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ABSTRACT 
 

 

PWM Tajdid Legal Affairs Committee and Central Java in the period 2005-2010 

discussing Islamic issues, keummatan and nationalities continue to evolve with the development 

of science and technology. The complexity of the problems faced by the people of the Legal 

Affairs Committee and make Tajdid especially PWM Java formulate some problems that 

developed, making steady in bermuhammadiyah.  

The formulation of the problem to be investigated, relating on: (a) the issue of what is 

involved in the discussion in the Legal Affairs Committee Deliberation and Tajdid PWM Central 

Java in the period 2005-2010? (b) How ijtihad method used in Deliberation Mejlis Legal Affairs 

and Tajdid PWM Java?. The purpose of this research is to answer such basic problems in the 

formulation of the problem formulated above. Research benefits: (1). Academic benefits: a). To 

add to the treasures of knowledge about models of ijtihad PWM Tajdid Legal Affairs Committee 

and Central Java. b).This study is expected to provide additional information or comparison to 

other researchers with similar problems. (2). Practical benefits: a). Broaden the Legal Affairs 

Committee of the Central Java and PWM Tajdid problems are so complex that people 

immediately look for the answer. b). Contributions to the people about the use of ijtihad in the 

face of life issues are very complex. 

This research include the type of bibliographic research, and therefore entirely research 

library (library research) using the historical-philosophical approach. Data were analyzed using 

qualitative descriptive analysis, the study showed that, discussion material in the Legal Affairs 

Committee Deliberation and Tajdid PWM Central Java in the period 2005-2010, which is 

composed of nine (9) categories: first, Aqeedah and worship. Secondly, zakat alms on the 

profession and the levels of some problems tithes. Third inheritance and grants. Fourth, the food 

is kosher. Fifth, the issue of marriage law applied to criticize the bill as well as snug as a bug 

and Mut'ah marriage. Sixth, social and political. Seventh, education about the search for the 

ideal model of Muhammadiyah cottage. Eighth, technology and culture, and the ninth is turned 

HPT on a review of several decisions tarjih and HPT. 

Legal Affairs Committee and Central Java in ijtihad Tajdid PWM using ijtihad system 

jama'iy (Bayani, qiyasi, and istishlahi), so the personal opinion of the panel members can not be 

regarded as opinion of the panel. Does not bind himself to anything sect, but the opinions of the 

school of priests can be considered in making decisions, all in accordance with the texts (based 

al Qur'an and al-Sunnah al-Sahihah) or other grounds that are considered strong. Principled 
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open and tolerant, and do not assume that only the most right panel decisions. Precisely receive 

corrections from anyone, as long as the arguments include strong (stronger). 

 

Keywords: Ijtihad, the Legal Affairs Committee and Tajdid 

 

PENDAHULUAN 

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. 

Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada 

masyarakat itu. Semakin maju cara berfikir suatu masyarakat, maka akan semakin terbuka 

untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama, dalam hal 

ini umat Islam, kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama apabila kegiatan itu 

dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya,  pemecahan atas masalah tersebut 

diperlukan, sehingga syariat Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu dapat diyakini bahwa syariat Islam sesuai 

untuk setiapmasyarakat dimana dan kapan pun mereka berada.
1
 

Pemikiran hukum Islam sebagai produk pemahaman dari pesan-pesan teks Al-Quran 

dan Hadis selalu mengalami perkembangan. Hal ini tidak lepas dari kondisi dan tuntutan 

masyarakat yang sarat dengan dinamika. Dalam kaitan ini pula maka peran ijtihad sebagai 

upaya untuk menggali dan mengembangkan hukum Islam menjadi sangat penting. 

