiyah di daerah-daerah 

akibat status resmi Muhammadiyah, ditambah dengan izin perluasan wilayah 

gerakan organisasi ini ke seluruh wilayah Hindia Belanda (Mulkan,1990:29). 

Terlebih setelah dibentuknya utusan dakwah ke berbagai wilayah Nusantara 

(Darban,2000).  

1 



 2

Organisasi Muhammadiyah memang menemukan perkembangan yang 

signifikan di daerah pedalaman Jawa, dimana pergulatan pemahaman Islam yang 

cenderung sinkretis (Geertz,1981; Mulder,1983), atau menurut Woodward 

(1988) yang lebih menganggap sebuah proses akulturasi antar Islam dan budaya 

lokal, telah melahirkan sikap konfrontatif dan motivasi Ahmad Dahlan serta 

Muhammadiyahnya, sehingga pendiri organisasi modern ini menemukan 

permasalahan mendasar umat sekaligus solusi bagi perubahan pemahaman Islam 

yang selama ini dianggap mengalami stagnasi, terutama terletak pada kehidupan 

manusianya (Damami,2000). Kegelisahan dalam menatap kondisi umat Islam 

inilah yang melahirkan pemikiran Ahmad Dahlan untuk mengembalikan posisi 

umat Islam dengan mereaktualisasi pemahaman Islam sesuai dengan aslinya.  

Dalam perkembangan selanjutnya, Muhammadiyah mengalami perubahan 

model dalam gerakan dakwah. Ia lebih nampak sebagai gerakan yang anti 

dengan tradisi, ritual lokal–dalam arti anti terhadap syirik, tahayul, bid’ah, 

khurufat yang telah lama bergulir di kalangan masyarakat ‘tradisional’ dan telah 

merupakan tradisi yang turun-temurun (Asykuri et.al, 2003:2). Kegigihan 

Muhammadiyah memberantas TBC (Tahayul, Bid’ah, Churufat), menyebabkan 

sulit berkembang dalam masyarakat, terutama masyarakat tradisional 

(Geertz,1981). Meminjam istilah dari Abdul Munir Mulkan (2000), 

Muhammadiyah dalam perjalanannya lebih mengedepankan syariah sebagai 

doktrin ideologi dalam perubahan sosial. Penerapan syariah ini telah 

mengantarkan Muhammadiyah berada dalam posisi yang konfrontatif dengan 

tradisi lokal, baik dengan mayoritas Islam tradisional (NU), maupun dengan 
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kalangan abangan. Lebih lanjut, menurut Abdulloh (1996), pola pemurnian yang 

radikal terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat lebih banyak diperankan 

oleh para ahli syariah sekaligus merupakan fungsi dominasi dari skriptualis 

syariah yang selama ini merupakan referensi pemahaman fundamentalis. 

Secara teoritik meluasnya Muhammadiyah di daerah bukan tempat 

kelahirannya, mengandung banyak arti, termasuk sebuah upaya Islamisasi 

maupun sebuah usaha pribumisasi pemahaman Islam murni yang berkelanjutan 

oleh para anggota Muhammadiyah (Mulkan,2000). Kontak yang dilakukan 

Muhammadiyah di daerah-daerah, termasuk daerah pesisir utara Jawa, bagi 

Muhammadiyah merupakan sebuah wilayah yang telah ikut melahirkan sebuah 

motivasi untuk memformalisasi pemahaman Islam murni, sebuah pemahaman 

yang berdimensi ganda. Pertama, merupakan sebuah proses Islamisasi yang 

berarti pemberantasan bagi semua aspek yang bertentangan dengan skriptualis 

syariah yang fundamental (Nakamura,1983). Kedua, merupakan sebuah 

pergeseran konflik yang lebih luas, konflik yang dimaksud disini adalah 

pertemuan antara Muhammadiya dengan paham pemurniannya dengan tradisi 

santri tradisional yang selama ini telah mengakar kuat di masyarakat di pantai 

Utara Jawa (Asykuri,2003). Sebuah hubungan yang terbentuk karena munculnya 

patron-kliental diantara para tokoh Islam tradisional dengan para santri dan 

masyarakat sekitarnya (Mulkan,2000). 

Sebagai organisasi yang ada di kawasan selatan pulau Jawa, 

berkembangnya Muhammadiyah di daerah sepanjang pantai utara Jawa 

merupakan akibat respon positif pada masyarakat muslim berpendidikan modern 
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atau terpelajar yang menginginkan suatu perubahan pada umat Islam 

(Ricklefs,2005:350). Namun demikian, kondisi Muhammadiyah di sepanjang 

pantai utara Jawa tidak sama dengan keadaan di kawasan selatan pulau Jawa,  

karena daerah utara pulau Jawa didominasi oleh pergerakan Islam yang lain 

yakni, Nahdhatul Ulama yang merupakan simbol dari kalangan muslim 

tradisional dan sampai sekarang termasuk menjadi salah satu kekuatan terbesar 

dalam gerakan Islam di Indonesia. 

Dalam perkembanganya, pemahaman Nahdhatul Ulama sangatlah berbeda 

dan berlawanan dengan apa yang menjadi tujuan berdirinya Muhammadiyah. 

Akan tetapi satu hal yang tampak jelas, keberadaan, peran, dan kontribusi kedua 

organisasi ini dalam transformasi sosial umat Islam pada khususnya dan bangsa 

Indonesia pada umumnya sejak awal kelahirannya, pada era kebangkitan 

nasional hingga saat ini sungguh besar dan sangat penting. Pluralitas wajah 

pemahaman agama Islam yang diwujudkan dalam berbagai organisasi dapat pula 

diakibatkan oleh respon dari penganut pemahaman agama yang sama terhadap 

kondisi sosial yang berbeda (Pranowo,199:19). Dari perspektif inilah dapat 

dijelaskan tentang kecendrungan organisasi atau gerakan Islam yang dikenal 

sebagai ‘modernis’ yaitu Muhammadiyah lebih mendapatkan pendukung kuat di 

daerah perkotaan, sedangkan NU yang berusaha melestarikan tradisi secara kuat, 

sehingga dikenal sebagai golongan ‘tradisional’ memperoleh pengaruh kuat di 

desa-desa, baik pedesaan pesisir maupun pedesaan pertanian. 

Sebagai daerah pantai pada umumnya, pantai utara Jawa dalam perjalanan 

waktu telah melahirkan situasi kehidupan yang cepat berubah, apalagi didukung 

adanya kebudayaan yang berbeda dan beragam dalam satu lokasi, telah 
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melahirkan kehidupan masyarakat pantai cenderung terbuka, sehingga menjadi 

suatu yang wajar bila pantai utara Jawa ikut berperan dalam terjadinya konversi 

masyarakat ke-dalam agama Islam di Indonesia (Masroer,2004:29). Hubungan 

masyarakat di pantai utara Jawa yang dimulai melalui saluran-saluran seperti 

asimilasi, akulturasi bahkan yang lebih ekstrim melalui saluran penetrasi telah 

membuat masyarakat di pantai utara Jawa mempunyai komunitas yang plural 

baik dari segi komposisi ras, agama, dan tradisi. Kecendrungan yang muncul 

dalam hubungan komunitas-komunitas masyarakat di pesisir utara Jawa, banyak 

di perankan oleh Islam. Hal tersebut, berkaitan erat dengan peran yang cukup 

dominan oleh masyarakat Islam yang pada awal kedatangan Islam, kota-kota 

pesisir utara Jawa jika direkonstruksi merupakan tempat berkumpulnya 

masyarakat Islam dalam penyebaran Islam sekaligus merupaka komponen 

penting dari kehidupan ekonomi dan sosial (Syam,2005).. 

Menjamurnya komunitas Islam di pesisir utara Jawa yang diwujudkan 

dalam bentuk komunitas sosial masyarakat, termasuk banyaknya pesantren yang 

didirikan sebagai basis penyebaran pandangan hidup masyarakat yang 

melembaga dalam hubungan keyakinan hidup dan pola kehidupan sosial yang 

semuannya itu dipengaruhi oleh nilai normatif Islam (Zarkasyi,2003:119). Hal 

tersebut juga merupakan jawaban dari sebuah asumsi Sartono Kartodirjo yang 

selama ini mengangap proses penyebaran Islam dan pelembagaan Islam 

merupakan sebuah gerakan politik. Permasalahannya, perkembangan Islam 

selama ini yang ditawarkan kepada masyarakat–baik itu raja, bangsawan,  

pedagang dan rakyat jelata, lebih merupakan sebuah pandangan hidup daripada 

sebuah gerakan politik, sebab Islam disebarkan di Nusantara bukan melalui 
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melalui penetrasi dan peperangan, tetapi lebih berupa jalinan hubungan 

masyarakat melalui kontak-kontak sosial dan ekonomi (ibid,2003:120). 

Selanjutnya, melalui cara tradisional dalam penyebarannya dengan 

berbagai konflik yang dialami–baik dari masyarakat setempat maupun penetrasi 

dari penjajah–, pelembagaan Islam telah mengalami pasang surut. Ketika 

bersentuhan dengan kolonial Belanda, masyarakat Islam dengan pesantren 

menempatkan diri dalam konfrontasi dengan penjajah. Melihat perlawanan dari 

masyarakat muslim Nusantara, telah melahirkan kebijakan Islam Politieke dari 

kolonial Belanda yang bertujuan untuk mengiliminir peran strategis dan 

kekuatan Islam, terutama tokoh-tokoh pergerakan Islam (Suminto,1996:2). 

Munculah kebijakan untuk memasarkan produk pendidikan model barat, 

kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin pribumi yang berorientasi 

pada nilai-nilai barat. Menurut Aziz Thaba (1996), kebijakan ini merupakan 

sebuah formulasi dari Snouck Hourgronye–tokoh orientalis dan akademisi 

Belanda yang berdiri dibelakang hegemoni penjajah sebagai penasehat kolonial–

yang bertujuan untuk menghilangkan peran tokoh Islam dengan tokoh pribumi 

yang berorientasi barat (Azra,1999).  

Akhirnya, bukan stabilitas yang diharapkan kolonial Belanda, melainkan 

sebuah penetangan dan perlawanan yang berasal dari masyarakat dan pergerakan 

Islam Indonesia–sebagian besar para pemimpin Islam yang berorientasi modern– 

yang melihat sistem dan pemeberdayaan umat Islam Indonesia sudah sangat 

tertinggal, demi untuk memenuhi kelangsungan dan kejayaan umat Islam telah 

muncul pergerakan Islam modern seperti Muhammadiyah, meskipun ada faktor 

eksternal seperti Pan-Islamisme yang berperan melahirkan motivasi para 
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pemimpin Islam modern. Dengan demikian, Lahirnya organisasimodern Islam 

semacam Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1912 merupakan sebuah 

kemajuan sekaligus perubahan cara pandang struktural perjuangan sekaligus 

pemahaman Islam yang signifikan bagi kalangan Islam Indonesia.  

Secara umum, bila kita berbicara keberhasilan dan munculnya perjuangan 

rakyat pribumi dalam bentuk organisasi modern pada jaman pergerakan nasional 

seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah tidak terlepas dari faktor Politik Etis 

yang barangkali bagi kolonial Belanda merupakan dilema tersendiri 

(Niel,1984:118). Berlakunya Politik Etis yang dihembuskan di tanah Hindia oleh 

sebagian orang Belanda yang mempunyai rasa kemanusian telah melahirkan 

sebuah kehidupan baru bagi rakyat pribumi. Dari kebijakan pemerintah kolonial 

ini, bidang pendidikan merupakan wahana yang sangat penting bagi 

kelangsungan perjuangan kaum pribumi dalam tahun-tahun berikutnya. Dengan 

pendidikan inilah cara berfikir dan pengetahuan kaum pribumi menjadi 

berkembang dan maju yang pada akhirnya dapat mewujudkan sikap kritis dan 

semangat nasionalisme Rakyat Hindia Belanda, meskipun dalam realitanya 

pendidikan yang diberikan pemerintah kolonial ini hanya dapat dinikmati oleh 

kalangan rakyat pribumi yang mempunyai status darah biru. Akan tetapi, 

keadaan setelah kebijakan Politik Etis digulirkan daerah Hindia Belanda telah 

menimbulkan suatu perubahan sosial yang pada awalnya menimbulkan 

ketidaksukaan  kalangan elit Jawa yang menghendaki status quo, kelompok ini 

terdiri dari para bangsawan yang selama ini telah menikmati kehidupan dalam 

kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (ibid,1984:71). 
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Munculnya elit yang berpendidikan barat pada masa pergerakan nasional 

di Hindia Belanda yang notabene adalah dunia Timur, pada akhirnya akan 

memunculkan elit baru dengan beberapa ideologi yang sampai sekarang 

mewarnai kekuasaan politik (Kartodirjo,1983:159). Adanya Politik Etis untuk 

kalangan masyarakat santri di daerah Hindia telah melahirkan suatu elit yang 

berpendidikan barat, tetapi mempunyai corak pemikiran dan visi keislaman yang 

kuat. Perubahan yang terjadi demikian pada akhirnya telah melahirkan 

kelompok pemikir-pemikir Islam yang didasari nasionalisme mulai melakukan 

langkah-langkah perjuangan yang modern. Kendati demikian, munculnya 

pemikiran sekaligus para tokoh yang mengaktualisasikan Islam sebagai tolak 

ukur perjuangan dengan metode modern muncul akibat Politik Etis, tetapi para 

tokoh ini tidak  menjadikan barat sebagai acuan berfikir, tetapi Timur Tengah 

yang menjadi acuan berfikir. Disamping itu dalam waktu bersamaan di dunia 

Arab sedang bergolak perjuangan yang menitikberatkan Pan Islamisme yang di 

gerakan para tokoh seperti Jamaludin Al-Afghani dan Muhammad Abduh telah 

mempengaruhi secara ekternal kemunculan organisasi Islam Modern, salah 

satunya Muhammadiyah (Suwarno,2000:170). Dengan demikian, Politik Etis 

oleh kalangan Islam di Jawa khususnya dimanfaatkan untuk  berjuang dengan 

konsep perjuangan modern yang bercorak Islam. 

Sebagai program yang diberlakukan dengan tujuan awal untuk 

memberikan kesan balas budi kepada daerah jajahan ini secara tidak langsung 

menjadi faktor munculnya kesadaran perjuangan berorganisasi di kalangan 

masyarakat muslim Indonesia, apalagi pada kaum terpelajar yang menghendaki 

perjuangan dengan cara modern (Damami,2000:2).  
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Didukung keadaan bangsa yang terjajah, fungsi dan peran umat Islam 

menjadi terhambat. Munculnya Muhammadiyah yang merupakan organisasi 

modern pada saat bangsa Indonesia dijajah telah melahirkan sebuah motivasi 

sekaligus sebuah harapan bagi  masyarakat. Motivasi ini berupa daya tarik 

pembaharuan dan sistem organisasi yang disusun modern, sehingga membuat 

gerakan Muhammadiyah mempunyai daya tarik bagi semua  lapisan masyarakat 

Islam, baik masyarakat kelas bawah, kalangan birokrat bahkan sampai kaum 

terpelajar yang mendapat pendidikan barat. Selain itu, terjalinnya hubungan 

yang bersifat horisontal kelembagaan yang saling menguntungkan antara 

organisasi Budi Utomo dan Muhammadiyah merupakan sebuah contoh 

hubungan kerjasama yang sangat penting dalam masa pergerakan nasional. 

Kontribusi yang sangat penting dari anggota Budi Utomo kepada Ahmad 

Dahlan dan teman-temannya, adalah berupa pengalaman anggota Budi Utomo 

yang dituangkan dalam bentuk pendirian Muhammadiyah sebagai sebuah 

organisasi modern dan membantu pembentukan menejemen organisasi menurut 

pengalaman mereka. Satu hal yang tidak dapat dilupakan, sekalipun KH. Ahmad 

Dahlan cukup dekat dengan organisasi Budi Utomo, namun tampaknya orientasi 

revivalisme kebudayaan Jawa yang diperjuangkan organisasi Budi Utomo tidak 

mempengaruhinya, sebab revivalisme kebudayaan (yang terbatas Jawa) seperti 

itu tidak memuaskan visi ke depan KH. Ahmad Dahlan untuk memecahkan 

problem masyarakat  (Damami,2000:102).  

Organisasi Muhammadiyah yang merupakan wadah perjuangan kelompok 

muslim intelektual yang muncul dalam masa pergerakan nasional merupakan 

salah satu organisasi yang berjuang dengan konsep modern dan menggunakan 
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identitas Islam yang sangat kental dalam pergerakannya. Melihat kenyataan 

seperti itu, sangat ketara sekali bila pergerakan yang didirikan oleh Ahmad 

Dahlan yang telah mendapatkan semangat Pan Islamisme yang didengungkan di 

dunia Islam, sejak munculnya telah menggunakan metode organisasi yang 

menitikberatkan pada pembentukan masyarakat Islam yang ideal, maka 

berdasarkan parameter tersebut banyak para pengamat yang mengkategorikan 

Muhammadiyah dengan sendirinya sebagai sebuah gerakan keagamaan Islam 

yang modern (Damami,2000:1). Kenyataannya, hal  ini didukung dan dibuktikan 

dengan adanya struktur organisasi yang berada di tataran pusat sampai daerah 

(Noer,1996:84). 

Menurut Adaby Darban (2000) bahwa, komunitas Muhammadiyah lahir 

dengan membentuk sebuah komunitas dengan penerapan Islam secara formal 

dan berorientasi pada kegiatan yang bersifat sosial, seperti pembangunan 

Masjid, sekolah model barat dan klinik kesehatan. Kendati, Muhammadiyah 

lahir merupakan sebuah kebutuhan dan respon yang mendesak untuk mengejar 

ketertinggalan umat Islam, terutama masyarakat kota yang melihat keterpurukan 

umat (Pranowo,1998:19). Sebaliknya, dengan munculnya organisasi modern 

Islam juga memunculkan polemik yang komplek dalam lingkup masyarakat 

Islam sendiri. Perlu diketahui dengan munculnya orientasi yang sifatnya modern 

pada umat Islam tidak serta merta mnghilangkan komunitas Islam bersifat non-

modernis–penerapan pendidikan dan sistem strukturalnya–atau lebih dikenal 

dengan Islam tradisional yang selama ini diwakili oleh NU. 

Sementara itu, bergulirnya dikotomi modern dan tradisional yang beredar 

di masyarakat dalam lingkup pemahaman keagamaan dan kegiatan organisasi, 
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menempatkan posisi organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan modern 

(Suwarno,2001:1). Berangkat dari hal di atas, kemodernisan yang melekat pada 

organisasi Muhammadiyah paling tidak tampak dalam tiga hal, antara lain, (1). 

Bentuk gerakannya terorganisasi, (2). Aktivitas pendidikannya mengacu pada 

model sekolah modern, berpola klasikal, (3). Aktivitas organisasi terutama amal 

usahanya didasarkan pada pendekatan teknologis (Mulkan,1990:9).  

Untuk selanjutnya, ada tiga wajah yang dimiliki oleh Muhammadiyah 

sebagai pilar pergerakannya, yakni sebagai a religious reformist, agent of social 

change, dan a political force (Alfian,1989:5). Sebagai a religious reformist, 

Muhammadiyah tampil dalam bentuk gerakan pemurnian Islam yang tujuan 

utamanya adalah memberantas syirik, tahyul, bid’ah, dan khurafat di kalangan 

umat Islam. Hal diatas bertalian erat dengan praktek-praktek keagamaan yang 

kontradiktif dengan tujuan hakiki Islam itu sendiri yang tidak lain karena 

singkretisme Islam dengan pola kebudayaan Jawa (Noer,1996:85). Pola 

kehidupan keagamaan demikian terjadi ketika pengaruh kekuasaan keraton 

sebagai sentral kultural agama Islam secara legal mendukung  kehidupan yang 

menyimpang dengan kemurnian Islam sekaligus tujuan Muhammadiyah.  

Kemudian  sebagai agent of social change, Muhammadiyah melakukan 

usaha modernisasi sosial dan pendidikan yang bertujuan memberantas 

keterbelakangan umat Islam yang selalu terlambat dan terhambat dalam peran 

dan fungsinya dalam perubahan akibat kolonialisme yang lama. Sebagai a 

political force, lebih mengkonsentrasikan pada lingkup keagamaan dan 

permasalahan sosial kemasyarakatan. Kendati demikian,  pada tataran politik 

praktis Muhammadiyah secara oraganisasi dipastikan tidak pernah secara hukum 
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berdiri sebagai sebuah partai politik, sebagaimana organisasi massa lainnya 

seperti NU, PSII, Masyumi dan organisasi lainya yang bergerak secara hukum 

sebagai organisasi politik. Hanya saja para tokoh dan warga Muhammadiyah 

secara personal terlibat dalam politik praktis bergabung dengan partai Islam 

yang ada, meskipun permasalahan ini dalam organisasi Muhammadiyah dalam 

setiap Muktamar menjadi  perdebatan dikalangan warga Muhammadiyah 

sendiri. 

Dengan berbagai wajah inilah organisasi Muhammadiyah mempunyai 

predikat sebagai gerakan pembaharuan (Nashir, 2000:3). Anggapan atas predikat 

pembaharuan pada Muhammadiyah ini merupakan keputusan yang sifatnya 

homogen dari masyarakat Islam Indonesia, fakta ini diakui baik pada kalangan 

warga Muhammadiyah maupun organisasi pergerakan lainnya. Identitas yang 

melekat pada diri organisasi Muhammadiyah ini sampai sekarang memberikan 

warna tersendiri, yaitu merupakan sebuah organisasi yang menjadi tempat 

bernaungnya orang-orang yang memiliki pendidikan modern. Dampak yang 

muncul akibat dikotomi membuat sebagian masyarakat yang bersebrangan 

dengan konsep Muhammadiyah menolak segala bentuk kegiatan yang bernuansa 

pembaharuan. Terlebih bila ada kegiatan yang mempermasalahkan konsep 

tradisionalisme yang dilakukan sebagian masyarakat sampai sekarang. 

Kemudian, fungsi sosial organisasi Muhammadiyah pada gilirannya 

muncul sebagai suatu gerakan kebangkitan umat Islam yang disusun dengan 

agenda modern dan terstruktur, Muhammadiyah mulai berusaha dengan 

perjuangan untuk dapat mengembalikan martabat bangsa dan umat yang kala itu 

terjajah, dan tujuan dasarnya menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Dalam 
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perjalanan agenda perjuangan yang dilakukan organisasi ini juga membuat suatu 

perubahan sosial yang sangat signifikan baik dalam tubuh umat Islam, juga 

menumbuhkan perlawanan umat terhadap segala bentuk ketidakadilan dan 

penjajahan baik secara fisik maupun secara pemikiran, sebagai contoh adalah 

upaya warga Muhammadiyah di Indonesia dalam membendung penetrasi 

misionaris di Indonesia (Alwi Shihab,1998:3). 

 Tidak hanya berhenti di situ saja, dengan didasari oleh nasionalisme yang 

merupakan salah satu kunci penggerak munculnya organisasi pada awal abad ke-

20 (Suhartono,2001:3). Muhammadiyah juga tampil menjadi pelopor dalam 

menentang terhadap kebijakan kolonial, sebagai contoh, dalam sebuah kegiatan  

yang melibatkan salah satu tokoh Muhammadiyah dalam melakukan aksi  

pemogokan dengan buruh-buruh perkebunan dan pabrik milik Belanda, hal ini  

berawal dari kebijakan Belanda yang merugikan para buruh. Klimak dari aksi 

pemogokan ini mengakibatkan A.R Fakhrudin, yang merupakan salah satu tokoh 

Muhammadiyah masuk penjara, karena partisipasinya dalam aksi tersebut 

(Nashir,2000:84).  

Kegiatan aksi penentangan terhadap kolonial tidak cukup pada fase 

tersebut, banyak kegiatan yang dilakukan oleh anggota Muhammadiyah sendiri, 

baik dari pimpinan pusat maupun cabang. Kolaborasi dengan organisasi lain 

merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menentang kolonial Belanda. 

