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A. DIMENSI KEISLAMAN DALAM PERJUANGAN PARMUSI 

 

Pengertian Islam 
 

Islam secara bahasa berasal dari kata Salam, Aslama, Saliimun, Silmun, Salaamun 

yang mempunyai bermacam-macam arti. Diantaranya adalah sebagai berikut1 : 

 

1) Aslama yang artinya menyerah, berserah diri, tunduk, patuh, dan masuk Islam. 

dengan demikian Islam dengan makna tersebut berarti agama yang mengajarkan 

penyerahan diri kepada Alloh, tunduk dan taat kepada hukum Allah tanpa tawar 

menawar. Kata Aslama terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 112,  

  

  
“(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, 

sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak 

ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. 

(QS.2:112) 

 

surat Ali Imron: 20 dan 83,  

 

 

 
 

“Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka 

katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-

orang yang mengikutiku." Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al 

Kitab dan kepada orang-orang yang ummi[190]: "Apakah kamu (mau) masuk Islam." 

Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika 

mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). 

Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya”. (QS.Ali Imran (3):20) 

 

 

1 Diolah dari berbagai sumber 
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“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-

Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka 

maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan”. (QS.Ali Imran 

(3):83) 

 

surat Al-An’am: 14. 

 

 

 
 

Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan 

langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak memberi makan?" 

Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama 

kali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan 

orang musyrik." (QS.Al-An’am 6 : 14) 

 

surat An-Nisa’: 125 dan  

  

 
 

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan 

dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti 

agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi 

kesayanganNya” (QS. An-Nisa:125). 

 

Surat Ash-Shaffat:26 

 
”Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri” (QS. Ash-Shaffat:26 ) 
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2) Silmun yang artinya keselamatan dan perdamaian. Dengan makna tersebut berarti 

Islam adalah agama yang mengajarkan hidup damai, tentram, dan selamat. Kata 

Silmun terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah; 208 

  

  

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan 

janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh 

yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah : 208) 

 

 

 
“Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah 

pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-

amalmu”.(QS.Muhammad 47:35). 

 

 
 

“dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi 

Maha mengetahui.” (QS. Al-Anfal:61). 

 

3) Salam yang artinya selamat, aman sentosa, dan sejahtera. Dengan demikian Islam 

dengan makna tersebut berarti aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di 

dunia dan akhirat. Kata Salam terdapat dalam Al-Qur’an  
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“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, 

maka katakanlah: "Salaamun alaikum2. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya 

kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara 

kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan 

mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”.(QS. Al-An’am 6 : 54) 

 

  

  

 “Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas 

A'raaf3 itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu 

dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga: "Salaamun 

'alaikum4." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera 

(memasukinya). (QS.Al-A’raf 7: 46) 

 

  

“Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan 

memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik 

kepadaku” (QS. Maryam 19 :47). 

 

4). "saliimun salim " yang artinya bersih dan suci. 

 

“Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih” (QS. Asy-Syu ' 

ara:89 ) 

 

Dengan demikian secara bahasa, makna Islam dapat dirangkum sebagai :  

“berserah diri kepada Alloh SWT untuk tunduk dan taat kepada hukum-Nya (Aslama) 

dengan hati yang bersih dan suci (saliimun) sehingga dirinya siap untuk hidup damai 

dan menebar perdamaian dalam masyarakat (Silmun) yang akan membawanya kepada 

kehidupan sejahtera dunia dan akhirat (Salamun)”. 

Dalam beberapa literatur dan pandangan para ahli,  secara terminologis (istilah, 

maknawi) dapat dikatakan,  

 

2 Salaamun 'alaikum artinya mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu. 
3 Al A'raaf artinya: tempat yang tertinggi di antar surga dan neraka.. 
4 Artinya: mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu 
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- Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan 

oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir 

dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. 

- Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

Hadist yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam 

pelbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya. 

 

Islam, Iman, Ihsan, dan Hari Kiamat 

Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhu berkata : 

Suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasululah Shallallahu 'alaihi wa 

sallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat 

putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, 

dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di 

hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua 

tangannya di atas kedua paha Nabi, kemudian ia berkata : “Hai, Muhammad! 

Beritahukan kepadaku tentang Islam.” 

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,”Islam adalah, engkau bersaksi tidak 

ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya 

Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di 

bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu 

melakukannya,” lelaki itu berkata,”Engkau benar,” maka kami heran, ia yang bertanya ia 

pula yang membenarkannya 

Kemudian ia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang Iman”. 

Nabi menjawab,”Iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikatNya; kitab-

kitabNya; para RasulNya; hari Akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan 

yang buruk,” ia berkata, “Engkau benar.” 

Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang ihsan”. 

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,”Hendaklah engkau beribadah kepada 

Allah seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak melihatNya, 

sesungguhnya Dia melihatmu.” 

Lelaki itu berkata lagi : “Beritahukan kepadaku kapan terjadi Kiamat?” 

Nabi menjawab,”Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.” 

Dia pun bertanya lagi : “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!” 

Nabi menjawab,”Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau 

melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta 

pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang 

menjulang tinggi.” 

Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya 

kepadaku : “Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?” 

Aku menjawab,”Allah dan RasulNya lebih mengetahui,” Beliau bersabda,”Dia adalah 

Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.” [HR Muslim, no. 8] 
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Hadis di atas mengetengahkan 4 (empat) masalah pokok yang saling berkaitan satu 

sama lain, yaitu : Iman, Islam, Islam,dan hari Kiamat. Pernyataan Nabi Muhammad 

Shalallaahu Alaihi Wasallam di penghujung hadis diatas, bahwa “itu adalah Malaikat 

Jibril datang mengajarkan agama kepada manusia”, mengisyaratkan bahwa 

keempat masalah yang disampaikan oleh malaikat jibril dalam hadis diatas terangkum 

dalam istilah ad-din (agama Islam). Hal ini menunjukkan bahwa keberagamaan 

seseorang baru dikatakan benar jika dibangun diatas pondasi Islam dengan segala 

kriterianya, disemangati oleh Iman, segala aktifitas dijalankan atas dasar Ihsan, dan 

orientasi akhir aktifitas adalah ukhrawi (hari kiamat). 

 

Atas dasar hal tersebut di atas, maka seseorang yang hanya menganut Islam sebagai 

agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman saja tidaklah 

berarti apa-apa jika tidak di dasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan iman dan 

Islam akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan Ihsan, sebab ihsan 

mengandung konsep ke-ikhlasan tanpa pamrih dalam beribadah. 

 

Keterkaitan antara ketiga konsep diatas (Islam, Iman, Ihsan) dengan hari kiamat karena 

hari kiamat (akhirat) merupakan terminal tujuan dari segala perjalanan manusia, tempat 

menerima ganjaran dari segala aktifitas manusia yang kepastian kedatangannya 

menjadi rahasia Allah SWT. 

 

Ketiga hal diatas merupakan suatu cerminan dari tingkatan kemuliaan kaum muslimin. 

Bahwa tidaklah seorang manusia mencapai tingkatan Iman sebelum melalui tingkatan 

Islam sebagai bentuk aksi dari dasar beragama. Begitu juga sebaliknya, ihsan sebagai 

perwujudan dari keimanan dan ke Islaman yang akan memberi penilaian atas kadar 

Islam dan Iman seseorang. 

 

Dimensi Ke-Islaman Dalam Perjuangan PARMUSI 

 

Sebagai ormas yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah rakyat, Parmusi dalam 

seluruh program dan kegiatannya, menitikberatkan kepada pembangunan manusia 

seutuhnya secara rohaniah dan jasmaniyah yang dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT.  

 

Oleh karena itu, dimensi ke-Islaman dalam Perjuangan PARMUSI, paling tidak memliki 

5 (lima) dimensi utama, yakni : 

 

Pertama : Dimensi Ideologis 

 

 Islam sebagai sumber nilai, motifasi dan inspirasi dalam kehidupan 

kemasyarakatan. Dengan demikian maka tata kemasyarakatan, budaya dan perilaku 

politik harus bersumber dari nilai-nilai Islam tsb.Inilah salah satu ciri dan sekaligus 

sasaran yg akan diperjuangkan oleh Parmusi. Nilai-nilai Islam yang melandasi 

bagaimana kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara pada gilirannya akan 

melahirkan bangsa yang santun, beradap, ramah, penuh toleran dan mengedapankan 
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kebersamaan (persaudaraan). Dengan kata lain bahwa Akhlakul kharimah menjadi tiang 

utama bangsa Indonesia yang maju sejahtera dan mandiri. Kemandirian sebuah bangsa 

akan terwujud manakala memiliki jatidiri yang di bangun dari nilai-nilai kemanusiaan 

yang didasari atau bersumber dari nilai-nilai agama. Ideologi Islam yang di usung 

Parmusi sejatinya diorientasikan kepada terbentuknya tatanan kemasyarakatan yang 

berbudaya dan berperilaku politik Islami. Dimensi substansi inilah yang pada 

hakekatnya sejalan dengan pemahaman semangat keislaman sebagian besar 

masyarakat Indonesia. 

 

 Islam mempunyai keunikan dibanding dengan agama lain, dari segi wilayah 

ajarannya, Islam tidak hanya mengurusi urusan Ruhiyah (ritual-spiritual), akan tetapi 

meliputi juga masalah Siyasiyah (politik). Atau dengan kata lain Islam adalah aqidah 

spiritual dan politik (al-aqidah ar-ruhiyah was-siyasiyah).  Al-aqidah ar-ruhiyah adalah 

aqidah atau ajaran yang mengatur masalah yang berhubungan dengan akhirat, seperti 

syurga, neraka, pahala dosa, dll. Termasuk didalamnya masalah ibadah, seperti shalat, 

zakat, puasa, dll. Sedangkan al-aqidah as-siyasiyah adalah aqidah atau ajaran yang 

mengatur urusan kehidupan, seperti politik, ekonomi, social, pemerintahan, pendidikan, 

layanan kesehatan, persangsian/hukum, dll. Kedua aqidah atau ajaran tersebuut 

berasas pada aqidah (pemikiran dasar) yang sama yaitu aqidah Islam.  

 Jadi jika kita melihat pada definisi-definisi ideology diatas jelas Islam adalah 

sebuah agama sekaligus Ideologi. Islam bukanlah sekadar agama ritual yang mengatur 

masalah tatacara ibadah saja seperti agama-agama lain. Sebagai agama dan Ideologi, 

islam adalah ajaran yang mengandung aqidah dan sistem, atau dalam istilah lain Islam 

adalah ajaran yang yang mengandung aqidah dan Syari’ah. Aqidah yang dimaksud 

disini adalah keimanan kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, Hari Kiamat, serta Qadha 

dan Qadar. Sedangkan Syariah adalah sekumpulah hukum Syara’ yang mengatur 

seluruh masalah manusia. Syariah Islam merupakan hukum yang mencakup semua 

urusan, dengan sumber utamanya al-Qur’an dan as-Sunnah. “dan kami turunkan 

kepada muy kitab ini untuk menerangkan semua perkara”(TQS. An-Nahl:89). “Hari ini 

telah ku sempurnakan agama kamu dan telah ku cukupkan nikmat-Ku untukmu, serta 

aku Ridha Islam sebagai Dien mu”(TQS. Al-Maidah: 3). Rasulullah Muhammad SAW.  

  

 Adalah contoh manusia yang mengemban Islam sebagai Ideologi. Aisyah ra. 

Menyebutkan bahwa akhlak Rasulullah adalah al-Qur’an, jadi apasaja yang beliau 

kerjakan adalah datang dari al-Qur’an sebagai sumber hukum utama Ideologi Islam. 

Ketika beliau mengasihi orang-orang miskin, itu semata-mata karena Allah SWT 

memerintahkan demikian, sama halnya ketika beliau bersikeras terhadap orang-orang 

kafir. Ketika beliau mencari nafkah, maka aktivitas ini juga tidak lepas dari perintah 

Allah, dan dalam aktivitasnya ini ada standar Islam yang beliau pedang yaitu halal-

haram. Mereka ingin mengkerdilkan ISLAM Sebagai sebuah Ideologi, Islam jelas punya 

potensi yang sangat besar untuk menguasai dunia, mengalahkan setiap ideology lain. 

Bahkan dalam sejarah Islam telah membuktikan keagungan mabdanya sebagai mabda 

yang mampu memimpin dunia dan berhasil membawa peradaban dan kejayaan yang 

gilang-gemilang selama lebih dari 13 abad, sebelum akhirnya musuh-musuh Islam 

meruntuhkan Institusi KHILAFAH yang mengemban Ideologi Islam. Kini setelah 
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komunisme runtuh dan kapitalisme yang sedang berada di ujung tanduk, Islamlah satu-

satunya Ideologi yang sangat berpeluang kembali memimpin dunia. Melihat hal itu, 

barat yang dipimpin AS para pengemban Ideologi Kapitalisme tidaklah tinggal diam dan 

mereka sangat berkepentingan untuk menghancurkan Islam atau paling tidak berupaya 

'mengkerdilkan’ Islam dengan berbagai tipudaya mereka berusaha menghalang-halangi 

kebangkitan Islam.  

 

 Mereka kerap melakukan perang pemikiran dengan menanamkan pemikiran-

pemikiran barat kebenak kaum muslimin, dan melalui media yang mereka kuasai 

mereka kerap melakukan propaganda-propaganda negatif tentang Islam, bahwa Islam 

hanya sebagai agama ritual yang tidak mengurusi urusan kerhidupan dimata 

penganutnya. Sehingga dengan demikian Islam tidak akan berkembang dan bangkit 

menjadi sebuah kekuatan yang mengalahkan mereka. Dengar apa yang dikatakan 

Henry Kasingger, dalam bukunya Diplomacy, “Kita harus mencegah Islam 

Fundsamentalis berubah menjadi sebuah Ideologi yang menentang dunia barat dan 

kita.” Ungkap Kassinger ini menyiratkan adanya kekhawatiran apabila Islam tumbuh 

menjadi suatu sistem/Ideologi yang mengatur Dunia, maka ia tidak hanya akan 

mengungguli peradaban barat, malainkan akan membangkrutkan sistem kapitalisme 

yang rakus, yang selama ini menghisap dan mengeksploitasi manuasia. Terbayang 

jelas dalam benak Kassinger bayang-bayang kebangkrutan sistem hidup barat. Hal 

senada pernah diungkap willi Cleas, mantan Sekjen NATO, “ Muslim Fundamentalis 

setidak-tidaknya sama bahaya nya dengan komunisme pada masa lalu. Harap jangan 

menganggap enteng resiko ini…. Itu adalah ancaman yang serius karena memunculkan 

terorisme, fanatisme agama, serta eksploitasi terhadap keadilan sosialdan ekonomi.” 

Kekhawatiran yang berlebihan terhadap Ideologi Islam ini dipicu oleh buramnya 

Fundamental Kapitalisme. Ideologi ini ditegakkan atas dasar sekularisme (pemisahan 

agama dari kehidupan) yang menurut Harvey Cox adalah Desakralisasi politik dan 

dekonsentrasi nilai-nilai.  

 Singkatnya, Sekulerisme adalah pembebasan dunia dari klaim-klaim kebenaran 

mutlak (baca: agama). Dalam tataran konsep, klaim kebenaran ditentukan oleh 

rakyat/suara mayoritas (vox populi, Vox Die), namun dalam praktiknya klaim kebenaran 

tetap manjadi otoritas negara yang dimonopoly oleh para pemilik modal. Otoritas negara 

sering menegakan sekulerisme dengan teori Machaivelli. Bukankah banyak kita 

temukan dalam sejarah demokrasi, bagaimana para penguasa begitu piawai dalam 

memanipulasi kekuasaan?! Fundamental inilah yang berikutnya melahirkan kebijakan-

kebijakan politik yang serba diskiminatif, tidak adil, zalim, serta menebar kebencian dan 

konflik. Jadilah Ideologi kapitalisme menjadi sumber kekacauan bagi dunia. Saatnya 

bersatu menegakan ideology Islam! Ketakutan dan kekhawatiran barat, menandakan 

bahwa scara tidak langsung mereka sangat mengerti dan mengakui kebenaran serta 

keunggulan Islam, bahwa Islam Ideologis –lah yang akan menghancurkan mereka. Jadi 

jika dari mulut-mulut para pengemban kapitalis sendiri keluar pengakuan kebenaran dan 

kekuatan Islam sebagai Ideologi, kenapa kita sebagai umat Islam sendiri masih ragu 

mengakui islam sebagai sebuah Ideologi (yang memuat Aqidah dan Syariah)? belum 

cukupkah bukti-bukti ini? Belum cukup dalil-dalil dalam al-Qur’an dan hadis tentang 

wajibnya menegakan aqidah dan Syariah? masih belum cukupkah Isyarat Nubuwwah 
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Muhammad yang telah secara rinci mencontohkan kehidupan islam? Dengan ini saya 

mengajak anda semua untuk bergabung bersama kami (para pejuang tegaknya Syariah 

dan Khilafah), bersatu untuk kemudian bergerak menyerukan penegakan Islam sebagai 

ideology yang akan mengalahkan semua agama dan Ideologi lain dan kemudian 

menjadi pemimpin Dunia sebagai Ummat Terbaik seperti yang telah ditetapkan oleh 

allah atas umat Islam.5 

 

Ke-dua : Dimensi Da’wah 

 

 

 
 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah6 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”.(QS. An-Nahl 16 : 125) 

 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang maÂ´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 

Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang 

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S. A-Imran : 10) 

 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma´ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka 

taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah : 71) 

 

Tidak disangka lagi bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, 

sebagai bagian dari umat Islam Parmusi tidak bisa dipisahkan dari gerakan dakwah dan 

pembinaan umat Islam (sosial dan dakwah). Dimensi amar ma’ruf nahi munkar ini 

mendasarkan perjuangan Parmusi diatas prinsip menyeru dan mendorong, 

melaksanakan perbuatan yang baik dan mencegah segala perbuatan yang tercela 

(melanggar norma, hukum, atau munkar).  