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam menjadi suatu kekuatan yang dinamis dan 

kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah saw. Kepada sahabat dalam menghadapi 

realitas sosiologis umat pada waktu itu. Akan tetapi dalam melakukan ijtihad, mereka tidak 

mengalami problem metodologis, karena apabila mereka mendapatkan kesulitan dalam 

menyimpulkan hukum, mereka dapat langsung berkonsultasi kepada Nabi.
2
 

Setiap muslim meyakini bahwa setiap tingkah laku di dunia ini pasti ada aturan 

dasarnya dari Allah Swt, seandainya tidak ditemukan secara jelas dan langsung pada titah 

Allah tentu akan ditemukan pada apa yang tersirat di balik titah Allah, seandainya juga tidak 

dapat ditemukan dalam apa yang tersirat dalam titah Allah itu pasti akan ditemukan tersusun 

                                                 
1
 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad  Majlis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta: Logos, 1995, hlm. 1. 

2
 Lihat, Josep Schatcht, Pengantar Hukum Islam (Jogjakarta: Islamika, 2003), hlm. 27. Tiga generasi pertama 

setelah wafat Nabi (632 M) atau dengan kata lain abad I Islam dalam banyak hal adalah periode yang sangat penting 

dalam hukum Islam, meskipun karena kurangnya bukti-bukti kontemporer merupakan periode yang sangat kabur. 

Dalam periode ini banyak gambaran hukum Islam yang berbeda terwujud dan masyarakat Islam awal menciptakan 

institusi-institusi hukum sendiri. 
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dalam kandungan maksud Allah dalam menetapkan titahnya dengan menggunakan 

kecerdasan akal yang secara popular disebut Ijtihad.
3
 

Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga karena ijtihad adalah buah pikiran 

manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang 

ada padanya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam 

Al-Qur’an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam hadits dan 

merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kejadian 

tertentu.
4
 

Dengan kata lain, pembicaraan tentang pembentukan dan pengembangan hukum yang 

dalam istilah ushul fiqh disebut ijtihad, perubahan sosial (Transformasi sosial) yang terjadi 

dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman. Perubahan-perubahan 

tersebut terjadi baik karena adanya permasalahan-permasalahan yang baru sama sekali 

maupun karena permasalahan yang telah terjadi di masa lalu yang belum terseleseikan. 

Sehingga disinilah peran hukum Islam untuk menunjukkan kerelevansian dan 

kefleksibelannya dalam setiap waktu dan segala zaman. 

Produk ijtihad Muhammadiyah dapat dipandang sangat efektif karena 

Muhammadiyah melestarikan hasil ijtihadnya melalui lembaga lembaga pendidikan formal 

dalam lingkungan Muhammadiyah melelui instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada 

seluruh anggota. Cara yang ditempuh oleh Muahammadiyah semacam itu menimbulkan 

kesan seakan Muhammadiyah telah membentuk sebuah mazhab yang dapat menjurus kepada 

pemupukan sikap taklid.
5
 

Taklid merupakan musuh utama dalam Muhammadiyah. Dan karenanya dalam 

pandangan Muhammadiyah, nilai otoritatif dari suatu pendapat tidak diletakkan pada 

kenyataan bahwa pendapat itu difatwakan oleh seorang tokoh atau madzhab yang diikuti, 

akan tetapi diletakkan pada dalil yang menjadi landasannya.
6
 

                                                 
3
 Amir syarifuddin, Meretas kebekuan ijtihad, isu-isu penting hukum islam kontemporer di Indonesia 

(Jakarta. Ciputat press: 2002), hlm. 6 
4
 Khutbuddin Aibak, Metodologi pembaruan hukum islam (Yogyakarta, Pustaka pelajar: 2008) hlm. 16 

5
 Arbiyah Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Studi Perbandingan, (Jakarta, 

Bulan Bintang, 1993 ) hlm.176. 
6
 A.Mukti Ali, Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan dan Muhammad Iqbal, 

(Jakarta, Bulan Bintang,1990) hlm.72 – 73. 
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Koreksi dari siapapun akan diterima, dari dukungan dalil yang lebih kuat tidak 

menutup kemungkinan untuk melakukan revisi hasil putusan Majelis Tarjih, karena prinsip 

terbuka dan toleran merupakan manhaj majelis tarjih dalam menetapkan keputusan.
7
  

Ijtihad Jama’i sebagai sistem manhaj majelis tarjih dalam menetapkan masalah 

ijtihadiyah masih dapat dilakukan sepanjang tidak bersentuhan dengan wilayah ta’abbudy. 

