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A. PEDOMAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 
 

Bismillaahirrahmaanirrahiem 

 

A. Pendahuluan 
 

Administrasi kesekretariatan merupakan segenap proses penyelenggaraan setiap 
usaha kerjasama antar manusia yang dilakukan secara tertulis untuk mencapai 
tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut agar terselenggara secara tertib, 
teratur, bertanggung jawab, efisien dan efektif maka harus ada aturan-aturan, 
petunjuk maupun ketentuan yang berkenaan dan berkaitan dengan segala perilaku  
keadministrasian dan kesekretariatan.  

 

Oleh karena itu, organisasi Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) 
memandang perlu untuk membuat suatu Pedoman Administrasi Kesekretariatan 
untuk memudahkan gerak langkah organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. 

Administrasi kesekretariatan PARMUSI merupakan dasar administratif 
penyelenggaraan aktifitas yang berfungsi sebagai tempat dan pusat organisasi serta 
mekanisme kerja-kerja kepengurusan organisasi. 

 

Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan PARMUSI disusun dengan sitematika 
sebagai berikut: 

A. Pendahuluan 
B. Letak Sekretariat 
C. Pengelola Kantor/ Administrasi Kesekretariatan 
D. Ketatausahaan 
E. Ketataarsipan 
F. Inventarisasi dan Dokumentasi 
G. Perpustakaan Organisasi 
H. Keprotokoleran 
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B. Letak Sekretariat 
 

Letak sekretariat atau kantor PARMUSI sebagai tempat untuk menyelenggarakan 
segala aktifitas dan pengelolaan administrasi organisasi hendaknya dipilih dengan 
pertimbangan ideal dan strategis sebagai berikut: 

1. Terletak di pusat kota. 
2. Mudah dijangkau oleh kendaraan umum. 
3. Di pinggir jalan. 
4. Di lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.  

 

Sedangkan fasilitas bangunan/ gedung sekretariat PARMUSI hendaknya dilengkapi 
fasilitas sebagai berikut: 

1. Ruang Tata Usaha. 
2. Ruang tamu. 
3. Ruang perpustakaan. 
4. Ruang persidangan. 
5. Musholla. 
6. Ruang dapur. 
7. Ruang kamar Mandi/ WC. 

 

Dalam mengatur ruangan hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor kenyamanan, 
kesehatan, keindahan dan keserasian sehingga pemakai kantor tersebut dapat 
merasakan kenyamanan, meningkatkan semangat dan kemauan.  

 

 

C. Pengelola Kantor/ Administrasi Kesekretariatan  
 

Pengelola kantor dan administrasi kesekretariatan PARMUSI sepenuhnya menjadi 
kewajiban dan kewenangan tim kesekretaritan, yaitu Sekretaris Jenderal ditingkat 
Pusat/Sekretaris ditingkat Wilayah/Daerah sebagai koordinator dan penanggung 
jawab, dibantu oleh Wakil-wakil Sekretaris Jenderal/Wakil-Wakil Sekretaris. 

Sedangkan fasilitas penunjang adminsitrasi kesekretariatan yaitu kertas dan alat-
alat tulis, dapur beserta isinya, atau segala fasilitas yang bersifat habis-pakai, 
menjadi tugas dan tanggung jawab tim kebendaharaan.  

 

D. Ketatausahaan  
 

1. Jenis-jenis Surat  
a. Surat Resmi/ Biasa/ Rutin. 
b. Surat Mandat/ Surat Tugas/ Surat Kuasa/ Surat Keterangan. 

c. Surat Ketetapan/ Surat Keputusan. 

2. Bentuk dan Isi Surat 

a. Kertas Surat 
1) Warna putih bersih. 

2) Ukuran kwarto (A4) = 8,27” x 11,69” = 210  mm x297  mm.           
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b. Nomor Surat 

Terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu: 

Nomor urut/ Kode Jenis Surat/ Pembuat/ Bulan Hijriah/ Tahun Hijriah. 

Keterangan: 

1) Nomor urut 
Nomor urut surat harus dipisahkan dan terdiri dari dua bagian yaitu: 
a) Nomor surat untuk surat-surat resmi/ biasa/ rutin/ mandat/ tugas/ 

kuasa/ keterangan. 

b) Nomor surat untuk surat-surat keputusan dan surat-surat ketetapan. 

Nomor surat baik untuk 1.a maupun untuk 1.b di atas dimulai dari nomor: 
001 sampai dengan tak terbatas, dan diperbaharui kembali atau dimulai 
dengan nomor 001 setiap pergantian kepemimpinan.  

2) Kode Jenis Surat 

Terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: 

a) A        =  untuk jenis surat resmi/ biasa/ rutin/ mandat/ tugas/ 
keterangan yang bersifat intern organisasi. 

b) B        =    untuk jenis surat resmi/ biasa/ rutin/ mandat/ tugas/ kuasa/ 
keterangan yang bersifat ekstern organisasi. 

c) TAP    =    untuk jenis surat ketetapan 

d) KPTS  =  untuk jenis surat keputusan. 

3) Pembuat/ Pengirim 
a) Sek  =  untuk Sekretaris Jenderal/ Wakil Sekretaris Jenderal 
b) Muk  =  untuk Forum Muktamar 
c) Mus  =  untuk Forum Musyawarah Wilayah/ Cabang/ Anak   

  Cabang / Anggota 

d) Rak =  untuk Forum Rapat-rapat Kerja 
4) Bulan Hijriah. 

1  =  Muharram                                 
2  =  Shafar                                       
3  =  Rabiul Awal                              

4 =  Rabiul Akhir                            
 5 =  Jumadil Awal                          

6  =  Jumadil Akhir   
7  =  Rajab 
8 =  Sya’ban 
9  =  Ramadhan 
10  =  Syawal 
11  =  Dzulqaidah 
12 =  Dzulhijjah 

5) Tahun Hijriah: 1418 H, 1419 H, 1420 H, … dst. 

 

3. Lampiran Surat 

 

 

4. Pokok Surat (Perihal/ Hal) 

Ringkas tapi jelas, pendek tapi padat dan bisa diterka maksud atau isi surat. 
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Contoh: 

Hal : PERMOHONAN CERAMAH  

 

5. Alamat Surat 

Alamat surat terletak di bawah perihal, segaris lurus di bawah nomor surat, 
lampiran dan perihal dengan jarak 1,5 spasi. 

Jika alamat surat ditujukan kepada lembaga atau instansi maka penyebutannya 
bukan pada lembaga/ instansi bersangkutan tapi kepada pengurus atau 
pimpinan/ pengurus lembaga/ instansi tersebut. Setelah penyebutan pimpinan/ 
pengurus lembaga/ instansi yang bersangkutan, hendaknya dilengkapi dengan 
“up” yang berarti “untuk perhatian”. 

 

 

 

6. Kata Permulaan Surat 

Kata permulaan surat ini berfungsi sebagai pembuka surat, dengan alinea baru 
berjarak 2 spasi. 

Dipakai kalimat “Assalamu’alaikum Wr. Wb.” atau “Dengan Hormat”. 

 

7. Isi Surat 

Sistematika isi surat adalah sebagai berikut: 
a. Pendahuluan. 
b. Uraian persoalan/ pokok surat. 

c. Penutup.  

Pendahuluan dan penutup sebaiknya tidak lebih dari dua alinea, sedangkan isi/ 
uraian persoalan dibuat ringkas, padat, jelas, sopan, wajar dan tidak bertele-tele. 

Antara Pendahuluan, Isi dan Penutup diberi jarak 2 spasi. 

 

8. Penutup Surat 

Dalam pembuatan surat-surat resmi/ rutin/ biasa khususnya, dimulai dengan 
“Bismillahirrahmanirrahim" dan dibuka dengan “Assalaamu"alaikum Wr. Wb.", 
dan dalam menutup surat digunakan kalimat “Billaahit Taufiq wal Hidayah" dan di 
bawahnya "Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.”'. 

Sedangkan dalam surat-surat mandat, tugas, ketetapan dan keputusan dimulai 
dan dibuka dengan "Bismillahirrahmanirrahim" kemudian ditutup dengan kalimat 
"Billaahit taufiq wal Hidayah". 

 

9. Tanggal Surat 

Tanggal surat terletak di kanan bawah surat setelah kalimat penutup dengan 
jarak 2 spasi. Tanggal surat diawali dengan lokasi dikeluarkannya surat 
kemudian disambung tgl/ bln/ th Hijriyyah dan di bawahnya tgl/ bln/ th Masehi. 

 

10. Penandatangan Surat 

Untuk surat-surat resmi yang ditujukan pada eksternal organisasi harus 
ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Sedangkan untuk internal 
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organisasi dapat ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris Jenderal 
bidang yang bersangkutan, dengan sepengetahuan Ketua Urnum, atau antara 
Ketua Umum dengan Wakil Sekretaris Jenderal, atau antara Ketua dengan 
Sekretaris Jenderal. 

 

E. Ketataarsipan 
 

1. Buku Agenda 

Untuk memudahkan pengelolaan sistem administrasi dan kesekretariatan, yaitu 
pengelolaan surat menyurat, surat masuk maupun surat keluar, pengarsipan dan 
dokumentasi agar teratur dan sistematis, maka sistem pengagendaan surat 
menyurat perlu diatur tersendiri. 

 

 

a. Surat Masuk 

Unsur-unsur yang terpenting untuk dicatat dalam surat masuk adalah sebagai 
berikut: 

1) Nomor Urut Surat.   

2) Nomor Kode Arsip.  

3) Nomor Surat.    

4) Tanggal diterima.  

5) Tanggal Surat. 

6) Isi Surat. 

7) Asal Surat. 

8) Keterangan. 

 

b. Surat Keluar 

Surat keluar harus melalui sirkulasi sebagai berikut: 

1) Konsep surat harus terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada pimpinan 
yang bersangkutan agar tidak terjadi kekeliruan atau perbedaan-
perbedaan antara muatan, isi dan redaksi surat tersebut. 

2) Konsep surat yang telah mendapat konfirmasi dan persetujuan baru 
kemudian diberi nomor verbal. 

Buku verbal untuk surat keluar memuat antara lain: 

1) Nomor Urut Surat   

2) Nomor Kode Arsip   

3) Nomor Surat  

4) Tanggal Surat 

5) Isi Surat 

6) Tujuan Surat 

 

c. Surat Keputusan/ Ketetapan 
Buku Agenda surat keputusan/ketetapan mernuat antara lain: 

1) Nomor Urut Surat   
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2) Nomor Kode Arsip   

3) Nomor Surat  

4) Tanggal Surat 

5) Isi Surat 

6) Keterangan 

 

d. Buku Ekspedisi 
Buku Ekspedisi mernuat antara lain: 

1) Tanggal Pengiriman   

2) Tujuan Surat   

3) Tanggal/Nomor Surat  

4) Lampiran  

5) Keterangan  

 

2. Administrasi Kearsipan 

Arsip adalah kumpulan warkat/ surat-surat yang disimpan secara sistematis 
karena mempunyai suatu kemanfaatan, dan apabila dibutuhkan dapat secara 
tepat ditemukan kembali. Jadi intinya arsip berarti pengumpulan dan 
penyimpanan warkat/ surat-surat.  

 

Tata kearsipan yang sempurna apabila semua surat dan dokumen-dokumen 
lainnya tersimpan pada suatu tempat tertentu dan teratur rapi dan apabila 
diperlukan kembali mudah ditemui, walaupun surat-surat  tersebut telah 
tersimpan lama. Pengarsipan yang baik sangat berguna, terutama membantu 
kelancaran dan ketertiban organisasi serta dapat digunakan sebagai 
pengembangan pengetahuan umumnya. 

Surat-surat organisasi harus disimpan di sekretariat/ kantor dan dilarang keras 
disimpan di luar kantor. 