 

 

5 Sumber : http://www.mushabbinumair-ibs.sch.id/ 
6 Hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang 
bathil 
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Kita meyakini bahwa amar ma’ruf dan nahi munkar termasuk bagian dari syiar Islam 

yang paling agung dan sarana paling ampuh untuk menjaga dien dan memelihara 

kehormatannya. Kewajiban ini sesuai dengan kemampuan dan tuntutan mashlahat yang 

lebih besar. 

Allah Ta’ala berfirman, 

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك   ُكْن ِمْنُكمْ َوْلتَ  أُمَّ

 ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-

orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104) 

 

Allah mewajibkan kepada sekelompok umat untuk menekuni ini, walaupun setiap pribadi 

dari umat ini wajib melaksanakannya sesuai kemampuan. 

Allah Ta’ala berfirman, 

ة  ُكنْ   ِ تُْم َخْيَر أُمَّ   أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاّللَّ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali 

Imran: 110) 

Ayat ini bersifat umum, mencakup semua umat pada setiap kurun sesuai dengan 

kemampuannya. Kurun terbaik adalah kurun di mana Rasulullah shallallaahu 'alaihi 

wasallam diutus. Dan dasar kebaikan mereka karena melaksanakan amar ma’ruf dan 

nahi munkar serta beriman kepada Allah. Merekalah umat terbaik. Mereka adalah 

manusia yang paling bermanfaat bagi menusia yang lain. Mereka mendatangi suatu 

kaum dengan merantai leher-leher mereka sehingga akhirnya masuk Islam. 

Allah mengabarkan bahwa meninggalkan kewajiban ini menyebabkan turunnya laknat 

melalui lisan para Nabi. Allah Ta’ala berfirman, 

لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْريََم ذَِلَك بَِما َعَصْوا  

اَهْوَن َعْن ُمْنَكر  فَعَلُوهُ لَبِئَْس َما َكانُوا يَْفعَلُونَ  َكانُوا ََل يَتَنََوَكانُوا يَْعتَُدونَ   

“Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra 

Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. 

Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. 

Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (QS. Al-Maidah: 78-

79) 

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam mengabarkan bahwa tugas kewajiban ini sesuai 

dengan kelapangan dan kemampuan. Beliau bersabda, 

ِه َوذَِلَك  َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْليُغَي ِْرهُ بِيَِدِه فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِِلَسانِِه فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِقَْلبِ 

يَمانِ   أَْضعَُف اْْلِ
“Siapa diantara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya 

(mencegahnya) kengan tangannya (kekuasannya), jika dia tidak sanggup, maka dengan 

lisannya (menasihatinya), dan jika tidak sanggup juga, maka dengan hatinya(merasa 
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tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu adalah selemah-lemah iman.” (HR. 

Muslim) 

 

 Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa melakukan 

hisbah (pengingkaran) atas kedzaliman termasuk bentuk loyalitas dan memeranginya 

atas perintah Allah menjadi pertanda adanya iman. Sedangkan bentuk pengingkaran di 

bawah itu adalah dengan hati. Dan jika hati tidak mengingkari maka tidak ada keimanan 

sesudahnya walaupun sekecil biji sawi. 

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda, 
 

تِِه َحَواِريُّوَن   ة  قَْبِلي إَِلَّ َكاَن لَهُ ِمْن أُمَّ ُ فِي أُمَّ َما ِمْن نَبِي   بَعَثَهُ َّللاَّ

بُِسنَّتِِه َويَْقتَُدوَن بِأَْمِرِه ثُمَّ إِنََّها تَْخلُُف ِمْن بَْعِدِهْم  َوأَْصَحاٌب يَأُْخذُوَن 

ُخلُوٌف يَقُولُوَن َما ََل يَْفعَلُوَن َويَْفعَلُوَن َما ََل يُْؤَمُروَن فََمْن َجاَهَدُهْم بِيَِدِه 

ْم بِقَْلبِِه فَُهَو فَُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه فَُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدهُ 

يَماِن َحبَّةُ َخْرَدل    ُمْؤِمٌن َولَْيَس َوَراَء ذَِلَك ِمْن اْْلِ
 

“Tidak seorangpun Nabi sebelumku yang Allah utus kepada suatu umat kecuali dia 

memiliki hawari (pembela) dan para sahabat yang senantiasa mengikikuti sunnahnya 

dan melaksanakan perintahnya. Kemudian datang generasi sesudah mereka yang 

mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan melaksanakan apa yang tidak 

diperintahkan. Maka barangsiapa yang memerangi mereka dengan tangannya maka dia 

seorang mukmin. Siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, dia seorang 

mukmin. Dan barangsiapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia seorang 

mukmin. Dan sesudah itu tidak ada keimanan walau kecekil biji sawi.” (HR. Muslim) 

 

Biasanya, melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar tidak lepas dari gangguan. 

Karenanya, Allah menasihatkan kesabaran kepada para hamba-Nya dalam 

mengemban tugas memerintah dan melarang tersebut. Allah Ta’ala mengabarkan 

tentang nasihat Luqman kepada anaknya, 

 

  

  
 

 

 “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 

cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan 

(oleh Allah).” (QS. Luqman: 17) 
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 “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati 

supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.” (QS. 

Al-‘Ashr: 1-3) 

 

Allah memerintahkan untuk saling menasihati dengan kesabaran setelah 

memerintahkan mereka untuk saling menasihati dengan kebenaran. Hal itu karena 

“saling menasihati dengan kebenaran” biasanya diikuti dengan bala’ yang menimpa.7  

 

Ke-tiga : Dimensi Ulul-Albab (Intelektual Muslim) 

 

 

 

 
 

 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 

siang terdapat tanda-tanda bagi Ulil-Albab. 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci 

Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”. (Q.S. Ali Imran :190-191) 

 

 

 

7 Diterjemahkan oleh Badrul Tamam dari kitab Maa Laa Yasa’ al-Muslima Jahluhu, DR. Abdullah 
Al-Mushlih dan DR. Shalah Shawi, sumber : http://www.voa-islam.com/ 
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“Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah Ulul-Albab saja yang 

dapat mengambil pelajaran”.(Ar-Ra’d 13 : 19) 

 

ULUL ALBAB8 adalah istilah qur'ani yang disebut sebanyak 16 kali. Pengulangan istilah 

ini menunjukkan betapa pentingnya terus berupaya menggagas lahirnya generasi ulul 

Albab. Istilah ulul albab berasal dari dua kata yaitu ulu dan al-albab.Ulu berarti "yang 

mempunyai atau yang memiliki", sedang al-albab adalah jamak dari "lubb" yang berarti 

"pati sesuatu", "akal yang bersih", dan "hati". Secara umum, istilah ulul albab menunjuk 

pada satu golongan "orang-orang yang berakal" dan "orang-orang yang mempunyai 

pikiran" yang ciri-cirinya disebut 16 kali dalam al-qur'an 

Imam ibn Katsir telah menafsirkan Ulul Albab sebagai golongan yang mempunyai 

pemikiran yang bersih lagi sempurna sehingga mampu memahami hakikat suatu 

perkara secara betul yang menyelamatkan kehidupan mereka di dunia dan diakhirat. 

 

Allah SWT menerangkan ciri-ciri Ulul Albab dalam al-qur'an yaitu:  

 

(1) Ulul Albab adalah berakal pikiran dan bertakwa, "Dan dalam qishaah itu ada 

(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai Ulul Albab, supaya kamu bertakwa" (QS. Al-

baqarah, 2:179); 

  

(2) Ulul Albab adalah orang yang senantiasa berbekal ketaqwaan,"......Berbekalah dan 

sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai Ulul 

Albab" (QS.al-baqarah,2:197);  

 

(3) Ulul Albab adalah orang yang mengambil hikmah dari firman Allah Swt, "Allah 

menganugerahkan Al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As 

Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa dianugerahi hikmah, ia 

benar-benar telah dianugerahi karuania yang banyak dan hanya ulul albab-lah yang 

dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)" (QS.Al-Baqarah, 2: 269);  

 

(4) Ulul Albab adalah orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, "Dia-lah yang 

menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang 

muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat, 

adapun orang-oran yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka 

mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan 

fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya 

melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata "Kami beriman 

 

8 Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA; Sumber: http://www.jemberonline.com/ - dari Radar Jember, Kamis, 
20 Juni 2013. 

http://www.jemberonline.com/
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kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami" dan tidak 

dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan ulul albab" (QS.Ali Imran, 3: 7);  

 

(5) Ulul Albab adalah orang yang senantiasa merenungkan kejadian langit bumi dan 

mengingati Allah SWT, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulul albab" (QS.Ali Imran, 3: 

190);  

 

(6) Ulul Albab adalah orang yang senantiasa memilih kebaikan dan tidak tertarik 

kepada keburukan, "Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 

banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakawalah keapda Allah Hai ulul 

albab, agar kamu mendapat keberuntungan"(QS.Al-Maaidah, 5: 100);  

 

(7) Ulul Albab adalah orang yang mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu 

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi ulul 

albab..."(QS.Yusuf, 12: 111);  

 

(8) Ulul Albab adalah orang yang menginsafi dan beriman dengan kebenaran Al 

Qur'an "Adakah orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu 

dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? hanyalah Ulul Albab saja yang 

dapat mengambil pelajaran"(QS. Ar-Ra'ad, 13:19); 

 

(9) Ulul Albab adalah orang yang menjadikan al-Qur'an sebagai peringatan dan 

pengetahuan tentang kebesaran Allah, "(Al Qur'an) ini adalah penjelasan yang 

sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya dan supaya 

mereka mengetahui bahwasaanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar Ulul 

Albab mengambil pelajaran (QS.Ibrahim, 14: 52),  

 

(10) Ulul Albab adalah orang yang mengambil pelajaran dari kitab yang diwahyukan. 

"Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya 

mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran Ulul Albab"(QS. 

Shaad, 38: 29); 

 

(11) Ulul Albab adalah orang yang bersabar jika diberi peringatan dan rahmat "Dan 

kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (kami 

tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan 

pelajaran bagi Ulul Albab" (QS. Shaad,38: 43);  

 

(12) Ulul Albab adalah orang yang berqiamul lail dan mengharap rahmat Allah SWT 

"(apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat 

di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada (azab) akhirat 

dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

tidak mengetahui dengan orang-orang yang mengetahui?" Sesungguhnya Ulul Albab-

lah yang dapat menerima pelajaran" (QS.Az-Zumar,39: 9); 



16 

 

(13) Ulul Albab adalah orang yang kritis mendengar dan memilih yang terbaik "Yang 

mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka 

itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah Ulul Albab" 

(QS.Az-Zumar, 39: 18);  

 

(14) Ulul Albab adalah orang yang memerhati dan mengambil iktibar dari fenomena 

kejadian alam. "Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi 

kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanamannya, lalu menjadi kering lalu 

kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi ulul albab" 

(QS. Az-Zumar, 39: 21); 

 

(15) Ulul Albab adalah orang-orang yang dikurnia hidayah dan peringatan, "Untuk 

menjadi petunjuk dan peringatan bagi ulul albab"(QS. Al-Mukmin, 40: 54); 

 

(16) Ulul Albab adalah orang-orang yang beriman dan takut dengan azab Allah SWT 

"Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, Maka bertakwalah kepada Allah Hai 

Ulul Albab (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan 

peringatan kepadamu"(QS. At-Thalaaq, 65: 10); 

 

Ke-16 ciri ulul albab ini yang menjadi tekad PARMUSI untuk melakukan pembinaan 

pada anggotanya  agar hidup semakin tercerahkan penuh keberkahan, menjadi 

Generasi Ulul Albab. 

 

 

Ke-empat : Dimensi Kepemimpinan 

 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui". (Q.S. Al-Baqarah : 30). 
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

(QS. An-Nisa 4 : 59) 

 

 Hukum mentaati pemimpin adalah wajib, walaupun mereka berbuat zholim 
(kepada kita). Jika kita keluar dari mentaati mereka, maka akan timbul kerusakan yang 
lebih besar dari kezholiman yang mereka perbuat. Bahkan bersabar terhadap 
kezholiman mereka dapat melebur dosa-dosa dan akan melipat gandakan pahala. Allah 
Ta’ala tidak menjadikan mereka berbuat zholim selain disebabkan karena kerusakan 
yang ada pada diri kita juga. Ingatlah, yang namanya balasan sesuai dengan amal 
perbuatan yang dilakukan (al jaza’ min jinsil ‘amal).   
 Rasulullah bersabda, ”Dengarlah dan ta’at kepada pemimpinmu, walaupun 
mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at 
kepada mereka.” (HR. Muslim no. 1847.) 

 Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,“Seorang muslim wajib 
mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak 
diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak 
ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. Bukhari no. 7144) 

 Dari ‘Auf bin Malik radliyallahu ‘anhu, beliau berkata:”Aku mendengar Rasulullah 
shallallaahu ’alaihi wasallam bersabda : “Sebaik-baik pemimpin kamu adalah pemimpin 
yang kamu cintai dan ia pun mencintaimu. Kamu mendoakannya, dan ia pun 
mendoakanmu. Adapun seburuk-buruk pemimpin kamu adalah pemimpin yang kamu 
benci dan ia pun membencimu. Kamu melaknatnya dan ia pun melaknatmu”. Kami 
(para shahabat) bertanya : ”Wahai Rasulullah, apakah kami boleh melawan mereka 
dengan pedang (memberontak) atas hal itu ?”. Beliau shallallaahu ’alaihi wasallam pun 
menjawab : ”Jangan, selagi ia masih menegakkan shalat bersamamu” (dua kali). 
Ketahuilah, barangsiapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian ia melihat 
pemimpin tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka bencilah kemaksiatan 
tersebut, dan jangan melepaskan tangan dari ketaatan kepadanya” (HR. Muslim) 

 Dari Ummu Salamah radliyallaahu ’anha bahwa Nabi shallallaahu ’alaihi 
wasallam bersabda : ”Akan diangkat para penguasa untuk kalian. Lalu engkau 
mengenalinya dan kemudian engkau mengingkarinya (karena ia telah berbuat maksiat). 
Barangsiapa yang benci, maka ia telah berlepas tangan. Barangsiapa yang 
mengingkarinya, sungguh ia telah selamat. Akan tetapi, lain halnya dengan orang yang 
ridla dan patuh terhadap pemimpin tersebut”. Para shahabat bertanya : ”Wahai 
Rasulullah, apakah kami boleh memeranginya ?”. Beliau menjawab : ”Tidak, selama 
mereka mengerjakan shalat, yaitu barangsiapa yang membenci dan mengingkari 
dengan hatinya” (HR. Muslim) 

 Oleh karena itu, faktor kepemimpinan sangat menentukan perubahan-perubahan 

besar terjadi, atau langkah-langkah mundur yang berbahaya. Kita mesti benar-benar 

paham terhadap kepemimpinan dan apa yang kita pimpin sekaligus. 

 Kepemimpinan bukan ditentukan oleh pangkat atau pun jabatan. Hadish 

memberikan tuntunan bahwa: “Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai 
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pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu lakukan”. Jadi kepemimpinan adalah 

sesuatu yang muncul dalam diri setiap orang, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, 

lingkungan sosial, bahkan bagi nusa dan bangsa. 

 

  Yang paling penting bagi Parmusi adalah nilai-nilai dasar yang diemban dalam 

memimpin; misi yang dijalankan, serta keyakinan yang kuat bagi Pemimpin bahwa Visi 

nya akan terwujud dengan sempurna; 

 Adapun nilai dasar yang menjadi pegangan setiap kader PARMUSI khususnya 

bagi yang memegang amanah sebagai pemimpin adalah (1). Akhlaq al karimah; (2). 

Integritas iman dan taqwa; (3). Kritis, kooperatif, demokratis, dan 

bertanggungjawab; (3). Amar ma’ruf nahi munkar; (4). Semangat untuk maju, 

mandiri, dan disiplin, serta (5) Ukhuwwah dan kepeloporan. 

 

Nilai dasar tersebut merupakan landasan bagi kader PARMUSI dalam mengambil 

kebijakan dan  kegiatan  serta harus senantiasa mewarnai segala gerak langkahnya 

dalam situasi dan kondisi apapun. 

Adapun syarat kepemimpinan yang ditegakkan dalam Islam adalah iklas, amanah, 

dapat dipercaya, jujur, menyampaikan kebenaran, adil, satu kata dengan perbuatan dan 

sifat baik lainnya yang harus ditegakkan dalam kehidupan masyarakat dan negara.  

 

 Oleh karena itu, dalam memilih pemimpin diberbagai tingkatan bagi PARMUSI, 

khususnya secara intenal tidak mungkin lagi menggunakan cara-cara apa yang disebut 

“demokratis”, yakni dengan cara voting atau one man one vote. Cara-cara tersebut telah 

dengan sangat nyata merusak tidak hanya sistem hubungan kemasyarakatan 

(ukhuwwah), tapi juga merusak aqidah umat Islam. Voting diselenggarakan karena 

munculnya ambisi-ambisi seseorang terhadap kedudukan dan berupaya dengan 

berbagai cara yang baik maupun cara yang buruk agar terpilih menempati kedudukan 

tertinggi dalam organisasi. Cara-cara yang dilakukan kebanyakan calon-calon yang 

berambisi justru saat ini diberbagai organisasi partai politik dan organisasi yang 

berafiliasi kepada kekuatan partai politik dilakukan dengan cara yang kotor dan tidak 

islami, misalnya : politik uang (suap), kampanye hitam bagi lawan-lawannya, dan cara-

cara jahat/curang lainnya, termasuk berkolaborasi dengan kekuatan dukun, kurafat, dan 

syirik yang tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam. 