Artinya, pelaksanaan keberagamaan wilayah ta’aqquli, atau dataran reasonabel ruang 

geraknya masih longgar untuk dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Dimensi mu’amalah dengan cakupan yang sangat luas belum terekam dalam 

kodifikasi tarjih diskursus ta’abbudy dan ta’aqquly melebar, bagaimana pemahaman dalil 

dalam ibadah yang menggunakan akal. 

Oleh karena itu Al-Syathibi mencoba mengembangkan lebih lanjut tentang prinsip-

prinsip tersebut di atas. Ia, sebagaimana ahli fiqh lainnya, membedakan materi fiqh menjadi 

dua bagian. Bagian pertama materi fiqh yang menyangkut ibadah dan bagian kedua materi 

fiqh yang menyangkut mua’malah. Ia secara filosofis telah merumuskan kadiah sebagai 

berikut: 

Pada dasarnya ibadah dalam hubungannya dengan muakallaf adalah bersifat taabbudi, 

tanpa berpaling kepada makna-maknanya sedangkan pada dasarnya muamalah 

menoleh pada makna-maknanya. 

 

Al-Syathibi juga mengakui bahwa adanya beberapa bentuk muamalah yang 

mempunyai nilai ta’abudi, yang maksudnya adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-

dalil yang terperinci.
8
 

Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng dalam kurun waktu 2005-2010 membahas 

masalah-masalah keislaman, keummatan dan kebangsaan yang terus berkembang seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Majelis Tarjih dan Tajdid PWM 

Jateng sigap untuk memberikan jawaban dari berbagai masalah tersebut sehingga menjadi 

jelas. Misalnya tentang vaksin meningitis yang menjadi problem calon jamaah haji dan 

umroh. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi umat menjadikan Majelis Tarjih dan 

Tajdid terutama PWM Jateng merumuskan beberapa permasalahan yang berkembang, 

                                                 
7
 PP.Muhammadiyah Majelis Tarjih, Buku Panduan Muktamar Majlis Tarjih XXII, (Malang,:1989), hal.23. 

Selanjutnya disebut “Pokok –pokok Manhaj Majlis Tarjih.“ 
8
 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, 1341H, Juz II, hlm. 214. 
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sehingga menjadikan mantap dalam bermuhammadiyah. Melihat kondisi tersebut maka 

penulis tertarik untuk menelitinya. 

Berangkat dari latar belakang di atas dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak 

melebar kepada pembahasan yang lain, maka perlu adanya perumusan dari masalah yang 

akan diteliti, yakni sebagai berikut:  

1. Persoalan apa saja yang menjadi bahasan dalam Musyawarah Majelis Tarjih dan 

Tajdid PWM Jateng dalam kurun waktu 2005-2010? 

2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan dalam Musyawarah Mejlis Tarjih dan 

Tajdid PWM Jateng? 

Tujuan dan Manfaat Penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok masalah seperti yang dirumuskan 

dalam rumusan masalah di atas. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengetahui:  

a. Persoalan yang menjadi bahasan dalam  Musyawarah Majelis Tarjih dan Tajdid 

PWM Jateng 

b.  Metode ijtihad yang digunakan dalam Mejlis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng.  

 

2. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Akademis 

a.  Untuk menambah khazanah keilmuan tentang model ijtihad Majelis Tarjih 

dan Tajdid PWM Jateng.  

b.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan atau 

pembanding bagi peneliti lain dengan masalah sejenis. 

