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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah Jakarta 

Timur serta mengetahui bagaimana peran Muhammadiyah Jakarta Timur bagi 

pemberdayaan masyarakat di daerah ini. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan 

perkembangan Muhammadiyah Jakarta Timur, mengkaji bagaimana peranan dan 

respon masyarakat terhadap persyarikatan ini. 

Penelitian yang digunakan penulis pada skripsi ini adalah penelitian 

lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dari pihak-pihak 

yang berwenang sebagai sarana pengumpulan data-data, selain itu penulis juga 

menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari sumber-sumber yang sesuai dengan kajian yang akan dibahas. 

Perkembangan Muhammadiyah di Jakarta Timur pada saat ini hampir 

memenuhi standar yang diharapkan masyarakat di daerah ini, hal ini dapat 

dilihat dari amal usaha Muhammadiyah Jakarta Timur bagi kemajuan-kemajuan 

perkembangan masyarakat Islam. Amal usaha yang dilakukan Muhammadiyah 

meliputi beberapa bidang antara lain, bidang Tabligh, dengan mendirikan 

masjid, mushalla dan majlis ta’lim. Bidang pendidikan, dengan mendirikan 
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sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah, 

sedangkan perguruan tinggi yang ada dikelola oleh Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. Dan bidang sosial, dengan mendirikan panti asuhan, klinik, dan 

asuhan keluarga. Sedangkan rumah sakit Islam Pondok Kopi dikelola oleh 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
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berupaya menyelesaikan penulisan skripsi ini, walau banyak kendala serta hambatan 

yang dihadapi. 

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak 

yang telah memberi petunjuk serta motivasi dalam penuntasan karya ilmiah ini. Oleh 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Gerakan pembaharuan (modernisme) yang terjadi di Indonesia, lahir akibat 

kondisi umat Islam Indonesia mengalami kemunduran secara sistematis, yang 

ditandai dengan hilangnya semangat untuk menangani permasalahan yang terjadi 

dalam hidup keseharian, seperti kebodohan, kemiskinan, ketertindasan, dan 

keterbelakangan.
1
 Untuk mengatasi fenomena tersebut dibentuklah Persyarikatan 

Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial-keagamaan pada tanggal 18 

November 1912 M di Yogyakarta.
2
   

Persyarikatan ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan sebagai respon terhadap 

kenyataan sosial-budaya dan sosial-keagamaan bangsa Indonesia saat itu. 

Penghayatan yang mendalam terhadap sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, telah 

memberikan inspirasi dan juga semangat baginya untuk berdakwah.
3
 Antara lain 

sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 104 yang artinya: "Dan 

hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

                                                
1 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profil Muhammadiyah 2000, (Yogyakarta: Rajawali, 

1986), h. 2-3. 
2 M. Rusli Karim, Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 

98. 
3 Ismah Salman, “Strategi dan Politik Dakwah Muhammadiyah (Suatu Kajian Pengantar)”, 

Mimbar Agama dan Budaya, Vol. XIX, no. 1, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002), h.29. 

1 
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kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung." 

 Ada dua faktor yang melatarbelakangi lahirnya gerakan ini, yaitu faktor 

eksternal dan internal. Faktor eksternal, gagasan pembaharuan Islam Timur tengah 

yang dikembangkan oleh Jamaludin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan 

penerusnya Rasyid Ridha berkaitan dengan aliran “Skripturalisme” yaitu aliran yang 

menyerukan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunah dalam menentukan hal yang 

merupakan ajaran dan praktik Islam yang sesungguhnya.
4
 Sedangkan faktor internal, 

berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslim Indonesia, yaitu 

pertama, umat Islam tidak memegang teguh al-Quran dan Sunnah, kultur setempat 

yang bertentangan dengan agama, yaitu mencampuradukan antara tradisi dan hukum 

agama, akibatnya banyak yang percaya takhayul, kufarat dan bid’ah. Kedua, kondisi 

politik bisa menjadi pemicu berdirinya Muhammadiyah. Pada saat itu PKI berusaha 

merebut pengaruh dalam kehidupan masyarakat, buruh-buruh dan pedagang, karena 

itu masyarakat Islam Jakarta Timur mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah 

Jakarta Timur untuk melawan arus PKI. Ketiga, kemiskinan menimpa rakyat 

Indonesia. Keempat, pendidikan juga menjadi pemicu lahirnya Muhammadiyah di 

wilayah ini. Sekolah swasta Islam yang ada pada waktu itu cukup minim jumlahnya, 

                                                
4 Din Syamsuddin, Muhammadiyah Kini dan Esok, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 35-

40. 
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sedangkan kondisi masyarakat membutuhkan sekolah yang memuat jam pelajaran 

agama Islam yang lebih banyak.
5
 

Sebagai Persyarikatan yang bergerak pada bidang sosial-keagamaan, 

Muhammadiyah memainkan perannya dalam konteks pemberdayaan umat dalam 

bidang sosial ditandai dengan berdirinya Rumah Miskin Majelis Pusat Kesejahteraan 

Oemat (PKO), yang bertugas memberi bantuan dan layanan kepada anak yatim-piatu, 

kaum miskin, dan mereka yang sakit. Dan juga memberikan bantuan modal bagi para 

pedagang tanpa menggunakan anggunan. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah 

mendirikan sekolah-sekolah yang memadukan pelajaran umum dengan pelajaran 

agama Islam. Sedangkan di bidang dakwah keagamaan, kegiatan yang telah 

dilakukan antara lain adalah penentuan arah kiblat yang benar, penyampaian khutbah 

dalam bahasa lokal (Jawa), yang sebelumnya menggunakan bahasa Arab, penggunaan 

kerudung untuk wanita, pemisahan laki-laki dengan perempuan dalam pertemuan 

yang bersifat keagamaan, Pelayanan jenazah dan penyederhanaan makam (kuburan) 

yang semula dihiasi secara berlebihan, Bimbingan Haji dan lain-lain.
6
 

Tidak salah jika Muhammadiyah disebut-sebut sebagai salah satu organisasi 

terbesar di Nusantara, melalui amal usaha dan kegiatan praktisnya yang telah tersebar 

ke berbagai pelosok negeri menjadikannya tumbuh subur dan berkembang.
7
 

Pertumbuhan tersebut dinilai sejak pemerintah Hindia Belanda memberi izin kepada 

Muhammadiyah untuk beraktifitas di luar Yogyakarta, melalui Surat Keputusan 

                                                
5 Yusuf Abdullah Puar, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah,  (Jakarta: Pustaka 

Antara, 1989), h. 32-33. 
6 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profil Muhammadiyah 2005, h. 4-5. 
7 Yusuf Abdullah Puar, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah, (Jakarta: Pustaka 

Antara, 1989), h. 116. 
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Nomor 36 tanggal 2 September 1921,
8
  dan pada tahun itu pula berdirinya 

Muhammadiyah Cabang Betawi dapat diwujudkan. Dalam pertumbuhannya, 

Persyarikatan Cabang Betawi ini semakin pesat. Kemajuan tidak hanya ditinjau dari 

jumlah anggota, melainkan juga kegiatan nyata yang tersebar di Jakarta. Misalnya 

dalam bidang tabligh, pengajian-pengajian dan kursus agama diadakan secara rutin di 

kantor Muhammadiyah yang terletak di Gg. Kenari, di Kampung Kebon Sirih, di 

Kampung Bungur, dan di beberapa tempat lainnya di Jakarta. Dan dalam bidang 

pendidikan, dibukanya secara resmi sekolah Muhammadiyah dengan nama Hollands 

Inlandse School met de Qur'an (H.I.S) pada tanggal 1 Januari 1923, yang pada waktu 

itu telah dikunjungi oleh 68 murid, dan pada tahun yang sama juga dibuka sekolah 

Kweekschool yang bertempat di Jalan Kenari.
9
 Titik Perhatian Muhammadiyah pada 

sekolah ini adalah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, 

baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. 

Kiprah dari keberadaan Muhammadiyah Cabang Betawi ini telah merambah 

ke berbagai kotamadya di Jakarta, salah satunya adalah Kotamadya Jakarta Timur. 

Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Jakarta Timur pada tahun 1963, telah 

memberi warna baru bagi kehidupan masyarakat Islam di wilayah tersebut, walau 

tidak dapat dipungkiri, respon masyarakat terhadap Persyarikatan tidak semudah 

membalikkan telapak tangan, ada kalangan yang menyambut secara positif dan ada 

pula yang negatif. Sambutan secara positif dari kalangan yang sepaham dengan 

                                                
8 Sejarah Muhammadiyah Jakarta Raya: Sejak Betawi Hingga Jabotabek, (Jakarta: PWM DKI 

Jakarta, 1986), Jilid I, h. 21. 
9 Ibid, h. 23-25. 
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Muhammadiyah, yaitu mereka yang telah mengenal apa itu Muhammadiyah, mereka 

berasal dari Sumatera dan Jawa. Sedangkan sambutan yang negatif dari mereka yang 

belum mengenal Muhammadiyah lebih dekat, mayoritas pada waktu itu masyarakat 

Banten, yang menganggap aneh syi’ar yang dilakukan lembaga dakwah. Mulai dari 

cemoohan hingga intimidasi terdengar pada awal pendiriannya. Walau demikian 

kondisi itu tidak membuat gentar kegigihan para perintis dalam mendirikan 

Muhammadiyah, terlihat dari roda perjalanan yang telah memberikan kontribusi besar 

baik sosial – keagamaan, ekonomi maupun pendidikan. Dengan tokoh perintis, 

diantaranya : Muhammad Ali, Muhammad Basuni, Jamil Muda, Nasir Bakri, Ahmad 

Masuku, Nandi Rahman dan Sudirman Tamim. 

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui lebih jauh eksistensi 

Muhammadiyah di Jaktim, berawal dari sejarah terbentuknya organisasi ini, pengaruh 

keberadaannya terhadap masyarakat Jaktim, kegiatan nyata sebagai upaya  

memperbaiki kondisi masyarakat di wilayah tersebut, serta peran Muhammadiyah 

Jakarta Timur bagi pemberdayaan masyarakat Islam Jakarta Timur. Untuk itu penulis 

mencoba meneliti dan berupaya mengkaji dalam mencari jawaban dari permasalahan-

permasalahan di atas. 

Dalam    karya    ilmiah    ini    penulis    menitik beratkan  pada 

Muhammadiyah Jakarta Timur sebagai obyek kajian penelitian, sehingga sumber 

informasi dan data-data yang dibutuhkan diambil dari wilayah tersebut. Dan judul 

skripsi yang akan diangkat oleh penulis adalah: Muhammadiyah Jakarta Timur: 
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Sejarah Berdiri dan Peranannya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Islam 

(2000-2005). 
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B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 

  Penulisan sejarah organisasi modern, seperti Muhammadiyah ini menarik 

untuk ditulis. Dan mempunyai beberapa aspek yang penulis identifikasikan menjadi 

beberapa bagian, yaitu : 

• faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah Jakarta Timur. 

• Respon Masayarakat Islam Jakarta Timur terhadap terhadap perkembangan 

Muhammadiyah Jakarta Timur. 

• Upaya Muhammadiyah Jakarta Timur bagi perkembangan masyarakat Islam 

Jakarta Timur. 

 

 Pembahasan pada skripsi ini adalah sebuah lembaga sosial keagamaan yakni 

Persyarikatan Muhammadiyah di Jakarta Timur. Adapun pembatasannya berkisar 

tentang pendirian Persyarikatan Muhammadiyah dan perkembangannya serta upaya-

upayanya dalam pemberdayaan masyarakat Islam di wilayah Jaktim dengan batasan 

tahun 2000 hingga tahun 2005. Kajian mengenai Persyarikatan ini difokuskan 

terhadap permasalahannya di bidang sosial dan keagamaan. Sehubungan dengan itu 

masalah yang perlu dirumuskan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut; 

1. Apa yang melatar-belakangi berdirinya Muhammadiyah di Jaktim dan bagaimana 

perkembangannya? 

2.   Bagaimana respon masyarakat Islam Jaktim terhadap Persyarikatan ini? 



 xx 

3. Bagaimana peran Muhammadiyah Jaktim bagi pemberdayaan masyarakat Islam 

di daerah ini? 

 

C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh lagi peran Muhammadiyah 

dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Jakarta Timur. Dan secara spesifik tujuan 

yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui latar-belakang berdirinya Muhammadiyah di Jaktim   dan  

perkembangannya. 

2. Mengetahui sikap masyarakat terhadap Persyarikatan. 

3. Mengkaji bagaimana peranan Muhammadiyah Jaktim dalam pemberdayaan  

masyarakatnya. 

 Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini,antara lain adalah : menambah 

khazanah pengetahuan tentang Muhammadiyah, menggugah masyarakat dalam 

mensyiarkan dan mengembangkan agama Islam dan diharapkan juga menarik minat 

peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian.   
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D. Arti Penting Penelitian  

Sejarah organisasi modern, seperti Muhammadiyah ini menarik untuk ditulis. 

Walaupun telah banyak karya tulis yang membahas sejarah berdiri dan perkembangan 

serta usaha-usahanya dalam mengembangkan dan menaikkan taraf hidup masyarakat 

lewat ide-ide pemikiran yang berdaya guna dan melalui berbagai sarana yang telah 

dibangun, baik di bidang pendidikan, sosial ekonomi dan dakwah atau tabligh. 

Namun studi/kajian-kajian tersebut lebih bersifat umum dan tidak seluruhnya ditulis 

oleh sarjana disiplin sejarah. Sedangkan tulisan-tulisan yang telah ada, walaupun 

sifatnya lokal, belum ada yang memfokuskan pembahasan mengenai sejarah 

Muhammadiyah di Jaktim. Kalaupun ada, pembahasannya hanya berupa bagian kecil 

dalam konteks studi yang lebih luas. Di samping itu, penulisan sejarah 

Muhammadiyah di Jaktim belum pernah dilakukan di kalangan akademis serta para 

perintisnya. Oleh karenanya penelitian terhadap sejarah Muhammadiyah ini dianggap 

penting dilakukan untuk dapat mengungkapkan sejarah berdiri serta 

perkembangannya di wilayah Jakarta Timur. 

Selain itu juga kajian ini memiliki arti penting dalam rangka memperkaya 

khazanah historiografi lokal di Indonesia, serta berguna bagi kalangan yang berminat 

meneliti perkembangan organisasi-organisasi modern dan konstribusinya pada 

masyarakat. 
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E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Telah banyak karya tulis baik dalam bentuk buku, laporan penelitian, skripsi, 

tesis, dan lain sebagainya yang membahas sejarah Muhammadiyah dan peranannya 

terhadap umat Islam di antaranya adalah hasil wawancara dengan H. Sandi 

Irawan,SH, selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jakarta 

Timur 2000 – 2005 yang menjelaskan tentang berdirinya Muhammadiyah bermula 

dari Cabang Keramat, yaitu tahun 1963 yang mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai pedagang dan mereka merupakan masyarakat pendatang yang 

berasal dari Jawa dan Padang. Namun, dalam karya tulis lain pembahasan sejarah 

Muhammadiyah dan peranannya terhadap masyarakat Islam yang di antaranya 

adalah; 

1. Alwi Shihab, membendung arus, respon gerakan Muhammadiyah terhadap 

penetrasi misi kristen di Indonesia (1998). Membahas akar gerakan 

muhammadiyah, Kepribadian Ahmad Dahlan Pendidikan dan faktor faktor yang 

melatar belakangi didirikannya Muhammadiyah, diantaranya yaitu sebagai 

pembendung misi kristenisasi di Indonesia. 

2. Masmimar Manginong, Lukman Harun dalam lintasan sejarah dan poltik (2000). 

Mengulas tentang sejarah Muhammadiyah, peranan dan keikutsertaan 

Muhammadiyah bersama organisasi yang lain dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia. 
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3. Yusuf Abdullah Puar, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah (1989), 

membahas tentang penyebaran Muhammadiyah ke luar nusantara serta sejarah 

berdirinya dan para pelopornya. 

Selain buku-buku di atas, tulisan tentang Muhammadiyah di antaranya adalah: 

•••• Rusli Karim, Muhammadiyah dalam kritik dan komentar 

•••• Usman Yatim, Muhammadiyah dalam Sorotan. 

•••• MT. Arifin, Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah. 

 Ketiga buku tersebut membahas tentang Muhammadiyah dari aspek sejarah, 

sosial, pendidikan, kepemimpinan, politik, dan agama.  

 Di samping itu banyak sarjana dan mahasiswa yang melakukan penelitian 

tentang sejarah Muhammadiyah di suatu daerah, namun sejauh ini studi tentang 

Muhammadiyah di Jakarta Timur, khususnya dalam pemberdayaan Masyarakat Islam 

belum ada yang meneliti, oleh karena itu menurut penulis  penelitian tentang 

Muhammadiyah di Jakarta Timur tersebut perlu dilakukan. 

 

F. Landasan Teori 

 Pada studi ini penulis menggunakan pendekatan struktural (terorganisir dan 

terkait). Melalui pendekatan ini dapat diketahui konteks situasional di mana suatu 

peristiwa terjadi, konteks struktural meliputi infrastruktur ekonomis, sosial, politik, 

pendidikan, dan kultural, sehingga dapat diketahui hubungan kausalitas pada sesuatu 

atau hal. Sesuatu bisa disebut dengan kejadian, timbul karena suatu letupan dari 
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keadaan struktural dalam masyarakat.
10

 Dan menurut istilah Arnold Toynbee, letupan 

ide yang timbul terhadap sesuatu merupakan jawaban dan sekaligus tantangan 

terhadap lingkungan.
11

 Suatu kejadian atau peristiwa tentunya tidak langsung datang 

begitu saja, melainkan melalui proses secara berangsur-angsur, sebagaimana yang 

diungkapkan Kuntowijoyo, bahwa struktur bukanlah suatu gejala pada waktu nol 

yang berubah, melainkan selalu menjalani transformasi sepanjang waktu.
12

 Perubahan 

yang dikehendaki atau direncanakan bisa saja mengalami hasil yang kurang maksimal 

atau bahkan gagal, karena bermacam-macam sebab.
13

 

 Penelitian ini merupakan kajian sejarah lokal berarti berbatas pada tempat 

atau ruang. Adapun pengertiannya secara sederhana sebagaimana yang dirumuskan 

Taufik Abdullah adalah sebagai kisah di masa lampau dari suatu kelompok atau 

kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada daerah geografis yang terbatas.
14

 

Ciri dari penelitian sejarah lokal dapat dirumuskan sebagai berikut, pertama, 

pembahasan yang terdapat dalam sejarah lokal berkisar pada hal-hal yang terdapat di 

dalam lokal, tergantung dari pembatasan ruang – lingkup geografisnya. Kedua, logika 

yang ada dimunculkan berdasarkan realitas lokal. Walau realitas tersebut ada yang 

tidak sepenuhnya berasal dari dalam (lokal). Ketiga, pendekatan yang dilakukan 

menggunakan berbagai disiplin ilmu.. 

                                                
10 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial Metodologi Sejarah, (Jakarta ; Gramedia, 

1993), cet ke-3, h. 116. 
11 Dikutip melalui Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia, 

(Jakarta ; Pustaka LP3ES Indonesia, 1987), cet ke-1, jilid 1, h. 94. 
12 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta ; Tiara Wacana, 1994), h. 38. 
13 Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Jakarta ; Rajawali, 1982), h. 364. 
14 Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia, (Yogyakarta ; UGM Press, 1985), cet ke-2, h. 

