PENINGKATAN GHIRAH PERJUANGAN
‘AISYIYAH DALAM MENGUATKAN
DAKWAH PENCERAHAN
Mahsunah Syakir

QS. ALI IMRAN 3: 142
َ ٱَّللُ ٱلَّ ِذ
ين َٰ َج َهدُواْ ِمنك ُۡم
ِ أ َ ۡم َح
َّ س ۡبت ُ ۡم أَن ت َ ۡد ُخلُواْ ۡٱل َجنَّةَ َولَ َّما يَ ۡعلَ ِم
َ ص ِب ِر
١٤٢ ين
َّ َٰ َويَ ۡعلَ َم ٱل
“Apakah kamu mengira bahwa kamu
akan masuk surga, padahal belum
nyata bagi Allah orang-orang
yang berjihad di antaramu dan
belum nyata orang-orang yang
sabar.”

JIHAD & KESABARAN
Dasar Ayat : Ali Imran (3): 142
Makna Jihad:
1. Berperang menegakkan Islam dan
melindungi orang-orang Islam.
2. Memerangi hawa nafsu
3. Mendermakan harta benda utk kebaikan
Islam & umat Islam
4. Memberantas yg batil & menegakkan yg hak

Jihad & kesabaran…
SORGA hanya bisa diraih dg BERJIHAD &
BERSABAR
Dlm berjihad banyak kendala, tantangan, ujian
yg pasti dihadapi. Jihad menyatu dengan
KESABARAN
Kesulitan2/ ujian2 dlm berjihad dihadapi dg
kesabaran → Sorga

Sajak Chairil Anwar
Biar peluru menembus kulitku
Aku akan tetap meradang menerjang
Luka dan bisa kubawa berlari
Berlari
Hingga hilang peduih perih

Dan aku akan lebih tidak peduli
Aku mau hidup 1000 tahun lagi

Tantangan Dakwah Muh/Aisyiyah

1

• Perkembangan kehidupan
masyarakat yang cepat →
(potret masy abad XXI)

2

•Perkembangan
pemikiran

3

• Persaingan berupa model
gerakan praksis yg digerakkan
bbrp organisasi

Tantangan/Ancaman Muhammadiyah
Arus sekularismematerialisme yg
melanda dunia

Kecenderungan
radikal dlm gerakan
sos-pol

Cengkeraman
kapitalisme global

ASEAN CHARTER &
bergesernya geopol,ekon,sosbud dr
Eropa&AS →Asia

KONDISI MUHAMMADIYAH
1-2

• Melemahnya semangat ikhlas beramal, bekerja,berjuang di
Muhammadiyah.
• Melemahnya kejujuran & sikap amanah dlm kehid berMuh

3-4

• Melemah ikatan /solidaritas kolektif  (-) solidaritas
ukhuwah, sinergi antar anggota, antar institusi dlm Muh.
• Melemahnya spirit, militansi pd sebagian anggota

5-6

• Menurunnya ketaatan & komitmen pd misi, kebijakan dan
peraturan Muh.
• Berkembangnya konflik di kal Muh  perbenturan
kepentingan (ideologis, politis, ekonomis)

Beberapa Catatan ttg Motivasi
Pertanyaan:
1. Mengapa ada C&R dan pimpinan mlempem?
2. Mengapa ada anggota kehilangan gairah ?? Atau
kehilangan energi ??
Perlu MOTIVASI
- Apatis,/kehilangan motivasi  frustasi,merasa
tak berdaya.
- punya kemampuan ttp klu tdk diyakinkan
merasa tak perlu berpartisipasi.

Catatan …
- Anggota harus merasa bhw mrk dpt menjadi
bagian dr langkah-langkah perubahan, dan
berpartisipasi di dalamnya.
- Lihat kembali barangkali struktur organisasi,
teknologi, manajelen, atau budaya yang
berkembang telah menyebabkan rasa frustasi
para pendukung organisasi menghilangkan
inisiatif dan langkah berbagai idenya?.
- BERI PENGHARGAAN APA PUN INISIATIF YG
DITUNJUKKAN (Masykur Wiratmo, Strategi
PO,2003)

LANGKAH KONKRIT !!!
1-2

3-4

5

• Meningkatkn pemahaman ttg hakekat & misi gerakan
• Mengefektifkan fungsi orgnsi (operasional&Strategis)

• Mengefektifkan fungsi kepemp sbg dinamisator gerakan
• Menguatkan aksi gerakan di akar rumput

• Mengintensifkan pembinaan anggota& pimp sbg
kekuatan ideologi gerakan.