 

 2. Manfaat Praktis 

a.  Membuka wawasan peneliti mengenai Majelis Tarjih dan Tajdid PWM 

Jateng.  

b.  Kontribusi terhadap umat tentang penggunaan ijtihad dalam menghadapi 

persoalan kehidupan yang sangat kompleks 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Materi yang di bahas dalam Musyawarah Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng 

dalam kurun waktu 2005-2010 

Materi yang di bahas dalam Musyawarah Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng dalam 

kurun waktu 2005-2010, yakni terdiri dari 9 (sembilan) kategori, yakni pertama, aqidah dan 

ibadah dengan pembahasan tentang penentuan awal Ramadhan, Hadist-hadits populer 

tentang Ramadhan: sebuah upaya purifikasi, al-Masih al-Dajjal. Kedua, zakat dengan 

pembahasan tentangkadar zakat profesi dan beberapa masalah zakat fitrah. Ketiga waris dan 

hibah dengan pembahasan tentang problematika antara harta waris dan hibah kepada ahli 

waris. Keempat, makanan yang halal dengan pembahasan tentang alkohol dalam makanan 

dan minuman serta suntikan vaksin maningitis yang berbahan babi. Kelima, masalah 

pernikahan dengan pembahasan tentang mengkritisi RUU Hukum terapan serta Nikah Sirri 

dan Mut’ah. Keenam, sosial politik dengan pembahasan tentang hukum merokok, hukum 

mati dan HAM, hukum golput, fiqih demonstrasi serta jihad dan bom bunuh diri. Ketujuh, 

pendidikan dengan pembahasan tentang mencari model ideal pondok Muhammadiyah. 

Kedelapan, teknologi dan kebudayaan dengan pembahasan tentang sikap perayaan 

keagamaan Non-Islam, sikap MTT tentang pembangunan PLTN di Indonesia, Faca off: 

Tinjauan keilmuan dan Keislaman, dan yang kesembilan adalah menengok HPT dengan 

pembahasan tentang peninjauan kembali beberapa putusan tarjih dan HPT. 

 

B. Metode Ijtihad yang digunakan dalam Musyawarah Tarjih dan Tajdid PWM Jateng  

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Informasi menimbulkan perubahan 

sosial yang cepat dan diikuti dengan pergeseran nilai-nilai. Bila kita tidak cepat 

mengantisipasi perubahan sosial itu dan sekaligus mencari arahan yang tepat, tidak mustahil 

Islam akan mengalami crisis of relevance. 

Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng telah berusaha untuk mengikuti perkembangan 

pemikiran keislaman dan sekaligus memberikan tanggapan. Majelis Tarjih berkeyakinan 

bahwa sumber ajaran Islam hanyalah al-Qur’an dan as-Sunnah al-Maqbulah. Artinya, bahwa 

segala persoalan yang muncul pada saat ini harus dikembalikan kepada kedua sumber 

tersebut. Bukan berarti penalaran manusia yang cerdas dan fitri diabaikan, terutama dalam 
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memahami dan menyelesaikan masalah yang sama sekali baru, dan tidak terdapat dalam al-

Qur’an dan as-Sunnah al-Maqbulah. 

Ijtihad, dengan demikian mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menyelesaikan berbagai masalah hukum Islam kontemporer. Namun demikian, menurut 

Majelis Tarjih, ijtihad tidak lebih dari sekedar metode untuk memahami isi dan kandungan al-

Qur’an dan as-Sunnah Maqbulah. Karena itu, Mujtahid hanyalah sekedar sebagai pengungkap 

hukum, tidak sebagai penetap hukum. 

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng segala keputusan yang dilakukanya 

memiliki memiliki kekuatan hukum berbeda: 

1. Berbentuk fatwa, yakni keputusan Majelis Tarjih yang dihasilkan dari musyawarah 

beberapa orang anggota dalam merespon dan menjawab berbagai persoalan keislaman, 

keummatan dan kebangsaan. Fatwa masih sangat terbuka untuk diperdebatkan tentang 

kualitas dalil, metode istambath dan kemaslahatannya, sehingga sifatnya tidak 

mengikat. 