15. 
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G. Metode Penelitian   

Ada 3 hal yang dikemukakan dalam sebuah metodologi penelitian, yaitu: 1) 

Desain atau corak penelitian; 2) teknik pengumpulan dan penulisan data; dan 3) 

tehnik analisa data.  

Desain atau corak penelitian 

Penelitian ini bersifat historis, yaitu penulis mendeskripsikan dan menganalisa 

peristiwa-peristiwa masa lampau,
15

 dikorelasikan perkembangannya pada 

masa kini. Metode penelitian historis ada 5 tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, 

(2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah keabsahan sumber, (4) 

interprestasi: analisis dan sintesis, (5) penulisan. Adapun cara penjabaran serta 

penyusunannya dilakukan dengan cara berfikir induktif, sehingga 

spesifikasinya nanti tidak lain adalah mencari fakta-fakta sejarah untuk 

mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang 

diidentifikasikan, dan dapat diketahui dalam pembahasan hasil penelitian.
 16

 

Teknik Pengumpulan dan Penulisan Data 

Ada 2 metode pengumpulan data yang digunakan penulis pada studi ini, yaitu: 

a. Penelitian Lapangan (field research), dilakukan dengan cara obvervasi
17

 dan 

wawancara kepada para tokoh pendiri Muhammadiyah di Jakarta Timur, 

                                                
15 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos, 1999) Cet. 1, h.54. 
16 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bintang, 1999) Cet. 3, h. 89. 
17 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Rosda 

Karya, 2001), Cet. 1, h. 167. 
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para pengurusnya seperti RT, RW serta masyarakat setempat sebagai obyek 

pemberdayaan Muhammadiyah Jaktim. 

b. Penelitian kepustakaan (library research), dalam hal ini penulis 

mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber yang sesuai dengan kajian 

yang akan dibahas. Sumber tersebut terbagi dua. Pertama, sumber primer: 

data diperoleh langsung dari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan 

tentang sejarah Muhammadiyah Jaktim. Kedua, sumber data sekunder yang 

diperoleh dari buku,jurnal,surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang 

berkaitan dengan studi ini.  

Teknik Analisis Data  

Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber di atas ditelaah 

kembali, lalu diklasifikasikan dan disusun sesuai dengan kategori-kategori 

data yang diperlukan, selanjutnya diverifikasi keabsahan sumber tersebut. 

Langkah selanjutnya diadakan interprestasi atau penafsiran, terdiri dari 

analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, mendeskripsikan fakta-

fakta yang ada dengan tujuan melakukan sintesis (menyatukan) atas sejumlah 

fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan dihubungkan dengan 

teori, fakta-fakta yang ada disusun ke dalam interpretasi. Terakhir setelah 

langkah-langkah tadi dilalui barulah dilakukan penulisan/historiografi. 

Sedangkan tehnik penulisan pada skripsi ini berpedoman pada buku: 

Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang diterbitkan oleh UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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H. Sistematika Penulisan  

Berikut penulis paparkan sistematika penulisan pada skripsi ini yang terdiri 

dari 5 bab. 

BAB I :   Pada bab I penulis memaparkan kerangka awal mengenai 

penulisan skripsi ini, yang di dalamnya berisi tentang: A. 

Latar belakang Masalah; B. Identifikasi, Pembatasan Dan 

Perumusan Masalah; C. Tujuan dan Manfaat Penelitian;  D. 

Arti Penting Penelitian; E. Tinjauan Penelitian Terdahulu; F. 

Landasan Teori G. Metode Penelitian; H. Sistematika 

Penulisan; 

BAB II  :    Pada bab ini penulis memaparkan kondisi wilayah Jakarta 

Timur beserta masyarakatnya, yaitu: A. Profil Jakarta Timur; 

B. Kondisi Masyarakat Islam Jakarta Timur dan C. Paham 

Keagamaan yang berkembang. 

  BAB III      :   Pada bab ini penulis memaparkan Muhammadiyah Jaktim: A. 

Berdirinya Muhammadiyah di Jakarta Timur; B. 

Perkembangan Muhammadiyah; C. Respon Masyarakat Islam 

terhadap Muhammadiyah; D. Hambatan yang dihadapi 

Muhammadiyah. 

BAB IV  :   Pada bab ini penulis memaparkan upaya pemberdayaan 

terhadap Masyarakat Islam Jaktim; A. Pengembangan Bidang 
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Pendidikan; B. Pengembangan Bidang Sosial-Ekonomi; C. 

Pengembangan Bidang Tabligh. 

BAB V :   Ini merupakan bab terakhir dan sekaligus penutup dari 

penulisan skripsi ini, yang berisi tentang; A. Kesimpulan; B. 

Implikasi  
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MUHAMMADIYAH JAKARTA TIMUR :  

SEJARAH BERDIRI DAN PERANANNYA TERHADAP 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM  

(2000 – 2005) 

 

BAB I     PENDAHULUAN  

I. Latar Belakang Masalah  

J. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 

K. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

L. Arti Penting Penelitian  

M. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

N. Landasan Teori 

O. Metode Penelitian 

P. Sistematika Penulisan  

BAB II POTRET MASYARAKAT ISLAM JAKTIM  

D. Profil Jaktim 

E. Kondisi Masyarakat 

F. Paham Keagamaan yang Berkembang 

BAB III MUHAMMADIYAH JAKTIM  

E. Berdirinya Muhammadiyah di Jaktim 

F. Perkembangan Muhammadiyah Jaktim 

G. Respon Masyarakat Islam Jaktim 
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H. Hambatan yang Dihadapi  

BAB IV  PERAN MUHAMMADIYAH BAGI PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT ISLAM JAKARTA TIMUR 

D. Pengembangan Bidang Pendidikan  

E. Pengembangan Bidang Sosial-Ekonomi 

F. Pengembangan Bidang Tabligh  

BAB V PENUTUP  

B. Kesimpulan  

C. Implikasi 
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BAB II 

POTRET MASYARAKAT ISLAM JAKARTA TIMUR  

 

A. Profil Kota Jakarta Timur  

Jakarta Timur terletak di bagian paling timur ibukota Republik Indonesia, 

Jakarta, yang terletak antara 106
0 

 49
0
’ 35

”
 Bujur Timur dan 106

0 
 10

’
 37

”
 Lintang 

Selatan. Memiliki luas wilayah 187,75 KM
2
. luas wilayah itu merupakan 28,37 % 

wilayah Propinsi DKI Jakarta 661,62 KM
2
, terdiri atas 10 kecamatan dan 65 

kelurahan. Penduduk yang menghuni wilayah ini sekitar 2.529.536 jiwa (2005).
18

 

1. Letak geografis  

Sesuai dengan pembagian kotamadya, maka wilayah Jakarta Timur 

mempunyai batas-batas sebagai berikut : 

* Utara  : Berbatasan dengan Kotamadya Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.  

* Timur  :  Berbatasan dengan Kotamadya Bekasi (Propinsi Jawa Barat). 

* Selatan  : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Propinsi Jawa Barat). 

* Barat  : Berbatasan dengan Kotamadya Jakarta Selatan. 

                                                
18 Badan Pusat Statistik Kotamadya Jakarta Timur, Jakarta Timur Dalam Angka 2005, 

(Jakarta 2005), Hal. 3 
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Sebagai wilayah dataran rendah yang letaknya tidak jauh dari pantai, 

tercatat 5 sungai mengaliri Kotamadya Jakarta Timur. Sungai-sungai tersebut 

antara lain Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Kali Malang, Kali Cipinang dan 

Cakung Drain di bagian utara wilayah ini. Sungai-sungai tersebut pada musim 

puncak hujan pada umumnya tidak mampu menampung air sehingga 

beberapa kawasan tergenang banjir. Tahun 2004 curah hujan rata-rata 

mencapai 183 mm dengan curah hujan tertinggi pada bulan Pebruari, yakni 

385 mm.  

Tekanan udara sekitar 1.012 MBS dan kelembaban udara rata-rata 

78%. Kecepatan angin 3,33 MSE serta arah angin pada bulan Januari – Maret 

ke arah utara. April – September ke arah timur laut dan Oktober – Desember 

ke arah barat. Arah angin Oktober – Desember sering menimbulkan hujan 

lebat seperti halnya wilayah-wilayah lain di Indonesia.
19

 

Sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1227 tahun 1986 

tanggal 29 Juli 1986 tentang Pemecahan Penyatuan Wilayah Batas, luas 

wilayah kelurahan DKI Jakarta, maka wilayah Kotamadya Jakarta Timur 

dibagi dalam 10 kecamatan dan 65 kelurahan yaitu ;  

1. Kecamatan Matraman, terdiri dari Kelurahan Kebon Manggis, Palmeriam. 

Kayu Manis, Utan Kayu Selatan, Pisangan baru, Utan Kayu Utara 

2. Kecamatan Pulogadung, trdiri dari Kelurahan kayu Putih, Rawamangun, 

Pisangan Timur, Cipinang, Jatinegara kaum, Pulogadung, Jati. 

                                                
19 Ibid, hal. 4 –5  

16 
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3.  Kecamatan Jatinegara, terdiri dari Kelurahan Kampung Melayu, Bali 

Mester, Bidara Cina, Cipinang, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara, 

Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara. 

4. Kecamatan Duren Sawit, terdiri dari Kelurahan Pondok Bambu, Klender, 

Duren Sawit, Malaka Sari, Malaka Jaya, Pondok Kopi, Pondok Kelapa 

5. Kecamatan Kramat Jati, terdiri dari Kelurahan Cawang, Clilitan, Kramat 

Jati, Batu Ampar, bale Kambang, Dukuh, Tengah. 

6. Kecamatan Cakung, terdiri dari Kelurahan Jatinegara, Rawa Terate, 

Penggilingan, Ujung Menteng, Pulo Gebang, Cakung Barat, Cakung 

Timur.  

7. Kecamatan Pasar Rebo, terdiri dari Kelurahan Pekayon, Kali Sari, Baru, 

Cijantung, Gedong 

8. Kecamatan Cipayung, terdiri dari Kelurahan Lubang Buaya, Ceger, 

bambu Apus, Setu, Cipayung, Cilangkap, Munjul, Pondok Ranggon. 

9. Kecamatan Ciracas, terdiri dari Kelurahan Rambutan, Susukan, Ciracas, 

Cibubur, Kelapa Dua Wetan. 

10. Kecamatan Makasar, terdiri dari Kelurahan Cipinang Melayu, Halim 

Perdana Kusuma, Kebon Pala, Makassar, Pinang Ranti.
20

 

2. Jumlah Penduduk  

Sumber data kependudukan yang digunakan ada dua ;  

                                                
20 Badan Perencanaan Kotamadya (Bapekodya), Jakarta Timur 2005, (Jakarta, 2005), hal. 24 

– 33.  



 xxxvii 

1. Registrasi Penduduk, yaitu hanya mencatat penduduk yang secara resmi 

tercatat sebagai penduduk di wilayah kelurahan  

2. Survey Kependudukan, yaitu mencatat semua penduduk yang ada di suatu 

wilayah Kelurahan yang telah tinggal selama 6 bulan atau lebih atau yang 

tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berencana tinggal lebih dari 6 bulan.  

Berdasarkan data Susenas 2005, jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Timur 

sebanyak 2.529.536 jiwa, dan jumlah rumah tingal sebanyak 692.736.  

Tingkat pertumbuhan penduduk di Jakarta Timur mengalami kenaikan dari 

1.60 % pada periode 2003 – 2004 menjadi 2.27 % pertahun pada periode 2004 

– 2005.
21

  

 

B. Kondisi Masyarakat Islam Jakarta Timur 

1. Bidang Sosial - Ekonomi 

  Pada bidang sosial data yang disajikan antara lain jumlah 

sarana pendidikan, jumlah murid dan guru, tingkat partisipasi 

sekolah (TPS) dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh 

penduduk yang berumur 10 tahun ke atas.  

 Sarana pendidikan di Kotamadya Jakarta Timur cukup banyak, seperi 

Sekolah Dasar (SD) 868 sekolah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 

244 sekolah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 134 sekolah. Jumlah 

                                                
21 Badan Pusat Statistik Kotamadya Jakarta Timur, Jakarta Timur Dalam Angka 2005, 

(Jakarta 2005), Hal. 67 – 68. 
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murid SD, SLTP, SLTA masing-masing sebanyak 449.070, 110.811, 98.214. 

Sementara itu jumlah guru SD, SLTP masing-masing 9.697, 4.193, 3.895, 

sehingga Rasio murid – guru SD sekitar 10.29, SLTP sekitar 25,83 dan SLTA 

6,44.  

 Salah satu indikator pendidikan adalah angka melek huruf. Angka 

melek huruf Jakarta Timur sekitar 98, 24 % yang berarti pada tahun 2005 

masih 1,76 % penduduk buta huruf . indikator pendidikan lainnya adalah 

Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS penduduk usia SD (7 – 12 tahun) 

sekitar 98,51% dan APS penduduk usia SLTP (13 – 15 tahun) sekitar 92,78 % 

dan APS penduduk usia SLTA (16 – 18 tahun) sekitar 63,64 %. Sementara itu 

penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan tercatat tidak pernah sekolah 

dan belum tamat SD 10,41%, tamat SD 22,80%, tamat SLTP 20,46% dan 

tamat SLTA 37,54%.
22

  

Pada bidang ekonomi, mayoritas masyarakat Jakarta Timur pekerja di 

sektor perdagangan, hotel dan restoran (31.34%) disusul kemudian oleh sektor 

jasa-jasa (25.63%) dan sektor industri (21,24%). 

Jakarta Timur adalah tempat dimana banyak industri besar / sedang 

berada di DKI Jakarta, namun dalam tiga tahun 2003, dan turun menjadi 365 

perusahaan pada tahun 2004. salah satu penyebab berkurangnya jumlah 

perusahaan-perusahaan dan turun menjadi 365 perusahaan pada tahun 2004. 

salah satu penyebab berkurangnya jumlah perusahaan industri dari Jakarta 

                                                
22 Ibid, hal, 113 – 114. 
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Timur pindah ke Cikarang (Jawa Barat), disamping krisis moneter yang 

dimulai pada bulan Juli 1997. 

Jumlah tenaga kerja perusahaan industri kecil pada tahun 2002 sekitar 

1,211 tenaga kerja, tahun 2003 turun menjadi 1.167 tenaga kerja dan tahun 

2004 turun lagi menjadi 1.159 tenaga kerja.  

Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan memacu kegiatan di sektor 

perdagangan. Karena itu diperlukan fasilitas tempat berjualan seperti pasar. 

Banyaknya pasar di kotamadya jakarta Timur tahun 2004 31 lokasi terdiri atas 

29 pasar inpres dan 2 pasar induk. Ke 29 pasar inpres tersebut terdiri atas 1 

pasar regional (daerah), 2 pasar kota (daerah perkampungan), 11 pasar 

wilayah (provinsi, kabupaten) dan 15 pasar lingkungan (daerah / bagian 

wilayah dalam kelurahan). Selain pasar kegiatan ekonomi yang ada di 

Kotamadya Jakarta Timur, adalah usaha sektor informal resmi sebanyak 70 

lokasi dan koperasi 1.549 unit.  

Dalam rangka mengatasi kemiskinan pemerintah Kotamadya Jakarta 

Timur melakukan pembinaan keluarga miskin dengan memberi bantuan 

kepada 10 kecamatan yang tergolong daerah miskin dengan bantuan dana 

bergulir sebanyak Rp. 8.88 Milyar. 

Jumlah Rumah Tangga Miskin 

Tahun 2004 

No Kecamatan Jumlah Jumlah Anggota 
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District Rumah Tangga Rumah Tangga 

1 Pasar Rebo 1.194 5.103 

2 Ciracas 1.491 5.032 

3 Cipayung 2.127 7.970 

4 Makasar 2.127 8.384 

5 Kranat Jati 3.778 14.489 

6 Jatinegara 3.947 16.278 

7 Duren Sawit 1.787 6.582 

8 Cakung 5.504 21.765 

9 Pulogadung 3.118 11.058 

10 Mataraman 1.567 6.276 

 Jumlah (Total) 26.640 102.937 

Sumber : BPS Kota Madya Jakarta Timur 

 Salah satu masalah ekonomi Makro yang selalu mendapat perhatian 

adalah pengendalian inflasi. Inflasi diartikan kecenderungan kenaikan harga 

terus menerus yang besar pengaruhnya terhadap kesetabilan perekonomian 

suatu daerah.  

Tingkat pertumbuhan ekonomi Jakarta Timur tahun 2003 berdasarkan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,23 persen. Angka ini 

meningkat dibanding pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 3.60 

persen. Membaiknya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan kenaikan pada 

hampir semua sektor.  
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Sektor industri memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB di 

Jakarta Timur. Kontribusi pada tahun 2003 mencapai 33,59 % disusul 

kemudian oleh sektor perdagangan hotel dan restoran 21,77 %. Kontribusi 

sektor-sektor lainnya relatif rendah, yaitu hanya 0,17 % dari PDRB adalah 

sektor pertanian.  

Dari segi keahliannya tenaga terampil masih cukup tinggi (69,05 %) 

dan sisanya (31,95%) terdiri atas tenaga tidak terampil dan pekerja Kasar. 

Tenaga kerja terampil tesebut pada umumnya bekerja di sektor formal 

(71,22%). Sementara tenaga kerja tidak terampil bekerja di sektor informal 

(28,78%) sektor formal meliputi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

pekerja / buruh perusahaan-perusahaan serta pengusaha dibantu oleh pekerja 

tak dibayar dan pengusaha tanpa bantuan pekerja.
23

  

 

Pencari Kerja Terdaftar 

 

No Tingkat Pendidikan 2003 % 2004 % 

1 SD 824 3,53 1,322 2,72 

2 SMP 1.736 7,44 2.894 5,95 

3 SLTA 15.532 66,54 29.880 61,39 

4 D III 1.954 8,37 6.906 14,19 

                                                
23 Badan Pusat Statistik Kotamadya Jakarta Timur, Jakarta Timur Dalam Angka 2004., 

(Jakarta 2004), Hal. 201 –304. 
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5 S 1 3.295 14,12 7.670 15,76 

 Jumlah (Total) 23.341 100 48.672 100 

Sumber : Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

 

                                          Tingkat Pengangguran 

 

No Tahun Angka Pengangguran 

1 2002 34.653 

2 2003 23.341 

3 2004 48.632 

4 s/d Mei 2005 6.489 

Sumber : Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

 

2. Bidang Pendidikan.  

Untuk mengukur tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada 

suatu wilayah pendidikan merupakan indikator terpenting. Makin tinggi 

jenjang pendidikan seseorang cenderung makin tinggi pula pendapatannya. 

Salah satu yang diharapkan dari sistem pendidikan adalah menjadikan 

masyarakat terbebas dari buta huruf. Pada tahun 1990 presentase angka buta 

huruf di Jakarta Timur 3,81% dan dibandingkan dengan wilayah lain di luar 

Jakarta Timur dapat diketahui angka buta huruf masyarakat Jakarta Timur 

peringkat ke 2 terbesar setelah Jakarta Barat. 4,98%. Sedangkan Jakarta Pusat 

3,59%, Jakarta Utara 3,25% dan Jakarta Selatan 3,18%.  
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 Baik pemerintah maupun kalangan swasta telah berupaya mendirikan 

sekolah-sekolah bagi pencerdasan anak-anak bangsa. Sarana pendidikan di 

Kotamadya Jakarta Timur cukup banyak, seperti Sekolah Dasar (SD) 869 sekolah 

dan sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 236 sekolah dan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Tingkat Atas (SLTA) 134 Sekolah.
24

 

Sedangkan Sekolah Muhammadiyah pada tahun 2006 tercatat 4 buah 

Ibtidaiyah, 6 buah Tsanawiyah dan 5 buah Aliyah.
25

  

 

3. Bidang Agama dan Sosial 

Pada tahun 2003, Islam mendapat presentase terbesar agama yang di 

anut Jakarta Timur, yaitu 95 %, sedangkan Protestan 1,9 %, Katolik 1,7 % dan 

Hindu / Budha 1,4 %. Adapun sarana peribadatan yang tersedia berjumlah 

773 buah masjid 1,674 Musholla, 257 Gereja, 4 Pura dan 3 Vihara. Namun 

pada tahun 2005 sarana peribadan menjadi 827 buah masjid, 1, 686 musholla, 

253 gereja, 4 Pura dan 5 Vihara.  

