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AHUN ini, 2015, Muhammadiyah

akan melaksanakan hajatan besar,

muktamar di Makassar. Ini merupa-k-

an muktamar yang memiliki makna sangat

strategis, karena dilaksanakan sebagai tindak

lanjut dari muktamar satu abad lima tahun lalu.

Ketika muktamar satu abad dikatakan sebagai

melintasi zaman, maka dalam muktamar ini

harus dipikirkan secara serius isi dan proyeksi

agar Muhammadiyah mampu menjadi harapan

umat dalam memecahkan berbagai permasalah-

an Islam dan kemasyarakatan, bukan hanya

lokal, regional tapi juga dunia internasional. 

Artinya Muhammadiyah harus melakukan

reorientasi dari pembangunan fisik amal usaha

menjadi pembangunan manusia, terutama per-

kaderan ulama, pemikir dan pemimpin Islam.

Kehadiran ulama, pemikir dan pemimpin Mu-

hammadiyah di panggung sejarah sepanjang

satu abad lalu telah diakui secara nasional bah-

kan internasional, namun kini mereka terasa

langka. 

Muhammadiyah memiliki ribuan amal usaha

pendidikan, rumah sakit, panti asuhan dan amal

usaha lainnya, namun sayangnya sebagian ma-

sih terjebak pada rutinitas formal dan kurang

berkualitas. Ribuan pendidikan Muhammadiyah

yang seharusnya banyak mencetak kader ulama,

pemikir dan pemimpin Islam dan Muhammadi-

yah masa depan ternyata belum memenuhi ha-

rapan. Di samping itu, pemanfaatan peluang

beasiswa studi lanjut bagi para kader, baik dari

pemerintah Indonesia maupun luar negeri be-

lum terurus dan terorganisir dengan baik.

Ada tiga agenda penting yang perlu mendapat

perhatian Muhammadiyah dalam mengisi dan

memproyeksi abad kedua ini, manakala ingin

tetap eksis menjadi gerakan pembaharuan

Islam. Tiga agenda ini fokus pada pengembang-

an kader Muhammadiyah untuk menjadi ula-

ma, pemikir dan pemimpin Islam masa depan

yang memiliki pengaruh luas di atas pentas na-

sional bahkan dunia Islam. Ulama, pemikir dan

pemimpin yang dimaksud adalah mereka yang

mengerti ruh dan nilai ajaran Islam yang mo-

dern, moderat dan gagah sebagaimana dipa-

hami Muhammadiyah, sehingga mereka berju-

ang membawa panji-panji kebenaran dan ke-

modernan sekaligus.

Pertama, reorientasi pendidikan Muhamma-

diyah. Pendidikan Muhammadiyah yang ada

harus dijadikan sebagai wahana penanaman

visi dan misi Islam dan kaderisasi pemimpin

Islam dan Muhammadiyah masa depan. Pendi-

dikan harus dijauhkan dari pragmatisme sesaat

dan didekatkan dengan cita-cita awal dan ideolo-

gi Muhammadiyah dalam mendirikan pendi-

dikan. Pendidikan dalam Muhammadiyah tidak

bisa dipisahkan dengan visi, misi dan tujuan

berdirinya Persyarikatan, ia adalah alat dakwah

dan pengembangan umat, dan lebih dari itu juga

adalah kaderisasi pemimpin Islam masa depan.

Meskipun demikian, pendidikan Muhammadi-

yah juga sebagai pelayanan terhadap seluruh

umat Islam bahkan seluruh umat manusia.

Siapa saja boleh masuk dan dididik di dalam-

nya, dan Muhammadiyah tetap memiliki misi

memberi pencerahan kepada mereka.

Kedua, masifikasi pendidikan khusus pengka-

deran ulama dan pemimpin. Dengan jumlah

warga dan amal usaha yang sangat besar, Mu-

hammadiyah membutuhkan banyak ulama,

pemikir dan pemimpin yang memiliki kualitas

mumpuni. Pendidikan pengka-

deran ulama dan pemimpin umat

saat ini sangat kurang, padahal

di tangan merekalah masa depan

Muhammadiyah dan Islam Indo-

nesia ini dipertaruhkan. Kegagal-

an pendidikan formal Muham-

madiyah melahirkan kader ula-

ma dan pemimpin, membuat se-

bagian tokoh Muhammadiyah

melirik pesantren. Usaha masi-

fikasi pendidikan perkaderan ini

kemudian dianggap bisa terlak-

sana apabila Muhammadiyah

mendirikan banyak pesantren se-

bagai ‘kawah candradimuka’ per-

kaderan ulama yang terdapat pa-

da seluruh jenjang pendidikan,

dasar hingga perguruan tinggi

dan ada pada seluruh wilayah

dan daerah Muhammadiyah.