 

Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdurahman bin 

Samurah :”Wahai Abdurrahman, janganlah engkau harapkan suatu 

jabatan. Sesungguhnya jika jabatan itu diberi karena ambisimu maka 

kamu akan menanggung seluruh bebannya. Namun bila engkau 

ditugaskan tanpa ambisimu, maka kamu akan ditolong oleh Allah SWT 

untuk mengatasinya (HR.Imam Bukhari r.a) 

 

Bagi PARMUSI, sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, tidak ada pilihan kecuali 

menggunakan cara-cara Islam dalam memilih pemimpin, khususnya pemimpin ditingkat 

internal. 
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Di masa khulafaur rasyidin, sistem pemilihan pemimpin berubah-ubah. Dari 

musyawarah secara mufakat (pemilihan Abu Bakar Ash Shidiq ra), kemudian 

penunjukkan dari Khalifah sebelumnya (walaupun di dalamnya ada musyawarah secara 

mufakat juga, yaitu pemilihan Umar bin Khaththab ra), lalu ada juga pemilu terbuka 

(Utsman bin Affan ra), dan ada juga pengangkatan secara langsung dari kelompok 

mayoritas (Ali bin Abi Thalib ra).     

 Jika kita teliti lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa sistem pemilihan 

yang dilakukan pada zaman khulafaur rasyidin tersebut berdasarkan sebuah prinsip, 

yaitu legitimasi dari “ahlul halli wal ‘aqdi” (majlis syura). Misal pemilihan Abu Bakar ra 

yang merupakan musyawarah secara mufakat di Tsaqifah bani Sa’idah. Kemudian 

pemilihan Umar ra yang merupakan musyawarah Abu Bakar bersama beberapa 

sahabat yang utama dan para pembesar Muhajirin dan Anshar. Lalu pemilihan Utsman 

ra yang merupakan amanat 7 orang sahabat yang diperintah melakukan pemilihan 

pemimpin, mereka mengamanatkan kepada salah satu anggota majlis syura untuk 

melakukan pemilu terbuka (jajak pendapat kepada seluruh manusia di wilayah 

Madinah). Yang terakhir yaitu pemilihan Ali ra yang merupakan pengangkatan atau 

bai’at sepihak dari kelompok mayoritas. Semua pemilihan tersebut itu sah, walau tidak 

memiliki nash yang qath’i dalam pemilihan pemimpin. Namun yang terpenting tetap 

memakai prinsip Politik Islam, yaitu menjalankan amanat konstitusi (majlis syura atau 

“ahlul hilli wal ‘aqdi”). 

 Disadari bahwa masyarakat hari ini, merupakan bentuk masarakat yang praksis. 

Namun bukan berarti kita larut di dalamnya. Karena jika kita larut maka sesungguhnya 

kita bukanlah seorang pemimpin. Pemimpin hanya sedikit. Tatapi pemimpinlah yang 

dapat melakukan perubahan besar terhadap masyarakat, bangsa dan negaranya. 

Oleh karena itu dibutuhkan kepekaan terhadap aspek politik masyarakat Islam 

Indonesia. Para tokoh politik yang mereka semuanya adalah pemimpin, harus 

memulainya dengan menjadi teladan nyata dan membumi dengan menerapkan nilai-

nilai Islam dalam kehidupan keseharian yang tercermin dalam ucapan dan tindakan. 

 

 

Ke-lima : Dimensi Ukhuwwah Islamiyah 

 

Dalam kamus bahasa arab Ukhuwwah ( ة  berarti persaudaraan . Jika kita ( األُُخوَّ

sebut Ukhuwwah al-Islamiyyah ini berarti Ukhuwwah yang terjalin antar muslim 

karena ke-islaman-nya, bukan karena faktor lain. Menurut Imam Hasan Al-Banna: 

Ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan aqidah 
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“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat”.(AL-Hujuraat 49 : 10) 

 

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) 

adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum 

yang mengetahui”. (QS. At-Taubah 9 : 11) 

 

Inilah faktor penting digunakannya momenklatur “persaudaraan” dalam organisasi yang 

memiliki hubungan historis dan ideologis dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia 

(MASYUMI) dan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). 

Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) dideklarasikan pada saat para pemimpin 

umat yang tergabung dalam PPP yang berasal dari MASYUMI dan atau PARMUSI 

(Partai) yang kemudian disebut unsur Muslimin Indonesia (MI) tercerai berai tanpa 

pemimpin formal serta situasi umat mulai terbelah akibat belum siapnya memanage 

momentu reformasi. 

 

 
 

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu 

bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 

Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah 

kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi 

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (QS.Ali Imran 

3 : 103) 

 

“Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain,tidak menzaliminya dan tidak pula 

meninggalkannya, barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Alloh memenuhi 

hajatnya, barang siapa memecahkan kesulitan seorang muslim maka Alloh 

memecahkan kesulitannya pada hari kiamat, barangsiapa menutup aib saudaranya 

maka Alloh menutup aibnya di hari kiamat”.  ( HR. Bukhari ). 

 

 

Dari Abu Hamzah, Anas bin Mâlik Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa 

sallam, beliau bersabda: “Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia 
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mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa 

kebaikan”. [HR al-Bukhâri dan Muslim].  
 

 

Dari an-Nu’man bin Basyir dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:  

"Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-

membahu, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh 

anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan 

demam". 

 

Karena itu, tidak ada cara lain khususnya bagi pemimpin Islam, bagi kader dan 

pengurus PARMUSI diseluruh tingkatan, karena tujuan yang mulia, yakni mewujudkan 

masyarakat madani, ia harus bersatu dalam persaudaraan yang hakiki, sebagai 

landasan untuk menyeru umat Islam untuk bersatupadu dan tolong-menolong dalam 

menegakkan syiar Islam dan menghadapi kekuatan-kekuatan musuh Islam. 

Inilah yang diperingatkan dengan keras oleh Al-Qur’an, yaitu: orang-orang kafir tolong-

menolong antara sesama mereka, sementara orang-orang Islam tidak mau saling 

menolong antara sesamanya. Allah berfirman: 

 

 

  

  

 

“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian 

yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah 

diperintahkan Allah itu , niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan 

yang besar”. (QS. Al-Anfal, 8: 73) 

 

Makna illaa taf’aluuhu (jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan 

Allah itu) ialah: jika kamu tidak saling melindungi dan saling membantu antara sebagian 

dengan sebagian lain sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir. Jika itu tidak 

dilakukan, niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi. 

Sebab, orang-orang kafir itu mempunyai sikap saling membantu, saling mendukung, 

dan saling melindungi yang sangat kuat diantara sesama mereka, terutama dalam 

menghadapi kaum muslimin yang berpecah-pecah dan saling merendahkan 

sesamanya. 

 

 Kelemahan yang menghantam kehidupan umat Islam sekarang ini, mulai dari 

runtuhnya khilafah Islamiyah sampai terpuruknya negeri-negeri Islam sehingga harus 

menjadi bagian dunia ketiga, merupakan satu indikasi yang paling jelas menurunnya 
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rasa persaudaraan dikalangan umat Islam. Perpecahan dikalangan umat yang 

mempunyai kepentingan-kepentingan golongan ikut meluluh lantahkan pilar-pilar 

persaudaraan itu. Maka kunci untuk mampu menegakan Islam seantero jagat ini adalah 

dengan mempererat persaudaraan diantara umat Islam dan menyingkirkan jauh-jauh 

rasa ta’asubiyah (kelompok). PARMUSI harus menjadi pelopor, teladan, dan terdepan 

dalam membangun, mempererat, dan memperkokoh tali persaudaraan muslimin di 

Indonesia. 
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B. TAFSIR TUJUAN PARMUSI 
 

 

 

  

 

 
 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak 

menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 

tidak kamu ketahui."(QS.Al-Baqarah 30) 

 
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku”. (QS. Adz-Dzaariyaat 51 : 56) 

 

 Demikianlah tujuan hidup seorang mukmin, apapun profesi dan kedudukannya di 

masyarakat, tujuannya adalah sama, yakni “mengabdi kepada Allah untuk meraih 

kebahagiaan di akhirat”.  Kebahagiaan di akhirat hanya bisa diperoleh dengan 

memanfaatkan dan menggunakan potensi dirinya sebagai khalifah di muka bumi 

dengan baik dan benar.  

 Sebagai seorang yang beragama Islam, kita telah diberi petunjuk sebagaimana 

dijelaskan dalam Tafsir Azas PARMUSI, bagaimana cara memahami Islam dan 

memerankan dirinya sebagai khalifah. Sebagai khalifah yang berada dalam komunitas 

masyarakat, dalam hal ini organisasi Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). 

 PARMUSI sebagai alat perjuangan untuk mengoptimalkan peran khalifah 

memiliki tujuan yang merupakan akumulasi dari filsosfi, sejarah, tokoh-tokoh perintis 

dan proyeksi dimana organisasi ini berdiri. Pasal 3 Anggaran Dasar PARMUSI telah 

merumuskan tujuan PARMUSI, yakni : “Terwujudnya masyarakat madani, sejahtera 

lahir dan batin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diridhoi Allah SWT.”  

Untuk memahami secara utuh tujuan PARMUSI, perlu diuraikan secara singkat latar 

belakang dan sejarah yang menjadi inspirasi terbentuknya PARMUSI sebagai 

organisasi kemasyarakatan Islam. 

 

Historikal PARMUSI 
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 Keluarga besar Bintang Bulan telah melahirkan generasi baru, yang menyebar 

hampir di seluruh fora perjuangan. Kebanyakan dari generasi muda ini tidak mengenal 

jati diri PARMUSI, sebagai kelanjutan dari Masyumi. Sementara berkembang di luar 

beberapa partai yang menetapkan diri seolah sebagai pewaris tunggal Masyumi, tanpa 

melihat catatan sejarah, demikian pula sekalipun Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) 

di fusikan bersama partai politik Islam lainnya menjadi Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP), maka Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) sebagai organisasi 

kemasyarakatan Islam, bukan berarti menjadi bagian dari fusi tersebut. Persaudaraan 

Muslimin Indonesia (PARMUSI) dideklarasikan membawa dan meneruskan visi dan misi 

serta perjuangan Masyumi. 

 

 Akar sejarah PARMUSI adalah perjalanan panjang Masyumi yang berdiri pada 

tanggal 7 November 1945. Penegasan ini penting disampaikan, karena semasa Jepang 

tepatnya 24 Oktober 1943, telah berdiri Masyumi hasil peleburan MIAI (Majlis Islam A'la 

Indonesia).9 Masyumi yang dibentuk untuk kepentingan Jepang ini bukan partai, tetapi 

merupakan federasi dari empat organisasi Islam masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), 

Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia.10 

Adapun Masyumi dimaksud11 adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Consultative 

Council of Muslim Indonesians) yaitu partai politik yang didirikan melalui Kongres Umat 

Islam di Ketanggungan, Yogyakarta, pada 7-8 November 1945. Kongres dihadiri oleh 

sekitar lima ratus orang utusan organisasi sosial keagamaan yang mewakili hampir 

semua organisasi Islam waktu itu. Lahirnya Masyumi dalam kongres ini, ditujukan 

sebagai satu-satunya Partai Politik Islam Indonesia12 untuk memadukan tenaga-tenaga 

dalam lapangan politik yang sebelumnya berserak. 

 Pada awal pendiriannya, hanya empat organisasi anggota Masjumi, yaitu 

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat 

Islam. Menyusul kemudian bergabung organisasi-organisasi Islam lainnya antara lain 

Persatuan Islam (Bandung), Al-Irsyad (Jakarta), Al-Jamiyatul Washliyah dan Al-

Ittihadiyah (keduanya dari Sumatera Utara).  Dengan pilar 8 organisasi Islam tersebut, 

segera setelah berdiri, Masyumi tersebar merata di segenap penjuru tanah air. 

 Partai yang sempat berpusat di Yogyakarta dan pindah Ke Jakarta, karena 

kembalinya Ibukota negara Indonesia ini, hingga 31 Desember 1950, telah memiliki 

cabang di tiap kabupaten, anak cabang di hampir setiap kecamatan dan ranting di 

hampir seluruh desa di Jawa. Artinya dalam 5 tahun sejak berdiri, Masyumi telah 

mampu membangun instrumen kekuatan partai, yang mungkin tidak tertandingi hingga 

kini. Sampai akhir tahun 1950, Masyumi memiliki 237 cabang, 1.080 anak cabang dan 

 

9 MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) adalah sebuah organisasi yang dibangun oleh Muhammadiyah dan NU, yang 
pimpinan Wondoamiseno (tokoh SI), sebagai reaksi terhadap Rancangan Undang Undang Perkawinan (1937). 
Masyumi hasil jelmaan MIAI ini dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, yang dalam prakteknya ditangani 
putranya, KH Wahid Hasyim (Suryanegara, 1977). 
10 Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah, Bandung: Mizan, 1996 
11 Dalam Kongres Umat Islam waktu itu sempat terjadi perdebatan sengit tentang nama Masjumi karena 
mengingatkan pada masa Jepang terdapat Masyumi hasil mereduksi MIAI. 
12 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, Bandung: Mizan, 2000, hal. 51 

http://id.wikipedia.org/wiki/7_November
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama
http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah
http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Umat_Islam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persatuan_Umat_Islam_Indonesia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongres_Umat_Islam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongres_Umat_Islam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/7_November
http://id.wikipedia.org/wiki/8_November
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
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4.982 ranting, dengan jumlah anggota tercatat mencapai 10 juta orang.13 Diindikasikan 

faktor penyebab Masyumi cepat berkembang adalah tingginya peran dan keterlibatan 

ulama di masing-masing daerah serta ukhuwah islamiyah yang relatif tinggi pada masa-

masa sesudah revolusi. 

 Meski PSII dan NU memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai sendiri, 

masing-masing pada 1947 dan 1952, kekutan politik Masyumi sangat signifikan dalam 

perolehan suara DPR dan Konstituante dalam pemilu 1955. Di DPR Masyumi meraih 57 

kursi (20,92%), menduduki urutan kedua dibawah PNI yang memperoleh 57 kursi 

(22,32%).  Sedangkan NU dengan 45 kursi (18,41%) sebagai kekutan politik ketiga, 

disusul PKI dengan 39 kursi (16,36%) sebagai kekuatan keempat. Peta kekutan yang 

hampir sema terjadi di konstituante, dimana PNI menduduki urutan pertama, 

memperoleh 119 kursi (23,97%), Masyumi dengan 112 kursi (20,59%) duduk di rutan 

kedua, disusul NU dengan 91 kursi (18,47%), dan PKI dengan 80 kursi (16,17%) di 

urutan keempat. 

 Meski menjadi urutan kedua, namun Masyumi merupakan partai Islam terbesar 

dengan pengaruh yang luas. Dalam pemilu 1955, yang dikenal sangat demokratis itu, 

Masyumi mendapat dukungan suara besar secara merata, dengan menang di 11 dari 

15 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Masyumi memiliki 

wilayah pengaruh yang paling luas. Bandingkan dengan PNI dan NU yang masing-

masing hanya menang di dua daerah pemilihan. Namun karena pada saat itu sistem 

pemilu yang digunakan proporsional, sehingga perolehan suara tidak otomatis langsung 

terbesar. 

 Selain kekuatan masa, perlu dicermati, bahwa perjuangan Masyumi dilandasi 

oleh konsepsi yang jelas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan nilai-nilai prospektif 

kekinian telah menjadi bahan perjuangan dalam praktek politik Masyumi waktu itu. 

Misalnya dalam tafsir Anggaran Dasar disebutkan, Masyumi menjunjung tinggi asas 

musyawarah, kedaulatan rakyat, dan hak-hak asasi manusia. 

 Dalam kiprah politiknya, Masyumi adalah salah satu partai pembela demokrasi 

yang paling terkemuka dan konstitusional dalam teori dan praktek. Kasimo, tokoh Partai 

Katolik pernah berujar, bahwa dirinya lebih senang bekerjasama dengan Masyumi 

walaupun secara ideologi berbeda, karena mereka sangat memegang prinsip-prinsip 

sebagai demokrat dari pada sebagai seorang politisi.14  

 Bagi Masyumi nilai-nilai perjuangan merupakan masalah prinsip yang mesti 

dipegang teguh. Tidak jarang hal ini dilakukan dengan sikap frontal dan argumentatif 

konstitusional. Lihatlah bagimana sikap Masyumi yang secara tegas menentang NII 

yang diploklamirkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, setelah menerima hasil 

Konferensi Meja Bundar, yang dipimpin Moh Hatta di Den Haag, Belanda, yaitu Belanda 

akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir 

bulan Desember 1949.  

 

13 M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut, Jakarta: CV Rajawali, 1983, hal 
68 
14 Adi Sasono, Islam Indonesia Wajah Baru Dunia, dalam pengantar Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Muhamad 
Roem,Jakarta: Jambatan, 1997, hal xx 
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 Sikap Masyumi yang mendapatkan persetujuan dalam Muktamar Masyumi di 

Yogyakarta bulan Desember 1949 ini, secara konsisten diperankan oleh M. Natsir 

dalam Kabinet Natsir yang dibentuk pada tanggal 7 September 1950, setelah RIS 

kembali menjadi RI, pada tanggal 15 Agustus 1950, Natsir mengirim surat kepada SM 

Kartosoewirjo mengajak untuk bersatu kembali dalam batas-batas hukum negara. 

Meskipun ditolak oleh SM Kartosoewirjo. 

 Secara kelembagaan Masyumi juga mengeluarkan statement keras, ”Masyumi 

hendak mencapai maksudnya melalui jalan yang sesuai dengan Undang Undang Dasar 

dan semua Undang Undang Negara RI dan tidak dengan jalan kekerasan, atau dengan 

jalan membentuk Negara dalam Negara RI".  

 Bahkan untuk mempertahankan prinsip perjuangan, Masyumi telah mengambil 

keputusan yang fatal. Misalnya dalam kasus PRRI, Masyumi bahkan rela membubarkan 

diri setelah jatuh vonis dalam Keputusan Presiden, Nomor: 200/1960 sebagai maklumat 

membubarkan Masyumi, yang pembubarannya dilakukan sendiri oleh Masyumi. Dengan 

pernyataan, jika dalam tempo seratus hari, Masyumi tidak membubarkan diri, maka 

partai itu dinyatakan sebagai partai terlarang. Sebab itulah Ketua Umum Masyumi 

Prawoto Mangkusasmito dan Sekjennya Muhammad Yunan Nasution, mengeluarkan 

pernyataan politik membubarkan Masyumi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. 

