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BAB III 

 DESKRIPSI WILAYAH 

 

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Sleman 

3.1.1 Keadaan Geografis 

Kabupaten Sleman merupakan salah satu bagian dari Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara astronomis, Kabupaten Sleman terletak antara 

7°.34′-7°47′ lintang selatan dan 110°13′−110°33′ Bujur Timur. Di ujung bagian 

utara, terdapat Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung teraktif di dunia. 

Jarak linier Kabupaten Sleman menuju Ibukota Propinsi DIY sekitar 9 Km. Secara 

geografis, Kabupaten Sleman berada di bagian utara DIY, yang berbatasan 

langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut ; 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. 

2. Sebelah Timur  : Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. 

3. Sebelah Selatan  : Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. 

4. Sebelah Barat  : Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY dan Kabupaten  

  Magelang Provinsi Jawa Tengah. 

Kabupaten Sleman mempunyai wilayah terluas ketiga setelah Kabupaten 

Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan luas 574,82 Km². Luas 

Kabupaten Sleman sekitar 18,04 % dari luas seluruh wilayah Provinsi DIY seluas 

3.185,80 Km². Dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32 Km². dan Timur-Barat 35 

Km².
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Sumber: Profil Kabupaten Sleman55 

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Sleman 

3.1.2 Keadaan Penduduk dan Sosiologi 

a. Jumlah 

Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten di Provinsi DIY yang 

memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu sekitar 30% dari total penduduk 

DIY. Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah 

penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebanyak 1.168.101 jiwa 

yang terdiri dari 588.368 jiwa penduduk laki-laki dan 579.133 jiwa penduduk 

perempuan.² 

                                                             

55 Pemerintah Kabupaten Sleman, 2017 “Peta”, http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-
sleman/geografi/peta. Diakses pada Tanggal 23 November 2017, Pk. 19.40. 

 

http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/peta
http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/peta
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Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman relatif kecil pada kurun 

2014-2015 jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 

Indonesia, yaitu 0,3%.56 Adapun besaran jumlah penduduk pada setiap 

kecamatan di Kabupaten Sleman: 

No Kecamatan 
Banyaknya Luas 

(Ha) 
Jml 

Penduduk Kepadatan 

Desa Dusun  (jiwa) (Km2) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Moyudan 4 65 2.762 37.790 1,216 
2 Godean 7 57 2.684 75.252 2,133 
3 Minggir 5 68 2.727 38.911 1,267 
4 Gamping 5 59 2.925 94.873 2,249 
5 Seyegan 5 67 2.663 53.872 1,583 
6 Sleman 5 83 3.132 69.254 1,774 
7 Ngaglik 6 87 3.852 99.511 1,712 
8 Mlati 5 74 2.852 97.868 2,351 
9 Tempel 8 98 3.249 66.144 1,428 
10 Turi 4 54 4.309 40.183 0,755 
11 Prambanan 6 68 4.135 63.303 1,064 
12 Kalasan 4 80 3.584 73.005 1,524 
13 Berbah 4 58 2.299 51.296 1,750 
14 Ngemplak 5 82 3.571 61.925 1,243 
15 Pakem 5 61 4.384 38.361 0,701 
16 Depok 3 58 3.555 130.659 3,069 
17 Cangkringan 5 73 4.799 33.162 0,549 
 Jumlah 86 1.212 57.482 1.168.101 2.031 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman 

 

 
                                                             

56 M. Iqbal, Deskripsi Wilyah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2016, 
repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7693/BAB%20II.pdf?...6...y Diakses pada Tanggal 
23 November, Pk 20.43. 

 



65 

 

 

 

b. Komposisi 

Pada tahun 2011 sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten 

Sleman terbesar  bergerak di sektor pertanian  yakni sebanyak 28,6% dan 

sektor jasa sebanyak 24,39%.57 Gambaran struktur mata pencaharian penduduk 

Kabupaten Sleman tergambar dalam tabel berikut: 

No Sektor 

Tahun 

2009(%) 2010(%) 2011 (%) 

1 Pertanian 20,31 24,39 28,26 

2 Pertambangan & Penggalian 0,67 3,33 2,47 

3 Industri 12,83 8,05 11,24 

4 Listrik, Gas & Air 0,30 2,20 2,06 

5 Bangunan 7,77 8,01 11,47 

6 Perdagangan 26,36 12,10 10,53 

7 Angkutan dan Komunikasi 3,42 4,00 4,23 

8 Keuangan 3,43 3,35 4,8 

9 Jasa-jasa 24,90 34,57 24,95 

 Jumlah 100,00 100,00 100,00 

 

Tabel 3.2 Proporsi Penduduk Kabupaten Sleman yang Bekerja Per-Lapangan Usaha (%) 

Tahun 2011. 

