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ABSTRACT 

Muhammadiyah, an Islamic social organization, was founded in 1912 in 
the middle of discriminatory social situations due to ethical politics of 
Ducth Colonial Government of Yogyakarta. Muhammadiyah set up 
polyclinics, poor house (armen-huis), orphanage (weeshuis), and schools 
to collect alms and waqf from the public. These were the 
Muhammadiyah charitable activity. From the political point of view, 
Muhammadiyah’s charitable activities can be seen as activities of non-
state actors that doing something outside that could be done by the 
state. By its activities, Muhammadiyah tried to answer the socio-
economic conditions that occurred in an elegant method. It can be seen 
as a local creative minority response upon the Dutch Colonial 
Government of Yogyakarta. These activities marked a new era of 
resistance against colonialism which tends to be confrontational and 
rebellion in the late 19th century. This paper examines the significant 
role of Muhammadiyah that institutionalized charities they got in to 
"Penolong Kesengsaraan Oemoem" (PKO) section that managed its 
charitable activities. Muhammadiyah political options to be inclusive 
and cooperative had made Muhammadiyah got many subsidies from 
the Dutch government, Sultan of Yogyakarta and Duke (Adipati) of 
Pakualaman. The latter two are local authorities. This paper presented 
by historical method using archival sources, contemporary writings and 
books. 

Keywords: Muhammadiyah, late colonial period, civil society, charities, 
Yogyakarta 

 

1. Pendahuluan 

Periode akhir kolonial di Yogyakarta menjadi penting dengan kelahiran Muhammadiyah. 
Organisasi ini didirkan oleh Ahmad Dahlan, seorang putra abdi dalem agama Keraton Yogyakarta, 
beberapa saat setelah pulang dari Makkah dan mendapat inspirasi dari para pembaharu Islam. Seiring 
semakin banyaknya orang yang pergi haji ke Makkah dan semakin menguatnya ketika gerakan 
pembaharuan Islam dari kaum intelektual di Timur Tengah pada abad XIX, gerakan pemurnian Islam 
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mulai masuk ke Hindia-Belanda, khususnya Minangkabau dan Yogyakarta.1 Gerakan pemurnian yang 
mendasarkan segala peribadatan dari sumber asalnya yakni al-Qur’an dan as-Sunnah tersebut 
berimplikasi pada pergeseran tata cara peribadatan dan konsep berpikir masyarakat tentang agama. 
Artinya, di sebagian bumiputera di Yogyakarta, keberadaan gelombang pembaharuan Islam yang 
kemudian membentuk organisasi, berhadapan dengan bumiputera lain yang masih mempertahankan 
berislam atas dasar tradisi. Orang-orang yang terlibat dalam gerakan pembaruan Islam ini yang disebut 
bumiputera muslim. 

Selain itu, gerakan pembaharuan di Timur Tengah ini juga mendorong kesadaran masyarakat 
muslim yang sebagian besar menjadi wilayah koloni bangsa Eropa untuk bangkit melawan kolonialisme. 
Namun, terkait hal yang terakhir ini, ada banyak pilihan strategi yang bisa diambil dan yang dipilih oleh 
bumiputera muslim yang kemudian menggabungkan diri pada Muhammadiyah adalah perlawanan yang 
kooperatif. 2 Pilihan Muhammadiyah ini menjadikan dirinya sebagai bagian dari masyarkat sipil (civil 
society) yang memberikan pelayanan-pelayanan yang belum diberikan oleh state, dalam hal ini adalah 
Pemerintah Kolonial Belanda untuk menyejahterakan koloninya. 

 

2. Muslim Bumiputera dan Pemerintah Kolonial 

Sebagai bagian dari masyarakat Kolonial, kehidupan bumiputera muslim tak terkecuali juga 
diatur oleh perudang-undangan Kolonial. Kedermawanan seperti halnya wakap (wakaf), djakat (zakat), 
dan pitrah (fitrah) yang menjadi bagian dari kehidupan bumiputeta muslim juga diatur dalam 
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri 
dari dikeluarkannya regulasi tersebut adalah masih adanya kecemasan dari pemerintah kolonial atas 
bumiputera muslim ketika meletusnya Perang Jawa hingga Perang Aceh. Regulasi untuk bumiputera 
muslim pada awal abad XX ini muncul beberapa saat setelah terbitnya kebijakan Politik Etis yang mulai 

                                                        
1 Gerakan pemurnian di dua wilayah ini cukup dominan di awal abad XX dengan lahirnya 

berbagai organisasi dan sekoloah Islam modern antara lain Muhammadiyah, Sumatera Thawalib, dll. 
Tentu tidak bermaksud tidak menanggap penting juga keberadaan masyarakat Arab yang mendirikan 
Jamiat Khair (1905), ataupun berdirinya Persyarikatan Ulama di Majalengka (1911) dan Persatuan Islam 
di Bandung (1920). Lihat: Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 
1980), Bab I. Asal Usul dan Pertumbuhan Gerakan Modern Islam: Gerakan Pendidikan dan Sosial.  

 
2 Muhammadiyah menyesuaikan maksud dan tujuan pendiriannya dengan penguasa yang 

memerintah pada periode tertentu. Ketika pertama kali berdiri, maksud dan tujuan Muhammadiyah 
adalah 1) menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW  kepada penduduk bumiputera di 
dalam residensi Yogyakarta 2) memajukan hal agama Islam di dalam anggota-anggotanya.  

Tujuan tersebut dirubah ketika cabang Muhammadiyah semakin luas, 1) memajukan dan 
menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, 2) memajukan dan 
menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya.  

Di masa pendudukan Jepang, tujuan tersebut berubah lagi menjadi “Sesuai dengan kepercayaan 
untuk mendirikan kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, dan 
memang diperintahkan oleh Tuhan Allah, maka perkumpupan ini: 1) hendak menyiarkan agama islam, 
serta melatihkan hidup yang selaras dengan tuntunannya, 2) hendak melakukan pekerjaan kebaikan 
umum, 3) hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada 
anggota-anggotanya. Lihat: Musthafa Kemal Pasha, dkk., Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid, 
(Yogyakarta: Cipta Karsa Mandiri, 2003), hlm. 56. 
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tampak merubah kondisi sosial masyarakat meski belum merata pada setiap lapisan.  

Bagaimanapun, diterapkannya Politik Etis sejak 1901 dengan tujuan politik balas budi kepada 
masyarakat negara koloni di Hindia Belanda dengan tiga program pokok pendidikan, pengairan dan 
kolonisasi (migrasi) mengantarkan masyarakat Hindia-Belanda ke gerbang baru modernisasi.3 Meskipun 
program Politik Etis ini mempunya tujuan formal yang idealis, namun dibalik tujuan Politik Etis juga ingin 
memproduksi alat produksi berkualitas yakni tenaga kerja yang terampil tetapi murah harganya untuk 
kepentingan industri swasta. Tanpa harus mengimpor tenaga kerja dari Belanda, industri-industri di 
Hindia Belanda bisa berjalan dengan optimal. Institusi pendidikan menjadi wahana penting untuk 
mencetak para tenaga kerja ini. Begitu juga irigrasi yang sebenarnya lebih banyak menguntungkan 
perkebunan dan usaha pertanian para pengusaha Eropa dibandingkan milik bumiputera. Sedangkan 
migrasi juga dalam rangka mengirimkan banyak tenaga kerja untuk kepentingan perkebunan di luar 
Jawa, khususnya Sumatera. Tersedianya fasilitas pendidikan bagi bumiputera sejak awal abad XX di 
Yogyakarta sebenarnya juga bagian dari aplikasi Politik Etis di Hindia Belanda. 

Dampak lain dari Politik Etis yang di luar ekspektasi pemerintah kolonial adalah munculnya 
kesadaran kebangsaan dan keinginan melawan pemerintah kolonial yang terbangun atas dasar 
kesamaan nasib terkolonialisasi maupun latar belakang agama, khususnya Islam. Terkait yang terakhir 
ini, Pemerintah Kolonial Belanda telah belajar dari pengalaman meredam Perang Aceh (1876-1901) yang 
memakan banyak biaya dan korban pasukan dari pihak mereka. Dalam mengantisipasi aktivitas orang 
Islam di Hindia Belanda, melalui penasehat urusan Arab dan bumiputera (Adviseur voor Arab en 
Inlandsche Zaken), C. Snouck Hurgronje (1857-1936), Pemerintah Kolonial Belanda memformulasikan 
konsep “politik Islam”.  