 

Kode Map/ Arsip PARMUSI 

a. Kode Arsip Surat Masuk 

1) Surat Masuk Intern = MA 

2) Surat Masuk Ekstern = MB 

b. Kode Arsip Surat Keluar 

1) Surat Keluar Intern= KA 

2) Surat Ketuar Ekstern= KB 

c. Kode Arsip Surat Ketetapan/ Keputusan 

1) Surat Ketetapan = TAP 

2) Surat Keputusan =  KPTS 

d. Kode Map Dokumentasi 

1) Kebijakan Org./ Statemen = DKO 

2) Makalah tulisan = DMT 

 

3. Administrasi Keanggotaan 
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Anggota PARMUSI merupakan sasaran pembinaan organisasi sehingga perlu 
adanya administrasi yang rapi dan lengkap agar dapat dimanfaatkan secara 
maksimal dan memudahkan pembinaannya. 

 

Proses pengadministrasian anggota dimulai sejak aktivitas pertama penerimaan 
anggota dengan melalui prosedur sebagai berikut: 
a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota. 
b. Pencatatan calon anggota dalam buku pendaftaran. 
c. Jika diterima menjadi anggota biasa maka dicatatkan dalam buku anggota 
PARMUSI. 
d. Anggota yang bersangkutan kemudian diberi Kartu Anggota yang berlaku dan 

diperbaharui setiap 5 (lima) tahun. 

e. Setiap 5 (lima) tahun sekali, 6 (enam) bulan menjelang Muktamar PARMUSI 
diselenggarakan herregistrasi anggota dengan tetap menggunakan nomor 
yang lama. 

 

Buku daftar anggota PARMUSI memuat antara lain: 
a. Nomor Urut : 
b. Nomor Kartu Anggota (NKA) :       
c. Nama : 
d. Tempat/tgl. lahir : 
e. Alamat : 
f. Pendidikan terakhir : 
g. Semester/Lulus Th :                   
h. Jurusan : 
i. Masuk PARMUSI Thn :               

j. Keterangan : 

 

Di samping Buku Daftar Anggota, maka dipandang perlu untuk membuat Buku 
Daftar Pimpinan, memuat antara lain: 
a. Nomor Urut : 
b. Nomor Kartu Anggota (NKA) : 
c. Nama :                       
d. Tempat/tgt.lahir :                           
e. Alamat/Telpon Rumah :               
f. Alamat /Telpon/fax Kantor : 
g. Jabatan :                             

h. Keterangan : 

 

F. Inventarisasi dan Dokumentasi 
 

1. Inventarisasi Organisasi 

Tujuan dibuat daftar inventaris organisasi adalah: 
a. Menunjukkan kekayaan organisasi. 
b. Menghindari adanya pemborosan. 
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c. Sebagai alat kontrol dari inventaris (mengetahui kerusakan, perubahan, 
penggantian dan penambahan jika terjadi kekurangan). Inventaris Organisasi 
adalah segala sesuatu yang menjadi milik organisasi berupa kekayaan 
organisasi yang pada pokoknya dapat kita bagi menjadi dua bagian,yaitu: 
1) Inventaris yang permanen (tahan lama). 

Contohnya: Gedung/ sekretariat kantor, alat-alat kantor, komputer, meja, 
alat dapur, dan sebagainya. 

2) Inventaris yang tidak permanen.  

Adalah barang-barang yang habis terpakai dalam waktu relatif pendek 
yang biasa disebut buku stock, misalnya: kertas, alat-alat tulis, dsb.  

Penyimpanan inventaris organisasi harus dilakukan dengan baik oleh orang-
orang yang berkompeten dan bertanggungjawab sesuai dengan job 
description kesekretariatan. Penyimpanan harus dilaksanakan serta 
ditempatkan di sekretariat, tidak diperkenankan dibawa atau disimpan di 
rumah fungsionaris. 

 

2. Dokumentasi Organisasi 

Dokumentasi organisasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan 
pencarian, pengumpulan, penyimpanan dan pengawetan dokumen-dokumen 
organisasi. Dokumentasi organisasi tersebut merupakan suatu tanda bukti yang 
sah menurut hukum dari peristiwa-peristiwa atau suatu kejadian dan kemudian 
disimpan. Pada hakekatnya semua arsip organisasi adalah dokumen.  
 
Bentuk-bentuk dokumen organisasi antara lain: 
a. Gambar-gambar dan foto-foto. 
b. Tulisan-tulisan dan surat-surat penting. 
c. Benda-benda berharga dan bernilai. 
d. Foto copy atau salinan surat. 

e. Surat Kabar, majalah dan lain sebagainya. 

 

Dokumentasi juga dipakai untuk menyusun laporan tahunan /akhir organisasi 
dan sebagai bukti yang syah serta sangat penting untuk menyusun sejarah 
perjuangan organisasi, oleh karena itu pemeliharaan dan penyimpanan 
dokumen. Seperti hal lainnya barang-barang inventaris dan arsip hendaknya 
disusun dengan rapi dan teratur dalam map-map/ rak-rak dan tempat-tempat 
tertentu dengan pengelompokan menurut kebutuhan. 

 

G. Perpustakaan Organisasi 
 

PARMUSI sebagai organisasi kemasyarakatan yang senantiasa berkecimpung 
dalam pembangunan nasional dan berpartisipasi aktif melalui pendidikan, 
pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan 
ilmu pengetahuan, maka perpustakaan organisasi menjadi sangat penting dan 
strategis. 
Perpustakaan yang ideal bagi PARMUSI adalah meliputi buku-buku yang diperlukan 
bagi anggotanya. Oleh karena itu minimal yang harus dimiliki mencakup buku-buku 
yang diperlukan dalam kelengkapan kurikulum latihan PARMUSI, yang meliputi 
antara lain: 
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1. Wawasan  Keislaman. 
2. Wawasan  Pembangunan Nasional. 
3. Wawasan  Nusantara dan Ketahanan Nasional. 
4. Wawawasan Kepemimpinan dan Managemen. 

5. Wawasan Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan, dsb. 

 

Dalam upaya menertibkan dan mengembangkan perpustakaan organisasi, maka 
perlu diatur dalam administrasi perpustakaan dan diserahkan pengelolaannya 
kepada salah seorang anggota pengurus yang bertanggungjawab dan memahami 
seluk beluk perpustakaan.Dalam jangka panjang perpustakaan ini merupakan cikal 
bakal pembentukan Pusat Data dan Informasi Pembangunan Indonesia (PDIPI) dan 
PUSLITBANG PARMUSI. 

 

 

 

H. Keprotokolan 
 

Tugas suatu kesekretariatan tidak saja terbatas pada pengelolaan atau pengaturan 
surat-menyurat organisasi, administrasi tata kearsipan dan penyelenggaraan 
dokumentasi serta  perpustakaan organisasi, tetapi juga meliputi penataan suatu 
acara dan pelaksanaannya, yang disebut sebagai protokoler. 

Keprotokoleran PARMUSI merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan suatu prosedur kelancaran (upacara) dan memegang peranan 
penting bagi sukses dan sempurnanya suatu acara/ upacara. Dalam sebuah acara, 
yang paling penting adalah karena menyangkut orang-orang atau tamu yang wajib 
kita hormati, apalagi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sengaja kita 
undang, orang-orang yang mulia, memiliki status dan kedudukan penting ditengah-
tengah masyarakat dan pemerintahan. 

 

Memuliakan tamu adalah termasuk sifat yg terpuji dan termasuk syari’at yg datang sebelum 
syari’at Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan ditetapkan oleh syari’at Islam, 
dan sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui hak-hak seorang tamu dan hak-hak 
orang yg ditamui, 

 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:” [barangsiapa yg beriman kepada 
Allaah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya, memuliakannya 
sehari semalam, dan menjamu tamu adalah tiga hari, adapun setelah itu, maka itu 
adalah shadaqah] diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari no ( 6019 ), dan Muslim no ( 14 ) di 
dalam Kitab Al-Luqathah 

 

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah 
penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan 
itu (dengan yang serupa, Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu.”( 
Qs. An-Nisaa: 86 ) 

 

Agar sasaran suatu kegiatan upacara dapat tercapai secara optimal, diperlukan 
penanggungjawab dan pembagian tugas dalam penyelenggaraannya. Apabila 
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penyelenggaraan suatu aktivitas tanpa adanya panitia penyelenggara, maka 
pengelolaan penataan dan penyelenggaraannya langsung berada di bawah tim 
sekretariat jenderal/ sekretariat. 
 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu upacara, antara lain : 
1. Tempat/ gedung (lay out, dekorasi dan pengaturan kursi). 
2. Posisi tamu/ undangan dan pengurus. 

3. Jenis dan pengantar acara. 

 

Susunan acara, terutama mengenai urutan pemberi sambutan, secara struktural 
pejabat/ pengurus terbawah mendahului pejabat pengurus di atasnya. Sedangkan 
dalam sapaan sambutan berlaku sebaliknya. Selanjutnya Parmusi mengacu keada 
beberapa hal terkait dengan protokol resmi kenegaraan yang telah dituangkan 
dalam PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata 
Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. 

 

Apalagi jika mengundang Presiden/Wakil Presiden,maka semua hal mengenai acara 
sampai mendetail harus dikonsultasikan dengan Tim Kpresidenan, termasuk 
didalamnya masalah keamanan dan para petugasnya. 

 

Oleh karena itu, untuk memenuhi maksud diselenggarakannya keprotokolan yang 
efisien, efektif dan mudah diselenggarakan, perlu memperhatikan hal-hal sebaai 
berikut : 

1. Menghormati dan memberi pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu atau 
peserta 

2. Memanfaatkan waktu se-efisien mungkin dan tidak berlarut larut 

3. Mencatat tamu-tamu penting dan terhormat untuk disampaiakan kepada orang-
orang tertentu yang terkait, misalnya pelaku sambutan dan MC. 

4. Menghindari acara atau kegiatan yang tidak dianjurkan dalam ajaran 
Islam,misalnya acara tambahan atau musik-musik yang tidak Islami, berbau 
pornografi, dan fitnah. 

5. Petugas acara dan atau panitia harus disiplin, sehat, berpakaian sopan, bersih, 
dan murah senyum. 

6. Penyelenggaraan kegiatan harus disiplin baik waktu, peserta, penyelenggara, 
maupun aturan yang diterapkan. Harus tegas dan tidak boleh ada toleransi bagi 
pelanggar aturan. 
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Contoh Formulir Keanggotaan Parmusi : 

 

  

 

 
FORMULIR  KEANGGOTAAN 

PERSAUDARAAN  MUSLIMIN  INDONESIA 

Nomor : ____________________ 

 

Bismillahirrahmanirrahiem 
 

 
Yang bertandatangan di bawah ini 

Nama Lengkap : ……………………………………………………………… 

Jenis Kelamin 
:  Pria  Wanita  

Tempat/Tanggal/Lahir : ……………………………………………………………………… 

Pekerjaan/Profesi : ……………………………………………………………………… 

Alamat : ……………………………………………………………………... 

Kabupaten/Kota : ………………………. 
Propinsi : 

……………… 

Kode Pos : 

……….………... 

Telp : HP…………………… 
Facs 

…………………… 

Email 

…………….……

…... 

Menyatakan berminat menjadi anggota Persaudaraan Muslimin Indonesia 

Saya ingin berbagi dalam bentuk (boleh lebih dari satu) : 

Konsep/Ide/Pemikiran 

Pengalaman/Keahlian 

Waktu/Tenaga 

Sarana 

Dana 

Wakaf 

Zakat/Infak/Shadaqah 

…………………………………… 

Saya ingin aktif dalam program pemberdayaan dan partisipasi (boleh lebih dari satu) : 

Masjid/Jama’ah 

Ekonomi Ummat 

Pendidikan, Pelatihan & Kaderisasi 

Jaringan Informasi 

Kelembagaan dan Organisasi 

Legislasi dan Lobi 

…………………………………….  