 

 

 

                                                             
57 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Tentang Kependudukan Tahun 2015 (Demografi),  

www.slemankab.go.id/3274/kependudukan-demografi.slm Diakses pada Tanggal 23 November 2017, Pk.20.47 
 

http://www.slemankab.go.id/3274/kependudukan-demografi.slm
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Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 92,38% dari 

angkatan kerja yang ada yakni: 

No Uraian Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 

1 Bekerja 422.490 415.295 484.405 

2 Tidak Bekerja 45.534 58.295 39.921 

3 Jumlah 468.024 473.590 524.326 

 Persentase tidak bekerja 9,73 12,31 7,61 

Tabel 3.3 Jumlah Angkatan Kerja 

c. Kondisi Sosial Masyarakat 

Berdasarkan kondisi sosial masyarakatnya maka Kabupaten Sleman 

dapat dikelompokkan menjadi 2 kawasan, yakni kawasan perdesaan yang 

cenderung homogen dan kawasan perkotaan dengan tingkat heterogenitas 

sosial budaya yang tinggi. Konsentrasi pendidikan tinggi pada kawasan ini 

menyebabkan komposisi penduduknya relatif beragam. Namun demikian, 

budaya Jawa masih menjadi faktor yang dominan, termasuk meredam 

perbedaan etnik dan sosial-budaya warganya. 

 

3.2 Gambaran Umum Partai Amanat Nasional (PAN) 

3.2.1 Sejarah Berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) 

Partai ini dibentuk sebagai respon terhadap lahirnya 'reformasi’. 

Berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) tidak bisa dilepaskan dari peran 

Majelis Amanat Rakyat (MARA). MARA didirikan pada 14 Mei 1998, di 
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tengah panasnya kondisi Indonesia, sebagai  perkumpulan terbuka bagi 

penegakkan keadilan dan demokrasi di Indonesia.  

Selain Amien Rais sebagai penggagas, tercatat puluhan intelektual dan 

aktivis terkemuka turut menandatangani pendirian MARA seperti Goenawan 

Mohammad, Emil Salim, Adnan Buyung Nasution, Frans Seda, Arifin 

Panigoro, Mochtar Pabotinggi, Faisal Basri, Baharuddin Lopa dan lain-lain.  

Kelahiran partai matahari terbit ini, selain digagas oleh MARA juga disokong 

oleh Pusat Pengkajian Strategi Kebijakan (PPSK), Muhammadiyah dan 

Kelompok Tebet.  

Pada pertemuan tanggal 5 - 6 Agustus 1998 di Bogor, Jawa Barat, 

mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian 

berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN dideklarasasikan 

di Istora Senayan Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di 

antaranya Amien Rais, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizai Albert 

Hasibuan, Toety Heraty, Emil 'Salim, Faisal Basri, AM Fatwa, Zoemrotin, 

Alvin Lie Ling Piao dan lainnya. Dimana tanggal deklarasi tersebut akhirnya 

menjadi  tanggal berdirinya PAN berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. 

M-20.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003. 

Di awal berdirinya, partai ini dipimpin oleh Amien Rais yang menjabat 

sebagai Ketua Umum. Sebelumnya memang sosok Amien Rais digadang-

gadang untuk memimpin sebuah partai baru reinkarnasi dari Masjumi. 

Awalnya gagasan mendirikan partai dengan rencana untuk menggabungkan 

PPP dengan para aktivis eks Masjumi yang berpusat di Dewan Dakwah 
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Islamiyah Indonesia (PDII). Namun, ketika angin perubahan bertiup, keran 

demokrasi dibuka selebar-lebarnya, dan media massa semakin agresif dalam 

pemberitaan, Amien Rais yang sempat dicap sektarian itu pun mengubah 

haluannya menjadi sosok yang ink-lusif. Amien Rais lebih memilih mendirikan 

partai nasionalis. Pada 27 Juli 1998, Arnien Rais mengumumkan akan 

mendirikan sebuah partai politik. Berlabel partai reformis, PAN pun percaya 

diri untuk menyongsong Pemilu 1999. 