Sedangkan jamaah haji pada tahun 2005 yaitu 3.689 orang yang 

sebelumnya tahun 2003 sebanyak 5.295 jamaah haji.  

Pada lembaga dakwah yang tersebar pada tahun 2004 terdapat 328 ceramah 

pengajian, 2 x pendidikan dan pelatuhan pesantren kilat, baca tulis al-Qur’an, 

praktek ibadah, penurusan jenazah dan manasik haji.  

Sedangkan sarana pemakaman umum pada tahun 2004 tersedia 39 buah 

pemakaman.
26

  

                                                
24 Badan Pusat Statistik Kotamadya Jakarta Timur, Jakarta Timur Dalam Angka 2005, 

(Jakarta 2005), Hal. 113. 
25 H. Sandi Irawan, SH, Sekretaris Umum PDM Jakarta Timur 2005 – 2010, wawancara 

pribadi, 27 Maret 2007.  
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Data Sumber Daya Sosial dan Keagamaan 

No Unsur Sumber Daya 2001 2002 2003 2004 

1 Pekerja Sosial Masyarakat 411 414 480 596 

2 Pokja Kesuma 276 330 365 410 

3 Karang Taruna 710 716 778 778 

4 Yayasan 

1. UKS 

2. Non UKS 

3. Campuran 

60 

21 

33 

6 

35 

9 

19 

7 

90 

24 

59 

7 

85 

24 

52 

9 

 

5 Satuan tugas sosial - - 25 50 

6 Perintis Kemerdekaan 11 9 9 6 

7 Majlis Taklim 1.543 1.552 1.552 1.567 

8 Tempat Ibadah 

1. Masjid 

2. Gereja 

3. Klenteng 

4. Vihara 

 

720 

135 

4 

9 

 

742 

135 

4 

9 

 

 

791 

135 

4 

9 

 

802 

135 

4 

9 

C. PAHAM KEAGAMAAN 

 Beragamnya budaya masayarakat Jakarta Timur, mengakibatkan 

beragam pula faham keagamaan yang dianut masyarakatnya. NU merupakan 

salah satu faham keagamaan mayoritas masyarakat Jakarta Timur, paham 

keagamaan yang berasas ahli sunnah waljamaah (Aswaja) lebih dominan pada 

suku-suku wilayah ini, kecuali masyarakat asal  Minang. Paham keagamaan di 

                                                                                                                                      
26 Badan Pusat Statistik Kotamadya Jakarta Timur, Jakarta Timur Dalam Angka 2005, 

(Jakarta 2005), Hal. 156 – 163. 
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kalangan NU bersumber pada al-Qur’an As-Sunah , al-Ijma’ dan Al-Qiyas. 

Secara harfiah aswaja berarti penganut sunah nabi Muhammad dan jamaah 

(sahabat-sahabatnya) KH. Bisri Mustofa mengartikan Aswaja sebagai paham 

yang berpegang teguh kepada tradisi sebagai berikut :  

1. Dalam bidang hukum Islam, menganut salah satu ajaran dari 4 Mazhab 

(hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) 

2. Dalam bidang tauhid menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam 

Abu Mansur al-Maturidi.  

3. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim al-

Junaidi.
27

  

Adapun karakteristik orang NU antara lain : pada pelaksanaan sholat lima 

waktu khususnya sholat subuh menggunakan qunut, pelaksanaan Sholat Jum’at 

menggunakan azan 2 kali, sholat tarawih berjumlah 23 rakaat, dan tahlilan pada 

acara kematian.  

Selain paham NU, Muhammadiyah sebagai faham kedua yang dianut 

Masyarakat Jakarta Timur, mayoritas masyarakatnya berasal dari Jawa dan 

Sumatra. Paham ini menganggap pelaksanaan ibadah yang dilakukan masyarakat 

telah jauh keluar dari al-Qur’an dan Sunnah, ajaran yang mereka lakukan 

merupakan serapan dari berbagai unsur kepercayaan tradisional, sehingga 

mengkaburkan ajaran yang sesungguhnya. Di dalam pemikiran keagamaan 

muhammadiyah berpegang teguh pada al-Qur;an dan sunnah sebagai sumber 

pokok. Adapun ciri dari paham ini adalah dalam pelaksanaan sholat Jum’at azan 

satu kali, tidak menempatkan beduk di masjid, pelaksanaan sholat tarawih 11 

                                                
27 Kacung Marijan, Quo vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926, (Jakarta : Erlangga, 

1992) hal. 21 – 22.  
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rakaat, prosesi pengurusan jenazah adalah memandikan, mengkafankan, 

mensholatkan, menguburkan, kemudian diadakan ta’ziyah selama 3 hari dan tidak 

ada jamuan.  

Persis (Persatuan Islam) turut mewarnai paham keagamaan di Jakarta 

Timur. Keberadaannya telah ada sekitar tahun 1990-an. Paham ini berpegang 

teguh pada Al qur’an dan Sunnah, anti takhayul, kufarat, bid’ah dan juga taqlid. 

Misalnya permasalahan seputar tahlilan pada orang yang meninggal, tidak makan 

dan minum pada saat ta’ziah. Perayaan hari besar Islam hanya pada puasa 

Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 

Al-Irsyad juga turut mewarnai paham keagamaan di Jaktim. Organisasi ini 

adalah organisasi Islam yang ingin hadir dan berperan dalam upaya memurnikan 

tauhid dan bergerak dalam berbagai bidang kehidupan, guna mewujudkan pribadi 

muslim dan masyarakat Islam yang di Ridhoi Allah SWT. 

    Selain faham keagamaan Al-Irsyad di atas,  Jamaah al-Wasliyah, Syarikat 

Islam, Mathla’ul Anwar, Majelis Dakwah Islamiyah juga turut mewarnai 

keberagaman paham keagamaan di Jakarta Timur.
28

 

                                                
28 Nandi Rahman, Pimpinan PDM Jakarta Timur 2000 – 2005, wawancara pribadi, 18 Mei 

2007.  
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BAB III 

MUHAMMADIYAH JAKARTA TIMUR 

 

A. Berdirinya Muhammadiyah Jakarta Timur 

Berdirinya Muhammadiyah di Jakarta Timur tidak terlepas dari para tokoh 

perintisnya, yang antara lain adalah Muhammad Basuni, Muhammad Ali dan 

Nandi Rahman sebagai pelopor awal tersiarnya paham-paham Muhammadiyah di 

wilayah tersebut yang mayoritas berasal dari golongan Pedagang dan Pegawai..  

Pada saat itu belum ditemukan kegiatan atau aktifitas Muhammadiyah, 

sehingga membuat para Pelopor Muhammadiyah berkewajiban mengawali 

berdirinya Persyarikatan ini di wilayah tersebut. 

Muhammad Basuni dalam mengembangkan Muhammadiyah dibantu oleh 

Nandi Rahman yang berasal dari Padang, Sumatra Barat yang berdomisili di 

daerah Ciputat. Selain itu dibantu dengan Muhammad Ali yang sebelumnya aktif 

pada kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di daerahnya juga turut berjuang dalam 

menyebarkan ide-ide Muhammadiyah di wilaah ini. Pada perkembangan 

selanjutnya ketiga orang tokoh tersebut dibantu oleh para warga Jakarta Timur 

yang merespon baik kegiatan Persyarikatan dan juga turut 

menumbuhkembangkan Muhammadiyah di Jakarta Timur. 

Muhammadiyah Jakarta Timur bermula dari Ranting Kramat, yang 

mayoritasnya dari kecamatan Duren Sawit, Kramatjati, Pulogadung dan 

Matraman. Wilayah tersebut merupakan penduduk yang berasal dari kaum 

 

29 
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pendatang dari Sumatra dan Jawa dan NTB yang bermatapencarian sebagai 

pedagang dan pegawai (sekarang). 

Sebelum Muhammadiyah resmi didirikan, pengajian dari rumah ke rumah 

telah ada, namun pengajian tersebut tidak dinyatakan pengajian Muhammadiyah, 

hanya saja materi-materinya sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis yang merupakan 

ciri khas dari Muhammadiyah. Pengajian ini diadakan di rumah para anggota dan 

simpatisan Muhammadiyah. 

Pada awalnya Muhammadiyah Jakarta Timur berbentuk Ranting Kramat, 

yang berdiri sekitar tahun 1963 dengan ketua Muhammad Basuni, kemudian pada 

perkembangannya para perintis Muhammadiyah dari status ranting menjadi 

Cabang Muhammadiyah Kramat. Upaya mereka adalah mendirikan Ranting 

Jatinegara, Pondok bambu dan Duren Sawit. Setelah tiga ranting ini berdiri, maka 

Ranting Kramat menjadi calon Cabang Kramat, dan untuk mengubah calon 

cabang menjadi cabang, mereka harus mendirikan amal usaha nyata. 

Amal usaha yang dilakukan para Perintis pada awalnya adalah mengadakan 

pengajian secara bergilir dari rumah ke rumah masyarakat Muhammadiyah dan 

simpatisan, mengadakan pendekatan dengan para tokoh agama dan juga 

masyarakat, membagikan zakat fitrah dan hewan qurban bagi yang berhak 

mendapatkannya, dan mengimbau masyarakat melaksanakan sholat hari Raya 

Idul Fitri di Lapangan., dan syarat berdirinya Ranting adalah mendirikan Masjid 

atau Musholah. 
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Selain kegiatan nyata tadi, para Perintis memiliki masjid binaan, yaitu 

masjid Nurul Islam dan mendirikan sarana pendidikan, seperti: SDM. 4 di 

Cawang, SDM. 23 di Utan Kayu, dan SDM. 24 di Rawamangun. 

Pembangunannya dilakukan secara bergotong-royong oleh masyarakat dan 

simpatisan Muhammadiyah. Bangunannya amat sederhana, lantai beralas tanah 

dan beratap genteng dan jumlah murid  orang.  

Setelah tiga Ranting tadi terbentuk dan berbagai amal usahanya 

diselenggarakan, maka calon Cabang Muhammadiyah Kramat Raya berstatus 

Cabang Kramat Raya tahun 1965. Adapun kepengurusan Pimpinan Cabang 

Pimpinan Cabang pada saat itu adalah Ketua: Muhammad Basuni, dengan wakil 

Muhammad Sulaeman.  

Sedangkan pada masa kepemimpinan tahun 2000-2005, dengan struktur 

organisasi Drs. H. Nandi Rahaman, M.Ag sebagai Ketua, wakil Ketua I :Dr. H. 

Rizalsyah Fahlevie, MBA, wakil Ketua II : H. Syahrial Sain, Sekretaris: H. Sandi 

Irawan, SH, dan Bendahara Drs. H. Firman, M. Ag, dan mereka adalah orang-

orang yang diberi amanat untuk mengembangkan Muhammadiyah Jakarta Timur. 

 

Faktor- faktor Berdirinya 

Menurut beberapa tokoh Muhammadiyah Jakarta Timur, kondisi keagamaan 

masyarakat sebelum berdirinya Muhammadiyah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran 

Islam, kultur setempat yang bertentangan dengan agama, yaitu mencampuradukan 

antara tradisi dan hukum agama, banyak yang percaya takhayul, khufarat, dan bid’ah. 
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Sebagai contoh pada saat mereka membuat rumah, lalu digantung pisang didepannya, 

ditimbun sesuatu didepan rumah, bisa berupa Bambu kuning, Bawang putih dan 

bentuk jimat-jimat lainnya. Yang bertujuan agar selamat dari berbagai bencana. 

Kondisi seperti ini menurut Deliar Noer, disebabkan oleh adanya sikap taklid, 

penerimaan fatwa dan amal perbuatan yang diakui sebagai sesuatu yang tidak dapat 

diubah.  

Beberapa faktor yang mendorong berdirinya Muhammadiyah di Jakarta Timur 

diantaranya ; 

- Faktor Keagamaan 

Kahadiran Muhammadiyah di Jakarta Timur diantaranya disebabkan oleh kondisi 

keagamaan Masyarakat Jakarta Timur pada saat itu yang dianggap tidak lagi 

bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis. Pada umumnya sifat beragama mereka belum 

dapat dikatakan sebagai sifat beragama yang rasional, bahkan banyak diantara mereka 

yang menganut Agama Islam hanya sekedar warisan dari orang tua saja, sehingga 

dalam mengamalkan ajaran agama, mereka hanya mengikuti yang diajarkan orang 

tua, tanpa menghiraukan apakah itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. 

- Faktor Pendidikan 

Faktor lain yang menyebabkan berdirinya Muhammadiyah di Jakarta Timur adalah 

faktor Pendidikan. Banyak Umat Islam Jakarta Timur yang menjadi buruh miskin dan 

bekerja keras dengan upah yang sangat rendah, sehingga tidak cukup untuk 

kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut terbentuk karena rendahnya tingkat 

pendidikan masyarakat Jakarta Timur pada saat itu, sehingga menyebabkan 

masyarakat Jakarta Timur semakin terbelakang dan sulit menerima pembaharuan. 
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Faktor-faktor tersebut mendorong Tokoh-tokoh Jakarta Timur untuk mendirikan 

sebuah gerakan Pembaharuan yang dapat memperbaiki nilai-nilai dari ajaran Islam di 

Jakarta Timur dan mengangkat derajat masyarakat Jakarta Timur menjadi masyarakat 

yang maju, terutama dalam bidang Pendidikan.  

 

Hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintah dan Lembaga Dakwah 

Lainnya. 

Pemerintah Jakarta Timur menyambut baik kehadiran Muhammadiyah sebagai 

lembaga sosial-keagamaan, karena keberadaanya tidak hanya memenuhi kepentingan 

golongan, melainkan juga kepentingan seluruh warga Jaktim. Misalnya dalam bidang 

pendidikan, mendirikan sekolah dari TK sampai Perguruan Tinggi yang bertujuan 

mencerdaskan warga Jaktim, membangun kekuatan Imtaq dan Ipteq dalam rangka 

menambah kader-kader penerus bangsa yang berdaya guna dan berkualitas. Dalam 

hal ini ditunjukkan Pemerintah dengan menyalurkan dana bantuan kepada 

Muhammadiyah Jaktim untuk membantu pembangunan sekolah-sekolah di Jaktim. 

Pemerintah dalam mengambil keputusan yang menyangkut bidang sosial-keagamaan 

selalu berdialog terlebih dahulu dengan lembaga-lembaga dakwah yang ada, (salah 

satunya Muhammadiyah) karena kebijaksanaan yang diambil untuk kepentingan 

bersama. Di sisi lain Muhammadiyah juga memberi koreksian yang berupa saran dan 

kritik. Sedangkan dengan lembaga dakwah lain hubungannya bermitra, kerjasama 

tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi juga pihak lainnya. Kegiatannya 

dipadukan pada (FKLD) Forum Komunikasi Lembaga Dakwah, menyamakan visi 
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dan misi secara tepat sasaran, salah satunya dengan pembinaan keimanan dan 

pelatihan Da’i-dai di Jaktim.  

 

A. Perkembangan Muhammadiyah Jakarta Timur 

 

Cabang dan Ranting 

 

Muhammadiyah Jaktim yang semula menginduk pada Cabang Kramat semakin hari 

semakin memperlihatkan perkembangannya, memperluas jaringan dan amal 

usahanya. Hingga saat ini Muhammadiyah Jaktim telah memiliki 8 cabang dan 40 

Ranting, yaitu ; 

1. Cabang Rawamangun Pulogadung, membawahi Ranting Cakung Timur,Pulo 

Asem, Pulo Mas, Kampung Jembatan, Pulogadung, Rawaterate, Kayu Putih, 

Rawamangun I, Rawamangun II, Pulo Gebang, Penggilingan dan Pisangan Timur.  

2. Cabang Matraman, membawahi Ranting Kayumanis Utara, Kayumanis Selatan, 

Kayumanis dan Pisangan Baru.  

3. Cabang Kramatjati, membawahi Ranting Cililitan, Cawang, Kebon Pala dan 

Kramatjati.  

4. Cabang Duren Sawit, membawahi Ranting Perumnas Klender I, Perumnas Klender 

II, Perumnas Klender III, Perumnas Klender IV, Perumnas Klender V dan Perumnas 

Klender VI. 
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5. Cabang Pondok Bambu, membawahi Ranting Pondok Bambu I, Pondok Bambu II 

dan Pondok Bambu III. 

6. Cabang Jatinegara, membawahi Ranting Kampung Melayu, Bidara Cina dan 

Cipinang Besar Utara. 

7. Cabang Utan Kayu, membawahi Ranting Rambutan, Jeruk, Kramat Asem dan 

Angsana. 

8. Cabang Ciracas, membawahi Ranting Ciracas, Cibubur, Kelapa Dua Wetan dan 

Susukan. 

 

Amal usaha Muhammadiyah Jakarta Timur 

Adapun amal usaha masa awal  berdirinya Muhammadiyah di Jakarta Timur adalah 

dalam bidang Keagamaan, yaitu memperluas pengajian-pengajian dari rumah ke 

rumah yang diadakan di rumah anggota dan simpatisan secara bergiliran, selain itu 

menghimbau masyarakat untuk melaksanakan sholat I’ed di Lapangan. Selain itu juga 

pembagian hewan qurban dan zakat juga dilakukan bagi masyarakat yang tidak 

mampu. 

Dalam bidang Pendidikan, untuk pertama kalinyadidirikan SD Muhammadiyah di 

Kramat Jati, Utan Kayu dan Rawamangun. Dan seiring dengan perluasannya 

Muhammadiyah Jakarta Timur, bertambah pula perkembangan amal usahanya. 

Adapun amal usahanya adalah: 

 

• Cabang Rawamangun : TK Aisyiyah 21, SD M.22, SD M 24, SLTP M 30, SLTP 

M 31 dan  SMU M 11. 

• Cabang Matraman : SLTP M 5, SLTP M 18, SLTP M 12 dan SMK M 6. 
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• Cabang Kramat : SMU M 4, SMP M 4, Mushalla “Nurul Islam” 

• Cabang Duren Sawit : TK Aisyiyah 71, SD M 24 FILIAL, dan RS Pondok Kopi 

• Cabang Utan Kayu : SLTP M 39, dan SD M 23. 

 

 

Keanggotaan Muhammadiyah  

Keanggotaan Muhammadiyah ada 2 macam, pertama anggota biasa yaitu warga 

Negara Republik Indonesia yang beragama Islam, kedua anggota luar biasa, yaitu 

orang Islam yang bukan warga Negara Indonesia. Adapun yang dapat diterima 

menjadi anggota adalah telah berusia 18 tahun, menyetujui maksud dan tujuan 

perserikatan, dengan konsekwen bersedia mendukung dan melaksanakan amal 

usahanya. bagi setiap anggota memiliki hak dan kewajiban, yaitu sebagai berikut :  

a. Tunduk dan patuh pada putusan-putusan dan peraturan-peraturan 

persyarikatan.  

b. Menjaga nama baik persyarikatan 

c. Sanggup menjadi suri tauladan utama seorang Islam.  

d. Aktif melaksanakan dan mendukung persyarikatan.  

e. Membayar uang pangkal dan uang iuran.  