Kerja sama ini juga di bangun atas dasar persamaan tujuan maupun rasa 

kebangsaan. Ketika partai Masyumi berdiri Muhammadiyah termasuk salah satu 

anggota istimewa di dalam Masyumi, sehingga banyak kebijakan yang berasal 

dari Muhammadiyah menjadi rumusan tujuan dasar dan cita-cita partai Masyumi 
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yang bertujuan memajukan umat pada era rezim kolonial Belanda dan kolonial 

Jepang bahkan sampai dibubarkanya partai Islam ini (Muchtar,2004:119). 

 Fenomena kegiatan yang bernuansa politik dalam lingkup penentangan 

terhadap kolonial dapat dimengerti oleh semua kalangan bila membaca dan 

mencermati penjelasan Kepribadian Muhammadiyah sebagai berikut, 

“Muhammadiyah tidak buta politik, tidak takut politik, tetapi 
Muhammadiyah bukan organisasi politik. Muhammadiyah 
mencampuri soal-soal politik, tetapi apabila soal-soal politik 
masuk dalam Muhammadiyah ataupun soal politik mendesak-
desak urusan agama Islam, maka Muhammadiyah akan bertindak 
menurut kemampuan, cara dan irama Muhammadiyah sendiri” (PP 
Muhammadiyah,1996:6).  
 
Dari membaca konsep  Kepribadian Muhammadiyah dapat digambarkan 

sebagai sebuah situasi rumit yang dihadapi organisasi Muhammadiyah ketika 

berhadapan dengan politik. Kenyataan sosiologis menunjukkan, bahwa 

hubungan Muhammadiyah dengan politik itu beragam dan tidak linier. Hal ini, 

berangkat dari suatu permasalahan yang memposisikan  Muhammadiyah sebagai 

salah satu pihak yang secara yuridis bukan merupakan sebuah partai politik. 

 Sementara itu, peran yang dimiliki Muhammadiyah dalam lingkup sosial 

kemasyarakatan selama ini berupa sebuah gerakan yang menekankan pada basis 

sosial keagamaan. Akan tetapi, melihat perkembangan kondisi kehidupan 

berbangsa yang menempatkan Muhammadiyah dalam situasi yang 

mengharuskan organisasi ini menghadapi dinamika kehidupan politik yang 

difahami sebagai perjuangan untuk meraih kekuasaan yang seharusnya 

diperankan sebuah partai politik. Keadaan ini membuat bagi Muhammadiyah 

akan melahirkan suatu paradoks dengan tujuan dari sebuah lembaga semacam 

Muhammadiyah. Dari sini bila dicermati secara menyeluruh dari pernyataan 
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diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan yang menempatkan 

Muhammadiyah pada kerangka berfikir untuk memposisikan diri sebagai 

kelompok kepentingan dalam ruang lingkup untuk memainkan fungsi politik. 

Perjuangan Muhammadiyah tidak hanya berhenti sampai di situ saja, akan 

tetapi dilakukan secara berlanjut dan dalam perjalanannya selalu mewarnai 

dinamika bangsa dari kemerdekaan, orde lama, orde baru dan orde reformasi 

yang telah mendewasakan dan menumbuhkan kearifan Muhammadiyah yang 

terus berjuang demi kemajuan umat dan bangsa. Salah satu sisi positif yang 

dimiliki gerakan Muhammadiyah adalah kontribusinya dalam dinamika 

perkembangan masyarakat muslim, sehingga dalam kurun waktu yang lama 

masih tetap eksis pada perjuangan ide-ide demi perubahan umat dan bangsa 

menuju yang lebih baik.  kegiatan ini dilakukan karena didukung oleh sebuah 

pilihan perjuangan akomodatif dan konsisten dalam jalur sosial keagamaan, 

yang di kalangan Muhammadiyah sebagai gerakan yang mengajarkan amar 

ma’ruf nahi munkar (Sobron,2003:31).  

Dengan membaca sejarah pertautan Muhammadiyah dan politik, akhirnya 

melahirkan suatu kebijakan berupa strategi yang akomodatif dalam pendekatan 

terhadap penguasa, apalagi ketika rezim orde lama dan orde baru berkuasa 

secara otoriter. Dengan demikian, tidak salah bila muncul anggapan bahwa 

organisasi Muhammadiyah termasuk salah satu gerakan yang mengalami pasang 

surut dan pahit getir kekuasaan rezim yang silih berganti (Nashir,2000:15). 

Suasana pasang surut organisasi Muhammadiyah tidak hanya melingkupi 

wilayah politik dan kekuasaan saja, akan tetapi gerakan yang lahir di 

Yogyakarta ini mengalami persoalan ketika berhadapan dengan keadaan sosial 
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di daerah yang di dalamnya terdapat kekuatan yang lebih dominan. Kekuatan itu 

bisa berwujud organisasi massa maupun bisa sebuah kebudayaan atau tradisi 

yang kontradiksi dengan Muhammadiyah atau memiliki kepentingan politik 

yang berkaitan dengan warga dan simpatisan organisasi Muhammadiyah. 

Suasana ini pada gilirannya tidak jarang telah melahirkan suatu persoalan sosial 

keagamaan yang pada klimaksnya menjadi suatu bentuk perpecahan, dan tak 

jarang pula menimbulkan korban dan kerugian harta milik masyarakat. Kasus 

perseteruan yang terjadi di Banyuwangi yang melibatkan warga Muhammadiyah 

dan Nahdhatul Ulama pada tahun 1999 merupakan suatu contoh yang layak 

dijadikan suatu pelajaran yang berharga ( Nashir,2001:3). 

Konflik yang mengangkat isu-isu pemahaman beragama dan melibatkan 

kalangan Muhammadiyah dan NU di dalamnya telah menjadi suatu dinamika 

kehidupan masyarakat tersendiri. Pemandangan tentang konflik horisontal dalam 

masyarakat muslim yang melibatkan dua organisasi keagamaan di atas bukan 

kejadian yang sifatnya kotemporer. Pertentangan yang menafikan persamaan 

ideologi, dan lebih menonjolkan perbedaan dalam pola pendekatan teknis dalam 

kehidupan beragama –pendekatan yang lebih bersifat ritual seperti ibadah dan 

hubungan sosial kemasyarakatan (fikih), telah menguras tenaga organisasi 

keagamaan tersebut dalam konfrontasi yang tidak kunjung selesai. Tidak ayal 

lagi, dalam perkembangannya organisasi Muhammadiyah dan NU lebih banyak 

menampilkan konflik daripada konsensus, apalagi konflik yang melibatkan 

kedua organisasi tersebut lebih banyak terjadi di daerah yang menempatkan NU 

sebagai mayoritas massa dalam suatu daerah, termasuk daerah pesisir utara Jawa 

yang selama ini merupakan tempat terjadinya Islamisasi dan pelembagaan 
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agama Islam di Jawa (Syam,2005:63-70). Akan tetapi, tidak menutup 

kemungkinan konflik juga terjadi di daerah yang menempatkan Muhammadiyah 

sebagai komponen mayoritas. 

Kemudian, pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada ritual dan 

pemahaman keagamaan yang terjadi di pesisir pantai utara Jawa, termasuk di 

wilayah Kabupaten Rembang telah menempatkan komunitas masyarakat dalam 

konflik dan konsensus yang bersifat horisontal. Konflik dan konsensus yang 

menjadi bagian kehidupan sehari-hari dalam masyarakat–khususnya dalam 

lingkup masyarakat muslim–merupakan suatu fenomena tersendiri bagi wilayah 

pantai utara Jawa. Sebab dalam perjalanan sejarahnya pantai utara Jawa telah 

menjadi saksi terjadinya proses penyebaran agama, baik Hindhu-Budha, Islam 

dan Nasrani yang sekarang menjadi komunitas agama yang diakui resmi di 

Indonesia. 

Sebagai bagian dari kota pesisir utara Jawa, wilayah Kabupaten Rembang 

merupakan tempat mengakarnya tradisi Islam tradisional, hal tersebut di 

buktikan dengan munculnya banyak tokoh Islam tradisional dari daerah 

Rembang. Dalam masa penyebaran dan pelembagaan Islam di pesisir utara 

Jawa–masa kedatangan Islam di pulau Jawa–wilayah Rembang yang termasuk 

daerah kekuasaan Kerajaan Demak, merupakan salah satu pintu masuk sekaligus 

berfungsi sebagai kota pusat komunitas Islam (De Graff,2003), disamping 

merupakan kontak dan jaringan dagang masyarakat pribumi dengan para 

pedagang Islam yang membawa budaya dan agama baru (Azra,2005). Pertautan 

ideologi masyarakat pesisir yang berupa agama Islam, merupakan wahana 

perkembangan ideologis sekaligus hubungan psikologis antara penyebar Islam 
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(Wali atau Kyai) dengan para muridnya (santri). Lambat laun perkembangan 

Islam mulai menyebar ke pedalaman pulau Jawa yang merupakan hasil ‘kerja’ 

para santri dalam pengembaraan dakwah mereka.  

Bagi Muhammadiyah dalam penyebaran pemahamannya di pesisir utara 

Jawa, termasuk dalam wilayah Kabupaten Rembang–perkembangan yang 

bersifat kelembagaan dan tidak berorientasi yang bersifat penetrasi–sangat 

beragam dalam perkembangannya. Di sisi, lain seperti wilayah Pekajangan dan 

Lamongan daerah Muhammadiyah di pesisir utara Jawa lainnya, lebih 

menunjukkan sifat perkembangangan yang signifikan. Kendati, ketika 

dibandingkan dengan dominasi yang bersifat lembaga dan massa yang dimiliki 

NU, Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Rembang jelas tidak berimbang. 

Sependapat dengan Karel Steenbrink (1994:57) yang menyatakan bahwa, 

Muhammadiyah cenderung lebih dikonsumsi oleh masyarakat kota yang 

sekaligus berperan sebagai pusat perdagangan, sehingga tidak mengherankan 

jika Muhammadiyah di Rembang lebih banyak berkonsentrasi di kota-kota 

kecamatan, disamping itu Muhammadiyah di Rembang personalnya didominasi 

oleh para pegawai negeri. 

Dalam kasus Muhammadiyah di wilayah Rembang, cukup sesuai dengan 

tulisan diketengahkan oleh Kuntowijoyo yang berjudul Muslim Tanpa Masjid 

(2001). Sebagai kelompok gerakan Islam ‘pendatang’ di wilayah pesisir utara 

Jawa, Muhammadiyah datang ke Rembang didukung oleh orang-orang 

pendatang. Tanpa didukung patron-kliental dari masyarakat sebagaimana NU, 

Muhammadiyah dalam perkembangannya sulit untuk menerapkan kondisi sosial 

dan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi daerah Kauman Yogyakarta. 
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Tidak ayal lagi, kemunculannya telah membangkitkan konflik yang rumit 

dengan gerkakan Islam tradisional NU yang telah lama mengakar di masyarakat 

Rembang. Benturan dan konflik yang muncul antar dua pemahaman yang 

berbeda ini telah melahirkan warna yang berbeda dalam pemahaman beragama 

Islam. Bagi NU yang telah menempatkan diri di daerah pesisir utara Jawa, 

dengan didukung ribuan santri pesantren dan dibidani oleh kyai yang 

mempunyai hubungan patron-kliental serta memiliki motivasi untuk 

melestarikan kebudayaan leluhur (Pranowo,1998; Mulkan, 2000). Telah 

melahirkan Konsensus bagi masyarakat setempat terhadap legitimasi dan 

pelembagaan Islam lokal. 

Pada akhirnya dengan mengikuti alur pemikiran di atas peneliti 

bermaksud untuk mengangkat sepak terjang organisasi Muhammadiyah di pantai 

utara Jawa dalam kawasan wilayah Kabupaten Rembang, dalam suatu penelitian 

yang berjudul DINAMIKA ORGANISASI MUHAMMADIYAH DALAM 

PEREBUTAN PENGARUH MASSA DI DI KABUPATEN REMBANG 

TAHUN 1960-2000. 

 

B.  Permasalahan 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka yang akan dikaji 

mengenai gerakan Muhammadiyah akan difokuskan terhadap permasalahan 

yang dimiliki organisasi ini di bidang keagamaan dan sosial dalam wilayah 

kabupaten Rembang. Untuk pelacakan atas peristiwa serta penjabaran 

permasalahan tersebut, akan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan utama 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Rembang 

tahun 1960-2000? 

2. Siapakah tokoh-tokoh sentral dalam struktur oraganisasi Muhammadiyah di 

Kabupaten Rembang dan peranannya? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam perebutan 

pengaruh terhadap massa? 

4. Bagaimana peran Muhammadiyah bagi kehidupan sosial keagamaan di 

Kabupaten Rembang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berkaitan dengan permasalahan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten 

Rembang tahun 1960-2000. 

2. Untuk mengetahui tokoh-tokoh sentral Muhammadiyah dan peranannya? 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam  

pengaruh terhadap massa. 

4. Untuk mengetahui peran Muhammadiyah bagi kehidupan sosial keagamaan di 

Kabupaten Rembang. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan memperoleh manfaat 

sebagai hasil penelitian yang meliputi: 
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1. Memberikan bahan referensi bagi penulisan sejarah selanjutnya tentang 

organisasi Muhammadiyah khususnya pada lingkup kabupaten Rembang. 

2. Memberikan manfaat bagi Universitas Negeri Semarang terutama bagi 

program studi pendidikan sejarah sebagai sumbangan pengetahuan dan 

sebagai bahan masukan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan sejarah. 

3. Memberikan manfaat pada masyarakat yang memiliki minat atau perhatian 

terhadap organisasi-organisasi Islam, khususnya perkembangan 

Muhammadiyah di lingkungan kabupaten Rembang sehingga menjadi bahan 

bacaan yang berguna menambah wawasan secara mendalam tentang sepak 

terjang Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan massa Islam terbesar di 

tanah air. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam penginterpretasian dalam 

pembahan masalah, diperlukan pembahasan lingkup penelitian yang mencakup: 

1. Skope Temporal 

Skope temporal dalam penulisan skripsi ini adalah babakan waktu sejak 

berkembang dan berdirinya cabang organisasi Muhammadiyah di kabupaten 

Rembang yaitu tahun 1960 sampai tahun 2000. Pada tahun 1960, merupakan 

tahun pertama Muhammadiyah berkembang dan tahun-tahun penting 

selanjutnya sampai tahun 2000 sangat berpengaruh signifikan sekali bagi 

penulisan skripsi ini kerena organisasi ini yang menjadi kajian penelitian. 
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2. Skope Spatial   

Skope spatial dalam penulisan skripsi ini menujukkan pada tempat atau 

daerah yang menjadi obyek penelitian dan fokus penelitian yaitu wilayah 

Kabupaten Rembang sebagai  salah satu tempat perkembangan dan gerakan 

modern Islam yaitu Muhammadiyah. Dengan batasan temapat seperti ini 

menyebabkan kemudahan untuk mempelajari secara mendalam sehingga 

memberikan hasil yang akurat. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Sudah cukup banyak pustaka yang menyinggung masalah 

Muhammadiyah, baik dari segi peninjauan yang bersifat umum maupun yang 

bersifat khusus. Disini penulis akan menyinggung beberapa pustaka yang cukup 

sarat dengan perbincangan serius tentang kenyataan dan masa depan 

Muhammadiyah dan daya upaya yang dilakukan organisasi ini untuk tujuan dan 

ciat-citanya yaitu demi umat Islam dan bangsa Indonesia. 

Beberapa pustaka dan studi Muhammadiyah diantaranya Akar Gerakan 

Muhammadiyah (2000), pada bab IV yang berjudul Faktor Sosial Dalam 

Sejarah Gerakan Muhammadiyah, Mohammad Damami sebagai penulis 

memaparkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari ‘kegelisahan’ keulamaan 

Ahmad Dahlan yang akhirnya dituangkan dalam bentuk pendirian organisasi 

Muhammadiyah. Ahmad Dahlan merasa tidak puas dengan apa yang terjadi 

dalam pemahaman umat Islam khususnya yang ada di lingkungan sekitarnya. 

Damami mencoba menganalisa bahwa permasalahan ini muncul akibat 

kecendrungan para ulama setempat telah mapan dan tidak mau mengusik tatanan 
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beragama yang ada. Sikap yang dilakukan para ulama setempat ini bagi Damami 

dianggap sebagai salah satu pencetus kegelisahan Ahmad Dahlan. Sementara itu, 

bagi Damami faktor lain yang menjadikan Ahmad Dahlan gelisah adalah 

salahnya penafsiran Umat Islam akan konteks pemahaman normatif syariah 

yang dituangkan kedalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Kemudian faktor 

ketiga yang melandasi sikap Ahmad Dahlan untuk menentang dan berusah untuk 

merubah tatanan kehidupan umat Islam berupa penerjemahan makna Tauhid 

yang menjadi orientasi bergerak dalam kehidupan sehari-hari umat yang bila 

dilakukan dengan benar akan membuat keadaan umat Islam di Indonesia tidak 

terpuruk dan terhambat dalam berbagai aspek sosial dan budaya. 

Sementara itu, kelebihan dari buku karya Mohammad Damami terletak 

pada pembahasan yang mengupas organisasi Muhammadiyah dari skope sosial, 

sehingga karya Damami memiliki kelebihan yang tidak dimiliki buku lain yang 

berbicara tentang Muhammadiyah. Namun, kekurangan buku ini terletak pada 

pembahasan tentang akar munculnya Muhammadiyah yang hanya membatasi 

skope sosial yang menjadi pematik spirit perjuangan Ahmad Dahlan. Kemudian    

kekurangan buku ini juga terletak pada kurangnya penulis dalam memahami dan 

menafsirkan kegiatan Ahmad Dahlan yang kemudian ditarik garis lurus untuk 

dihubungkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh tokoh kotemporer 

Muhammadiyah seperti Amien Rais. Kendati demikian, buku ini sarat dengan 

penjelasan yang memungkinkan pembaca mengetahui peran yang sangat 

signifikan dari Ahmad Dahlan.  

Pustaka yang kedua berjudul Muhammadiyah Sebagai gerakan Islam 

(2003) karya Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban. Pada bab III 
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dengan judul Gerakan Muhammadiyah, kedua penulis mencoba memaparkan 

secara rinci dan sisitematis kemunculan Muhammadiyah, dimana penulis 

mengajak menyusuri kehidupan Ahmad Dahlan. Penulis dalam buku ini 

menjadikan faktor subyektif dari Ahmad Dahlan yang menjadi faktor utama 

lahirnya Organisasi Muhammadiyah, memang dalam perspektif penulis sosok 

pendiri Muhammadiyah telah mengalami kejadian yang melahirkan penentangan 

terhadap sistem pengamalan Islam yang cenderung bertentangan dengan apa 

yang diketahui Ahnad Dahlan. Pemberontakan dalam diri orang pertama dalam 

organisasi Muhammadiyah ini bagi penulis adalah sebuah kritik sosial yang 

mendobrak keadaan umat Islam yang mengalami kemunduran di berbagai 

bidang.  

Kelebihan buku ini terletak pada kelengkapan data yang menjadikan buku 

ini layak dan sarat untuk dijadikan sumber utama dalam penelusuran organisasi 

Muhammadiyah. Akan tetapi, kekurangan buku ini terdapat pada banyaknya 

penggunaan pendapat dari para ahli lain yang digunakan penulis untuk 

memperkuat dan menganalisa permaslahan yang ada, sehingga seolah-olah 

bukan merupakan hasil analisa dari penulis sendiri. 

Dalam buku Ideologi gerakan Muahammadiyah (2001), sebuah karya 

Haedar Nashir yang memuat berbagai macam ideologi yang berkembang 

sekaligus ada di dunia yang dikomparasikan dengan ideologi Islam yang 

merupakan sebuah dasar hidup dari sepertiga manusia yang ada di bumi. 

Kelebihan yang dipunyai buku ini terletak pada uapaya yang dilakukan Hafdar 

Nashir untuk membandingkan ideologi yang ada di dunia dengan Islam, 

kemudian dari berbagai ideologi ini juga dicantumkan peran dan akibat yang 
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ditimbulkan dari penerapan ideologi yang ada. Sementara itu Haedar Nashir juga 

menampilkan sosok Muhammadiyah sebagai sebuah ideologi sendiri sejajar 

dengan ideologi yang ada selama ini, lebih-lebih sebagai sebuah ideologi yang 

menjadi dasar gerakan sebuah organisasi. Namun, hal ini menjadi kekurangan 

buku Haedar Nashir, sebab mengkategorikan Muhammadiyah sebagai sebuah 

ideologi kurang sesuai dengan karakter Muhammadiyah ketika didirikan oleh 

KH. Ahmad Dahlan sebagai sebuah gerakan pembaharu dalam dimensi 

pergerakan Islam yang bergerak dalam jalur religius, sosiokultural yang 

menjadikan Islam sebagai Ideologi gerakan.  

Tulisan keempat yang patut disinggung adalah buku berjudul Dinamika 

Politik Muhammadiyah (2000) karya Haedar Nashir,  pustaka ini mengupas 

permasalahan yang berkaitan dengam peran dan posisi Muhammadiyah dalam 

wacana politik sebelum dan sesudah era Reformasi yang belum banyak dibahas 

oleh penulis yang lain sehingga menjadikan tulisan Haedar Nashir sangat patut 

menjadi kajian pemikiran yang membuat Muhammadiyah dapat tetap eksis 

dalam perjalanannya. Akan tetapi dalam buku ini yang kurang dalam 

penjelasannya adalah makna politik yang diusung Muhammadiyah, bila kita 

mengacu pada pengertian politik yang diterapkan oleh penulis hanya pada skope 

politik praktis maka ini kurang sesuai dengan perjuangan politik 

Muhammadiyah dalam bingkai kritik sosial yang selama ini dilakukan oleh 

organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Bila demikian, ada semacam 

penyempitan makna politik yang selama ini menjadi efek samping dalam 

kehidupan berorganisasi, apalagi sebuah organisasi pembaharuan semacam 

Muhammadiyah. 
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Dalam buku Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah Pada Era Multi 

Peradaban (2000) sebagai buku suntingan Edi Suandi dan teman-temanya. Isi 

dari buku ini merupakan bunga rampai yang terdiri dari beberapa artikel 

denagan sudut pandang berbeda-beda. Kelebihan buku ini tertuang dalam bentuk 

pemikiran heterogen yang di tuangkan oleh para penulis dalam seminar sehingga 

tidak ada kesimpulan yang sama diantara penulis. Tetapi kekurangan yang 

mendasar dari buku suntingan Edi Suandi terletak pada isi buku yang hanya 

merupakan kumpulan artikel sehingga pembahasan yang diangkat dalam kajian 

tersebut tidak mendetail dan menyeluruh. 

Buku-buku diatas akan digunakan sebagai acuan dan sarana penulisan 

skripsi yang disedang disusun penulis. Penulis berusaha menjadikan bahan 

referensi ini sebagai alat untuk memecahkan permasalahan yang akan dikaji 

guna membantu penulis yang berperan sebagai langkah awal pendekatan dalam 

mengidentifikasi organisasi Muhammadiyah di Rembang, sekaligus merupakan 

kerangka teori dalam penulisan skripsi. Sehingga diharapkan oleh penulis dalam 

penulisan skripsi ini dapat dihasilkan suatu karya yang memenuhi kaidah ilmiah. 