Saya bersedia membayar uang pangkal/administrasi/kartu Rp. 5.000.-, iuran anggota 

Rp. 5.000.-/bulan dengan pola pembayaran tiap : 

Pola 1 (Satu) Bulan  :  
Rp.  5. 000.- (lima 
ribu) 

Pola 5 (lima) Tahun     
: 

Rp.  250.000.- (dua 
ratus lima puluh ribu ) 

Pola 6 (enam) Bulan  : 
Rp. 25.000.- (dua 
puluh lima ribu) 

Pola Seumur Hidup      
: 

Rp. 1.000.000.- (satu 
juta rupiah) 

Pola 1 Tahun       : 
Rp. 50.000.-  (lima 
puluh ribu) 
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Sumbangan Sukarela :   Rp. …………………   

Terlampir bukti pembayaran saya melalui 

Rekening Parmusi (Daerah,Wilayah,Pusat) 

Bank……………………No.Rek.…………………………………………………………………… 

Diantar Langsung ke Kantor Parmusi 

……………………………………… 
 
 

 
 

(……………………………………….) 
Nama Lengkap dan Tanda Tangan 

Yang memberi rekomendasi/usul 
 

 
 
 

(…………………………)   
 

   

 

Untuk menjamin prioritas pengiriman undangan dan pemberitahuan kegiatan serta 
untuk menerima penerbitan “Warta Parmusi”. Silahkan mengisi formulir di atas. 
Iuran Anda akan membantu membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

khususnya di Lingkungan Umat Islam. 

 

   

Lembar  1 : Ranting         3. Wilayah 
    2 : Daerah         4.  Pusat 
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B. PEDOMAN ADMINISTRASI KEBENDAHARAAN 
 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiem 

 

A. Pendahuluan  

 

Masalah utama dalam pengelolaan organisasi-organisasi non profit adalah sumber-

sumber pemasukan dana. Oleh karena itu, pengorganisasian dana, baik pencarian, 

pemakaian, pelaporan maupun pengadministrasiannya menjadi sangat penting 

agar dana-dana yang masuk dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Bagi 

PARMUSI, merupakan keharusan untuk merumuskan Pedoman Administrasi dan 

Manajemen Kebendaharaan karena persoalan keuangan sungguh sangat sensitif 

dan tidak mudah. 

 

Pedoman tersebut disusun dengan sasaran sebagai berikut: 

1. Mendapatkan dana yang lebih besar dengan cara yang efektif. 

2. Agar lebih mandiri, tidak tergantung pada sumbangan yang bersifat 

konvensional. 

3. Tertib administrasi, sebagai sarana untuk menjadi organisasi yang modern. 

4. Sebagai bahan untuk memudahkan membuat laporan dan pertanggungjawaban. 

 

Pedoman Administrasi Kebendaharaan PARMUSI, disusun dalam sistematika 

sebagai berikut: 

A. Pendahuluan. 

B. Sumberdana. 

C. Sistem Penganggaran. 

D. Sistem Administrasi dan Manajemen Keuangan. 

E. Penyusunan Laporan. 

 

B. Sumber Dana  
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1. Uang Pangkal dan luran Anggota 

Penarikan uang pangkal dan iuran anggota dimaksudkan untuk menimbulkan 

rasa memiliki, kesadaran, ketaatan, kedisiplinan dan tanggungjawab anggota 

terhadap pengembangan organisasi. 

Sebagaimana ditegaskan dalam  ART PARMUSI, tentang uang pangkal 

ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada saat mendaftar dan 

diterima menjadi anggota dan iuran Anggota sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu 

rupiah) setiap bulan. Sedangkan distribusi penyetorannya adalah sebagai berikut 

: (didesuaikan dengan ART terbaru) 

a. Uang Pangkal: 

1) 25 % untuk Pengurus Pusat,  

2) 25%  untuk Pengurus Wilayah,  

3) 50%  untuk Pengurus Daerah. 

b. Uang Iuran: 

1) 50 % untuk Pengurus Ranting. 

2) 25 % untuk Pengurus Cabang. 

3) 25 % untuk Pengurus Daerah. 

2. Sumbangan 

Merupakan sumbangan dari luar organisasi yang halal dan tidak mengikat, 

antara lain: 

a. Tokoh Parmusi   

b. Pimpinan PPP   

c. Anggota Dewan        

d. Pemerintah 

e. PerusahaanSwasta/Pengusaha 

f. Simpatisan 

3. Usaha Organisasi 

PARMUSI bertekad untuk menjadikan wirausaha sebagai sasaran program dan 

pengembangan organisasi. Oleh karena itu pembentukan dan pengelolaan unit-

unit usaha dan atau pembentukan dan pengelolaan lembaga kewirausahaan 

diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan anggota namun juga 

dapat menunjang biaya organisasi. 

Ketentuan tentang usaha-usaha organisasi baik melalui unit-unit usaha maupun 

lembaga kewirausahaan diatur tersendiri berdasarkan kebutuhan dan 

kesepakatan masing-masing pengelola dengan pimpinan organisasi pembentuk 

unit-unit usaha atau Lembaga Kewirausahaan tersebut. 

Hendaknya ketentuan tersebut paling tidak mengatur antara lain: 

a. Ketentuan Umum yang menyangkut perjanjian kerjasama atau Memorandum 

of Understanding (MOU) atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

b. Mekanisme kerja dan pengambilan keputusan. 

c. Distribusi profit, dan sebagainya 
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C. Sistem Penganggaran 

1. Pengertian 

Sistem Penganggaran merupakan perencanaan keuangan untuk pelaksanaan 

program organisasi dalam bentuk angka-angka uang yang terdiri dari anggaran 

penerimaan dan pengeluaran dana dalam satu periode, yang menggambarkan 

sumber dan penggunaan dana (cash flow). 

2. Maksud dan Tujuan 

Dengan adanya Sistem Penganggaran diharapkan dapat ditentukan skala 

prioritas, dengan tujuan tercapainya efektifitas, efisiensi, kontrol dan sinkronisasi 

antara pelaksanaan setiap aktivitas organisasi. 

3. Fungsi 

Fungsi Penganggaran PARMUSI tidak terlepas dari prinsip-prinsip fungsi 

manajemen secara umum, yaitu: 

a. Perencanaan. 

b. Pengorganisasian. 

c. Pelaksanaan. 

d. Pengawasan/ Pengontrolan. 

4. Syarat-syarat 

a. Kronologis.   

b. Sistematis.        

c. Mudah dimengerti. 

d. Jelas angka-angka  dalam  pos-pos pengeluaran dan pemasukan. 

e. Jumlah total seluruh pengeluaran dan pemasukan. 

5. Tahap-tahap Penyusunan Anggaran 

a. Pengajuan kegiatan masing-masing bidang. 

b. Identifikasi kegiatan/ aktifitas masing-masing bidang. 

c. Penjadwalan. 

d. Perhitungan perkiraan biaya setiap bulan. 

e. Penjumlahan biaya seluruh kegiatan. 

 

6. Mekanisme Persetujuan 

a. Pengajuan Anggaran Bidang. Masing-masing bidang mengajukan anggaran 

berdasarkan program kerja yang telah disetujui melalui Rakernas atau yang 

setaraf di masing-masing aparat untuk diteliti oleh Bendahara Umum dan 

dibahas serta disetujui oleh forum Rapat Pimpinan. 

b. Pengajuan Anggaran Aktivitas. Disusun oleh tim khusus kepanitiaan 

bersama-sama dengan ketua bidang yang bersangkutan untuk di-check oleh 

Bendahara Umum dan dibahas/ disetujui oleh Rapat Pimpinan. 

7. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengajuan Anggaran setiap aktivitas harus mendapat persetujuan dari 

Bendahara Urnum sebagai policy maker dan Ketua Umum sebagai decision 

maker, baik yang dilaksanakan oleh bidang maupun kepanitiaan. 
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b. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan 

disertai bukti pembayaran. 

c. Apabila terjadi penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan, maka 

harus dibawa ke forum Rapat Pimpinan. 

d. Penyusunan laporan akhir sebagai pertangungjawaban pelaksanaan program. 

 

D. Sistem Administrasi dan Manajemen Keuangan  

1. Tujuan 

Agar pendayagunaan dana dapat dilakukan secara efisien dan efektif. 

2. Pengelolaan 

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam hal pengelolaan keuangan menjadi: 

a. Perencanaan 

Perencanaan keuangan yang diaktualisasikan berupa anggaran pendapatan 

dan anggaran pengeluaran untuk satu jangka waktu tertentu yang 

menggunakan sumber penggunaan. 

b. Organisasi  

Agar lebih memudahkan kontrol pengelolaan keuangan, maka 

pengorganisasiannya sebagai berikut: 

1) Tugas mencari dan mengumpulkan dana dari sumber-sumber yang telah 

ditentukan diserahkan kepada tim dana di bawah tanggungjawab 

Bendahara umum. 

2) Penyimpanan dan pengeluaran dana yang dikumpulkan oleh tim harus 

terlebih dahulu disetujui oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum. 

3) Wewenang untuk mengusahakan dana dipegang oleh Bendahara Umum. 

4) Tugas untuk mencatat keluar masuk dana dan penyusunan laporan 

keuangan diserahkan kepada Wakil Bendahara bidang pembukuan dan 

penyusunan laporan keuangan. 

c. Pelaksanaan 

Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah, pelaksanaan pengaturan 

keuangan yangmeliputi: 

1) Pengumpulan Dana 

Yang berkewajiban dan bertanggungjawab mengumpulkan dana adalah 

tim  dengan tugas meliputi: 

a) Menarik iuran anggota sesuai dengan ketentuan organisasi. 

b) Menarik dan mengumpulkan dana dari donatur tetap. 

c) Menyerahkan hasil pengumpulan dana kepada Wakil Bendahara (yang 

khusus membidang penyimpanan) setelah disetujui Ketua Umum dan 

Bendahara. 

d) Memberikan tanda bukti/ kartu penerimaan yang ditandatangani oleh 

penerima/ penagih, kepada anggota, donatur tetap dan penyumbang 

lainnya. 
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e) Pada waktu menyerahkan dana kepada Wakil Bendahara harus disertai 

fotocopy kwitansi kepada penyumbang dan dari Wakil Bendahara   

diminta/ diterima bukti setoran yang ditandatangani oleh Ketua Umum 

dan   Bendahara Umum. 

2) Pengeluaran Dana 

a) Pengeluaran untuk tiap bagian/ departemen harus sesuai dengan 

anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. 

b) Pengeluaran harus diajukan berdasarkan bukti-bukti yang telah 

disetujui sebelumunya. 

c) Pengeluaran dana harus disetujui oleh Ketua Umum dan Bendahara 

Umum. 

3) Penyimpanan 

a) Yang bertanggungjawab atas penyimpanan dana adalah Wakil 

Bendahara (bidang penyimpanan dana). 

b) Dana harus disimpan di Bank dan yang berhak menandatangani check 

adalah  Ketua Umum dan Bendahara Umum. 

c) Untuk keperluan rutin dapat diadakan kas kecil yang dipegang oleh 

Wakil Bendahara (bidang penyimpanan dan pengeluaran). 

4) Prosedur Pengeluaran Dana 

a) Permintaan pengeluaran dana diajukan kepada Ketua Umum dan 

Bendahara Umum oleh departemen atau bidang yang memerlukan 

dana. 

b) Ketua Umum bersama Bendahara Umum menilai permohonan tersebut 

untuk disetujui/ ditolak atau minta diubah. 

c) Atas dasar surat permohonan yang telah disetujui oleh Ketua Umum 

dan Bendahara Umum, Wakil Bendahara mengeluarkan dan 

menyerahkannya kepada pemohon. 

d) Si pemohon diminta menandatangani formulir tanda pengeluaran dana 

kas atau bank. 

e) Bendahara Umum mencetak bukti-bukti pengeluaran uang, kemudian 

bukti tersebut diserahkan kepada Wakil Bendahara. 