Namun demikian ketua Masyumi Prawoto Mangkusasmito, tidak menghiraukan tekanan 

pemerintah agar mengutuk pemimpin-pemimpin Masyumi yang terlibat dalam 

pemberontakan tersebut. Ia menolak dan tetap pada pendiriannya bahwa Masyumi 

sebagai institusi tidak terlibat dalam pemberontakan tersebut. Sehingga, menurutnya, 

Masyumi tidak perlu mengutuk seperti yang diminta oleh Pemerintah saat itu. 

 Dalam perjalanan waktu, sikap tidak mengutuk para anggota Masyumi yang 

terlibat dalam PRRI ini, mengandung hikmah yang besar.15 Berbeda dengan PSI yang 

mengutuk Sumitro Djoyohadikusumo, telah berakibat perpecahan yang hebat di 

kalangan PSI. Toh para pimpinan PSI tetap saja diseret dan dijebloskan ke penjara. 

Oleh karena itu tidak salah apabila jejak perjuangan Masyumi untuk ummat dan bangsa 

ini tidak bisa begitu saja dihapuskan, di era kekinian Masyumi tetap menjadi inspirasi 

paling aktual dan relevan bagi dunia kepartaian dan perpolitikan di tanah air.  

 

Keteladanan Pemimpin dan Para Inspirator PARMUSI. 

 Kebesaran Masyumi tidak dapat dilepaskan dengan peran dan kiprah para 

pemimpinnya. Untuk itu ada baiknya dalam tulisan ini dinukil sedikit tentang kiprah para 

tokoh Masyumi untuk dapat dijadikan pelajaran berharga dan penting. 

Para pimpinan Masyumi pada umumnya adalah alumni Jong Islamieten Bond (JIB), 

kecuali Sukiman Wirjosenjojo, Sjafrudin Prawiranegara, dan barangkali juga Abu 

Hanifah. Idola generasi JIB lebih tertumpu pada H. A. Salim dan H. O. S. Tjokroaminoto, 

pribadi-pribadi dengan integritas moral yang tinggi. Generasi ini adalah hasil didikan 

Barat, tapi dengan keyakinan dan wawasan Islam yang dalam dan luas. Bandingkan 

dengan tokoh-tokoh masa kini hasil didikan Barat, seperti kacang lupa kulitnya, dan 

tokoh didikan dalam negeri yang ke barat-baratan. 

 

15 Nurcholish Madjid, Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Muhamad Roem,Jakarta: Jambatan, 1997, hal 76 
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 Masyumi di bawah kepemimpinan mereka dalam Pemilu 1955 telah muncul 

sebagai partai yang betul-betul sebagai partai nasional dengan pengarah secara luas. 

Mereka adalah para tokoh piawai dengan integritas moral yang prima, diintegrasikan 

dengan ajaran Islam yang mereka pelajari. Maka tak mengherankan bilamana mereka 

juga menegakkan moral itu dalam berpolitik. Masyumi memang banyak menyerap ide-

ide Barat tentang demokrasi dan prinsip negara hukum. Tapi semua ini ditegakkan di 

atas fondasi moral Islam yang kukuh. Campuran kedua sumber ini telah menjadikan 

Masyumi sebagai partai modern, moralis, dan konsisten, meskipun terkadang terasa 

kaku. 

 Di antara tokoh Masyumi yang menonjol adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah 

(HAMKA), yang menjadi wakil Masyumi dalam Konstituante. HAMKA dikenal sebagai 

mubaliq besar. Ribuan tulisannya menjadi rujukan, dan banyak yang melegenda. 

Namun hingga akhir hayatnya HAMKA tetap hidup bersahaja. 

 Tokoh lain yang menjadi sosok sentral Masyumi adalah Muhammad Natsir. 

Prestasi spektakuler Pak Natsir adalah menyatukan kembali 17 negara serikat bentukan 

Belanda hasil Komferensi Meja Bundar, ke pangkuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Perjuangan Pak Nasir dalam sidang RIS tahun 1950 ini dikenal dengan “Mosi 

Integral Natsir”. Atas jasanya ini, Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri RI pertama, 

dan merupakan karier politik tertinggi yang pernah dicapai, pada usia baru 42 tahun.  

Meskipun semasa Orde lama Pak Nasir masuk keluar penjara tanpa proses pengadilan, 

namun hal itu tidak membuat surut ghiroh perjuangan dan pengabdiannya pada bangsa 

dan negera. Membaiknya hubungan Indonesia – Malaysia, pasca Orla tidak dapat 

dilepaskan oleh peran Pak Natsir. Ketika itu, beliau menulis surat khusus yang 

dialamatkan kepada YAB Tengku Abdul Rahman, perdana menteri Malaysia masa itu. 

Surat tersebut dibawa oleh Ali Moertopo. Hasilnya adalah, konfrontasi kedua negara 

yang telah ada di masa Soekarno mulai mencair kembali. 

 Demikian halnya, ketika pemerintah Soeharto kesulitan dalam meminta bantuan 

modal asing di awal Orde Baru, Pak Natsir kembali berinisiatif memuluskan bantuan 

Jepang serta beberapa negara Timur Tengah untuk keperluan pembangunan Indonesia. 

Meskipun di masa Orde Baru, partai Masyumi tidak dapat direhabilitasi, dan Pak Natsir 

dikucilkan dari panggung politik. 

 Tokoh Masyumi lainnya yang menonjol perannya adalah PM Sukiman, tokoh 

Masyumi yang dikenal dekat dengan kalangan PNI. Saat kepemimpinannya, RI melalui 

penandatanganan suatu perjanjian di bawah Undang-Undang MSA (Mutual Security 

Act) pernah membuat langkah berani dengan menegaskan posisi RI dalam kancah 

pergaulan internasional berada pada blok Barat (Amerika Serikat). 

 Mohammad Roem adalah tokoh Masyumi lain yang perlu disebut disini. Beliau 

adalah Mendagri sekaligus konseptor utama UU Pemilu pertama yang mulai 

dirumuskan pada masa Kabinet Wilopo (1952-1953). Pak Roem juga dikenal sebagai 

diplomat ulung. Namanya tertoreh dalam Perjanjian Roem-Royen, sebagai wakil 

delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda.  

 Semasa Boerhanoeddin Harahap memimpin kabinet (1955-1956), Masyumi 

yang pertama mengusulkan dan menggodok RUU Anti-Korupsi. Di era 

Boerhanoeddin pulalah berhasil diselenggarakan pemilu pertama tahun 1955, dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Haji_Abdul_Malik_Karim_Amrullah
http://id.wikipedia.org/wiki/Haji_Abdul_Malik_Karim_Amrullah
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstituante
http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Natsir
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dianggap merupakan pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah bangsa, dengan 

pertarungan yang sengit namun tiada menimbulkan cedera dan korban jiwa.  

Selain itu Masyumi memiliki Syafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran di Kabinet 

Presidentil. Pada tahun awal Republik berdiri, Syafrudin Prawiranegara membuat 

kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup para petani di daerah Kediri, Jatim. Atas 

tindakannya itu, para petani tidak hanya hidup secara layak tetapi juga dapat bersaing 

dengan pemodal-pemodal China. Syafrudin Prawiranegara, merupakan tokoh kunci, 

Ketika Soekarno, Hatta dan beberapa menteri ditawan Belanda, untuk melanjutkan 

kesinambungan pemerintahan negara, Syafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Ketua 

Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pak Syaf, demikian beliau dipanggil adalah 

ekonom handal tercatat sebagai Gubernur Bank Indonesia Pertama, yang terkenal 

dengan kebijakan Gunting Sjafrudin. Sebagai Gubernur BI, Syafrudin dikenal sangat 

memegang teguh prinsip BI sebagai bank sentral. 

Masyumi juga memiliki figur gagah berani seperti Kasman Singodimedjo, Daidan PETA 

daerah Jakarta. Tanpa jaminan keamanan dari Daidan PETA Jakarta, tidak akan ada 

rapat Umum IKADA yang gemuruh itu, dan Proklamasi Kemerdekaan RI yang 

berlangsung dengan hikmat. 

 Tokoh kaliber Masyumi lainnya adalah Prawoto Mangkusasmito. Karakter dan 

pendirinan Prawoto teruji menjelang dibubarkannya Masyumi, sebagaimana telah diulas 

di atas. Demikian halnya pada sidang BPKNP (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) 

10 Oktober 1949, yang membahas pendidikan agama, Fraksi Masyumi yang diketuai 

Prawoto menginginkan bahwa pendidikan agama hendaknya dijadikan mata pelajaran 

wajib di sekolah-sekolah. Namun, oleh Fraksi PNI, yang diketuai oleh Mr. Sartono, 

usulan Masyumi dianggap kurang jelas dan tidak menjawab beberapa pertanyaan fraksi 

PNI. Bagi Prawoto, hal ini sangat prinsipil. Fraksi Masyumi protes dengan meninggalkan 

ruang rapat.  

 Dalam menyikapi Dekrit Presiden (yang salah satu keputusannya untuk kembali 

kepada UUD 1945), Prawoto mengkritisi bahwa yang dimaksud kembali ke UUD 1945 

adalah kembali kepada rumusan awal. Dia juga mempermasalahkan tentang Dekrit 

Presiden tersebut. Menurutnya, dalam keadaan genting/darurat, Dekrit tersebut sah-sah 

saja untuk dikeluarkan. Akan tetapi, menurut teori staatsnoodrecht (hukum tata negara 

darurat), negara bukan ditentukan oleh pendapat subjektif seorang penguasa, tetapi 

oleh faktor-faktor objektif. Seharusnya setelah keadaan darurat sudah pulih, maka 

hukum harus dikembalikan.16 

 Selain itu Masyumi juga memiliki pengusaha besar, Achmad Djunaid (1921-1982) 

Bapak dari Noerbasha Djunaid, pengusaha batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Belau 

pernah menjabat sebagai ketua umum PPIP yang kemudian juga menjadi ketua umum 

Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Pak Djunaid inilah yang banyak berperan 

sebagai kasir, dalam perjuangan Masyumi. 

 Selain itu masih banyak kader-kader Masyumi dalam berbagai tingkatan. 

Masyumi mencetak sangat banyak figur tokoh besar yang dapat diteladani, baik 

pemikiran, idealisme, konsistensi maupun kesederhanaannya. 
 

16 Zulfikar Ghazali, dkk, Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo, Jakarta: 
Depdikbud IDSN, 1998 

http://id.wikipedia.org/wiki/Syafrudin_Prawiranegara
http://id.wikipedia.org/wiki/Syafrudin_Prawiranegara
http://id.wikipedia.org/wiki/Syafrudin_Prawiranegara
http://id.wikipedia.org/wiki/Syafrudin_Prawiranegara
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunting_Sjafrudin
http://id.wikipedia.org/wiki/Kasman_Singodimedjo
http://id.wikipedia.org/wiki/PETA
http://id.wikipedia.org/wiki/Rapat_Raksasa_Lapangan_Ikada
http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Achmad_Djunaid
http://id.wikipedia.org/wiki/Pekalongan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PPIP&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabungan_Koperasi_Batik_Indonesia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=%28GKBI%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Achmad_Djunaid
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 Hal ini tidak lepas dari Visi Kepemimpinan Masyumi sebagai partai politik Islam 

yang secara tegas menerima modernisme, dalam berbagai manivestasi dan 

perwujudannya, yang antara lain berkat pengenalan para pemimpinnya yang 

berpendidikan Barat. Oleh karena itu watak yang menonjol pada masyumi adalah 

sebagai Golongan Muslim Modernis, sebagaimana tercermin dalam etika para 

pemimpin Masyumi dalam kehidupan pribadi dan keseharian. Kenyataan ini diistilahkan 

Nurcholish Madjid, sebagai ”terjepit dalam etika Islam dan Etika Modern”: etika Islam 

membuat mereka tidak mungkin keluyuran di tempat maksiat, etika modern membuat 

mereka monogam.17 Kuatnya etika para pemimpin Masyumi membuat mereka banyak 

dikagumi, sebagai pemimpin dan politisi berwatak, berkarakter, berkepribadian, 

sekalipun bagi mereka yang sangat kritis terhadap Masyumi.18 Karakter para intelektual-

politisi Islam modernis di Masyumi ini, disebut Herbert Feith (1957) sebagai bagian 

kelompok "administrator pemecah masalah". 

 

Himpitan Zaman 

 Proses pembatasan gerak politik Masyumi dan para tokoh utamanya di akhir 

Orde Lama, dalam kancah politik nasional telah memberikan kontribusi terhadap 

mundurnya peran politik umat Islam pada umumnya. Secara otomatis juga terjadi 

menurunkan kader pemimpin dari kalangan Islam dalam kancah politik nasional. 

Tumbangnya Orde Lama telah memunculkan harapan terhadap upaya rehabilitasi 

Masyumi. Dibentuklah Panitia Rehabilitas Masyumi, diketuai Drs. Sjarif Usman dengan 

didukung semua organisasi kemasyarakatn Islam yang belum berafiliasi dengan partai 

politik. Namun tampaknya Orde Baru berkeberatan yang ditunjukan dengan surat 

Soeharto, yang menolak rehabilitasi Masyumi. 

 Penolakan pemerintah Orba untuk melakukan rehabilitasi Masyumi, mendorong 

Ormas Islam waktu itu, yang sejak desember 1965 berhimpun dalam Badan Koordinasi 

Amal Muslimin Indonesia, untuk mendeklarasikan Partai Muslimin Indonesia 

(PARMUSI) pada tanggal 5 Mei 1967. Piagam pembentukan Partai Muslimin Indonesia 

ini ditandatangani oleh 16 Ormas Islam yaitu Muhammadiyah, Al-Djamijatul Washlijah, 

GASBIINDO, Persatuan Islam, Nahdhatul Wathan, Mathla’ul Anwar, SNII, KBIM, PUI, 

Al-Ittihadijah, PORBISI, PGAIRI, HSBI, PITI, Al-Irsjad dan Wanita Islam, serta didukung 

oleh 3 Ormas lainnya, yaitu HMI, PII dan MASBI. Untuk sementara Pemerintah Orba 

menyetujui. Namun dikemudian hari pemerintah kembali keberatan terhadap 

kembalinya para tokoh Masyumi dalam PARMUSI. Hal ini telah menyebabkan 

penyusunan pengurus berubah-ubah sampai keluarnya Surat Keputusan Presiden RI 

No. 70/1968, tanggal 20 Februari 1968. Akibatnya PARMUSI tidak sepenuhnya dapat 

berkiprah secara optimal, terutama di daerah-daerah yang tetap menghendaki 

kembalinya para tokoh Masyumi. 

 Terpilihnya Pak Roem dalam Muktamar I PARMUSI, telah melahirkan harapan 

Baru. Sayangnya Pemerintah Orde Baru, segera kembali menghalangi dan ingkar 

 

17 Opcit, hal 76 
18 Ibit, hal 78 
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terhadap janji awalnya.19 Dalam kondisi yang terktung-katung akhirnya PARMUSI 

kembali dipimpin oleh Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun. Namun PARMUSI 

segera didera dengan perseteruan internal yang sengit, antara Jaelani Naro dan Imran 

Kadir (NARO-KA), yang mengecam Djarnawi yang dianggap memusuhi ABRI. Bahkan 

Jaelani Naro dan Imran Kadir kemudian mengumumkan diri sebagai Panitia Penyusun 

Pimpinan Parmusi. Atas hal ini Djarnawi memecat NARO-KA dan dibalas NARO-KA 

dengan pemecatan terhadap Djarnawi-Lukman Hakim. Inilah awal dari semakin 

melemahnya peran dan posisi PARMUSI, sebagai pewaris kepemimpinan Masyumi. 

Suatu bentuk tindakan yang sangat disayangkan. 

 Perseteruan berakhir, setelah kedua kubu menyerahkan penyelesaiannya 

kepada pemerintah. Akhirnya keluarlah Kepres No. 77/1970 yang menetapkan HMS 

Mintahardja, SH sebagai Ketua Umum dan dr. Soelastomo sebagai Sekretaris Jenderal 

Pimpinan Pusat Partai Muslimin Indonesia. Belum genap setahun, PARMUSI harus ikut 

serta dalam Pemilu 1971. Namun karena tidak tercantumkan satupun tokoh Masyumi 

dalam daftar Caleg, serta adanya aturan Permendagri No. 12/1969 yang melarang 

pegawai negeri menjadi anggota partai politik (parpol), dan pertentangan-pertentangan 

yang silih berganti, akibatnya PARMUSI seolah tercerabut dari akarnya. PARMUSI 

tumbuh tanpa ruh, tradisi dan semangat Masyumi. 

 Dengan adanya pembatasan jumlah partai politik oleh Orde Baru, sebagai bagian 

untuk melakukan hegemoni terhadap kekuatan partai, Parmusi pada tanggal 5 Januari 

1973, bersama-sama dengan NU, Perti dan PSII berfusi menjadi Partai Persatuan 

Pembangunan. Walaupun PARMUSI sebagai partai telah berfusi kedalam PPP, tetapi 

PARMUSI tetap berperan sebagai Ormas dalam wadah Muslimin Indonesia (MI).  

Dalam perjalanannya sebagai MI, ternyata MI kurang berkembang. Melekatnya jabatan 

ketua MI kepada HJ Naro yang juga Ketua umum PPP, menjadikan eksistensi 

organisasi tidak begitu eksis, hingga HJ. Naro meninggal. Atas dasar itu, dan terjadinya 

Gelombang Reformasi yang menumbangkan Soeharto pada 21 Mei 1998, telah 

menyemangati deklarasi Persaudaraan Muslimin Indonesia disingkat PARMUSI di 

Yogyakarta, pada tanggal 16 Jumadil Akhir 1420 H bertepatan dengan 26 September 

1999. Deklarasi dilaksanakan oleh 19 tokoh-tokoh Muslimin Indonesia yang berada PPP 

yang melihat tercerai-berainya potensi keluarga besar Bintang Bulan. 

Namun demikian kita patut bersyukur, karena hingga dekade ini kita masih menyisakan 

tokoh-tokoh yang sejak berdirinya PARMUSI sebagai partai telah bergabung dan 

menjadi pengurus, di antaranya adalah Husnie Thamrin, Faisal Baasir, Aisyah Amini, 

dan lain lain. Mereka adalah tokoh-tokoh yang hingga kini tetap konsisten, memiliki 

karakter dan integritas tinggi. 