 

G.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah atau 

metode historis. Menurut Louis Gottschalk (1986:32) Metode sejarah adalah 

proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman sejarah guna menemukan 

data yang otentik dan dapat di percaya. Dalam pengertian lebih khusus lagi 

metode penelitian sejarah seperti yang dikemukakan oleh Gilbert. J Garraghan, 

bahwa penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk 
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mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis 

dan mengajukan sintetis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis 

(Abdurrahman,1999:44). Sehingga penulis dalam penelitian tentang 

perkembangan Muhammadiyah di Rembang menggunakan langkah-langkah  

yang telah ditentukan.  Adapun langkah-langkah metode sejarah yang disepakati 

adalah: 

1. Heuristik 

Heuristik merupakan sebuah ketrampilan dalam menemukan, menangani 

dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan 

(Abdurrahman,1999:55). Cara yang dilakukan penulis dalam tataran ini 

merupakan kegiatan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data itu 

berupa sumber-sumber atau bukti-bukti tertulis seperti arsip, dokumen, artikel, 

surat kabar dan naskah yang sesuai dengan sumber dan akan digunakan penulis 

sebagai bahan penulisan yang dilakukan peneliti. Dalam pengumpulan data yang 

berupa sumber, ada dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

1. Sumber Primer 

Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata kepala 

sendiri dalam melihat suatu kejadian atau merupakan sumber yang dimiliki 

oleh pelaku utama (Gottschalk,1986:35). Sumber-sumber primer yang 

dijadikan penulis sebagai acuan utama adalah berupa, dokumen, dan sumber 

lisan yang didapatkan dengan menggunakan metode wawancara. 

Adapun teknik yang digunakan dalam mencari sumber yang relevan 

adalah; 
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a. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan penulis dalam memperoleh data-data, 

dilakukan dengan para tokoh utama organisasi Muhammadiyah di 

Rembang yang merupakan pelaku peristiwa sejarah. Wawancara ini 

dilakukan pada beberapa kalangan baik secara personal maupun 

instansi, yang terdiri; para pendiri cabang Muhammadiyah di Rembang, 

amal usaha Muhammadiyah yang sampai sekarang masih berjalan dan 

berkembang. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka ynag dimaksud disini adalah sumber-sumber yang 

masuk kategori sumber primer yang terdiri dari; dokumen, arsip, buku-

buku yang merupakan sumber yang mengaktualisasikan 

Muhammadiyah. 

Arsip, dokumen yang diperoleh oleh penulis tentang organisasi 

Muhammadiyah ditemukan penulis pada instasi pemerintah, organisasi 

Muhammadiyah dimana di dalamnya menampilkan data tentang waktu 

berdirinya dan tokoh-tokoh pendiri organisasi ini dalam lingkup 

kabupaten Rembang. Data lain yang sangat penting adalah arsip tentang 

catatan kegiatan Muhammadiyah selama ini. 

c. Observasi 

Observasi adalah usaha yang dilakukan dengan cara meneliti aatau 

mengambil data dengan melihat, melakukan pengamatan obyek 

penelitian terlebih dahulu. Peneliti dalam hal ini mengadakan 

pengamatan pada amal usaha milik Muhammadiyah dan instansi 



 29

pemerintah yang menangani masalah organisasi massa guna 

mendapatkan data yang obyektif dan akurat. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder yang dimaksud disini adalah merupakan data-data 

yang didapatkan dari seseorang atau lebih yang berada diluar struktur 

kepemimpinan dan melakukan studi pustaka pada bagian yang termasuk 

sumber sekunder yang berupa majalah, buku maupun data-data yang relevan 

dengan penelitan yang dilakukan oleh penulis. Penulis mendapatkan sumber-

sumber dari beberapa perpustakaan seperti perpustakaan: 

a. Perpustakaan Jurusan Sejarah 

Penulis menemukan buku-buku yang berisi tentang organisasi 

Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan. Buku-buku 

lainya juga menampilkan peranan organisasi Islam secara global 

maupun spesifik seperti Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Modern 

yang ditulis oleh Mustafa kamal dan Adaby Darban.  

b. Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah 

Disini penulis menemukan buku-buku yang relevan dengan penulisan 

skripsi yang disusun penulis seperti buku Akar Gerakan 

Muhammadiyah yang ditulis Muhammad Damami. Juga buku 

revitalisasi gerakan Muhammadiyah yang ditulis Haedar Nashir yang 

memaparkan perjuangan Muhammadiyah. 
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2. Kritik Sumber  

Setelah data dalam berbagai kategori terkumpul tahap berikutnya adalah 

melakukan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber (Abdurrahman,1999:59). 

Kritik sumber merupakan langkah dalam upaya memperoleh data atau sumber 

agar benar-benar dapat dicapai kredibilitas dan otentitas. Ada dua cara untuk 

menempuh hal ini. 

1. Kritik Ekstern 

Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber yang 

didapatkan untuk mengertahui apakah terdapat terdapat perubahan ada sebarapa 

jauh perubahan sumber tersebut. Kritik ekstern yang peneliti lakukan, adalah 

dengan melihat asal sumber, penulis sumber dan pelaku sejarah. Penulis meneliti 

sumber tersebut, baik berupa buku, arsip, dokumen tertulis yang diterbitkan oleh 

pihak-pihak yang dapat dipercaya kebenarannya. Adapun untuk pemilihan 

informan, peneliti mendatangi informan yang dapat dipercaya memberi 

keterangan yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. 

2. Kritik Intern 

Kritik intern dilakukan untuk mengetahui kredibilitas sumber. Hal ini 

dilakukan penulis, karena kredibilitas sumber merupakan suatu bagian yang 

harus dipenuhi dalam penulisan skripsi ini. Penulis melakukan penilaian sumber 

dengan cara menilai kredibilitas kesaksian, baik dari lisan maupun tertulis. 

Sebab kesaksian dalam sejarah merupakan faktor mentukan sahih tidaknya bukti 

atau fakta sejarah itu sendiri (Abdurrahman,1999:61). 

Untuk membuktikan kesahihan data yang berupa arsip, dokumen, buku 

dan artikel, penulis melakukan pengecekan terhadap sumber diatas, sehingga 
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mendapatkan sumber yang dapat dipercaya sekaligus dapat mencapai nilai 

pembuktian yang sebenarnya. Sementara itu, untuk membuktikan kebenaran 

hasil wawancara dan memenuhi kerangka trianggulasi, digunakan cross-check 

data, baik dari hasil sumber tertulis maupun sumber lisan atau wawancara, sebab 

tidak menutup kemungkinan terdapat data yang membutuhkan pengecekan 

silang. 

3. Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis 

sejarah (Abdurrahman,1999:64). Di dalam proses interpretasi sejarah peneliti 

berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

peristiwa. Tehnik ini berfungsi setelah data-data yang telah mengalami kritik 

sumber maka dihubungkan antara satu dengan yang lain dan hal ini tentunya 

harus mengalami seleksi dan analisa tepat untuk menemukan situasi pelaku 

tindakan dan tempat peritiwa secara benar yang akhirnya akan menjadi 

rangkaian yang bermakna. 

4. Historiografi  

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah historiografi di sini 

merupakan cara penulisan, pemaparan dan pelaporan hasil penelitian dari data-

data yang telah sempurna (Abdurrahman,1999:67). Menurut Gottschalk 

(1986:131) bahwa, dalam penulisan sejarah harus memenuhi beberapa kaidah 

yaitu, detail faktuil, struktur yang logis dan penyajian yang terang dan halus.  

Bagi penulis setelah melakukan heuritik, kritik sumber, dan interpretasi 

terhadap data dan sumber yang dikumpulkan, hal yang akan dilakukan 
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selanjutnya adalah menyusun penulisan hasil penelitian sebagai penulisan 

sejarah yang memenuhi kaidah ilmiah.  

H. Sistematika Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari penulisan skripsi 

yang berjudul “ Dinamika Organisasi Muhammadiyah Dalam Perebutan 

Pengaruh Massa Di Kabupaten Rembang Tahun 1960-2000, akan ditulis dalam 

sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan  

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, tujuan penlitian, 

manfaat penelitian,  ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II Kabupaten Rembang Sebagai Daerah Persemaian Organisasi 

Muhammadiyah Tahun 1960-2000. 

Pada bab berisi kajian perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten 

Rembang sejak berdirinya pada tahun 1960-2000, peran dari para tokoh 

Muhammadiyah dalam perjuangan yang diwujudkan dalam bentuk usaha-

usaha kelembagaan di Kabupaten Rembang. 

Bab  III  Gerak Langkah Muhammadiyah 

Pada bab III berisi tentang gerak perjuangan Muhammadiyah dalam 

mengembangkan organisasi baik secara struktur maupun secara amal usaha 

yang dimiliki untuk pelayanan umat Islam di Rembang. Di dalamnya dapat 

berupa keberhasilan maupun hambatan yang di hadapi organisasi ini. Bab 

ini juga berisi tentang saluran-saluran yang digunakan Muhammadiyah 

dalam perebutan pengaruh pada tahun 1960-2000. 
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Bab  IV Pengaruh Muhammadiyah Di Rembang 

Dalam bab ini ditulis tentang sumbangan dan wujud pengaruh 

Muhammadiyah terhadap kehidupan sosial keagamaan di Kabupaten 

Rembang. Hal ini dengan melihat perkembangan simpatisan dan warga 

Muhammadiyah dan aset–aset amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. 

Bab V Penutup 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian telah dibahas pada bab 

sebelumnya menganai Sejarah Perkembangan Organisasi Muhammadiyah 

Dalam Perebutan Pengaruh Di Pantai Utara Jawa Tahun 1960-2000 dengan 

studi kasus di Kabupaten Rembang. 

 

 

 

 

 



BAB II 

KABUPATEN REMBANG SEBAGAI DAERAH PERSEMAIAN 

MUHAMMADIYAH 

 

A. Lahirnya Muhammadiyah Di Kabupaten Rembang 

Berawal dari sebuah peristiwa pembelahan komunitas para santri yang ada 

di Indonesia. Telah memunculkan keragaman dalam pandangan kalangan Islam, 

baik dalam lingkup lokal maupun secara nasional. Banyak kondisi dalam 

masyarakat–dalam bentuk variasi ritual dan kepentingan politis–yang turut serta 

menjadi ‘bahan bakar’ bagi terwujudnya polarisasi komunitas masyarakat menjadi 

dua kubu, apalagi sebagian besar lebih berupa hubungan yang diametral dalam 

kehidupan bergama (Islam) atau sebuah konflik pemahaman antar masyarakat itu 

sendiri. Memang kehidupan masyarakat yang berbeda pemahaman lebih berupa 

benturan dalam cakupan teologis dan teknis pelaksanaan ibadah yang bersifat 

normati. Terlebih dimensi intelektual dalam kehidupan beragama Islam telah ikut 

mendorong terjadinya konflik, meskipun demikian terkadang juga melahirkan 

sebuah integrasi diantara mainstream pemahaman Islam. Namun, fenomena 

tersebut telah melahirkan dua komunitas pemahaman beragama –diwakili pihak 

Muhammadiyah sebagai modernis dan NU sebagai pihak tradisionalis–yang 

berupa ‘modernis’ vis a vis ‘tradisionalis’dalam parameter Islam.  

Menurut Bambang Pranowo (1998), variasi pemahaman beragama (Islam) 

dalam masyarakat sebagaian dapat dihubungkan dengan kenyataan tidak adanya 

konsensus di antara para ulama dalam interpretasi  tentang ajaran, sejarah Islam 

maupun metode ‘perjuangan’. Hal tersebut, semakin rumit dengan adanya  

34 
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hubungan antara dua mainstrem (arus utama) pemahaman dalam parameter Islam–

mainstream nash dengan mainstream logika–telah menyebar sampai masyarakat 

tingkat bawah. Terlebih dalam membangun suatu sistem Islami yang berdasarkan 

normatif syariah, perbedaan konseptual dan teknis sering menjadi polemik yang 

berlarut-larut, apalagi fenomena tersebut realitanya terjadi dalam skala lokal, 

nasional bahkan dunia Islam.  

Lahirnya interaksi sosial antara warga Muhammadiyah dengan NU yang 

ada di dalam lingkup nasional maupun lokal seperti daerah Kabupaten Rembang 

jelas melahirkan suatu perbedaan tradisi dan paham keagamaan. Fenomena yang 

berupa identifikasi yang bersifat konversi, akhirnya lebih berupa label yang 

disematkan pada masyarakat yang memiliki tradisi dan pemahaman yang jelas 

berafiliasi dalam dua komunitas organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tidak ayal 

lagi, bila di dalam masyarakat telah melahirkan ‘sebutan’ yang disematkan pada 

masyarakat itu sendiri yang berupa wong Muhammadiyah dan wong NU 

(Syam,2005:9). Lebih lanjut, ‘sebutan’ terhadap komunitas masyarakat yang 

terbelah manjadi dua pemahaman Islam, didukung dengan sebuah identifikasi 

yang terdiri dari pola ritual, pakaian sehari-hari dan kecendrungan dalam 

kehidupan ekonomi dan politik massa pengikut masing-masing komunitas 

tersebut. 

Ketika berbicara organisasi Islam modern di Rembang yang diwakili oleh 

Muhammadiyah, memang secara institusional Muhammadiyah di Kabupaten 

Rembang baru muncul jauh setelah K.H Ahmad Dahlan mendirikan organisasi di 

Yogyakarta. Sebagai salah satu ragam varian keagamaan Islam, Muhammadiyah 

muncul dan berdiri di Kabupaten Rembang tahun 1953 beberapa bulan setelah 
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Kepanduan Hizbul Wathon berdiri, sebagai sebuah elemen kepanduan milik 

Muhammadiyah yang didirikan oleh warga Muhammadiyah di Rembang pada 

tahun yang sama (Wawancara, Masduki Mas’ud 27 Agustus 2005). Kendati 

demikian, Muhammadiyah resmi berdiri pada tahun 1956, meskipun baru dalam 

status tingkat cabang. 

Pemrakarsa pertama didirikannya Muhammadiyah di Kabupaten Rembang 

adalah KH. Masduki Mas’ud. Beliau adalah seorang ulama yang mempunyai akar 

pemikiran dari Nahdlatul Ulama yang akhirnya menjadi warga Muhammadiyah 

setelah bertemu dengan Prof. Mukti Ali ketika beliau belajar pada sebuah 

pesantren di Kabupaten Pacitan (Muhadi,1997:34). Berubahnya pemikiran KH. 

Masduki semakin mantap setelah menikah dengan seorang wanita yang 

merupakan lulusan Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu sekolah 

milik Muhammadiyah (Wawancara, Mohammad Abbas 25 Agustus 2005). Ketika 

ditelusuri lebih lanjut berdirinya organisasi Muhammadiyah di Kabupaten 

Rembang, faktor individu bukan motivasi utama lahirnya komunitas masyarakat 

yang memiliki ciri pemahaman berupa pandangan modern dan cenderung 

kontradiksi dengan tradisi lokal yang kental terhadap kultur dan tradisi yang 

bertentangan dengan pemahaman Islam murni.  

Kemudian, pertentangan yang muncul antar masyarakat muslim yang 

terbagi menjadi dua kubu yaitu Muhammadiyah dan NU telah melahirkan 

keinginan kuat dari komunitas Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi 

sekaligus sebagai payung untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang 

dianut warga Muhammadiyah. Di luar faktor dimensi idealisme yang di 

perjuangkan warga Muhammadiyah, faktor yang cukup dominan mempengaruhi 
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adalah munculnya ketakutan warga Muhammadiyah berupa resiko yang timbul 

akibat perbedaan dalam pemahaman beragama (Islam). Keadaan ini 

dikhawatirkan lebih besar dampaknya bila warga Muhammadiyah di Rembang 

belum berkumpul dalam sebuah wadah atau organisasi yang resmi. Sementara itu, 

di samping faktor ‘kenyamanan’, munculnya komunitas Muhammadiyah di 

daerah Rembang juga berupa kritik sosial terhadap keadaan masyarakat muslim 

yang memiliki peran yang kurang strategis–khususnya dalam bidang politik, 

ekonomi dan sosial, apalagi bila dihadapkan pada permasalahan pendidikan yang 

seringkali kurang diperhatikan secara intern masyarakat muslim itu sendiri. Tidak 

ayal lagi, bila fenomena pendidikan yang belum memenuhi standar pada 

masyarakat muslim telah menjadi motivasi dari berbagai organisasi Islam modern 

yang lahir di Indonesia untuk memperjuangkan sistem normatif Islam sebagai 

alternatif perubahan sosial di dalam masyarakat dan bangsa. 

 Senada dengan kenyataan diatas, menurut Aziz Thaba (1996:128-131), 

faktor yang menjadi motor penggerak lahirnya sekaligus maraknya organisasi 

Islam modern dilatarbelakangi oleh berbagai kehidupan yang sinkretis dan 

keterbelakangan peran dan posisi masyarakat Islam di Indonesia. Kendati 

demikian, faktor generalisasi yang berupa motivasi eksternal dengan 

mengetengahkan keadaan masyarakat Islam setempat sebagai pendorong lahirnya 

organisasi modern–termasuk Muhammadiyah yang dalam hal ini mulai 

dikembangkan di Rembang tahun 1960-an, apalagi mengetengahkan perbedaan 

pemahaman sebagai tolok ukur dalam perubahan sosial masyarakat itu sendiri. 

Padahal dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan terdapat faktor internal yang 

muncul sebagai sebuah motivasi perubahan sosial dalam masyarakat, berupa 
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keinginan melebarkan sayap organisasi modern Islam seperti Muhammadiyah 

oleh warganya yang kebetulan banyak yang bekerja di Rembang. Akhirnya, ketika 

dilihat hal tersebut lebih merupakan perpaduan antara idealisme dan 

instistusisekaligus dalam tubuh warga dan simpatisan oraganisasi modern–

termasuk Muhammdiyah yang didirikan di Rembang. Terlebih keadaan demikian 

merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan komunitas organisasi 

dimanapun berada, baik yang bergerak dalam aspek politik, sosial keagamaan 

maupun perpaduan antara keduannya. 

Dalam lingkup daerah Rembang, bertambahnya warga yang memiliki 

pemahaman dan paradigma modern apalagi sebagian besar merupakan warga 

pendatang yang bekerja di instansi pemerintah telah menambah keadaan semakin 

komplek keadaan komunitas masyarakat di Rembang. Ketika pergeseran yang 

menyangkut wilayah politis semakin besar dan banyak menggeser peran dan 

posisi warga lokal, akibat kedatangan warga pendatang yang sebagian besar 

memiliki paradigma modern dalam skope pemahaman agama telah membuka 

pintu kesenjangan baru di daerah Rembang. Menurut Masduki Mas’ud: 

“Maraknya para pendatang yang sebagian besar bergabung 
dengan kegiatan Muhammadiyah, meskipun dilakukan secara 
sembunyi-sembunyi dan masih berupa pengajian-pengajian rutin 
telah melahirkan sifat konfrontatif masyarakat setempat yang 
notabenennya adalah masyarakat yang telah berpayung dalam 
organisasi NU” (Wawancara tanggal 27 Agustus 2005).  
 

Fenomena tersebut merupakan sesuatu yang wajar, sebab dalam 

perkembangannya Muhammadiyah dengan warganya banyak mendapat tekanan 

dari masyarakat, baik dari kalangan santri tradisional (NU) maupun kalangan 

abangan yang menginduk dalam PNI (Geertz,1981). Namun, ketika memasuki 
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awal tahun 1960-an, kegiatan warga Muhammadiyah telah memperlihatkan 

bentuk dari sebuah eksistensinya, sebagai contoh dikemukakan oleh Rohmat, 

bahwa pada lebaran tahun 1960 warga Muhammadiyah telah berani mengadakan 

kegiatan sholat Iedul Fitri di tanah lapang, sesuatu yang berbeda dengan 

pemahaman masyarakat NU di dalam melaksanakan kegiatan sholat Iedul Fitri 

selama ini (Wawancara, 23 Nopember 2005).  

Gambaran di daerah Rembang pada awal tahun 1960-an, telah 

menunjukkan bahwa hubungan antara organisasi tradisional yang diwakili oleh 

NU dengan organisasi Islam modern ketika awal perkembangan Muhammadiyah 

di Rembang sangat renggang dan cenderung bermusuhan, dan hal itu bersamaan 

waktunya dengan situasi politik Indonesia yang menempatkan dua kubu 

organisasi Islam yang berbeda pemahaman dan praktek saling berhadapan. Hal ini 

senada dengan pendapat Asykuri Ibnu Chamim (2003:26-27) yang menyatakan 

bahwa, hubungan antara organisasi Islam modern dengan tradisional pada masa 

penguasa orde lama ketika masih berkuasa sangat rawan konflik yang bersifat 

horisontal, kecendrungan dominan dalam konflik tersebut dilatarbelakangi oleh 

faktor politik (kekuasaan), maupun pemahaman dan praktek ibadah.  

Selanjutnya, kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan–kebanyakan 

dalam permasalahan politik dan posisi strategis–banyak di hadapi warga 

Muhammadiyah yang ada di daerah Rembang, apalagi permasalahan tersebut 

bukan hanya bersifat kejadian lokal. Ketika Muhammadiyah berdiri di Kabupaten 

Rembang pada tahun 1956, posisi Muhammadiyah secara nasional juga sangat 

tidak menguntungkan dari sudut politis, sebab Muhammadiyah termasuk 

organisasi yang dicurigai penguasa dengan alasan kedekatannya dengan kalangan 
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Islam politik–kelompok Islam yang berorientasi pada politik praktis 

(Arifin,1996:286). Sebagai anggota istimewa partai Masyumi, organisasi 

Muhammadiyah secara langsung terkena dampak dari kebijakan presiden 

Sukarno, ketika orde lama berkuasa dengan memberlakukan Masyumi sebagai 

partai terlarang. Di sisi lain, permasalahan yang sarat dengan rekayasa politik 

terutama berhubungan erat dengan arogansi PKI yang merupakan musuh abadi 

komunitas Islam, dalam hal ini diwakili oleh Masyumi.  

Gejala-gejala yang muncul akibat pertentangan ini dirasakan dan sangat 

berpengaruh bagi Muhammadiyah di Rembang, karena selalu mendapat tekanan 

dari kalangan komunis (PKI), nasionalis (PNI) sekaligus kalangan Islam 

tradisional (NU)–sebuah komunitas Islam yang akhirnya mendirikan sebuah partai 

politik sekaligus merupakan representasi kalangan tradisional–, kondisi yang 

mempertemukan PKI, PNI dengan kalangan Islam Politik (Masyumi) yang secara 

ideologis mempunyai hubungan yang bersifat diametral, di sisi lain, situasi yang 

mempertemukan antara kalangan Islam tradisional (NU) dengan Masyumi yang 

dimotori kalangan Islam modernis–setelah NU keluar dan berdiri sebagai partai 

sendiri–merupakan sebuah pertarungan ideologis yang sangat menegangkan 

sekaligus merupakan ciri kehidupan politik orde lama. 

Sementara itu, tekanan dari kalangan Nasakom yang telah lama menjadi 

sebuah kekuatan yang cukup signifikan, menyebabkan posisi Muhammadiyah di 

Kabupaten Rembang menjadi sulit, apalagi dalam masalah publik yang secara 

langsung di tingkat masyarakat, banyak warga Muhammadiyah dihambat 

kiprahnya dalam birokasi lokal. Terlebih lagi ketika Muhammadiyah dihadapkan 

pada keberadaan daerah yang menjadi basis-basis massa anggota atau simpatisan 
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PKI, sebab daerah Rembang merupakan daerah basis yang pernah dijadikan 

kegiatan aksi sepihak land reform pada tahun 1965 (Arifin,1996:303). Namun, 

munculnya pemberontakan PKI tahun 1965 yang disusul dengan penumpasan 

terhadap anggota dan simpatisan PKI–termasuk pembantaian yang dimotori 

militer yang berkolaborasi dengan kalangan organisasi Islam–telah memberikan 

keleluasaan tersendiri bagi Muhammadiyah (Mulkan,2000). Sebab bagi penguasa 

Orde Baru aksi-aksi yang dilakukan kalangan Islam terhadap PKI adalah bantuan 

sukarela untuk menumbangkan orde lama, walaupun pada akhirnya kalangan 

Islam, baik modernis maupun tradisional dijadikan sasaran kebijakan politik 

berikutnya oleh Orde Baru (Ricklef,2005). 

