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PENGANTAR BUKU 
Nomor : 315/A/Sek/PP/08/1439 

 

Atas berkat Rahmat Allah, PP PARMUSI menyusun Pedoman Da’wah ini sebagai bagian 
penting untuk mempercepat terselenggaranya program da’wah ke seluruh Indonesia. 
Pedoman ini lebih dikhususkan untuk kebutuhan para Da’i Pembina dan Da’i Pengelola, 
baik ditingkat Pusat maupuan tingkat wilayah/daerah.  
 
Dimaksudkan agar sebagai Pembina dan Pengelola, menerapkan derap langkah yang 
sama, irama dan rujukan yang sama dalam membina dan mengelola pelatihan da’i. Oleh 
karena itu, kepada Da’i Pembina dan Da’i Pengelola, Pedoman ini harus terus menerus 
dibaca, direnungkan, dan diamalkan. 
 
Isnya Allah jika kita konsisten dan disiplin dalam mengamalkan substansi Pedoman Da’wah 
PARMUSI ini, akan lahir generasi baru para da’i pelaksana, yang Allah mencintai mereka 
dan mereka pun mencintai-Nya, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang 
beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan 
tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela.   
 
Semoga Allah Yang Maha Mengetahui dan Mahaluas Pemberian-Nya, berkehendak untuk 
menganugerahkan karunia-Nya kepada kita.   

Billaahit Taufiq wal Hidaayah.  

    Jakarta, 14 Sya’ban 1439 H 

    30 A p r i l 2018 M 
 

PENGURUS PUSAT PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA (PP PARMUSI) 

 

 

 
 

Drs. H. Usamah Hisyam 
Ketua Umum 

  Ir. Abdurahman Syagaff 
Sekretaris Jenderal 
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Hasil Sidang Komisi Mukernas II PARMUSI 
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Hasil Sidang Komisi Mukernas II PARMUSI 
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Hasil Sidang Komisi Mukernas II PARMUSI 
9 Merupakan bagian dari Lampiran Ketetapan Mukernas II PARMUSI No. 003/KPTS/Mukernas II/10/2016 tentang Hasil-
Hasil Sidang Komisi Mukernas II PARMUSI 
10 Merupakan Tugas dan Kewajiban Dai Pengelola dari Tiap Kecamatan. 
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Bismilaahhirrahmaanirrahiem 
 

I. MUKADDIMAH 

 

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-

Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan 

kita, barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, 

dan barangsiapa  yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. 

Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah 

semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad 

Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. 

 

A’udzubillaahi minasysyaithaanirrajiem 

 

 

 

Orang-orang Arab (badui) itu berkata: “kami telah beriman." Katakanlah: “kamu belum 

beriman, tapi katakanlah : “kami telah Islam”, karena iman itu belum masuk ke dalam 

hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi 

sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.“ QS.49 (Al-Ĥujurāt) : 14. 
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QS.49 (Al-Ĥujurāt):15 - Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-

orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak 

ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan 

Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. 

  

  

 

 

 

QS.22 (Al-Ĥaj):78 - Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu 

dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah 

menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al 

Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi 

saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik 

Pelindung dan sebaik-baik Penolong. 
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10 Janji Allah yang akan di berikan kepada orang beriman di dunia : 

  
1. Allah SWT berjanji akan menolong orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman 

Allah SWT, "... Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang 
beriman." (QS. Ar-Ruum: 47). 

 
2. Diberikan advokasi atau pembelaan (ad-difa'). Allah SWT berfirman, ”Sesungguhnya 

Allah membela orang-orang yang beriman...” (QS. Al-Hajj:38). 
 

3. Mendapatkan perlindungan kasih sayang (Al-wilayah). Allah SWT berfirman, ”Allah 
Pelindung orang-orang yang beriman.... ” (QS. Al-Baqarah: 257). 

 
4. Ditunjukkan kepada jalan yang benar (Al-hidayah). Didasarkan firman Allah SWT, ”... 

Sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang- orang yang beriman 
kepada jalan yang lurus. ” (QS. Al-Hajj: 54). 

 
5. Orang-orang kafir tidak akan diberikan jalan untuk memusnahkan mereka dari muka 

bumi (adamu taslithiil kafirin). Allah SWT berfirman, "Dan Allah sekali-kali tidak akan 
memberi jalan kepada orang-oriing kafir.” (QS. An-Nisa.i : 141). 

 
6. Diberikan kekuasaan di dunia dan diberikan kemapanan dalam segala bidang. Allah 

SWT berfirman, "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan 
menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah meiyadikan berkuasa 
orang-orang sebelum mereka, dan sungguh Dia akan meneguhkan (memberikan 
kemapanan) agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka.” (QS. An-Nuur; 55). 

 
7. Keberkahan dari langit dan bumi, seperti sumber daya alam yang melimpah serta 

rezeki yang lezat (Al-barakah dan ar-rizqu ath-thayyib). Allah SWT berfirman, "Jikalau 
sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." (QS. Al-A'raaf: 96). 

 
8. Kemuliaan dan kejayaan (Al-izzah). Allah SWT berfirman, ”Padahal kekuatan 

(kemuliaan) itu hanyalah bagi Allah bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang yang 
berinar (mukmin).” (QS. Al-Munafiquun: 8). 