 

Tantangan Perubahan 

 

19 Pada saat bertemu dengan panitia tujuh sebagai Panitia Persiapan Pembentukan PARMUSI, Pak Harto menyatakan, 
”mereka (para tokoh Masyumi) boleh memimpin di belakang layar. Namun untuk masa yang akan datang, apabila 
partai memanggil dalam kongres, dan pemimpin-pemimpin partai Masyumi terpilih, maka hal ini merupakan masalah 
intern partai. Akan tetapi sekarang, sayalah yang bertanggung jawab.” Baca lebih lengkap di Lukman Hakim, 
Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan,Biografi DR. Anwar Harjono, SH, Jakarta: Media Da’wah, 1993, hal 225  
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 Disadari bahwa perubahan-perubahan besar telah terjadi secara masif dalam 

masyarakat baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global. Dalam lingkungan 

lokal dan regional kita tengah belajar untuk melaksanakan otonomi daerah dan 

pemilihan kepala daerah secara langsung. Semangat yang tertuang di dalamnya adalah 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat dengan partisipasi rayat secara 

langsung. 

 Namun hal ini mengandung banyak konsekuensi, termasuk terjadinya berbagai 

konflik, baik yang bersifat vertikal mapun horisontal, atau keduanya sekaligus. Dalam 

kegiatan politik dan kemasyarakatan, kedekatan dengan konstituen merupakan bagian 

penting. Untuk itu membutuhkan daya dukung, tidak saja berupa jaringan dan struktur 

organisasi yang kuat, tetapi juga pembiayaan yang lebih tinggi bahkan berlipat-lipat. 

Sementara dalam ranah nasional kita tengah mencoba berbagai format ketatanegaraan 

baru menurut UUD 1945 dan amandemennya. Di tengah proses pembelajaran 

demokrasi itu, kita dihadapkan dengan perekonomian nasional yang belum sepenuhnya 

pulih, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Kita berharap kontraksi 

ekonomi dan politik ini tidak berakibat buruk tetapi menjadi ritme kehidupan demokrasi 

yang sehat, baik demokrasi ekonomi maupun demokrasi politik. 

 Demikian halnya tantangan perubahan global yang diwarnai dengan: (1) krisis 

energi, (2). perubahan iklim yang berakibat berbagai bencana dan ancaman krisis 

pangan, serta (3) kenaikan harga minyak dunia. Sementara pasar bebas, sebagai ciri 

ekonomi global, mengharuskan kompetisi komoditas antar negara semakin sengit. 

Perkembangan ilmu pengetahuan telah melahirkan inovasi-inovasi mutahir terutama di 

bidang kesehatan dan persenjataan. Perkembangan teknologi telah melangkah cepat pada 

nanotechnology dengan diversifikasi produk yang canggih. Sementara arus informasi dan 

transportasi telah semakin cepat menghantarkan revolusi interaksi umat manusia, tanpa 

batas. 

 Meski demikian masih tersisa secercah harapan. Bangsa Indonesia memiliki 

banyak kekuatan dan potensi yang terus dapat dikembangkan. Sumberdaya dan 

kekayaan alam melimpah terbentang luas di darat dan laut Indonesia. Banyak generasi 

muda Indonesia yang sejajar bahkan ungggul dibanding generasi bangsa lain, dalam 

kompetisi iptek di kancah dunia sekali pun. Belum lagi budaya dan adat istiadat bangsa 

Indonesia yang dikenal terkaya, beragam dan terunik di dunia. 

 

Tujuan PARMUSI 

 

Oleh karena itu, berdasarkan latarbelakang dan pandangan tersebut, Persaudaraan 

Muslimin Indonesia  (PARMUSI) sebagai organisasi kemasyarakatan bercita-cita 

dengan tekad  sungguh-sungguh mewujudkan masyarakat madani, sejahtera lahir 

dan batin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diridhoi Allah SWT. 

Itulah Tujuan Parmusi,  yang harus tertanam kedalam jiwa kader-kader Parmusi sebagai 

Pemimpin dan harus meyakininya bahwa Tujuan tersebut akan terrealisasikan pada 

tahun 2025. Bagaimana caranya? Kita lihat dahulu uraian dari tujuan tersebut. Dari 

rumusan tujuan, dapat dibagi menjadi tiga kata kunci, yakni : 

1. Masyarakat madani,  
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2. Sejahtera lahir dan batin  

3. Kehidupan bangsa Indonesia yang diridhoi Allah SWT 

 

Akan dapat kita lihat nanti bahwa kata kunci nomor 2 (sejahtera lahir dan batin) dan 

nomor 3 (Kehidupan bangsa Indonesia yang diridhoi Allah SWT) sesungguhnya 

merupakan bagian dari ciri masyarakat madani, atau kata kunci nomor 1. Ada beberapa 

ciri masyarakat madani, tapi penekanan dua hal tersebut karena sinergi dengan tujuan 

bangsa Indonesia secara umum. Untuk dapat memahami “masyarakat madani”, perlu 

secara singkat dijelaskan. 

 

Masyarakat Madani 

 Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga 
berdasarkan pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW 
pada tahun 622 M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadhun 
(masyarakat yang beradaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al 
Madinah al Fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf 
Al-Farabi pada abad pertengahan. 
 
 Kunci keberhasilan Rasulullah membangun Kota Madinah sangat erat kaitannya 
pada momentum “hijrah”, hijrah dari Mekkah ke Madinah. 
   
 Penulis secara singkat mencoba menjelaskan momentum penting Hijrah20,  
Hijrah dalam kamus-kamus bahasa Arab berakar pada huruf ha-ja-ra, yang berarti 
pisah, pindah dari satu negeri ke negeri lain, berjalan di waktu tengah hari. Namun, 
dalam terminologi Islam, hijrah sering diartikan dengan meninggalkan negeri yang tidak 
aman menuju negeri yang aman demi keselamatan dalam menjalankan agama. 
 
 Dalam sejarah perjalanan dakwah, hampir semua para nabi, khususnya ulul 
azmi, pernah melakukan hijrah. Hijrah secara fisik yang dikenal dalam Islam adalah 
hijrah sebagian sahabat, yang terbanyak dari kalangan mustad’afin (orang-orang yang 
lemah secara politik dan ekonomi), ke negeri Habasyah sebanyak dua kali. 
 
 Hijrah pertama ini diikuti hanya oleh dua puluh orang. Di dalam rombongan ini 
terdapat Ruqayyah binti Muhammad (putri Rasulullah saw.) dan suaminya Utsman bin 
Affan. Mereka berlayar secara diam-diam menuju Habasyah dengan menggunakan 
kapal dagang. Kaum musyrik Mekah kemudian mengirim pasukan untuk mengejar 
mereka. Namun, kaum muslim telah berlayar setibanya pasukan di tepi laut. Peristiwa 
ini terjadi di bulan Rajab, Sya’ban dan Ramadhan. 
 
 Hijrah ke Habasyah ini dilakukan kaum muslim karena semakin meningkatnya 
intimidasi kaum Quraisy pada mereka. Setelah dua bulan tinggal di Habasyah, mereka 
kembali ke Mekah karena mengira intimidasi kaum Quraisy sudah jauh berkurang. 
 Namun, perkiraan itu salah. Sebab, pada kenyataannya kaum musyrik Mekah 
malah meningkatkan intimidasinya terhadap kaum muslim. Nabi Muhammad saw. 
kemudian menyarankan para sahabatnya untuk hijrah kembali ke Habasyah. Rencana 
hijrah kedua ini lebih berat karena pihak musuh sudah mencium rencana tersebut. Hal 

 

20 diolah dari sumber tulisan saudara H. Ade Khalifah di http://www.dakwatuna.com/author/ade-
khalifah/#axzz3LwjG2n2F.   

http://www.dakwatuna.com/topik/Ramadhan/
http://www.dakwatuna.com/author/ade-khalifah/#axzz3LwjG2n2F
http://www.dakwatuna.com/author/ade-khalifah/#axzz3LwjG2n2F
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ini menyebabkan kaum muslim bergerak lebih cepat. Rombongan ini dipimpin oleh 
Ja’far bin Abi Thalib, dan sebanyak delapan puluh tiga pria dan tiga belas wanita 
berhasil berangkat hijrah ke Habasyah. Mereka tiba dengan selamat. Tetapi, tidak lama 
kemudian datang utusan dari Mekah yang dipimpin oleh ‘Amr bin al-‘Ash dan Abdullah 
bin Abi Rabi’ah. Mereka bermaksud meminta kaum muslim, sambil membawa banyak 
hadiah untuk Raja Najasyi. Terjadilah dialog antara Ja’far bin Abi Thalib dengan utusan 
dari kaum musyrik Mekah dihadapan Raja Najasyi. Namun, pada akhirnya kaum muslim 
berhasil meyakinkan Raja Najasyi akan kebenaran hijrah mereka, dan utusan kaum 
musyrik pun kembali ke Mekah tanpa hasil. 
 
 Rasulullah saw kemudian mengirim surat kepada Raja Najasyi dan menyerunya 
untuk masuk Islam. Raja Najasyi menerima seruan tersebut. Dan tatkala raja Najasyi ini 
meninggal dunia, Rasulullah sawpun melakukan shalat gaib untuknya. 
Semakin lama tekanan dan intimidasi yang dialami oleh Rasulullah saw. dan kaum 
muslim semakin dahsyat. Hal inilah yang menyebabkan mereka hijrah ke Madinah. Jika 
hijrah ke Habasyah dilakukan secara kecil-kecilan oleh sejumlah sahabat, maka hijrah 
ke Madinah ini dilakukan dengan perbekalan dan persiapan yang matang dan memadai. 
 
 Namun, peristiwa yang sangat menentukan kesuksesan dakwah Islam, dan 
menjadi titik peralihan menuju kemenangan adalah ketika Rasulullah saw. dan para 
sahabatnya berhasil hijrah ke Madinah dengan selamat. Keberhasilan hijrah ini tidak 
terlepas dari beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu proses sumpah setia 
atau bai’ah oleh beberapa orang dari Madinah. Peristiwa ini dikenal dengan Bai’atul 
‘Aqabah al Ula wa Tsaniyah. 
 Bai’ah yang pertama dilakukan oleh sepuluh orang dari suku Khazraj dan dua 
orang dari suku Aus kepada Rasulullah saw. Bai’ah ini dilakukan ketika mereka ziarah 
ke Masjidil Haram. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian (tahun 621 M di 
bulan Juli) di Aqabah, Mina. Adapun teks bai’ahnya: “Kami tidak akan 
mempersekutukan Allah dengan apapun juga, tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak 
membunuh anak-anak kami, tidak akan berdusta dengan menutup-nutupi apa yang ada 
di depan dan di belakang kami, dan tidak akan membantah perintah nabi dalam hal 
kebajikan” (HR. al-Bukhari) 
 
 Sedangkan bai’ah yang kedua terjadi pada musim haji tahun ke-13 kenabian 
(tahun 622, bulan Juni) di tempat yang sama. Adapun isinya adalah, “Kalian 
membai’atku dengan berjanji untuk patuh dan setia kepadaku, baik dalam keadaan 
sibuk maupun senggang, memberi infak baik dalam keadaan lapang rezeki maupun 
sempit, menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar, teguh membela agama Allah tanpa 
memperhatikan perbedaan ras, tidak takut dicela orang lain, tetap membantu dan 
membelaku ketika aku berada di tengah-tengah kalian sebagaimana kalian membela 
diri dan anak isteri kalian. Jika kalian melaksanakan semua ini, kalian akan 
memdapatkan surga.” (HR. Ahmad bin Hanbal) 
 
 Peristiwa yang lainnya adalah kesepakatan para pemuka suku Quraiys untuk 
menghabisi kaum muslim dan Rasulullah saw. di Darun Nadwah. Namun, kesepakatan 
ini diketahui oleh Rasulullah saw. melalui wahyu yang turun kepadanya, “Dan (ingatlah), 
ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap 
dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu 
daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu 
daya.” (al-Anfal: 30) 
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 Rasulullah saw. memerintahkan kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah 
setelah turunnya ayat ini. Para sahabat mulai meninggalkan Mekah secara 
bergelombang. Rasulullah saw. sendiri adalah orang yang terakhir pergi ke Madinah. 
 
 Rasulullah saw. menyiapkan hijrah ini secara matang. Sebab, target utama kaum 
musyrik Mekah adalah mengagalkan hijrah kaum muslimin. Rasulullah saw. 
menyiapkan bekal, kendaraan, penunjuk jalan, strategi, dan rute yang akan ditempuh. 
Beliau juga meminta Abu Bakar ash-Shiddiq menemaninya, dan seorang pemandu jalan 
yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Rasulullah saw. meninggalkan rumah pada malam 
hari tanggal 27 bulan Shafar tahun ke-13 kenabian atau bertepatan dengan tanggal 12 
atau 13 September tahun 622 M. Perjalanan awal keluar Mekah jusru menempuh jalan 
yang berlawanan dengan jalan menuju Madinah. Hal ini dimaksudkan untuk mengecoh 
para pengejar. Gua Tsur adalah tempat tujuan mereka. Di gua ini mereka bermalam 
selama tiga hari. Kaum musyrik Quraisy sempat mengejar, tetapi keberadaan 
Rasulullah saw. dan Abu Bakar di dalam gua tidak diketahui mereka. 
Setelah berhasil lolos dari pengejaran kaum musyrik Mekah, perjalanan dilanjutkan 
kembali. Tetapi ternyata, para pemburu bayaran yang diiming-imingi hadiah besar oleh 
pihak Mekah terus mengintai mereka. Salah satu dari mereka adalah Suraqah bin Malik. 
Ia berhasil mengejar dan mendekati Rasulullah saw. dan Abu Bakar. Namun, setelah 
melihat mukzijat kenabian dari Rasulullah saw., Suraqah akhirnya tunduk. 
 
 Rasulullah saw. akhirnya tiba di Yatsrib (Madinah) pada hari Jum’at tanggal 12 
Rabiul Awwal di tahun yang sama. Beliau disambut penduduk Madinah dengan meriah. 
Al-Barra bin ‘Azib seorang sahabat dari kaum Anshor mengatakan, “Orang pertama dari 
para sahabat yang datang ke Yatsrib ialah Mus’ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. 
Kedua orang inilah yangmengajarkan Al Qur’an kepada kami. Kemudian menyusul 
Ammar bin Yasir, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Umar bin al-Khaththab bersama kafilah 
yang terdiri dari dua puluh orang. Setelah itu, barulah Rasulullah saw datang menyusul. 
Saya belum pernah melihat banyak orang bergembira seperti saat mereka menyambut 
kedatangan beliau, sehingga kaum wanita, anak-anak, dan para hamba sahaya 
perempuan bersorak-sorai meneriakkan, “Itulah dia, Rasulullah saw telah datang.” (HR. 
al-Bukhari). 
 
 Kedatangan Rasulullah saw di kota Yatsrib ternyata membawa perubahan yang 
sangat besar bagi perkembangan Islam. Paling tidak, beliau berhasil menjadi juru damai 
bagi dua suku asli penduduk Yatsrib, yaitu suku Aus dan Khzaraj. Rasulullah saw. 
mempersaudarakan, menyatukan, dan mendamaikan mereka dengan ikatan iman dan 
Islam serta persaudaraan Islamiyah. Sehingga terhapuslah di hati mereka militansi 
kesukuan yang sempit. Sementara itu, para pendatang Muhajirin juga mulai mewarnai 
aktivitas di kota itu dengan perdagangan. Tak lama kemudian, kaum Muhajirin mampu 
menggeser dominasi ekonomi dan perdagangan kaum Yahudi. 
 
 Rasulullah saw. kemudian meletakkan tiga hal yang menjadi tonggak 
pembentukan masyarakat baru, yaitu: 
1. Memperkokoh hubungan kaum muslim dan Tuhannya dengan membangun masjid; 
2. Memperkokoh hubungan intern umat Islam dengan mempersaudarakan kaum 

pendatang Muhajirin dari Mekah dengan penduduk asli Madinah, yaitu kaum 
Anshor; 

3. Mengatur hubungan umat Islam dengan orang-orang diluar Islam, baik yang ada di 
dalam maupun di sekitar kota dengan cara mengadakan perjanjian perdamaian. 
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 Melalui tiga hal di atas, Rasulullah saw. berhasil membangun masyarakat ideal. 
Masyarakat ini terwujud dalam suatu negara, yang beliau beri nama Madinah, artinya 
“kota” atau “tempat peradaban”. Di dalam masyarakat itu, Rasulullah saw. secara 
bertahap menerapkan sistem yang dapat melindungi mereka dengan kehidupan yang 
damai dan makmur. Pada akhirnya, disebabkan melihat suasana damai itu, banyak 
penduduk kota Madinah dan sekitarnya yang menyatakan masuk Islam. 
 
 Setelah terbentuknya negara Madinah, Islam mulai menguatkan eksistensinya di 
wilayah sekitar kota Madinah, sampai kota Mekah pun dapat dibebaskan. Dengan 
dibebaskannya Mekah tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Hal ini sesuai dengan sabda 
Rasulullah saw, “Tidak ada hijrah setelah pembebasan (Mekah).” (HR. al-Bukhari) 
 
 Tetapi, menurut Munawar Khalil, hijrah dalam pengertian meninggalkan sesuatu 
yang buruk menuju sesuatu yang baik atau hijrah secara maknawiyah spiritual 
merupakan kewajiban bagi setiap muslim sepanjang hidupnya. Hijrah maknawiyah ini 
terus berlaku sepanjang masa. Dan mengingat pentingnya peristiwa hijrah ini, Umar 
ibnul Khaththab, berdasarkan usul Ali bin Abi Thalib, menetapkan peristiwa hijrah ini 
sebagai awal tahun penanggalan Islam. 
 