Realitanya daerah yang menjadi sasaran operasi militer dan kalangan 

organisasi Islam, suatu daerah yang di tenggarai oleh Asykuri (2003) sebagai 

daerah mengalami perubahan secara drastis dalam komposisi masyarakat terutama 

perubahan dalam mengamalkan Islam secara formal, apalagi pada ‘periode 

ketakutan’–masa runtuhnya orde lama dan awal munculnya rezim orde baru. 

Akibatnya banyak kegiatan di masjid-masjid setempat penuh sesak untuk 

menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat muslim. Bagi Muhammadiyah, 

daerah-daerah itu merupakan lahan untuk mengembangkan pemahaman yang 

selama ini diperjuangkan.  

Sementara itu, dalam perspektif NU, munculnya Muhammadiyah di 

Kabupaten Rembang tahun 1960-an, telah memunculkan permasalahan yang 

serius terutama menggangu homogenitas pemahaman agama yang selama ini 

ditradisikan oleh NU. Hal tersebut muncul berkaitan erat dengan munculnya 

‘ketakutan’ akan eksistensi dan dominasi dalam kehidupan masyarakat selama ini. 
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Dari beberapa kecamatan seperti Rembang, Lasem, Pamotan dan Gunem 

dijadikan sebagai daerah persemaian Muhammadiyah, sehingga dalam periode 

satu dasawarsa antara tahun 1960-1970, Muhammadiyah telah mampu menggeser 

dominasi pemahaman NU atau setidaknya mengurangi dominasi NU yang selama 

ini menjadi tolok ukur kehidupan beragama Islam di daerah Rembang. 

Keberhasilan penyebaran Muhammadiyah di daerah Rembang telah 

meningkatkan sikap permusuhan dari masyarakat setempat terutama yang merasa 

tersisih atas keberadaan Muhammadiyah. Akibatnya ketika melihat fenomena 

sosial tersebut masyarakat mengakomodasi dengan berbagai macam resistensi, 

mulai dari sekedar memberikan penilaian miring sampai berupa aksi-aksi sabotase 

yang sangat mencemaskan kehidupan masyarakat Muhammadiyah.  

Menurut Rohmat, resistensi dalam lingkup kecamatan Gunem terhadap 

Muhammadiyah muncul dengan berbagai faktor baik berupa sosial maupun 

politis, meskipun salah satu faktor yang mendominasi berupa kecemasan tokoh-

tokoh masyarakat akibat perkembangan Muhammadiyah yang sangat pesat 

(Wawancara, 23 Nopember 2005). Ketakutan akan kehilangan kekuasaan yang 

melekat pada para tokoh masyarakat terutama dirasakan oleh komunitas abangan 

yang banyak terdapat dalam organisasi politik PNI. Muhammadiyah dengan visi 

pemurnian Islam bagi kelangan tradisional dan kalangan abangan sangat 

mengganggu eksistensi kehidupan ritual yang selama ini dipegang teguh oleh 

masyarakat. Terlebih sependapat dengan Geertz (1981), pemurnian Islam yang 

dilakukan organisasi semacam Muhammadiyah dijalankan dengan pemutusan 

secara radikal atas tradisi dan sosial budaya. Penentangan komunitas 

Muhammadiyah terhadap praktek Islam yang dilakukan oleh masyarakat NU dan 
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masyarakat yang masih mempraktekkan tradisi lokal sangat kuat sekali, meskipun 

validitas komposisi masyarakat pesisir yang mempunyai pemahaman terhadap 

pola kehidupan sinkretisme (abangan) ketika mengacu pendapat dari Clifford 

Geertz tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur analisa maupun hipotesa yang 

valid. Validitas dari temuan Geertz perlu dikritisi, sebab menurut temuan Nur 

Syam (2005) dan Aziz Thaba (1996), kehidupan riligi dalam masyarakat pesisir–

lingkup komunitas Islam tradisional (NU) maupun komunitas Abangan–terjadi 

tumpang tindih dalam pemahaman dan praktek ritual, sehingga sulit untuk 

membedakan mana yang tradisi lokal di satu sisi dan pemahaman Islam 

‘tardisional’ pada sisi lainya.  

Ketika memasuki tahun 1970-an perbedaan pemahaman dalam beragama 

(Islam) telah menjadi mendorong perubahan sifat agresif warga NU terhadap 

segala bentuk yang berbau modernitas (Wawancara, Masduki Mas’ud 27 Agustus 

2005). Keadaan ini tidak tanggung-tanggung yang akhirnya disambut oleh para 

ulama NU setempat dengan fatwa ‘sesat’ terhadap Muhammadiyah dengan segala 

aktifitasnya. Pendekatan yang lugas dari warga Muhammadiyah telah melahirkan 

permusuhan yang frontal dari masyarakat yang akhirnya sangat menghambat 

proses penyebaran pemahaman tajdid, meskipun kalangan NU tidak dapat 

meminimalisir penyebaran pemahaman Muhammadiyah karena beberapa faktor, 

terutama kedudukan stuktural warga Muhammadiyah di jajaran pemerintah 

daerah. 

Memasuki tahun 1980-an konflik antara Muhammadiyah dengan warga 

masyarakat semakin mengkristal. Sebagai contoh, sebuah kasus yang merupakan 

sebuah konflik segitiga antara warga Muhammadiyah dengan warga setempat dan 
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komunitas Kristen terjadi tahun 1984 di sebuah desa yang bernama Pulo yang 

merupakan ranting Muhammadiyah termasuk wilayah cabang Rembang. Konflik 

yang telah terpolarisasi kedalam kelompok masyarakat ini berlangsung sangat 

lama. Awal munculnya perseteruan konflik warga Muhammadiyah dengan tokoh 

Kristen yang mengembangkan misinya di daerah Pulo, dengan berbagai pedekatan 

akhirnya perseteruan yang tajam antara dua kelompok masyarakat ini 

‘dimenangkan’ oleh warga Muhammadiyah yang akhirnya ditandai oleh perginya 

tokoh Kristen dari daerah tersebut serta berubahnya agama masyarakat setempat 

kedalam agama Islam. 

Untuk selanjutnya, konflik mempertemukan antara masyarakat NU yang 

juga berkepentingan dengan penyebaran pemahaman agama di daerah Pulo 

dengan Muhammadiyah. Sebagai kekuatan mayoritas, NU mencoba untuk 

menghalang-halangi penyebaran pemahaman Muhammadiyah dengan berbagai 

cara sehingga akhirnya menimbulkan bentrok fisik antara warga NU dengan 

warga Muhammadiyah, sebagaimana contoh sebuah kasus di Desa Pulo. Menurut 

Lahmudin (seorang mubaligh Muhammadiyah):  

“Konflik yang terjadi di daerah Pulo berkaitan erat dengan 
kecemasan yang melanda tokoh NU atas perkembangan 
Muhammadiyah yang mulai menarik simpati masyarakat setempat 
yang semula menganut agama Kristen, meskipun dalam tubuh 
masyarakat NU yang bersifat patrimonialisme lokal itu terdapat 
persaingan antar tokoh NU sendiri, sehingga hubungan yang lebih 
bersifat persaingan ini bukan merupakan persaingan institusi tetapi 
lebih merupakan persaingan antar elit agama yang sifatnya lokal” 
(Wawancara 24 Nopember 2005).  

 
Masyarakat terpolarisasi menjadi beberapa kelompok pemahaman dalam 

kehidupan beragama di daerah Rembang banyak disebabkan oleh motivasi yang 

bersifat politis. Munculnya motivasi yang berkaitan erat dengan kekuasaan pada 
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masyarakat disebabkan kehidupan masyarakat Islam Indonesia dipenuhi sifat 

avonturir politik (Arifin,1996:242). Kesimpulan yang menjadi pernyataan MT. 

Arifin sangat beralasan, sebab dalam perjalanan sejarah umat Islam Indonesia 

dipenuhi oleh intrik kekuasaan yang sangat kompleks permasalahannya, terutama 

berkutat dalam permasalahan kekuasaan. Fenomena talik ulur yang menjadikan 

obyek berupa masyarakat dalam komunitas islam lebih dipengaruhi hubungan 

sosial yang cenderung diametral dan menempatkan faktor personal (elite) sebagai 

sumber permasalahan. 

Berkembangnya komunitas-komunitas Muhammadiyah di pedesaan 

Kabupaten Rembang yang sebagian besar anggotanya petani, menunjukkan 

argumen bahwa Muhammadiyah tidak sepenuhnya berdimensi urban dan 

modernis. Demikian juga masyarakat setempat yang mau bergabung menjadi 

jamaah Muhammadiyah tentu memiliki argumen tersendiri–termasuk banyaknya 

masyarakat desa Pulo Kecamatan Rembang yang bergabung dengan jamaah 

Muhammadiyah. Menurut Abdul Munir Mulkan (2000), menyebarnya paham 

Muhammadiyah di pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya yang bekerja di 

sektor pertanian disebabkan sebuah pendekatan yang cenderung toleran terhadap 

praktek ritual yang selama ini merupakan sinkretisme dengan budaya lokal, 

perspektif tersebut didukung oleh Geertz (1981; Mulder, 1983) atau cenderung 

menjadi sebuah penamaan lain seperti akulturasi yang merupakan pendapat dari 

Woodward (1988; Masroer, 2004). Namun, dalam realita penyebaran paham 

Muhammadiyah yang terjadi di Desa Pulo, tidak bisa di samakan dengan hasil 

temuan dari Mulkan (2000) di daerah Wuluhan Jawa Timur. Terlebih, mengaitkan 

kondisi yang terjadi di Rembang dengan temuan Abdul Munir Mulkan, yang 
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mengetengahkan sikap pendekatan yang toleran pada masyarakat pedesaan yang 

masih memegang tradisi lokal tidak bisa menjadi kesimpulan yang sama dalam 

kondisi masyarakat yang notabene sebagai petani. 

Penyebaran Muhammadiyah di daerah pedesaan Rembang, seperti kasus 

Desa Pulo Kecamatan Rembang, lebih berupa pendekatan rigid (kaku) dengan 

pemutusan secara radikal terhadap tradisi lokal–termasuk penghancuran secara 

sistematis medan budaya tradisi lokal seperti, punden dan pohon keramat. Kendati 

lebih dahulu berkembang di daerah Pulo, NU sebagai gerakan keagamaan belum 

secara maksimal dalam mengembangkan sayapnya, keadaan ini berawal dari 

keadaan masyrakat yang mempunyai latar belakang non-muslim. Akan tetapi, 

mengacu temuan Mulkan (2000), ketika terjadi pergeseran peran dari kalangan 

warga Muhammadiyah yang berlatar belakang pendidikan modern dan mengambil 

alih peran dari ahli syariah Muhammadiyah yang selama ini berperan dalam 

penyebaran pemahaman Muhammadiyah, telah menjadi ‘kartu truf’ dalam 

penyebaran pemahaman Muhammadiyah di Rembang selama ini. Sebab di daerah 

Rembang realita penyebaran pemahaman Muhammadiyah lebih mendekati 

temuan Geertz (1981), sebab dalam perjalanannya Muhammadiyah mengalami 

perkembangan yang cukup pesat, hampir sama dengan temuan Clifford Geertz di 

daerah Mojokuto Jawa Timur. 

Selanjutnya, usaha penyebaran paham Muhammadiyah yang bersifat lokal 

di daerah Kabupaten Rembang juga sangat dipengaruhi oleh kondisi nasional, 

apalagi ketika Muhammadiyah di Rembang mulai menapaki perjuangannya. 

Memasuki tahun 1970 samapai tahun 1980 merupakan masa kritis bagi organisasi 

Islam yang memiliki orientasi untuk mewujudkan sistem Islam. Meminjam 
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analisa yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo yang membagi kehidupan 

Muhammdiyah dalam dua dekade dan hal ini hanya dibatasi oleh tahun 1970 

(Suwarno,2001:45). Dimana  sebelum dekade tahun 1970 kalangan Islam seperti 

Muhammadiyah lebih fokus dengan dinamika kuantitas yang mengetengahkan 

pada pembahasan tadjid dan pembentukan doktrin Muhammadiyah, sedangkan 

sejak dekade tahun 1970-1980 fokus Muhammadiyah lebih kepada dinamika 

kuantitatif yang mengetengahkan gerakan amal yang lebih berdimensi sosial 

dengan garda pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 

Dengan dampak resistensi dari masyarakat dan kecurigaan pemerintah 

orde baru terhadap organisasi kemasyarakatan Islam, Muhammadiyah di 

Rembang menyesuaikan dengan keadaan yang mengharuskan Muhammadiyah 

untuk memainkan strategi demi kelangsungan organisasinya. Sejak Tahun 1967 

organisasi Muhammadiyah di Rembang mulai membangun amal usaha yang 

bersifat sosial. Realitanya Muhammadiyah berhasil membangun balai pengobatan 

di daerah Pamotan, dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang notabene 

jauh dari kota dan merupakan daerah mayoritas muslim dengan tingkat ekonomi 

rendah (Wawancara, Mohammad Abbas 25 agustus 2005). Kendati, berangkat 

dari  respon terhadap kondisi umat Islam, baik skala nasional maupun lokal yang 

mengharuskan Muhammadiyah untuk lebih serius menangani kegiatan sosial 

kemasyarakatan, bergesernya Muhammadiyah ke lahan yang bersifat sosial, 

bukan tidak ada alasan khusus, sebab munculnya kebijakan floating mass dari 

pemerintah yang membatasi gerakan politik dari organisasi Islam, 

Muhammadiyah memanfaatkan kebijakan dari pemerintah ketika penguasa orde 

baru itu sibuk melakukan pembangunan ekonomi dan sosial serta mengecilkan 
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kehidupan politik yang selama ini sering menjadi sumber ketidakstabilan negara 

(Sobron, 2003).  

Setelah ditelusuri keberhasilan Muhammadiyah di pesisir Utara Jawa 

dalam  perjalanannya baru memasuki proses Islamisasi daripada sebuah bentuk 

konkrit dari pemurnian pemahaman Islam yang selama ini merupakan sebuah 

tujuan dari organisasi-organisasi Islam modern. Hal ini senada dengan kesimpulan 

yang diambil oleh Hasaan (Mulkan, 2000) ketika organisasi Muhammadiyah yang 

ada di daerah bersentuhan dengan masyarakat lokal yang telah mempunyai tradisi 

yang telah mengakar. Praktek yang berupa Islamisasi juga dilakukan oleh 

komunitas Muhammadiyah di daerah Rembang dengan dibalut pelaksanaan amal 

usaha, merupakan sebuah pendekatan Muhammadiyah ketika pemerintah orde 

baru berkuasa, sebab ketika menggunakan temuan Nakamura (1980: 92-99),–

dalam penelitian di Kotagede Yogyakarta–yang lebih berupa proses pribumisasi, 

kondisi yang dialami Muhammadiyah di Rembang lebih cenderung merupakan 

proses Islamisasi dengan memunculkan konflik dimana ada sebagian masyarakat 

menolak pemahaman Muhammadiyah. Terlebih komunitas masyarakat yang 

menolak pemahaman Muhammadiyah, telah berpayung di bawah organisasi NU. 

Kenyataannya komunitas NU di Kabupaten Rembang lebih diuntungkan, karena 

didukung dengan medan budaya yang lengkap, baik yang sama digunakan 

Muhammadiyah, termasuk di dalamnya berupa Masjid maupun berbentuk 

akulturasi dari budaya lokal, seperti makam para wali. 

Dikotomi warna kegiatan yang dilakukan oleh dua organisasi massa Islam 

ini sangat tampak sekali dan dalam prakteknya di masyarakat telah terpolarisasi 

menjadi dua kelompok. Dalam interaksi sosial, hal tersebut jelas sangat kelihatan 
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sekali bahwa perbedaan tradisi dan paham keagamaan tersebut berakibat adanya 

identifikasi sebagai wong NU dan wong Muhammadiyah. Identifikasi seperti ini 

berdampak terhadap sekat-sekat interaksi bahkan tak jarang berubah menjadi 

halangan dalam hubungan komunikasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. 

Hubungan warga Muhammadiyah dan warga NU di Rembang sejak lahirnya 

Muhammadiyah dalam lapisan bawah sering berubah menjadi sebuah bentuk 

polarisasi yang akhirnya melahirkan sebuah komunitas baru dalam masyarakat. 

Tidak jarang dalam praktek di lapangan sering terjadi perebutan massa yang 

mengakibatkan permusuhan (Wawancara, Yunus 17 Nopember 2005). 

Penyebaran pemahaman Muhammadiyah, awalnya juga dilakukan dengan 

gerakan Hizbul Wathon. Sebagai sebuah gerakan anak muda, Hizbul Wathon 

banyak diperankan dan melibatkan tokoh-tokoh Muhammadiyah, apalagi kegiatan 

ini telah banyak menarik simpati masyarakat kota terutama dari golongan para 

pemuda (Wawancara, Masduki Mas’ud 27 Agustus 2005). Satu nilai positif yang 

pantas diberikan kepada Hizbul Wathon adalah dapat membawa para pemuda 

pada paham Muhammadiyah melalui kegiatan pengajian-pengajian yang rutin 

dilakukan sekali dalam sepekan. Kegiatan ini semakin semarak ketika para 

pegawai pemerintah yang berasal dari luar Kabupaten Rembang ikut bergabung 

(Wawancara, Mohammad Abbas 15 Nopember 2005).  

Namun demikian, setelah memberikan kontribusi yang signifikan, 

kegiatan Hizbul Wathon harus berakhir ketika pemerintah memberlakukan suatu 

kebijakan yang hanya mengakui dan melegalkan satu unit kepanduan yaitu 

Pramuka. Dengan hanya diakuinya dan dilegalkan Pramuka sebagai satu-satunya 

organisasi kepanduan oleh pemerintah, akibatnya dengan secara sistematis 
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dijadikan kegiatan resmi diseluruh instansi pendidikan, baik milik pemerintah 

maupun swasta. Akibatnya, secara langsung kebijakan pemerintah telah 

menggeser sekaligus membekukan organisasi kepanduan Hizbul Wathon yang 

notabenenya milik Muhammadiyah. Bagi organisasi Islam di indonesia, kebijakan 

pemerintah ini merupakan sebuah sejarah pahit bagi organisasi kepanduan 

‘swasta’ termasuk Hizbul Wathon milik Muhammadiyah di Indonesia. 

Setelah mendapatkan kebijakan-kebijakan yang cukup menghambat 

perkembangan organisasi, Muhammadiyah di Rembang juga dihadapkan pada 

permasalahan yang cukup sensitif, permasalahan itu menyangkut kebebasan 

bergama. Kendati sudah ada ketentuan hukum yang berupa Surat Keputusan dua 

menteri, mengenai aturan dalam menjalankan misi agama tidak menjamin 

kebebasan dan sikap adil dalam bergama di masyarakat. Banyaknya misi-misi 

Zending yang dilakukan melalui beberapa sarana berupa pendidikan dan kegiatan 

sosial dengan sasaran masyarakat yang sudah beragama, telah turut serta dalam 

melahirkan konflik baru dalam masyarakat.  

Dilemma yang dialami masyarakat muslim terus berlangsung disebabkan 

lembaga-lembaga Islam yang ada telah mengalami kemunduran intelektual sebab 

pendidikan masyarakat Islam hanya berupa pendidikan agama, apalagi 

pengemasan pembalajaran mulai dari kurikulum sampai proses belajar mengajar 

sangat tertinggal. Fenomena berupa minimnya sikap kritis terhadap lingkungan 

sosial sekitarnya juga diperparah dengan pola kehidupan masyarakat muslim yang 

cenderung bersikap fatalistis. Permasalahan yang dipicu oleh rendahnya mutu 

pendidikan pada masyarakat muslim merupakan suatu faktor utama mempercepat 

keterbelakangan pola kehidupan masyarakat Rembang. Senada dengan ini, 
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menurut Arbiyah Lubis (1993:5) bahwa, lembaga pendidikan Islam tampaknya 

tidak mampu mengembangkan cara berfikir yang dinamis. Agaknya banyak faktor 

yang menjadi penyebab lumpuhnya pendidikan, tetapi faktor utama mundurnya 

pendidikan ini berawal dari sistem dan pengelolaan pendidikan yang dimiliki 

masyarakat muslim sangat jauh dari cukup. 

Muhammadiyah di Kabupaten Rembang melihat realita ini sebagai 

permasalahan yang sangat penting bagi eksistensi umat Islam yang akan datang 

terutama generasi muslim. Memasuki dekade1980-1990 Muhammadiyah mulai 

membangun amal usaha berupa pendidikan yang diperuntukkan siswa SMA. 

Berdirinya SMA Muhammadiyah di Kecamatan Lasem yang terkenal sebagai 

basis masyarakat NU merupakan langkah untuk membangun pola pendidikan 

modern dengan memadukan sistem pendidikan Islam, sebab sebelumnya 

Muhammadiyah berhasil dengan baik dengan amal usaha yang berupa SMP 

Muhammadiyah Lasem.  

Seiring geliat masyarakat Islam di tingkat nasional yang mulai berbenah 

dan hal ini berkaitan dengan rezim yang berkuasa sedang mendekati umat Islam. 

Banyak keinginan-keinginan masyarakat Islam yang diakomodir oleh penguasa 

termasuk kebebasan pemakaian jilbab bagi siswi sekolah menengah milik 

pemerintah. Menurut Mohammad Abbas, dengan dibangunnya beberapa sekolah 

milik Muhammadiyah di Lasem, Pamotan dan Gunem telah berhasil menarik 

masyarakat tradisional untuk memasukkan anak-anak mereka di sekolah milik 

Muhammadiyah (Wawancara, 15 Nopember 2005). Keberhasilan amal usaha 

Muhammadiyah di Kabupaten Rembang pada dasawarsa 1990-2000 juga 

menampakkan hasilnya,dengan ditandai pembangunan ABA. Dalam hal ini, untuk 
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memenuhi segmen anak-anak pra-sekolah dasar yang secara serentak dibangun di 

Kecamatan Rembang, Sulang, Lasem, Pamotan, Pancur dan Gunem. Terlebih 

dalam perjalanannya, amal usaha pendidikan yang berupa sekolah model klasikal 

milik Muhammadiyah, sangat produktif dalam menampung anak umur sekolah di 

daerah Rembang, meskipun dalam realita dilapangan sekolah-sekolah milik 

Muhammadiyah masih dalam taraf mass education atau masih berupa pendidikan 

massal.  

B. Faktor-Faktor Lahirnya Muhammadiyah 

Analisa tentang penyebaran Muhammadiyah di berbagai wilayah 

Indonesia seringkali menggunakan pendekatan Weberian a la Protestant Ethic 

and the Spirit Of Capitalism, yang memandang hadirnya salah satu gerakan Islam 

yang lebih modern dan rasional (Asykuri,2003:11). Analisa seperti itu seakan-

akan mengilhami sebagian besar penggerak dan pimpinan untuk menyebarkan 

Muhammadiyah dalam menerobos batas-batas kultural di banyak daerah. Kendati 

demikian, pendapat Max Weber perlu dikritisi, sebab cara memahami (verstehen) 

dari Weber menurut Abdulloh (1980) terdapat kelemahan berupa etnosentrisme 

Eropa. Lebih lanjut, dalam teorinya pendekatan yang sangat berbeda antara realita 

dan sudut pandang cenderung tidak bisa menangkap permasalahan yang ada, 

terutama pendekatan tersebut agak kesulitan dalam mengurai dinamika kehidupan 

sosial keagamaan Islam dan agama-agama Asia lainya. 

Analisa di atas memang menemukan realitasnya pada sejarah awal 

Muhammadiyah di seluruh wilayah penyebarannya, meskipun dalam setiap 

daerah memiliki perbedaan, baik situasi maupun kondisi masyarakat, bahkan 

keadaan ini juga telah memberikan pengalaman yang unik dan menarik bagi para 
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tokoh pengusung Muhammadiyah. Sebagai sebuah pengusung pemahaman yang 

sangat berbeda dengan pemahaman masyarakat lokal, apalagi pemahaman yang 

dipegang masyarakat sudah lama terpatri di dalam kehidupan sehari-hari dalam 

jangka waktu yang lama. Akan tetapi, dengan pelaksanaan yang mengedepankan 

rasio dalam gerakannya belum bisa dikatakan terealisasi secara menyeluruh 

pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah selama ini. 