2. Berbentuk tanfidz, yakni keputusan Majelis Tarjih yang dihasilkan dari Musyawarah 

(kalau yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

disebut Musyawarah Nasional atau Munas, kalau musyawarah Majelis Tarjih tingkat 

wilayah disebut Musyawarah Wilayah Tarjih atau Musywil) yang telah memiliki 

kekuatan hukum karena telah disahkan atau ditanfidz oleh Pimpinan Muhammadiyah. 

Karena telah ditanfidz, maka sifat dari keputusan ini mengikat. Semua pimpinan dan 

anggota persyarikatan Muhammadiyah wajib  mematuhi keputusan tersebut. Kalau 

ternyata tidak setuju secara pribadi keputusan tersebut, maka secara etika organisasi 

tidak boleh menyampaikan dan menyebar luaskan pendapat pribadi yang berbeda 

dengan tanfidz kepada masyarakat umum.  

3. Berbentuk wacana, yaitu lontaran pemikiran yang disampaikan oleh pimpinan dan 

atau anggota Majelis Tarjih tentang sesuatu hal dengan tidak mengatasnamakan 

organisasi. Wacana ini sifatnya terbuka, sehingga siapapun dapat memberikan respon 

berupa sanggahan yang disertai argumentasi naqli dan aqli, begitu juga menyetujui dan 

memberikan elaborasi yang lebih jelas dengan disertai argumentasi-argumentasi yang 
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kuat. Wacana ini kelak dapat meningkat menjadi fatwa atau bahkan tanfidz kalau telah 

melalui proses yang ditetapkan organisasi. 
9
 

Dari tiga bentuk di atas, warga Muhammadiyah diharap pandai-pandai untuk 

meletakkan pada proporsinya, jangan sampai terjebak pendapat pribadi dikira fatwa atau 

keputusan organisasi (tanfidz). 

Keputusan-keputusan yang dimuat dalam buku  ini telah berbentuk tanfidz, sehingga 

sifatnya mengikat bagi warga Muhammadiyah Jawa Tengah. Namun demikian tidak boleh 

taklid, diharapkan dapat menyimak dengan seksama dalil-dalil yang dijadikan pijakan dalam 

memutuskan. Selain itu kalau ternyata ditemukan dalil yang lebih rajih, dan analisis yang 

lebih tepat sesuai manhaj tarjih, keputusan tersebut dapat ditinjau kembali melalui forum yang 

sama, yakni Musyawarah Wilayah Tarjih. 
10

 

Dengan demikian, menurut penulis bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng 

dalam berijtihad menggunakan sistem ijtihad jama’iy, dengan metode (1) ijtihad bayani, 

seperti pada materi aqidah dan ibadah, zakat, waris, dan menengok kembali HPT, (2) ijtihad 

qiyasi, seperti pada pembahasan makanan yang berakohol, vaksin maningitis, merokok, 

pininjauan kembali HPT, (3) ijtihad istishlahi, seperti pada pembahasan pernikahan (nikah srri 

dan mut’ah), model pondok Muhammadiyah, PLTN, Face off, hukum mati, golput, fiqh 

demontrasi, jihad, bom bunuh diri, dan peninjauan kembali HPT.  

Tabel 1 

NO MATERI PEMBAHASAN MODEL IJTIHAD 

1. Materi yeng berkaitan dengan aqidah dan ibadah, zakat, 

waris, dan menengok kembali HPT. 

Ijtihad bayani 

2. Materi pada pembahasan makanan yang berakohol, 

vaksin maningitis, merokok, pininjauan kembali HPT. 

Ijtihad qiyasi 

                                                 
9
 Majlis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng , Kumpulan Putusan Tarjih Jawa Tengah, Surakarta: MTT PWM 

Jateng dan UMS, 2010, hlm. Iv. 
10

 Ibid, hlm. v 
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3. Materi pada pembahasan pernikahan (nikah srri dan 

mut’ah), model pondok Muhammadiyah, PLTN, Face 

off, hukum mati, golput, fiqh demontrasi, jihad, bom 

bunuh diri, dan peninjauan kembali HPT. 