Dalam sejarah pendirianya, Partai Amanat Nasional (PAN) juga 

terdorong dari keputusan hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah 5-7 Juni 1998 di 

Semarang. Pada Komisi C sidang tanwir merekomendasikan kepada Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah agar mempersiapkan berdirinya satu partai politik baru 

yang pada akhirnya dikenal dengan PAN. Sejak itulah hubungan aspiratif, 

historis dan emosional antara Muhammadiyah dan PAN terpatri kuat. 

Keterlibatan aktivis, pengurus dan warga Muhammadiyah beserta 

simpatisannya  pada awal berdirinya PAN menjadi salah satu faktor pendorong 

cepatnya perluasan infrastruktur PAN. Karena luasnya jaringan 

Muhammadiyah di wilayah Indonesia, maka perkembangan PAN melaju 

dengan cepat. Begitu PAN dideklaraskan dan diikuti dengan pembentukan 

PAN di wilayah provinsi dan kabupaten kota mayoritas berasal dari aktivis, 

pengurus dan warga Muhammadiyah beserta  simpatisannya. 
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3.2.2 Visi dan Misi PAN 

a. Visi PAN 

“Terwujudnya PAN Sebagai Partai Politik Terdepan Dalam 
Mewujudkan Masyarakat Madani yang Adil dan Makmur, 
Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dalam Negara Indonesia yang 
Demokratis dan Berdaulat, serta Diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa” 
 
b. Misi PAN 

Sedangkan misi dari PAN adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kader yang berkualitas. 

2. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat. 

3. Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem 

dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur. 

4. Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, 

mandiri dan bermartabat. 

5. Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

6. Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, 

bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

serta dihormati dalam pergaulan internasional. 
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3.2.3 Platform PAN – Prinsip Dasar Organisasi 

1. Partai Amanat Nasional adalah partai politik yang memperjuangkan 

kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-cita 

partai ini berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan. 

2. Partai Amanat Nasional mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia 

yang demokratis, berkeadilan sosial, otonom dan mandiri. Partai ini 

menginginkan tatanan yang memungkinkan setiap manusia dapat 

mengembangkan kepribadiannya dalam kebebasan. Setiap manusia 

dapat berperan serta dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan 

berperan serta dalam usaha-usaha mengembangkan kemanusiaan. 

3. Partai Amanat Nasional merupakan partai yang menghormati dan 

mendorong kemajemukan. Partai ini merupakan kumpulan manusia 

Indonesia yang berasal dari berbagai keyakinan, pemikiran, latar 

belakang etnis, suku, agama dan jender. Partai ini menganut prinsip 

non-sektarian dan non-diskriminatif. Kesepakatan kami adalah 

berdasarkan prinsip dasar bersama dan cita-cita politik yang sama. 

4. Partai Amanat Nasional menentang segala bentuk kediktatoran, 

totaliterisme dan otoriterisme, karena berlawanan dengan harkat dan 

martabat manusia, memasung kebebasan dan menghancurkan hukum. 

Partai ini menjunjung tinggi demokrasi, untuk mewujudkan tatanan 

sosial dan politik yang memungkinkan masyarakat madani mengawasi 

kekuasaan. 
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5. Partai Amanat Nasional akan bersaing dengan parta-partai lain secara 

terbuka, adil dan jujur untuk meraih dukungan rakyat. Selama tidak 

berada dalam posisi pemerintah, partai ini akan berfungsi sebagai 

oposisi. Partai ini berpendirian, pemerintah dan oposisi memilik 

tanggung jawab yang setara terhadap masyarakat. 

3.2.4 Struktur Organisasi DPD PAN Kabupaten Sleman 

Setiap partai politik membutuhkan struktur organisasi, hal ini bertujuan 

untuk menggerakkan organisasi serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

telah diprogramkan didalam partai. 

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PAN/12/A/Kpts/K-

S/29/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai 

Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Adapun struktur organisasi 

DPD PAN Kabupaten Sleman terlampir dalam lampiran 1. 