 Untuk daerah yang pola kehidupannya sangat kental menganut tradisi 

lokal, Muhammadiyah dapat menempatkan diri sebagai gerakan Islam murni. Di 

sisi lain, ketika Muhammadiyah bersentuhan dengan masyarakat pesisir yang 

mempunyai pemahaman tradisional, Muhammadiyah hanya dapat berperan 

sebagai agen Islamisasi yang ada di masyarakat, meskipun secara internal, dalam 

perkembangan organisasi Muhammadiyah, faktor yang berupa karakter warga 

Muhammadiyah selama ini juga menentukan keberhasilan dakwah organisasi ini. 

1. Peran Tokoh Muhammadiyah 

Ketika berbicara pemimpin Islam maka yang muncul adalah sebuah 

bentuk dan model pemimpin dari komunitas Islam dalam kemajemukan atau 

pluralitas dari komunitas-komunitas yang masing-masing bertopang pada sistem 

nilai dasar sendiri. Seseorang dianggap pemimpin Islam karena ia diperkirakan 

bisa memimpin dalam mempertahankan eksistensi dari kimunitas Islam itu sendiri 

(Abdullah,1996:78). Masalah kepemimpinan sebagian besar melibatkan faktor-

faktor latar belakang sosial dan individual, struktur dalam sistem kepemimpinan 

tersebut. Interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin, kondisi dan konteks yang 

berkembang saat itu, kepentingan-kepentingan, selain faktor nilai dan norma yang 

dianut dalam kepemimpinan tersebut (Nashir,2003:27).  
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Sebagai organisasi modern, teori kepemimpinan yang ada dan berkembang 

di Muhammadiyah tidak menganut teori heriditas. Sebuah teori yang hanya 

berdasar faktor keturunan semata (Muhadi et.al,2005:4). Terlebih sebagai sebuah 

organisasi dengan menggunakan pendektan modern dalam pelaksanaan hariannya, 

Muhammadiyah lebih menekankan faktor kapabilitas baik secara intelektual 

maupun faktor kemampuan dalam pengetahuan agama (ulama).  

Profil pemimpin (tokoh) Muhammadiyah selalu digambarkan dan dituntut  

dengan kriteria yang sangat ideal. Pemimpin bagi kalangan Muhammadiyah harus 

memenuhi beberapa standar baku yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. 

Kemudian, dalam dunia pemimpin (tokoh) Muhammadiyah harus memiliki dua 

kemampuan, baik secara spiritual maupun secara administratif. Dua dimensi ini 

sangat diperlukan bagi kelangsungan sebuah organisasi baik Muhammadiyah 

maupun organisasi dengan label Islam yang lainnya, sehingga ini merupakan 

suatu patokan umum dari kemampuan seorang tokoh atau pemimpin. Elit 

Muhammadiyah adalah minoritas-minoritas pribadi yang dipilih melalui suatu 

muktamar untuk melayani Muhammadiyah sebagai suatu kolektivitas 

keorganisasian dalam rangka merealisasi tujuan-tujuan sosial Muhammadiyah dan 

demi kelanjutan organisasi (Suwarno,2001:10). 

Memang kalau dihadapkan pada kesakralan tokoh organisasi Islam di 

Rembang khususnya organisasi Nahdlatul Ulama, semua orang memahami bahwa 

kebesaran ulama Nahdlatul Ulama di Rembang tidak bisa dibandingkan dengan 

tokoh yang ada maupun dimiliki Muhammadiyah di Rembang (Wawancara, 

Mohammad Husain 26 Agustus 2005). Dalam perspektif NU pola kepemimpinan 

lebih dihadapkan dalam bentuk informal atau Kyai, hal ini adalah merupakan 
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suatu ciri dan identitas organisasi tradisional pedesaan (Muhadi et.al,2005:11). Di 

sisi lain, kepemimpinan dalan kehidupan warga NU lebih ditekankan pada 

kemampuan penguasaan pengetahuan agama dan faktor keturunan ulama (Kyai) 

di dalam lingkungan warga NU sendiri.  

 Sementara itu, faktor egaliter yang diterapkan di Muhammadiyah yang 

selama ini menjadi daya tarik bagi masyarakat terpelajar dalam pendidikan formal 

sangat berbeda dengan cara pandang dalam melihat profil tokoh dalam kalangan 

tradisional dan yang pasti jauh dari pendidikan formal. Kendati demikian, secara 

riil corak egaliter dalam tubuh Muhammadiyah baru kelihatan kentara setelah 

terjadinya pergeseran latarbelakang para pemimpin Muhammadiyah yang  

bergeser dari ulama kepada elit cendekiawan (Suwarno,2001:56). 

Dalam perspektif kaum terpelajar dan kalangan yang berfikir modern, 

dalam kehidupan sosial dua kalangan ini telah membuang jauh pemikiran yang 

berdasarkan pada kekuatan mistik dan beralih pada pemikiran yang 

mengedepankan rasionalistik. Pada akhirnya cara pandang yang mengedepankan 

rasionalisasi dalam lingkungan kaum muda NU telah menjadi suatu penggerak 

untuk menyerang balik tradisi-tradisi yang selama ini menjadi pola hidup 

masyarakat tradisional NU. Bagi Muhammadiyah pemikiran rasionalistik yang 

yang menjadi menu kehidupan modern cenderung menjadi sebuah kewajaran, 

meskipun kecendrungan pemikiran yang melewati batas normatif menjadi 

pertentangan yang cukup hangat dikalangan muda dan kalangan tua 

Muhammadiyah. 

Identik dengan dikotomi modern dan tradisonal, tokoh Muhammadiyah 

yang mewakili kelompok modern tentunya memiliki pengalaman pendidikan 
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formal dan pengalaman manajemen organisasi modern, hal tersebut tentunya 

sangat berhasil dalam pengembangan massa Muhammadiyah yang selama empat 

dekade telah merubah sesuatu yang semula dianggap tidak mungkin menjadi 

mungkin. Keberhasilan ini, kalau menurut Mohammad Abbas tidak terlepas dari 

buah semangat yang menjadi modal utama dalam perjuangan organisasi 

Muhammadiyah yang ada di Rembang (Wawancara, 25 Agustus 2005). Terlepas 

dari semangat atau faktor individu dari warga Muhammadiyah, sebenarnya 

keberhasilan ini didukung oleh kepiawaian para tokoh sepuh Muhammadiyah 

yang berhasil membangun proyek Muhammadiyah yang ada di daerah yang tidak 

didominasi Nahdlatul Ulama. Terlebih  dalam pelayanan yng bersifat publik, 

seperti pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan. 

Bagi Muhammadiyah yang merupakan sebuah organisasi yang dibangun 

dengan mengedepankan struktur organisasi dalam kinerjanya sangat dipangaruhi 

oleh kapabilitas pemimpn yang ada. Sependapat dengan Taufik Abdulloh 

(1996:64) yang menyatakan bahwa, disamping situasi sosial, ikatan evaluatif yang 

bersifat kepemimpinan ditentukan oleh keberhasilan pemimpin yang memenuhi 

harapan sosial terhadap peranannya. Peran yang dimiliki oleh warga 

Muhammadiyah ini terutama para tokohnya sangat efisien, karena satu sisi 

mereka bekerja dalam lingkup dan kendali pemerintah, sehingga memiliki 

legalitas yang resmi. Sisi lainnya, pekerjaan yang dimiliki oleh warga 

Muhammadiyah dalam realitanya bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan 

dianggap pekerjaan yang mempunyai prestise (kedudukan tinggi) di mata 

masyarakat.  
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Berangkat dari adanya posisi terhormat dan peran strategis yang belum 

banyak dimiliki masyarakat lokal, apalagi dalam koridor institusi pemerintah 

kesempatan ini tidak dibuang sia-sia oleh para tokoh Muhammadiyah di 

Rembang. Muhammadiyah di Rembang memanfaat peluang ini untuk 

menanamkan pengaruh di daerah pedesaan dengan memanfaatkan program yang 

sedang digalakkan pemerintah, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. 

Ketika kebijakan pemerintah tentang Inpres yang berlaku tahun 1970-1980, 

banyak warga Muhammadiyah khususnya yang berasal dari luar daerah seperti 

Solo, Klaten dan Boyolali yang ditugaskan di Rembang sebagai tenaga pengajar 

dan tenaga kesehatan.  

Table 1. 

Sarana Medium Pendekatan 
Muhammadiyah 

 
No. Spesialisasi Prosentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kedudukan  
Kharisma    
Pendidikan 
Ekonomi  
Afeksi  

10% 
20% 
60% 
3% 
7% 

Sumber: Wawancara dengan Muhammad Ansyori, 23 Nopember 2005 
 

Menempatkan pendidikan sebagai sarana utama ‘Islamisasi’ 

Muhammadiyah di Kabupaten Rembang, berhubungan erat dengan kondisi 

pendidikan masyarakat Rembang. Sebab jika dilihat dari kualitas pendidikan dan 

peran yang strategis, pendidikan yang diusahakan kurang menguntungkan bila 

dikaitkan dengan hasil yang dicapai masyarakat Islam selama ini, apalagi daerah 

Rembang menempatkan masyarakat muslim sebagai mayoritas. Kendati 

demikian, terdapat faktor dominan yang merupakan penunjang keberhasilan yang 
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sifatnya kebetulan yaitu berupa banyaknya warga Muhammadiyah yang 

berprofesi sebagai guru di sekolah milik pemerintah. Keadaan ini sangat 

menunjang sekali dalam perkembangan Muhammdiyah, apalagi dalam membidik 

pada segmen siswa-siswa sekolah milik pemerintah. Bagi tokoh penggerak 

Muhammadiyah hal ini sangat membantu, sebab dengan adanya warga 

Muhammadiyah apalagi yang ada di pedesaan serta mempunyai kedudukan 

penting di mata masyarakat lebih memudahkan program Muhammadiyah. Dalam 

kasus ini, menurut Mohammad Husain:  

“Bahwa penyebaran pengaruh Muhammadiyah di daerah pelosok 
seperti Kecamatan Gunem dan Pamotan, banyak diperankan oleh 
warga Muhammadiyah yang bekerja menjadi guru dan adanya 
inisiatif berupa pembangunan pelayanan kesehatan yaitu PKU 
Muhammadiyah. Disamping kedua daerah ini adalah kantong 
Masyumi, sehingga masyarakat sudah identik mengenal dengan 
organisasi modern dan cara pandang yang progresif, meskipun dalam 
lingkup yang sederhana” (Wawancara 15 Nopember 2005). 
 

Munculnya perubahan sosial pada masyarakat, apalagi menggunakan tolak 

ukur ‘modern’ dan ‘tradisional’ secara signifikan telah melibatkan elit lokal. 

Dalam peran sertanya elit lokal ini telah menggantikan posisi-posisi strategis yang 

ada dimasyarakat.  Pendidikan formal telah menjadi ukuran yang ‘legal’ dalam 

masyarakat, terutama dalam memandang kedudukan dan perannya. Menurut 

Harry J. Banda, salah satu faktor pendorong langgengnya proses pembaharuan 

dan modernisasi dalam masyarakat khususnya masyarakat timur akibat dari 

munculnya kaum intelektual modern yang mempunyai kharisma 

(Sartono,1983:172). Pada realitasnya dalam tataran praktis-prakmatis dilapangan, 

khususnya lingkup pedesaan yang masih berkutat pada kehidupan tradisional, 

peran intelektual yang dihormati dan disegani masyarakat setempat yang muncul 
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bersamaan dengan majunya pendidikan dan informasi sangat dibutuhkan oleh 

pemerintah dalam rangka pembangunan.  

Pemerataan pendidikan formal yang dilakukan pemerintah akan berhasil 

bila pemerintah menggunakan garda terdepan dari orang-orang yang sudah 

dikenal masyarakat dan diakui masyarakat. Pemerataan pendidikan dilakukan oleh 

pemerintah dalam upayanya mengentas kemiskinan, sebab permasalahan 

kemiskinan yang timbul di dalam masyarakat selama ini dinilai merupakan 

implikasi dari pendidikan yang tidak memadai sekaligus tidak merata. Masyarakat 

Rembang meskipun wilayahnya merupakan jalur utara yang menghubungkan 

wilayah Pulau Jawa, terkenal terbelakang dalam masalah pendidikan dan 

kesejahteraan.  

Namun demikian, para elit Muhammadiyah di Rembang masih berupaya 

dalam penyebaran pemikirannya melalui dua pendekatan, pendekatan itu meliputi 

pembinaan dan penerangan. Pada masyarakat yang sudah memeluk Islam baik 

yang sudah memiliki bekal pengetahuan maupun belum memiliki menggunakan 

cara pembinaan, sedangkan bagi masyarakat yang belum memeluk Islam 

menggunakan cara penerangan (Muhadi,1997:23). Dengan dua cara pembinaan 

dan penerangan pada masyarakat, maka pendekatan secara individual (afeksi) 

maupun menggunakan media tulis lebih diterima dari pada sekedar berbicara di 

atas podium baik di dalam Masjid, maupun dalam kegiatan pengajian umum 

(Tabligh). 

Peran pro-aktif dari tokoh dan elit Muhammadiyah yang pada gilirannya 

merupakan suatu proses aktualisasi gerak dan kepribadian Muhammadiyah yang 

sangat dinamis dan kentara sekali ketika para tokoh Muhammdiyah bersentuhan 
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dengan masyarakat. Kegiatan riil berupa usaha membentuk komunitas masyarakat 

dari berbagai tingkatan, terutama masyarakat yang pernah mengenyam pendidikan 

formal, dilakukan untuk menanamkan pengaruh dan sebagai sebuah bentuk 

pembinaan masyarakat kearah kehidupan yang dibawa oleh Muhammadiyah itu 

sendiri. Fenomena ini acap kali sering ditemui ketika tokoh Muhammadiyah di 

Rembang menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat yang mempunyai 

kedudukan penting baik dalam instansi pemerintah maupun dalam struktur 

masyarakat, baik yang bekerja pada sektor perdagangan, pertanian dan perikanan, 

dalam hal ini masyarakat nelayan. Kebijakan ini diambil berkaitan dengan proyek 

Muhammadiyah terutama untuk memudahkan perjuangan yang akan datang 

(Wawancara, Mohammad Abbas 25 Agustus 2005).  

Pada akhirnya, para tokoh Muhammadiyah di Rembang telah berperan 

sebagai komunitas maupun individu yang melahirkan elite baru dalam masyarakat 

dan telah banyak mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri. 

Sudut pandang ini muncul sebagai penyeimbang kehidupan para elite yang ada di 

Rembang yang terdiri dari para tokoh NU dalam para pejabat pemerintah yang 

kecendrungan bertolak belakang kehidupan religi para ulama NU. Banyak peran 

lain yang dimiliki tokoh Muhammadiyah–dalam melahirkan warna kehidupan 

baru–terutama munculnya komunitas masyarakat yang selama ini tidak memiliki 

eksistensi dalam melaksanakan pola pemahaman agama yang berbeda dengan 

masyarakat tradisional yang dalam hal ini diwakili oleh organisasi NU. 
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2. Kondisi Masyarakat 

Kabupaten Rembang terletak di wilayah pantai utara Jawa Tengah (sekitar 

110 Km sebelah timur Semarang). Wilayah ini berbatasan langsung dengan  Pati 

di sebelah barat, berbatasan dengan Blora di sebelah selatan, berbatasan langsung 

dengan Tuban di sebelah timur yang merupakan wilayah Jawa Timur 

(Muhadi,1997: 2). Sebagai salah satu Kabupaten yang dalam sejarahnya menjadi 

tempat perebutan antara Kerajaan Demak dan Kerajaan Majapahit karena keadaan 

alam yang strategis dengan komoditas yang sangat melimpah. Lebih lanjut, 

menurut De Graff (2003:143) daerah ini menjadi sangat penting bagi kerajaan 

yang ada di pesisir utara Jawa. Daerah-daerah ini menjadi perebutan dengan 

dilandasi faktor yang menginginkan penguasaan terhadap jalur perdagangan 

maritim, jika melihat letaknya yang strategis maupun kaya akan hasil hutan 

berupa kayu jati. Dalam proses awal Islamisasi di Rembang sebagaimana proses 

yang berlangsung di daerah pesisir utara Jawa, peran pelabuhan yang merupakan 

sebuah manifestasi kehidupan maritim telah melahirkan sebuah komunitas 

majemuk baru yaitu komunitas Islam. 

Ketika menilai ulang kedatangan Islam di pulau Jawa, terdapat perbedaan 

pendapat yang sampai sekarang para ahli masih bertahan dengan teorinya masing-

masing, seperti pendapat De Graaf, Wertheim dan Van Leur, para sarjana barat ini 

kebanyakan berpendapat tentang kedatangan Islam di Jawa lebih merupakan 

sebuah bentuk perdagangan yang marak dilakukan pedagang terutama Timur 

tengah, Gujarat, dan Nusantara (Azra,2004:Syam,2005). Namun demikian, ada 

beberaapa ahli yang menyangkal penndapat para sarjana barat ini, seperti Fatimi 

yang berpendapat bahwa Islam disebarkan oleh para pendakwah sufi (ibid,2005). 
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Hal tersebut didasarkan bahwa terdapat bukti yang berupa corak Islam yang 

bersifat mistik yang bersesuaian dengan sifat mistik dari masyarakat setempat 

yang sebelumnya telah memiliki peradaban tersendiri (ibid,2004). 

Sementara itu, menurut perspektif Clifford Geertz, yang melukiskan 

kedatangan Islam di Jawa dengan membandingkan kedatangan Islam yang ada di 

daerah Maroko Afrika Utara (Dhofier,1982:6). Di dalamnya ditemukan sebuah 

perbedaan tentang dinamika kedatangan Islam di kedua daerah ini, kondisinya 

dibedakan berdasarkan keadaan masyarakat Jawa yang sebelum kedatangan Islam 

telah memiliki peradaban berupa Hindu-budha. Keadaan ini berbeda dengan di 

daerah Maroko yang mengetengahkan masyarakat yang belum memiliki 

peradaban sebelum kedatangan Islam, sehingga fenomena dan realita adanya 

sinkretisme Islam dengan peradaban dan budaya yang lebih dulu ada merupakan 

kejadian yang tidak dapat dihindari. Pada akhirnya, dengan fenomena tersebut 

Geertz (1981) menyimpulkan tentang adanya polarisasi tingkat pemahaman yang 

deterministik yang berupa komunitas santri dan Islam sinkretik (Abangan) dalam 

masyarakat Jawa. Akan tetapi, menurut Nur Syam (2005) dan Aziz Thaba (1996), 

analisa yang disajikan oleh Geertz kurang relevan untuk daerah pesisir utara Jawa 

dimana polarisasi Islam Santri dengan Islam sinkretik tidak terjadi secara 

diametral, sebab untuk masyarakat pesisir cenderung terjadi tumpang tindih dalam 

kehidupan pemahaman beragama antara santri dan abangan. 

Dalam perjalanannya, kehidupan masyarakat Islam berkembang dengan 

merespon kehidupan tradisi lokal yang merupakan suatu bentuk pola kebudayaan 

yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Setelah 

ditelusuri pengaruh pemahaman Islam yang datang ke Nusantara bukanlah 
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pemahaman Islam yang murni dari sumbernya, tetapi merupakan pemahaman 

Islam yang telah berkolaborasi dengan budaya setempat (Syam,2005: 11-13). 

Kenyataan riil ini dibuktikan ketika perkembangan Islam di Nusantara 

dipersepsikan dengan para penyebar agama Islam yang memiliki kecendrungan 

pemahaman mistik dan kolaboratif dengan budaya lokal. Dalam masyarakat 

pesisir dalam kehidupannya memiliki kecendrungan keterbukaan pada tradisi 

yang datang dari luar kehidupan masyarakat setempat yang majemuk. Telah 

mengakibatkan lahirnya perpaduan dalam praktek beragama terutama Islam di 

pesisir utara Jawa. 

Kajian yang menempatkan masyarakat lokal dalam merespon agama atau 

pengaruh budaya lokal terhadap pemahaman keagamaan, seperti Geertz (1981) 

atau Mulder (1983). Dimana telah memberikan gambaran bahwa masyarakat Jawa 

memiliki agama sendiri yaitu agama lokal, hal demikian diidentikkan dengan 

kepercayaan kaum abangan (Syam,2005: 23-25). Disisi lain, juga terdapat kaum 

santri yang memiliki keyakinan kuat terhadap agama Islam dan terbagi menjadi 

dua yaitu kaum modern (Muhammadiyah) dan kaum tradisional (NU), meskipun 

ukuran pemahaman modern dan tradisionalis bukan identik dengan dua organisasi 

besar yang ada.  

Dalam perubahan sosial di masyarakat Rembang fenomena yang 

dikemukakan Clifford Geertz memang ada benarnya, tetapi dalam prakteknya 

kehidupan masyarakat pesisir utara Jawa yang terpolarisasi dalam abangan dan 

santri dan kehidupan ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan suatu kehidupan 

yang cenderung tumpang tindih. Percampuran pemahaman ini terletak pada 

kehidupan para santri yang memraktekkan tradisi lokal dengan nuansa Islam atau 
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kehidupan masyarakat abangan yang masuk dalam pola pemahaman santri 

trdisional, sehingga ketika ditemui dilapangan yang ada adalah bentuk kehidupan 

tradisi lokal seperti Sedekah bumi dan Nyadran telah terwarnai dengan ritual 

Islam. Terlebih realitas perubahan sosial yang ada telah melibatkan para tokoh 

agama tradisional dengan mengambil peran yang signifikan dalam kehidupan 

religi masyarakat, apalagi berimplikasi menjadi sebuah perubahan sosial dengan 

tolok ukur kepemimpinan lokal (elite), sehingga kehidupan ini sangat mengakar 

kuat dalam masyarakat. 

Sudah menjadi pengetahuan umum dan telah menjadi obyek penelitian 

banyak orang, termasuk penelitian yang melibatkan sebagian besar para ahli dari 

barat akhirnya melahirkan kesimpulan bahwa masyarakat Jawa, baik masyarakat 

pedalaman maupun masyarakat pesisir mempunyai cara pandang dan karakteristik 

yang unik. Dimana perangkat-perangkat yang digunakan berupa pendekatan 

mistik, suatu pendekatan yang menggunakan tolak ukur irrasional. Lebih lanjut, 

ketika masyarakat Jawa berbicara dalam suatu even pemilihan pemimpin, maka 

kultus kharisma pemimpin dan pengakuan dalam dimensi kedudukan pemimpin 

adalah standar pengukuran yang baku disamping adanya wasiat para pemimpin 

terdahulu (Abdullah,1996:64).  

Sebuah potret kehidupan yang tradisionalistik dan mistik yang terpatri 

dalam jiwa masyarakat Jawa. Pada satu sisi gilirannya pola kehidupan semacam 

ini telah menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan langgengnya 

penjajahan di Nusantara. Selanjutnya yang masuk salah satu bentuk kehidupan 

yang didominasi cara pandang tradisionalistik ini adalah masyarakat yang 

mendiami wilayah Kabupaten Rembang baik di wilayah pesisir maupun wilayah 
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pedesaan yang kehidupannya menggantungkan pada sektor pertanian dan 

perikanan laut. Banyak pola kehidupan sehari-hari masyarakat yang dijalankan 

dengan ritual-ritual tradisi lokal, seperti lingkaran hidup, masalah mata pencarian 

sampai bentuk wujud terima kasih warga yang diapresiasikan kepada alam. 

Lambat laun kehidupan ini mulai berubah dalam artian isi dari tata cara ritualnya 

saja, sebab pola dan bentuk ritual masih tetap sama dan dipertahankan apalagi 

ketika penguasa orde baru berkuasa, kehidupan kolaboratif ini semakin 

berkembang dan mendapatkan peluang yang lebar. 