Jumlah anggota Muhammadiyah di DKI Jakarta meliputi 5 kotamadya DKI 

Jakarta, ditambah dengan Tangerang dan Bekasi berjumlah 7.551 orang. Adapun 

jumlah terbanyak anggota Muhammadiyah secara berurutan adalah  kotamadya 
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Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tangerang, Jakarta Pusat, Bekasi, Jakarta Barat 

dan Jakarta Utara. 

Menurut pengakuan Mandir Ahmad Syafe’i, jumlah simpatisan lebih banyak 

dibandingakan anggota. Disebabkan kekhawatiran mereka jika telah masuk 

menjadi anggota merasa terbebani oleh kewajiban-kewajiban sebagai anggota. 

Mayoritas anggota Muhammadiyah di Jakarta Timur merasa terbebani oleh 

kewajiban-kewajiban sebagai anggota. Mayoritas anggota Muhammadiyah di 

Jakarta Timur berasal dari Jawa, Sumatra dan NTB.  

 

Ortom-ortom Muhammadiyah  

Ortom (Organisasi Otonomi) berfungsi sebagai pendamping dan wadah 

kaderisasi, yaitu :  

1. Pemuda Muhammadiyah  

Adalah salah satu organisasi otonomi Muhammadiyah untuk membina dan 

menggerakan potensi pemuda Islam. Berdirinya perserikatan Muhammadiyah 

di Jakarta Timur tidak lepas dari peran Pemuda Muhammadiyah Ranting 

Keramat, yang telah berdiri sekitar tahun 1962/1963. 

2. Aisyiyah  

Adalah organisasi otonomi yang memfokuskan program-program kegiatannya 

pada pemberdayaan kaum perempuan. Ranting Aisyiah di Jakarta Timur telah 

berdiri tahun 1964.  

3. Nasyiyatul Aisyiyah (NA)  
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Merupakan organisasi otonomi yang bergerak di bidang keperempuan, 

kemasyarakatan, dan keagamaan. NA telah berdiri sejak tahun 1960 / 1970an. 

Namun kegiatan tersebut untuk zaman sekarang kurang diminati dan begitu 

pula dengan dana sebagai wadah kaderisasi dianggap tidak berhasil, tetapi 

justru kegiatan – kegiatan  yang sifatnya insidentil misalkan kursus pelatihan 

jurnalistik atau pelatihan dakwah dianggap berhasil dalam merekrut kader.  

4. IMM 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di 

bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Ortom ini telah 

berdiri akhir tahun 1970 dan awal 1980.  

5. IRM  

Ikatan Remaja Muhammadiyah bertujuan menjadikan remaja muslim 

berakhlak mulia dan beramar ma’ruf nahi munkar. Sebelumnya Ortom ini 

dikenal dengan IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), lalu ada SK dari 

Menpora bahwasannya di sekolah tidak boleh ada organisasi pelajar selain 

OSIS, maka IPM berganti nama menjadi IRM tahun 1992 dengan batasan usia 

14 – 24 tahun, Ortom ini telah berdiri di Jakart timur sekitar tahun 1980 an.  

6. Tapak Suci  

Ortom ini merupakan wadah putra-putra Muhammadiyah / pemuda Islam 

untuk menjadi pemuda yang susila, berbudi luhur, percaya pada diri sendiri, 

dan berguna bagi agama dan negara. Ortom Tapak Suci telah ada di Jakarta 

Timur tahun 1978.  
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C.  Respon masyarakat Islam Jakarta Timur  

Pada awal diperkenalkannya Muhammadiyah di Jakarta Timur, ada kalangan 

yang menyambut secara positif dan ada pula yang negatif. Sambutan secara 

positif dari kalangan yang sefaham dengan Muhammadiyah, yaitu mereka yang 

telah mengenal apa itu Muhammadiyah, mereka berasal dari Sumatera dan Jawa, 

sedangkan sambutan yang negatif dari mereka yang belum mengenal 

Muhammadiyah lebih dekat, mayoritas pada saat itu masyarakat Banten yang 

menganggap aneh Syiar yang dilakukan lembaga dakwah ini, mulai dari 

cemoohan hingga intimidasi terdengar pada awal pendiriannya. 

 

Reaksi positif datang dari kalangan masyarakat Jakarta Timur yang biasanya 

mereka sempat mengenyam pendidikan tinggi, jadi dengan mudah mereka 

menerima Pembaharuan. Sementara reaksi negatif datang dari kalangan 

masyarakat pinggiran Jakarta Timur, dimana mayoritas diantara mereka sedikit 

sekali yang dapat mengenyam pendidikan tinggi dan masyarakat kelas bawah. 

Reaksi negatif ini terus berlanjut sampai pertengahan abad ke-20, akan tetapi 

dapat diredakan dengan diadakannya berbagai dialog keagamaan antara 

Muhammadiyah dengan masyarakat setempat. 

 

Reaksi terhadap Muhammadiyah oleh sebagian golongan Islam Indonesia, pada 

umumnya disebabkan karena perbedaan pendapat terhadap cara-cara pemahaman 
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ajaran Islam, praktek-praktek ibadah dan perbedaan sikap dan pandangan-

pandangan masalah sosial ataupun budaya. 

  

Mayoritas masyarakat Jakarta Timur, dalam mempraktekan ritual-ritual 

keagamaan adalah mengikuti tradisi dari generasi-genarasi sebelumnya yang 

belum tercerahkan oleh ide-ide pembaharuan, semuanya mengikuti apa yang telah 

difatwakan oleh imam mazhab, ulama, sepenuhnya tanpa adanya keinginan untuk 

mengkaji lebih dalam lagi, sehingga terbukti kebenarannya. 

 

 Walau demikian kondisi itu tidak membuat gentar kegigihan para perintis dalam 

mendirikan Muhammadiyah. Namun kemudian masyarakat Jakarta Timur 

merespon baik kegiatan Muhammadiyah dan turut bergabung dalam menghidup 

suburkan dengan menebar nilai-nilai kemuhammadiyaahn bagi masyarakat. 

Selain pendekatan yang dilakukan pada masyarakat dengan sabar dan terus tekun 

melaksanakan  amal kegiatan, pengurus juga melakukan pendekatan dengan 

jajaran pemerintah, sehingga secara berangsur-angsur lembaga ini mulai dikenal 

dan berkenan di hati masyarakat Jakarta Timur.  

Reaksi positif datang dari kalangan masyarakat. 

 

D.  Hambatan Yang Dihadapi  

Kondisi masyarakat kaum pendatang, yang mana tidak seluruhnya dari mereka 

menetap di Jakarta Timur, mereka seringkali datang dan pergi, sehingga 
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seringkali terjadi tambal sulam terhadap masyarakat yang telah ditempa dan 

dibina. Selain itu tidak sedikit masyarakat yang enggan diajak berdakwah amar 

ma’ruf nahi munkar, mendengar nama Muhammadiyah saja mereka enggan 

bergabung, karena tradisi serta pemahaman yang dianggap berbeda dengan yang 

biasa mereka lakukan.  

 

Tentu tidaklah mudah bagi para pengurus Muhammadiyah dalam merealisasikan 

tiap ide-idenya, sehingga disini, ( mengutip ungkapan Husni Toyar ) diperlukan 4 

hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu ; ikhlas, menggunakan cara yang baik, 

maslahat bagi masyarakat dan ada usaha perbaikan bagi masyarakat. 

Kurangnya pendanaan juga mengakibatkan tambal-sulam dalam perkembangan 

Muhammadiyah, sehingga Persyarikatan ini pernah mengalami kevakuman.
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                                                           BAB IV 

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM 

 

Umat Islam Indonesia merupakan mayoritas, tetapi harus diakui sampai lebih 

setengah abad dari kemerdekaan, umat Islam masih tetap terpinggirkan. Islam dalam 

kayakinan dan pemahaman Kyai Dahlan merupakan agama yang hidup dan 

menggerakan kehidupan. Tetapi mengapa Islam yang dianut sebagian besar bangsa 

Indonesia tidak kembali pada sumber Islam yang murni, yakni al-Qur’an dan Sunnah, 

untuk dipahami menggunakan akal pikiran yang sehat melalui ijtihad, yang kemudian 

ditransformasikan dalam realitas kehidupan masyarakat.  

Upaya yang ditempuh kyai adalah melalui pemberdayaan umat, maksud disini 

adalah meningkatkan kemampuan dan kesadaran umat diberbagai sektor kehidupan. 

Hal ini direalisasikan denganberdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah dari tingkat 

TK sampai perguruan tinggi di berbagai pelosok negeri, rumah sakit, balai 

pengobatan, pelatihan serta kursus-kursus keterampilan. Dengan membawa harapan 

generasi yang akan datang mamapu menjadi manusia yang berguna bagi 

masyarakatnya, berpngetahuan luas dan berakhlak Qur’ani. Upaya ini tentu tidak 

semudah membalikan telapak tangan, semua tergantung pada ruang dan waktu, dan 

kegigihan para pengurus serta para anggotanya menuju perubahan kondisi masyarakat 

yang lebih baik.  

Esensi dari pemberdayaan adalah pembebasan manusia dari berbagai dominasi 

kekuatan di luar dirinya, termasuk kekuatan struktur sosial dimana manusia itu hidup. 

Dalam hal ini Header Nashir menjelaskan, pemberdayaan dapat dikatakan sebagai 
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perjuangan dalam melakukan reformasi sosial guna membentuk kekuatan masyarakat 

yang mandiri. Gerakan ini ditempuhmelalui berbgai praksi advokasi yang bersifat 

langsung, dan ininmerupakan suatu reformasi dan juga sebagai transformasi sosial 

karena berdampak pada perubahan kepribadian yang kemudian berpengaruh pada 

perubahan struktur kehidupan suatu bangsa.  

Tujuan pemberdayaan diformulasikan dalam tujuan organisais Muhammadiyah 

yang tercantum dalam anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 3 yang berbunyi; 

“Menegakan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat 

Islam yang sebenar-benarnya” Untuk merealisasikan tujuan tersebut berbgai upaya 

terus diusahakan Muhammadiyah, misalkan tujuan tersebut Bidang Pndidikan, Abdul 

Mu’ti, mencatat bahwasannya telah berdiri 163 Perguruan Tinggi, 5.538 SD sampai 

SMA, dan 55 pondok pesantren di Indonesia. Bidang sosial, berdasarkan data tahun 

1973 Muhammadiyah telah memiliki 5 Rumah Sakit Umum, 99 Rumah Sakit 

Bersalin, 114 Panti Asuhan Anak Yatim, 5 Panti Jompo, dan 317 Balai pengobatan. 

Bidang Tabligh, tercatat 3.703 Mubalighin dan 1.696 Mubalighat yang terdaftar dan 

2.611 tempat pengajian tablihg, dan 2.604 Masjid / Langar/ Musholla tersebar di 

pelosok nusantara.  

Dalam pada ini Muhammadiyah Jakarta Timur juga terus berupaya melakukan 

pemberdayaan pada masyarakat, melalui usaha-usaha di bidang pendidikan, sosial, 

ekonomi dan juga tabligh. Berikut ini akan dipaparkan usaha dari pada 

Muhammadiyah Jakarta Timur dalam membawa perubahan kehidupan masyarakat 

menuju yang lebih baik.  
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A. Pengembangan Bidang Pendidikan  

Pendidikan merupakan unsur yang cukup penting bagi pembinaan generasi 

suatu bangsa, melalui pendidikan dapat kita lihat bagaimana perkembangan suatu 

bangsa. Dengan demikian pendidikan merupakan masalah yang cukup serius dan 

perlu mendapat perhatian khusus baik dari orang tua, selaku pembimbing dalam 

rumah tangga, masyarakat di mana nantinya anak tersebut menjadi anggota 

masyarakat dan negara sebagai penyelenggara pendidikan. Menyadari pentingnya 

unsur pendidikan bagi pembinaan generasi muda bangsa maka Muhammadiyah 

sebagai suatu organisasi sosial keagamaan mendirikan sekolah – sekolah dalam 

rangka memberikan kesadaran dan kecerdasan imtaq dan Iptek pada masyarakat 

yang sekaligus juga sebagai sarana dakwah dan melaksanakan misi mewujudkan 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.  

Tujuan umum lembaga pendidikan Muhammadiyah, sebagaimana yang telah 

dirunuskan dala muktamar Muhammadiyah ke 38 di Ujung Pandang tahun 1975 

adalah :  

1. Terwujudnya manusia muslim (sarjana Muslim) yang berakhlak mulai, cakap, 

percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan negara, beramal 

menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.  

2. Memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

untuk pembangunan masyarakat dan negara RI yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945.  
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Lembaga pendidikan Muhammadiyah Jakarta Timur tercatat 13 buah, dengan 

perincian 7 buah SD (SD Muhammadiyah 4 SD Muhammadiyah 23, SD 

Muhammadiyah 24, SD muhammadiyah 22),   

 Para pelajar ini tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum saja 

melainkan juga mereka dididik kultum (sebagai latihan tampil di tengah-tengah 

masyarakat), memberi tanggung jawab menjadi panitia pelaksanaan hari besar 

Islam, menjadi panitia pengurus hewan qurban, mengumpulkan dan membagikan 

zakat fitrah dari dan ke pelajar itu sendrir. Dengan adanya pembelajaran ini, 

mereka sudah belajar memegang suatu amanah, yang mereka 

pertanggungjawabkan nantinya dan tidak sungkan/malu-malu berhadapan 

denganmasyarakat luas.  

Sekolah Muhammadiyah tidak hanya betugas mencerdaskan siswa ataupun para 

pelajarnya, dalam menghadapi realitas kehidupan, melainkan juga sebagai basis 

tumbuhnya kader-kader Muhammadiyah. Ini tercermin dari adanya pelatihan 

keorganisasian dalam Ke-Muhammadiyahan secara otomatis sebagai anggota 

IRM tersebut. Adapun tugas dan fungsi pelajar Muhammadiyah dikenal dengan 

sebutan P3M, yang berarti :  

1. Pelajar ialah sekolah mempelopori dan senantiasa berada di depan dan 

menjadi perintis segala gerak dalam perserikatan.  

2. Pelangsung ialah pelajar harus senantiasa menjadi kader yang akan 

melangsungkan usaha perserikatan Muhammadiyah di masa sekarang dan 

yang akan datang.  
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3. Penyempurna ialah sebagai pelajar harus dapat dan mampu menyempurnakan 

segala amal usaha dan gerak Muhammadiyah yang masih belum sempurna, 

dan yang belum dicapai oleh orang-orang yang terlebih dahulu dari pada kita.  

4. Amal usaha ialah segala usaha dan gerak Muhammadiyah baik masa lalu, 

masa sekarang dan yang akan datang.  

 

B. Bidang Sosial Ekonomi  

Kegiatan sosial ekonomi yang dilakukan Muhammadiyah adalah berdasarkan 

ajaran Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tuntunan Islam ini 

direalisasikan dalam bentuk nyata. Ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan 

oleh Muhammadiyah Jakarta Timur, pada bidang sosial, yaitu : Menyantuni fakir 

miskin, membagikan zakat, membagikan hewan qurban, mendirikan balai 

poloklinik, menyelenggarakan khitanan masal, dan sebagainya. Yang kesemuanya 

ini dijalankan menurut tuntunan agama Islam, sehingga masyarakat hidup secara 

Islami.  

Yang memegang perana pada kegiatan di atas adalah Majlis PKU (Pembina 

Kesejahteraan Umum) yang kini dikenal dengan MKKM (majlis Kesehatan dan 

Kesejahteraan masyarakat). Adapun tugas daripada majlis ini antara lain :  

a. Mengadakan dan memelihara rumah miskin dan rumah Piatu.  

b. Mengadakan klinik, poliklinik dan apotik dengan rumah obatnya  

c. Mencukupi kewajiban kifayah yang bersangkutan dengan mayat. 

d. Memberi pertolongan atau mengihtiarkan bantuan bagi segala kesengsaraan.  
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Bidang ekonomi, dibentuknya bidang majlis ini bertujuan mengupayakan 

kesejahteraan warga muhammadiyah, dan secara umum bagi masyarakat Islam 

Jakarta Timur. Adapun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan antara lain : 

pertama mendirikan KOMANDAN (Koperasi Madani), dalam hal ini Majlis 

Ekonomi bekerja sama dengan majlis Dikdasmen, pembentukan koperasi tersebut 

bertujuan mensejahterakan tenaga pendidik yang ada di amal usaha pendidikan. 

Majlis mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pangan, sehingga nantinya 

para guru membutuhkan sembako bisa diperoleh dari koperasi tersebut, lalu 

keuntungan ada yang dikembalikan pada anggota dan ada yang dikontribusikan 

pada perserikatan. Pada saat ini upaya pembentukan koperasi tersebut dalam 

tahap sosialisasi. Kedua membuka usaha budidaya jamur merang dan jamur 

kuping, yang bertujuan membuka lapangan kerja dalam pada ini Majlis Ekonomi 

bekerja sama dengan Majlis Wakaf, karena menggunakan sebidang tanah di 

Rorotan yang sebelumnya telah dimanfaatkan untuk menanam jati unggul. 

(namun musnah akibat banjir tahun 2000). Ketiga membuka koperasi simpan 

pinjam. 

 

C. Bidang Tabligh 

Tabligh berarti manyampaikan Islam, untuk melakukan tabligh secara khusus 

dibentuklah Majlis Tabligh. Tugas dari majlis ini adalah membina kehidupan 

agama para anggota Muhammadiyah dan meluruskan kapada masyarakat dengan 

cara menyelenggarakan kursus atau engajian agama di luar sekolah bagi anak-
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anak dan orang dewasa. Memberikan ceramah-ceramah agama kepada 

masyarakat baik dalam masjid maupun di luar masjid, menyelenggarakan 

pengajian bersama tentang agama, menerbitkan brosur-brosur tentang agama, 

menyampaikan siraman rohani kepada karyawan, dan sebagainya. Adapaun usaha 

Muhammadiyah dalam menggiatkan dakwah, antara lain dengan cara :  

a. Mengadakan siaran agama Islam, dengan lisan, tulisan, khutbah, dan lain-lain. 

b. Mengumpulkan alim ulama dan orang-orang yang pandai untuk saling 

mensyi’arkan Islam, baik dalam teori dan praktek. 

c. Mengadakan pengajaran calon-calon Mubaligh. 

d. Menggiatkan pembangunan langgar (surau, mushalla) dan juga masjid serta 

memeliharanya.  

e. Mensyi’arkan putusan-putusan Majlis Tarjih kepada masyarakat melalui 

media-media lisan dan tulis.  

Muhammadiyah Jakarta Timur dalam upaya mensyi’arkan dakwahnya 

menggunakan dua metode, yaitu : metode bil lisan dan metode bil hal.  

Metode bil lisan adalah menyampaikan informasi atas pesan dakwah melalui 

lisan, yang ditempuh dengan cara menyelenggarakan pengajian-pengajian atau 

ceramah-ceramah dari rumahh ke rumah dan juga di dalam masjid. Pengajian ini 

dilaksanakan 4-5 kali dalam sebulan, yang terbagi dalam minggu pertama: 

Pengajian bagi wali mired dan para guru. Minggu kedua : Pengajian bagi para 

guru, pimpinan sekolah, pimpinan daerah, dan pimpinan Majdis Dikdasmen. 