3.2.5 Program Kerja DPD PAN Kabupaten Sleman 

1. Konsolidasi Visi dan Program Partai Amanat Nasional 

a. Mensosialisasikan platform PAN melalui media masa dan media 

komunikasi lainya. Menciptakan opini publik melalui media cetak, 

elektronik maupun online, serta kepada kelompok-kelompok 

pengajian dan perkumpulan lainya secara terus-menerus. 

b. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya 

masyarakat pinggiran. 
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2. Konsolidasi sumberdaya manusia dan anggota 

a. Melaksanakan silaturahmi dan komunikasi yang intensif dengan 

para tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk menguatkan 

dukungan. 

b. Meningkatkan upaya-upaya pendekatan pada kalangan profesional 

untuk bergabung didalam partai. 

c. Mengintensifkan pelatihan dan kegiatan-kegiatan bagi pengurus 

partai untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengurus dalam 

mengelola partai. 

d. Melakukan perekrutan anggota serta kader yang berkualitas untuk 

duduk dalam struktur kepengurusan partai. 

3. Konsolidasi Organisasi dan Manajemen. 

a. Menyelenggarakan kegiatan/pertemuan rutin antara pengurus partai 

dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. 

b. Mengoptimalkan tugas dibidang masing-masing jajaran pengurus 

pada semua tingkatan dan mengevaluasi kinerja partai dalam 

menjalankan fungsinya secara berkala. 

4. Konsolidasi Pendanaan Partai 

a. Mengoptimalkan  kantor partai sebagai pusat kegiatan administrasi, 

komunikasi dan informasi bagi seluruh kader partai. 

b. Melengkapi infrastruktur partai, terutama perangkat-perangkat 

komunikasi serta perangkat kesekretariatan. 
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5. Konsolidasi Rekrutmen Konstituen Baru. 

a. Melaksanakan rekruitmen dan pendaftaran anggota baru. 

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik dan pemilu bagi 

masyarakat.  

c. Melaksanakan kegiatan yang sistematis untuk menarik pemilih 

potensial dari kalangan pemilih pemula, perempuan, masyarakat 

pedesaan dan masyarakat miskin. 

6. Konsolidasi Jaringan dan Aliansi Strategis. 

a. Melakukan aliansi dengan kelompok-kelompok kepentingan 

diantaranya LSM, mahasiswa, akademisi, kelompok profesi dalam 

kerangka penyamaan visi dan gerakan dalam memperjuangkan 

agenda kebijakan dan program partai. 

b. Membangun jaringan dengan kalangan pers untuk mendapatkan 

dukungan dalam publikasi dalam setiap kegiatan yang dapat 

membawa citra positif bagi partai. 

c. Membuka jaringan dengan para pengusaha agar terlibat 

memberikan dukungan pendanaan bagi oprasional pelaksanaan 

program-program partai. 

d. Membangun aliansi dan komunikasi dengan partai-partai lain. 

7. Konsolidasi Pemeliharaan Konstituen Lama 

a. Membentuk kelompok-kelompok pembinaan kader pada setiap 

ranting yang anggotanya terdiri dari kader-kader inti partai yang 

bertugas membina, mengawasi, mengontrol dan melaksanakan 
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komunkasi secara berkelanjutan dengan masyarakat pendukung 

partai pada pemilu-pemilu sebelumya. 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, seminar, diskusi 

untuk meningkatkan kualitas kader. 

c. Menginformasikan kegiatan, kebijakan dan agenda partai secara 

periodik kepada konstituen melalui media cetak maupun media 

online. 

d. Terus mendorong kegiatan-kegiatan keagamaan, berupa pengajian, 

kajian/diskusi maupun peringatan hari besar Islam. 

 

3.3 Gambaran Umum Muhammadiyah 

3.3.1 Sejarah Berdirinya Muhammadiyah 

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada 

tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seseorang bernama 

Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan. 

Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang 

Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu 

dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat 

mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran 

Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu 

beliau memberikan pencerahan melaui pendidikan keagamaan yang terpusat di 

langgar maupun dirumahnya. 
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Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan 

kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. 

Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung usaha beliau, sehingga dalam 

waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai 

ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut 

maka didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah, yang kini Muhammadiyah 

telah tersebar diseluruh pelosok tanah air. 

KH Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga 

tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat 

tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH 

Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat 

Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 

1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan 

seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan. 

 

3.3.2 Visi, Misi dan Usaha Muhammadiyah 

a. Visi Muhammadiyah. 

Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan Islam yang 

berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang 

dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah 

Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya 

mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil'alamin menuju 

terciptanya/terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 
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b. Misi Muhammadiyah 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf 

nahi munkar memiliki misi sebagai berikut : 

1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran 

Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. 

hingga Nabi Muhammad saw. 

2. Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan 

jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-

persoalan kehidupan. 

3. Menyebar luaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an 

sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman 

hidup umat manusia. 

4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, 

keluarga dan masyarakat. 

 

c. Usaha Muhammadiyah 

Muhammadiyah dalam mewujudkan visi dan misi geraknya 

menempuh langkah-langkah/usaha sebagai berikut58 : 

1. Mempergiat dan memperdalam penyelidikan agama Islam untuk 

mendapatkan kemurniannya dan kebenarannya. 

                                                             
58 http://kediri.muhammadiyah.or.id/content-7-sdet-visi--misi-dan-usaha.html Diakses pada Tanggal 

13 September 2017, Pk. 22.16. 

http://kediri.muhammadiyah.or.id/content-7-sdet-visi--misi-dan-usaha.html
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2. Memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta 

mempertinggi akhlak. 

3. Memajukan dan inovasi dalam bidang pendidikan serta memperluas 

ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian. 

4. Mempergiat dan menggembirakan tabligh. 

5.  Menggemberikan dan membimbing masyarakat untuk membangun 

dan memelihara tempat ibadah dan wakaf. 

6. Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan menurut 

tuntunan agama Islam. 

7. Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi 

kader Muhammadiyah, kader agama dan kader bangsa. 

8. Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan 

penghidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. 

9. Menggerakkan dan menghidup suburkan amal tolong menolong 

dalam kebajikan, kesehatan, sosial dan pengembangan masyarakat. 

10. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat tentang kiprah 

Muhammadiyah. 

11. Mendokumentasikan kegiatan amal usaha Muhammadiyah serta 

mengembangkan pustaka di lingkungan sekolah/amal usaha dan 

keluarga Muhammadiyah. 

12. Merespon perkembangan sosial politik yang berkembang di tengah 

masyarakat. 
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3.3.3 Pandangan Politik Muhammadiyah 

Muhammadiyah sebagai salah satu komponen bangsa memiliki posisi 

dan peran yang penting serta strategis. Muhammadiyah sebagai bagian dari 

komunitas umat Islam yang menjadi penduduk terbesar di negeri ini dapat 

mengambil peran proaktif dalam berbagai lapangan kehidupan, tidak kecuali 

dalam kehidupan politik. Muhammadiyah dengan tidak perlu mengubah diri 

menjadi partai politik dapat memainkan fungsi sebagai kekuatan politik 

(political force) yang ikut mempengaruhi proses politik nasional secara 

signifikan.59 

Pada masa orde lama pernah terlibat cukup lama (1945-1959) dalam 

partai politik sebagai Anggota Istimewa Majelis Syuro Muslimin Indonesia 

(Masyumi), sedangkan pada awal Orde Baru (1967) ikut memelopori lahirya 

Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) setelah gagal merehabilitasi Masyumi. 

Namun setelah itu sejak kembali ke Khittah pada tahun 1971, Muhammadiyah 

benar-benar menarik dari keterlibatan politik praktis di partai politik.  

Sejak itu Muhammadiyah terhindar dari benturan – benturan politik 

praktis yang membuat organisasi ini relatif stabil dan memiliki perhatian yang 

serius dalam mengelola amal usahanya.60 Kendati diakui pula, bahwa dengan 

khittah 1971 itu bukan berarti tanpa masalah, setidaknya muncul 

kecenderungan alergi politik di sementara kalangan Muhammadiyah.  

                                                             
59 Haedar Nashir, “Dinamika Politik Muhammadiyah”, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 

2000). Hlm.9. 
60 Ibid, Hlm. 12. 
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Kondisi jauh dari politik ini bahkan seakan bertautan pula dengan 

kebijakan politik Orde Baru yang melakukan depolitisasi, sehingga ketika 

keadaan bangsa ini makin banyak masalah dengan kecenderungan rezim Orde 

Baru yang semakin otoriter, maka Muhammadiyah seperti kehilangan fungsi 

politiknya dalam ikut mengontrol jalannya kekuasaan. 

Ketika Muhammadiyah dituntut mengartikulasikan diri dalam kancah 

politik nasional mutakhir yang sarat tantangan tersebut, maka organisasi ini 

perlu mempertanyakan kembali dan menata ulang pandangan serta keterkaitan 

dalam dunia politik yang dalam masa tertentu berusaha untuk dijauhinya itu. 