5) Pengontrolan/ Pengawasan 

Pengontrolan/ pengawasan keuangan organisasi meliputi: 

a) Pengontrolan yang bersifat preventif, adalah pengontrolan berjalan atau 

yang dilakukan bersamaan dengan tahap-tahap proses penerimaan 

dan pengeluaran yang dimulai dari: 

(1) Permohonan untuk pengeluaran 

(2) Jumlah yang telah dianggarkan 

b) Pengontrolan yang bersifat represif adalah pengontrolan berupa 

pemeriksaan kewajaran laporan keuangan setelah dicocokan dalam 

buku mutasi dan bukti pendukung lainya. 
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E. Penyusunan Laporan 

Laporan keuangan pada umumnya adalah berupa neraca dan daftar perhitungan 

hasil usaha (R/B). Neraca menggambarkan posisi harta dan kekayaan pada saat 

tertentu. Sedangkan daftar perhitungan hasil usaha menggambarkan hasil kegiatan 

dan pengeluaran dana organisasi untuk jangka waktu tertentu yang berakhir pada 

tanggal neraca. 
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C.  PEDOMAN MOBILISASI DAN MANAGEMEN 
SUMBERDAYA EKONOMI PARMUSI 

 
DASAR PEMIKIRAN 

T U J U A N 
SUMBER DAYA EKONOMI 

UANG PANGKAL DAN UANG IURAN BULANAN 
SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT 

USAHA DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH DAN HALAL 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

 
Bismillaahirrahmaanirrahiem 

 
PENDAHULUAN 
 
Berdasarkan hasil Muktamar II Parmusi tahun 2008 dan diperkuat dengan Hasil 
Musyawarah Kerja Nasional – I tahun 2010, Pengurus Pusat Parmusi diamanatkan 
untuk Merumuskan pedoman mobilisasi dan manajemen sumber daya ekonomi melalui 
pembentukan yayasan, badan usaha, kerjasama kemitraan dengan instansi terkait 
dalam permodalan, pembiayaan, produksi dan pemasaran. 
Pedoman Mobilisasi dan Managemen Sumber Daya Ekonomi Parmusi ini dianggap 
penting dan mendesak untuk segera dirumuskan sebagai pintu gerbang 
pengembangan organisasi parmusi yang modern. Pedoman ini pun sangat bermanfaat 
dalam upaya mendorong anggota dan pengurus Parmusi untuk menjadikan 
kewirausahaan yang berdimensi spiritual sebagai solusi cerdas bagi masa depan diri 
dan umat, yang tentu berdampak langsung bagi perkembangan organisasi. 
 
DASAR PEMIKIRAN 
 

1. Organisasi Non-Profit termasuk Parmusi pada umumnya tidak memiliki pedoman 

pengelolaan sumber-sumber keuangan yang memadai. Kalaupun ada hanya 

sekumpulan konsep yang tidak mudah diaplikasikan.  

2. Sumber pendapatan organisasi Parmusi selama ini sepenuhnya merupakan 

bantuan tak terikat dari para pengurusnya atau donatur dan instansi tertentu 
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yang memiliki kedekatan ideologis dan atau kepentingan lainnya dengan 

Parmusi atau tokoh-tokoh Parmusi. 

3. Sedangkan Tokoh, Pengurus, dan Anggota Parmusi sebagian besar (lebih dari 

90%) memiliki penghasilan bukan pedagang atau pengusaha. Padahal 

pengusaha/pedagang adalah orang-orang yang dianggap memiliki harta dan 

kekayaan yang lebih dari cukup sehingga dapat dengan mudah untuk 

menghidupi organisasi secara memadai. 

4. Sumber sumber keuangan, potensi dan peluang yang ada sesungguhnya sangat 

besar untuk dapat menghidupkan dan mengembangkan organisasi secara 

modern dan profesional, tetapi potensi dan peluang tersebut tidak dapat 

dimanfaatkan dan dikelola secara baik oleh Parmusi. 

5. Oleh karena itu dipandang perlu untuk merumuskan sebuah Kebijakan yang 

dapat dipergunakan sebagai Pedoman bagi Parmusi untuk memobilisasi dan 

memanage potensi dan peluang tersebut serta dalam upaya tertib administrasi 

dan pengelolaan keuangannya agar organisasi berkembang sesuai harapan dan 

cita cita mulia. 

 
T U J U A N 
 

1. Termobilisasinya segala potensi dan sumberdaya ekonomi Parmusi secara 

efisien dan efektif. 

2. Terbentuknya Unit-unit Usaha, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga Keuangan 

Mikro yang dibentuk dan dikelola oleh Parmusi atau Kerjasama dengan Anggota 

atau Pihak ketiga. 

3. Terbentuknya pendapatan dan sumber-sumber keuangan organisasi Parmusi 

secara permanen untuk segala kebutuhan operasional dan pengembangan 

Parmusi. 

 
SUMBER DAYA EKONOMI PARMUSI : 
 

1. Sumber Daya Ekonomi Parmusi adalah sumber-sumber yang dianggap potensial 

untuk digali, diolah dan dikembangkan, serta dikumpulkan untuk membiayai 

segala aktivitas dan pengembangan organisasi Parmusi.  

2. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Parmusi, Keuangan organisasi ini 

diperoleh dari : 

a. Uang Pangkal dan uang iuran 

b. Sumbangan yang tidak mengikat 

c. Usaha dan penerimaan lain yang sah dan halal. 

UANG PANGKAL DAN UANG IURAN 
 

1. Pengumpulan dan Penglolaan Uang Pangkal dan Uang Iuran Bulanan 

dimaksudkan sebagai upaya menyelenggarakan organisasi secara baik, 

menegakkan konstitusi, meningkatkan loyalitas dan dedikasi anggota dan 

pengurus, serta membantu biaya operasional organisasi. 
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2. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Parmusi menyebutkan bahwa setiap anggota 

berkewajiban membayar iuran. Oleh karena itu PP Parmusi menetapkan besar 

Uang pangkal dan Uang Iuran bulanan, sebagai berikut : 

a. Untuk menjadi anggota Parmusi, tiap orang dikenakan Uang Pangkal sebesar 

Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah. Dikumpulkan dan dikelola oleh 

Pengurus Cabang Parmusi untuk kepentingan organisasi. Dalam hal 

Pengurus Cabang dianggap tidak aktif, maka pengumpulan dan pengelolaan 

diambil alih Pengurus Daerah Parmusi. 

b. Setiap anggota yang tidak menjadi pengurus dikenakan Uang Iuran Bulanan 

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.  Dikumpulkan dan 

dikelola oleh Pengurus Cabang Parmusi untuk kepentingan organisasi. 

Dalam hal Pengurus Cabang dianggap tidak aktif, maka pengumpulan dan 

pengelolaan diambil alih Pengurus Daerah Parmusi. 

c. Setiap anggota yang menjadi pengurus Parmusi  ditingkat Ranting, Cabang, 

dan Daerah  dikenakan Uang Iuran Bulanan menurut kesanggupannya 

masing-masing anggota pengurus sebesar antara Rp. 10.000,- sampai 

dengan Rp.50.000,- yang dikumpulkan dan dikelola oleh masing-masing 

tingkatan pengurus. 

d. Setiap anggota yang menjadi pengurus Parmusi  ditingkat  Wilayah dan 

Pusat dikenakan Uang Iuran Bulanan menurut kesanggupannya masing-

masing anggota pengurus minimal sebesar Rp. 50.000,-  yang dikumpulkan 

dan dikelola oleh masing-masing tingkatan pengurus. 

3. Uang Pangkal dan Uang Iuran Bulanan harus dibukukan secara tertib 

administrasi dan transparan. Tertib administrasi antara lain : memberikan 

kwitansi dan melaporkan secara ruitn. 

4. Uang Pangkal dan Uang Iuran Bulanan diprioritaskan dipergunakan untuk 

membiayai operasional kantor, antara lain : pegawai kantor, surat menyurat, 

lsitrik, Air, Kebersihan, konsumsi rapat-rapat. 

 
 
 
 
SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT 
 

1. Sumbangan Yang Tidak Mengikat dipergunakan untuk tambahan pembiayaan 

operasional kantor dan untuk menyelenggarakan Program/kegiatan Parmusi. 

2. Sumbangan Yang Tidak Mengikat diperoleh dari donatur untuk Program/kegiatan 

tertentu berdasarkan permohonan dari Pengurus Harian yang ditandatangani 

oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk Tingkat Pusat sert Ketua dan 

Sekretaris untuk Tingkatan dibawahnya. 

3. Sumbangan Yang Tidak Mengikat diperoleh dari para donator, yaitu : 

a. Anggota dan Pengurus Parmusi 

b. Simpatisan Parmusi 

c. Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta 

d. Instansi Asing 
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4. Perolehan Sumbangan Yang Tidak Mengikat harus dilakukan secara transparan 

dan tertib administrasi, antara lain : memberikan tanda terima (kwitansi) pada 

donator dan ucapan terima kasih secara tertulis setelah kegiatan berakhir, 

membuat laporan keuangan kegiatan. 

5. Kelebihan sisa anggaran dari donator untuk kegiatan tertentu tersebut 

dipergunakan untuk tambahan pembiayaan operasional kantor. 

 
 

USAHA DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH DAN HALAL 
 

1. Yang dimaksud Usaha Yang Sah dan Halal adalah upaya pengurus Parmusi 

mendapatkan dana dari usaha yang diselenggarakannya atau atas kerjasama 

dengan pihak kedua, antara lain melalui : 

a. Pendirian dan Pengelolaan Koperasi 

b. Pendirian dan Pengelolaan Yayasan  

c. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha lainnya. 

d. Kerjasama usaha dengan pihak kedua. 

2. Usaha-usaha tersebut harus diselenggarakan secara professional dan 

transparan dengan memperhatikan kaidah dan norma agama. 

3. Usaha Yang Sah dan Halal sebagaimana dimaksud point 1 hanya didirikan dan 

dibentuk oleh Pengurus Pusat dan bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat 

sesuai dengan semangat Pasal 13 (4) ayat b dan c Anggaran Rumah Tangga 

Parmusi; 

4. Pengurus Wilayah dapat membentuk perwakilan Yayasan, Koperasi, dan Badan 

Usaha lainnya yang dibentuk oleh Pengurus Pusat dan Perwakilan tersebut 

bertanggung jawab kepada Yayasan, Koperasi, dan Badan Usaha lainnya 

ditingkat Pusat yang menjadi induknya sesuai dengan semangat Pasal 14 (4) 

ayat b dan d Anggaran Rumah Tangga Parmusi; 

5. Pengurus Daerah dapat membentuk perwakilan Yayasan, Koperasi, dan Badan 

Usaha lainnya yang dibentuk oleh Pengurus Pusat dan Perwakilan tersebut 

bertanggung jawab kepada Yayasan, Koperasi, dan Badan Usaha lainnya 

ditingkat Pusat yang menjadi induknya sesuai dengan semangat Pasal 15 (4) 

ayat b dan d Anggaran Rumah Tangga Parmusi; 

6. Pengelolaan administrasi, keuangan, dan managemen pada masing-masing 

Badan Usaha sebagaimana dimaksud point 1 diatas diselenggarakan sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam hal 

belum ada peraturan dan perundangan-undangan yang dimaksud, maka aturan 

dan ketentuan tersebut diusulkan oleh Badan Usaha untuk ditetapkan oleh 

Parmusi. 