 Setelah mengalami perjalanan hijrah yang cukup melelahkan dan penuh 
ketegangan, Rasulullah saw. dan Abu Bakar akhirnya sampai di kota tujuan, Yatsrib. 
Kaum muslim yang menantikan mereka dengan cemas akhirnya merasa lega. Mereka 
menyambut Rasulullah saw. dan Abu Bakar dengan penuh suka cita. Mereka bahkan 
bersenandung, bernyanyi, dan bersyukur akan kedatangan Rasullah saw. dan Abu 
Bakar yang selamat dan tidak kurang suatu apapun jua. 
 
 Rasulullah saw. kemudian mengganti nama kota Yastrib dengan nama al-
Madinah al-Munawarah atau lebih dikenal dengan Madinah. Kota ini kemudian menjadi 
tanah suci karena disucikan oleh Rasulullah saw., sebagaimana dalam 
sabdanya, “Rasulullah saw. telah mensucikan tanah antara dua laba (tanah berbatu 
hitam antara timur dan barat) Madinah.” (HR. Muslim). Kota ini terletak kurang lebih 350 
km di utara kota Mekah. 
 
 Rasulullah saw. tiba pada hari Jum’at tanggal 12 Rabi’ul Awwal 1 H atau 27 
September 622 M di perkampungan Bani Najjar di Madinah. Beliau turun dari untanya di 
depan rumah Abu Ayub, seraya berkata, “Di rumah inilah, insya Allah”. Beliau kemudian 
masuk ke rumah Abu Ayub dan tinggal untuk sementara waktu. 
Sebelum masuk kota Madinah, Rasullah saw. singgah di pemukiman Bani ‘Amr bin ‘Auf 
selama empat belas hari. Dalam waktu yang singkat tersebut beliau membangun masjid 
Quba. Masjid itu adalah menjadi masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. 
Mengenai masjid tersebut, Allah swt. berfirman, “Sesungguhnya masjid yang didirikan 
atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu 
bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin 
membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.” (at- Taubah: 108) 
 
 Setelah tiba di Madinah, Rasulullah saw. mulai membangun masyarakat baru, 
yakni masyarakat madani. Ada dua hal utama yang dikerjakan Rasulullah saw, yaitu:  
Pertama, menguatkan hubungan vertikal kaum muslim dengan Allah swt., melalui 
sarana masjid;  
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Kedua, menguatkan hubungan horizontal sesama muslim melalui proses ta-
akhi (persaudaraan), dan antara umat Islam dengan non Islam dengan Mii-tsaqul 
Madinah (Piagam Madinah). 
 
 Di dalam hadits dijelaskan, pekerjaan pertama yang dilakukan Rasululah saw. di 
Madinah adalah membangun masjid. Tempat yang dipilih adalah sebidang tanah milik 
dua orang anak asuh As’ad bin Zararah di Mirbad. Mereka sebenarnya ingin 
memberikan tanah itu secara cuma-cuma, tetapi Rasulullah saw. tetap membayarnya. 
Tanah itu sebelumnya ditumbuhi beberapa pohon kurma liar dan beberapa buah 
kuburan orang-orang musyrik. 
Masjid itu berukuran kurang lebih seratus hasta, terdiri dari sebidang tanah segi empat 
sama sisi, dibatasi oleh bekas pelepah-pelepah kurma, dengan kiblat masih menghadap 
ke Masjidil Aqsha. Lantainya terdiri dari pasir dan kerikil, sedangkan tiang dan atapnya 
dari batang dan pelepah daun kurma. Rasulullah saw. ikut turun tangan membangun 
masjid bersama para sahabatnya. Mereka mengerjakannya sambil bersyair dan 
bersenandung. 
 
 Mengapa masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah saw. dan bukan 
yang lainnya? Sebab, Rasulullah mengetahui bahwa imanlah sesungguhnya inti 
kekuatan dari masyarakat madani yang hendak dibangun. Maka, masjid adalah sarana 
yang tepat untuk memelihara iman agar tetap kokoh dan mantap. Masjid akan 
melahirkan keimanan yang produktif, yang hidup dan menghidupkan, dan memberi 
manfaat bagi kehidupan seluruh alam. Adanya masjid menempa para sahabat untuk 
berjuang lebih lanjut, karena memang tantangan dakwah Islam selanjutnya akan lebih 
berat. Karena itu, mereka harus memiliki iman kokoh yang tidak melahirkan rasa takut 
dan gentar kecuali kepada Allah swt.,  

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan 
shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain 
kepada Allah.” (at-Taubah: 18) 

 
 Selain itu, masjid ini juga diharapkan menjadi tempat pembinaan umat secara 
keseluruhan, baik dalam rangka menyusun strategi dakwah maupun taktik lainnya. Dari 
masjid inilah lahir masyarakat baru yang dikenal dengan nama masyarakat 
madinah, nama itu menjadi acuan bagi peristilahan masyarakat madani (civil 
societ) yang sekarang ini sedang ngetrend. 
Masyarakat madani adalah masyarakat yang harmonis dan seimbang, baik secara lahir 
maupun batin, juga dalam hubungan vertikal kepada Al-Kholik dan horizontal sesama 
makhluk,  

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan 
untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi 
dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan 
tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan 
shalat, dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari 
yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka 
mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan 
kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada 
mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-
Nya tanpa batas.” (an-Nuur: 36-38) 
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Masjid secara vertikal menguatkan hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, dan 
secara horizontal menguatkan hubungan antar anggota masyarakat muslim. Proses ini 
berjalan secara paralel, yaitu seiring adanya pertemuan intens dalam sholat fardhu 
sehari semalam sebanyak lima kali dan sholat Jum’at sekali seminggu. Hal ini 
melahirkan barisan kaum muslimin yang kokoh dan kuat yang dipimpin langsung oleh 
Rasulullah saw. Barisan ini kemudian menjadi pasukan yang mampu menaklukkan 
kekuatan pasukan kaum musyrik Mekah di berbagai peperangan. Barisan ini juga 
ditakuti oleh kabilah-kabilah di pedalaman, dan pada akhirnya mampu membalikkan 
kenyataan: mengusir tentara Romawi dan berhadapan dengan pasukan Rustum 
(seorang jenderal Persia). Beberapa saat sebelumnya, tidak terbersit sedikitpun di 
dalam benak kaum muslim bahwa mereka akan mampu melakukannya. Allah swt. 
berfirman,  

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-
Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 
bangunan yang tersusun kokoh.” (ash-Shaff: 4) 

 
Hal kedua yang Rasulullah saw. lakukan adalah melaksanakan strategi ‘ta-akhi 
bainal muhaajiriina wal anshaari’ (persaudaraan antara Muhajirin dan Anshor) yang 
dimaksudkan untuk menguatkan kesatuan dan persatuan di kalangan kaum muslim. 
Tujuan lain dari hal ini adalah untuk menguatkan hubungan antara pendatang dan 
penduduk asli, memusnahkan fanatisme kesukuan ala jahiliyah, dan menumbuhkan 
semangat pengabdian yang ditujukan hanya untuk Islam. Karena secara historis, orang-
orang Anshar yang terdiri dari suku ‘Aus dan Khajraz pernah saling bermusuhan. Darah 
yang belum kering, dendam yang belum padam, sirna dihapus oleh jiwa baru 
persaudaraan Islam. 
Melalui persaudaraan ini, Rasulullah saw. berhasil menyatukan kaum muslimin tidak 
hanya pada tataran teoritis, namun juga pada tataran aplikasi. Pada kenyataannya, 
persaudaraan ini mengikat serta mempersatukan tidak hanya jiwa namun juga harta 
mereka. Mengenai hal ini al-Bukhari meriwayatkan sebagai berikut,  
 

“Setibanya kaum Muhajirin di Madinah, Rasulullah saw. mempersaudarakan 
antara Abdur Rahman bin ‘Auf dengan Sa’ad bin Rabi’. Ketika itu, Sa’ad 
berkata kepadanya, “Aku termasuk orang Anshar yang mempunyai banyak 
harta kekayaan. Harta kekayaanku ini akan aku bagi dua, separuh untukmu 
dan separuh untukku. Aku juga mempunyai dua orang isteri, lihat mana yang 
paling baik untuk anda. Sebutkan namanya, maka ia akan segera 
kuceraikan, dan sehabis masa iddahnya kupersilahkan engkau menikah 
dengannya.” Mendengar hal itu, Abdur Rahman menjawab, “Semoga Allah 
memberkahi keluarga dan kekayaan anda. Tunjukan saja kepadaku, 
dimanakah pasar kota kalian?” Abdur Rahman kemudian ditunjukkan pasar 
milik Bani Qainuqo. Maka mulailah Abdur Rahman berkerja, dan ketika 
pulang ia membawa gandum dan samin. Setiap pagi dia melakukan hal itu. 
Sampai pada satu hari beliau mendatangi Rasulullah saw. dengan pakaian 
yang bagus dan rapi. Rasulullah saw. pun berkata kepadanya, “Apakah 
engkau sudah mempunyai penghasilan?” Jawabnya, “Saya sudah menikah.” 
Rasulullah saw. bertanya lagi, “Berapa mas kawin yang engkau berikan 
kepada isterimu?” Ia menjawab lagi, “Setail uang emas.” (HR. al-Bukhari) 

 
 Sesungguhnya dialog yang terjadi antara Abdur Rahman bin ‘Auf dan Sa’ad bin 
Rabi’ melebihi dialog antar dua insan bersaudara. Akan tetapi, sesungguhnya ia 
merupakan dialog iman. Dari dialog ini terlihat sikap itsar atau rela berkorban, 
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membagi, dan solidaritas, namun juga diimbangi dengan sikap ta’affuf atau harga diri 
yang tinggi, pantang menyerah, dan putus harapan. Antara itsar dan ta’affuf, antara 
membagi dan dan tidak putus asa adalah sinergi yang melahirkan dinamika dan 
produktivitas hidup. Hal ini melahirkan energi kuat yang menjadi penggerak 
kemenangan kaum muslim saat itu. 
 
 Namun, dua jiwa itu seakan hilang saat ini. Tidak ada lagi itsar dan ta’affuf. 
Kalaupun ada itsar namun ta’affuf mati, seakan-akan memberi makan orang kuat 
namun pemalas. Akibatnya, umat Islam dewasa ini menjadi mandul, kurang 
produktivitas, dan hina di mata musuhnya. Akan tetapi, generasi awal umat ini tidaklah 
demikian, sebagaimana Abdur Rahman bin ‘Auf yang mempunyai jiwa pantang 
menyerah. Hanya dalam waktu singkat ia sudah mampu menikah lagi dengan mahar 
yang cukup mahal. Abdur Rahman bin ‘Auf bersama Ustman bin Affan serta sahabat 
lainnya merupakan pebisnis ulung, yang pada akhirnya mampu menggusur dominasi 
ekonomi dan perdagangan kaum Yahudi di Madinah. Karena itu,  

 
mempertahankan martabat dan harga diri,  
tingginya solidaritas, dan kesiapan berkorban  
 

menjadi penentu bagi kemuliaan Islam dan umatnya. Di sisi lain, amat tercela bagi 
sebagian orang yang memeluk Islam sekaligus menelan Islam, yaitu orang-orang yang 
mencari makan atas nama Islam sehingga mengakibatkan hancurnya martabat dan 
kehormatan Islam di dunia ini. 
 
 Sesungguhnya Islam dibangun atas landasan persaudaraan sejati yang 
merupakan buah dari keimanan yang tinggi. Jika kita mengambil contoh dari Rasulullah 
saw. dan para sahabat, maka persaudaraan sejati semacam itu hanya terdapat pada 
manusia-manusia yang  

berjiwa bersih dan berakhlak mulia.  
Persaudaraan ini melahirkan cinta kasih, ibarat mata air yang memancar keluar dan 
mengalir dengan sendirinya. Hal ini tidak bisa dipaksakan dengan peraturan atau 
undang-undang apapun juga. Persaudaraan ini akan berkembang di dalam hati dan 
membebaskan fikiran manusia dari cengkeraman egoisme, kekikiran, serta akhlak dan 
budi pekerti yang rendah. 
 
 Inilah dia sesungguhnya gambaran masyarakat madani itu, satu tipe alternatif 
yang dicita-citakan masyarakat manusia sekarang ini. Masyarakat yang harmonis, 
penuh kasih sayang dan toleransi, serta rahmat bagi semua. Karena itulah, mengawali 
keberadaannya di kota Madinah, Rasulullah saw. mensosialisasikan slogan-slogannya, 
yaitu :  

keselamatan,  
kesejahteraan,  
keamanan,  
kasih sayang,  
keadilan, dan  
persaudaraan. 

 
 Abdullah bin Salam, seorang rahib Yahudi yang masuk Islam, mengatakan, “Aku 
mendatangi Rasulullah saw. saat ia tiba di Madinah. Jelaslah bagiku wajahnya, dan 
tidak tampak padanya wajah seorang pendusta. Hal yang pertama kali aku dengar dari 
ucapan-ucapannya adalah: 
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“Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambungkanlah 
persaudaraan, dan sholatlah di waktu malam sementara manusia tidur, maka 
kalian akan masuk surga Tuhanmu dengan sejahtera.” (HR.at-Turmudzi, 
Ibnu Majah, dan ad-Daarimi) 
 
“Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak tenteram dari 
gangguan-gangguannya.” (HR. Muslim) 
 
“Seorang muslim adalah orang yang membuat muslim lainnya merasa aman 
dari lisan dan tangannya.” (HR. Bukhari) 
 
“Tidak beriman seseorang daripadamu hingga ia mencintai saudaranya 
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari) 
 
“Orang-orang beriman seperti satu tubuh, apabila matanya sakit, sakit 
pulalah seluruh badannya, dan apabila kepalanya sakit, sakit pulalah seluruh 
tubuhnya.” (HR.Muslim) 
 
“Janganlah kalian saling membenci, saling hasad, dan saling bertengkar. 
Tetapi, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak 
halal bagi seorang muslim meninggalkan (memusuhi) saudaranya melebihi 
tiga hari.” (HR. Bukhari) 

 

Bangsa Indonesia yang Sejahtera Lahir Batin dan Diridhoi Allah SWT.  
 
 Dari uraian sejarah hijrah dan awal pembangunan kota madinah tersebut, hijrah 
menjadi kunci perubahan, perubahan menjadi lebih baik, titik awal untuk melangkah 
menuju masyarakat madani,  
 Didepan telah dikemukakan, dalam terminologi Islam, hijrah sering diartikan 
dengan meninggalkan negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman demi 
keselamatan dalam menjalankan agama. Dalam berbagai literatur dan pendapat para 
ahli selain pengertian tersebut hijrah dapat juga diartikan : 
- meninggalkan syahwat, akhlak yang buruk dan dosa-dosa menuju kebaikan yang 

diperintahkan oleh Allah SWT, (Raqib al-Isfahani, pakar leksiografi Al-Quran) 
- mujahadah an-nafs atau menundukkan hawa nafsu untuk mencapai kemanusiaan 

yang hakiki. (Raqib al-Isfahani, pakar leksiografi Al-Quran) 
- pindah dari kebiasaan mengerjakan perbuatan mungkar (buruk) kepada kebiasaan 

mengerjakan perbuatan makruf (baik). (Munawar Khalif, pakar hadis dan penulis 
biografi Rasulullah SAW). 

 
Oleh karena itu, PARMUSI  beserta masyarakat harus bertekad untuk melakukan hijrah 
dari hal-hal yang kecil dan besar menuju keadaan yang lebih baik dan benar, hijrah agar 
bangsa Indonesia sejahtera lahir batin yang diridhoi Allah SWT, misalnya : 
- Hijrah dari gaya hidup kotor dan najis kepada gaya hidup Rasulullah yang bersih dan 

suci. 
- Hijrah dari gaya hidup sia-sia dan tidak bermakna kepada gaya hidup Rasulullah 

yang penuh berkah dan rahmat. 
- Hijrah dari sistem pemilihan pemimpin yang penuh kepalsuan dan money politic ke 

sistem islami sebagaimana yang di contohkan Rasulullah dan para sahabat.  
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- Hijrah dari sistem ribawi kepada sistem Syari’ah (dinar dirham, zakat, infaq, 
shadaqah,dll) 

- Dll. 
 

Insya Allah jika para penguasa, pemimpin, dan masyarakat bersatu sinergi serta 
bertekad hijrah dengan sungguh-sungguh, akan tercipta kehidupan yang damai dan 
makmur; sejahtera lahir batin, masyarakat yang harmonis, penuh kasih sayang dan 
toleransi, serta penuh berkah dan rahmat. 
 

 

waalladziina haajaruu fii allaahi min ba'di maa zhulimuu lanubawwi-annahum 

fii alddunyaa hasanatan wala-ajrual-aakhirati akbaru law kaanuu ya'lamuuna 

“Dan orang-orang yang berhijrah   karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami 
akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya 
pahala di akhirat adalah  lebih besar, kalau mereka mengetahui” (QS. An-Nahl  : 41) 

 

 

 

 

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka 
bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa 
keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, 
kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), 
maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. [An Nisaa' (4): 100] 

 
Luar biasa bukan? Kita akan diberi tempat yang bagus didunia, tempat hijrah yang luas 
dan rezki yang banyak.  Oleh karena itu, mari mulai saat ini kita niatkan dan melakukan 
hijrah, agar terwujud dinusantara ini masyarakat madani yang sejahtera lahir dan 
batin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diridhoi Allah SWT. 
 
 
Usaha Organisasi dan Kader 
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Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PARMUSI, dalam mencapai 

tujuannya, PARMUSI ini melaksanakan usaha-usaha : 

(1) Meningkatkan derajat keislaman, keimanan, keikhalasan, ketakwaan, kejujuran, 

keadilan, kedisiplinan, dan kebersamaan. 

(2) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan masyarakat, 

serta memajukan ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun umum. 

(3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan sosial, politik, dan kemasyarakatan. 

(4) Meningkatkan kualitas amal shaleh kaum muslimin Indonesia baik di perkotaan 

maupun di perdesaan. 

(5) Meningkatkan pemahaman akan kewajiban dan hak warga negara dalam rangka 

meningkatkan kesadaran bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

(6) Memupuk ukhuwah Islamiyah untuk menyukseskan persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan. 