Berdasarkan penelitian etnografisnya di Aceh sejak 1889, dia menyimpulkan bahwa Islam 
terbagi dalam tiga lapangan aktivitas: keagamaan murni atau ibadah, kemasyarakatan dan kenegaraan. 
Dari trikotomi ini, Snouck menyarankan kepada Pemerintah Kolonial Belanda bahwa jika berhadapan 
dengan aktivitas keagamaan murni, pemerintah harus lepas tangan. Kalau terkait dengan 
kemasyarakatan, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya, Snouck menganjutkan untuk 
membantu. Namun, jika terkait dengan politik praktis ataupun kenegaraan, maka jangan dibiarkan.4 

Kebijakan politik menyangkut Islam ini yang melatar belakangi munculnya peraturan mengenai 
wakap (wakaf) tertuang dalam Bijblad tahun 1906 No. 6196 (Bedehuizen Moskeeën) dalam rangka 
melaksanakan fungsi kontrol.5 Melalui Sirculair van de Governement Secretarie (surat edaran sekretaris 
gubernur) tertanggal 31 Januari 1905 No. 435 tentang Toezicht Opden Bouw van Mohammmadeaanche 
Bedehuizen yang berisi instruksi kepada para bupati tentang empat hal. Pertama, agar para bupati 

                                                        
3 Langgeng menyebut kebijakan etis dengan kebijakan “manusiawi” yang berusaha dikenalkan 

Pemerintah Hindia Belanda di awal abad XX. Lihat: Langgeng Sulistyo Budi. “Fasilitas Sosial Perkotaan 
pada Awal Abad ke-20: Rumah Sakit dan Sekolahan di Yogyakarta”, dalam Kota-kota di Jawa: Identitas, 
Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial. (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 177. 

 
4 Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, terjemahan Koentjaraningrat, dkk., (Jakarta: 

Bhatara, 1973), hlm. 9. 
5 Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indie, (Batavia: Landsdrukkerij, 1906), No. 6196, 

hlm. 88-89. Bandingkan dengan Farid Wadjdy dan Mursyid. Wakaf dan Kesejahteraan Ummat (Filantropi 
Islam yang Hampir Terlupakan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 39-40. Farid Wadjdy dan 
Mursyid menulis bahwa Bijblad tentang wakaf untuk masjid ini keluar tahun 1905, padahal setelah 
dikroscek, peraturan ini keluar tahun 1906. 
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membuat daftar rumah ibadah Islam yang dibangun di atas tanah wakaf agar tidak bertentangan dengan 
kepentingan masyarakat yang lain, seperti pembuatan jalan dan pasar. Data itu juga dilengkapi apakah 
masjid tersebut digunakan untuk ibadah Jumat atau tidak. Kedua, otoritas pembangunan masjid ada di 
tangan bupati sehingga segala perizinan pembangunan masjid harus dikeluarkan bupati. Ketiga, bupati 
harus memiliki data yang detail tengang status masjid. Jika masjid tersebut merupakan wakaf harus 
disertai nota perbatasan dan disertai nama pendiri, nama yayasan dan peruntukan penggunaan masjid. 
Sehingga jika pemilik asli meninggal bisa diketahui diserahkan kepada siapa aset wakaf tersebut dan 
diketahui siapa pemilik aslinya. Keempat, jika pemilik bangunan masjid meninggal, bupati yang paling 
berhak menentukan akan dipertahankan atau dibangun bangunan baru apa di atasnya.6 

Adanya edaran dari sekretaris gubernur itu bermakna sudah ada beberapa tanah dan bangunan 
yang diserahkan untuk kepentingan ummat Islam melalui wakaf. Bijblad 6196 tersebut hanya berlaku di 
luar Vorstenlanden mengingat seluruh tanah di wilayah Vorstenlanden adalah milik Sultan yang tidak 
mungkin diwakafkan atas nama perseorangan karena seluruh tanah dimiliki oleh Sultan tidak ada tanah 
yang diatasnamakan secara perorangan. Namun jika tanah mutihan yang terletak di desa perdikan 
dianggap merupakan wakaf sultan sebagaimana tercakup dalam Bijblad tahun 1906 No. 6196, kecil 
kemungkinan rumah peribadatan tersebut akan mengganggu rencana pembangunan fasilitas publik 
seperti jalan dan pasar yang disebutkan oleh Wajdiy dan Mursyid di atas. Secara umum, terbitnya Bijblad 
No. 6196 ini bisa jadi bentuk perhatian pemerintah kolonial atas tanah wakaf sekaligus bentuk intervensi 
pemerintah kolonial Belanda dalam kebijakan pertanahan yang sebenarnya merupakan bentuk 
intervensi politik Islam yang sebenarnya sangat dihindari oleh mereka. 

Selain Bijblad tahun 1906 No. 6196, di tahun ini juga diterbitkan Bijblad No. 6200 tentang Djakat 
en Pitrah.7 Dalam peraturan tersebut diceritakan bahwa Gubernur Jenderal memiliki perhatian yang 
intens atas zakat dan fitrah karena zakat dan fitrah hingga diterbitkannya Bijblad No. 6200 tersebut 
semakin berkembang dengan banyaknya orang yang menyumbang kepada guru para santri. Pejabat 
Administrasi Eropa melihat bahwa lebih baik zakat dan fitrah tersebut lebih baik digunakan untuk hal 
lain yang lebih bermanfaat dibandingkan hanya demi semangat melaksanakan hukum agama. Selain itu, 
Gubernur Jendral juga tidak menginginkan adanya paksaan dan tekanan kepada masyarakat oleh 
otoritas keagamaan dengan keberadaaan zakat dan fitrah yang dianggap seperti pajak siluman tersebut 
tanpa adanya manajemen pengelolaan yang benar, pajak dan hukum yang mengawal pelaksanaannya. 
Jadi, keberadaaan hukum yang mengawal pelaksanaan pengumpulan zakat dan fitrah tersebut 
diharapkan tetap memastikan sifat zakat dan fitrah yang sukarela, melindungi kebebasan individu yang 
tidak mau membayarkan dan menghindari ada kelompok-kelompok tertentu yang mengambil 
keuntungan dari pengumpulan zakat dan fitrah ini. Meskipun Gubernur Jenderal mengizinkan sebagian 
zakat dan fitrah tersebut diambil oleh ulama desa (naib/penghulu) untuk penghidupan mereka, 
pemeliharaan tempat ibadah dan menyediakan fasilitas untuk mereka dengan tetap menyiapkan 
laporan yang kredibel. 

Kedua peraturan tersebut menguatkan fakta bahwa sejak awal abad XX di wilayah-wilayah lain 

                                                        
6 Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indie, (Batavia: Landsdrukkerij, 1906), No. 6196, 

hlm. 88-89. 
7 Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indie, (Batavia: Landsdrukkerij, 1906), No. 6200, 

hlm. 92-95. Memperhatikan judul Bijblad No. 6200, saya tidak yakin zakat dan fitrah telah menjadi dua 
kedermawanan yang berbeda dan keduanya dibayarkan oleh penduduk kepada institusi kepenghuluan. 
Saya masih meyakini bahwa sebenarnya maksud dua hal tersebut adalah satu, yakni zakat fitrah atau 
pitrah itu sendiri. Sehingga relevan dengan penjelasan sub bab sebelumnya bahwa sebelum 1914, 
kedermawanan yang berkembang di Yogyakarta hanyalah zakat fitrah. 
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di luar Vorstenlanden (termasuk Kasultanan Yogyakarta), sudah mulai bermunculan zakat, fitrah dan 
wakaf tanah yang sebagian besar peruntukannya untuk pembangunan langgar/masjid. Peraturan-
peraturan tersebut bisa dikatakan menjadi peraturan formal tentang zakat, fitrah dan wakaf yang cukup 
awal diterbitkan oleh pemerintah kolonial dan berlaku di seluruh wilayah Gubernemen. Di wilayah 
Vorstenlanden peraturan ini belum berlaku karana hingga 1905 kepemilikan maupun penguasaan tanah 
masih dipegang oleh sultan dan belum ada seorangpun yang memiliki hak milik atas tanah yang 
kemudian bisa dipindah tangankan kecuali Sultan sebagai pemilik atas semua tanah di wilayah 
kasultanan mereka.8 Begitu juga menyangkut zakat dan fitrah yang langsung berada dalam pengawasan 
Kiai Penghulu yang bertanggung jawab kepada Sultan.  