7. Pembagian keuntungan hasil usaha tersebut didistribusikan kepada Parmusi, 

Pengelola, dan Pihak-pihak lainnya berdasarkan kepatutan dan jasa masing-

masing pihak dengan mempertimbangkan antara lain : modal yang dikeluarkan, 

jasa pengelolaan berdasarkan jabatan, prestasi dan tingkat loyalitas/dedikasi. 
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8. Yang dimaksud Penerimaan Lain yang Sah dan Halal adalah penerimaan yang 

diperoleh selain dari Uang Pangkal dan Iuran Bulanan, Sumbangan Yang Tidak 

Mengikat, dan Usaha Yang Sah dan Halal, yaitu : 

a. Hibah 

b. Zakat, Infaq, dan Shadaqah 

c. Wakaf 

9. Pengelolaan administrasi dan keuangan dari Penerimaan Lain yang Sah dan 

Halal sebagaimana dimaksud point 8 berdasarkan prinsip administrasi dan 

managemen modern pada umumnya yang sesuai dengan kaidah dan norma 

agama Islam. 

 
PROGRAM/KEGIATAN 
 

1. Sosialisasi Pedoman MMSDE. 

2. Menyelenggarakan Pengelolaan administrasi keuangan yang accountable dan 

transparan. 

3. Mengintensifkan Pengumpulan dan Pengelolaan Uang Pangkal dan Uang Iuran 

Bulanan. Dimulai Januari 2010. 

4. Merekrut kader-kader baru potensial, khususnya dalam perannya untuk 

mengembangkan program kewirausahaan. 

5. Melakukan inventarisasi, komunikasi dan silaturahmi dengan para tokoh 

potensial simpatisan Parmusi yang dapat dijadikan mitra dan donator. 

6. Menghidupkan kantor dengan membuka counter, toko, warung sebagai wahana 

pendidikan dan jual beli kebutuhan anggota. 

7. Mendorong terbentuknya Yayasan, Koperasi, dan Badan Usaha lainnya, 

khususnya pembentukan SPIRITUAL ENTREPRENEURSHIP INSTUTUTE 

dalam bentuk Yayasan.  
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Bismillaahirrahmaanirrahiem 

PENDAHULUAN 

Pedoman pokok Kelompok Usaha Ummat Madani (KUUM) PARMUSI, merupakan 
penjabaran dari Ketetapan Mukernas IV PARMUSI, No. 
01/KTPS/MUKERNAS/IV/01/1440 tentang Pedoman Gerakan Desa Madani PARMUSI. 

Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa dalam membangun Desa Madani 
mensyaratkan pengembangan 4 (empat) pilar aspek prioritas, meliputi: 
1. Meningkatkan iman dan taqwa warga masyarakat setempat 

2. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat 

3. Menggerakkan PARMUSI savehelp sebagai bentuk kepedulian atau 

pemberdayaan sosial dan aksi kemanusiaan PARMUSI 

4. Peningkatan pendidikan dan pengetahuan warga 

Untuk merealisasikan prioritas ke dua di atas maka perlu  disusun Pedoman Pokok 
Kelompok Usaha Ummat Madani (KUUM) PARMUSI. 

 

DASAR KEYAKINAN 
Ajaran Islam sangat mendorong entrepreneurship bagi umatnya, karena itu bagi 
seorang muslim, jiwa kewirausahaan tersebut, seharusnya sudah menjadi bagian dari 
hidupnya. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar bekerja dan beramal,  
 
Ayat Al Qur’an tentang Spiritual Entrepreunership : 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.(QS. At Taubah 9 : 105) 

 Dalam ayat lain Allah berfirman,  
“Apabila kamu telah melaksanakan shalat, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi dan carilah rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-
banyaknya agar kamu beruntung” (QS. Al Jumuah 62:10).  

Hadist – Hadist tentang Spiritual Entrepreunership : 
 ”Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 persen pintu 
rezeki (H.R.Ahmad).  
”Sesungguhnya sebaik-baik mata pencaharian adalah seorang pedagang 
(entrepreneur)”. (H.R.Baihaqy) 

 
Dari Al-Miqdam radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: 

“Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari 
makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan 
sesungguhnya nabi Daud ‘alaihissalam dahulu senantiasa makan dari 
jerih payahnya sendiri.” (HR. Bukhari, Kitab al-Buyu’, Bab Kasbir Rojuli wa 
‘Amalihi Biyadihi II/730 no.2072). 

Dan di dalam riwayat lain, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari 
jerih payah tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, 
istrinya, anaknya dan pembantunya melainkan ia dihitung sebagai 
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shodaqoh.” (HR. Ibnu Majah di dalam As-Sunan, Kitab At-Tijaroot Bab Al-
Hatstsu ‘Ala Al-Makasibi, no.2129. al-Kanani berkata, ‘Sanadnya Hasan’, 
Lihat Mishbah Az-Zujajah III/5). 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, 
orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.” (HR. 
Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’ Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti no. 1130) 

Dari Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda: 

“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para 
pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi 
amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila 
membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam 
menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan 
dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang 
kesulitan.” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu’abul Iman, Bab 
Hifzhu Al-Lisan IV/221). 

 Dari Rafi’ bin Khadij radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:  
Ada seseorang bertanya, “Penghasilan apakah yang paling baik, Wahai 
Rasulullah?” Beliau jawab: 

  عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
“Penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual 
beli yang mabrur.” (HR. Ahmad di dalam Al-Musnad no.16628) 

VISI, ARAH DAN STRATEGI 
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa Madani memiliki Visi : “Terwujudnya Sosok Spiritual 

Entrepreuner yang berakhlak mulia, terpercaya, tangguh, mandiri, dan sejahtera” 

 

Setiap program dan kegiatan Desa Madani PARMUSI diarahkan untuk memenuhi tuntutan 

kesejahteraan masyarakat desa, yakni :  

 

1. Tuntutan kebutuhan spiritual. Dalam hal ini PARMUSI mendorong Pemerintah agar memberikan 

ruang yang seluas-luasnya bagi Umat Islam untuk menjalankan kewajibannya melaksanakan syariat 

Islam, agar program Desa MadanI PARMUSI memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat desa lebih 

mudah diselenggarakan. 

2. Tuntutan ekonomi yang stabil. 

3. Tuntutan pekerjaan yang layak.  

4. Tuntutan keluarga yang stabil;  

5. Tuntutan jaminan kesehatan;  

6. Tuntutan jaminan pendidikan; 

7. Tuntutan kesempatan bermasyarakat;  

8. Tuntutan kesempatan berbudaya dan rekreasi 

9. Tuntutan lingkungan yang aman, damai, dan tertib dalam masyarakat. 

 

Dari 9 arah Desa Madani tersebut yang terkait langsung dengan Kelompok Usaha Umat Madani (KUUM) 

ada dua, yakni Tuntutan ekonomi yang stabil dan Tuntutan pekerjaan yang layak. Tapi dua hal tersebut 

sangat signifikan untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan lainnya.  

      

Oleh karena itu, strategi untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan masyarakat desa tersebut harus dimulai 

dari komunitas desa yang terkecil, yakni keluarga. PARMUSI harus bersinergi dengan berbagai pihak 

untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan masyarakat melalui komunitas keluarga tersebut, dengan 3 

(tiga) program unggulan, yakni (1). Satu Keluarga Satu Produk (SKSP); (2). Pedagang Desa (PEDES); 

dan (3). Proyek Lahan Sosial (LASOS). 
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KATAGORI DESA MADANI 
1. Memiliki Masjid dan atau mushola, atau nama lainnya yang dapat dijadikan pusat 

kegiatan, pusat informasi dan komunikasi para penyelenggara desa madani 

2. Menurut kementerian, desa tersebut dikatagorikan sebagai desa tertinggal 

3. Terdapat potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan ummat 

4. Dapat dijangkau minimal oleh kendaraan beroda dua dari kota kecamatan 

5. Desa tersebut bukan merupakan hutan lindung atau cagar budaya. 

 

SYARAT DESA MADANI  
1. Lokasi desa madani PARMUSI telah ditetapkan oleh PW PARMUSI dan telah 

memenuhi kriteria sebagai desa mandiri. 

2. Data dan susunan kepengurusan da’i Pembina dan Pengelola tingkat 

Kabupaten/Kecamatan /Desa. 

3. Kondisi dan kesiapan infrastruktur desa dan lingkungan sekitarnya 

4. Potensi pengembangan ekonomi desa 

5. Ketersediaan, kesiapan dan kesanggupan dai kecamatan dan desa 

6. Data penduduk, meliputi jumlah, pendidikan, agama, pekerjaan, asal, dll 

7. Ringkat penerimaan dan dukungan masyarakat 

8. Fasilitas ibadah masyarakat (masjid, mushola, gereja, pura, dll.) 

9. Peta dakwah kecamatan dan desa setempat (organisasi dakwah yang eksis, 

baik muslim dan non muslim, sarana ibadah, mayoritas mazhab yang dianut, 

jumlah penduduk berdasarkan agama dan jenis kelamin, jumlah dai/ulama dll) 

10. Usulan fasilitas sarana, konsep kebijakan yang dibutuhkan desa madani Parmusi 

tersebut, demi terselengaranya Desa Madani PARMUSI untuk mencapai target. 

 

PENDEKATAN PROGRAM 

Program kemandirian ekonomi desa madani, dilakukan atas dasar pendekatan bisnis. 
Dalam pengertian, program dijalankan dengan mempertimbangkan: 
a. Star up hasil replikasi usaha 

b. Usaha yang mulai dan sudah berjalan 

c. Aspek kelayakan bisnis 

d. Memenuhi skala usaha 

e. Mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan managerial 

f. Prinsip kehati-hatian 

 

PROGRAM AKSI 

Kegiatan aksi program ini adalah pendampingan dan pengembangan usaha kepada 
kader, da’i Parmusi dan Masyarakat, dalam bentuk: 
a. Diklat kewirausahaan dan magang 



29 

 

b. Intensifikasi dan eksentifikasi Budidaya 

c. Peningkatan akses permodalan 

d. Penetrasi pasar dan pengembangan jaringan usaha 

 

 

 

PELAKU 

Pelaku program ini adalah: 
a. Kader dan atau da’i Parmusi 

b. Masyarakat Binaan 

 

SEKTOR USAHA 

Lingkup sektor usaha program ini adalah: 
a. Perdagangan umum  

b. Pertanian: Budidaya Padi dan Pengilingan 

c. Perkebunan: Kelapa Genjah, Kelapa Kopyor, Pepaya, Pisang Barangan dan 

Pisang Mas Kirana 

d. Peternakan: Sapi, Kambing, Ayam Pedaging dan Petelur 

e. Perikanan: Budidaya Ikan keramba dan Budidaya Ikan Air Tawar 

f. Home industry 

g. Industri kreatif 

h. Catering 

i. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya. 

 

KATAGORI PELAKU USAHA  

Katagori pelaku dalam program ini adalah: 
a. Kelompok Usaha Ummat Madani (KUUM), dalam hal ini adalah Kelompok Usaha 

Besama, yang melakukan aktivitas usaha secara kolektif kolegial, yang telah 

diseleksi. 

b. Usaha individu kader dan atau da’i Parmusi, yang telah diseleksi. 

c. Badan Usaha Parmusi yang dilaksanakan tingkat pusat dan provinsi. 

 

JENIS KELOMPOK USAHA UMMAT MADANI (KUUM) 
a. Satu Keluarga Satu Produk (SKSP) 

b. Pedagang Desa (PEDES) 

c. Proyek Lahan Sosial (LASOS) 

 

MANAJEMEN UNIT 
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Secara kelembagaan program ini dikelola oleh Bisnis Center Parmusi (BCP) dalam hal 
ini bertangung jawab kepada Pengurus Pusat Persaudaaraan Muslimin Indonesia (PP 
PARMUSI). 
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ALUR PROGRAM 
KELOMPOK USAHA UMMAT MADANI 
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TAHAP PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA UMMAT 

MADANI (KUUM) 

 
1. Da’i melakukan pemetaan probematika dakwah dan potensi ekonomi desa 

setempat 

2. Mengalang warga desa dan membentuk komunitas kegiatan keagamaan secara 

berkala 

3. Menawarkan program desa madani dalam rangka pemberdayaan umat 

4. Koordinasi dengan KABINKAMTIBMAS (POLSEK), BABINSA (KORAMIL), 

Kades/Lurah dan tokoh Agama setempat. 