Minggu ketiga : Pengajian yang diseenggarakan di RSI Sukapura yang didukung 
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oleh Muhammadiyah, dan terbuka bagi masyarakat umum. Minggu keempat : 

Pengajian bagi PDM, PCM, PRM, dan pimpinan amal usaha. Minggu Kelima : 

Pengajian Tarjih, yang membahas masalah-masalah hokum, dihadiri oleh PWM 

Jakarta, PDM, dan ahli hokum yang terkait dengan bidangnya masing-masing. 

Metode bil hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata, antara lain berupa Sunatan 

masal, pemberian sembako, dan pengobatan gratis, membagikan hewan qurban, 

membagikan zakat, dan sebagainya.  

Peda wilayah Jakarta Timur kebarhasilah dakwah dapat diketahui dengan adanya 

pelaksanaan shalat hari raya di lapangan, pelaksanaan Aqiqah, penyederhanaan 

pengurus jenazah serta dapat diketahui dari sarana-sarana, yang ada pada wilayah 

tersebut, yakni sarana pendidikan dari tingkat TK sampai dengan Perguruan 

Tinggi, sarana kesehatan yang berupa Rumah Sakit dan Poliklinik, selain itu juga 

tampak dari masjid dan mushalla Muhammadiyah yang terdapat di Jakarta Timur 

ini.  

Dakwah Muhammadiyah ini diarahkan dalam rangka menemukan kembali dasar-

dasar pokok ajaran Islam dengan menghilangkan unsure-unsur tambahan yang 

dianggap sebagai agama dan melepaskan diri dari sikap jumud, yang nantinya 

dapat mengaburkan nilai-nilai Islam yang murni. 

Dalam melaksanakan dakwahnya Majlis Tabligh menghadapi hambatan-

hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya factor umat Islam 

sendiri yang ajarannya masih bercampunr dengan ajaran-ajaran di luar Islam, 

seperti animisme dan dinamisme, di tambah lagi dengan sikap taqlid terhadap 
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guru atau kiyai, misalkan yang terjadi pada orang Madura, sehingga yang lebih 

efektif dalam melakukan dakwah adalah orang yang berasal dari Madura pula dan 

juga hambatan dari dalam sendiri para pengurus terkadang kurang giat dalam 

menjankan amanah yang telah diberikan, sehingga dapat menghambat laju 

pertumbuhan dakwah, 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Masyarakat Jakarta Timur merupakan masyarakat yang majemuk baik dari segi 

Sosial, Budaya, Etnis dan Agama. Mayoritas masyarakatnya berasal dari Jawa, 

Sumatra dan NTB. Islam mendapat presentase terbesar agama yang dianut 

masyarakat ini, namun demikian pemahaman mereka cukup minim mengenai 

agama ini dan tidak sedikit dari mereka mencampuradukan antara Tradisi dan 

Hukum Agama. 

Muhammadiyah Jakarta Timur bermula dari Ranting Kramat yang mayoritas 

penduduknya bermatapencaharian sebagai pedagang dan pegawai. 

Muhammadiyah Jakarta Timur telah berdiri pada tahun 1963 dalam bentuk 

Ranting Kramat. Sebelum secara resmi didirikan, pengajian dari rumah ke rumah 

telah diupayakan, diantaranya oleh Muhammad Basuni dan Muhammad Ali, isi 

dari materi-materinya adalah mengajak kembali pada ajaran Islam murni, 

berdasarkan Qur’an dan Sunah. 
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Adapun faktor-faktor berdirinya Persyarikatan ini antara lain adalah pertama, 

kondisi Keagamaan masyarakat yang dianggap tidak lagi bersumber pada Al-

Qur’an dan Hadis, sikap Taklid (ikut-ikutan) tanpa memahami maksud dan tujuan 

yang jelas, serta percaya pada Takhayul, Khufarat dan Bid’ah mendominasi 

kehidupan sebelum Muhammadiyah didirikan. 

Kedua, dalam hal Pendidikan masyarakat cukup memprihatinkan, karena banyak 

masyarakat Jakarta Timur yang menjadi buruh miskin, sehingga menyebabkan 

masyarakat Jakarta Timur semakin terbelakang dan sulit menerima Pembaharuan. 

Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan. Mayoritas 

masyarakat di wilayah tersebut dari golongan menengah ke bawah. 

Melihat pada kondisi tersebut tentu bukan hal mudah bagi Perintis 

Muhammadiyah dalam mensyiarkan dakwahnya. Berbagai upaya dilakukan para 

Perintis dan juga warga Muhammadiyah dalam membenahi kondisi ini, yang 

antara lain membangun sarana pendidikan, sosial-ekonomi, serta keagamaan 

sebagai bentuk pemberdayaan bagi terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya. Muhammadiyah bersama dengan ortom-ortomnya: Pemuda 

Muhammadiyah, Aisyiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah dan Tapak Suci juga berupaya 

mentransformasikan nilai-nilai KeMuhammadiyahan sesuai dengan bidangnya. 

Adapun hambatan mereka dalam melaksanakan tiap program kegiatan, antara 

lain: pertama, masalah urbanisasi dan masyarakat pendatang yang tidak tetap. 

Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang sebelumnya telah dibina belum 
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cukup mapan pembinaannya pindah ke tempat/wilayah lain, yang menyebabkan 

terputusnya jalinan komunikasi pada masyarakat tersebut. Kedua, masih adanya 

masyarakat yang enggan diajak berdakwah amar ma’ruf nahi munkar, mendengar 

Muhammadiyah saja enggan bergabung karena tradisi serta pemahaman yang 

dianggap berbeda dengan yang mereka lakukan. Ketiga, masalah pendanaan yang 

mengakibatkan Muhammadiyah pernah mengalami kevakuman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 lxxii 

 

BAB III 

MUHAMMADIYAH JAKARTA TIMUR  

 

B. Berdirinya Muhammadiyah Jakarta Timur 

1. Muhammadiyah di Jakarta Timur 

 

Berdirinya Muhammadiyah di Jakarta Timur tidak terlepas dari para tokoh 

perintisnya, yang antara lain adalah Muhammad Basuni, Muhammad Ali dan 

Nandi Rahman sebagai pelopor awal tersiarnya paham-paham Muhammadiyah di 

wilayah tersebut yang mayoritas berasal dari golongan Pedagang dan Pegawai..  

Pada saat itu belum ditemukan kegiatan atau aktifitas Muhammadiyah, 

sehingga membuat para Pelopor Muhammadiyah berkewajiban mengawali 

berdirinya Persyarikatan ini di wilayah tersebut. 

Muhammad Basuni dalam mengembangkan Muhammadiyah dibantu oleh 

Nandi Rahman yang berasal dari Padang, Sumatra Barat yang berdomisili di 

daerah Jakarta Timur. Selain itu dibantu dengan Muhammad Ali yang 

sebelumnya aktif pada kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di daerahnya juga turut 

berjuang dalam menyebarkan ide-ide Muhammadiyah di wilaah ini. Pada 

perkembangan selanjutnya ketiga orang tokoh tersebut dibantu oleh para warga 

 

29 
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Jakarta Timur yang merespon baik kegiatan Persyarikatan dan juga turut 

menumbuhkembangkan Muhammadiyah di Jakarta Timur.
29

 

Muhammadiyah Jakarta Timur bermula dari Ranting Kramat, yang 

mayoritasnya dari kecamatan Duren Sawit, Kramatjati, Pulogadung dan 

Matraman. Wilayah tersebut merupakan penduduk yang berasal dari kaum 

pendatang dari Sumatra dan Jawa dan NTB yang bermatapencarian sebagai 

pedagang dan pegawai (sekarang). 

Sebelum Muhammadiyah resmi didirikan, pengajian dari rumah ke rumah 

telah ada, namun pengajian tersebut tidak dinyatakan pengajian Muhammadiyah, 

hanya saja materi-materinya sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis yang merupakan 

ciri khas dari Muhammadiyah. Pengajian ini diadakan di rumah para anggota dan 

simpatisan Muhammadiyah.
30

 

Pada awalnya Muhammadiyah Jakarta Timur berbentuk Ranting Kramat, 

yang berdiri sekitar tahun 1963 dengan ketua Muhammad Basuni, kemudian pada 

perkembangannya para perintis Muhammadiyah dari status ranting menjadi 

Cabang Muhammadiyah Kramat. Upaya mereka adalah mendirikan Ranting 

Jatinegara, Pondok bambu dan Duren Sawit. Setelah tiga ranting ini berdiri, maka 

Ranting Kramat menjadi calon Cabang Kramat, dan untuk mengubah calon 

cabang menjadi cabang, mereka harus mendirikan amal usaha nyata. 

                                                
29 Drs. H. Nandi Rahman, MAg, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Timur 2000-2005, 

Wawancara pribadi, Jakarta, 21 Mei 2007.  
30 H. Sandi Irawan SH, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Timur 2000 – 

2005, Wawancara pribadi, Jakarta, 27 Maret 2007.  
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Amal usaha yang dilakukan para Perintis pada awalnya adalah mengadakan 

pengajian secara bergilir dari rumah ke rumah masyarakat Muhammadiyah dan 

simpatisan, mengadakan pendekatan dengan para tokoh agama dan juga 

masyarakat, membagikan zakat fitrah dan hewan qurban bagi yang berhak 

mendapatkannya, dan mengimbau masyarakat melaksanakan sholat hari Raya 

Idul Fitri di Lapangan., dan syarat berdirinya Ranting adalah mendirikan Masjid 

atau Musholah. 

Selain kegiatan nyata tadi, para Perintis memiliki masjid binaan, yaitu 

masjid Nurul Islam dan mendirikan sarana pendidikan, seperti: SDM. 4 di 

Cawang, SDM. 23 di Utan Kayu, dan SDM. 24 di Rawamangun. 

Pembangunannya dilakukan secara bergotong-royong oleh masyarakat dan 

simpatisan Muhammadiyah. Bangunannya amat sederhana, lantai beralas tanah 

dan beratap genteng dan jumlah murid 8 orang.  

Setelah tiga Ranting tadi terbentuk dan berbagai amal usahanya 

diselenggarakan, maka calon Cabang Muhammadiyah Kramat Raya berstatus 

Cabang Kramat Raya tahun 1965. Adapun kepengurusan Pimpinan Cabang pada 

saat itu adalah Ketua: Muhammad Basuni, dengan wakil Muhammad Sulaeman.  

Sedangkan pada masa kepemimpinan tahun 2000-2005, dengan struktur 

organisasi Drs. H. Nandi Rahaman, M.Ag sebagai Ketua, wakil Ketua I :Dr. H. 

Rizalsyah Fahlevie, MBA, wakil Ketua II : H. Syahrial Sain, Sekretaris: H. Sandi 

Irawan, SH, dan Bendahara Drs. H. Firman, M. Ag, dan mereka adalah orang-
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orang yang diberi amanat untuk mengembangkan Muhammadiyah Jakarta 

Timur.
31

 

2. Faktor- faktor Berdirinya 

Menurut beberapa tokoh Muhammadiyah Jakarta Timur, kondisi 

keagamaan masyarakat sebelum berdirinya Muhammadiyah jauh 

menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, kultur setempat yang bertentangan 

dengan agama, yaitu mencampuradukan antara tradisi dan hukum agama, 

banyak yang percaya takhayul, khufarat, dan bid’ah. Sebagai contoh pada saat 

mereka membuat rumah, lalu digantung pisang didepannya, ditimbun sesuatu 

didepan rumah, bisa berupa Bambu kuning, Bawang putih dan bentuk jimat-

jimat lainnya. Yang bertujuan agar selamat dari berbagai bencana. Kondisi 

seperti ini menurut Deliar Noer, disebabkan oleh adanya sikap taklid, 

penerimaan fatwa dan amal perbuatan yang diakui sebagai sesuatu yang tidak 

dapat diubah.
32

  

Beberapa faktor yang mendorong berdirinya Muhammadiyah di 

Jakarta Timur diantaranya. 

- Faktor Keagamaan 

Kahadiran Muhammadiyah di Jakarta Timur diantaranya disebabkan 

oleh kondisi keagamaan Masyarakat Jakarta Timur pada saat itu yang 

                                                
31 Drs. H. Nandi Rahman, MAg, Pimpinan Daerah Muhammadiyah  Jakarta Timur 2000-

2005, Wawancara pribadi, Jakarta, 21 Mei 2007. 
32 Deliar Nur, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900 – 1942, Jakarta, LP3ES, 1994, Cet. 

Ke 7, hal 87. 
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dianggap tidak lagi bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis. Pada umumnya 

sifat beragama mereka belum dapat dikatakan sebagai sifat beragama yang 

rasional, bahkan banyak diantara mereka yang menganut Agama Islam hanya 

sekedar warisan dari orang tua saja, sehingga dalam mengamalkan ajaran 

agama, mereka hanya mengikuti yang diajarkan orang tua, tanpa 

menghiraukan apakah itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. 

- Faktor Pendidikan 

Faktor lain yang menyebabkan berdirinya Muhammadiyah di Jakarta 

Timur adalah faktor Pendidikan. Banyak Umat Islam Jakarta Timur yang 

menjadi buruh miskin dan bekerja keras dengan upah yang sangat rendah, 

sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut terbentuk 

karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Jakarta Timur pada saat itu, 

sehingga menyebabkan masyarakat Jakarta Timur semakin terbelakang dan 

sulit menerima pembaharuan (Muhammadiyah). 

Faktor-faktor tersebut mendorong Tokoh-tokoh Jakarta Timur untuk 

mendirikan sebuah gerakan Pembaharuan yang dapat memperbaiki nilai-nilai 

dari ajaran Islam di Jakarta Timur dan mengangkat derajat masyarakat Jakarta 

Timur menjadi masyarakat yang maju, terutama dalam bidang Pendidikan.
33

  

 

                                                
33 David Yaser, Ketua Lembaga Seni dan Budaya 2000 – 2005, Wawancara Pribadi, 14 Mei 

2007.  
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3. Hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintah dan Lembaga Dakwah 

Lainnya. 

Pemerintah Jakarta Timur menyambut baik kehadiran Muhammadiyah 

sebagai lembaga sosial-keagamaan, karena keberadaanya tidak hanya 

memenuhi kepentingan golongan, melainkan juga kepentingan seluruh warga 

Jaktim. Misalnya dalam bidang pendidikan, mendirikan sekolah dari TK 

sampai Perguruan Tinggi yang bertujuan mencerdaskan warga Jaktim, 

membangun kekuatan Imtaq dan Ipteq dalam rangka menambah kader-kader 

penerus bangsa yang berdaya guna dan berkualitas. Dalam hal ini ditunjukkan 

Pemerintah dengan menyalurkan dana bantuan kepada Muhammadiyah 

Jaktim untuk membantu pembangunan sekolah-sekolah di Jaktim. 

Pemerintah dalam mengambil keputusan yang menyangkut bidang 

sosial-keagamaan selalu berdialog terlebih dahulu dengan lembaga-lembaga 

dakwah yang ada, (salah satunya Muhammadiyah) karena kebijaksanaan yang 

diambil untuk kepentingan bersama. Di sisi lain Muhammadiyah juga 

memberi koreksian yang berupa saran dan kritik. Sedangkan dengan lembaga 

dakwah lain hubungannya bermitra, kerjasama tidak hanya menguntungkan 

satu pihak, tapi juga pihak lainnya. Kegiatannya dipadukan pada (FKLD) 

Forum Komunikasi Lembaga Dakwah, menyamakan visi dan misi secara 
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tepat sasaran, salah satunya dengan pembinaan keimanan dan pelatihan Da’i-

dai di Jaktim.
34

 

 

                                                
34 H. Sandi Irawan SH, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Timur 2000 – 

2005, Wawancara pribadi, Jakarta, 14 Mei 2007. 
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C. Perkembangan Muhammadiyah Jakarta Timur 

 

1. Cabang dan Ranting 

Muhammadiyah Jaktim yang semula menginduk pada Cabang Kramat 

semakin hari semakin memperlihatkan perkembangannya, memperluas 

jaringan dan amal usahanya. Hingga saat ini Muhammadiyah Jaktim telah 

memiliki 8 cabang dan 40 Ranting, yaitu ; 

1. Cabang Rawamangun Pulogadung, membawahi Ranting Cakung 

Timur,Pulo Asem, Pulo Mas, Kampung Jembatan, Pulogadung, 

Rawaterate, Kayu Putih, Rawamangun I, Rawamangun II, Pulo Gebang, 

Penggilingan dan Pisangan Timur.  

2. Cabang Matraman, membawahi Ranting Kayumanis Utara, Kayumanis 

Selatan, Kayumanis dan Pisangan Baru.  

3. Cabang Kramatjati, membawahi Ranting Cililitan, Cawang, Kebon Pala 

dan Kramatjati.  

4. Cabang Duren Sawit, membawahi Ranting Perumnas Klender I, Perumnas 

Klender II, Perumnas Klender III, Perumnas Klender IV, Perumnas 

Klender V dan Perumnas Klender VI. 

5. Cabang Pondok Bambu, membawahi Ranting Pondok Bambu I, Pondok 

Bambu II dan Pondok Bambu III. 

6. Cabang Jatinegara, membawahi Ranting Kampung Melayu, Bidara Cina 

dan Cipinang Besar Utara. 
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7. Cabang Utan Kayu, membawahi Ranting Rambutan, Jeruk, Kramat Asem 

dan Angsana. 

8. Cabang Ciracas, membawahi Ranting Ciracas, Cibubur, Kelapa Dua 

Wetan dan Susukan. 

 

2. Amal usaha Muhammadiyah Jakarta Timur 

Adapun amal usaha masa awal  berdirinya Muhammadiyah di Jakarta 

Timur adalah dalam bidang Keagamaan, yaitu memperluas pengajian-

pengajian dari rumah ke rumah yang diadakan di rumah anggota dan 

simpatisan secara bergiliran, selain itu menghimbau masyarakat untuk 

melaksanakan sholat I’ed di Lapangan. Selain itu juga pembagian hewan 

qurban dan zakat juga dilakukan bagi masyarakat yang tidak mampu. 

Dalam bidang Pendidikan, untuk pertama kalinya didirikan SD 

Muhammadiyah di Kramat Jati, Utan Kayu dan Rawamangun. Dan seiring 

dengan perluasannya Muhammadiyah Jakarta Timur, bertambah pula 

perkembangan amal usahanya. Adapun amal usahanya adalah: 

• Cabang Rawamangun : TK Aisyiyah 21, SD M.22, SD M 24, SLTP M 30, 

SLTP M 31 dan  SMU M 11. 

• Cabang Matraman : SLTP M 5, SLTP M 18, SLTP M 12 dan SMK M 6. 