Secara umum, intervensi Pemerintah Kolonial Belanda dalam urusan keagamaan khususnya 
bumiputera muslim memang sangat dihindari. Hal ini menjadi salah satu inti nasehat Snouck Hurgronje 
yang menjadi pertimbangan utama Kantor Adviseur voor Arab en Inlandsche Zaken. Terkait hal itu, ada 
yang menarik dari pembahasan anggaran biaya Pemerintah Kolonial oleh Volksraad tahun 1924 
sebagaimana diberitakan oleh De Indische Courant, 5 Juni 1923. Dalam pembukaan rapat Volksraad 
tersebut beberapa pidato menyoroti masalah terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah dan 
banyaknya biaya pembangunan fasilitas umum yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Maka 
tidak ada opsi lain bagi pemerintah selain memotong banyak anggaran yang sudah direncanakan. Oleh 
karenanya, dalam rapat Volksraad itu juga diwacanakan peningkatan pajak kepada masyarakat dan 
menyoroti bahwa masyarakat lebih tunduk pada perintah agama untuk berzakat daripada membayar 
pajak.9 

Sorotan akan zakat muncul karena sebagian anggota Volksraad melihat Islam punya sistem yang 
memaksa dalam mengumpulan zakat. Namun pendapat itu juga mendapatkan respon dari peserta yang 
lain yang mengatakan sebenarnya itu bagian dari mekanisme orang-orang Islam untuk mengurangi 
kemiskinan dan secara tidak langsung juga membantu pemerintah Kolonial Belanda dalam tugas 
menyejahterakan masyarakat bumiputera yang mayoritas muslim. Menurutnya zakat tak lebih dari 
pajak 2,5 persen dari harta sesuai yang dimiliki masyarakat (vermogen), 5-10 persen untuk zakat 
pendapatan/harta benda (bezitsinkomsten) serta 20 persen dari hasil bumi (mijnbouwinkomsten). 10  

Dalam pertemuan Volksraad tersebut muncul kecemasan bahwa ikatan ketaatan kepada agama 
Islam dengan membayar zakat akan memunculkan gerakan-gerakan perlawanan (jihad) seperti yang 
pernah terjadi di akhir abad XIX dan awal abad XX di Hindia Belanda. Namun ada pendapat lain yang 
mengatakan menghubungkan zakat dengan jihad yang menjadi ketakutan Pemerintah Hindia-Belanda 
dianggap terlalu berlebihan. Satu hal yang seharusnya dilakukan pemerintah yakni cukup melakukan 
pengawasan saja.11 
 
2. Muhammadiyah sebagai Civil Society 

Berdiri pada 18 November 1912, Muhammadiyah muncul sebagai gerakan Islam modernis yang 
bertujuan memurnikan ajaran agama Islam dengan kembali ke dua sumber utama Islam yakni al-Qur’an 
dan Sunnah.12 Menurut Sartono Kartodirjo, gerakan Muhammadiyah yang identik dengan gerakan 

                                                        
8 Gatut Murniatmo, dkk. Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989), hal 191-192. 
9 De Indische Courant, 5 Juni 1923. 
10 De Indische Courant, 5 Juni 1923. 
11 De Indische Courant, 5 Juni 1923. 
12 Lihat: Alfian, Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme 

Belanda, (Jakarta: Al-Wasath, 2010), hlm. 170. 
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pembaharuan Islam di Mesir yang digagas oleh Muhammad Abduh dan Muhammad bin Abdul Wahab di 
Arab dikategorikan organisasi ortodoks yang bergarak dengan spirit reformisme, revivalisme dan 
modernisme.13 

Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, putra Kyai Abu Bakar bin Kyai Sulaiman, 
ketib Masjid Gedhe Yogyakarta. Dia dilahirkan pada 1869 dengan nama Muhammad Darwis. Setelah 
menyelesaikan pendidikan agama dasar dengan mengkaji nahwu, fiqih dan tafsir di sekitar Yogyakarta, 
dia berangkat ke Makkah pada 1890 untuk belajar di sana selama setahun. Di kota suci ummat Islam itu 
dia berguru kepada Syaikh Ahmad Khatib, ulama besar ahli fiqih madzhab Syafii. Dia menggantikan 
ayahnya Kyai Abu Bakar menjabat sebagai Ketib Amin Masjid Gedhe pada 1896 setelah ayahnya 
meninggal.14 

Sepulang dari Makkah dan berkesempatan menduduki posisi strategis sebagai ketib digunakan 
olehnya untuk  menyampaikan ajaran Islam yang dipahaminya. Dia tidak nyaman dengan perilaku 
peribadatan masyarakat Kauman dan sekitarnya yang masih tercampur ajaran sinkretis. Dia mulai 
bergerak dengan mengajak kawan-kawannya untuk melakukan kegiatan sukarela membersihkan parit-
parit Kauman yang kumuh,15 baru kemudian dia menawarkan gagasan pemurnian ajaran Islam dari 
sinkretisme akibat pengaruh ajaran Hindu-Budha kepada masyarakat Kauman. Selain itu, penguasaan 
ilmu falak dan geografi yang mumpuni membuat Ahmad Dahlan berani membenarkan arah kiblat Masjid 
Gedhe yang seharusnya mengarah 24 derajat ke utara. Upaya yang dilakukannya mendapatkan 
tentangan dari banyak kalangan, terutama Kiai Penghulu Khalil Kamaludiningrat,16 sebagai orang yang 
paling dihormati di Kauman. Hingga akhirnya langgar kidul, warisan ayahnya dihancurkan oleh 
masyarakat atas perintah Penghulu akibat perbedaan pendapat ini. Peristiwa ini terjadi pada 1899. 

Ahmad Dahlan kembali berangkat ke Makkah pada 1903 untuk berhaji.17 Di sana dia menetap 
selama dua tahun dan kembali memperdalam ilmu agamanya. Di sana dia semakin mengenal gagasan-
gagasan modernisasi Muhammad Abduh yang mengenalkan nasionalisme di negeri-negeri muslim tanpa 
harus menjadi nasionalis revolusioner, layaknya gagasan gurunya, Jamaluddin Al-Afghani yang 
menggagas Pan-Islam.18 Maka, sepulang dari Makkah yang kedua kalinya, Ahmad Dahlan mencoba lebih 
terbuka dan menggunakan cara-cara modern untuk menghadirkan wacana nasionalisme pada 
bangsanya yang dimulai dengan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Namun, sebelum berdirinya 
Muhammadiyah, Ahmad Dahlan telah membangun jejaring dan relasi dengan bergabung di Jamiatul 
Khair dan Budi Utomo pada 1909.19 Pilihan gerakan Muhammadiyah setelah berdiri adalah kooperatif. 
Strategi melunak inilah yang menjadi pilihan logis Muhammadiyah untuk menghadapi politik kolonial 
ketika itu. 