5. Da’i membentuk susunan personalia struktur organisasi Desa Madani 

6. Da’i memusyawarahkan dengan warga desa, program ekonomi (jenis usaha) 

yang disepakati, dan Susunan Pengurus Kelompok Usaha Ummat Madani 

(KUUM) 

7. Da’i sebagai sebagai koordinator desa madani mengisi formulir permohonan SK 

dan proposal program Kelompok Usaha Ummat Madani, kepada ketua 

PD/PW/PP melalui website Desa Madani Parmusi 

(www.daidesamadani.wordpress.com) 

8. Da’i mengarahkan warga pria untuk sholat shubunh berjamaah di masjid setiap 

hari, dan berdoa bersama agar program desa madani berjalan berkah. 

9. PD/PW/PP melakukan approval atas proposal yang diajukan oleh da’i untuk 

ditindaklanjuti oleh BCP, dikaji dan disempurnakan agar proyek desa madani 

setempat feasible (layak usaha), untuk diajukan oleh PP Parmusi ke BNI Syariah 

Pusat untuk dapat persetujuan pembiayaan antara Rp.25.000.000 sampai 

Rp.50.000.000, tanpa agunan 

10. TIM Monev pusat dan PW melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

11. Seluruh pelaku desa madani wajib memiliki kartu anggota co-branding Parmusi-

BNI Syariah dan seluruh transaksi keuangan mengunakan BNI Syariah. 

12. Tahapan KUUM : Kemandirian ekonomi dai, Desa Madani, Badan usaha 

PARMUSI sebagai logistik dakwah 

 

http://www.daidesamadani.wordpress.com/
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SKEMA PEMBIAYAAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPEK PERCONTOHAN PENGEMBANGAN DESA 
MADANI 
1. Budidaya tebu dan insudtri gula, di Jember, Jawa Timur 

2. Budidaya padi dan pengilingan, di Wonogiri, Jawa Tengah 

3. Budidaya sapi, di Blora, Jawa Tengah 

4. Perkebunan kelapa kopyor, Pati, Jawa Tengah 

5. Peternakan kambing di Sambas, Kalimantan Barat 

6. Budidaya ikan air tawar, Bogor, Jawa Barat 

7. Budidaya bawang merah, dan bawang tunggal, di NTT 

8. Toko kelontong, Aceh, dsb. 

 

PENUTUP 
Pengembangan Program Desa Madani melalui Kelompok Usaha Ummat Madani 
(KUUM) PARMUSI merupakan media dan wadah untuk mengintegrasikan dan 
memperkokoh pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa dan pembangunan ekonomi 
secara nasional. Hal ini hanya dapat dilaksanakan dengan baik, jika terdapat sinergi 
dan kebersaaan dari seluruh kekuatan bangsa. Dalam hal ini PARMUSI membuka diri 
seluas-luasnya untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
membesarkan. 
 

PENGURUS PUSAT 

PARMUSI 

KADER/DA’I 

PARMUSI 

BUSNIS CENTER 

PARMUSI 

PROGRAM 

AKSI 
 

BNI SYARIAH 
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E.  SPIRITUAL ENTREPREUNERSHIP  
      INSTITUTE PARMUSI  
 

 

DASAR KEYAKINAN 

 

Ajaran Islam sangat mendorong entrepreneurship bagi umatnya, karena itu bagi 

seorang muslim, jiwa kewirausahaan tersebut, seharusnya sudah menjadi bagian 

dari hidupnya. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar bekerja dan beramal,  

 

“Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya dan orang beriman, akan melihat 

pekerjaanmu” (QS.9:105).  

 

Dalam ayat lain Allah berfirman,  

 

“Apabila kamu telah melaksanakan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi dan carilah rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu 

beruntung” (QS 62:10).  

 

Tidak terhitung pula banyaknya hadits Nabi yang mendorong pengembangan 

semangat entrepreneurship.  

 

”Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki 

(H.R.Ahmad).  

 

”Sesungguhnya sebaik-baik mata pencaharian adalah seorang pedagang 

(entrepreneur)”. (H.R.Baihaqy) 

 

 

 

 

 



35 

 

VISI 

 

SPIRITUAL ENTREPRENEUR INSTITUTE memiliki Visi : ”wirausaha muslim yang 

terpercaya, tangguh, mandiri, dan sejahtera”. 
 

 

MISI 

 

Untuk tercapainya Visi tersebut SPIRITUAL ENTREPRENEUR INSTITUTE 

membawa misi : 

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat muslim Indonesia dalam pembangunan 

ekonomi  menuju tata ekonomi baru yang mengutamakan kepentingan rakyat 

banyak. 

2. Menciptakan generasi muda yang terpercaya, berakhlakul karimah, dan 

wirausaha yang handal, maju, dan mandiri. 

3. Membangun etika bisnis yang Islami, sehat, perilaku yang jujur dan adil serta 

etos kerja  yang tinggi. 

 

 

RUANG LINGKUP 

SPIRITUAL ENTREPRENEUR INSTITUTE memiliki ruang lingkup bidang kerja 

sebagai berikut :  

1. Pendidikan dan Pelatihan diibidang Kewirausahaan 

2. Kemitraan Usaha dan Perdagangan 

3. Pengembangan Sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. 

 

 

STRATEGI 

 

1. memasyarakatkan secara luas pentingnya kewirausahaan yang berdimesi 

spiritual. 

2. membudayakan semangat untuk berwirausaha yang terpercaya, handal, 

tangguh, dan mandiri. 

3. mendayagunakan secara optimal sumberdaya manusia dan institusi yang 

tersedia. 

 

PROGRAM UMUM 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon wirausaha, 

wirausaha, dan calon-calon profesional muda yang berdimensi spiritual dalam 
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berbagai bidang dan jenis usaha, disertai praktek dan studi lapangan 

khususnya bagi pemula dan wirausaha mikro/kecil. 

2. Melakukan kajian dan analisis perkembangan kondisi perekonomian 

daerah/nasional. 

3. Menginventarisasi  potensi  dukungan, sarana,  data  dan  informasi,  mitra 

kerja,  peluang  kerja, peluang usaha berdasarkan jenis dan keunggulan 

wilayah.  

4. Membentuk   unit-unit   usaha   kecil-menengah   berdasarkan keunggulan 

wilayah/daerah, dan diprioritaskan untuk yang berorientasi : - padat karya;  

substitusi import; - prospek ekspor; - dan memiliki nilai tambah khususnya 

dari segi teknologi tepat guna. 

5. Memfasilitasi pembentukan institusi-institusi usaha, Koperasi dan perintisan 

pembentukan lembaga-lembaga keuangan mikro. 

6. Menciptakan pola kemitraan guna mewujudkan implementasi sinergi antara 

lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, melalui 

program magang menjadi wirausaha. 

7. Merintis dan mengembangkan kewirausahaan melalui jalinan kerjasama 

(networking) dan kemitraan usaha (aliansi strategis) yang dilandasi oleh 

profesionalisme, transparansi, dan keberlanjutan dalam berbagai peluang 

usaha. 

8. Pencanangan Gerakan Nasional menciptakan 10.000 wirausaha muslim yang 

handal, dan memberikan penilaian, apresiasi atau penghargaan (award) bagi 

wirausaha muda yang tangguh dan sukses. 

 

STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA 

 

1. Sekretariat Nasional Spiritual Entrepreuneurship Institute (SEI) secara 

struktural  berada di tingkat pusat. 

2. SEI sebagai jaringan memiliki simpul-simpul jaringan  yang tersebar di berbagai 

daerah kabupaten/kota seiring dengan struktur organisasi PARMUSI dengan 

.keanggotaan  perseorangan sebagai pengusaha/profesional maupun yang 

bersifat badan hukum misalnya koperasi, PT, CV, LKM, LKMS, BMT, dan 

sebagainya.  

3. Sistem administrasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip administrasi modem, 

dan diberi hak otonomi seluas-luasnya. 

4. Sistem  administrasi  keuangan  dan  pelaporan  mengacu  pada  Sistem 

Akuntansi Indonesia atau kaidah-kaidah bisnis pada urnumnya. 

5. Periodisasi/masa jabatan  pengurus tidak ditentukan dalam  kurun waktu 

tertentu. Susunan Pengurus merupakan kewenangan PP PARMUSI. 

6. Struktur Organisasi SEI  terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Konsultan, dan  

Badan Pelaksana. 

7. Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota yang 

dipilih dari anggota PP PARMUSI. 
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8. Dewan Konsultan terdiri dari Ketua dan beberapa anggota yang dapat bekerja 

secara individual maupun tim, dipilih dari pakar-pakar ekonomi dan pengusaha 

yang sukses dan berpengaruh, terdiri dari unsur Kadin, Koperasi, Bankir, BMT, 

dan sebagainya. 

9. Badan Pelaksana terdiri dari Direktur dan 2 (dua) orang Wakil Direktur. Dipilih 

berdasarkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan organisasi jaringan, ia harus 

berpengalaman dalam mengelola organisasi usaha dan mampu 

mengimplementasikan program-program yang telah disusun bersama antara 

Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Dewan Konsultan.  Posisi direktur 

dan Wakil direktur sebaiknya dipilih dari fungsionaris yang memiliki kapasitas 

tersebut serta memiliki waktu yang cukup 

 

I. PENUTUP 

Upaya untuk mensukseskan pemberdayaaan kewirausahaan dan menciptakan 

pekerja yang handal dan profesional pada dasarnya berpijak pada asumsi dan 

keyakinan bahwa kinerja seseorang atau kelompok merupakan hasil akhir atau 

resultante dari tiga unsur yang selalu berintegrasi, ketiga unsur yang berintegrasi 

tersebut, adalah : kemampuan, kemampuan, dan kesempatan. 

 

SEI  adalah mediator dan wadah untuk mengintegrasikan ketiga unsur tersebut, 

karena disadari bahwa ada banyak soal yang menghambat semangat etos kerja, 

sehingga banyak sekali tenaga produktif tidak dapat termanfaatkan secara optimal, 

dan kebanyakan umat yang bergerak di sektor usaha mikro, dan kecil tidak dibina 

secara sungguh-sungguh dan tepat sasaran oleh pemerintah. 

 

Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa sudah semestinya secara bersama-

sama merumuskan strategi untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan sosial 

ekonomi yang timbul sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan 

bersama SEI kita berupaya dan bekerja keras membangun TATA EKONOMI 

BARU dengan berlandaskan pada semangat dan budaya SEI, yaitu : 

 

KEMAMPUAN KUAT UNTUK BERKARYA  

dengan  

SEMANGAT MANDIRI 

MAMPU MEMBUAT KEPUTUSAN yang TEPAT dan BERANI MENGAMBIL 

RISIKO 

KRETIF dan INOVATIF 

TEKUN, TELITI dan PRODUKTIF 

BERKARYA dengan SEMANGAT KEBERSAMAAN  

dan ETIKA BISNIS YANG SEHAT. 
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F.  LEMBAGA PENGEMBANGAN THIBBUN NABAWI     
 PARMUSI 

 

 

LATAR BELAKANG DAN DASAR PEMIKIRAN 
  
 Islam sebagai agama yang mencakup berbagai hal baik dunia maupun akhirat 
senantiasa memberi solusi dalam berbagai hal, termasuk didalamnya masalah 
kesehatan dan pengobatan. Namun alangkah sayangnya ilmu yang dulu lahir dari Islam 
diadopsi oleh barat sampai akhirnya kita lengah dalam hal yang penting ini, mereka 
mendompleng dan memasukan racikan yang Allah haramkan, hingga sekarang 85% 
bisnis obat-obatan dikuasai oleh Yahudi & Nasrani cs. 
 Dengan sangat jelas Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 120:  
”Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu 
mengikuti millah mereka. Katakanlah: Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk 
(yang sebenarnya). Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah 
pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong 
bagimu”  
 Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan dengan lafadz millah bukan Din yang 
sering diartikan agama. Karena millah bisa berarti sunnah, jalan hidup, pola pikir, tata 
cara. Jadi tidak mustahil agamanya tetap Islam namun pola pikirnya sudah seperti 
yahudi, nasrani atau dipaksa mengikuti cara jalan hidup mereka karena belum ada 
solusi yang tepat bahkan sekarang ini menjadi sebuah kebanggaan bila mengikuti pola 
mereka , terasa ataupun tidak. 
 