Usaha besar ini harus direncana-

kan, dilaksanakan dan dievaluasi secara kon-

tinyu, terprogram dan tersistem dengan baik.

Dan ini membutuhkan pengelola tersendiri agar

sesuai harapan, dan karenanya kehadiran ma-

jelis pesantren menjadi sebuah keharusan.

Ketiga, pengelolaan peluang beasiswa studi

lanjut bagi kader Muhammadiyah. Seiring de-

ngan banyaknya peluang studi lanjut pada selu-

ruh jenjang pendidikan, dalam dan luar negeri,

seharusnya kader Muhammadiyah sigap meng-

ambil peluang tersebut. Namun terdapat dua

kendala yaitu peluang beasiswa tersebut hanya

bisa diakses adanya kerja sama dan didorong

‘orang kuat’. Sehingga perlu penyiapan kader

Muhammadiyah agar mampu bersaing dalam

kompetisi tersebut. Kedua masalah ini bisa dise-

lesaikan dengan sebuah pengelola yang ditugas-

kan khusus merencanakan, mempersiapkan

dan mengelola  penyiapan kader Muhammadi-

yah dalam mengambil setiap kesempatan bea-

siswa studi lanjut. ❑ - k

*) Ghoffar Ismail, Ketua Divisi Organisasi

dan Kaderisasi Majelis Tarjih dan Tajdid

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Dosen

Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.

Pengkaderan Ulama Muhammadiyah

Ghoffar Ismail

KK
ETIKA kisruh terjadi tepat di jan-

tung pemerintahan Kraton Ngayog-

yakarta Hadiningrat, para bangsa-

wan pun dipaksa bergerak demi menjaga kepen-

tingan politik masing-masing. Menariknya, para

aktor yang ditasbihkan sebagai penjaga utama

tradisi seperti kehilangan ke-Jawa-an saat me-

lancarkan manuver politik terbarunya.

Budaya Jawa, terutama yang berada di dalam

batas wilayah pengaruh priyayi seperti halnya

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki

ciri khas yang telah lekat selama berabad lama-

nya. Antropolog Clifford Geertz dalam karyanya

yang termasyhur’ëAgama Jawa’ (1985) mendes-

kripsikan ekspektasi perilaku tersebut. 

Tindak tanduk khas priyayi yang dikenal te-

nang dan tidak tergesa-gesa itu bukan tanpa

maksud. Sikap itu merupakan bentuk perta-

hanan diri. Pilihan perilaku halus mencegah

khalayak dan lawan bicara mengetahui apa

yang sesungguhnya menjadi pikiran dan

kerisauan dalam hati priyayi. Dengan sesedikit

mungkin membuka diri, priyayi membangun

benteng di sekitar perasaannya sekaligus men-

ciptakan imaji sebagai orang bijaksana dan ti-

dak bisa dipandang remeh.

Agaknya karakter-karakter tersebut semen-

tara ditanggalkan. Kedua kubu yang bertikai

dalam polemik suksesi pemimpin Kraton Yogya-

karta sama-sama menunjukkan manuver yang

begitu gesit. Saking tergesa, banyak masyarakat

Yogya terheran menyaksikan pentas politik ter-

sebut.

Hanya selang waktu beberapa hari, Sri Sultan

HB X mengeluarkan dua sabda sekaligus. Isinya

sama sekali bukan remeh, namun gaungnya ter-

kesan ditutup-tutupi. Ini di luar kebiasaan Sul-

tan yang kerap terlebih dulu melempar wacana

ke publik sebelum mengambil langkah politik. 

Contohnya saat ia maju sebagai kandidat ca-

lon Presiden RI tahun 2009 lalu. Atau menjelang

ramai-ramai perjuangan mempertahankan sta-

tus keistimewaan Yogyakarta beberapa tahun

sebelumnya, Ngarsa Dalem sempat menyata-

kan tidak lagi bersedia melanjutkan perpan-

jangan masa jabatannya sebagai Gubernur DIY.