Muhammadiyah secara resmi didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan dan sahabat-sahabatnya 
pada 18 November 1912. Pada 20 Desember 1912, Muhammadiyah mengirimkan surat kepada 

                                                        
13 Sartono Kartodirjo, “Seputar Yogyakarta dan Beberapa Tokoh Kepemimpinannnya”, Ceramah 

dalam rangka Pemberian Anugrah Hamengku Buwana IX di Yogyakarta, 19 Desember 1995, hlm. 7. 
14 Muarif, “KH. Mohammad Kamaludiningrat: Sang Penghulu Reformis”, Basis, No. 07-08, Tahun 

ke-59, 2010, hlm. 30. 
15 Deliar Noer, (1980), hlm. 85. 
16 Muarif, “KH. Mohammad Kamaludiningrat:Sang Penghulu Reformis”, Basis, No. 07-08, Tahun 

ke-59, 2010, hlm. 30. 
17 Deliar Noer, (1980), hlm. 85. 
18 Alfian, (2010), hlm. 104. 
19 Deliar Noer, (1980), hlm. 86. 
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Gubernur Jendral yang ditandatangani oleh Ahmad Dahlan selaku ketua dan Abdullah Sirat sebagai 
sekretaris.20 Sempat ditangguhkan karena menuliskan tujuannya “penyiaran ajaran-ajaran agama Islam 
di kalangan rakyat pribumi di Jawa dan Madura”, akhirnya atas rekomendasi Residen Yogyakarta, 
Liefrinck, yang agar Gubernur Jendral menyetujui setelah dirubahnya “Jawa dan Madura” menjadi 
“Residensi Yogyakarta”, maka pada 22 Agustus 1914 Gubernur Jendral melalui statuta terbatas 
mengijinkan berdirinya Muhammadiyah sebagai badan hukum terbatas di residensi Yogyakarta.21 Dalam 
statuta tersebut juga ditulsikan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuannya, Muhammadiyah bisa 
“mendirikan dan mempertahankan dukungan yang baik kepada rumah-rumah ibadat (wakaf-wakaf dan 
masjid-masjid), di mana peribadatan umum keagamaan diselenggarakan”.22 Semenjak saat itu 
Muhammadiyah juga berhak menguasai tanah dan dan menjalankan fungsinya sebagai nadzir 
(pemerima wakaf) tanah maupun bangunan.  

Muhammadiyah tersebar dari tempat berdirinya, Kauman Yogyakarta, melalui jaringan 
perdagangan batik. Dari Kauman, pendiri dan tokoh-tokoh penting Muhammadiyah di awal berdirinya 
mengenalkan konsep pembaharuan dalam agama yang digagasnya, mula-mula ke pusat-pusat industri 
batik di Yogyakarta seperti Karangkajen, Kotagede, Nitikan dan Imogiri.23 Tidak sedikit di antara mereka 
yang kemudian saling menikahkan anaknya untuk membangun ikatan kekeluargaan dan jaringan 
perdagangan yang semakin kuat.  

Gambar 1. 

Haji Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah 

                                                        
20 Pengurus Muhamamdiyah pertama adalah 1) Mas Ketib Amin, Hadji Ahmad Dahlan (Ketua), 

Mas Pengulu, Abdullah Sirat (sekretaris), Raden Ketib Tjendana Raden Ahmad, Hadji Abdul Rahman, 
Raden Hadji Sarkawi, Mas Gebajan Hadji Muhammad, Hadji Anis dan Mas Tjarik Hadji Muhammad Pakih. 
Lihat: Alfian, (2010), hlm. 168. 

21 Alfian, (2010), hlm. 169. 
22 Ibid., hlm. 170. 
23 Rapport, Betreffende Eene Gehouden Enquetw naar de Arbeidstoestanden in de Batikkerijen 

op Java en Madoera door den Inspecteur bij het Kantoor van Arbeid P. de Kat Angelino, Publicatie No. 6, 
(Weltevreden: Landsrukkerij, 1930), hlm 177-178. 
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Sumber: Yayasan KH. Ahmad Dahlan 

 

Berdasar register cabang dan ranting Muhammadiyah diketahui bahwa cabang-cabang awal 
Muhammadiyah adalah pusat-pusat perdagangan, termasuk yang diperdagangkan adalah komoditas 
batik, seperti di Genteng Surabaya (1921), Kepandjen (1921), Bandjarsari Surakarta, Betawi, Purwokerto, 
dan Pekadjangan Pekalongan (1922). Pada perkembangannya, setelah Muhammadiyah mendirikan 
Kweekschool pada 1921, pertumbuhan cabang Muhammadiyah semakin masif yang mencapai 
Probolinggo, Garut, Klaten, Balaputang Tegal (1923), dan Lumajang, Ponorogo, Ngawi, Madiun, 
Pasuruan, Cilacap, Gantung Belitong, Bumiayu (1924), Kudus (1925) hingga Padang Pandjang (1927) Sigli, 
Bukittinggi (1928) dan Alabio Kalimantan Tenggara (1930).24 

 

3. Aktivitas Kedermawanan Muhammadiyah 1920-1930 

Semenjak memiliki bagian “Penolong Kesengsaraan Oemoem” (PKO) yang diresmikan ketika 
Rapat Anggota Istimewa Muhammadiyah pada 18 Juni 1920, Hoofdbestuur Muhammadiyah justru mulai 
fokus dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan sosialnya. Bersamaan dengan berdirinya bagian PKO 
itu, Hooftbestuur Muhammadiyah juga memiliki bagian Tabligh yang berkonsentrasi pada penyiaran 
Islam, bagian Pengajaran yang berfokus pada pengaturan operasional sekolah Muhammadiyah termasuk 
memenuhi hak-hak guru, dan bagian Pustaka yang bertugas menyebarkan informasi kegiatan 
Muhammadiyah dan juga syiar dengan penerbitan majalah bulanan.25 

                                                        
24 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Register Surat Keputusan Pendirian Cabang dan Ranting. 
25 Muhammad Syoedja’, Cerita tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan: Catatan Haji Muhammad 

Syoedja’, tidak diterbitkan, hlm 97. 
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Haji Syoedjak yang dipercaya oleh KH. Ahmad Dahlan memimpin bagian PKO berfokus 
merealisasikan pelayanan-pelayanan sosial dengan membangun hospital atau klinik/poliklinik, weeshuis 
(rumah yatim) dan armhuis (rumah miskin). Sedangkan untuk sekolah yang menjadi wewenang dari 
bagian Pengajaran juga terus diperbaiki penyelenggaraannya. Keempat-empatnya dikembangkan 
dengan mengoptimalkan kedermawanan dari masyarakat Yogyakarta dan anggota Muhammadiyah baik 
di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta, salah satunya wakaf. 

Tidak bisa dipungkiri, karakter kedermawanan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah pada 
kurun 1920an hingga menjelang 1930-an terkesan bersifat reaktif. Muhammadiyah tergerak untuk giat 
melakukan banyak kegiatan filantropi yang dikembangkan dari kedermawanan dalam rangka merespon 
aktivitas zending dan missie di Yogyakarta yang terus bergeliat. Menurut catatan Steenbrink, Pater van 
Lith mendapatkan izin pertama kali untuk membuka pos misi di Muntilan sebagai misi permanen 
pertama di jantung Pulau Jawa pada 21 Oktober 1897.26 Artinya seiring dengan berkembangnya 
perkebunan swasta di Yogyakarta dan sebelum Politik Etis diambil sebagai kebijakan pemerintah 
kolonial Belanda, masyarakat Yogyakarta telah bersinggungan dengan pelayanan-pelayanan zending dan 
missie. 

De Indische Courant tertanggal 16 Juni 1926 memberitakan bahwa perwakilan zending, missie 
dan Muhammadiyah diberi kesempatan untuk berbicara pada saat penyambutan kedatangan J.E. Jasper 
sebagai residen Yogyakarta yang baru. Dalam kesempatan itu zending menyampaikan permohonan 
dukungan dalam kerja-kerja pelayanan yang mereka lakukan di Yogyakarta. Begitu juga perwakilan dari 
missie yang berharap ada kerjasama yang terjalin dalam rangka mengembangkan otoritas sipil dan 
kebahagiaan penduduk Yogyakarta. Sedangkan Muhammadiyah menjabarkan aktivisme pelayanan 
umum yang telah mereka lakukan selama ini yang mencakup pada empat hal: armenhuis, poliklinik, 
weeshuis dan scholen.27  

 

Klinik Kesehatan 

Mendirikan hospital adalah mimpi besar Sudjak ketika ditanya KH Ahmad Dahlan tentang apa 
yang ingin dilakukan ketika memimpin bagian PKO di depan peserta rapat anggota istimewa 
Muhammadiyah pada 18 Juni 1920.28 Syoedjak bersama anggota bagian PKO mencoba merealisasikan 
target besarnya itu dengan membuka klinik sederhana pada 15 Februari 1923 di kampung Jagang 
Notoprajan Yogyakarta. Klinik ini dinamakan Penolong Kesengsaraan Oemoem, sama dengan nama 
bagian yang dipimpinnya.29 Meskipun belum membangun hospital, namun klinik ini merupakan 
penunaian komitmen Syoedjak dan bagian PKO yang dipimpinnya untuk menolong masyarakat umum 
yang sakit. 