Bagaimana dengan dunia Pengobatan saat ini ? 
 
 Termasuk didalamnya masalah pengobatan, dewasa ini ilmu pengobatan Islam 
yang telah diadopsi dan didompleng oleh yahudi dan nasrani timbul tenggelam 
kepermukaan. Padahal kalau kita cermati apotik2 konvensional sekarang ini tidak 
sedikit (kalau tidak dapat dikatakan semuanya) berlambangkan piala & ular atau 
tongkat & ular yg merupakan lambang aesculapus (dewa yang berbentuk ular) yang 
hendak minum air kehidupan dalam piala namun tidak sampai. Atau tanda R/, lambang 
yang berasal dari lambang altar dewa jupiter atau Zeus patter. Lambang2 itu dianggap 
sebagai ajimat penangkal dan sumber penyembuhan. Bukankah ini lambang atas 
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simbol yang sangat bertolak belakang dengan dengan surat Asy Syuara ayat 80 : ”Dan 
apabila aku sakit , Dialah yang menyembuhkanku” 
 Maka sangatlah wajar bila lambang-lambang itu mereka bubuhkan tanda R/ 
dalam surat obat, yang berarti semoga dewa Jupiter/dewa ular segera memberi 
kesembuhan ,demikian dijelaskan dalam buku Jejak Sejarah kedokteran Islam yang 
diedit oleh A. D el Marzdedeq, DIM.Av. karena lambang apotik Islam adalah herba 
(tanaman yang mengandung obat). 
Kelengahan kita yang lain ialah tentang kehalalan dan kethayiban yang kita makan, 
padahal Rasulullah SAW menjelaskan: ”Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan 
kesembuhan dengan sesuatu yang Ia haramkan atasmu.” 
 
Halalkah obat-obatan yang selama ini kita konsumsi ? 
 
 Memang di negeri kita ini hak2 konsumen belum semuanya berlaku, kita tidak 
pernah bertanya kepada dokter yang memberikan resep apakah obatnya dijamin 
halalan thayiban? Karena disinyalir ada beberapa obat kapsul pembungkusnya 
dicampur dgn gelatin babi. Oleh sebab itu Imam As Suyuthi dalam kitabnya ath-Thib an-
Nabawi (pengobatan cara Nabi) menukil pendapat Imam Ahmad yang mentidak 
bolehkan seorang muslim menerima racikan obat yang diberikan oleh kafir Dzimmi, 
karena dikhawatirkan ada satu ramuan yang diharamkan Allah SWT 
”Wahai orang2 yang beriman makanlah kalian dari makanan yg baik2 yang kami 
rezekikan kepada kalian” ( al- Baqarah: 172) 
 
Bagaimana Prinsip2 Pengobatan cara Rasulullah SAW? 
 
 Allah dan Rasulnya tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang pengobatan 
penyakit medis, tapi juga mengajarkan tentang pemeliharaan kesehatan, konsumsi 
makanan sehat dan halal, pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit non-
medis, sungguh sangat lengkap dan sempurna. Terapi Membaca Al-Qur’an dan 
Ruqyah, Sholat & Gerakan Sholat, Dzikir, Do’a, dan cara/gaya hidup rasulullah dalam 
menangani penyakit, sungguh menakjubkan dunia kedokteran modern. Tidak sedikit 
para ilmuwan yang masuk Islam setelah mengetahui keajaiban tersebut. 
 Thibbun Nabawi (pemeliharaan kesehatan dan pengobatan cara nabi atau 
kedokteran nabi), seni pengobatan yang mulai dilupakan orang hari ini. Maka wajar jika 
keberadaanya timbul tenggelam, kalah oleh pengobatan konvensional. Rasulullah SAW 
memang tidak diturunkan sebagai tabib, namun kita yakin bahwa yang disabdakan Nabi 
Muhammad SAW adalah wahyu. Ciri khas dari pengobatan ini adalah Ilahiah dan 
Alamiah. Sesuai dengan konsep Islam yang bersifat fitrah, dari mulai Aqidah, ibadah, 
muamalah demikian juga dalam pengobatannya. Seperti yang disebutkan oleh DR. 
Jafar Khadem Yamani, syariah islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 
terkandung nilai-nilai Ath Thib (kedokteran) yang murni dan tinggi. Karena prinsip dari 
syariah Islam ialah membawa maslahat ummat manusia pada masa sekarang dan yang 
akan datang.  
 Bila kita perhatikan ulama-ulama pendahulu seperti Asy Suyuthi, Ibnu Qayim 
selain faqih mereka juga dikenal sebagai tabib yang professional. Bahkan Imam 
Bukhari, Imamul Muhadditsin dikenal sebagai ahli hadits yang pertama kali menyusun 
kitab Ath Thibun Nabiy, didalamnya terdapat lebih dari 80 hadits yang berkaitan dengan 
kedokteran. Terapi yang beliau sukai ialah terapi madu (herba) dan bekam (Al hijamah). 
Hal ini termaktub dalam kitab Shohih Bukhari dalam kitab Ath Thib, Dari Ibn Abbas ra, 
dari Nabi SAW telah bersabda: kesembuhan itu ada pada tiga hal yaitu minum madu, 
berbekam dan berkay dan aku melarang ummatku dengan berkay itu. (HR Bukhari) 

http://kliniksehatbahagia.com/thibbun-nabawi/
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 Ibnu Qoyyim berkata bahwa pengobatan cara Nabi tidak seperti layaknya 
pengobatan para ahli medis.Pengobatan cara Nabi dapat diyakini dan bersifat pasti, 
bernuansa Illahi berasal dari wahyu dan misykat nubuwah dan kesempurnaan akal. 
Sementara pengobatan yang lainnya lebih bersifat praduga dan berdasarkan 
eksperimen yang ketidakefektifannya seringkali tidak dapat dipungkiri. 
 Bahkan terbukti kemudian ternyata, semakin gerakan sholat kita sempurna dan 
khusyu maka akan semakin menyehatkan tubuh kita. Begitu ibadah-ibadah lainnya, 
disamping memenuhi tuntutan ilahi dan bermanfaat bagi kejiwaan kita, juga 
menyembuhkan penyakit dan semakin menyehatkan, misalnya puasa, shadaqah, dzikir 
dan doa. Oleh karena itu konsep thibbun nabawi adalah sungguh suatu konsep yang 
sempurna untuk menyelesaikan banyak persoalan masyarakat, bangsa dan Negara. 
 
Penyakit apa saja yang dapat disembuhkan dengan pengobatan cara Rasulullah 
SAW ? 
 Dalam HR.Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda : ”tidaklah Allah SWT 
menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya” 
 Insya Allah semua penyakit dapat disembuhkan dengan pengobatan Nabi, tetapi 
banyak orang yang tidak sabar dalam berobat, mereka inginnya berobat sekali 
langsung sembuh, padahal penyakit yang dideritanya sudah kronis.  
 Marilah mulai saat ini kita berniat hijrah dari pengobatan medis yang tidak 
dijamin halalan thayyiban-nya kepada thibbun nabawi, sesuai tuntunan Allah dan Rasul-
Nya. Allah SWT yang merupakan pemilik kesembuhan. 
 
MAKSUD DAN TUJUAN 
  
a. Menggerakkan Warga Persaudaraan Muslimin Indonesia kepada gerakan nyata 

penerapan thibbun nabawi, sebagai sarana ibadah, sarana sosial, poitik, dan 

ekonomi. 

b. Mengembangkan organisasi Persaudaraan Muslimin Indonesia melalui da’wah 

thibbun nabawi sekaligus memperoleh pendapatan yang sangat prospektif dan 

menguntungkan dari pemberian jasa terapi bekam, terapi herbal, terapi lainnya dan 

penjualan herbal. 

c. Membantu menyelesaikan persoalan besar masyarakat khususnya umat Islam, yaitu 

kesehatan masyarakat yang semakin tidak terjangkau karena sungguh sangat 

mahal. 

d. Meningkatkan aqidah umat agar kembali kepada ajaran yang dicontohkan 

Rasulullah, khususnya dalam bidang kesehatan melalui terapi Al-Qur’an, Dzikir dan 

Doa, Sholat, Puasa, Sedekah, dan Hijamah/Bekam.  

e. Membangun, mendorong, dan meningkatkan motivasi kader-kader Persaudaraan 

Muslimin Indonesia untuk merintis jalan kebaikan, jalan da’wah, melaksanakan 

sunnah, sehat dan bahagia dunia akhirat. 

f. Menciptakan calon-calon terapis thibbun nabawi (terapis kedokteran nabi) yang 

handal dan sukses. 

g. Mendorong terciptanya herbalis-herbalis Islami. 

h. Mendorong tumbuhnya klinik-klinik thibbun nabawi 

i. Mendorong terbentuknya industri-industri herbal di Indonesia 
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MODEL & STRUKTUR ORGANISASI 
 

1. Struktur Organisasi LP Thibbun Nabawi PARMUSI ini tidak sepenuhnya bersifat 

struktural organisasi mengikuti pola struktur organisasi pada umumnya termasuk 

organisasi PARMUSI, tapi diformulasikan dengan pendekatan fungsional.  

2. Model ini digunakan agar mudah dalam pengurusan izin. Izin cukup dilakukan 

ditingkat Kantor Pusat. Izin diajukan kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota dimana 

Kantor Pusat didirikan atas rekomendasi dari Kantor Departemen Agama 

Kab/Kota setempat (berdasarkan KEPMENKES RI 

No.1076/MENKES/SK/VII/2003). 

3. Model ini digunakan agar Lembaga ini lebih fungsional, mudah dalam 

managemen dan administrasinya serta agar lebih menjangkau masyarakat luas. 

Akan tetapi Lembaga ini tetap dalam koordinasi dan pengawasan Organisasi 

PARMUSI di tingkatan strukturnya masing-masing karena memiliki hubungan 

historis dan program.  

4. Hanya ada dua tingkatan struktur dalam lembaga ini sebagaimana 

lembaga/perusahaan bisnis, yakni : Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Kantor 

Pusat dikelola oleh Pengurus Pusat PARMUSI, sedangkan Kantor Cabang 

secara administratif marketing disebut “Klinik Thibbun Nabawi” di kelola oleh 

Pengurus PARMUSI sesuai tingkatannya masing-masing. 

5. Kantor Cabang LP Thibbun Nabawi PARMUSI (Klinik Thibbun Nabawi) dapat 

dimiliki oleh perseorangan kader PARMUSI atau dimiliki oleh institusi masing-

masing Organisasi PARMUSI, atau gabungan/kerjasama usaha antar 

perseorangan kader dengan institusi Organisasi PARMUSI. 

6. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang  dapat membentuk 

KANTOR CABANG LP THIBBUN NABAWI PARMUSI. Sehingga masing-masing 

Kantor Cabang yang dibentuk oleh Institusi dimasing-masing berkoordinasi 

langsung dengan Kantor Pusat. 