Keniscayaan politik semacam itu bagi Muhammadiyah mengandung sejumlah 

kepentingan (urgensi) dan argumentasi sebagaimana dipaparkan sebagai 

berikut.  

Pertama, masalah partisipasi politik warga Muhammadiyah. Fakta ini 

menunjukkan bahwa di kalangan internal Muhammadiyah sendiri telah tumbuh 

partisipasi yang tinggi dari orang-orang Muhammadiyah baik di tingkat eliet 

maupun massa untuk mengambil peran dalam reformasi kehidupan nasional 

khususnya melalui jalur perjuangan politik di sejumlah partai politik seperti 

halnya melalui Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam konteks makro ledakan 

partisipasi politik di organisasi ini merupakan wujud komitmen kebangsaan.  

Dinamika ini mungkin muncul secara lebih terbuka dan artikulatif, 

sehingga dalam batas tertentu mngesankan euphoria reformasi yang dalam 

pandangan kalangan awam negatif. Partisipasi politik yang penuh gairah itu 

juga hingga batas tertentu telah meimbulkan gesekan konflik kepentingan di 
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dalam Muhammadiyah yang melibatkan aktor-aktor yang berbeda pilihan 

politiknya.61 

Politik bukan sekedar berurusan dengan kemenangan meraih kekuasaan 

di legislatif dan pemerintahan, meskipun ranah politik yang seperti itu 

sangatlah penting dan strategis. Politik dapat menembus wilayah lain yang 

lebih luas termasuk membangun civil society. 

Kedua, kelahiran partai-partai politik baru. Bahwa telah tunbuh partai-

partai politik baru yang juga ikut mengimbas dalam tubuh gerakan 

Muhammadiyah, yang secara niscaya menuntut tanggapan Muhammadiyah 

baik secara pemikiran maupun artikulasi aksi. Berkaitan dengan partai politik 

yang terbuka (inklusif) seperti PAN dan partai politik yang berlabel formal 

Islam yang tergolong tertutup (eksklusif). 

Secara normatif bagaimana hubungan antara Muhammadiyah dan 

politik sudah diatur secara jelas dan terang benderang dalam dokumen-

dokumen resmi organisasi, mulai dari Muqadimah Anggaran dasar 

Muhammadiyah; Kepribadian Muhammadiyah; Matan Keyakinan dan Cita-

Cita Hidup Muhammadiyah; Khittah Perjuangan Muhammadiyah; Khittah 

dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; dan Pedoma Hidup Islami 

Warga Muhammdiyah, sampai dengan Keputusan-Keputusan Muktamar dan 

Tanwir.62 Kesemuanya itu telah membentuk sebuah khasanah yang sangat kaya 

dan komprehensif yang antara lain berisi ketentuan-ketentua normatif 

                                                             
61 Ibid, Hlm. 14. 
62 Zuly Qodir, Achmad Nurmandi dan M Nurul Yamin, “Ijtihad Politik Muhammadiyah : Politik 

sebagai Amal Usaha”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) Hlm.  



81 

 

 

 

mengenai Khittah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, dan amar 

ma’ruf nahi munkar, yang bersifat nonpolitik63. 

Adapun Khittah Denpasar tahun 2002 atau Khittah Muhammadiyah 

dalam Berbangsa dan Bernegara yang bersifat lengkap itu berisi sembilan butir 

pernyataan pokok, yaitu sebagai berikut64: 

1. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan 

negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan 

keduniawian (al-umur ad-dunyawiyat) yang harus selalu dimotivasi, 

dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. 

2. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun 

kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik 

maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan 

wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana 

nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya 

nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, 

dan keadaban untuk terwujudnya “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun 

Ghafur”. 

3. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat 

guna terwujudnya masyarakat madani (civil society) yang kuat 

                                                             
63 Dalam Haedar Nashir, “Muhammadiyah Gerakan Pembaruan”, (Suara Muhammadiyah, 

Yogyakarta 2010) 
64 Hajriyanto Y. Thohari, “Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis”, (Jakarta: Pusat 

Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005). Pengantar Hlm. XIV – XVII. 
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sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam 

yang sebenar-benarnya. 

4. Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang 

bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (real politics) untuk 

dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal 

kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang 

demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan 

negara. 

5. Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud 

dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses 

dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-

cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat 

bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju 

kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban. 

6. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan 

organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. 

Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam 

memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai 

dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik 

kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban. 

7. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota 

Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik 

sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus 
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merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara 

rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, 

demi kemaslahatan bangsa dan negara. 

8. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam 

politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara 

sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), 

akhlak mulia (akhlaq al-karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan 

perdamaian (ishlah). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya 

memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan da’wah amar 

ma’ruf nahi munkar.  

9. Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana 

pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi 

kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan 

bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban. 

 

3.4 Gambaran Umum Profil Sri Purnomo dan Sri Muslimatun 

3.4.1  Profil Sri Purnomo 

Sri Purnomo yang lahir di Klaten ini memiliki motto hidup mengalir 

seperti air. Menempuh pendidikan SD hingga SMA di Klaten. Kemudian 

melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lulus Sarjana 

Muda (BA) tahun 1984 serta menyelesaikan  Sarjananya pada tahun 1998. 

Sri Purnomo hobi berorganisasi. Salah satunya di PD Muhammadiyah 

Sleman. Melalui Muhammadiyah ini pula yang akhirnya membawanya ke 
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dunia politik. Sri Purnomo tercatat menjadi salah satu tokoh yang membidani 

PAN di Sleman. 

Sri Purnomo menyadari dirinya tidak selamanya akan menjadi 

pemimpin. Ia berupaya menambah ilmu dengan mengambil S2 di Magister 

Ekonomi Syariah, UII. Terlebih lagi karena saat ekonomi syariah mulai tumbuh 

di Indonesia. Kini S2-nya diimplementasikan untuk menggagas terbentuknya 

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), yang menampung kegiatan 

perekonomian dan financial Syariah, yang mewadahi BMT, Bank Syariah, 

BPR Syariah dan asuransi syariah. Saat ini Sri Purnomo juga aktif sebagai 

pengawas di dua BPR Syariah yaitu : Mitra Amal Mulia dan BPR Syariah 

Formes. 

Sri Purnomo juga memiliki jiwa sosial. Sampai saat ini masih membina 

panti sosial. Jiwa sosial ini juga terlihat dari seringnya Sri Purnomo 

menyambangi kegiatan kemasyarakatan. Banyak kegiatan yang disinggahinya 

seperti dusun, peresmian Masjid, hari besar keagamaan dan pentas seni. Ini 

merupakan bentuk upaya Sri Purnomo untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat yang datang bertamu.  

1. Biodata : 

Nama                        : Drs. H. Sri Purnomo, MSi 

Tempat/Tanggal Lahir    : Klaten, 22 Februari 1961 

Umur                               : 49 tahun 

Agama                            : Islam 

Alamat Tempat Tinggal    : Jaban, RT/RW : 006/034, Tridadi, Slm    
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 Email                                 : bupati[at]slemankab.go.id 

2. Riwayat Pendidikan: 

SD Tarubasan 1, Karang Anom, Klaten              : Lulus Tahun 1973 

SMP Muhammadiyah, Karang Anom, Klaten     : Lulus Tahun 1976 

SMA Muhammadiyah Klaten                               : Lulus Tahun 1980 

S-1 IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta                  : Lulus Tahun 1984 

S-2 UII (Magister Ekonomi Syariah UII)              : Lulus Tahun 2007 

3. Perjalanan Karir: 

Guru         : 1984 – 2005 

Wakil Bupati       : 2005 – 2010 

Bupati         : 2010 - 2015 

4. Pengalaman Organisasi:  

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sleman    : 2006 – 2010 

Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sleman: 2011- 2015 

Anggota Majelis Pertimbangan Partai DPW PAN DIY      :2005–2010 

Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPD PAN Sleman      : 2011-2015 

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Ind. Cabang Sleman     : 2006 –2011 

Ketua Umum Drum Band Kabupaten Sleman       : 2006 – 2011 

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY       : 2006 – 2011 

Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK)Sleman        : 2005 –2010 