Dari sebuah foto bertahun 1924, klinik dan poliklinik Moehammadijah bagian PKO tersebut 
tampak sederhana. Klinik tersebut hanya terdiri dari satu ruangan yang tidak terlalu luas. Di sudut 
ruangan terdapat lemari dan meja tempat meletakkan obat. Tampak poenggawa dokter yang sedang 

                                                        
26 Karel A. Steenbrink, Orang-orang Katolik di Indonesia, Jilid I, (Maumere: Ledalero, 2006), hlm. 

375 dan Anton Haryono, Awal Mulanya adalah Muntilan: Misi Jesuit di Yogyakarta 1914-1940, 
(Yogyakarta: Kanisius, 2009).  

27 De Indische Courant, 16 Juni 1926. 
28 Muhammad Syoedja’, Cerita, hlm. 97. 
29 Soerabaijasch Handelsblad, 8 Oktober 1931 dan “Sejarah”, dalam www.rspkujogja.com, 

diakses 19 Januari 2015, 12.36. 
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memeriksa pasien. Di sudut ruangan lain terdapat meja kursi dan alat-alat medis yang sangat sederhana. 
Inilah gambaran awal klinik dan poliklinik Muhammadiyah bagian PKO di Jagang Notoprajan, sebelah 
barat Kauman Yogyakarta.30 

Gambar 2. 

Suasana Kliniek Muhammadiyah di Notoprajan, 1924 

 

Sumber: Yayasan KH. Ahmad Dahlan 

 

Pada perkembangannya, kebutuhan tempat yang semakin mendesak membuat Bagian PKO 
memindahkan ke tempat yang lebih memadai. Jika sebelumnya menggunakan rumah keluarga Syoedjak 
sehingga tidak perlu menyewa, pada 1928 Bagian PKO menyewa rumah di Ngabean Straat 12 B sebagai 
tempat baru klinik dan poliklinik ini. Pemindahan ini tidak terlepas dari kedatangan dr. Soekiman, aktivis 
Partai Serikat Islam, yang menawarkan kerjasama pengelolaan klinik dan poliklinik bersama. Namun 
dikarenakan menemukan banyak ketidakcocokan, akhirnya PSI dan Hoofdbestuur Muhammadiyah 
menghentikan kerjasamanya dan Klinik PKO dipindahkan lagi.31 Delapan tahun kemudian, pada 1936 
klinik dan poliklinik ini berpindah dengan menempati tanah milik Sultan di sebelah timurnya 
Ngabeanstraat 20.32 

Di bidang kesehatan. zending telah memiliki ziekenhuis sejak 20 Mei 1899. Rumah sakit tersebut 
bernama Petronella yang memiliki misi tidak memandang apa dan siapa yang sakit tetapi harus ditolong 
terlebih dahulu.33 Artikel dalam Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie tertanggal 11 Februari 

                                                        
30 Arsip Yayasan KH Ahmad Dahlan.  
31 Soerabaijasch Handelsblad, 8 Oktober 1931. 
32 “Sejarah”, dalam www.rspkujogja.com, diakses 19 Januari 2015, 12.36. 
33 “Sejarah”, dalam www.bethesda.or.id, diakses pada 20 Januari 2015, 19.30. 
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1922 memberitakan bahwa Petronella-hospitaal mengadakan pengobatan gratis untuk 2000 orang.34 
Baru pada 14 September 1929, missie membuka Onder de Bogen hospitaal atas prakasa Ir. Schmutzer, 
direktur pabrik gula di Ganjuran setelah membangun kurang lebih satu tahun. Sembari menunggu 
proses pembangunan, lima suster St. Gaudentia Brand, St. Yudith de Laat, St. Ignatia Lammens, Sr. 
Simonia, Sr. Ludolpha de Groot pada Januari 1929 didatangkan sebagai bagian dari gerakan missie untuk 
bergerak memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Yogyakarta.35 

Selain Muhammadiyah, zending dan missie, sebagaimana diberitakan oleh Soerabaijasch 
Handelsblad, 8 Januari 1930, masyarakat Tionghoa di Yogyakarta juga memiliki Chineesche Poliklinik 
yang terletak di belakang Pemukiman orang-orang Tionghoa Yogyakarta “Hwa Kiauw”. Poliklinik ini 
dipimpin oleh Tan Sien Tjoan. Ada tiga dokter yang akan membantu melayani pasien di sana, yakni dr. 
Polak, dr. Sie Boen Lian dan dr. Sampoerno yang tak lain adalah dokter sekaligus pimpinan Poliklinik PKO 
milik Hoofdbestuur Muhammadiyah.36 

 

Rumah Yatim 

Setelah klinik dan poklinik yang dikelola Hoofdbestuur Muhammadiyah bagian PKO berdiri, 
target selanjutnya dari Haji Syoedjak selaku penanggungjawab bagian PKO adalah membangun 
weeshuis. De Indische Courant tertanggal 17 November 1927 memberitakan bahwa salah satu pengurus 
Muhammadiyah, Haji Syoedjak menyampaikan rencana Hoofdbestuur Muhammadiyah bagian PKO 
untuk membangun Inlandsch weeshuis atau rumah yatim untuk bumiputera. Hoofdbestuur 
Muhammadiyah sudah membentuk kepanitiaan dan memperkirakan biaya pembangunan rumah yatim 
tersebut diperkirakan sebesar f 15.000.37 

Pembanguan weeshuis Muhammadiyah dilakukan bertahap. Pelayanan kepada anak yatim 
sudah diberikan meski bangunan belum sepenuhnya jadi. Hingga pada 5 Oktober 1931 diselenggarakan 
peresmian Weeshuis Muhammadiyah yang terletak di Kampung Lowanu, Toengkak. Peresmian itu 
dihadiri oleh Gouverneur van Djokja, Sultan Hamengkubuwana VIII, Pangeran Ario  Adipati Pakualaman, 
Resident van Djokja, pejabat dari Binnenland Bestuur, para pangeran dan penguasa kerajaan lainnya 
serta undangan dari berbagai kalangan masyrakat bumiputera.38 

Dalam peresmian itu, setelah Haji Syoedjak dan Gouverneur van Djokja berbicara, diadakan 
peninjauan ke dalam kompleks Weeshuis Muhammadiyah yang dipandu oleh Haji Ibrahim. Kompleks ini 
terdiri dari dua sayap dan kantor direktur dengan teras belakang yang terbuka di tengah. Keduanya di 
hubungkan dengan taman. Di bagian depan sayap terdapat reseptionis dan rumah instruktur dan guru. 
Setelah ruang sekolah dan ruang makan, terdapat kamar-kamar siswa. Di bagian belakang komplek 
tersebut terdapat gudang, dapur serta kamar perawatan bagi yang sakit. Di antara dua baris kamar 
terdapat taman bermain. Kedua baris kamar tersebut terhubung dengan kamar mandi.39 

Gambar 3. 