Berangkat dari kenyataan riil di lapangan, masyarakat Rembang yang 

merupakan sebuah potret masyarakat santri yang terbentuk oleh proses sejarah 

panjang sejak berdirinya Kerajaan Demak, apalagi menjadikan  pantai utara Jawa 

sebagai basis kekuatan dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Basis kultural 

masyarakat santri di Rembang terbentuk atas dasar hubungan pertalian yang erat 

dengan aktifitas dakwah Islam yang mencakup wilayah yang bila ditelusuri 

memanjang sampai daerah pantai utara Jawa Timur. Sebagai komunitas santri 

yang tradisional di mana dalam praktek beragama (Islam) cenderung 

mengakomodisir ritual yang ada diluar Islam, sehingga kenyataannya di dalam 

kehidupan masyarakat sangat sulit untuk membedakan antara budaya pra-Islam 

dengan Islam itu sendiri. Konsekuensi lebih lanjut dari pola pemahaman agama 

yang mengakomodasi tradisi lokal itu telah mengurangi kemurnian Islam yang 

sesungguhnya. Parahnya di dalam kehidupan masyarakat berkembang kegiatan 

yang menurut Muhammadiyah merupakan virus TBC (tahayul, bid’ah, churafat) 

telah melembaga, sehingga sulit untuk dibedakan antara Islam dan budaya 

(Sobron,2003:17). 
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Di sisi lain, masyarakat yang selama ini merasa menikmati praktek-

praktek yang ditentang oleh Muhammadiyah, merasa menemukan kehidupan 

beragama yang di dalamnya memberikan tempat untuk merefleksikan budaya 

mereka. Terkait dengan ritual keagamaan yang mereka kerjakan bersinggungan 

tradisi lokal dan Islam sekaligus telah mendapatkan respon dari kalangan 

Nahdlatul Ulama. Akhirnya menjadi suatu hal yang wajar bila masyarakat yang 

selama ini mengerjakan kegiatan ritual yang mengakomodisir kebudayaan lokal 

dekat dengan Nahdlatul Ulama, sebab organisasi Nahdlatul Ulama berkembang 

dan muncul dengan merespon kegiatan masyarakat yang menggunakan budaya 

lokal sebagai tradisi dan dicampur dengan praktek ibadah agama Islam 

(Asykuri,2003:17). Terlebih fenomena yang ada di masyarakat tersebut telah 

berubah kepada sebuah bentuk konversi massal yang mendapatkan perlindungan 

lingkungan yang bersifat kontinyu dan konstan (Azra,1999). Suatu ritual yang jika 

dilihat menurut perspektif pemahaman Muhammadiyah adalah wujud inkonsisten 

terhadap syariat Islam yang benar. 

Namun demikian, menurut Zamakhsary Dhofeir dalam bukunya Tradisi 

Pesantren (1984), menyatakan hubungan yang bersifat patron-kliental antara NU–

dalam hal ini memakili kalangan Islam tradisional–tradisi masyarakat setempat 

bukan merupakan sebuah bentuk adaptasi secara bulat, melainkan lebih 

merupakan sebuah pendekatan fiqh yang selama ini mendasari perilaku dan 

kehidupan keagamaan para masyarakat Islam tradisional. Lebih lanjut, pendekatan 

intelektual yang selama ini cenderung digunakan oleh para pengamat yang lebih 

condong dalam perspektif kalangan Modernis, seperti Deliar Noer (1996), dalam 

bukunya yang berjudul Gerakan Modern Islam Di Indonesia1900-1942 oleh 
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Dhofeir lebih banyak berupa kurangnya memahami pendekatan yang dilakukan 

oleh kalangan tradisional. Akan tetapi, pendapat Dhofeir juga memiliki 

kekurangan yang terletak pada cara memamahi tulisan dari Deliar Noer. Menurut 

Al-Chaidar (1999:151), tulisan Deliar Noer lebih berupa kritik yang membangun 

terhadap kalangan tradisional yang beberapa sisi mempraktekkan tradisi secara 

berlebihan yang cukup berakibat fatal, seperti sikap taqlid terhadap permasalahan 

yang ada di luar koridor ibadah, di sisi lain yang menjadi kritik Deliar Noer 

adalah sudah waktunya kalangan tradisional untuk merubah sitem pendidikan dan 

struturalnya yang tidak lain untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri.  

Tabel 2. 
Medium Wahana Penyebaran Pemahaman  

Muhammadiyah dan NU 
 

No Jenis Wahana Media  Penggolongan 
Religi 

1. 
 
 
2. 

Sedekah bumi, 
Sedekah laut, Khaul, 
Nyadran 
Pemberantasan 
Tahayul, Bid’ah, 
Churafat di Masjid 
dan rumah-rumah 

Melalui 
pengajian, 
tahlilan 
Melalui media 
Ta’lim bulanan 
dan mingguan 

NU 
 
 
Muhammadiyah 

Sumber: Diolah dari Nur Syam, Islam Pesisir,halaman 297. 
 

Pembagian warna dalam kehidupan masyarakat yang ada di daerah 

Rembang selanjutnya telah membagi dua kubu masyarakat dalam perspektif 

pemahaman agama yaitu, satu sisi dengan penentangan tradisi dan pola ritual yang 

bertentangan dengan Islam berupa ritual yang mengadopsi kehidupan masa pra-

Islam, meskipun dalam tahapan selanjutnya nuansa Islam telah membalut pola 

tradisi yang melibatkan kepercayaan masa Hindu-Budha. Sisi lainnya, terdapat 

masyarakat yang sangat menikmati pola kehidupan yang memadukan Islam 
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dengan budaya lokal atau lebih tepatnya sebuah kehidupan kolaborasi, meskipun 

akhirnya dianggap sebagai sebuah khasanah budaya yang harus di lestarikan. 

Dalam prakteknya identifikasi-identifikasi penyebran pemahaman Islam–

melibatkan NU dan Muhammadiyah–yang ada di masyarakat Rembang telah 

didukung dengan sarana apresiasi dan medan budaya–berupa Masjid, makam dan 

pondok pesantren–dari pelaksanaan pola kehidupan keagamaan telah membelah 

kehidupan masyarakat dalam dua buah kehidupan yang memiliki perbedaan. 

Meminjam pendapat Sobron (2003) bahwa, kedua lembaga ini memiliki 

‘langgam’ sendiri dalam mensikapi gerakannya, sehingga kadang kontradiksi. 

Konsekuensinya banyak masyarakat yang selama ini telah terpola dengan kultur 

seperti ini menjadi suatu penghalang bagi langkah kedua organisasi keagamaan itu 

sendiri, apalagi bagi Muhammadiyah yang selama ini menjadi kontestan 

penyebaran pemahaman Islam yang cenderung minoritas di daerah pesisir, 

terutama dalam melebarkan sayapnya di Kabupaten Rembang. Di sisi lain, 

kegiatan yang bernuansa Abangan di kalangan masyarakat Rembang juga telah 

mengakar, sehingga sulit untuk dirubah dan ditundukkan. Disamping itu, peran 

ulama yang begitu sakral pada masyarakat Rembang mengakibatkan munculnya 

hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat. Mengacu kepada penuturan Masduki 

Mas’ud yang menyatakan: 

“Bahwa tugas umat Islam yang pada realitanya terwakili oleh 
organisasi Islam yang mempunyai tujuan utama untuk 
membudayakan atau membumikan Islam di masyarakat. Pada 
akhirnya, bergeser searah dengan praktek yang dilakukan para 
ulama dan warga Nahdliyin maka pada gilirannya melahirkan 
tujuan baru yaitu meng-Islamkan budaya” (Wawancara, 27 
Agustus 2005). 
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Kendati demikian, pendapat ini tidak diakui oleh warga Nahdliyin, apalagi  

perspektif yang digulirkan selama ini lebih merupakan subyektifitas dari kalangan 

modernis (Dhofeir,1984). Lebih lanjut, dalam perspektif NU proses Islamisasi 

yang selam ini dilakukan adalah cara dakwah menurut Ahlussunnah Wal Jamaah. 

Pembenaran klaim kelompok (truth claim) yang beredar di masyarakat ini telah 

melahirkan sebuah hubungan diametral antara dua organisasi Islam terbesar di 

Indonesia. Sebaliknya bagi NU kehidupan ini adalah wujud kehidupan Islam yang 

telah lama menjadi perwujudan dari perkembangan Islam di Nusantara, meskipun 

kehidupan yang mengakomodisir pola kebudayaan setempat memasuki dekade 

1990 tidak lagi menjadi ciri dari Islam tradisional saja. Sebab banyak komunitas 

Islam mulai menggunakan pendekatan budaya lokal untuk penyebaran 

pemahaman Islam termasuk diantaranya Muhammadiyah setelah menyelesaikan 

Muktamarnya di Banda Aceh. Akan tetapi, dalam skala lokal seperti di Kabupaten 

Rembang hubungan masyarakat masih tetap berupa hubungan diametral, terutama 

antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. 

Di samping konflik pemahaman Islam, di Rembang dalam masyarakatnya 

terdapat orientasi dan sikap fatalisme yang sangat sulit untuk diubah menjadi 

sebuah kehidupan masyarakat yang madani. Satelah dihadapkan pada pola 

pemikiran masyarakat, motivasi penggerak pengembangan Muhammadiyah 

sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat Rambang yang cenderung pasif, hal 

ini merupakan pola kehidupan yang wajar dimana sebagai pola kehidupan yang 

menempatkan komunitas masyarakat Islam tradisionalis sebagai komponen 

mayoritas. Dimana perubahan sosial yang ada di masyarakat banyak di tentuka 

oleh elit lokal. Kendati analisa demikian tidak bisa menjadi sebuah acuan yang 
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dapat menampung permasalahan yang ada. Kemudian menempatkan pendidikan 

sebagai faktor utama dalam mengentaskan permaslahan juga tidak relevan bila 

digeneralisasikan. 

Bagi kalangan Islam pembaharu dengan pendidikan modern keadaan 

masyarakat yang tertinggal dan masih berkutat dengan tata cara dan perilaku yang 

menghambat perkembangan umat itu sendiri, merupakan tembok yang harus di 

runtuhkan dan diganti dengan sistem dan model yang sesuai dengan jaman untuk 

menyelamatkan umat itu sendiri, sebuah tujuan mulia yang seketika berubah 

menjadi barang berbahaya bagi kehidupan umat dimata kaum tradisional yang 

tentunya masih berkutat pada pemahaman antinomianis (sufistik) dalam beragama 

(Abdullah,1996:45).  

Ketika bersentuhan dengan keadaan sosial yang di dalamnya terdapat 

pluralitas (majemuk) cara pandang dan tingkah laku dalam masyarakat. Bagi 

Muhammadiyah di Rembang, kenyataan ini pada mulanya telah membangkitkan 

motivasi yang besar dari warga Muhammadiyah, dengan tujuan untuk 

menerjemahkan konsep purifikasi yang menjadi identitas gerakannya. Akan 

tetapi, dalam proses yang bersentuhan dengan masyarakat selama ini telah 

memunculkan berbagai faktor, baik yang menghambat perjalanan Muhammadiyah 

maupun faktor pendukung perkembangan Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah 

di Rembang dua faktor ini telah berperan besar dan sangat signifikan dalam 

menunjang perkembangan organisasinya.  

Adanya fluktuasi perkembangan yang dialami Muhammadiyah dimana 

peran masyarakat sebagai komunitas yang terus berkembang beriringan dengan 

perkembangan cara berfikir dan mudahnya informasi telah mewarnai kehidupan 
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masyarakat itu sendiri. Sebuah dinamisasi kehidupan masyarakat yang 

mengharuskan adanya sebuah persinggungan antara organisasi Muhammadiyah 

dengan komunitas sosial. Bagi Muhammadiyah tradisi masyarakat Rembang yang 

memiliki corak yang terbentuk oleh akar kebudayaan lokal yang telah mengakar 

akhirnya melahirkan cara pandang berlawanan arah dengan konsep yang di miliki 

organisasi pembaharu ini.  

Dari beberapa Kecamatan seperti Lasem, Pamotan, Kragan, Gunem, 

Rembang, Sulang, Sarang, Sale dan Pancur yang merupakan daerah dengan 

kehidupan masyarakat yang masih mempunyai kecendrungan sikap religius yang 

tinggi fenomena talik ulur komunitas masyarakat oleh dua organisasi massa Islam 

menjadi suatu kehidupan yang biasa. Masyarakat dalam kehidupan religinya telah 

terbagi menjadi dua kelompok pemahaman agama (Islam), meskipun dalam 

kehidupan sosial masih terlihat erat. Minimnya sarana pendidikan dan kesehatan 

telah menempatkan Muhammadiyah sebagai pilar utama setelah pemerintah. Di 

sisi lain, sebagai organisasi Islam yang berbasis di pesantren masih menempatkan 

NU sebagai penyangga utama kehidupan sosial pada masyarakat setempat. 

Sementara itu dunia pesantern talah mengalami perubahan sosial sebagai akibat 

dari dinamika internal maupun penetrasi dari dunia luar, sehingg masih dapat 

melanjutkan peranannya dalam perkembangan masyrakat (Abdullah,1996: 111). 

 Bergulirnya pembangunan dan modernisasi pada akhirnya mengubah 

masyarakat, baik dalam cara pandang kedepan maupun dalam melihat realita yang 

ada di masyarakat itu sendiri. Sebuah faktor yang akhirnya mempermulus jalan 

perjuangan Muhammadiyah di Rembang, tetapi untuk menuju pada prototipe 

masyarakat yang dikehendaki Muhammadiyah, maka sangat tergantung dari 
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warga Muhammadiyah dalam memproses dirinya menuju idealisme masyarakat 

Islam. Dalam perspektif Muhammadiyah, kesholihan sosial dalam beragama 

adalah sebuah wujud telaah dan pengamalan Islam yang konkrit di masyarakat. 

Berangkat dari persepsi untuk bersentuhan dengan masyarakat telah melahirkan 

suatu pendekatan baru berupa pendekatan kultural yang komprehensif, sehingga 

akan melahirkan cara pandang yang mendasar dan luas serta bukan hanya pada 

tataran normatif belaka.  

Memasuki era tahun 1990-an keberadaan organisasi Muhammadiyah di 

Kabupaten Rembang sangat tergantung dengan peran amal usahanya, meskipun 

hasil secara kualitas tidak sepenuhnya berhasil. Pendidikan yang dibangun 

Muhammadiyah dengan komposisi siswa kebanyakan berasal dari kalangan warga 

Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah 

Muhammadiyah tidak dapat menjadi jaminan untuk menebarkan pemikiran dan 

pemahaman Muhammadiyah kepada siswa yang sekolah di dalamnya. Kemudian 

untuk kegiatan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah masih berupa kegiatan-

kegiatan pengajian rutin. Namun demikian, di beberapa daerah telah ada beberapa 

komunitas Muhammadiyah yang di tandai dengan adanya Masjid yang praktek 

ibadah didalamnya menggunakan pemahaman Muhammadiyah. 

Majunya pendidikan yang ada di Kabupaten Rembang telah banyak 

merubah pemikiran masyarakat khususnya para pelajar yang melanjutkan 

sekolahnya di luar kota. Banyak masyarakat yang berasal dari keluarga Nahdlotul 

Ulama yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi milik Muhammadiyah, 

terutama daerah Malang dan Surakarta (Wawancara, Mohammad Abbas 25 

Agustus 2005). Fenomena ini berdampak posistif bagi Muhammadiyah di 
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Rembang berkaitan dengan respon masyarakat yang mulai berubah terhadap 

organisasi pembaharuan ini, meskipun banyak pengamat yang menilai 

Muhammadiyah telah berubah menjadi sebuah organisasi yang kehilangan 

semangat tajdid (pembaharuan). Akan tetapi, bagi Muhammadiyah di Rembang 

dengan banyaknya masyarakat yang terdidik selama ini bukan merupakan jaminan 

untuk merubah cara berfikir masyarakat.  

Menurut Mohammad Abbas yang sekaligus merupakan pimpinan daerah 

Muhammadiyah Rembang, meningkatnya pendidikan di Masyarakat pada sepuluh 

tahun terakhir telah melahirkan resistensi baru tidak hanya bagi Muhammadiyah 

tetapi juga Nahdlatul Ulama (Wawancara, 15 Nopember 2005). Resistensi ini 

kebanyakan didasari cara pandang liberalisme yang telah banyak dianut oleh 

kalangan terpelajar yang mulai menggugat keberadaan kedua organisasi Islam ini. 

Melihat kenyataan ini  Muhammadiyah cenderung menghitung ulang cara yang 

akan digunakan untuk menyebarkan pemikirannya di Rembang menuju cita-cita 

hidup Islam yang ideal. Bagi Muhammadiyah, dakwah dan pembibitan komunitas 

Muhammadiyah secara komprehensif di seluruh daerah Rembang merupakan 

pilihan  yang tepat untuk menyebarkan pemikiran Muhammadiyah di tengah 

majemuknya pemikiran masyarakat.  

 
 
 

 

 



BAB IV 

PENGARUH MUHAMMADIYAH DI REMBANG 

 

A. Hubungan Yang Bersifat Akomodatif 

Sebagai komunitas terbesar dari bangsa Indonesia, umat Islam tidak selalu 

bernasib baik. Pada tahun 1965-1966, umat Islam bersama Militer 

menumbangkan Orde Lama setelah penumpasan pemberontakan G30/SPKI. 

Setelah berakhirnya konflik horizontal–diliputi penghilangan manusia yang tidak 

terungkap–umat Islam memasuki suatu masa yang disebut dengan ‘bulan madu’. 

Lahirnya Orde Baru, bagi umat Islam telah memberi harapan tersendiri, terutama 

kesempatan yang berupa kontribusi dalam perpolitikan nasional. Kondisi tersebut 

diperjelas dengan adanya hubungan ‘mesra’ antara umat Islam dengan pemerintah 

Orde Baru (Suara Muhammadiyah,1999.No 1:14-15). Tidak ayal lagi, bila masa 

yang relatif singkat setelah tumbangnya Orde Lama, umat Islam termasuk 

komponen pemenang bersama militer dan komponen anti komunis lainnya. 

Hubungan yang terjalin antara umat Islam–ketika menempatkan komunis 

dan Orde Lama sebagai lawan politik–dengan pemerintah hanya bersifat 

sementara, sebab ketika pemerintah Orde Baru dapat menancapkan kekuasaannya, 

pada akhirnya menempatkan umat Islam sebagai komunitas yang harus 

diwaspadai. Banyak faktor yang melahirkan paradigma negatif pemerintah Orde 

Baru dalam menempatkan umat Islam sebagai kelompok oposan, lagi pula 

akhirnya melahirkan sikap khawatir dan mencurigai pada setiap kegiatan umat 

Islam–terutama kegiatan Islam politik–di Indonesia, meskipun dalam lingkup 
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kecil. Faktor itu dimulai dari ‘dosa sejarah’ yang dilakukan oleh gerakan DI/TII 

dan keterlibatan Masyumi dalam ‘pemberontakan’ PRRI. Sementara itu 

munculnya kebangkitan Islam di Dunia Islam juga merupakan suatu faktor yang 

juga menentukan bagi kebijakan pemerintah Orde Baru, terlebih lahirnya Orde 

Baru bersamaan dengan lahirnya kebangkitan Islam yang dimotori kawasan 

Timur Tengah (Tebba,2001:xviii). 

Menurut Aziz Thaba (1996:240), sejak marjinalisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap umat Islam, hubungan Islam dan negara bersifat 

antagonistik, hubungan ‘bulan madu’ sebelumnya yang terjadi sudah dilupakan. 

Ketegangan konseptual yang muncul akibat ‘pemaksaan’ penggunaan asas 

tunggal telah melahirkan hubungan diametral antara umat Islam dengan negara, 

meskipun pada akhirnya kalangan Islam menerima asas tunggal dari pemerintah. 

Pasang surut hubungan politik antara pemerintah Orde Baru dengan umat 

Islam sangat menarik dan cukup signifikan, sebab issu-issu yang lahir ketika 

pemerintah dengan kebijakan floating mass system, sarat akan benturan 

kepentingan umat Islam–sebagai komponen mayoritas–di tingkat lokal maupun 

nasional. Meminjam analisa AM. Fatwa–mantan tapol kasus subversif masa Orde 

Baru, yang membagi hubungan Islam dengan pemerintah menjadi empat fase 

(Suara Muhammadiyah,1999.No1:14). Pertama, fase marjinalisasi umat atau 

peminggiran peran umat Islam yang berlangsung antara tahun 1968-1986. Banyak    

jaring-jaring dakwaan subversif yang disebarkan penguasa terhadap sikap oposisi 

yang diberikan kepada umat Islam. Semua organisasi Islam, baik yang bersifat 

politik praktis maupun gerakan sosial kemasyarakatan menjadi ‘bidikan’ 
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penguasa, termasuk organisasi NU dan Muhammadiyah–sebuah representasi 

kekuatan ormas Islam di Indonesia. 

Fase kedua adalah fase understanding, fase ini ditandai dengan proses 

interaksi dan dialog antara kekuatan Umat Islam dan pemerintah, hal ini 

berlangsung antara tahun 1986-1989. Banyak faktor yang melahirkan sikap umat 

Islam untuk lebih merapatkan hubungan dengan pemerintah, termasuk setelah 

periode penerapan asas tunggal oleh pemerintah terhadap semua organisasi. 

Namun, menurut Nurcholis Madjid (1997), lahirnya hubungan yang erat antara 

umat Islam dengan pemerintah, berkaitan dengan bergesernya orientasi 

perjuangan umat Islam yang semula bersifat ideologis-politis beralih secara 

signifikan pada sifat kultural–ketika meminjam temuan Munir Mulkan–yang 

dipelopori kaum intelektual muslim, seperti Amien Rais, Dawam Rahardjo, 

Abdurrahman Wahid.  

Fase ketiga, merupakan sebuah fase akomodasionis yang berlangsung 

antara 1989-1998. fase ini ditandai dengan diakomodisirnya kepentingan umat 

Islam oleh penguasa, seperti kebebasan pemakaian jilbab, disahkannya RUU 

perkawinan, pembuatan Kompilasi Hukum Islam dan pendirian ICMI–sebuah 

wadah berkumpulnya intelektual muslim–yang selama ini dimarjinalisasikan, 

termasuk banyak dari kalangan intelektual muslim ini berkiprah dalam bidang 

politik dalam lingkungan penguasa. Namun kecendrungan yang mengetengahkan 

sikap lunak penguasa tersebuta lebih disebabkan oleh melemahnya kekuasaan 

penguasa Orde Baru, atau kalau meminjam istilah dari Adaby Darban, bahwa 

kedekatan Orde Baru dengan Islam lebih disebabkan oleh keroposnya kekuasaan 



 132

pemerintah, sehingga mencari patron baru yaitu umat Islam (Suara 

Muhammadiyah, 2004.No 22:7). 

Untuk fase keempat, lebih merupakan fase transisional kritis yang benyak 

melahirkan konfigurasi baru dalam menatap arti pluralisme. Sementara itu, 

Kuntowijoyo (2001) melihat hubungan antara umat Islam dan pemerintah dengan 

istilah yang berbeda, yaitu lebih merupakan sebuah proses alienasi dan oposisi 

sekaligus dalam hubungan yang dikembangkan pemerintah terhadap umat Islam. 

Dengan mengandalkan birokasi yang cenderung otoriter, apalagi mengandalkan 

kekuatan militer sebagai penopang utama kebijakan pemerintah waktu itu. 

Dengan kekuatan birokasi yang otoriter dan militer yang ‘diplotkan’ sampai 

birokasi terkecil setingkat desa–seperti pengangkatan kepala desa dari militer–

telah melahirkan kekuatan dan kekuasaan yang dominan. Praktek-praktek 

pengawasan terhadap segala sendi kehidupan masyarakat dilakukan untuk tujuan 

kestabilan politik dan kekuasaan penguasa. 