3.4.2 Profil Sri Muslimatun 

Sri Muslimatun merupakan akademisi yang hampir seluruh usianya 

diabdikan di dalam dunia kesehatan. Di usia 23 tahun, ia telah mulai 

mailto:bupati@slemankab.go.id
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mencurahkan perhatiannya di dalam dunia kesehatan. Sejak 1976, ia telah 

mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk menggeluti dunia kesehatan ditandai 

dengan peranannya sebagai honorer di RSU Bethesda. Lima tahun kemudian, 

tepatnya pada 1981, ia menduduki jabatan fungsional di RSUP Dr. Sardjito 

selama 28 tahun. Usai mengemban tugasnya di RSUP Dr. Sardjito, Sri 

Muslimatun selanjutnya mencurahkan pikiran dan tenaganya di RSIA Sakina 

Idaman sebagai Direktur dan selang 2 tahun kemudian ia didapuk sebagai 

Ketua Yayasan Rumah Sakit (RS) tersebut.65 

 Selain berkecimpung di RS, Sri Muslimatun tercatat pernah menjadi 

Staff Pengajar di sejumlah Perguruan Tinggi seperti Poltekes Kemenkes, Stikes 

Aisyiyah, PPKS DIY dan Sekolah Vokasi UGM. Pengalaman Sri Muslimatun 

sebagai Staff Pengajar itu dimulai sejak 1995 dan konsisten hingga sekarang.  

Selain itu, Sri Muslimatun juga jadi narasumber di berbagai agenda 

seminar dan terlibat dalam pelatihan-pelatihan profesional, khususnya dalam 

bidang kesehatan sejak 1988 hingga 2012. Sejumlah agenda dan pelatihan 

tentang kesehatan telah membentuk karakter diri Sri Muslimatun sebagai 

seorang tenaga kesehatan handal dan kompeten. Sekurang-kurangnya telah 39 

tahun ia mencurahkan perhatian, peranan, keterlibatan dan pengabdiannya di 

dalam dunia kesehatan yang notabene sebuah pekerjaan yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat luas. 

                                                             
65  Sri Muslimatun 2015 :”Profile” , dalam http://srimuslimatun.com/index.php/profil/, diakses pada 

tanggal 29 April 2018. 

http://srimuslimatun.com/index.php/profil/
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 Selama 39 tahun, keterlibatan Sri Muslimatun di dalam dunia 

kesehatan tidak hanya sebatas pada riwayat akademik dan pekerjaan semata 

melainkan juga dipertegas dengan pengalaman organisasinya. Bahkan pada 

1982-1987, ia telah menjabat sebagai Ketua IBI Ranting RSUP Dr. Sardjito, 

selanjutnya sebagai Ketua Seksi Pengembangan Profesi Pengurus Daerah IBI 

DIY, Sekretaris Pengurus IBI DIY, dan hingga saat ini ia tercatat sebagai 

Wakil Ketua I organisasi tersebut. 

 Di luar organisasi profesi, Sri Muslimatun terlibat dalam sejumlah 

organisasi seperti Pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Sleman, 

Pengurus Penggerak PKK Desa Sinduadi, P2KS Propinsi DIY, Primasia, PPNI 

RSUP Dr. Sardjito, Perhuki Propinsi DIY, Komite Sekolah MAN III 

Yogyakarta, Bidan DELIMA, PW Salimah Propinsi DIY, Lembaga Pendidikan 

Islam Salsabila Propinsi DIY, RSUP Dr. Sardjito, Terlepas dari itu, pada 2008 

Sri Muslimatun meraih penghargaan Keluarga Sakinah Teladan Nasional dari 

Departemen Agama (DEPAG) dan setahun kemudian terpilih sebagai satu dari 

12 besar SRIKANDI DIY dari Radio Rakosa FM Yogyakarta. 

1. Profil Singkat Sri Muslimatun 

  Nama                            : Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes 

  Tempat/Tanggal Lahir  : Klaten, 18 Mei 1953 

     Alamat                         : Blunyah Gede No. 60 RT. 003/ RW.  

          032,  Sinduadi, Mlati 

  Agama                             : Islam 

  Hobi                        : Membaca 
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Motto : Hidup Adalah Ibadah 

Tokoh Inspiratif             : Ir. Soekarno 

Suami : Drs. H. Damanhuri, MBA,. MM 

2. Pengalaman Organisasi:

Ketua IBI Ranting RSUP Dr. Sardjito : 1982-1987 

Sekretaris PB IBI DIY   : 1998-2003 

Wakil Ketua Bidang II PB IBI  : 2003- 2008 

Wakil Ketua Bidang II PB IBI DIY  : 2008-2013 

Wakil Ketua Bidang PB IBI DIY : 2013-sekarang 

3. Perjalanan Karir:

Subinstalasi RSUP DR Sarjdito :  1981-2006 

Direktur Rumah Sakinah Idaman : 2006-2013 

Ketua Yayasan Sakinah Idaman : 2013-sekarang 

Anggota DPRD Kab. Sleman : 2014-2015 