 
 
 
SUSUNAN PENGURUS LP THIBBUN NABAWI PARMUSI 
 
Kantor Pusat LP Thibbun Nabawi PARMUSI : 
Direktur  :  
Wakil Direktur  :  
Wakil Direktur :  
 
Kantor Cabang LP Thibbun Nabawi PARMUSI : 
Direktur/Penanggungjawab : (Pemilik/merangkap terapis) 
Terapis Wanita  :  
Terapis Laki-Laki  :  
Struktur LP Thibbn Nabawi PARMUSI (Klinik Thibbun Nabawi PARMUSI) dapat 
disesuaikan dengan besar kecilnya Kantor cabang, misalnya : dapat menambah staff 
administrasi dan keuangan, staff marketing, dll. Sesuai dengan kebutuhan dan situasi 
masyarakat setempat. 
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PROGRAM KERJA 
 
Program Kerja Kantor Pusat LP Thibbun Nabawi PARMUSI 

1. Menyelenggarakan Pelatihan Thibbun Nabawi secara terus menerus dan 

sistematis dItingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. 

2. Merintis dan mengembangkan Industri Herbal baik perkebunan herbal maupun 

Industri Pengolahan dan Pengemasan Herbal. 

3. Membentuk Pusat Data dan Informasi Thibbun Nabawi 

 
Program Kerja Kantor Cabang LP Thibbun Nabawi PARMUSI 

1. Melayani umat sebaik-baiknya dengan terapi yang diajarkan Allah SWT dan 

Rasul-Nya (terapi Al-Qur’an, Dzikir dan Doa, Sholat, Puasa, Sedekah,  

Hijamah/Bekam, dan Gaya Hidup Sehat Rasulullah (SUNNAH) lainnya). 

2. Sebelum diluncurkan sebagai Kantor cabang yang berdimesi Agama, sosial dan 

ekonomi (komersial), kantor Cabang wajib menyelenggarakan Bakti Sosial 

(Bekam Massal Gratis) yang didukung oleh Institusi PARMUSI ditingkatnya 

masing-masing. 

3. Menyelenggarakan Pengajian/Pertemuan/Da’wah terus menerus dengan Thema 

Thibbun Nabawi (Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan dan Penyembuhan 

Penyakit dengan Cara Rasulullah). 

4. Senantiasa meningkatkan kwalitas diri sebagai Terapis Thibbun Nabawi 

 
 
PENUTUP 
 Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan perjuangan  kita sehingga terbentuk 
klinik-klinik thibbun nabawi dan industry herbal islami diseluruh pelosok negeri. 
 Akhirulkalam, semoga kiranya Allah SWT merahmati dan memberkahi kita agar 
dapat memanfaatkan Lembaga Pengembangan Thibbun Nabawi Persaudaraan 
Muslimin Indonesia (LP Thibbun Nabawi PARMUSI) ini sebagai ibadah untuk kemuliaan 
umat manusia, kesehatan dan kebahagian kita semua. Aamien. 
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G. PEDOMAN SATU KELUARGA SATU PRODUK  (SKSP) 
  

 

DASAR KEYAKINAN 

 

Ajaran Islam sangat mendorong entrepreneurship bagi umatnya, karena itu bagi 

seorang muslim, jiwa kewirausahaan tersebut, seharusnya sudah menjadi bagian dari 

hidupnya. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar bekerja dan beramal,  

 

Ayat Al Qur’an tentang Spiritual Sosio Entrepreunership : 

 

 
 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan.(QS. At Taubah 9 : 105) 

  

Dalam ayat lain Allah berfirman,  
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“Apabila kamu telah melaksanakan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan 

carilah rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung” (QS. 

Al Jumuah 62:10).  

 

Hadist – Hadist tentang Spiritual Sosio Entrepreunership : 

  

”Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 persen 

pintu rezeki (H.R.Ahmad).  

 

”Sesungguhnya sebaik-baik mata pencaharian adalah seorang pedagang 

(entrepreneur)”. (H.R.Baihaqy) 

 

Dari Al-Miqdam radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

bersabda: 

“Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari 

makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan 

sesungguhnya nabi Daud ‘alaihissalam dahulu senantiasa makan dari 

jerih payahnya sendiri.” (HR. Bukhari, Kitab al-Buyu’, Bab Kasbir Rojuli wa 

‘Amalihi Biyadihi II/730 no.2072). 

 

Dan di dalam riwayat lain, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

“Tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari 

jerih payah tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, 

istrinya, anaknya dan pembantunya melainkan ia dihitung sebagai 

shodaqoh.” (HR. Ibnu Majah di dalam As-Sunan, Kitab At-Tijaroot Bab Al-

Hatstsu ‘Ala Al-Makasibi, no.2129. al-Kanani berkata, ‘Sanadnya Hasan’, 

Lihat Mishbah Az-Zujajah III/5). 

 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, 

orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.” (HR. 

Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’ Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti no. 1130) 

 

Dari Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam bersabda: 

“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para 

pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi 

amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila 

membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam 

menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan 

dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang 

kesulitan.” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu’abul Iman, Bab 

Hifzhu Al-Lisan IV/221). 
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Dari Rafi’ bin Khadij radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:  

Ada seseorang bertanya, “Penghasilan apakah yang paling baik, Wahai 

Rasulullah?” Beliau jawab: 

  عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

“Penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual 

beli yang mabrur.” (HR. Ahmad di dalam Al-Musnad no.16628) 

 

 

VISI 

 

Gerakan SKSP memiliki Visi : Terwujudnya sebagai SPIRITUAL SOSIO 

ENTREPRENEUR MUSLIM yang mampu menggerakkan roda ekonomi nasional 

melalui jaringan ekonomi Satu Kader Satu Produk (SKSP) yang dapat membentuk 

generasi yang Terpercaya, Tangguh, Mandiri, dan berakhlak Mulia”. 

 

 

MISI 

 

Untuk tercapainya Visi tersebut Gerakan SKSP membawa misi : 

4. Membentuk komunitas Spiritual Sosio Entrepreuner Muslim yang handal dan 

peka terhadap masalah sosial serta berakhlak mulia. 

5. Minimal Satu Produk Bagi Satu Kader PARMUSI, disebut; Satu Kader Satu 

Produk, disingkat SKSP.  

6. Meningkatkan peran aktif masyarakat muslim Indonesia dalam pengembangan 

produk-produk keseharian masyarakat dan industri rumahan menuju tata ekonomi 

baru yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga murah 

dan berkwalitas. 

7. Membangun etika bisnis yang Islami, sehat, perilaku yang jujur dan adil serta 

etos kerja  yang tinggi. 

 

 

RUANG LINGKUP 

 

GERAKAN SKSP memiliki ruang lingkup bidang kerja sebagai berikut :  

 

4. Pengembangan Produk 

5. Pameran  

6. Pelatihan 

7. Kemitraan Usaha dan  Pembiayaan 

 

 

STRATEGI 
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4. memasyarakatkan secara luas pentingnya GERAKAN SKSP yang berdimesi 

spiritual dan sosial. 

5. membudayakan semangat untuk berwirausaha yang terpercaya, handal, tangguh, 

dan mandiri. 

6. mendayagunakan secara optimal sumberdaya manusia dan institusi yang tersedia. 

7. Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan lembaga pembiayaan 

melalui Bank BRI Syariah 

 

 

PROGRAM UMUM 

 

9. Menyelenggarakan Pameran Produk SKSP dalam berbagai acara dan kesempatan 

baik yang diselenggarakan oleh Parmusi dan atau organisasi mitra. 

10. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon wirausaha, 

wirausaha, dan calon-calon profesional muda yang berdimensi spiritual dalam 

berbagai bidang dan jenis usaha, disertai praktek dan studi lapangan khususnya 

bagi pemula dan wirausaha mikro/kecil. 

11. Menginventarisasi  potensi produk dengan didukungan oleh, sarana,  data  dan  

informasi,  mitra kerja,  peluang  kerja, peluang usaha berdasarkan jenis dan 

keunggulan wilayah.  

12. Membentuk   unit-unit   usaha   kecil-menengah   berdasarkan keunggulan 

wilayah/daerah, dan diprioritaskan untuk yang berorientasi : - padat karya;  

substitusi import; - prospek ekspor; - dan memiliki nilai tambah khususnya dari segi 

teknologi tepat guna. 

13. Memfasilitasi pembentukan institusi-institusi usaha, Koperasi dan perintisan 

pembentukan lembaga-lembaga keuangan mikro. 

14. Menciptakan pola kemitraan guna mewujudkan implementasi sinergi antara 

lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, melalui program 

magang menjadi wirausaha. 

15. Menciptakan pola kemitraan guna mengimplementasikan kerjasama Parmusi 

dengan Bank BRI Syariah melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. 

16. Merintis dan mengembangkan kewirausahaan melalui jalinan kerjasama 

(networking) dan kemitraan usaha (aliansi strategis) yang dilandasi oleh 

profesionalisme, transparansi, dan keberlanjutan dalam berbagai peluang usaha. 

17. Pencanangan Gerakan Nasional menciptakan 10.000 Spiritual Sosio Entrepreuner 

muslim yang handal, dan memberikan penilaian, apresiasi atau penghargaan 

(award) bagi wirausaha muda yang tangguh dan sukses. 

 

STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA 

 

1. Sekretariat Nasional GERAKAN SKSP secara struktural hanya berada di tingkat 

pusat dan dibentuk oleh PP PARMUSI. 

2. GERAKAN SKSP sebagai jaringan memiliki simpul-simpul jaringan  yang 

tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota seiring dengan struktur organisasi 
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PARMUSI dengan .keanggotaan  perseorangan sebagai pengusaha/profesional 

maupun yang bersifat badan hukum misalnya koperasi, PT, CV, LKM, LKMS, 

BMT, dan sebagainya.  

3. Sekretariat Nasional dapat membentuk Sekretariat Provinsi/Daerah dalam hal 

dibutuhkan keberadaannya secara struktural organisatoris di tingkat provinsi dan 

daerah. 

4. Sistem administrasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip administrasi modem, dan 

diberi hak otonomi seluas-luasnya. 

5. Struktur Organisasi Sekretariat Nasional  terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan 

Konsultan, dan  Badan Pelaksana. 

6. Dewan Pengawas terdiri dari Pengurus Harian Pusat (PHP) PARMUSI. 

7. Dewan Konsultan terdiri dari Ketua dan beberapa anggota yang dapat bekerja 

secara individual maupun tim, dipilih dari ahli ekonomi, ahli perdagangan, 

pengusaha yang sukses dan berpengaruh. 

8. Badan Pelaksana terdiri dari Direktur dan 2 (dua) orang Wakil Direktur. Dipilih 

berdasarkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan organisasi jaringan, ia harus 

berpengalaman dalam mengelola organisasi usaha dan mampu 

mengimplementasikan program-program yang telah disusun bersama antara 

Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Dewan Konsultan.  

9. Periodisasi/masa jabatan  pengurus tidak ditentukan dalam  kurun waktu 

tertentu. 

10. Struktur dan Mekanisme Kerja yang belum diatur dapat dirumuskan tersendiri 

berdasarkan kebutuhan, efisiensi, dan efektifitas gerakan oleh Sekretariat 

Nasional. 

 

PENUTUP 

Upaya untuk mensukseskan pemberdayaaan kewirausahaan dan menciptakan pekerja 

yang handal dan profesional pada dasarnya berpijak pada asumsi dan keyakinan 

bahwa kinerja seseorang atau kelompok merupakan hasil akhir atau resultante dari tiga 

unsur yang selalu berintegrasi, ketiga unsur yang berintegrasi tersebut, adalah : 

kemauan, kemampuan, dan kesempatan. 

GERAKAN SKSP  adalah mediator dan wadah untuk mengintegrasikan ketiga unsur 

tersebut, karena disadari bahwa ada banyak soal yang menghambat semangat etos 

kerja, sehingga banyak sekali tenaga produktif tidak dapat termanfaatkan secara 

optimal, dan kebanyakan umat yang bergerak di sektor usaha mikro, dan kecil tidak 

dibina secara sungguh-sungguh dan tepat sasaran oleh pemerintah. 

Oleh karena itu, PARMUSI melakukan gerakan secara sistematis dan terintegrasi 

dengan kader, berkarya dengan semangat kebersamaan dan etika bisnis yang islami. 

 