Di sisi lain, para adik lelaki Sultan bergerak

tidak kalah cepat. Sejumlah makam leluhur

kompak diziarahi setiap ada perkembangan

situasi. Di media massa, para penentang sabda-

raja itu rajin memberikan penjelasan. Bahkan

dalam satu kesempatan, para pangeran me-

mintakan maaf kepada leluhur atas tindakan

Sri Sultan HB X yang dianggap khilaf. Tuduhan

ini bukan main. Pangeran Jawa blak-blakan

menyatakan rajanya berlaku keliru.

Era Digital

Sejumlah faktor bisa diprediksi menjadi pe-

nyebab pergeseran tren laku Sultan dan para

bangsawan Kraton. Pertama, kemajuan teknolo-

gi digital. Sulit dipungkiri, kemajuan teknologi

informasi mempengaruhi seluruh aspek kehi-

dupan manusia. Agaknya Kraton sulit menghin-

dar. Rentetan peristiwa kisruh suksesi Kraton

kini diliput secara real time. Masyarakat luas

pun bisa mengikuti perkembangan dari detik ke

detik. Jika lambat, niscaya akan tertinggal da-

lam lomba pembentukan opini publik. Atau

malah dituding sengaja membiarkan suasana

serba tidak jelas.

Faktor kedua, masih terkait, yaitu desakan

untuk membangun dukungan publik. Bergumul

dalam ruang demokratis, bangsawan Kraton ti-

dak lagi bisa semata-mata mengandalkan keku-

atan di sisi dalam benteng istana. Mereka juga

harus beradu untuk memenangkan hati masya-

rakat Yogyakarta.

Terakhir, adanya keterkaitan dengan entitas

politik superior, yaitu Pemerintah Republik

Indonesia. Berbeda dengan masa lalu, saat ini

Kraton dan jabatan Sultan sulit lepas dari poli-

tik formal dan regulasi tingkat pusat. Naif jika

memandang polemik ini sebagai permasalahan

internal keluarga belaka.

Kehilangan Keistimewaan?

Pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa dipe-

tik dari manuver dan komunikasi politik para

aristokrat tanah Jawa itu? Apakah lantas ka-

rakter khas Yogyakarta sudah tidak lagi rele-

van? Satu hal yang pasti, Kraton mau tidak mau

harus mengikuti perkembangan zaman. Bukan

berarti kehilangan pegangan budaya. Melain-

kan beradaptasi dan mengambil manfaat dari

dunia yang terus bergerak dinamis.

Hal yang lebih penting justru datang dari

kawula alit. Pilihan ada di tangan masyarakat

Yogya, bagaimana reaksi yang harus diberikan

terhadap seluruh proses ini. Budaya adiluhung

yang diusung masyarakat Kota Pelajar akan di-

uji benar. Para bangsawan harus menahan diri

untuk tidak mengusik kedamaian masyarakat

di bawah hanya demi kepentingan politik sem-

pit. Institusi lain seperti LSM dan media massa

juga mesti berperan aktif, untuk tidak mem-

perkeruh keadaan. ❑ - k

Niti Bayu Indrakrista, Mahasiswa S2 Ju-

rusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.

Komunikasi Politik Aristokrat Kraton
Niti Bayu Indrakrista

Rayi Dalem ingin hubungan dengan Sultan kembali

normal.

-- Lho, siapa yang mengajak bertengkar?

***

UU Pilkada, PDIP setuju tak ada revisi.

-- Soalnya Pilkada serentak makin dekat.

***

Tak ada izin impor beras plastik dari China.

-- Kalau hanya plastiknya mungkin diizinkan.

Mengoptimalkan Serapan Danais
PENCAIRAN dana keistimewa-

an (danais) tahap kedua sebesar Rp

301 miliar atau 55 persen dari pagu

Rp 547,5 miliar kembali terlambat.

Keterlambatan ini sama sekali ti-

dak terkait dengan masalah Sabda-

raja yang dikeluarkan Sri Sultan

HB X, melainkan karena serapan

danais tahap I sebesar Rp 136,8 mi-

liar baru terealisasi Rp 65, 66 miliar

atau 25 persen. Padahal, paling ti-

dak, serapannya harus mencapai 80

persen. Akibatnya, Pemda DIY baru

bisa mencairkan danais tahap II ini

pada akhir Juni 2015.