• Cabang Kramat : SMU M 4, SMP M 4, Mushalla “Nurul Islam” 

• Cabang Duren Sawit : TK Aisyiyah 71, SD M 24 FILIAL, dan RS Pondok 

Kopi 

• Cabang Utan Kayu : SLTP M 39, dan SD M 23. 
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3. Keanggotaan Muhammadiyah  

Keanggotaan Muhammadiyah ada 2 macam, pertama anggota biasa 

yaitu warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam, kedua anggota 

luar biasa, yaitu orang Islam yang bukan warga Negara Indonesia. Adapun 

yang dapat diterima menjadi anggota adalah telah berusia 18 tahun, 

menyetujui maksud dan tujuan persyarikatan, dengan konsekuen bersedia 

mendukung dan melaksanakan amal usahanya. bagi setiap anggota memiliki 

hak dan kewajiban, yaitu sebagai berikut :  

f. Tunduk dan patuh pada putusan-putusan dan peraturan-peraturan 

persyarikatan.  

g. Menjaga nama baik persyarikatan 

h. Sanggup menjadi suri tauladan utama seorang Islam.  

i. Aktif melaksanakan dan mendukung persyarikatan.  

j. Membayar uang pangkal dan uang iuran.
35

 

Jumlah anggota Muhammadiyah di DKI Jakarta meliputi 5 kotamadya 

DKI Jakarta, ditambah dengan Tangerang dan Bekasi berjumlah 70.551 

orang. Adapun jumlah terbanyak anggota Muhammadiyah secara berurutan 

adalah  kotamadya Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tangerang, Jakarta Pusat, 

Bekasi, Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
36

 

                                                
35 Margono Puspo Suwarno, Gerakan Islam Muhammadiyah, Yogyakarta, Persatuan Yogya, 

1986, Cet. Ke III, hal. 73.  
36 LP3 UMY, Profil Anggota Muhammadiyah se Indonesia, Yogyakarta, LP3 UMY, 2000. 

hal. 93. 
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Menurut pengakuan Mandir Ahmad Syafe’i, jumlah simpatisan lebih 

banyak dibandingakan anggota. Disebabkan kekhawatiran mereka jika telah 

masuk menjadi anggota merasa terbebani oleh kewajiban-kewajiban sebagai 

anggota. Mayoritas anggota Muhammadiyah di Jakarta Timur berasal dari 

Jawa, Sumatra dan NTB.  

 

4. Ortom-ortom Muhammadiyah  

Ortom (Organisasi Otonomi) berfungsi sebagai pendamping dan wadah 

kaderisasi, yaitu :  

1. Pemuda Muhammadiyah  

Adalah salah satu organisasi otonomi Muhammadiyah untuk membina dan 

menggerakan potensi pemuda Islam. Berdirinya perserikatan Muhammadiyah 

di Jakarta Timur tidak lepas dari peran Pemuda Muhammadiyah Ranting 

Keramat, yang telah berdiri sekitar tahun 1962/1963. Yang pada saat itu di 

pimpin oleh Muhammmad Basuni. 
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2. Aisyiyah  

Adalah organisasi otonomi yang memfokuskan program-program kegiatannya 

pada pemberdayaan kaum perempuan. Ranting Aisyiah di Jakarta Timur telah 

berdiri tahun 1964.  

3. Nasyiyatul Aisyiyah (NA)  

Merupakan organisasi otonomi yang bergerak di bidang keperempuan, 

kemasyarakatan, dan keagamaan. NA telah berdiri sejak tahun 1960 / 1970an. 

Namun kegiatan tersebut untuk zaman sekarang kurang diminati dan begitu 

pula dengan dana yang kurang memadai sehingga organisasi ini tidak 

berhasil, tetapi justru kegiatan – kegiatan  yang sifatnya insidentil misalkan 

kursus pelatihan jurnalistik atau pelatihan dakwah dianggap berhasil dalam 

merekrut kader.  

4. IMM 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di 

bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Ortom ini telah 

berdiri akhir tahun 1970 dan awal 1980.  

5. IRM  

Ikatan Remaja Muhammadiyah bertujuan menjadikan remaja muslim 

berakhlak mulia dan beramar ma’ruf nahi munkar. Sebelumnya Ortom ini 

dikenal dengan IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), lalu ada SK dari 

Menpora bahwasannya di sekolah tidak boleh ada organisasi pelajar selain 
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OSIS, maka IPM berganti nama menjadi IRM tahun 1992 dengan batasan usia 

14 – 24 tahun, Ortom ini telah berdiri di Jakart timur sekitar tahun 1980 an.  

6. Tapak Suci  

Ortom ini merupakan wadah putra-putra Muhammadiyah / pemuda Islam 

untuk menjadi pemuda yang susila, berbudi luhur, percaya pada diri sendiri, 

dan berguna bagi agama dan negara. Ortom Tapak Suci telah ada di Jakarta 

Timur tahun 1978.
37

  

 

C.  Respon masyarakat Islam Jakarta Timur  

Pada awal diperkenalkannya Muhammadiyah di Jakarta Timur, ada 

kalangan yang menyambut secara positif dan ada pula yang negatif. Sambutan 

secara positif dari kalangan yang sefaham dengan Muhammadiyah, yaitu mereka 

yang telah mengenal apa itu Muhammadiyah, mereka berasal dari Sumatera dan 

Jawa, sedangkan sambutan yang negatif dari mereka yang belum mengenal 

Muhammadiyah lebih dekat, mayoritas pada saat itu beberapa orang pendatang 

yang berasal dari Banten yang menganggap aneh Syiar yang dilakukan lembaga 

dakwah ini, mulai dari cemoohan hingga intimidasi terdengar pada awal 

pendiriannya. 

Reaksi positif datang dari kalangan masyarakat Jakarta Timur yang 

biasanya mereka sempat mengenyam pendidikan tinggi, jadi dengan mudah 

mereka menerima Pembaharuan. Sementara reaksi negatif datang dari kalangan 

                                                
37 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profil Muhammadiyah 2005, Jakarta, 2005, hal. 145. 
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masyarakat pinggiran Jakarta Timur, dimana mayoritas diantara mereka sedikit 

sekali yang dapat mengenyam pendidikan tinggi dan masyarakat kelas bawah. 

Reaksi negatif ini terus berlanjut sampai pertengahan abad ke-20, akan tetapi 

dapat diredakan dengan diadakannya berbagai dialog keagamaan antara 

Muhammadiyah dengan masyarakat setempat. 

Reaksi terhadap Muhammadiyah oleh sebagian golongan Islam Indonesia, 

pada umumnya disebabkan karena perbedaan pendapat terhadap cara-cara 

pemahaman ajaran Islam, praktek-praktek ibadah dan perbedaan sikap dan 

pandangan-pandangan masalah sosial ataupun budaya. 

 Mayoritas masyarakat Jakarta Timur, dalam mempraktekan ritual-ritual 

keagamaan adalah mengikuti tradisi dari generasi-genarasi sebelumnya yang 

belum tercerahkan oleh ide-ide pembaharuan, semuanya mengikuti apa yang telah 

difatwakan oleh imam mazhab, ulama, sepenuhnya tanpa adanya keinginan untuk 

mengkaji lebih dalam lagi, sehingga terbukti kebenarannya. 

 Walau demikian kondisi itu tidak membuat gentar kegigihan para perintis 

dalam mendirikan Muhammadiyah. Namun kemudian masyarakat Jakarta Timur 

merespon baik kegiatan Muhammadiyah dan turut bergabung dalam menghidup 

suburkan dengan menebar nilai-nilai keMuhammadiyahan bagi masyarakat. 

Selain pendekatan yang dilakukan pada masyarakat dengan sabar dan terus tekun 

melaksanakan amal kegiatan, pengurus juga melakukan pendekatan dengan 
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jajaran pemerintah, sehingga secara berangsur-angsur lembaga ini mulai dikenal 

dan berkenan di hati masyarakat Jakarta Timur.
38

 

 

D.  Hambatan Yang Dihadapi  

Kondisi masyarakat kaum pendatang, yang mana tidak seluruhnya dari 

mereka menetap di Jakarta Timur, mereka seringkali datang dan pergi, sehingga 

seringkali terjadi tambal sulam terhadap masyarakat yang telah ditempa dan 

dibina. Selain itu tidak sedikit masyarakat yang enggan diajak berdakwah amar 

ma’ruf nahi munkar, mendengar nama Muhammadiyah saja mereka enggan 

bergabung, karena tradisi serta pemahaman yang dianggap berbeda dengan yang 

biasa mereka lakukan.  

Tentu tidaklah mudah bagi para pengurus Muhammadiyah dalam 

merealisasikan tiap ide-idenya, sehingga disini, ( mengutip ungkapan Husni 

Toyar) diperlukan 4 hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu ; ikhlas, menggunakan 

cara yang baik, maslahat bagi masyarakat dan ada usaha perbaikan bagi 

masyarakat. 

Kurangnya pendanaan juga mengakibatkan tambal-sulam dalam 

perkembangan Muhammadiyah, sehingga Persyarikatan ini pernah mengalami 

kevakuman.
39

 

                                                
38 Sutaryo, Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Timur 2000 – 2005, 

Wawancara Pribadi, Jakarta, 21 Mei 2007.  
39 Husni Toyar, Ketua PWM DKI Jakarta 2000 – 2005, Wawancara Pribadi, Jakarta, 6 Mei 

2007.  
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BAB IV 

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM 

 

Umat Islam Indonesia merupakan mayoritas, tetapi harus diakui sampai lebih 

setengah abad dari kemerdekaan, umat Islam masih tetap terpinggirkan. Islam dalam 

kayakinan dan pemahaman Kyai Dahlan merupakan agama yang hidup dan 

menggerakan kehidupan. Tetapi mengapa Islam yang dianut sebagian besar bangsa 

Indonesia tidak kembali pada sumber Islam yang murni, yakni al-Qur’an dan Sunnah, 

untuk dipahami menggunakan akal pikiran yang sehat melalui ijtihad, yang kemudian 

ditransformasikan dalam realitas kehidupan masyarakat.  

Upaya yang ditempuh kyai adalah melalui pemberdayaan umat, maksud disini 

adalah meningkatkan kemampuan dan kesadaran umat diberbagai sektor kehidupan. 

Hal ini direalisasikan dengan berdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah dari tingkat 

TK sampai perguruan tinggi di berbagai pelosok negeri, rumah sakit, balai 

pengobatan, pelatihan serta kursus-kursus keterampilan. Dengan membawa harapan 

generasi yang akan datang mampu menjadi manusia yang berguna bagi 

masyarakatnya, berpengetahuan luas dan berakhlak Qur’ani. Upaya ini tentu tidak 

semudah membalikan telapak tangan, semua tergantung pada ruang dan waktu, dan 

kegigihan para pengurus serta para anggotanya menuju perubahan kondisi masyarakat 

yang lebih baik.  

Esensi dari pemberdayaan adalah pembebasan manusia dari berbagai dominasi 

kekuatan di luar dirinya, termasuk kekuatan struktur sosial dimana manusia itu hidup. 

Dalam hal ini Header Nashir menjelaskan, pemberdayaan dapat dikatakan sebagai 

 

43 
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perjuangan dalam melakukan reformasi sosial guna membentuk kekuatan masyarakat 

yang mandiri. Gerakan ini ditempuh melalui berbagai praksi advokasi yang bersifat 

langsung, dan ini merupakan suatu reformasi dan juga sebagai transformasi sosial 

karena berdampak pada perubahan kepribadian yang kemudian berpengaruh pada 

perubahan struktur kehidupan suatu bangsa.
40

  

Tujuan pemberdayaan diformulasikan dalam tujuan organisasi Muhammadiyah 

yang tercantum dalam anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 3 yang berbunyi; 

“Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat 

Islam yang sebenar-benarnya” Untuk merealisasikan tujuan tersebut berbagai upaya 

terus diusahakan Muhammadiyah, misalkan tujuan tersebut Bidang Pendidikan, 

Abdul Mu’ti, mencatat bahwasannya telah berdiri 163 Perguruan Tinggi, 5.538 SD 

sampai SMA, dan 55 pondok pesantren di Indonesia
41

. Bidang sosial, berdasarkan 

data tahun 1973 Muhammadiyah telah memiliki 5 Rumah Sakit Umum, 99 Rumah 

Sakit Bersalin,
42

 114 Panti Asuhan Anak Yatim, 5 Panti Jompo, dan 317 Balai 

pengobatan.
43

 Bidang Tabligh, tercatat 3.703 Mubalighin dan 1.696 Mubalighat yang 

                                                
           40 Haedar Nashir, Ravitalisasi Gerakan Muhammadiyah, (Yogyakarta : Bigraf, 2000), h. 27.  

41 Abdul Mu’ti, “Mengembangkan Pendidikan Muhammadiyah Menjadi Amal Shaleh 

Profesional,” dalam Sjafri Sairin, Membangun Profesionalisme Muhammadiyah, (Yogyakarta: LPTP 

Muhyammadiyah dengan UAD Press, 2003), cet ke-2, h. 98.  
42 Yusuf Abdul Puar, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah (Jakarta : Pustaka Antara, 

1989), cet ke-1, h. 206.  
43 Nur Ahmad dan Pramono U Tanthowi, (ed), Muhammadiyah Digugat, Reposisi di Tengah 

Indonesia yang Berubah, (Jakarta : Harian Kompas, 2000), h. 31.  
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terdaftar dan 2.611 tempat pengajian tablihg, dan 2.604 Masjid / Langar/ Musholla
44

 

tersebar di pelosok nusantara.  

Dalam pada ini Muhammadiyah Jakarta Timur juga terus berupaya melakukan 

pemberdayaan pada masyarakat, melalui usaha-usaha di bidang pendidikan, sosial, 

ekonomi dan juga tabligh. Berikut ini akan dipaparkan usaha dari pada 

Muhammadiyah Jakarta Timur dalam membawa perubahan kehidupan masyarakat 

menuju yang lebih baik.  

 

A. Pengembangan Bidang Pendidikan  

Pendidikan merupakan unsur yang cukup penting bagi pembinaan generasi 

suatu bangsa, melalui pendidikan dapat kita lihat bagaimana perkembangan suatu 

bangsa. Dengan demikian pendidikan merupakan masalah yang cukup serius dan 

perlu mendapat perhatian khusus baik dari orang tua, selaku pembimbing dalam 

rumah tangga, masyarakat di mana nantinya anak tersebut menjadi anggota 

masyarakat dan negara sebagai penyelenggara pendidikan. Menyadari pentingnya 

unsur pendidikan bagi pembinaan generasi muda bangsa maka Muhammadiyah 

sebagai suatu organisasi sosial keagamaan mendirikan sekolah – sekolah dalam 

rangka memberikan kesadaran dan kecerdasan imtaq dan Iptek pada masyarakat 

yang sekaligus juga sebagai sarana dakwah dan melaksanakan misi mewujudkan 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.  

                                                
44 Makin Lama Makin Cinta, Muhammadiyah Setengah Abad 1912 – 1962, Departemen 

Penerangan, (Jakarta : 1963), h. 78.  
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Tujuan umum lembaga pendidikan Muhammadiyah, sebagaimana yang telah 

dirunuskan dalam muktamar Muhammadiyah ke 38 di Ujung Pandang tahun 

1975
45

 adalah :  

1. Terwujudnya manusia muslim (sarjana Muslim) yang berakhlak mulia, cakap, 

percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan negara, beramal 

menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.  

2. Memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

untuk pembangunan masyarakat dan negara RI yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Lembaga pendidikan Muhammadiyah Jakarta Timur tercatat 15 buah, dengan 

perincian 4 buah SD (SD Muhammadiyah 4 SD Muhammadiyah 23, SD 

Muhammadiyah 24, SD muhammadiyah 24 FILIAL). 6 buah SLTP (SLTP 

Muhammadiyah 4, SLTP Muhammadiyah 5, SLTP Muhammadiyah 18, SLTP 

Muhammadiyah 30, SLTP Muhammadiyah 31 dan SLTP Muhammadiyah 39). 5 

buah SMU (SMU Muhammadiyah 4, SMU Muhammadiyah 11, SMU 

Muhammadiyah 12, SMU Muhammadiyah 23 dan SMK Muhammadiyah 6). 

Berdirinya SD 4 pada tahun 1975 yang terletak di Kramatjati tidak terlepas 

dari keberadaan Ranting Muhammadiyah Cililitan. Sebagaimana diketahui bahwa 

kondisi lingkungan daerah Cililitan pada waktu itu dapat dikategorikan daerah 

kumuh karena penghuninya rata-rata kaum buruh kasar. Sarana pendidikan waktu 

                                                
45 MT. Arifin.  Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah, (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1987), 

cer ke-I, h, 215.  



 xci 

itu belum ada sehingga anak-anak belajar agama hanya di rumah para Ustaz, 

sedangkan untuk sekolah umum mereka harus menyeberang ke daerah Cawang 

atau Taman Harapan karena disanalah baru ada sekolah umum. Melihat kondisi 

ini para Pimpinan Ranting Muhammadiyah Cililitan tergugah hatinya untuk 

mendirikan Sekolah dan bertekad untuk mendirikan sebuah Madrasah, kemudian 

dengan swadaya para anggotanya berhasil membebaskan sebidang tanah seluas 

600m2. Selain gedung sekolah juga dibangun sebuah Mushalla “Nurul Islam”.  

Sekolah ini memiliki prestasi tidak jauh beda dengan sekolah swasta maupun 

negeri, terutama dalam pendidikan agama. Setiap perlombaan ketrampilan agama 

antar SD yang diselenggarakan setiap tahun, sekolah ini selalu mandapat juara. 

Pada tahun ajaran 1992/1993 pernah mendapat juara I lomba shalat berjama’ah 

dan Adzan tingkat Kodya Jakarta Timur.
46

 

SD Muhammadiyah 24 yang terletak di Jalan Balai Pustaka Barat merupakan 

sebuah sekolah yang akhir-akhir ini sangat maju pesat. Ini ditandai dengan jumlah 

siswa dan NEM-nya yang kompetitif. Berdirinya sekolah ini tidak terlepas dari 

kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan sekolah yang bernuansa Islami pada 

usia dini (usia SD) yang pada waktu itu masih langka. Sekolah ini didirikan pada 

tahun 1970 dengan luas 4000m2, dan di atas tanah inilah berdirinya TKA 21, 

MDM 01, SD M24, SLTP M31 dan SMU M11. yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah dan hal ini menjadi sorotan dari 

                                                
46. Drs. Ahmad H.Abubakar, Pimpinan Majlis Dikdasmen PDM Jakarta Timur 2000-2005, 

Wawancara Priobadi, Jakarta, 17 Desember 2007. 
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berbagai pihak adalah Nilai Ebtanas Murni (NEM) dan banyaknya siswa yang 

diterima di SLTP Negeri. Dalam 3 tahun terakhir (1997-1999) SD ini mengalami 

peningkatan Nilai Ebtanas Murni. Dan pada tahun 1998/1999 SD M.24 

menduduki peringkat ke-3 SD Swasta se Kecamatan Pulogadung dan Cakung.
47

 

SMU M.11 merupakan salah satu sekolah yang cukup memprihatinkan, 

karena selain sarana dan prasarana yang kurang memadai, kualitas SDM baik 

siswa, guru, karyawan maupun pengelola masih perlu ditingkatkan. Ini dapat 

dilihat dari penurunan jumlah siswa pada tahun 1998/1999 disebabkan adanya 

program untuk meningkatkan kualitas sekolah yaitu dengan merubah jam belajar. 

Dan karena jumlah kelas yang sangat terbatas maka harus ada pembatasan 

penerimaan/pengurangan jumlah siswa. Dan pada prestasi, pada tahun 1999 

mengalami penurunan yaitu sebagai peringkat ke-15 dari 40 SMU Jakarta Timur, 

dan hanya 5 siswa yang bisa masuk ke UMPTN. Yang sebelumnya tiap tahun 

selalu berada pada 10 besar peringkat pertama di lingkungan sub rayon 14 Jakarta 

Timur, dan rata-rata tiap tahunnya lebih dari 10 siswa lulus UMPTN.
48

      

 Para pelajar tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum saja 

melainkan juga mereka dididik kultum (sebagai latihan tampil di tengah-tengah 

masyarakat), memberi tanggung jawab menjadi panitia pelaksanaan hari besar 

Islam, menjadi panitia pengurus hewan qurban, mengumpulkan dan membagikan 

                                                
47 Pimpinan Dearah Muhammadiyah Jakarta Timur, Profil Sekolah Muhammadiyah Jakarta 

Timu, 1999 – 2000, h. 109 – 112.   
48 Ibid, h. 121 – 123.   
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zakat fitrah dari dan ke pelajar itu sendiri. Dengan adanya pembelajaran ini, 

mereka sudah belajar memegang suatu amanah, yang mereka 

pertanggungjawabkan nantinya dan tidak sungkan/malu-malu berhadapan dengan 

masyarakat luas.  