(7) Memberantas dan mencegah berkembangnya paham komunisme / atheisme dan 

faham-faham lain yang bertentangan dengan syariat Islam. 

(8) Membantu pemerintah dalam memecahkan dan mengatasi masalah bangsa, baik 

yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional. 

 

 Usaha-usaha tersebut merupakan garis-garis besar program perjuangan 

PARMUSI, secara mendetail dijabarkan kedalam Program Kerja Nasional (PKN) 

PARMUSI sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Muktamar, dan dijabarkan dan 

dikembangkan kembali berdasarkan kebutuhan daerah untuk masing-masing tingkatan 

organisasi. 

 

 Untuk mengoptimalkan usaha tersebut dan berhasil guna, anggota keluarga 

besar Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) senantiasa berpegang pada  nilai-

nilai  dasar, antara lain : Akhlaq al karimah, Integritas iman dan taqwa; Kritis, kooperatif, 

demokratis, dan bertanggungjawab; Amar ma’ruf nahi munkar; Semangat untuk maju, 

mandiri, dan disiplin; serta Ukhuwwah dan kepeloporan. 

  

 Hasil dari usaha-usaha organisasi dimaksud beserta nilai dasar yang 

dikembangkan pada kader PARMUSI, akan tercermin pada akhlak, sikap hidup, dan 

amaliah keseharian kader. Jika kader ini menjadi pemimpin, maka ia adalah orang yang 

khusyu’ dalam sholat dan aktivitasnya, ikhlas dalam menerima apapun yang Allah 

tetapkan atas dirinya, sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, senantiasa 

bersyukur atas segala nikmat yang diperoleh, dan yakin segala doa dan cita-citanya 

akan dikabulkan Allah SWT.   

 Tentu segala kemuliaan dan anugerah tersebut diperoleh berkat upaya sungguh-

sungguh dari seorang kader yang amalan kesehariannya senantiasa ia lakukan secara 

terus-menerus dan istiqomah serta bertekad untuk melaksanakan 9 (sembilan) sunnah 

harian, yakni : (1) Sholat Tahajjud; (2) membaca, mentadabburi, dan mengamalkan Al-

Qur’an; (3) Sholat Wajib tepat waktu dan berjamaah di masjid; (4) Sholat Dluha; (5) 

Bersedekah; (6) Selalu dalam keadaan ber-wudlu; (7) Dzikir pagi dan sore; (8) Puasa 
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senin kamis atau Puasa Nabi Daud; (9) Bergaya hidup Rasulullah (makan, minum, tidur, 

berpakaian, berumah tangga, bertetangga, dll). 

  

 Insya Allah, jika banyak kader PARMUSI bergaya hidup sebagaimana tuntunan 
Allah dan Rasulnya sebagaimana diuraikan diatas, maka Allah SWT akan 
menganugerahi kita keberuntungan dan kemenangan dalam banyak hal, selain 
tercapainya tujuan PARMUSI, yakni terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera 
lahir dan batin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diridhoi Allah SWT. 
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C.  PEDOMAN PERKADERAN PARMUSI 

 

PENDAHULUAN 

 

 

  

 

 Muktamar II Persaudaraan Muslimin Indonesia tanggal   22-24 Februari 2008 di 

Jakarta telah menghasilkan rumusan  ketetapan,  keputusan,  dan rekomendasi, yang  

antara lain memberi amanat kepada  Pimpinan Pusat Persaudaraan  Muslimin 

Indonesia (PARMUSI), masa bakti 2008–2013 untuk aktif dalam berusaha memahami, 

menyikapi,  dan mengambil tindakan  dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara agar mampu melakukan dan mengatasi berbagai tantangan dan kesempatan 

pada era globalisasi.  

 Untuk itu perlu dilakukan konsolidasi PARMUSI, yang salah satunya melalui 

pengembangan kelembagaan, pendidikan, dan perkaderan PARMUSI. Pengembangan 

dan penyelenggaraan perkaderan kepemimpinan tingkat nasional, wilayah, daerah,  dan 

lokal perlu dilakukan  dalam kerangka implementasi program di berbagai bidang 

strategis. Oleh karena itu perumusan kembali dan penyempurnaan Sistem, Pola, dan 

Pedoman Perkaderan Persaudaraan Muslimin Indonesia merupakan bagian dari upaya 

itu. 

Kepentingan untuk membangun dan merumuskan kembali  Sistem, Pola, dan 

Pedoman Perkaderan  PARMUSI semakin terasa, ketika terjadi perubahan lingkungan 

strategis yang signifikan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara kita terutama 

sejak masa reformasi. Selain itu,  PARMUSI memiliki struktur organisasi berjenjang dari 

tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting, serta   memiliki tingkat keragaman  

yang tinggi baik dari segi latar belakang  budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Ditambah 

dengan makin kuatnya tuntutan masa kini terhadap kebebasan, keterbukaan, 

partisipasi, dan  akuntabilitas,  segenap jajaran kepengurusan dan kader PARMUSI di 

setiap tingkatan  perlu  terus menerus mengembangkan wawasan,  sikap, kapasitas, 

dan kompetensi   kepemimpinan agar mampu  mengemban amanah yang harus 

diimplementasikan bersama . 

PARMUSI sebagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia  dan juga sebagai 

organisasi kader berbasis massa,  perlu terus mengkonsolidasikan pengalaman dan 
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meningkatkan kualitas kader-kadernya  dalam mengopersionalkan  visi, misi,  kebijakan, 

strategi, dan program PARMUSI, dengan berusaha  menjaga etika dan moralitas serta 

menempa semangat juang (jihad), mengasah kepekaan terhadap permasalahan sosial, 

memperhalus budi, mempertajam analisa, mempertinggi kemampuan bekerja sama 

untuk memperkuat daya saing di tengah-tengah arena kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Karena itulah, informasi singkat mengenai Sistem, Pola, dan Pedoman Perkaderan  

PARMUSI  merupakan sesuatu upaya yang patut kita cermati  bersama mengingat 

sebelumnya  memang sudah pernah dirumuskan, namun perlu terus diperbaharui dan 

disempurnakan.  

 Mengenai lingkup sistem, pola dan pedoman  perkaderan   meliputi antara lain: 

maksud dan tujuan perkaderan, materi yang disesuaikan dengan jenjang  perkaderan, 

metodologi perkaderan, jadwal perkaderan, tim pemandu/fasilitator, narasumber, 

sumberdana, dan kepanitiaan. 

 

MAKSUD DAN TUJUAN PERKADERAN 

 

1. Peserta perkaderan  memahami visi Persaudaraan Muslimin Indonesia 

(PARMUSI) sebagai  Organisasi Kemasyarakatan yang bercita-cita 

mengembangkan masyarakat madani yang bernafaskan Islam yang berorientasi 

keadilan, kemajuan, dan kebersamaan. 

2. Peserta perkaderan memahami misi Persaudaraan Muslimin Indonesia 

(PARMUSI)   untuk mengembangkan kualitas sumberdaya manusia, untuk  

meningkatkan kualitas kepemimpinan sosial-politik dan kemasyarakatan, dan   

meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta amal saleh muslimin Indonesia. 

 

3. Tersosialisasikannya  pemahaman bahwa untuk melaksanakan  visi dan misi tersebut, 

anggota keluarga besar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ketika bersikap perlu 

senantiasa berpegang teguh  pada  nilai-nilai   : 

 

• Akhlaq al karimah 

• Integritas iman dan taqwa 

• Kritis, kooperatif, demokratis, dan bertanggungjawab 

• Amar ma’ruf nahi munkar 

• Semangat untuk maju, mandiri, dan disiplin 
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• Ukhuwwah dan kepeloporan. 

 

4. Peserta Perkaderan diharapkan mampu mengoperasionalkan  visi, misi,  dan nilai–nilai 

tersebut dalam  program-program konkrit dan terukur; antara lain  melalui pelaksanaan  

(3) tiga program strategis , yaitu:  

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAM STRATEGIS 

 

1. Pengembangaan kualitas dan kapasitas  sumberdaya manusia di kalangan 

muslimin Indonesia : 

• Pendidikan dan pelatihan kerja 

• Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis 

• Penelitian dan pengembangan kualitas SDM 

• Magang, job training, program beasiswa, dan penelusuran bakat (talent scouting) 

 

 

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas  kepemimpinan sosial-politik dan  

kemasyarakatan : 

• Pendidikan dan pelatihan manajemen pembangunan dan pemerintahan (Tingkat 

dasar, Tingkat Daerah, Tingkat Wilayah, dan Tingkat Nasional) 

• Kursus-kursus singkat yang lebih spesifik mengenai teknik dan metode 

(legislasi/legal drafting, budgeting, komunikasi politik, penggunaan multi media,  

• pengembangan jaringan dan mobilisasi dana, lobbying, negosiasi, mediasi, 

advokasi, dst) 

• Pengembangan etika/akhlak berpolitik Islami melalui berbagai forum : pengajian, 

klub diskusi, seminar, lokakarya, dsb. 

 

3.     Peningkataan kualitas amal saleh muslimin Indonesia      

        baik di   perkotaan  maupun di pedesaan: 

• Memakmurkan mesjid, musholla melalui berbagai kegiatan sosial  keagamaan, 

pengajian tematik, peringatan hari-hari besar Islam, bazar, khitanan massal, 

dsb. 

• Pengembangan pemukiman dan lingkungan hidup Islami 

• Pengembangan klub-klub seni-budaya bernafaskan Islam 
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• Pengentasan kemiskinan melalui program pelatihan, zakat, infak, shadaqah, 

wakaf, beserta pengelolaannya 

• Pengembangan koperasi masjid dan baitulmaal wat tamwil (BMT) 

• Pengembangan Jaringan ekonomi/pengusaha muslimin Indonesia 

• Pengembangan institusi-institusi ekonomi Islami lainnya. 

 

 

 

 

SISTEM21 DAN POLA22 PERKADERAN 
 

Sistem dan pola perkaderan Parmusi  meliputi  perkaderan formal, non-formal maupun 

informal.  

 

 

21 Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang 
terdiri komponenatau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan 
aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.  
Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu 
wilayah serta memiliki item-item penggerak 
22 Pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk 
membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuat; 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Elemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Materi
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
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Perkaderan Formal Parmusi adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, 

berjenjang, dimulai dari tingkat daerah, wilayah, sampai pusat, yakni : 

1. Ditingkat Pusat disebut Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Parmusi atau 

sebutan lainnya. Selama ini telah berlangsung beberapa kali apa yang dinamakan 

“Leadership Effectiveness & New Strategic Development (LENS_D) Training; 

hal ini dapat juga dinamakan sebagai Pelatihan Kepemimpinan tingkat Nasional. 

2. Ditingkat Wilayah disebut Pelatihan Kepemimpinan Regional (PKR) Parmusi, atau 

sebutan lainnya dengan tidak mengurangi tujuan, sasaran, dan materi pokok yang 

telah ditentukan; 

3. Ditingkat Daerah disebut Pelatihan Kepemimpinan Daerah (PKD) Parmusi, atau 

sebutan lainnya dengan tidak mengurangi tujuan, sasaran, dan materi pokok yang 

telah ditentukan; 
   

Perkaderan Non Formal Parmusi ialah setiap kegiatan khusus terorganisasi dan 

sistematis, di luar sistem perkaderan formal, dilakukan secara mandiri atau merupakan 

bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani 

kader tertentu didalam mencapai tujuan dan kebutuhannya, terutama dalam 
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meningkatkan kebutuhan praktis, peningkatan kemampuan teknis dan pengembangan 

profesi kader. Kegiatan yang termasuk kedalam Perkaderan Non Formal Parmusi ini 

antara lain : 

1. Pelatihan Kedokteran Nabi (Thibbun Nabawi) 

2. Pelatihan Perbankan Syariah/Pelatihan Baitul Maal Wat Tamwiil 

3. Spiritual Entrepreunership Institute atau Pelatihan Kewirausahaan, dll. 

 

Perkaderan Informal Parmusi adalah proses yang berlagsung sepanjang usia 

sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang 

bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk 

didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, 

lingkungan pekerjaan, kegiatan-kegiatan rutin organisasi, kegiatan kepanitiaan, diskusi, 

seminar, lokakarya, profesional network development, silaturahim antar pengurus, dan 

kegiatan terkait media masa; 

Semua proses perkaderan tersebut, terutama perkaderan formal dan non formal, harus 

dikemas dalam petunjuk teknis perkaderan, yang meliputi antara lain :  

1) penjajagan kebutuhan perkaderan ;   

2) penyusunan kerangka acuan;  

3) sosialisasi rencana perkaderan  

4) pengadaan dana ,  

5) penyediaan tempat,  perlengkapan dan penataan ruangan,  

6) acara pembukaan  dan pelaksanaan perkaderan,  

7) pemantauan pasca perkaderan, dan  

8) pembuatan laporan. 

 

 

METODOLOGI 
 

Metodologi perkaderan Parmusi  menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan 

teknik pendidikan bagi orang dewasa (andragogy), pengalaman berstruktur, 

membangun tim,   penugasan,  games,  permainan peran, simulasi, metaplan, dan  juga  

studi kasus .  

 

 

NARASUMBER 
 

Narasumber  perlu diusahakan  yang benar-benar ahli dan menguasai materi yang akan 

disampaikannya. Mereka diutamakan dari kader Parmusi, bisa dari kalangan 

pemerintahan (eksekutif/legislatif), partai politik, universitas,  lembaga kajian,  lembaga 

internasional, organisasi profesi, dan  badan-badan   fungsional, serta para pakar .  
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MATERI PERKADERAN 
 

Materi perkaderan Parmusi  dalam setiap jenjang  pada dasarnya meliputi  lima 

kelompok   yang terdiri dari:  

 

Kelompok 1 :  pengantar berupa orientasi dan perkenalan,   

Kelompok 2 :  ke-Islaman dan ke-Parmusi-an,  

Kelompok 3 :  masalah kenegaraan dan pemerintahan, dinamika  

   pembangunan lokal/daerah/wilayah/pulau, 

Kelompok 4 :  pengembangan kapasitas dan kemampuan kepemimpinan, 

Kelompok 5 :  evaluasi/refleksi, dan rencana tindak lanjut. 

 

  

PEMANDU/FASILITATOR 
 

Perkaderan  perlu dipandu  oleh suatu Tim pemandu/fasilitator yang  menguasai 

metodologi perkaderan, baik dari kalangan internal  Parmusi, maupun dari  kalangan 

mitra kerja,  dengan kemampuan bekerja dalam tim.  

 

SUMBER DANA 
 
 
Parmusi adalah  organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam organisasi nir-laba, 

yang tidak mencari keuntungan. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi  beberapa  sumber 

dana yang diharapkan bisa  membantu  pelaksanaan perkaderan. Sumber-sumber 

dimaksud berdasarkan pengalaman antara lain berasal dari:  kontribusi peserta, 

donatur/penyumbang, sponsor dari  perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya, 

APBN/APBD, dan dana CSR (corpotare social responsibility) dari dunia usaha. 

 

Untuk  mengakses sumber dana tersebut,  diperlukan proposal atau usulan yang 

meyakinkan  mengenai manfaat yang akan diperoleh sehingga para pihak terkait dapat 

mempertanggungjawabkan pengeluarannya secara administratif serta memperoleh 

manfaat dunia dan akhirat; 

 

Disamping itu perlu dirintis sumber dana rutin yang berasal dari usaha atau bisnis yang 

harus dikembangkan oleh Parmusi. 
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D.  PEDOMAN IDENTITAS ORGANISASI PARMUSI 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiem 

 

1. LAMBANG 
 
Lambang PARMUSI berbentuk sebagai berikut: 
a. Gambar Bintang Bulan berwarna kuning emas menghadap kanan, dikelilingi 

ikatan bulat sinergi berbentuk sinar matahari berwarna hijau cerah. 
b. Di bawah bintang bulan dan ikatan bulat sinergi terdapat tulisan PARMUSI 

PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA berwarna hitam dalam bentuk 
persegi panjang. 

 Keterangan: 
1) Baris pertama ditulis PARMUSI. 
2) Baris kedua ditulis PERSAUDARAAN.  
3) Baris ketiga ditulis MUSLIMIN.  
4) Baris keempat ditulis INDONESIA. 

c. Lambang PARMUSI berbentuk persegi panjang dengan perbandingan lebar : 
tinggi = 1 : 1,5. 

 
Contoh desain Lambang bisa dilihat pada Lampiran 1. 

 
2. PAPAN NAMA 

 
a.  Papan Nama berbentuk persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut: 

1) Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP PARMUSI) 
a) Panjang : 200 cm 
b) Lebar : 150 cm 

2) Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimin Indonesia (PW PARMUSI) 
a) Panjang : 140 cm 
b) Lebar : 100 cm 

3) Pengurus Daerah Persaudaraan Muslimin Indonesia (PD PARMUSI) 
a) Panjang : 120 cm 
b) Lebar : 90 cm 

4) Pengurus Cabang Persaudaraan Muslimin Indonesia (PC PARMUSI) 
a) Panjang : 120 cm 
b) Lebar : 90 cm 

5) Pengurus Ranting Persaudaraan Muslimin Indonesia (PR PARMUSI) 
a) Panjang : 120 cm 
b) Lebar : 90 cm 

 b. Bahan Papan Nama adalah sebagai berikut: 
1) Terbuat dari seng/ alumunium dan sejenisnya. 
2) Tiang dari besi bulat berukuran 2 (dua) meter atau lebih. 

c.  Warna dasar putih bersih dengan warna tulisan hitam. 
d. Tulisan pada Papan Nama adalah sebagai berikut: 

1) Lambang PARMUSI terletak di tengah atas. 
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2) Baris pertama setelah lambang ditulis PENGURUS (PUSAT, WILAYAH, 
DAERAH, CABANG, dan RANTING). 

3) Baris kedua dituliskan PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA 
4) Baris ketiga ditulis nama area (Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting). 
5)  Baris keempat ditulis alamat sekretariat/ kantor organisasi. 

e.  Pemasangan Papan Nama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Di tempatkan pada sekretariat/ kantor organisasi. 
2) Menggunakan tiang yang dipancang, ditempelkan atau digantung pada 

tempat yan mudah dilihat. 
 