Masjid di Komplek Weeahuis Muhammadiyah, Toengkak, 1930an 

                                                        
34 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie, 11 Februari 1922. 
35 “Jati diri dan Sejarah”, dalam  www.pantirapih.or.id, diakses 20 Januari 2015, 19.15. 
36 Soerabaijasch Handelsblad, 8 Januari 1930. 
37 De Indische Courant, 17 November 1927. 
38 Het Nieuws van de Dag voor Nederlandesch-Indie, 7 Oktober 1931. 
39 Het Nieuws van de Dag voor Nederlandesch-Indie, 7 Oktober 1931. 
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Sumber: Masdjid dan Makam Doenia Islam, tt, hlm. 28 

Di bagian belakang komplek tersebut dibangun Masjid dengan arsitektur gaya Turki Chen. 
Desain masjid tersebut agak tinggi sehingga untuk mencapainya harus menaiki tangga. Di bagian selatan 
dari kompleks weeshuis ini ada lahan tanah yang disediakan bagi para siswa binaan yang ingin 
mengembangkan pengetahuan tentang tanaman holtikultura. Hasil panen tanaman-tanaman itu bisa 
dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur mereka. Komplek weeshuis Muhammadiyah ini didesain oleh Ir. 
Baumgarten dan diawasi oleh Ir. Soeradin. Biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan komplek ini 
mencapai f 43.000.40 

Weeshuis ini mampu menampung hingga 75 anak namun karena peraturan dari Directeur van 
Justitie membatasi jumlah maksimal hanya 50 anak, maka tidak diisi dengan jumlah yang maksimal. 
Anak-anak yang ditampung di weeshuis ini merupakan anak yatim piyatu atau yatim yang berusia antara 
5-10 tahun. Namun ada juga gelandangan yang ditakutkan menjadi beban masyarakat yang ditampung 
di weeshuis ini. Anak-anak tersebut selain menadapatkan pendidikan juga mendapatkan ketrampilan di 
bidang kerajinan.41 

Dalam menjalankan operasional weeshuis, Hoofdbestuur Muhammadiyah menjaring 
kedermawanan dari masyarakat Yogyakarta dan anggota Muhammadiyah. Selain mengandalkan 
sokongan dan derma dari internal, Hoofdbestuur Muhammadiyah Bagian PKO mendapat bantuan dari 
pemerintah kolonial dan Sultan  Hamengkubuwana VIII. Pemerintah kolonial, Keraton Yogyakarta dan 
Kadipaten Pakualaman memberikan subsidi bulanan untuk operasional weeshuis Muhamamdiyah 
tersebut. 

Berdasarkan gouvernementsbesluit yang diterbitkan oleh Directeur van Justitie, weeshuis 
Muhammadiyah akan mendapatkan subsidi dari pemerintah f 3.000 setiap tahun, dengan rincian f 5 
untuk setiap anak yang diberikan setiap bulan. Subsidi tersebut akan diserahkan kepada bagian PKO 
pada setiap akhir tahun. Selain itu, Directeur van Justitie juga membuat peraturan pembatasan jumlah 

                                                        
40 Het Nieuws van de Dag voor Nederlandesch-Indie, 7 Oktober 1931. 
41 Het Nieuws van de Dag voor Nederlandesch-Indie, 7 Oktober 1931. 
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anak yang ditampung di weeshuis tersebut tidak lebih dari 50 anak. Setiap tahunnya, bagian PKO juga 
harus melaporkan penggunaan uangnya dalam laporan akuntansi yang telah ditentukan oleh Directeur 
van Justitie.42 Selain itu, Keraton Yogyakarta juga memberikan subsidi f 1.8 perbulan untuk setiap anak.43 

 

Rumah Miskin 

Program penyantunan untuk orang-orang miskin melalui pengumpulan zakat fitrah telah 
dilakukan oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah sebelum terbentuknya Bagian PKO pada 1920.44 Bagian 
PKO membuka penerimaan zakat fitrah pada malam hari raya Idul Fitri mulai pukul 7 petang hingga 
pukul 12 malam. Lebih dari seribu orang menyerahkan zakat fitrahnya melalui PKO. Banyaknya beras 
yang terkumpul pada Ramadhan tahun 1923 ini membuat bestuur-bestuur bagian PKO harus 
mendistribusikan fitrah dari pukul 6 pagi hingga siang hari. Pada pukul 11, ribuan orang miskin telah 
berkumpul di Masjid Gedhe untuk menerima pembagian zakat fitrah tersebut. Mereka membawa karcis 
yang telah dibagikan oleh bestuur-bestuur bagian PKO tiga hari yang lalu. 

Setiap masyarakat penerima fitrah akan mendapatkan 3 kat dan ternyata jumlah beras yang 
terkumpul tidak mencukupi jika dibagikan kepada seluruh masyarakat. Akhirnya, bagian PKO 
mengumpukan uang untuk membeli 1 pikoel beras lagi untuk menambah kekurangan tersebut.45 
Dirjowongso memberi gambaran kondisi orang-orang miskin di Yogyakarta dalam tulisannya:  

“pada hari itoelah hati kaoem miskin terasa betoel atas nasibnja. Sebab melihat 
beberaa manoesia jang sepadan djoega dengan dirinja sama klihatan makan enak, dengan 
berpakaian serba bagoes, dan meliat djoega beberapa manoesia sama bersalaman dengan 
temannja, tapi si miskin pada hari itoe kebetulan minta bekal hidoepnja kepada PKO, dengan 
berpakaian serba sobek, dan klihatan sama koeroes-koeroes jang menambah kejakinan kita, 
kalau di dalam kesehari-harinja merika koerang tentang makannja. Dan waktoe itoe kita wadjib 
merasakan betoel tentang kewadjiban kita kaoem Islam, sebagi jang telah difirmakan Toehan, 
terseboet dalam soerat Ma’oen.  

Seoedahnja kita ingat pada kewadjiban kita itoe, hendaklah teroes di djalankan, sekedar 
kekoewatan kita, boeat menolong orang miskin itoe. Djalan boeat menjoekoepkan pertolongan 
kita terhadap pada fakir dan miskin itoe, jang lebih moedah, hendaklah di masing-masing 
perdijaman toean soepaja didirkan perkoempoelan jang semata-mata sengadja menolong pada 
kesengsaraan oemoem, dengan menoeroet firman-firman Toehan. Sebab dengan djalan 
perkoempoelan ini, kita dapat mentjoekoepkan perintah-perintah Toehan; Jang kekoeatannja 
hanya sedikit dengan djalan ini djoega dapat menjoekoepi perintah Toehan itoe lebih-lebih 
kaoem jang hartawan. 

Sesoenggoehnja walau ta’ dengan djalan koempoelan bisa djoega kita menolong pada si 
miskin itoe, oempanaja, dengan djalan kalau ada orang datang di roemah kita (sebagai 
kebiasaan sekarang ini) bermaksoed minta-minta di sitoe laloe kita kasi wang 1 atau 2 cent.”46 

                                                        
42 Soerabaijasch Handelsblad, 26 Juni 1929. 
43 Het Nieuws van de Dag voor Nederlandesch-Indie, 7 Oktober 1931. 
44 Dalam laman muhammadiyah.org, terdapat kronik sejarah yang menjelaskan bahwa 

Muhammadiyah mulai bergerak dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah sejak 1914. Tahun 
tersebut adalah tahun pergantian Hoofd Penghulu dari Kiai Muhammad Khalil Kamaludiningrat ke Kiai 
Mohammad Kamaludiningrat yang simpati kepada Muhammadiyah. Lihat: www.muhammadiyah.org. 

45 Soeara Moehammadijah, Oktober 1923, hlm. 232. 
46 Soeara Moehammadijah, Oktober 1923, hlm. 233. 
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Jika tulisan Dirjowongso di atas diperhatikan, ia mengatasnamakan secreatarie PKO mencoba 
memberikan penerangan agama tentang pentingnya berderma kepada orang miskin. Perlunya 
meningkatkan kepedulian kepada orang-orang miskin karena memang perintah agama yang tertuang 
dalam surat al-Maun. Ia juga menyarankan agar lebih banyak lagi perkumpulan yang mmebuat program-
program penyantunan untuk orang miskin. Ataupun setidaknya jika ada orang yang datang meminta-
minta ke rumah diberi uang 1 atau 2 sen. Namun, meski menyarankan untuk memberi ketika ada 
peminta-minta datang ke rumah, Dirjowongso juga menulis harapannya jangan sampai orang-orang 
miskin itu selamanya hidup  dengan meminta-minta saja. Seharusnya yang kemudian harus dipikirkan, 
lanjut Dirjowongso, adalah upaya untuk mendidik mereka agar gemar bekerja, kecuali jika ada bagian 
tubuhnya yang cacat.47  

Gambar 4. 