Tersendatnya danais memang

bukan hal baru bagi DIY, karena se-

belumnya juga mengalami hal seru-

pa dengan penyebab yang sama pu-

la, yakni rendahnya serapan atau

realisasi penggunaan dana. Kita

tentu tak bisa menyalahkan peme-

rintah pusat karena penyebabnya

ada pada kita sendiri. Seandainya

serapan danais sesuai target, nis-

caya tak akan pernah terjadi keter-

lambatan pencairan. Toh dana ter-

sebut tetap dianggarkan pemerin-

tah pusat dan tidak akan dialihkan

ke pos yang lain. 

Justru dengan seringnya terlam-

bat dalam pencairan inilah kita

harus introspeksi mengapa serapan

penggunaan danais selalu rendah,

bahkan kurang dari lima puluh

persen. Bila kita telusuri, paling ti-

dak ada dua hambatan yang me-

nyebabkan pencairan danais men-

jadi seret. Pertama terkait dengan

tingkat serapan yang rendah lan-

taran faktor teknis administrasi,

misalnya menyangkut proses lelang

dan pengadaan tanah yang membu-

tuhkan waktu cukup lama dan ti-

dak bisa dipercepat. Contoh kon-

kretnya, proses pembebasan tanah

proyek JJLS senilai Rp 31 miliar,

dan beberapa kegiatan lain yang

belum akan dicairkan seperti Seka-

ten Rp 3 miliar, serta revitalisasi

sumbu filosofi yang masih dalam

tahap perencanaan. Sedang pro-

blem kedua menyangkut kesiapan

SDM dalam mengelola dana dalam

jumlah besar, utamanya yang ada

di kabupaten/kota.

Untuk yang disebut pertama, kita

tentu masih bisa memahami kare-

na persoalannya tidak sederhana

dan butuh waktu. Apalagi me-

nyangkut pembebasan tanah yang

prosedurnya relatif berbelit sehing-

ga tak segera tuntas. Sedang per-

soalan kedua, yakni SDM, tentu ti-

dak kalah pentingnya karena bila

dana tersebut salah kelola bisa ber-

ujung pada temuan BPK dan

bergulir hingga ke ranah hukum.

Karena itu, kita mendorong Pem-

da DIY untuk terus menerus mem-

beri arahan semacam bimtek kepa-

da kabupaten/kota agar mampu

mengelola dana secara efisien dan

profesional, sehingga tidak menim-

bulkan masalah di kemudian hari.

Lebih penting lagi adalah peng-

awasan secara internal, melalui BP-

KP, agar danais benar-benar digu-

nakan sesuai peruntukannya. Kita

tidak ingin BPKP atau instansi ter-

kait yang punya kompetensi di bi-

dang pengawasan keuangan hanya

bergerak setelah terjadi penyim-

pangan penggunaan dana. Justru

yang diutamakan adalah aspek

pencegahan, yakni jangan sampai

danais disalahgunakan.

Jika pengawasan berjalan efektif,

kita yakin pengguna anggaran di

kabupaten/kota tidak akan ragu-

ragu menyerap danais sesuai target

atau kebutuhan yang dicanangkan.

Dengan demikian, serapan danais

akan lebih optimal. ❑ - k
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SEHUBUNGAN dengan adanya

penataan jalur pendakian Selo setelah

proses evakuasi korban pendaki di ka-

wah Merapi dari tanggal 16-19 Mei

2015, maka Balai Taman Nasional

Gunung Merapi (TNGM) melakukan

penutupan jalur pendakian. Penutup-

an jalur pendakian Selo di Boyolali di-

laksanakan tanggal 16-30 Mei 2015.

Pemberitahuan penutupan jalur

pendakian dituangkan dalam Surat

Plh Kepala Balai TNGM Nomor.

S.128/BTNGM/Kons/2015 tanggal 18

Mei 2015, dan diedarkan kepada bebe-

rapa instansi dan media massa. ❑ - k

Arif Sulfiantono SHut MSc MSi,

Pengendali Ekosistem Hutan Taman

Nasional Gunung Merapi.