Selanjutnya, bagi umat Islam pada umumnya dan organisasi gerakan Islam 

khususnya, ‘monitoring’ telah membangkitkan ketakutan untuk melaksanakan 

kebesan beragama mereka. Terlebih, ketika penerapan marjinalisasi umat Islam, 

ditambah dengan pemberian fasilitas yang ‘longgar’ terhadap kegiatan missi dan 

zending di kawasan wilayah umat Islam telah membangkitkan sentimen 

keagamaan, disamping lahirnya sikap ‘oposan’ dari kalangan umat Islam. Akan 

tetapi, disaat mayoritas umat Islam kondisinya tersisih–dalam peran politiknya–

telah muncul sekelompok cendekiawan yang lebih mengedepankan pendekatan 

substansif dalam perjuangan Islam di Indonesia. Munculnya pemikiran baru yang 
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lebih menggeser pendekatan ideologis menuju pendekatan budaya, telah merubah 

warna tuntutan dari kalangan Islam. Meminjam pendekatan dari Syafei Ma’arif, 

yang menyatakan tentang formalisasi hukum Islam tidak perlu diterapkan, sebab 

syariat akan tegak ketika uamt Islam melaksanakan secara bertahap dengan 

dimulai oleh setiap individu umat Islam. Namun, menurut Syarifudin Jurdi 

(2004:215-218) ada yang terlupa oleh Syafei Ma’arif, terutama tentang 

pembangunan kesadaran pada umat yang beragam, sebab dalam membangun 

kesadaran umat–terhadap pelaksanaan syariat–tidak semuanya terbangun atas 

kesadaran sendiri. Akan tetapi, ada sebagian umat yang sadar terhadap syariat bila 

dipaksa, dan alat pemaksa yang efektif adalah negara. Akhirnya, jalan tengah 

yang diambil adalah pelaksanaan formalisasi syariah dan sosialisasi yang bersifat 

substansif berjalan secara beriringan (Suara Muhammadiyah, 2002.No18:10). 

Terlepas dari penolakan dan dukungan terhadap formalisasi syariah, 

ketika Orde Baru masih berkuasa, pemikiran tersebut masih bersifat wacana, 

sebab pemikiran yang berusaha melahirkan wacana formalisasi syariah dapat 

terjerat UU Subversif, apalagi berusaha untuk mengaktualisasikan di depan 

publik. Memang memasuki dasawarsa 90-an, ketika penguasa mendekati 

kalangan Islam, apalagi terakomodisirnya beberapa keinginan kalangan Islam 

oleh penguasa Orde Baru merupakan sebuah ‘hadiah’ tersendiri yang selama ini 

dinantikan umat Islam. Menurut Munawir Syadzali (Pranowo,1998:23), 

keberhasilan umat Islam yang berupa diakomodisirnya beberapa kepentingan 

umat Islam lebih disebabkan pendekatan kutural dan substansif daripada 

pendekatan politis umat Islam sebelumnya. Namun, yang terlupa dari Munawir 



 134

Syadzali atas ephuria yang sementara waktu dihirup umat Islam, terletak pada 

kurang mencermati di dalam membaca kepentingan  penguasa Orde Baru dibalik 

pengesahan UU Peradilan Agama. Kendati demikian, fenomena ini merupakan 

sebuah kemenangan dan kebangkitan umat Islam secara sosial disaat partai politik 

yang berbasis Islam dimarjinalisasi sekaligus ‘dijinakkan’ (Mulkan, 2000; 

Abdulloh,1996). 

Sementara itu, kondisi birokratis pemerintah yang longgar menjadikan 

umat dan organisasi Islam mendapatkan peluang-peluang yang cukup signifikan. 

Pergeseran dinamika Islam dari kawasan ideologis menjadi sebuah rasionalisasi 

pendekatan kultural yang inklusif telah menjalar dalam kehidupan birokasi 

pemerintah (Tebba,2001:45). Lebih lanjut, lahirnya fenomena religius dalam 

masyarakat yang cenderung berkembang secara kuantitas merupakan sebuah 

pemandangan yang wajar dalam masyarakat itu sendiri. Hilangnya hambatan 

psikologis umat atas stigmasisasi ‘ekstrem kanan’ pada awal lahirnya Orde Baru, 

secara berangsur mulai hilang.  

Bagi organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU serta organisasi 

yang tidak berafilisasi kepada keduanya, fenomena akomodatif dari pemerintah 

kepada umat Islam merupakan sebuah langkah maju yang sangat diharapkan. 

Untuk organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah–yang secara terpaksa 

menerima asas tunggal Pancasila–pergeseran politik penguasa telah membawa 

sebuah harapan tersendiri, apalagi menyangkut kebebasan menjalankan agama 

dan kegiatan organisasi. Hal tersebut juga dirasakan oleh Muhammadiyah yang 

ada di Kabupaten Rembang.  
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Sementara itu, Muhammadiyah setelah menikmati masa bersahabat 

dengan Orde Baru, tepatnya ketika bersama-sama mempunyai kesamaan dalam 

menumpas lawan ideologi dan politik yaitu komunis, dan dalam hal ini 

direpresentasikan oleh PKI. Terlepas dari perbedaan ideologi penguasa Orde Baru 

dengan kalangan Islam, PKI telah mendongkrak kiprah komunitas Islam di 

Indonesia setelah sebelumnya di marjinalkan–terutama kalangan Islam Modernis–

oleh penguasa Orde Lama. Untuk kondisi Kabupaten Rembang, konflik yang 

mengetengahkan kelompok komunis dan militer dan komunitas Islam dipihak 

lain, telah secara langsung mewartakan keberadaan Muhammadiyah. Namun, 

ephuria yang ‘sesaat’ sebelum adanya kebijakan penguasa untuk mencegah 

kenangan masa lalu yang berupa ketidakstabilan politik dan negara, telah 

melahirkan kebijakan yang cukup mengkhawatirkan kalangan Islam dan 

Muhammadiyah pada khususnya. 

Pemerintah Orde Baru yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah 

Rembang secara langsung telah membuat organisasi Muhammadiyah menjadi 

‘jinak’, meskipun sebagian besar warga Muhammadiyah di Rembang banyak 

yang duduk dan bekerja di instansi pemerintah dan secara politis banyak warga 

Muhammadiyah yang menjadi kader Golkar. Hal tersebut terjadi setelah Parmusi 

yang hasil konsensus oleh organisasi Islam, seperti Muhammadiyah menemui 

permasalahan yang berupa konflik internal partai. Menurut Bambang Pranowo 

(1998) setelah Orde Baru berkuasa, kebijakan massa mengambang yang 

dikeluarkan pemerintah telah meminimalisir kehidupan politik di tingkat 
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masyarakat bawah–kehidupan politik partai hanya sebatas lingkup kabupaten, 

termasuk masyarakat Rembang.  

Bagi Muhammadiyah di Rembang, kondisi politik yang tidak 

menguntungkan umat Islam telah melahirkan kebijakan untuk menggeser 

pendekatan dakwah yang dilakukan, meskipun fenomena dan kebijakan intern 

Muhammadiyah Rembang merupakan kebijakan Muhammadiyah di tingkat 

nasional. Terlebih, bergesernya kebijakan Muhammadiyah di Rembang juga 

kebetulan didukung keadaan internal Muhammadiyah, terutama warganya yang 

sebagian besar merupakan pendatang dari wilayah organisasi Muhammadiyah 

lain, terutama yang berhasil dalam mengembangankan organisasi 

Muhammadiyahnya. Banyaknya warga yang notebene pendatang dan bekerja di 

instansi pemerintah, menjadikan Muhammadiyah–terutama warganya–lebih eksis 

dalam dakwah di dalam instansi pemerintah, meskipun untuk awal kekuasaan 

Orde Baru, kondisinya belum begitu menguntungkan. Kemudian, di samping 

berusaha meningkatkan amal usahanya, fenomena yang mengetengahkan 

kalangan modernis lebih mendapat tempat di instansi pemerintah daripada 

kalangan tradisional, hal ini, berawal dari tingkat pendidikan yang menjadi latar 

belakang kalangan Islam modernis. Sebab, menurut Agung Supriyo (2001:108) 

ketika penguasa Orde Baru melakukan depolitisasi terhadap masyarakat dan umat 

Islam khususnya, orang-orang Muhammadiyah dan kalangan Islam modernis 

pada umumnya berhasil dengan mobilitas vertikal secara ekonomi-sosial bukan 

secara politis. 
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Di sisi lain, bagi komunitas NU–mayoritas di Rembang–tidak dapat 

melakukan mobilisasi vertikal, sebab mereka lebih banyak tinggal di daerah 

pinggiran dan pedesaan, apalagi masih mempertahankan kehidupan pesantren 

yang didominasi sistem patron-kliental secara struktural. Akibatnya, masyarakat 

NU lebih banyak mendapatkan dampak depolitisasi dari pemerintah, sehingga 

mereka buta politik. Namun, hal tersebut tidak semuannya benar, sebab kebijakan 

yang diambil NU cukup beralasan, pertama pada awal kekuasaan Orde Baru, NU 

memerankan dirinya sebagai kelompok oposisi–apalagi NU di Rembang 

berafiliasi PPP–terhadap pemerintah, sehingga pemerintah sangat menekan 

aktivitas masyarakat NU tetapi pemerintah tidak berhasil, baru memasuki 

dasawarsa 80-an NU lebih bersikap akomodatif terhadap pemerintah. Kedua, 

sikap yang diambil NU dalam bentuk menjauhi pendekatan pemerintah cukup 

beralasan pula, para elit NU khawatir terhadap pemerintah yang akan ‘memakan’ 

komunitas NU. 

Dengan dimarjinalkannya NU secara politis di Rembang, telah 

menjadikan Muhammadiyah sebagai ‘rekanan’ pemerintah, terutama dalam 

kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan agama dan umat Islam. Banyak 

keuntungan yang dipetik termasuk lobi-lobi Muhammadiyah, baik secra internal 

terhadap pembangunan amal usahanya maupun kehidupan umat Islam. Namun, 

posisi yang menempatkan Muhammadiyah sebagai patron pemerintah, pada 

akhirnya bergeser ketika NU mengubah kebijakan oposisinya terhadap 

pemerintah. Terlebih, ketika Departemen Agama diserahkan kepada kalangan 

NU. Fenomena ini dalam lingkup Rembang telah menjadi beberapa konflik 
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horisontal antara Muhammadiyah dan NU, seperti kebijakan yang berakar atas 

dasar pemahaman berbeda. 

1. Hubungan Dengan Pemerintah 

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, yang hidup bersama organisasi-

organisasi Islam lainnya, berada dalam kekuasaan penguasa orde baru yang 

otoriter dengan mengandalkan birokasi, sekaligus mengecilkan potensi kalangan 

Islam di Indonesia. Keadaan tersebut telah memberikan implikasi yang pelik 

terhadap Muhammadiyah dan organisasi Islam lainya untuk tunduk dengan aturan 

pemerintah yang mempunyai tujuan untuk menjaga homogenitas ideologi. 

Terlebih ketika melihat pengalaman krisis Piagam Jakarta tahun 1945, penguasa 

Orde Baru sebagai penguasa yang anti komunis merasa khawatir dan mecurigai 

terhadap kekuatan Islam politik yang selama ini menempatkan diri menjadi rival 

sekaligus kekuatan politik tersendiri. Terlebih, dalam perjalanannya rezim 

tersebut menggunakan empat pilar dalam menjaga kekuasaanya, yaitu Militer, 

Golkar, Birokasi dan konglomerasi (Umar,2003:86). 

Untuk itu, Pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970 telah memposisikan 

diri untuk menjadikan kekuatan Islam sebagai rival dalam kehidupan politik dan 

berupaya memarjinalkan posisi Islam politik dari kancah politik nasional secara 

sistematis, baik dengan penggembosan kekuatan politik Islam –terutama kekuatan 

partai politik Islam, maupun dengan kebijakan floating mass (massa 

mengambang). Dalam sektor politik, penguasa orde baru mulai menancapkan 

kekuasaannya tahun 1971 melalui pemilu yang berhasil dimenangkan Golkar, 

sebuah kepanjangan tangan penguasa orde baru  yang dikawal oleh manajemen 
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birokasi yang kuat dan kekuatan militer (Ricklef,2005:592). Pada akhirnya, 

peristiwa itu melahirkan babakan baru kehidupan organisasi Islam berupa situasi 

yang sangat sulit untuk mengembangkan ide dan visi dalam koridor ideologi 

Islam.  

Sebagai ormas Islam yang paling terakhir dalam ‘menerima’ Pancasila 

sebagai satu-satunya asas, Muhammadiyah–menurut Din Syamsudin–dalam 

menerima Pancasila lebih disebabkan oleh faktor politis dari daripada faktor 

teologis (Thaba,1996:272). Tarik menarik antara Muhammadiyah dan pemerintah 

mengenai penggunaan asas tunggal terjadi cukup ‘alot’, meskipun dengan pada 

akhirnya Muhammadiyah ‘rela’  untuk menggunakan ketentuan UU No. 8 tahun 

1985. dengan demikian dalam komunitas organisasi Islam hampir dapat dikatakan 

menerima ‘pilihan’ yang diajukan oleh pemerintah, walaupun ada beberapa 

kalangan organisasi Islam yang tetap pada pendiriannya dan bebarpa tokoh Islam 

yang secara individu–kelompok petisi 50–menolak asas tunggal. Akibatnya, 

banyak diantara tokoh tersebut yang dikenakan pasal UU anti subversif–

kebanyakan merupakan rekayasa pemerintah–oleh penguasa Orde Baru. 

Meminjam pendapat Aziz Thaba (1996) yang membagi hubungan umat 

Islam dengan pemerintah menjadi tiga kategori, yakni fase antagonis, fase 

resiprokal kritis dan fase akomodatif yang secara mendetail menguraikan 

perjalanan umat Islam. Dalam fase resiprokal kritis–sebuah masa penyaringan 

sekaligus penjinakan–diketengahkan permasalahan yang dihadapi semua 

organisasi Islam dalam hubungannya dengan negara, termasuk Muhammadiyah. 

Memang secara teologis pengakuan Pancasila sebagai asas tunggal bertolak 

belakang dengan pemahaman normatif syariah yang dipraktekkan 
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Muhammadiyah. Namun, secara taktis untuk kelangsungan dakwah dan 

‘mencerdaskan’ umat Islam harus dilakukan, apalagi Muhammadiyah jauh-jauh 

hari telah konsisten dengan gerakan sosial kemasyarakatan–sejak keluar dari 

Parmusi–dan berlepas diri dari kegiatan politik praktis, termasuk setelah adanya 

‘pembajakan’ yang dilakukan J. Naro dan Imran Kadir dalam Parmusi. 

Sementara itu, Muhammadiyah di Kabupaten Rembang yang sebagian 

besar warganya bekerja sebagai pegawai pemerintah mengalami dua kondisi yang 

cenderung bertolak belakang. Salah satu sisi, dengan keluarnya Peraturan 

pemerintah (PP) No. 2/1970 sebagai implementasi dari Undang-Undang (UU) No. 

2/1970 mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk hanya memiliki 

loyalitas tunggal, jelas telah mempersempit ruang gerak anggota Muhammadiyah, 

termasuk bagi warga Muhammadiyah yang aktif di Parpol (Parmusi) untuk 

melakukan kegiatan politik (Suwarno,2001:42). Di sisi lainnya, Muhammadiyah–

teruatama para elit Muhammadiyah di Rembang–mendapatkan kesempatan 

berkiprah dalam birokasi pemerintah, apalagi banyak yang menjadi kader partai 

Golkar dan mendapatkan hubungan Istimewa–mengalirnya patronase terhadap 

amal Muhammadiyah–dari pemerintah. Terlebih, hubungan akomodatif ini 

berlangsung dijalin secara baik dengan pemerintah, ketika Muhammadiyah di 

bawah pimpinan KH. A.R. Fakhruddin, sebab dinilai beberapa pihak memiliki 

kecendrungan untuk lebih akomodatif terhadap pemerintah (Nashir,2000:86).  

Kondisi tersebut, juga sesuai dengan pendapat Kamal Hassan 

(Nashir,2000:88), yang menggolongkan Muhammadiyah ke dalam kategori 

kelompok Islam akomodasionis, yang menjalin hubungan erat dengan pemerintah, 

berbeda dengan para tokoh Masyumi–walaupun secara struktural dibubarkan–
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yang cenderung radikal. Hal tersebut, juga sama kondisinya dengan 

Muhammadiyah di daerah, termasuk Muhammadiyah di Kabupaten Rembang. 

Sikap ‘jinak’ yang diperagakan oleh Muhammadiyah di Rembang memang 

mendapatkan hasilnya ketika fase Islamisasi birokasi–meminjam pendapat Tebba–

berlangsung. Banyak peran sentral tokoh Muhammadiyah yang diaktualisasikan 

dalam departemen-departemen milik pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh 

Mohammad Husain, seperti peran tokoh Muhammadiyah dalam peningkatan nilai 

religius para pegawai pemerintah, apalagi setelah pemakaian jilbab dilegalkan–

terutama dalam lingkup sekolah-sekolah menengah negeri–pemerintah 

(Wawancara, 23 Agustus 2005). Selanjutnya, peningkatan tingkat religi yang 

merebak di kalangan pegawai pemerintah, terutama ditandai dengan banyak 

dibangunnya fasilitas umat Islam di instansi pemerintah, seperti pembangunan 

Masjid atau Mushola, apalagi kegiatan pengajian di hari besar Islam dan dibulan 

puasa (Tebba,2001:45). Bagi kalangan Islam, hal tersebut merupakan sebuah 

perubahan yang belum terjadi pada masa lalu, apalagi masa Orde Lama maupun 

masa awal Orde Baru.  

Mengenai pelaksanaan kegiatan keislaman di instansi pemerintah daerah 

Rembang banyak diperankan dan melibatkan para elite Muhammadiyah,apalagi 

kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dari para pegawai yang notabene 

bukan dari kalangan santri (Wawancara, Mohammad Abbas 15 Agustus 2005). 

Melihat fenomena ini keberhasilan kegiatan Muhammadiyah baru memasuki 

tahapan Islamisasi daripada sebuah proses puritanisasi, sebab jika proses 

puritanisasi dilakukan pada masa penguasa Orde Baru berkuasa akan berbenturan 
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dengan kebijakan yang dimiliki pemerintah termasuk permaslahan teologis 

penerimaan asas tunggal oleh Muhammadiyah. 

Sementara itu, Islamisasi juga berlangsung di sekolah-sekolah milik 

pemerintah, hal ini diaktualisasikan dengan kegiatan seperti kuliah ahad pagi dan 

peringatan hari besar Islam secara kontinyu, termasuk kebebasan bagi siswi 

setingkat SMP dan SMA untuk mengenakan jilbab, sebagai identitas dan sebuah 

representasi dari formalisasi syariah Islam. 

Bagi pemerintah, adanya elit Muhammadiyah yang kebetulan bekerja di 

instansi pemerintah juga memberikan kontribusi tersendiri, terutama bagi warga 

Muhammadiyah yang menjadi kader Golkar di Rembang (Muhadi,1997). 

Memang umat Islam secara ritual ibadah, semasa Orde Baru berkuasa mengalami 

peningkatan yang signifikan, tetapi sebaliknya dalam bidang politik mengalami 

kemunduran. Penguasa Orde Baru dengan tujuan menjaga kestabilan kekuasaan, 

sedikit banyak mewarisi politik deislamisasi milik Hourgronye, sebab realitanya 

penguasa hanya mengakomodisir kegiatan umat Islam yang bersifat ritual ibadah 

saja, sedangkan kegiatan politik umat dikerdilkan (Umar,2003:82-87).  

Sebagai organisasi Islam dengan kondisi yang dimarjinalkan oleh 

kakuasaan Orde Baru, perkembangan organisasi Muhammadiyah dan aktifitas 

organisasi Islam tidak serta merta berhenti, banyak hal yang dilakukan 

Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya dengan lebih berkonsentrasi pada 

kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, termasuk dalam hal ini 

Muhammadiyah di Kabupaten Rembang. Bagi Mahammadiyah di Rembang 
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membangun amal usaha yang bersifat sosial merupakan langkah jangka panjang 

yang menjanjikan bagi keberlangsungan dakwah yang dilakukan.  

2. Hubungan Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 

Sebagai komunitas Islam yang menjunjung ukhuwah Islamiyah, 

Muhammadiyah di Rembang berusaha menjalin hubungan dengan organisasi lain 

yang tujuannya untuk kelangsungan kegiatan dari organisasi Muhammadiyah dan 

kepentingan umat Islam secara umum. Namun, melihat kondisi daerah Rembang 

dan kemampuan internal Muhammadiyah, kerja sama belum dilakukan secara 

efektif, akibatnya Muhammadiyah masih membenahi rumah tangganya sendiri. 

Kendati demikian, secara struktural organisai memang belum secara maksimal 

dilakukan terobosan yang melibatkan organisasi lain, secara individu dari warga 

Muhammadiyah  telah melakukan hubungan dan kerja sama dengan lain, seperti 

memperdayakan kemampuan ekonomi dari keluarga besar Muhammadiyah. 

Terlebih, lahirnya reformasi telah memberikan pekerjaan baru, yaitu membangun 

ekonomi umat Islam (PDM,1998:1-2). 

Hubungan yang terjalin antara Muhammadiyah dan organisasi lain di 

Rembang, sebagian besar hanya didominasi oleh hubungan antara 

Muhammadiyah dengan NU. Kendati hampir tidak pernah bekerja sama dalam 

satu forum, sikap saling menghormati antara dua organisai yang telah dilakukan 

oleh para elit masing-masing organisasi, merupak sebuah wujud kerja sama yang 

sangat menguntungkan. Hal tersebut berbeda dengan apa yang ditemukan oleh 

Nur Syam dalam buku Islam Pesisir, sebab di daerah Tuban di temukan sebuah 

fenomena yang mengetengahkan konflik antara elite organisasi Muhammadiyah 
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dan NU yang memiliki kedekatan wahana medan budaya dengan kalangan 

abangan.  

Namun, Muhammadiyah juga mulai merintis kerja sama dengan 

organisasi lain, terutama yang mempunyai spesifikasi pada skill dan pelatihan. 

Pengembangan ekonomi keluarga besar Muhammadiyah di Rembang menjadi 

prioritas utama, termasuk meningkatkan peran serta dan kemampuan dari bidang 

kewanitaan Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Aisiyah (PDM,1998:10). 

Sedang untuk kerja sama dalam bidang sosial, seperti kerja sama dalam 

pengembang Panti Asuhan Al-Maskun yang melibatkan beberapa yayasan sosial–

yayasan Dharmais–yang programnya membantu kegiatan yang bersifat sosial. 

Sedikitnya frekuensi hubungan yang dijalin oleh Muhammadiyah dengan 

organisai lain di Rembang lebih disebabkan oleh faktor internal yang belum 

mampu secara riil mengembangkan organisasi Muhammadiyah di Rembang. Di 

sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk kondisi politik masyarakat 

secara lokal telah mempengaruhi  kegiatan Muhammadiyah.  

3. Hubungan Dengan Organisasi Politik 

Berbicara mengenai hubungan antara Muhammadiyah dengan organisasi 

politik, merupakan sebuah nostalgia panjang yang selalu mewarnai kehidupan dan 

perjalanan dari organisasi Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah berdiri di 

Kabupaten Rembang, bersamaan dengan itu saluran politik Muhammadiyah–

partai Masyumi–dibubarkan oleh penguasa Orde Lama. Sebagai organisasi Islam 

yang memiliki status istimewa dalam Masyumi, dibubarkan Masyumi sebagai 

saluran politik, Muhammadiyah akhirnya ketika memasuki pergantian penguasa 
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Orde Baru, Muhammadiyah ikut membidani pendirian Parmusi 

(Shobron,2003:79).  