ORIENTASI GERAKAN ‘AISYIYAH
AISYIYAH ➔ strategi:

• Pembebasan : perubahan dari kondisi
tertinggal /mundur menjadi tumbuh dan
berkembang
• Pemberdayaan: penguatan berbagai aspek
sehingga memiliki kekuatan mandiri
• Pemajuan: kondisi yang maju yang memiliki
nilai-nilai yang unggul/utama dan memberi
kemaslahatan bagi kehidupan

Dampak Kemiskinan

Sumber gbr: http://bdgbermajar.wordpress.com/why/tantangan-pendidikan-indonesia/

Penentu Kemajuan Organisasi
Kemajuan Orgn  3 aspek
Struktur &
jaringan orgn &
sistem
orgisasional yg
hrs dijalankan

Man power:
Ideologi sbg ruh
pelaksana orgn
yg hrs difahami &
dlm smua
dipegang teguh
jenjang & bentuk
oleh pimp &
(tmsk pimp.amal
kader
usaha

Peningkatan
Kuantitas & Kualitas Pimpinan

Makna QS Ali Imran 3: 146
Takwa & tdk
lemah krn
bencana yg
menimpa di
jln Allah

Tidak lesu
mental shg
Tabah, sabar
mudah
melaksanakan
kewajiban
menyerah pd
musuh

Peningkatan…

Makna QS.Ali Imran 3: 147-148
Dlm menghadapi berbagai
ujian memiliki sikap batin
yg tercermin dlm ucapan2
& doa diampuni dosanya,
tdk berubah motivasi
perjuangannya, dan
mohon diberi kemenangan

Betapapun anugerah
duniawi tdk akan sebaik
anugerah ukhrawi

QS.Ali Imran 3: 146 - 148
صابَ ُه ۡم ِّفي
َ ي َٰقَت َ َل َمعَ ۥهُ ِّر ِّبي
َ َ ير فَ َما َو َهنُواْ ِّل َما ٓ أٞ ْۗ ُّون َك ِّث
ّٖ • َو َكأ َ ِّين ِّمن نَّ ِّب
ۡ ضعُفُواْ َو َما
َّ ٱست َ َكانُواْ َو
َّ س ِّبي ِّل
١٤٦ ين
َ ص ِّب ِّر
ُّ ٱَّللُ يُ ِّح
َّ َٰ ب ٱل
َ ٱَّللِّ َو َما
َ
ۡ َّل أَن قَالُواْ َربَّنَا
ٓ َّ ان قَ ۡولَ ُه ۡم ِّإ
ٱغ ِّف ۡر لَنَا ذُنُوبَنَا َو ِّإ ۡس َرافَنَا فِّ ٓي
َ • َو َما َك
١٤٧ ين
َ علَى ۡٱلقَ ۡو ِّم ۡٱل َٰ َك ِّف ِّر
ُ أَمۡ ِّرنَا َوث َ ِّب ۡت أ َ ۡقدَا َمنَا َوٱن
َ ص ۡرنَا
َّ ب ۡٱۡل ٓ ِّخ َر ْۗةِّ َو
َّ • فَات َ َٰى ُه ُم
ب
ُّ ٱَّللُ يُ ِّح
ِّ اب ٱلدُّ ۡنيَا َو ُح ۡس َن ث َ َوا
َ ٱَّللُ ث َ َو
١٤٨ ين
َ ۡٱل ُم ۡح ِّس ِّن
•

•
•

146. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari
pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa
mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah
menyukai orang-orang yang sabar
147. Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan
tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian
kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"
148. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di
akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan

Upaya penguatan kepemimpinan memerlukan
pemahaman, kesadaran, motivasi, kerja keras, dan
kebersamaan seluruh anggota pimpinan ‘Aisyiyah.
(wajaahiduu haqqa jihaadihi)

Pesan Rasulullah
“ Innallaha yuhibbu idza ‘amila ahadukum ‘amalan
an- yutqinahu.”
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai seseorang
yang melakukan pekerjaan dilaksanakan dengan
baik.”

Karakter Anggota ’Aisyiyah/Muh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Berpaham Islam yang berkemajuan
Ikhlas, jujus, dan amanah
Cerdas dan berilmu
Moderat dan bijaksana
Etos kerja tinggi, disiplin, dan produktif
Adil dan memuliakan manusia
Berjiwa al-Ma’un
Gemar beramal dan berusaha

Karakter Dakwah Muhammadiyah/ ‘Aisyiyah
QS. An-Nahl (16) : 125

ۡ سنَ ِۖ ِّة َو َٰ َجد
ۡ ظ ِّة
ۡ س ِّبي ِّل َر ِّب َك ِّب ۡٱل ِّح ۡك َم ِّة َو
َّ
َ
س ُۚ ُن ِّإ َّن َرب ََّك ُه َو
ه
ي
ت
ٱل
ب
م
ه
ِّل
ح
ٱل
ع
و
م
ٱل
ُ ۡٱد
ۡ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ي أَ ۡح
ُ
َ
َ
َ ع ِّإلَ َٰى
ِّ
َ
َ
١٢٥ َس ِّبي ِّلِّۦه َو ُه َو أَ ۡعلَ ُم ِّب ۡٱل ُمهۡ تَدِّين
َ ض َّل
َ أ َ ۡعلَ ُم ِّب َمن
َ عن
125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Sifat-sifat2:
- mengajak >< mengejek
- mendidik >< menghardik
- merangkul >< memukul
- kasih sayang >< kekerasan
- kekariban >< permusuhan