Altivitas Pembagian Zakat oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah Bagian PKO kepada Warga Miskin 

 

Sumber: Yayasan KH. Ahmad Dahlan 

Masih dalam catatannya, Dirjowongso mengatakan bahwa sesungguhnya pada diri orang miskin 
itu terkadang juga rusak kemanoesiaan dan igamanja. Dua hal itu harus diperbaiki agar mereka bisa 
hidup setara dengan manusia yang lainnya. Dirjowongso memberikan solusi, “Bagaimana djalannja 
akan memperbaiki itoe hal? O! ta’lain toean-toean, hanja dengan djalan ktia haroes mengadakan 
roemah pemeliharaan orang-orang miskin.”.48  

Dirjowongso mencoba menawarkan konsep rumah miskin yang dimaksudnya tersebut. 
Menurutnya, jika kaum muslimin di Hindia-Belanda ini mengeluarkan uangnya tiap bulan f 0,10 saja, dan 
di Hindia-Belanda ini terdapat 1 juta orang, maka setiap bulan kita bisa mengumpulkan uang sebanyak f 
100.000 dan dalam satu tahun sebesar f 1.200.000. Jika nominal tersebut dibuatkan rumah miskin 

                                                        
47 Soeara Moehammadijah, Oktober 1923, hlm. 233. 
48 Soeara Moehammadijah, Oktober 1923, hlm. 233. 
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dengan anggaran f 10.000 saja, maka kita bisa membuat 120 rumah. Dirjowongso menambahkan, jika 
rumah-rumah tersebut disebar masing-masing afdeeling satu rumah miskin maka akan ada 120 
afdeeling yang memiliki rumah miskin. Jika masing-masing rumah bisa menampung 100 orang maka 
yang tertolong dari program rumah miskin ini sudah 12.000 orang. Drijowongso menutup tulisannya, jika 
program ini dapat berjalan selama 10 tahun, maka dia yakin hampir semua distrik telah berdiri rumah 
miskin tersebut.49 

Muhammadiyah akhirnya merealisasikan berdirinya armen-huis sebagaimana yang dibayangkan 
oleh Drijowongso dalam artikelnya di Soeara Moehammadijah, Oktober 1923 di Serangan, tepi Sungai 
Winongo.50 Namun tidak ada data yang cukup menjelaskan kapan Muhammadiyah merealisasikan 
pembangunan “armen-huis” tersebut. Dalam menyokong operasional “armen-huis” teresbut, 
Hoofdbestuur Muhammadiyah bagian PKO mengumpulkan derma dari masyarakat dan anggota 
Muhammadiyah serta mendapatkan subsidi dari pemerintah kolonial dan kraton. Artikel Bataviaasch 
Nieuwsblaad tertanggal 11 Februari 1925 memberitakan bahwa gerakan penyantunan orang-orang 
miskin yang dikelola oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah bagian PKO ini juga pernah mendapatkan 
subsidi dari Kasultanan Yogyakarta sebesar f 1.200 dan f 300 dari Kadipaten Pakualaman.51 

 

Sekolah  

Keberadaan pelayanan sosial bidang pendidikan berupa sekolah yang diinisiasi zending dan 
kemudian disusul missie serta sekolah-sekolah netral yang dikelola oleh pemerintah kolonial dan mason 
merubah persepsi bumiputera tentang pendidikan. Jika sebelumnya mereka menitipkan anak-anak 
mereka di langgar, pesantren dan lembaga Islam lainnya yang tidak punya sistem klasikal, kurikulum 
yang baku dan fasilitas ruang yang memadai, awal abad XX mereka mulai melirik model pendidikan 
Barat yang dikelola pemerintah kolonial, mason dan zending. Seperti halnya dalam menginisiasi 
pelayanan kesehatan, Muhammadiyah juga mencoba menduplikat dan melakukan hal yang dilakukan 
kolonial, mason dan zending. Selain itu, diberikannya subsidi kepada sekolah-sekolah zending itu 
membuat Muhammadiyah juga optimis akan kemungkinan untuk menjalankan operasional sekolah.52  

Jika merujuk tujuan Muhammadiyah yang ingin “menjebarkan pengadjaran Igama Kandjeng 
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pendoedoek Boemipoetra di dalam residentie 
Djokjakarta”,53 sebenarnya dapat diketahui bahwa sebenarnya memang tujuan didirikannya organisasi 
Islam ini adalah dalam rangka untuk pengajaran Nabi Muhammad SAW, maka sangat relevan 
sebenarnya jika pilihan Muhammadiyah adalah sekolah. Bisa dikatakan Muhammadiyah cukup 
membaca apa yang dilakukan oleh zending di Yogyakarta sejak 1897 yang memulai gerakan 
pengkabaran injilnya juga melalui sekolah baru disusul dengan pelayanan kesehatan dan sosial lainnya. 

                                                        
49 Soeara Moehammadijah, Oktober 1923, hlm. 233. 
50 Wawancara dengan Abunda Faruq (74) di Kauman, 6 Februari 2015. 
51 Bataviaasch Nieuwsblaad, 11 Februari 1925. 
52 Abdurrachman Surjomiharjo, (2008), hlm. 86. Surjomiharjo menjelaskan meski 

Muhammadiyah terkesan ikut-ikutan dan menduplikasi strategi zending dan pemerintah kolonial 
sebagai strategi membendung pengaruh Kristen dan Barat, namun pendirinya KH Ahmad Dahlan tidak 
ekslusif. KH Ahmad Dahlan justru cukup intens berdialog dengan kaum priyayi maju, pastor, pendeta 
dan pemuka Belanda lainnya. Dia juga tidak melarang anggotanya untuk juga aktif di Serikat Islam. Lihat: 
Abdurrachman Surjomiharjo, (2008), hlm. 91. 

53 Abdurrachman Surjomiharjo, (2008), hlm. 88. 
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Menurut catatan Surjomiharjo mengutip Java Post, 7 September 1923, Muhammadiyah telah 
memiliki Kweekschool dan HIS di Notoprajan, sekolah kelas dua di Bausasran, Kauman dan Karangkajen 
dan sekolah lain di Pakualaman, Bintaran Lor, Ngupasan, Notoprajan dan Suronatan. Tercatat ketika itu 
Muhammadiyah sudah memiliki 74 orang guru dan 1446 orang murid.54 Dalam mengembangankan 
layanan pendidikan, Muhammadiyah juga berhadapan dengan zending yang telah eksis terlebih dahulu 
dan disusul missie dan mason. 

Gambar 5. 

Murid dan Guru Kweekschool Muhammadiyah Bausasran 

 

Sumber: Yayasan KH. Ahmad Dahlan 

Berbeda dengan misi dan zending, mason hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan 
berfokus di sekolah-sekolah netral. Gerakan Mason menyelenggarakan kegiatannya di loge atau Loji 
Mataram di Jalan Malioboro. Masyarakat bumiputera mengenal tempat ini sebagai “rumah setan” 
karena upacara penerimaan anggota baru mason penuh dengan keanehan dan kerahasiaan. 
Surjomiharjo mencatat bahwa kebanyakan anggota mason adalah orang-orang yang bekerja sehari-hari 
banyak berhubungan dengan orang-orang Belanda, antara lain pembesar Keraton, pegawai pemerintah, 
dokter, ahli hukum, insinyur yang jumlahnya 87% dari 4% anggota mason dari kalangan pribumi di 
Hindia-Belanda. Banyak bangsawan dari Kadipaten Paku Alaman yang terekrut dalam gerakan ini, 
bahkan Paku Alam V, Paku Alam VI dan Paku Alam VII juga aktif dalam kegiatan Mason.55 

Jika ketiga gerakan-gerakan tersebut dibandingkan (minus mason) sebagaimana terjabarkan 
dalam tabel 9, di Yogyakarta pada kurun 1920an-1930an terjadi kontestasi yang menarik antara gerakan 
Islam (Muhammadiyah), Kristen (zending), Katolik (missie) dalam penyelenggaraan pendidikan. 
Muhammadiyah, Missie dan Zending bagaimanapun sama-sama mengembangkan kedua bidang ini 
sebagai wujud pelayanan dengan landasan agama dan kemanusiaan. Dalam tabel 10 tampak kontestasi 

                                                        
54 Abdurrachman Surjomiharjo, (2008), hlm. 91. 
55 Abdurrachman Surjomiharjo, (2008), hlm. 49. 
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yang dilakukan oleh ketiganya. Meski kontestasi tersebut hanyanya soft contestation yang tidak 
menghadirkan konflik terbuka namun sangat jelas bahwa pelayanan pendidikan yang dihadirkan 
ketiganya sebenarnya sama-sama memiliki modus berlatar belakang agama.  