Sekolah Muhammadiyah tidak hanya betugas mencerdaskan siswa ataupun 

para pelajarnya, dalam menghadapi realitas kehidupan, melainkan juga sebagai 

basis tumbuhnya kader-kader Muhammadiyah. Ini tercermin dari adanya 

pelatihan keorganisasian dalam Ke-Muhammadiyahan secara otomatis sebagai 

anggota IRM tersebut. Adapun tugas dan fungsi pelajar Muhammadiyah
49

 dikenal 

dengan sebutan P3M, yang berarti :  

5. Pelopor ialah sekolah mempelopori dan senantiasa berada di depan dan 

menjadi perintis segala gerak dalam persyarikatan.  

6. Pelangsung ialah pelajar harus senantiasa menjadi kader yang akan 

melangsungkan usaha persyarikatan Muhammadiyah di masa sekarang dan 

yang akan datang.  

7. Penyempurna ialah sebagai pelajar harus dapat dan mampu menyempurnakan 

segala amal usaha dan gerak Muhammadiyah yang masih belum sempurna, 

dan yang belum dicapai oleh orang-orang yang terlebih dahulu dari pada kita.  

8. Amal usaha ialah segala usaha dan gerak Muhammadiyah baik masa lalu, 

masa sekarang dan yang akan datang.  

                                                
49 Dikdasmen PWM Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sumber Pembelajaran 

Muhammadiyah, (Jakarta : 2000), h. 1.  
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B. Bidang Sosial Ekonomi  

Kegiatan sosial ekonomi yang dilakukan Muhammadiyah adalah berdasarkan 

ajaran Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tuntunan Islam ini 

direalisasikan dalam bentuk nyata. Ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan 

oleh Muhammadiyah Jakarta Timur, pada bidang sosial, yaitu : Menyantuni fakir 

miskin, membagikan zakat, membagikan hewan qurban, mendirikan balai 

poliklinik, menyelenggarakan khitanan masal, dan sebagainya. Yang kesemuanya 

ini dijalankan menurut tuntunan agama Islam, sehingga masyarakat hidup secara 

Islami.  

Yang memegang peranan pada kegiatan di atas adalah Majlis PKU (Pembina 

Kesejahteraan Umum) yang kini dikenal dengan MKKM (majlis Kesehatan dan 

Kesejahteraan masyarakat). Adapun tugas majlis ini antara lain :  

a. Mengadakan dan memelihara rumah miskin dan rumah Yatim Piatu.  

b. Mengadakan klinik, poliklinik dan apotik dengan rumah obatnya  

c. Mencukupi kewajiban kifayah yang bersangkutan dengan mayat. 

d. Memberi pertolongan atau mengikhtiarkan bantuan bagi segala kesengsaraan.  

Dalam bidang ekonomi, dibentuknya bidang majlis ini bertujuan 

mengupayakan kesejahteraan warga muhammadiyah, dan secara umum bagi 

masyarakat Islam Jakarta Timur. Membimbing masyarakat ke arah kehidupan dan 

penghidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka pembangunan 

manusia seutuhnya, mengembangkan dan mengkoordinasi jaringan pengusaha 
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muslim sehingga berkontribusi terhadap Muhammadiyah dan menjalin kemitraan 

dengan dunia usaha. 

Adapun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan antara lain : pertama 

mendirikan KOMANDAN (Koperasi Madani), dalam hal ini Majlis Ekonomi 

bekerja sama dengan majlis Dikdasmen, pembentukan koperasi tersebut bertujuan 

mensejahterakan tenaga pendidik yang ada di amal usaha pendidikan. Majlis 

mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pangan, sehingga nantinya para 

guru membutuhkan sembako bisa diperoleh dari koperasi tersebut, lalu 

keuntungan ada yang dikembalikan pada anggota dan ada yang dikontribusikan 

pada persyarikatan. 

 Pada saat ini upaya pembentukan koperasi tersebut dalam tahap sosialisasi. 

Kedua membuka usaha budidaya jamur merang dan jamur kuping, yang bertujuan 

membuka lapangan kerja dalam pada ini Majlis Ekonomi bekerja sama dengan 

Majlis Wakaf, karena menggunakan sebidang tanah di Kramatjati yang 

sebelumnya telah dimanfaatkan untuk menanam jati unggul. (namun musnah 

akibat banjir tahun 2000). Ketiga membuka koperasi simpan pinjam.
50

 

 

C. Bidang Tabligh 

Tabligh berarti manyampaikan Islam, untuk melakukan tabligh secara khusus 

dibentuklah Majlis Tabligh. Tugas dari majlis ini adalah membina kehidupan 

agama para anggota Muhammadiyah dan meluruskan kapada masyarakat dengan 

                                                
50 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profil Muhammadiyah 2005, h. 141.  



 xcvi 

cara menyelenggarakan kursus atau pengajian agama di luar sekolah bagi anak-

anak dan orang dewasa. Memberikan ceramah-ceramah agama kepada 

masyarakat baik dalam masjid maupun di luar masjid, menyelenggarakan 

pengajian bersama tentang agama, menerbitkan brosur-brosur tentang agama, 

menyampaikan siraman rohani kepada karyawan, dan sebagainya. Adapaun usaha 

Muhammadiyah dalam menggiatkan dakwah, antara lain dengan cara :
51

  

f. Mengadakan siaran agama Islam, dengan lisan, tulisan, khutbah, dan lain-lain. 

g. Mengumpulkan alim ulama dan orang-orang yang pandai untuk saling 

mensyi’arkan Islam, baik dalam teori dan praktek. 

h. Mengadakan pengajaran calon-calon Mubaligh. 

i. Menggiatkan pembangunan langgar (surau, mushalla) dan juga masjid serta 

memeliharanya.  

j. Mensyi’arkan putusan-putusan Majlis Tarjih kepada masyarakat melalui 

media-media lisan dan tulis.  

Muhammadiyah Jakarta Timur dalam upaya mensyi’arkan dakwahnya 

menggunakan dua metode, yaitu : metode bil lisan dan metode bil hal.  

Metode bil lisan adalah menyampaikan informasi atas pesan dakwah melalui 

lisan, yang ditempuh dengan cara menyelenggarakan pengajian-pengajian atau 

ceramah-ceramah dari rumah ke rumah dan juga di dalam masjid. Pengajian ini 

dilaksanakan 3-4 kali dalam sebulan, yang terbagi dalam minggu pertama: 

                                                
51 Yusuf Abdullah Puar, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah (Jakarta : Pustaka 

Antara, 1989) cet ke-1, h. 215.  
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Pengajian bagi wali murid dan para guru. Minggu kedua : Pengajian bagi para 

guru, pimpinan sekolah, pimpinan daerah, dan pimpinan Majlis Dikdasmen, yang 

membahas masalah sarana dan prasarana sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan 

lain-lain untuk kemajuan pendidikan sekolah Muhammadiyah di Jakarta Timur. 

Minggu ketiga : Pengajian yang diselenggarakan di RS Pondok Kopi yang 

didukung oleh Muhammadiyah, dan terbuka bagi masyarakat umum
52

. Minggu 

keempat : Pengajian bagi PDM, PCM, PRM, dan pimpinan amal usaha, yang 

membahas masalah perkembangan Muhammadiyah di Jakarta Timur dan upaya 

Muhammadiyah bagi pemberdayaan masyarakat Islam Jakarta Timur. Minggu 

Kelima : Pengajian Tarjih, yang membahas masalah-masalah hukum, dihadiri 

oleh PWM Jakarta, PDM, dan ahli hukum yang terkait dengan bidangnya masing-

masing. 

Metode bil hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata, antara lain berupa 

Sunatan masal, pemberian sembako, dan pengobatan gratis, membagikan hewan 

qurban, membagikan zakat, dan sebagainya.  

Pada wilayah Jakarta Timur keberhasilan dakwah dapat diketahui dengan 

adanya pelaksanaan Shalat Hari Raya di lapangan, pelaksanaan Aqiqah, 

penyederhanaan pengurus jenazah serta dapat diketahui dari sarana-sarana, yang 

ada pada wilayah tersebut, yakni sarana pendidikan dari tingkat TK sampai 

dengan Perguruan Tinggi, sarana kesehatan yang berupa Rumah Sakit dan 

Poliklinik, selain itu juga tampak dari masjid dan mushalla Muhammadiyah yang 

terdapat di Jakarta Timur ini.  

                                                
52 Untuk menarik perhatian masyarakat pada acara pengajian ini, masyarakat diberi snack dan 

minuman, selain itu diadakan pemeriksaan tensi darah dan pemberian multivitamin untuk 1 bulan 

secara gratis.  
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Dakwah Muhammadiyah ini diarahkan dalam rangka menemukan kembali 

dasar-dasar pokok ajaran Islam dengan menghilangkan unsur-unsur tambahan 

yang dianggap sebagai agama dan melepaskan diri dari sikap jumud, yang 

nantinya dapat mengaburkan nilai-nilai Islam yang murni. 

Dalam melaksanakan dakwahnya Majlis Tabligh 

menghadapi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya faktor umat Islam sendiri yang 

ajarannya masih bercampur dengan ajaran-ajaran di luar 

Islam, seperti animisme dan dinamisme, di tambah lagi 

dengan sikap taqlid terhadap guru atau kiyai, dan juga 

hambatan dari dalam sendiri para pengurus terkadang kurang 

giat dalam menjalankan amanah yang telah diberikan, 

sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan dakwah.
53
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Wawancara Pribadi, 17 Desember 2007.   



 xcix 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

B. Kesimpulan 

Masyarakat Jakarta Timur merupakan masyarakat yang majemuk baik dari 

segi Sosial, Budaya, Etnis dan Agama. Mayoritas masyarakatnya berasal dari 

Jawa, Sumatra dan NTB. Islam mendapat presentase terbesar agama yang dianut 

masyarakat ini, namun demikian pemahaman mereka cukup minim mengenai 

agama ini dan tidak sedikit dari mereka mencampuradukan antara Tradisi dan 

Hukum Agama. Muhammadiyah Jakarta Timur bermula dari Ranting Kramat 

yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai pedagang dan pegawai. 

Muhammadiyah Jakarta Timur telah berdiri pada tahun 1963 dalam bentuk 

Ranting Kramat. Sebelum secara resmi didirikan, pengajian dari rumah ke rumah 

telah diupayakan, diantaranya oleh Muhammad Basuni dan Muhammad Ali, isi 

dari materi-materinya adalah mengajak kembali pada ajaran Islam murni, 

berdasarkan Qur’an dan Sunah. 



 c 

Adapun faktor-faktor berdirinya Persyarikatan ini antara lain adalah 

pertama, kondisi Keagamaan masyarakat yang dianggap tidak lagi bersumber 

pada Al-Qur’an dan Hadis, sikap Taklid (ikut-ikutan) tanpa memahami maksud 

dan tujuan yang jelas, serta percaya pada Takhayul, Khufarat dan Bid’ah 

mendominasi kehidupan sebelum Muhammadiyah didirikan. Kedua, dalam hal 

Pendidikan masyarakat cukup memprihatinkan, karena banyak masyarakat 

Jakarta Timur yang menjadi buruh miskin, sehingga menyebabkan masyarakat 

Jakarta Timur semakin terbelakang dan sulit menerima Pembaharuan. Ketiga, 

kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan. Mayoritas masyarakat di 

wilayah tersebut dari golongan menengah ke bawah. 

Respon awal masyarakat Islam Jakarta Timur diperkenalkannya 

Muhammadiyah di Jakarta Timur, ada kalangan yang menyambut secara positif 

dan ada pula yang negatif. Reaksi positif, pertama datang dari kalangan yang 

sepaham dengan Muhammadiyah, yaitu mayoritas mereka berasal dari Sumatera, 

Jawa dan NTB. Kedua, dari kalangan masyarakat Jakarta Timur yang biasanya 

mereka sempat mengenyam pendidikan tinggi, jadi dengan mudah mereka 

menerima pembaharuan. Sedangkan reaksi negatif, pertama datang dari kalangan 

yang belum mengenal Muhammadiyah lebih dekat, mayoritas pada saat itu 

beberapa orang pendatang yang berasal dari Banten, yang menganggap aneh syiar 

yang dilakukan lembaga dakwah ini, mulai dari cemoohan hingga intimidasi 

terdengar pada awal pendiriannya. Kedua, mereka yang datang dari kalangan 

masyarakat pinggiran Jakarta Timur, yaitu mayoritas diantara mereka sedikit 
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sekali yang dapat mengenyam pendidikan tinggi dan masyarakat kelas bawah 

sehingga sulit menerima pembaharuan. Reaksi negatif ini terus berlanjut sampai 

pertengahan abad ke-20, akan tetapi dapat diredakan dengan diadakannya 

berbagai dialog keagamaan antara Muhammadiyah dengan masyarakat setempat. 

Reaksi terhadap Muhammadiyah oleh sebagian golongan Islam Indonesia, 

pada umumnya disebabkan karena perbedaan pendapat terhadap cara-cara 

pemahaman ajaran Islam, praktek-praktek ibadah dan perbedaan sikap dan 

pandangan-pandangan masalah sosial ataupun budaya. 

Melihat pada kondisi tersebut tentu bukan hal mudah bagi Perintis 

Muhammadiyah dalam mensyiarkan dakwahnya. Berbagai upaya dilakukan para 

Perintis dan juga warga Muhammadiyah dalam membenahi kondisi ini, yang 

antara lain membangun sarana pendidikan, sosial-ekonomi, serta keagamaan 

sebagai bentuk pemberdayaan bagi terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya. Muhammadiyah bersama dengan ortom-ortomnya: Pemuda 

Muhammadiyah, Aisyiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah dan Tapak Suci juga berupaya 

mentransformasikan nilai-nilai KeMuhammadiyahan sesuai dengan bidangnya.  

Adapun peran Muhammadiyah Jakarta Timur bagi pemberdayaan 

masyarakat Islam di Jakarta Timur yaitu melalui usaha-usaha bidang pendidikan, 

sosial, ekonomi dan juga tabligh. Dalam bidang pendidikan, menyadari 

pentingnya unsur-unsur pendidikan bagi pembinaan generasi muda bangsa maka 

Muhammadiyah sebagai suatu organisasi sosial keagamaan mendirikan sekolah-
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sekolah dalam rangka memberikan kesadaran dan kecerdasan Iman dan Taqwa 

(Imtaq) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) pada masyarakat yang 

sekaligus juga sebagai sarana dakwah dan melaksanakan misi mewujudkan 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bidang sosial, menyantuni fakir 

miskin, membagikan zakat, membagikan hewan qurban, mendirikan balai 

poliklinik, menyelenggarakna khitanan massal, dan sebagainya yang kesemuanya 

ini dijalankan menurut tuntunan agama Islam. Dalam bidang ekonomi, bertujuan 

mengupayakan kesejahteraan warga Muhammadiyah, dan secara umum bagi 

masyarakat Islam Jakarta Timur. Dan membimbing masyarakat ke arah 

kehidupan dan penghidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan dalam 

Bidang tabligh, membina kehidupan keagamaan para anggota Muhammadiyah. 

Demikianlah kesimpulan ini dibuat, dengan harapan tulisan ini dapat 

bermanfaat khusus bagi penulis pribadi dan pembaca serta seluruh masyarakat 

Islam pada umumnya. Amin. 
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A. HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK NANDI 

RAHMAN,SELAKU 

PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH 

JAKARTA TIMUR 2000-2005 

 

Pada hari senin 21 Mei 2007 di kantor SMK Muhammadiyah 6, Jl.KH. Ahmad 

Dahlan No. 20 

 

Tanya.  Kapan Muhammadiyah Jakarta Timur didirikan? 

Jawab.  Didirikannya pada tahun 1963 

Tanya.  Apa visi dan misinya? 

Jawab.  visinya, organisasi dakwah berdasar Qur’an dan Hadis. Sedangkan 

misinya, menjadikan Islam menjadi agama yang sebenar-benarnya. 

Tanya.  Siapakah tokoh-tokoh pendirinya? 

Jawab.  Pada perintisnya saat itu adalah Muhammad Basuni, Muhammad Ali, 

Muhammad Sulaiman dll 

Tanya.  Apa yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah di Jaktim? 

Jawab.  Latar belakang berdirinya Muhammadiyah di Jakarta Timur yaitu karena 

kultur setempat yang bertentangan dengan agama yaitu dengan 

pencampuradukan antara tradisi dan hokum agama. 

Tanya.  Bagaimana respon masyarakat pada awal didirikannya? 
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Jawab.  Respon awal menolak, namun lama kelamaan mulai diterima oleh 

masyarakat. 

Tanya.  Amal usaha apa saja yang telah dilakukan Muhammadiyah menuju 

perbaikan masyarakat Islam Jaktim? 

Jawab.  Yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah antara lain: SD 

M. 4 cabang Kramatjati, SD M. 23 cabang Utan Kayu, SD M. 24 cabang 

Rawamangun, SD M. 24 Filial cabang Duren Sawit, SLTP M. 4 cabang 

Kramatjati, SLTP M. 5 cabang Matraman, SLTP M. 18 cabang Matraman, 

SLTP M. 30 cabang Utan Kayu, SLTP M 31 cabang 39 cabang 

Pulogadung, SMU M. 4 cabang Kramatjati, SMU M. 11 cabang 

Rawamangun. 

Tanya.  Berasal dari manakah mayoritas masyarakat Muhammadiyah Jaktim? 

Jawab.  Mayoritasnya berasal dari Jawa, Sumatera dan NTB. 

Tanya.  Ada berapa jumlah cabang dan Ranting Muhammadiyah Jaktim? 

Jawab.  Jumlah cabang Muhammadiyah di Jaktim ada 8 cabang yang terdiri dari 

40 ranting, yaitu: 

 Cabang Rawamangun Pulogadung: Cakung Timur, Pulo Asem, Pulo 

Mas, Kampung Jembatan, Pulogadung, Rawaterate, Kayu Putih, 

Rawamangun, Pulo Gebang, Penggilingan dan Pisangan Timur 

 Cabang Matraman: Kayumanis Utara, Kayumanis Selatan dan Pisangan 

Timur. 

 Cabang Kramatjati: Cililitan, Cawang, Kebon Pala dan Kramatjati. 

 Cabang Duren Sawit: Perumnas Klender I-IV 

 Cabang Pondok Bambu: Pondok Bambu I-III 

 Cabang Jatinegara: Kampung Melayu, Bidara Cina dan Cipinang Besar 

Utara. 

 Cabang Utan Kayu: Rambutan, Jeruk Kramat Asem dan Angsana. 

 Cabang Ciracas: Ciracas, Cibubur, Kelapa Dua Wetan dan Susukan. 
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Tanya.  Permasalahan apa saja yang muncul pada masyarakat Islam 

Muhammadiyah Jaktim? 

Jawab.  Permasalahan yang sering muncul adalah masalah pemahaman 

Keagamaan. 

 

 

 

   Interviewee     Interviewer 

 

 

 

 

 

( Drs. H. Nandi Rahman )    (Mahyuni) 
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HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK SANDI IRAWAN, SELAKU 

SEKRETARIS PDM JAKARTA TIMUR 2000-2005 

 

Pada hari Selasa 27 Maret 2007 di kantor PDM Jakarta Timur 

 

Tanya.  Bagaimana hubungan Muhammadiyah dengan lembaga dakwah lainnya? 