Namun demikian, setelah tejadinya konflik dalam tubuh Parmusi–konflik 

yang dibidani penguasa–telah membuat Muhammadiyah untuk keluar dari 

kegiatan politik praktis. Setelah kembalinya Muhammadiyah pada jalur 

sebelumnya, yaitu mengunakan saluran sosial dan kemasyarakatan, organisasi ini 

sibuk dengan kegiatan internalnya yang berupa pengembangan amal usaha 

Muhammadiyah. Memang menurut beberapa pengamat, setelah Muhammadiyah 

kembali sebagai gerakan sosial, organisasi ini terlihat sibuk dengan aktivitas 

internalnya. Namun, keadaan bukan karena tidak ada alasan yang jelas, sebab 

dengan memperhitungkan kekusaan penguasa yang cenderung otoriter, sikap 

politik yang akomodatif lebih ‘aman’ dan efisien untuk kelanjutan dakwah yang di 

kembangkan Muhammadiyah khususnya dan organisasi Islam lainya, secara 

umum (Nashir,2000:99). 

Kendati, tidak bergerak dalam politik praktis lagi, Muhammadiyah tetap 

menjaga hubungan baik dengan para kontestan partai politik yang ada. Lebih 

lanjut, ketika Golkar dan pemerintah sedang menguasai suhu perpolitikan 

Indonesia, apalagi dengan politik monoloyalitasnya, banyak warga 

Muhammadiyah yang aktif di dalam Golkar, termasuk menjadi kader dan tim 

sukses. Fenomena ini terjadi di semua wilayah Muhammadiyah, termasuk di 

Kabupaten Rembang. Banyak warga Muhammadiyah yang duduk aktif sebagai 

kader Golkar, diantaranya Muhammad Syarbini–elite Muhammadiyah Rembang–

yang duduk sebagai fungsionaris Golkar. Hal tersebut, sama dengan apa yang 
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ditemukan Mulkan (2000) didaerah Jember, sebuah situasi yang mengetengahkan 

warga Muhammadiyah untuk ikut serta dalam lingkungan penguasa, baik 

merupakan kerelaan atau cenderung merupakan sikap keterpaksaan. Sementara 

itu, bagi warga Muhammadiyah yang tidak bekerja di Instansi pemerintah tetap 

cenderung untuk berkiprah dalam partai Islam PPP (Wawancara, Rohmat 23 

Nopember 2005). 

Hubungan yang terjalin antara organisasi politik dengan Muhammadiyah 

di Rembang ketika penguasa Orde Baru berkuasa, memiliki kecendrungan untuk 

lebih banyak berkiprah dalam Golkar, dibanding sebuah sikap netral yang selama 

ini di kedepankan warga Muhammadiyah. Kendati permasalahan ini dilakukan 

oleh warga Muhammadiyah dengan kapasitas sebagai individu bukan dilakukan 

secara sturuktural organisasi. 

Memasuki alam reformasi, apalagi kehiduapn demokrasi mulai di 

dilaksanakan dengan konsisten. Berdasarkan amanat Muktamar dan Tanwir, 

Muhammadiyah memberi kebebasan bagi warganya yang ahli dalam bidang 

politik untuk mendirikan partai politik (Shobron, 2003:169). Kehadiran Partai 

Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin oleh Amien Rais–pada saat itu sebagai 

ketua PP Muhammadiyah–telah mendapatkan banyak dukungan dari warga 

Muhammadiyah, apalagi banyak sikap dan pandangan dari warga Muhammadiyah 

mengenai berdirinya sebuah partai politik dari hasil pemikiran dan kerja kader 

Muhammadiyah (Nashir,2000:102).  Ada diantara warga Muhammadiyah yang 

menanggapi dengan semangat enthusiasm, realitanya banyak elit dan warga yang 

duduk menjadi pengurus PAN, termasuk warga Muhammadiyah di Rembang. 
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Akan tetapi, terdapat pula sedikit konflik antar beberapa kalangan dalam tubuh 

Muhammadiyah terutama warga dan elite Muhammadiyah yang masih duduk di 

Golkar maupun di dalam partai-partai yanhg lain seperti Partai Keadilan, PBB, 

Dan PPP. Hal ini, juga diakui oleh Mohammad Husain, ketika polemik ini muncul 

dalam wilayah Rembang (Wawancara, 23 Agustus 2005).  

Sementara itu, munculnya PAN telah menjadi batu ujian dan pemikiran 

baru yang signifikan bagi komunitas Muhammadiyah. Tarik menarik antara 

dukungan terhadap Amien Rais dan tuntutan untuk menjaga netralitas sikap 

politik Muhammadiyah telah mengemuka dalam komunitas Muhammadiyah. 

Namun, secara struktural Muhammadiyah tetap menjadi sebuah orgasisasi yang 

tetap pada jalur sosial kemasyarakatan. Kenyataan ini, juga terlihat di Kabupoaten 

Rembang, dalam tubuh Muhammadiyah meskipun terpolarisasi menjadi beberapa 

kelompok antara yang mendukung PAN dengan yang menolak maupun yang 

cenderung mengakomodasi kedua sayap tersebut, tetap konsisten dengan kegiatan 

yang menjadi progroram Muhammadiyah selama ini. 

B. Kedudukan Penting Muhammadiyah Dalam Masyarakat 

Ketika kita berbicara mengenai peranan dan kedudukan penting yang 

dimiliki Muhammadiyah, terutama di daerah Rembang, Muhammadiyah dapat 

menempatkan dirinya sebagai satu-satunya ‘pemain’ dan mewakili kalangan Islam 

yang berparadigma modern. Kemudian, ketika mengkaji gerakan Islam dalam 

masa Orde Baru, sebagaian besar diketengahkan suatu fakta yang berupa kegiatan 

sosial dan kemasyarakatan. Sikap politik muncul umat Islam muncul dan mencuat 

ketika terjadi permasalahan yang berupa konflik yang menyangkut permasalahan 
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fundamental, seperti kasus majalah Monitor. Kejadian yang hanya 

mengetengahkan kegiatan yang bersifat sosial–pendidikan, dakwah dan 

kesehatan–bukan karena faktor tidak mampunya organisasi Islam yang ada, 

termasuk Muhammadiyah. Akan tetapi, merupakan sebuah upaya sistematis dari 

penguasa untuk menstabilkan suhu politik negara. 

Melihat kenyataan yang berupa keterbatasan ruang gerak, organisasi Islam 

lebih memilih untuk mengembangkan kegiatan sosial, baik melalui institusi 

pendidikan, kesehatan maupun yayasan yang sebagian besar berupa pelayanan 

terhadap umat secara sistematis. Adanya kesimpulan dari beberapa ahli, seperti 

dikemukakan Sudarno Shobron (2003; Thaba,1996; Bruinessen,1994) tentang 

munculnya elite intelektual baru muslim, seperti Azyumardi Azra, Syafei Ma’arif, 

Abdurrahman Wahid, Dawam Raharjo dan generasi muda penerusnya–hampir 

seluruhnya berpendidikan barat–lebih menekankan gerakan dan pendekatan 

kultural dan mulai menggeser pendekatan ideologis untuk membangun dan 

mencerdaskan umat Islam yang kondisinya tertinggal. Secara riil–tataran 

substansif–solusi yang ditawarkan para elite memang memberikan harapan, tetapi 

yang terlupa dari mereka, bahwa pertarungan ideologis dalam masyarakat 

Indonesia masih secara masif terus berlangsung, apalagi ketika ‘kran’ reformasi 

dibuka keinginan umat Islam yang diwakili gerakan Islam–terutama berwajah 

ideologis bermunculan–menginginkan pendekatan ideologis daripada sebuah 

pendekatan kultural. Sebuah pendekatan yang cenderung ‘memaksa’ masyarakat 

yang berbeda dan mempunyai karakter tersendiri untuk menyamakan perbedaan. 
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Terlepas dari tarik menarik antar pendekatan ideologis dan kultural, 

organisasi Muhammadiyah pada kenyataannya masih menikmati kegiatan yang 

bersifat sosial. Bagi Muhammadiyah untuk mewujudkan pemantapan ideologis 

umat Islam, harus ditunjang dengan pendidikan dan sarana sosial lainnya yang 

memadai, atau kebijakan yang diambil Muhammadiyah merupakan proses jangka 

panjang yang suatu saat sangat dibutuhkan. 

1. Peranan Dalam Bidang Sosial 

Diakui atau tidak, umat Islam harus berterima kasih atas perjuangan 

Muhammadiyah yang lebih memfokuskan diri untuk mengembangkan kegiatan 

sosial, seperti pembangunan Panti Asuhan dan rumah singgah. Muhammadiyah di 

Rembang pada dasarnya telah berhasil mewakili sekaligus menutup kekurangan 

umat Islam, terutama dibidang sosial, sebagai contoh pembangunan Panti Asuhan 

Al-Maskun merupakan sebuah upaya sosial yang bernuansa ideologis. Sebab 

selama ini kegitan yang memberikan pelayanan umat Islam di Rembang lebih 

didominasi oleh komunitas non-muslim. Memang ada proyek pambangunan aspek 

sosial yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi untuk aspek ideologis jauh dari 

keinginan kalangan Islam. Terlebih, pendekatan tersebut belum menarik perhatian 

organisasi NU–sebagai organisasi Islam–di Rembang.  

Kendati, Muhammadiyah bertujuan mewujudkan masyarakat muslim yang 

ideal dengan pendekatan yang akomodatif, tetapi dalam pelaksanaan untuk 

mensosialisasikan pemahamannya cenderung puritan (Nashir,2000). Selanjutnya 

sesuatu yang yang dapat dibangun dan diperlihatkan oleh Muhammadiyah dalam 

komponen masyarakat adalah kehidupan riil warga Muhammadiyah yang dapat 
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memadukan kehidupan religius dengan pendekatan modern, salah satunya latar 

belakang pendidikan yang ditempuh oleh warga Muhammadiyah. 

Ketika dibandingkan dengan keberhasilan Muhammadiyah di daerah lain, 

perkembangan amal usaha yang bersifat sosial, cenderung tertinggal. Namun, 

dengan segala keterbatasan yang dimiliki Muhammadiyah di Rembang, organisasi 

ini berusaha untuk mewujudkan potensi yang ada. Memang banyak diakui 

mundurnya SDM yang dimiliki Muhammadiyah berkaitan erat dengan 

berkurangnya regenerasi Muhammadiyah yang cenderung stagnan. Terlebih, 

Muhammadiyah telah mengalami titik klimaks, sehingga telah kehilangan sifat 

tajdid sebagai organisasi pembaharu. Organisasi Muhammadiyah sekarang 

dianggap hanya sibuk dengan amal usahanya, tanpa lagi kritis terhadap kondisi 

lingkungan sekitarnya. Anggapan ini memang sangat berlebihan, sebab dewasa ini 

bermunculannya organisasi Islam yang lain dengan segala pendekatannya juga 

tidak bisa dipandang bukan merupakan sebuah pengaruh dari model gerakan yang 

dimiliki organsiasi semacam Muhammadiyah.  

Sementara itu, jika Muhammadiyah dapat berperan dalam dimensi sosial–

ditunjang amal usaha–dapat menyentuh dan lapisan masyarakat karena organsiasi 

ini mamadukan pendekatan transendental dengan duniawi yang seimbang. Ketika 

dewasa ini Muhammadiyah dianggap telah lepas dari kondisi sebelumnya, bisa 

jadi pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah–ketika elitnya bergeser kepada 

cemdekiawan–terasa kosong dari nuansa religius yang praksis dilakukan para 

pendalu Muhammadiyah sebelumnya. 
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Kemudian terobosan yang dilakukan Muhammadiyah di Rembang berupa 

sistematika pembagian zakat, ibadah kurban yang diterapkan dimasyarakat dengan 

pendekatan yang lebih rasional, efektif dan tepat guna. Selama ini dalam 

pemabagian zakat, masyarakat cenderung memberikannya kepada para Kyai–

faktor kharisma dan kehormatan, sedangkan para kalangan yang seharusnya 

menerima tidak mendapatkannya. Dalam perspektif Muhammadiyah, tradisi 

tersebut diganti, sehingga untuk pertama kalinya semapat terjadi konflik dengan 

kalangan NU. Dengan terobosan tersebut sedikit banyak membawa pengaruh 

terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki latar belakang 

pendidikan modern. 

2. Peranan Dalam Bidang Pendidikan  

Memasuki usianya yang hampir satu abad, Muhammadiyah telah 

mempunyai beratus-ratus sampai beberapa ribu amal usaha pendidikan di seluruh 

Indonesia, termasuk beberapa di daerah Rembang. Sebagai organisasi Islam 

pertama di Rembang yang menggunakan pendekatan pendidikan klasikal, 

Muhammadiyah untuk beberapa tahun awal berdirinya dapat memberikan 

pelayanan yang signifikan terhadap masyarakat Rembang. Munurut Mohammad 

Husain, untuk dekade 1980-1990, amal usaha pendidikan Muhammadiyah di 

Rembang cukup membantu masyarakat muslim, tetapi pada dasawarsa terakhir 

setelah pemerintah cukup berhasil dalam mengembangkan pembangunan 

pendidikan di daerah Rembang, peranan organisasi ini mulai tergeser 

(Wawancara, 23 Agustus 2005).  
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Sementara itu, bergesernya pendekatan yang dilakukan oleh NU di 

Rembang juga cukup mempengaruhi kelangsungan amal usaha Muhammadiyah. 

Ketika semula belum ada aset milik NU yang berupa sekolah-sekolah model 

klasikal, banyak warga NU yang memanfaatkan sekolah milik Muhammadiyah. 

Akan tetapi, setelah banyak sekolah milik NU yang dibangun, fanatisme 

kelompok mulai mencuat, sehingga ada beberapa sekolah milik Muhammadiyah 

yang tidak memenuhi kuota. Melihat realita seperti itu Muhammadiyah di 

Rembang mulai berupaya untuk meningkatkan kualitas, baik sarana maupun 

proses pembelajaran yang dimiliki amal usaha pendidikan. 

Namun demikian, untuk lokalitas Muhammadiyah di Rembang, amal 

usaha yang dimilikinya mengalami penurunan, terlebih dalam penerimaan siswa. 

Banyaknya orientasi masyarakat yang lebih ‘cerdas’ untuk memilih sekolah 

pemerintah merupakan salah satu faktor penyebab mundurnya amal usaha 

Muhammadiyah. Disamping kurang bisa bersaingnya pendidikan milik 

Muhammadiyah dengan sekolah negeri, sedangkan dengan masyarakat berbasis 

NU polarisasi masyarakat dalam memilih sekolah bukan merupakan permasalahan 

yang berarti bagi Muhammadiyah. Kurangnya dana yang dimiliki warga 

Muhammadiyah termasuk salah satu faktor penghambat dalam perjalanan amal 

usaha pendidikan Muhammadiyah, akhirnya menemukan solusi untuk 

memecahkan permasalahan pendanaan, merupakan korelasi dengan peningkatan 

ekonomi warga Muhammadiyah, apalagi peningkatan ekonomi masyarakat secara 

umum. Sebab selama ini pendanaan kegiatan umat Islam berasal dari kalangan 

umat Islam sendiri, termasuk Muhammadiyah di Rembang. 
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3. Peranan Dalam Bidang Politik 

Kendati dipertegas dalam Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Aceh tahun 

1995, bahwa organisasi ini tidak mempunyai hubungan secara organisatoris 

dengan partai politik manapun, Muhammadiyah tetap memberi kebebasan 

berpolitik secara individu kepada warga Muhammadiyah (Shobron,2003:169). 

Dalam perjalanannya Muhammadiyah merupakan gerakan sosio-keagamaan dan 

kebudayaan–bernafas Islam–untuk dibedakan dengan organisasi semacam 

Syarikat Islam (SI) sebagai gerakan politik (Ma’arif,1996: 79; Niel, 1984: 151). 

Terlebih, menurut Geertz (1981:188), Muhammadiyah lebih mengesampingkan 

masalah-masalah politik dan lebih menaruh perhatian pada masalah-masalah 

agama. 

Namun demikian, pengalaman sejarah terjun dalam politik praktis yang 

dialami oleh Muhammadiyah telah dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan 

politik dalam rangka kelangsungan organisasi dan memberi warna sendiri dalam 

sejarah poltik di Indonesia (Shobron,2003:168). Untuk masa penguasa Orde Baru 

masih berkuasa Muhammdiyah memang hanya berprofesi sebagai ‘pemain sosial’, 

sedangkan memasuki masa reformasi Muhammadiyah yang dimotori oleh warga 

Muhammdiyah telah mendirikan partai politik, meskipun secara organisasi tidak 

ada hubungan dengan Partai yang didirikan Amien Rais.  

Untuk kondisi di Rembang, Muhammadiyah sewaktu Golkar masih 

mendominasi kehidupan politik Indonesia, banyak kader Golkar yang diperankan 

oleh elite Muhammadiyah. Setelah reformasi bergulir hal tersebut telah bergeser, 

banyak warga Muhammadiyah yang berperan dalam partai politik PAN. Namun, 
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untuk peranan politik warga Muhammadiyah setelah lahirnya PAN, banyak peran 

politik Muhammadiyah yang tidak begitu dominan. Hal tersebut, disebabkan oleh 

mayoritas masyarakat lebih berafiliasi kepada partai politik yang berbasis Islam 

tradisional–PKB, PNU dan PPP–dan sebagian berafiliasi terhadap partai 

nasionalis, seperti Golkar dan PDIP. 

Pada realitanya ketika akan berlangsung Pemilu, pimpinan 

Muhammadiyah di Kabupaten Rembang banyak ‘dikunjungi’ oleh para peserta 

Pemilu, hal ini wajar sebab Muhammadiyah meskipun mempunyai warga dan 

simpatisan yang kecil tetapi memiliki bergaining politik, terutama elit dan 

warganya yang menjadi figur masyarakat dan kedudukan yang dimiliki, baik di 

instansi pemerintah maupun di masyarakat. Namun, menurut Mohammad Abbas, 

Muhammadiyah selama ini menjaga netralitas dalam kehidupan politik praktis, 

sedangkan secara individu merupakan kebebasan warganya Muhammadiyah 

(Wawancara, 15 Agustus 2005). 

Berkaitan dengan aktualisasi politik yang lebih bersifat individu, 

Muhammadiyah di Rembang lebih dikenal berdasarkan platform pemahaman 

agamannya dibandingkan dengan peran politik secara struktural, sehingga untuk 

kelangsungan kegiatan organisasi, Muhammadiyah untuk kedepan lebih 

berpotensi dengan menggunakan pendekatan sosial-keagamaan. 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

Muhammadiyah di Rembang dengan beberapa fenomena dan 

permasalahan yang ada, maka dapat disimpulan sebagai berikut : 

Pertama, organisasi Muhammadiyah dalam perkembangannya di Pantai 

Utara Jawa, khususnya Kabupaten Rembang cenderung mengalami konflik ketika 

pemahaman puritanisme dan modernisme Muhammadiyah dalam masyarakat di 

hadapkan dengan kehidupan yang tumpang tindih antara Islam dan tradisi. 

Terlebih, kenyataan lain tentang kehidupan organisasi NU yang telah menggurita 

dalam masyarakat, apalagi ditambah kehidupan patron-kliental yang melembaga, 

memang secara serta merta telah memperlambat perkembangan Muhamamadiyah 

di Rembang. Kenyataan pendekatan yang puritan selama dasawarsa 60-an sampai 

sekarang secara langsung telah mendukung lahirnya simbolisasi terhadap 

kalangan Muhammadiyah di Rembang, termasuk melahirkan konflik dengan 

masyarakat yang berafiliasi dengan kalangan santri tradisional, maupun kalangan 

abangan. Di samping itu konflik yang menghadapkan Muhammadiyah dengan 

komunitas non-muslim telah turut serta dalam menguras habis tenaga dan 

pemikiran warga Muhammadiyah. Dalam konstruksi sosial, Muhammadiyah 

termasuk salah satu kompetetor dalam perubahan sosial, termasuk dalam 

penggunaan medan budaya, seperti Masjid. Kendati Masjid juga digunakan  NU 

dalam aktifitas dan wahana pemahaman Islam, namun medan budaya yang sama 
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ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan akar latar belakang pemahaman yang 

berbeda pula.  

Kedua, dengan didukung amal usahanya, Muhammadiyah berusaha 

menjadi ‘pemain’ dalam kehidupan sosio-keagamaan di Rembang. Terlebih, 

kebanyakan elit Muhammadiyah berperan langsung dalam kegiatan yang berupa 

penyebaran pengaruh pada masyarakat, baik dari pimpinan daerah maupun 

pimpinan cabang. Kendati demikian, para elit di tingkat daerah berusaha untuk 

memaksimalkan SDM warga Muhammadiyah di tingkat cabang, sehingga ada 

upaya untuk memanfaatkan secara efektif elit lokal. Dengan pendekatan yang 

berupa sosio-keagamaan inilah telah lahir pula simbolisasi terhadap 

Muhammadiyah. Memang ketika awal berdirinya hanya berkutat dalam kegiatan 

yang telah menjadi konsensus umat Islam dimanapun dalam kegiatan dakwahnya, 

yaitu pengajian. Sementara itu, ketika dibandingkan dengan kegiatan yang 

diwartakan oleh kalangan NU, kegiatan Muhammadiyah secara kasat mata tidak 

mengikuti kebesaran NU, apalagi sepadan dengan kegiatan yang selama ini 

dilakukan oleh kalangan Islam tradisional. Namun, dengan kegiatan yang 

menggunakan wahana penyebaran pemahaman pengajian, baik di rumah warga 

simpatisan maupun di Masjid yang berafiliasi Muhammadiyah–versi pemahaman 

Muhammadiyah–inilah kegiatan organisasi di Rembang tetap eksis dalam 

kehidupan sosio-keagamaan. Hal tersebut, berkaitan erat dengan lahan dan 

audiens yang berbeda dengan NU. Terlebih, Muhammadiyah secara mayoritas 

diterima dalam komunitas masyarakat kota dengan latar belakang pendidikan 
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yang modern, sebaliknya NU telah memiliki pasaran tersendriri dalam masyarakat 

pedesaan, dimana kehidupan egaliter belum sepenuhnya berlangsung. 

Ketiga, kondisi politik nasional yang sangat mempengaruhi kehidupan 

gerakan Islam, juga mempengaruhi Muhammadiyah. Kebijakan politik 

pemerintah seperti floating mass, kebijakan monoloyalitas dan asas tunggal 

sedikit banyak telah mempengaruhi perkembangan Muhammadiyah di kabupaten 

Rembang. Kendati sangat mempengaruhi seluruh organisasi Islam di tingkat 

nasional, bagi Muhammadiyah kekuasaan Orde Baru juga telah memberikan 

keleluasaan–terutama perlindungan politik–dalam pengembangan organisasinya, 

terutama pembangunan amal usaha yang mendapatkan kucuran dana uang yang 

tidak sedikit, baik dari yayasan swadaya masyarakat maupun dari lembaga milik 

pemerintah, seperti departemen pendidikan dan agama. Di samping itu, dengan 

didukung sebagian besar warga yang bekerja di instansi pemerintah–termasuk 

peran strategis–juga telah memberikan kemudahan yang cukup berarti, seperti 

kemudahan dalam kebijakan yang menyangkut kegiatan dakwah dan amal usaha 

Muhammadiyah di Rembang, meskipun dalam realitanya sering terjadi tarik 

menarik kepentingan, terutama didasari antara kebijakan dan pemahaman 

keagamaan sekaligus.  

Keempat, dalam langkah pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah 

ketika mengacu pada perjalanan sejarahnya, lebih mempunyai prospek yang lebih 

diterima masyarakat dengan berada di jalur sosio-religi-kultural daripada 

menggunakan pendekatan dan perjuangan dengan politik praktis, baik membuat 

partai sendiri maupun bergabung dengan partai Islam yang lain. Sebab ketika 
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berada dalam lajur politik praktis, Muhammadiyah dan gerakan Islam lainnya 

lebih menghasilkan konflik daripada sebauah konsensus yang konkrit bagi umat 

Islam. Terlebih dalam pembangunan pengaruh terhadap masyarakat Rembang 

cenderung belum mamaksimalkan pendekatan yang komprehensif, sebab samapai 

sekarang baru menggunakan pendekatan yang cenderung statis yang berkutat 

dalam pendektan dakwah, baik secara kolektif maupun  personal. 
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