 

Tabel 1. Perbandingan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan milik Muhammadiyah, Zending dan 
Missie di Yogyakarta, 1920an-1930an 

 Muhammadiyah Zending Missie 

ELS/MULO - 
Gondolayu, 

Bintaran Tengah, 
Petronellaweg 

Kidulloji, 
Gondomanan 

Meisjescholen Notoprajan 
Gondokusuman, 

Bedogweg 
- 

School vor Javanen - 
Klitren Lor, 

Gondokusuman 
- 

HIS Notoprajan 
Bintaran Wetam 
Bintaran Kulon 

Kidulloji 

Tweede School 
Bausasran, Kauman 

Karangkajen 
- - 

Desa Schoolen 
Pakualaman, Bintaran 

Lor, Ngupasan, 
Notoprajan, Suronatan 

- - 

Hooge Onderwijs/ 
Kweekschool 

Patangpuluhan 
Notoprajan 

Klitren Lor - 

 
Sumber: Diolah dari Abdurrachman Surjomiharjo, (2008), hlm. 84-85 dan 91. 

Usaha Muhammadiyah memformalkan sekolah-sekolahnya sejak 1923, dari yang sebelumnya 
lebih non-formal (sekolah kiai, qismul arqo dan pesantren), yang diinisiasi oleh Minhajurahman 
Djoyosugito sebenarnya dalam rangka merespon berkembangnya sekolah-sekolah Protestan dan 
Katholik.56 Sekolah-sekolah Muhammadiyah dikelola secara profesional. Para guru di sekolah-sekolah 
tersebut begitu juga kepala sekolah mendapatkan gaji setiap bulannya.  

Laporan De Sumatra Post, 11 April 1924 pada saat diselenggarakannya Kongres Muhammadiyah 
pada 1924 di Yogyakarta dibahas tentang usulan kurikulum dan skema penggajian di dalam sekolah-
sekolah Muhammadiyah. Keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebar di berbagai tempat 
mengakibatkan perbedaan kemampuan masing-masing pengurus cabang Muhammadiyah dalam 
memikirkan gaji bagi guru-guru mereka. Dalam realitasnya memang tidak semua cabang 
Muhammadiyah mampu membayar sesuai dengan skema. Hal inilah yang mendorong untuk membahas 
standardisasi skema penggajian guru-guru di Sekolah Muhammadiyah.57  

Usulan kema penggajian yang ditentukan dalam Kongres Muhammadiyah tersebut sebagai 
berikut. Untuk kepala  Tweede School (Sekolah Ongko Loro) milik Muhammadiyah yang 
penyelenggaraan pendidikannya setara dengan Sekolah Gouvernement, mendapatkan minimum sebesar 
f 17,5 sampai f 50 dan maksimum sebesar f 32,50 sampai f 86. Sedangkan untuk guru biasa minimum 

                                                        
56 Muarif, (2012), hlm. 57. 
57 De Sumatra Post, 11 April 1924. 
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sebesar f 15 sampai f 40 dan maksimum sebesar f 30 sampai f 73. Masing-masing diberikan tiap bulan 
untuk maksimal masa kerja 18 tahun. Untuk kepala Eerste Scholen yang setara dengan Holland-
Inlandsche Scholen, gaji yang diterima sebesar minimum f 70 saampai f 100 dan maksimun f 130 sampai 
f 220. Sedangkan untuk guru biasa memperoleh minimum f 27,5 sampai f 80 dan maksimum f 48,5 
sampai f 170. Masing-masing juga diserahkan tiap bulannya untuk masa kerja maksimum 18 tahun.58 

Sekolah-sekolah Muhammadiyah dibangun dan berjalan dengan disokong oleh kedermawanan 
para anggotanya. Satu diantaranya adalah sekolah Ongko Loro dan Hollandsch-Indlandsche Cursus milik 
Muhammadiyah di Kotagede. Komplek sekolah tersebut diusahakan tanah dan bangunannya dari wakaf 
dari para pengusaha Kotagede yang dikoordinir oleh Kiai Amir dan Kiai Masyhudi, pengurus 
Muhammadiyah di Kotagede.59 Selain itu, HIS Muhammadiyah di Bausasran dan Karangkajen juga lahir 
dari kedermawanan anggota dan pengurus Muhammadiyah di sana. Muhammadiyah juga mendapatkan 
tanah dengan status hak gebruik atau hak guna untuk kepentingan umum dari Keraton Yogyakarta yang 
kemudian dibangun HIS Muhammadiyah Ngupasan. 

Organisasi Islam lain yang skalanya lebih kecil dari Muhammadiyah beberapa diantaranya juga 
memiliki sekolah sebagai bagian dari layanan sosial. Menurut catatan Abdurrachman Surjomihardjo 
pada kurun antara 1920-1930 ada tiga sekolah Islam lain yang berdiri di Yogyakarta, yakni Serikat Islam, 
Takwimuddin, Sumara Allah dan Ikhwanul Muslimin.60 Selain sekolah formal, di Yogyakarta juga telah 
tumbuh pesantren-pesantren yang didirikan oleh kyai-kyai jauh sebelum terbentuknya sekolah-sekolah 
formal Islam tersebut, antara lain di Mlangi, Wonokromo dan Krapyak.  

 

5. Simpulan 

Muhammadiyah pada kurun 1920-an-1930-an dengan aktivitas sosialnya yang mengelola 
kedermawanan dari masyarakat menunjukkan bargaining position yang kuat atas pemerintah Kolonial 
Belanda di Yogyakarta. Jika sebelumnya aktivitas kedermawanan yang mengelola klinik kesehatan, 
rumah miskin, rumah yatim dan sekolah hanya dilakukan oleh pemerintah ataupun missie dan zending, 
aktivitas kedermawanan Muhammadiyah menunjukkan bahwa bumiputera juga melakukan hal yang 
sama. Kunci keberhasilan Muhammadiyah dalam pengelolaan kedermawanan terletak pada 
institusionalisasi dengan berdirinya Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) yang mengilhami berdirinya 
klinik kesehatan, rumah miskin, dan rumah yatim Muhammadiyah. Sedangkan sekolah, dikoordinasi 
pengelolaannya oleh bagian Pengajaran. Muhammadiyah di Yogyakarta pada kurun tersebut mampu 
menunjukkan kapasitasnya sebagai non-state actor sekaligus bisa dilihat sebagai model baru perlawanan 
bumiputera atas Pemerintah Kolonial Belanda. Jika pada abad ke-19 perlawanan yang ditunjukkan 
bumiputera muslim cenderung dengan kekuatan militer, aktivitas kedermawanan Muhammadiyah bisa 
menjadi representasi model gerakan yang dikembangkan bumiputera muslim yang cenderung 
akomodatif dan kooperatif terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Alih-alih dicurigain dan ditentang 
oleh Pemerintah Kolonial Belanda, mereka justru mendapatkan banyak subsidi untuk kepentingan 
pelayanan sosial yang dilakukan. Karakter akomodatif dan kooperatif ini menjadi ciri baru gerakan sosial 
Islam yang tumbuh di masa kolonial akhir di Hindia-Belanda. 

 

                                                        
58 De Sumatra Post, 11 April 1924. 
59 Mitsuo Nakamura, Bulan Sabit Muncul di Balik Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan 

Muhammadiyah di Kotagede. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983). hlm. 100. 
60 Abdurrachman Surjomihardjo, (2008), hal 75. 
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