Jawab.  Hubungannya sangat baik yaitu bermitra, ketika punya program, sama-sama 

melaksanakan program itu sehingga sama-sama bergerak. Kaitannya 

dipadukan pada lembaga FKLD, menyamakan visi dan misi secara tepat 

sasaran. 

Tanya.  Bentuk kerjasama apa yang pernah dilakukan? 

Jawab.  Dalam hal pembinaan keimanan dan pelatihan-pelatihan da’i. 

Tanya.  Apakah Muhammadiyah Jaktim dalam menjalankan amal usahanya 

bekerjasama dengan Instansi Pemerintah, dalam bentuk apa? 

Jawab.  Ada kerjasama tentu jelas, Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga 

sosial-keagamaan selalu memberi koreksian serta usulan pada Pemerintah. 

Disisi lain Pemerintah jika ada hal-hal yang ingin diputuskan berdialog 

terlebih dahulu dengan lemaga-lembaga dakwah, karena kebijakan yang 

diambil untuk kepentingan bersama. 

Tanya.  Bagaimana seseorang bisa dikatakan anggota dan simpatisan, apakah ada 

kualifikasi tertentu? 

Jawab.  Jika anggota sudah jelas ditandai dengan nomor kartu anggota, dan untuk 

menjadi anggota tidak bisa secara langsung, harus melalui pertimbangan-

pertimbangan dari cabang, sebelumnya dilihat dulu: berasal dari ranting 

mana, bagaimana aktifitasnya, bagaimana loyalitasnya setelah masuk 

organisasi ini setelah itu barulah cabang dapat merekomendasikan orang 

tersebut dan dapat mengisi formulir permohonan menjadi anggota 
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Muhammadiyah yang ditujukan pada PP Muhammadiyah Yogyakarta. Lain 

halnya dengan simpatisan, bukan anggota Muhammadiyah yang sifatnya 

hanya mengikuti. 

Tanya.  Berasal dari manakah sumber dana Muhammadiyah Jaktim? 

Jawab.  Muhammadiyah secara rutin dalam AD ada iuran anggota, ditambah dengan 

donatur yang tidak mengikat 

Tanya.  Menurut Bapak apakah Muhammadiyah Jaktim telah berhasil membawa 

perubahan ke arah kesejahteraan bidang sosial-keagamaan pada masyarakat 

Islam Jaktim? 

Jawab.  Hampir mendekati harapan yang diinginkan, namun demikian kami tetap 

melakukan upaya-upaya perbaikan menuju masyarakat yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

   Interviewee     Interviewer 

 

 

 

 

 

(H. Sandi Irawan, SH)    (Mahyuni) 
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HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK DRS.AHMAD H.ABUBAKAR 

SELAKU PIMPINAN MAJIS DIKDASMEN PDM 

JAKARTA TIMUR 2000-2005 

Pada hari Senin 17 Desember 2007 di kantor PDM Jakarta Timur 

 

 

Tanya.  Sejak kapan bapak aktif pada persyarikatan Muhammadoyah di Jaktim? 

Jawab.  Saya aktif di persyarikatan ini sejak tahun 1982. 

Tanya. Bagaimana respon masyarakat pada awal pendirian sekolah-sekolah 

Muhammadiyah? 

Jawab.  Cukup baik, walaupun pada awalnya kurang menerima karena belum 

dikenal secara luas, masih sedikit muridnya dan masyarakt masih takut 

diajak beragama Islam secara benar. 

Tanya.  Apakah yang membedakan sekolah Muhammadiyah dengan sekolah swasta 

lainnya. 

Jawab.  Yang membedakan yaitu naksud dan tujuannya. Sekolah Muhammadiyah 

bertujuan membentuk manusia muslim, berakhlak mulia, percaya pada diri 

sendiri dan beguna bagi masyarakat dan Negara. 

Tanya.  Apakah para murid selain kegiatan belajar juga dibina pembentukan kader 

Muhammadiyah? 

Jawab.  Ya, karena sekolah-sekolah Muhammadiyah terdapat kurikulum Ke-

Muhammadiyahan, yang didalamnya berisi tentang sejarah berdirinya 

Muhammadiyah, struktur organisasi dari tingkat pusat hingga tingkat 
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ranting serta syarat-syarat didirikannya. Dan juga diajarkan adab-adab 

ajaran Islam, diantaranya mengenai pakaian, menjenguk orang sakit, takziah 

dan sebagainya. Selain itu juga terdapat pembinaan berorganisasi melalui 

IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) yang dulu dikenal dengan IPM 

(Ikatan Pelajar Muhammadiyah). 

Tanya.  Hambatan apa saja yang dirasakan Majlis Dikdasmen bagi kemajuan 

pendidikan dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah? 

Jawab.  Hambatannya antara lain: pertama, kurangnya pendanaan menjadi hambatan 

utama bagi kemajuan sekolah-sekolah Muhammadiyah. kedua, mengenai 

sarana dan prasarana yang belum memadai. Ketiga, belum adanya 

kurikulum yang tersusun oleh Majlis DIKDASMEN Wilayah dan Pimpinan 

Pusat untuk seluruh bidang studi. Dan keempat kurangnya loyalitas kepada 

Persyarikatan Muhammadiyah. 

Tanya.  Dan bagaimana upaya Majlis dalam mengatasi pemasalah ini? 

Jawab.  Diantaranya adalah memberdayakan dana yang ada, dan mencari donatur 

baik dari Pemerintah maupun Instansi. 

Tanya.  Apa saja upaya sekolah-sekolah Muhammadiyah terhadap pemberdayaan 

bagi masyarakat Jaktim? 

Jawab.  Yaitu dengan cara mengubah pandangan masyarakat yang tadinya takut dan 

khawatir terhadap suatu pembaharuan ini (Muhammadiyah) yang dianggap 

agama baru, membiasakan para anak didik untuk kultum, sebagai latihan 

tampil di tengah-tengah masyarakat, memberi tanggung jawab mengurus 

hewan qurban, mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah dari pelajar dan 

ke pelajar itu sendiri, melaksanakan peringatan hari besar Islam dan 

mengajak masyarakt untuk melaksanakan sholat Hari Raya di Lapangan. 
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Tanya.  Bagaimana sejarah berdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jaktim? 

Jawab. 

1. SD Muhammadiyah 4 

Didirikan pada tahun 1975 yang berlokasi di Kramatjati. Sebagaimana diketahui 

bahwa kondisi di daerah ini dapat dikategorikan daerah kumuh, karena 

penghuninya rata-rata kaum buruh kasar. Sarana pendidikan waktu itu belum ada 

sehingga anak-anak belajar agama hanya di rumah para ustadz, sedangkan untuk 

sekolah umum mereka harus menyebrang ke daerah Cawang atau Taman Harapan 

karena disanalah baru ada sekolah umum. Pelopor berdirinya sekolah ini adalah: 

SA Basjari, A. Kusairi, Muhammad Icang dll. 

2.  SD Muhammadiyah 23 

Sekolah ini didirikan pada tanggal 12 maret 1968 dengan luas 450 m2. karena 

dana yang yang terbatas untuk perbaikan gedung yang sudah rusak belum dapat 

ditanggulangi, sehingga gedung ini sampai sekarang terlihar parah sekali dan 

tidak layak pakai. Yang mempelopori berdirinya sekolah ini adalah: Muchlis Ali 

SH, Ismail Hardjono SA, Muhammad Yunus dan Slamet (alm). 

3.  SD Muhammadiyah 24, SLTP Muhammadiyah 31 dan SMU Muhammadiyah 11   

Sekolah ini terletak di Jl. Balai Pustaka No.2 merupakan sebuah sekolah yang 

akhir-akhir ini sangat maju pesat. Ini ditandai dengan jumlah siswa dan NEM 

yang kompetitif. Dan sekarang status sekolah disamakan. Berdirinya sekolah ini 

tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan sekolah yang 

bernuansa Islami. Pelopor berdirinya sekolah ini adalah Drs.Nawas Risa, Drs. 

Jasin Bale dan Drs. Ujang Rofi’i. 

4.  SLTP Muhammadiyah 4 dan SMU Muhammadiyah 4 



 cxiv 

 Berdirinya SLTP Muhammadiyah 4 pada tanggal 1 Agustus 1959, sedangkan 

SMU Muhammadiyah 4 pada tahun 1964 yang terletak di Jl. Dewi Sartika No. 

316a Cawang Jakarta Timur. Adapun tujuan dari sekolah ini adalah memberikan 

kesempatan untuk bersekolah, membekali anak didik dengan pengetahuan agama 

dan menyempurnakan dan memadukan antara pengetahuan umum dengan 

pengetahuan agama.  

5.   SLTP Muhammadiyah 5 dan SMK Muhammadiyah 6 

Sekolah ini beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.2 Matraman Jakarta Timur. 

Keadaan jumlah siswa setiap tahun tetap stabil. Fasilitas sekolah yang memadai 

seperti: masjid berlantai dua, perpustakaan, laboratorium, koperasi, lapangan olah 

raga, klinik dan kantin. Sekolah ini berdiri pada tahun 1990. 

6.   SLTP Muhammadiyah 30 

Sekolah ini bermula dari wakaf tanah seorang anggota Muhammadiyah (Bpk. 

Hermanto Pane) seluas 550 m2 sekolah ini didirikan. Pelopor berdirinya sekolah 

ini adalah PCM Rawamangun dan ditempatkan di penggilingan Cakung dengan 

jumlah murid awal tahun ajaran 1990/1991 yaitu hanya 6 orang.  

7.   SLTP Muhammadiyah 39 

Berdirinya sekolah ini adalah keikutsertaan dan semangat Dikdasmen dalam 

mendirikan sekolah ini yaitu yang terletak di Jl. Marmer No.7 Kayu Putih Jakarta 

Timur pada tahun 1991 dengan luas awal 511 m2 dan sekarang sudah menjadi 

1113 m2. dengan bangunan cukup memadai, permanen yang terdiri dari dua 

lantai. Pelopor berdirinya sekolah ini adalah PRM Kayu Putih pada saat 

kepemimpinan H. Syahrial Sain, pendirinya H. Mansoer Sa’dy yang saat itu 

sebagai ketua bagian Dikdasmen. 

8.   SMU Muhammadiyah 12 
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SMU Muhammadiyah ini didirikan pada bulan Agustus 1982 oleh Pengurus 

Muhammadiyah Cabang Matraman. Sekolah ini didirikan dengan alasan 

kurangnya SMU di sekitar kecamatan Matraman, tersedianya gedung yang bisa 

dipakai dan menampung tamatan SMP yang ada di sekitar kecamatan Matraman. 

9.   SMU Muhammadiyah 23 

SMU ini yang berlokasi di Jl. Delima II Perumnas Klender berada di tengah-

tengah pemukiman perumahan Perumnas Klender, Perumahan Pondok Kopi, 

Perumahan Pondok Kelapa dan Perumahan Malaka Asri. Di tengah-tengah 

penduduk ini belum ada sekolah Muhammadiyah atau sekolah-sekolah yang 

bercirikan Islam, sementara mayoritas penduduk adalah beragama Islam. Maka 

pada tanggal 13 September sekolah ini didirikan dengan luas 2000 m2 dan 

pelopor berdirinya sekolah ini adalah: Adjuhri Siin, BA(ket. PCM alm), Abu 

Bakar Abidin, Salichun dll. 

 

Tanya.  Menurut Bapak apakah sekolah Muhammadiyah yang tersebar di Jakarta 

Timur masih cukup diminati oleh masyarakat? 

Jawab.  Ya, mereka mengukur dari tingkat kedisiplinan, prestasi belajar-mengajar, 

manajemen sekolah dan juga kegiatan nyata yang diterapkan pada anak 

didik baik lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu masyarakat 

juga memandang pendidikan agama pada sekolah ini pelajaran yang lebih 

banyak. 

 

    Interviewee     Interviewer 

 

 

 

(Drs. Ahmad H. Abubakar)    (Mahyuni) 
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HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK DRS.H.SOLIHIN DAHLAN 

SELAKU PIMPINAN MAJLIS TABLIGH  

PDM JAKARTA TIMUR 2000-2005 

Pada hari Senin 17 Desember 2007 di Kantor PDM Jakarta Timur 

 

Tanya.  Menurut Bapak, apakah makna Majils Tabligh dalam perspektif 

Muhammadiyah 

Jawab.  Majlis ini bertujuan mengelola pengajian-pengajian yang berkaitan dengan 

dakwah Islam dan meluruskan atau mereformasi ajaran Islam pada yang 

sebenar-benarnya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Dan melihat kondisi 

masyarakat pada saat ini dalam melaksanakn ibadahnya dan kegiatan sehari-

hari telah tercampur dengan kepercayaan roh-roh halus atau benda-benda 

yang tidak ada dasarnya di ajaran Islam. Tahayul, khufarat dan bid’ah yang 

melekat sulit dihilangkan. Dalam melaksanakan kegiatannya Majlis Tabligh 

berhubungan erat dengan Majlis Tajrih, yang didalamnya terdapat ahli 

tafsir, fiqih, hadis dan sebagainya yang berfungsi sebagai pengelola hukum 

bagi permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat. Dan setelah 

ada keputusan suatu permasalahn oleh Majils Tabligh disebarluaskan 

dengan menyampaikan aspirasi dari Muhammadiyah dan menyampaikan 

pemecahan permasalahan pada masyarakt lewat pengajian atau ceramah di 

masjid. 

Tanya.  Metode-metode apa saja yang digunakan Majlis Tabligh, dan metode apa 

yang lebih efektif? 

Jawab.  Ada dua macam metode yang digunakan, yaitu pertama metode Bil Lisan, 

yang berupa ceramah di pengajian atau di masjid. Pengajian ini 

dilaksanakan 3 sampai 4 kali dalam sebulan. Pengajian pertama, pengajian 
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bagi wali murid dan para guru. Minggu kedua, pengajian bagi para 

Pimpinan sekolah, Pimpinan Daerah dan Dikdasmen. Minggu ketiga, 

pengajian bagi PDM, PCM, PRM dan Pimpinan amal usaha. Dan minggu 

keempat pengajian khusus tajrih, yang membahas masalah-masalah hukum, 

yang dihadiri oleh PWM Jakarta, PDM dan ahli hukum yang terkait dengan 

bidangnya masing-masing. Kedua metode Bil Hal, yaitu metode berupa 

perbuatan seperti pemberian sembako, sunatan masal, pengobatan gratis 

dall. Dan penggunaan metode Bil Hal lah yang paling efektif. 

Tanya.  Apa saja hambatan Majlis dalam berdakwah? Dan bagaimana solusinya? 

Jawab.  Salah satu hambatan yang dihadapi dalam berdakwah yaitu pada masyarakat 

yang tingkat pendidikannya rendah, sehingga sulit menerima pembaharuan 

(Muhammadiyah). Solusinya adalah perlu dilakukan pendekatan dengan 

masyarakat dalam bersyi’ar. 

Tanya.  Menurut Bapak, permasalahan apa saja yang kini tengah melanda umat 

Islam, dan bagaimana solusinya? 

Jawab.  Selain usaha pengrusakan moral, ada juga pengrusakan terhadap akidah, 

seperti kristenisasi, melalui pemberian sembako, pendanaan sekolah dll. 

Solusinya adalah dengan cara kita mengimbau pada masyarakat untuk selalu 

waspada terhadap upaya-upaya tersebut. 

 

 

 

   Interviewee     Interviewer 

 

 

 

 

 

(Drs. H. Solihin Dahlan)    (Mahyuni) 
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Tabel 1 

Banyaknya Wanita Tuna Susila di Jakarta Timur  

B. Pada Tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 

 

No Tahun WTS 

1. 2001 386 

2. 2002 1.089 

3. 2003 1.140 

4. 2004 1.141 

 

D. Sumber: BPS Kotamadya Jakarta Timur 2005 

 

 

Tabel 2 

 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lap. Usaha 2001-2004 

 

No Sektor 2001 2002 2003 2004 

1. Pertanian 5,89 -0,58 5,33 6,58 

2. Industri 

Pengolahan 

3,76 3,46 3,64 5,12 

3. Listrik. Gas dan 

Air 

5,76 2,67 7,43 13,68 

4. Bangunan 2,18 1,01 3,33 5,39 

5. Perdagangan, 

hotel dan Restoran 

1,17 4,46 4,72 7,56 

6. Pengangkutan dan 

Komunikasi 

7,10 6,02 4,74 1,38 

7 Keuangan, 

Persewaan dan 

Jasa Perusahaan 

2,66 3,61 4,94 6,56 

8 Jasa-Jasa 3,61 4,06 4,18 5,63 

 PDRB 3,22 3,60 4,23 5,75 
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Sumber: BPS Kotamadya Jakarta Timur 2004 

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto 
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Tabel 3 

C. Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta pada tingkat 

SD SMP dan SMA di Jakarta Timur 

Tahun 2002-2004 

No Tahun SD SMP SMA 

1. 2002 465 121 84 

2. 2003 612 152 98 

3. 2004 737 244 120 

Sumber: Sudin pendidikan Dasar, Menengah dan Atas 2005 

D.  

Tabel 4 

E. Banyaknya Fasilitas Peribadatan di Jakarta Timur 

Pada tahun 2000-2004 

 

No Tahun Masjid Gereja Kelenteng Vihara 

1. 2000 700 135 4 9 

2. 2001 720 135 4 9 

3. 2002 742 135 4 9 

4. 2003 791 135 4 9 

5. 2004 802 135 4 9 

 

E. Sumber: Sudin Birtal Kesos Jakarta Timur 2005 

 

Tabel 5 

F. Data Sekolah Mmuhammadiyah di Jakarta Timur 

No SD 

Muhammadiyah 

SMP 

Muhammadiyah 

SMA 

Muhammadiyah 

1. SD M. 4 SMP M. 4 SMA M. 4 

2. SD M. 23 SMP M.5 SMA M. 11 

3. SD M. 24 SMP M. 18 SMA M. 12 

4. SD M.4 SMP M. 30 SMA M. 23  

5.  SMP M. 31 SMK M.6 

6.  SMP M. 39  

F. Sumber: Profil Sekolah Muhammadiyah Jakarta Timur 
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Tabel 6 

G. Data Sekolah Muhammadiyah hingga tahun 2000 

No Nama Sekolah Jumlah Guru Jumlah Siswa 

1. SD M. 4 12 113 

2. SD M. 23 10 72 

3. SD M. 24 31 847 

4. SMP M. 4 22 237 

5. SMP M. 5 28 509 

6. SMP M. 38 17 187 

7 SMA M. 4 41 600 

8. SMP M. 11 33 101 

9 SMK M. 6 31 521 

Sumber Profil Sekolah Muhammadiyah Jakarta Timur 2000 

 

Tabel 7 

Data SD SMP dan SMA Negeri dan Swasta sebelum berdirinya Muhammadiyah 

Di Jakarta Timur 

Tingat 

Pendidikan 

Sekolah Gedung Guru 

SD 

Negeri 

Swasta 

 

1 

4 

 

1 

4 

 

8 

30 

SMP 

Negeri 

Swasta 

 

3 

6 

 

3 

6 

 

21 

47 

SMA 

Negeri 

Swasta 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

15 

7 
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Tabel 8 

 

Data Perkembangan Tempat Pelaksanaan Sholat Hari Raya 

Tahun Tempat 

1997-2000 Terminal Bus Cililitan 
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