Penutupan Jalur Pendakian Merapi di Selo

TAHSIN Center sebagai salah satu

lembaga pendidikan Alquran mempu-

nyai cita-cita membebaskan masyara-

kat dari buta huruf Alquran. Untuk itu

kami menyelenggarakan program pe-

latihan bimbingan belajar membaca

Alquran untuk pemula.

Program pelatihan ini gratis, terbu-

ka bagi siapa saja yang ingin bisa

membaca Alquran dengan baik dan be-

nar. Untuk menjaga efektivitas, peser-

ta dibatasi 9 orang saja. Bagi yang

berminat, silakan mendaftar dengan

mengisi formulir pendaftaran sebelum

28 Mei 2015 di kantor Tahsin Center,

Jalan Tritunggal, Kompleks Jotawang

Indah No 4 Jotawang Yogyakarta, HP

08170406475, 081226210755, PIN BB

51B93249, website: www.tahsincen-

ter.or.id. Pelatihan diadakan seminggu

dua kali, dimulai 29 Mei 2015 pukul

16.00 di Kantor Tahsin Center. ❑ - k

Sumka Dini SPd, Manajemen

Tahsin Center.

DALAM menghadapi Ujian Tengah

Semester (UTS) maupun Ujian Akhir

Semester (UAS), mahasiswa disibuk-

kan dengan berbagai persiapan yang

menguras banyak energi. Momen ini

merupakan hal yang sangat penting

bagi setiap mahasiswa, mengingat

persentase atau bobot nilai ujian cu-

kup besar dalam pemberian nilai di

samping tugas maupun persentase ke-

hadiran.

Metode yang dipakai oleh setiap per-

guruan tinggi di Yogya dalam pelak-

sanaan ujian bervariasi seperti ujian

tertulis, take home maupun ujian lisan.

Namun dari ketiga metode tersebut,

yang paling dominan digunakan ada-

lah ujian tertulis dan take home, se-

dangkan ujian lisan jarang dipakai

oleh staf pengajar/dosen. Hal ini tentu

menjadi pertimbangan tersendiri oleh

para pengajar.

Hemat penulis, metode ujian lisan

cukup efektif dan efisien. Efektif da-

lam arti para pengajar (dosen) akan le-

bih mudah untuk melihat, memahami,

menilai dan mengevaluasi sejauh

mana pemahaman mahasiswa terha-

dap materi yang diberikan di kelas.

Juga bermanfaat untuk mengurangi

risiko kecurangan yang dilakukan oleh

para mahasiswa seperti menyontek.

Efisien berarti pelaksanaan ujian lisan

tidak mengeluarkan biaya yang

banyak untuk membeli kertas demi

kepentingan pembuatan soal ujian.  

Namun, ujian lisan juga memiliki

kekurangan dan kelemahan seperti

adanya penolakan dari sebagian besar

mahasiswa dengan alasan ujian lisan

membutuhkan durasi waktu yang

singkat untuk menjawab pertanyaan,

apalagi dengan kondisi mahasiswa

yang jumlahnya begitu banyak dan

berlangsung pada suatu ruangan di

mana perjumpaan yang bersifat face to

face berlangsung antara dosen dengan

peserta ujian.

Tentu saja hal terpenting yang men-

jadi pertimbangan penulis adalah ba-

gaimana mengkondisikan metode uji-

an. Artinya penerapan metode ujian

harus sesuai dengan situasi dan kon-

disi yang ada. Proses ujian dengan me-

tode lisan akan berjalan jika ada ke-

sepahaman dan kesepakatan bersama

antara dosen dan mahasiswa. 

Ujian lisan hendaknya tidak boleh

dikesampingkan mengingat ada man-

faat seperti yang sudah disebutkan di

atas. Ujian lisan tidak akan dijalankan

secara efektif jika belum ada kesepa-

katan antara pihak pengajar dan ma-

hasiswa sebelumnya. Bagaimana pun

ujian lisan tetap berimplikasi positif

bagi pengembangan mahasiswa seba-

gai agen perubahan sosial dalam ma-

syarakat. ❑ - k

Olandik Karvallo,

Politeknik API Yogya.

Bimbingan Membaca Alquran untuk Pemula

Jangan Kesampingkan Ujian Lisan