Ijtihad istishlahi 

 

Pendapat pribadi dari anggota majelis tidak dapat dipandang sebagai pendapat majelis. 

Tidak mengikat diri kepada sesuatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat imam-imam mazhab 

dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, sepanjang sesuai dengan nash 

(dasar utamanya adalah al Qur`an dan al-Sunnah al-Sahihah) atau dasar-dasar lain yang 

dipandang kuat. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya 

keputusan majelis yang paling benar. Justru menerima koreksi dari siapapun, sepanjang 

menyertakan dalil-dalil yang kuat (lebih kuat). 

Begitu pula Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng dalam mengambil ketentuan 

hukum suatu masalah bersifat terbuka dan dapat dikoreksi, artinya (a) pada waktu melakukan 

musyawarah untuk mengambil ketentuan itu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut 

berpastisipasi menentukan hukumnya, (b) setelah menjadi keputusan, Majelis Tarjih 

menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dengan dalil-dalil yang lebih kuat. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pembahasan demi pembahasan terhadap tentang metode ijtihad 

Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng, maka di dapat kesimpulan: 

1. Pembahasan Materi dalam Musyawarah Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng dalam 

kurun waktu 2005-2010, yakni terdiri dari 9 (sembilan) kategori, yakni pertama, aqidah 

dan ibadah. Kedua, zakat tentang kadar zakat profesi dan beberapa masalah zakat fitrah. 

Ketiga waris dan hibah. Keempat, makanan yang halal. Kelima, masalah pernikahan 

tentang mengkritisi RUU Hukum terapan serta Nikah Sirri dan Mut’ah. Keenam, sosial 



 12 

politik. Ketujuh, pendidikan tentang mencari model ideal pondok Muhammadiyah. 

Kedelapan, teknologi dan kebudayaan, dan yang kesembilan adalah menengok HPT 

tentang peninjauan kembali beberapa putusan tarjih dan HPT.  

2. Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng dalam berijtihad menggunakan sistem ijtihad 

jama’iy, dengan metode (1) ijtihad bayani, seperti pada materi aqidah dan ibadah, zakat, 

waris, dan menengok kembali HPT, (2) ijtihad qiyasi, seperti pada pembahasan makanan 

yang berakohol, vaksin maningitis, merokok, pininjauan kembali HPT, (3) ijtihad 

istishlahi, seperti pada pembahasan pernikahan (nikah srri dan mut’ah), model pondok 

Muhammadiyah, PLTN, Face off, hukum mati, golput, fiqh demontrasi, jihad, bom bunuh 

diri, dan peninjauan kembali HPT. Pendapat pribadi dari anggota majelis tidak dapat 

dipandang sebagai pendapat majelis. Tidak mengikat diri kepada sesuatu mazhab, tetapi 

pendapat-pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil 

keputusan, sepanjang sesuai dengan nash (dasar utamanya adalah al Qur`an dan al-Sunnah 

al-Sahihah) atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. Berprinsip terbuka dan toleran, dan 

tidak beranggapan bahwa hanya keputusan majelis yang paling benar. Justru menerima 

koreksi dari siapapun, sepanjang menyertakan dalil-dalil yang kuat (lebih kuat). 

 

B. Saran 

Alhamdulillah, akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Semua itu terjadi adalah 

merupakan berkat dan inayah dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini merupakan 

langkah awal untuk melakukan publikasi ilmiah kegiatan di Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah Jawa Tengah. Kami menyadari begitu banyak kekurangan, sehingga 

penelitian lanjutan sangat penting. Misalnya tentang sejarah dan perkembangan 

Muhammadiyah di Jawa Tengah. Dialektika Muhammadiyah dalam mengembangkan Islam di 

daerah Pesisir Utara, dan lain sebagainya. 
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