Contoh desain Papan Nama bisa dilihat pada Lampiran 2. 

 
3. BENDERA 

 
a.  Bendera PARMUSI benbentuk persegi panjang dengan ukuran sebagai 

berikut: 
1) Panjang :   225 cm 
2) Lebar : 150 cm 

b. Warna dasar kain putih bersih. 
c. Bahan terbuat dari kain beludru untuk dalam ruang dan kain biasa/ bebas 

untuk di luar ruang. 
d. Lambang  PARMUSI terletak di tengah dengan warna sesuai ketentuan 

tentang Lambang PARMUSI.  
e. Penempatan bendera organisasi PARMUSI diletakkan berdampingan dengan 

Bendera Merah Putih pada tiang yang tingginya sama di ruang sekretariat/ 
kantor PARMUSI atau pada acara-acara resmi organisasi. 

 
Contoh desain Bendera bisa dilihat pada Lampiran 3. 

 
4. STEMPEL 

 
Stempel PARMUSI berbentuk bulat, ukuran diameter lingkaran dalam sebesar 32 
mm, sedangkan diameter lingkaran luar sebesar 37 mm. Jarak antara lingkaran 
luar dan lingkaran dalam 5 mm. 
 
a. Lingkaran dalam berisi singkatan organisasi PARMUSI dan nama area. 
b. Tulisan PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA berada pada bagian/ 

posisi atas antara lingkaran luar dan lingkaran dalam. 
 c.  Tulisan PENGURUS PUSAT, PENGURUS WILAYAH, PENGURUS 

DAERAH, PENGURUS CABANG, PENGURUS RANTING berada pada 
bagian/ posisi bawah antara lingkaran luar dan lingkaran dalam. 

d. Warna tinta stempel di setiap jenjang kepemimpinan PARMUSI hanya satu 
warna yaitu hijau cerah. 

 
Contoh desain Stempel bisa dilihat pada Lampiran 4. 
. 

5. KOP SURAT DAN AMLOP 
 

a. Kop Surat 
 



52 

 

1) Bahan kertas yang dipakai dalam surat menyurat PARMUSI adalah HVS 
80 gr berwarna putih dengan ukuran 33 cm x 21 cm atau ukuran folio (F4). 

2) Kop surat berbentuk potrait (vertical), tepat di tengah-tengah bagian atas 
terdapat lambang  PARMUSI dengan ukuran 22 mm x 35 mm, dimana 
bagian atas kertas dengan logo berjarak 25 mm.  

3) Warna lambang sesuai ketentuan. 

4) Di bawah lambang PARMUSI terdapat tulisan  
berwarna hitam berukuran 60 mm x 8 mm. 

5) Setiap lembaran kertas pada kop surat tepat di tengah-tengah bagian 
bawah dilengkapi dengan alamat lengkap  kantor PARMUSI, nomor  
telepon, fax, email dan atau website (jika ada). 

6) Apabila perangkat organisasi belum mempergunakan kop surat tercetak, 
dapat menggunakan kop surat berketik.  
 

b. Amplop 
 
1) Panjang Amplop 24,13 cm. 
2) Lebar Amplop 10,49 cm. 
3) Bahan HVS 80 gram. 
4) Amplop surat berbentuk landscape (horizontal), di kiri bagian atas terdapat 

lambang  PARMUSI dengan ukuran 22 mm x 35 mm, sedangkan di kiri 
bagian bawah dilengkapi dengan alamat lengkap  kantor PARMUSI, 
nomor  telepon, fax, email dan atau website (jika ada). Ukuran font : 12 pt; 
left (rata kiri) 

5) Warna lambang sesuai ketentuan. 
6) Warna dasar putih. 
7) Warna tulisan hitam. 

 
Contoh desain Kop Surat bisa dilihat pada Lampiran 5a dan desain Amplop pada 
Lampiran 5b. 
 

6. VANDEL 
 

a. Warna dasar putih bersih dengan warna lambang PARMUSI sesuai 
ketentuan. 

b. Vandel dibuat sebagai tanda kenang-kenagan organisasi dalam rangka 
kegiatan organisasi baik yang bersifat intern maupun ekstern. 

Contoh desain Vandel bisa dilihat pada Lampiran 6. 
 

7. LENCANA 
 
a. Bentuk segi empat dengan ukuran 25 mm x 35 mm. 
b. Warna dasar putih bersih dengan warna lambang PARMUSI sesuai 

ketentuan. 
c. Penggunaan di dada sebelah kiri. 
Contoh desain Lencana bisa dilihat pada Lampiran 7. 
 

8. BADGE 
 
a. Bentuk segi empat dengan ukuran 4,5 cm x 7 cm. 
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b. Warna dasar putih bersih dengan warna lambang PARMUSI sesuai 
ketentuan. 

c. Penggunaan di dada sebelah kiri. 
 
Contoh desain Badge bisa dilihat pada Lampiran 8. 
 

9. KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) 
 
a. KTA berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8,5 cm x 5,5 cm dan 

mempunyai dua sisi yaitu sisi depan dan sisi belakang. 
b. Warna dasar hijau cerah dengan tulisan berwarna kuning emas dan hitam. 
c. Tulisan 

1). Sisi Depan 
a) Lambang terletak di sebelah kiri atas. 
b) Baris pertama di bawah lambang ditulis nomor anggota. 
c) Baris kedua di bawah lambang ditulis nama lengkap anggota. 
d) Baris pertama sebelah kanan lambang ditulis Kartu Tanda Anggota 
e) Baris  kedua sebelah kanan lambang dituliskan PARMUSI 
f) Foto pemegang KTA ditempel di sebelah kanan bawah. 

2) Sisi Belakang 
a) Baris pertama ditulis Tempat, Tanggal Lahir: ..... 
b) Baris kedua ditulis Jenis Kelamin: ..... 
c) Baris ketiga ditulis Pekerjaan: ..... 
d) Baris keempat ditulis Alamat: ..... 
e) Baris kelima ditulis Cabang: ..... 
f) Baris keenam ditulis Daerah: ..... 
g)  Baris ketujuh ditulis Wilayah: ..... 
h) Baris kedelapan terletak di tengah, ditulis nama kota, tanggal, bulan, 

dan tahun dikeluarkannya KTA. 
i) Baris kesembilan terletak di tengah, ditulis PENGURUS DAERAH ..... 
j) Baris kesepuluh ditulis PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA. 
k) Baris kesebelas digunakan sebagai tempat tanda tangan yang 

berwenang menandatangai surat. 
l) Baris keduabelas ditulis nama terang pihak yang berwenang 

menandatangani KTA 
m) Baris ketigabelas ditulis nama jabatan penandatangan KTA. 

Contoh desain Kartu Tanda Anggota (KTA) bisa dilihat pada Lampiran 9. 
 

10. Seragam 
 
a. Seragam PARMUSI pada acara resmi adalah blazer berwarna hijau toska 

dilengkapi badge atau lencana PARMUSI. 
b. Seragam PARMUSI pada acara tidak resmi adalah batik dengan nuansa 

warna hijau toska. 
Contoh desain Seragam bisa dilihat pada Lampiran 10. 

 
11. Hymne dan Mars PARMUSI 

 
a. Hymne PARMUSI 
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Lirik Hymne PARMUSI ditulis oleh Imam Suhardjo H.M., sedangkan lagu 
Hymne PARMUSI diciptakan oleh Imam Suhardjo H.M. bersama Embie C. 
Noor. 
Partitur dan penjelasan Hymne PARMUSI bisa dilihat pada Lampiran 11a. 

b. Mars PARMUSI 
Lirik Mars PARMUSI ditulis oleh Imam Suhardjo H.M., sedangkan lagu Mars 
PARMUSI diciptakan oleh Imam Suhardjo H.M. bersama Embie C. Noor. 
Partitur dan penjelasan Mars PARMUSI bisa dilihat pada Lampiran 11b. 
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Lampiran 1 

LAMBANG 
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Lampiran 2a 

PAPAN NAMA 
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Lampiran 2b 

PAPAN NAMA 
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Lampiran 3 

BENDERA 
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Lampiran 4 

STEMPEL PARMUSI 
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Lampiran 5a 

KOP SURAT 
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Lampiran 5b 

AMPLOP 
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Lampiran 5c 

KOP SURAT DAN AMPLOP 
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Lampiran 6 

VANDEL 
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Lampiran 7 

LENCANA 
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Lampiran 8 

BADGE 
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Lampiran 9 

KARTU TANDA ANGGOTA 

 

DEPAN 

 

 

 

BELAKANG 
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Lampiran 10 

SERAGAM 

 

 
Keterangan : 

- Tulisan Tingkat Kepengurusan diletakan di atas badge lambang PARMUSI 

dada kiri, contoh 

  

PHW BANTEN 

  
 

- Tulisan Nama dan Jabatan diletakkan didada kanan, contoh : 

 

Drs. Usamah Hisyam 

KETUA UMUM 
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Lampiran 11a 
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Penjelasan Hymne PARMUSI 
(Oleh:  Imam Sahardjo) 
 
Bait I  Paarrr Muuuu Siiii 
           Persaudaraan sejati 
            Citra umat terpilih 
            Berjuang untuk insani 
            Mencari  rahmat Ilahi 
 
Bait II  Tekun dan istiqamah 
            Amalkan syari-ah 
            Berjuang terus sampai nanti 
            Dipanggil Allah kembali 
 
Bait IIII Ya Allah ya Rabbi 
            Ijinkan diri kami 
             Reguk kemenangan  
            Kejayaan Islam 
            Sampai akhir jaman 
 
Bait IV  Tekun dan istiqamah 
             Amalkan syari-ah 
             Berjuang terus sampai nanti 
             Dipangil Allah kembali 
 
Penjelasan Bait I 
 
PARMUSI adalah organisasi massa Islam yang warganya terdiri dari kaum terpilih 
dalam arti relatif terdidik, berpekerjaan (bukan para penganggur), terlatih dan terampil 
dalam satu atau beberapa bidang. Di tengah orang-orang semacam itu lah ormas 
PARMUSI beraktivitas, yang diliputi oleh semangat persaudaraan. Persaudaraan di 
lingkungan PARMUSI harus diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari dengan 
bergotong-royong, tolong menolong , ta’awnuu ‘alal birri wattqwa, walaa ta’aawanuu 
‘alal itsmi wal ‘udwan (tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa , jangan tolong-
menolong dalam dosa dan kejahatan)- Al-Imron 104 
Perjuangan PARMUSI adalah didedikasikan kepada kemanusiaan dalam kerangka 
mencari rahmat Ilahi. 
 
 
Penjelasan Bait ke II 
 
Kelemahan yang dimiliki kelompok perjuangan ummat adalah keengganannya untuk 
bersikap tekun (tafaqquh) dan taat asas (istiqamah). Tekun dan taat asas (konsisten, 
istiqamah), dengan demikian menjadi kunci dari suksesnya suatu pekerjaan dan 
perjuangan. Demikian pula dalam mengamalkan syariah, PARMUSI tak boleh ragu, 
takut, khawatir. Terus berjuang sampai Allah memanggil kita. 
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Penjelasan Bait III 
 
Sebuah perjuangan tak cukup hanya dilakukan dengan tekun, istiqamah, sistematis dan 
lain-lain, tetapi juga harus didukung doa yang kuat. Ad du’a-u mukhkhul ‘ibadah. Artinya: 
“Doa adalah kuncinya ibadah,” sabda Rasul. 
Maka karena kita sadar perjuangan belum selesai, maka kita memohon kepada Allah 
SWT untuk diijinkan mereguk kemenangan dan kejayaan Islam. Bukan hanya untuk 
sementara, tetapi untuk sepanjang masa, hingga akhir jaman.  
 
 
Penjelasan Bait IV 
Sama dengan bait III 
 
Penjelasan Penutup. 
 
Hymne Parmusi dilantunkan dengan syahdu, sebagai permohonan kepada Allah yang 
disampaikan dengan setengah meratap. Sebagaimana lazimnya Hymne, yang disentuh 
olehnya adalah qalbu, hati, perasaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

Lampiran 11b 
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Penjelasan Mars PARMUSI 
(Oleh:  Imam Sahardjo) 
 
MUSLIMIN Indonesia     (Keluarga besar Masjumi yang selama bertahun-tahun  
  tercerai-berai,    
Bangkitlah segera           (berhimpunlah, jangan hanya menjadi penonton. Segeralah   
  bangkit,  
Keluarga bintang bulan  (berkarya, bekerja, berjuang, dengan ikhlas, jangan ada  
  pamrih apa pun). 
Ikhlas berjuang 
 
Landasan:  
“Yaa ayyuhal mudatstsir, qum faandzir” artinya: “wahai orang yang berselimut, 
bangunlah dan bejunglah) QS:  
 
Membina ummat               (Apa yang harus dilakukan? Bimbing dan binalah ummat,  
  karena umat  
Dengan akhlak karimah    (perlu bimbingan dan binaan. Tetapi sebelum itu, sang  
  pembimbing  
Jiwa pantang menyerah   (atau  pembina harus dalam keadaan baik, yaitu berakhlak  
  mulia.  
Menuju cita                        (Sebab bagaimana mungkin bimbingan atau pembinaan 
akan   berhasil kalau  
Indonesia Jaya                  (sang pembimbing/ pembina sendiri moralnya jelek? Semua  
  itu dilakukan  
Dengan ridla Allah            (supaya Alah meridlai upaya kita mencapai cita-cita Idonesia 
  jaya). 
 
Landasan:   
Innama buisttu li utammima makarimal akhlaq (al hadits) 2. quu anfusakum wa ahliikum 
naaran (Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka). 
 
Beramal dengan iman dan ilmu  (Apa pun yang kader PARMUSI lakukan, haruslah  
   berlandaskan iman .  
Sucikanlah niatmu                     (jadi jelas, karena Allah atau lillahi ta’ala. Tapi itu saja  
   tak cukup,  
Beramar makruh nahi munkar  (apa yang dikerjakan harus sistematis, terencana,  
   berdasar ilmu.  
Jalan yang benar                       (Apa saja yang dikerjakan (termasuk ibadah) tanpa  

  ilmu, tak akan berhasil dengan baik dan bahkan jika 
itu   ibadah khashshah, maka ibadahnya tertolak). 

Landasan: 
1. Fa kullu man bi ghayri ilmin ya’malu. Amaluhu mardudlatun la tuqbalu (barang siapa 

beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima.  
2. Amar ma’ruf nahi munkar. 
 
Qur’an hadits pedoman kita    (Mudah dipahami,bahwa jika kita berpegangan 
kepada    qur’an dan  
Hidup bahagia                       (hadits, kita tak akan tersesat. Maka hidup kita pun  
   akan bahagia). 
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Landasan:  
Taraktu fikum amrayni lan tdzillu in tamassaktum bihima: kitaballahi wa sunnatur rasulih 
(kutinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tak akan tersesat jika berpegang pada 
keduanya; kitabullah dan sunnah rasulnya. 
 
Warga Parmusi berbakti           (Seluruh warga Parmusi berkewajiban 
mendedikasikan    hidupnya  
Tegakkan nilai Islami                (untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam semua  
   aspek  kehidupan. 
Dalam masyarakat madani      (Ladang garapannya adalah masyarakat madani, 
yaitu    masyarakat  
Di bumi pertiwi                          (yang berkeadaban, di negeri kita sendiri, Indonesia  
   tercinta). 
Landasan:  
Wamaa khalaqtul jinna wal insa illa liya’buduni (dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia 
kecuali untuk berbakti kepadaKu.)  Berbakti kepada Allah bukan hanya berarti 
beribadah dalam arti sempit tetapi juga beribadah dalam arti luas.   
 
Dengan syariat Islam          (Sebagai suatu perjalanan, hidup haruslah punya pedoman  
  supaya tidak   
Yang menjadi pedoman     (tersesat. Dan tiada lain pedoman itu adalah syariat Islam,  
  bukan yang  
Hidup menjadi tenteram   (lain! Dengan demikian, ketenteramanlah yang akan kita  
  dapatkan). 
 
 Landasan:  
waman lam yahkum bi maa anzalallahi fa ulaika humul ... (barang siapa tidak bertahkim 
kepada diturunkan Allah, sesungguhnya ia ...) 
 
Di negeri yang subur          (Negeri ini bukan hanya indah, tapi juga subur dan potensial. 
  Jika potensi 
Adil dan makmur                (karunia Allah itu dikelola dengan berkeadilan, maka   
  kemakmuran akan  
Umat bersujud syukur       (datang dengan sendirinya. Umat pun bersukacita dan  
  bersujud syukur). 
 
Landasan:  
Walaw anna ahlal qura amanuu wat taqaw lafatahna ‘alayhim baraktun minas sama”i 
wal ardli. 2. La in syakartum laaziidannakum, wa lain kafartum inna adzabii lasyadiid. 
 
Bersikap jujur dan satria           (Penyakit aqut masyarakat adalah menipisnya   
   kejujuran,  
Bisa dipercaya                          (kekesatriaan, tidak amanah, memudarnya 
kesopanan,    hilangnya rasa  
Sopan santun dan berbudaya  (malu, unkulturalize atau tidak berbudaya. PARMUSI  
   harus berani 
Sepanjang masa                       (memberantas hal itu dengan melatih dirinya dengan  
   hal-hal yang sebaliknya). 
Qur’an hadits pegangan kita  (Jika kita berpegang kepada qur’an dan hadits, kita  
   tidak akan tersesat.  
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Hidup bahagia                           (hidup kita pun akan bahagia. Keselamatan akan  
   menyertai kita, bukan 
Di dunia dan akhirat                 (hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Itulah asas  
   keseimbangan sebagai  
Akan selamat 2x                        (kita doakan setiap saat). 
Se la mat 
 
Landasan:  
1. Taraktu fikum amrayni lan tdzillu in tamassaktum bihima: kitaballahi wa sunnatur 

rasulih (kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tak akan tersesat jika 
berpegang pada keduanya; kitabullah dan sunnah rasulnya.  

2. Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah wa fil akhirati hasanah wa qinaa adzabannari 
 

 