 
9. Kehidupan yang baik (al-hayah ath-thayyibah) Allah SWT berfirman, "Barangsiapa 

mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, 
maka sesungguhnya Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik." (QS. An- 
Nahl: 97). 

 
10. Diberikan kemenangan (Al-fAth). Allah SWT berfirman, ”Mudah-mudahan Allah akan 

mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya) atau suatu keputusan dari sisi-
Nya.." (QS. Al-Maa'idah: 52). 

  
Dengan janji-janji yang menggiurkan tersebut tentu kualifikasi (penyeleksian) orang-
orang yang dikategorikan sebagai memiliki keimanan sangat ketat. Jika tidak, tentulah 
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banyak orang, bahkan semua orang, yang akan mengaku-aku diri sebagai orang 
beriman. 
Untuk menghindari ini dan untuk mengukur pula seberapa kadar keimanan manusia, 
dilakukanlah proses tes terlebih dahulu, tes keimanan, sebagaimana tes ini dilakukan 
terhadap generasi-generasi dahulu. 
  
Allah SWT berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja 
mengatakan, 'Kami telah beriman,’ sedang mereka belum diuji ? Sesungguhnya Kami 
telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah 
mengetahui orang- orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang- orang 
yang dusta.” (QS. Al-'Ankabuut: 2-3) 
 

Menjadi seorang Da’i sesunggguhnya melekat pada setiap muslim, yang salah satu 

tugasnya adalah melaksanakan tugas dakwah. Tugas dakwah sesungguhnya bukan 

soal berat atau ringan tapi sebuah kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang 

beriman, karena meneruskan risalah yang dibawa Rasulullah Shallallaahu “Alaihi 

Wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 110  :  

 

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن  هِ ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاللَـّ  

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah.” 

Menjadi umat terbaik hanya bisa dilakukan dengan dakwah. Dakwah dengan 

menjalankan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. 

Menjadi umat terbaik karena dunia ini berisi orang-orang beriman. Orang beriman itu 

ibarat tanaman yang tumbuh subur, dan tanamannya menghasilkan buah-buahan, 

menjadi rezeki bagi lingkungannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur’an Surat 

Ibrahim ayat 24-25 :  
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“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang 

baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, (QS. 

14:24) pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Allah 

membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. 

(QS. 14:25). 

 

Oleh karena itu, PP PARMUSI memandang, apapun profesi atau pekerjaan seorang 

muslim, tugas dakwah tidak boleh dia tinggalkan. Setiap muslim berkewajiban 

menyampaikan dakwahnya sesuai dengan kemampuannya dan atau menjadi teladan 

dalam sikap dan kepribadiannya sesuai dengan prinsip akhlakul karimah.   

Di dalam sebuah hadits Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam memerintahkan setiap 
muslim untuk menghilangkan kemungkaran sesuai dengan kemampuannya; 

 “Barangsiapa diantara kalian yang melihat kemunkaran, hendaknya dia merubah 

dengan tangannya, kalau tidak bisa hendaknya merubah dengan lisannya, kalau tidak 

bisa maka dengan hatinya, dan yang demikian adalah selemah-lemah iman.” (HR. 

Muslim). 

Hadist tersebut mengisyaratkan kepada kita hendaknya perubahan itu dilakukan secara 

maksimal dengan tangannya, jika tidak mau dikatakan lemah imannya, yang hanya 

melakukan dengan hatinya, atau kategori pertengahan, yakni dengan lisan. Inilah yang 

dilakukan oleh seorang Da’i, minimal ia lakukan dengan lisannya. 

Namun PP PARMUSI berkehendak, da’i PARMUSI adalah da’i yang memiliki kwalifikasi 

khusus untuk mencapai usaha maksimal, yang kami sebut Da’i Mujahid, da’i dengan 

kualitas mujahid. Tidak semua da’i adalah mujahid, tapi seorang mujahid pasti juga 

seorang da’i. Mujahid adalah orang yang berjuang menegakkan kalimat tauhid, 

sedangkan kegiatan berjuang menegakkan kalimat tauhid disebut jihad. 

Jihad adalah anugerah yang diberikan Allah kepada orang Islam yang beriman. Bahkan 

berjihad merupakan syarat disebutnya seseorang sebagai orang yang beriman. Orang 

Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti orang Islam. 

 

 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya 

(beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 

mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka 

itulah orang-orang yang benar”. QS.49 (Al-Ĥujurāt):15   

Tidak semua orang beriman diberi kesempatan melakukan jihad, karena orang yang 

berjihad dipilih oleh Allah Subhaanahwu Wa Ta’ala.  

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia 

telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai 

kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) 
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ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi 

saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-

baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”. QS.22 (Al-Ĥaj):78 

Jihad adalah kemuliaan, tujuan utama jihad adalah tegakknya kalimat tauhid diseluruh 

penjuru dunia dan menyelamatkan manusia dari penyesalan akhirat. Dalam Islam, Jihad 

adalah amalan yang utama. Jihad adalah tonggak terciptanya keadilan dan kejayaan 

Islam dan kaum Muslimin di muka bumi. Dengan jihad, dunia akan damai dan makmur. 

Dan dengan Jihad, Islam akan Berjaya, dan Ummat Islam akan berwibawa. 

 

II. HISTORIKAL DAN TUJUAN PARMUSI11 

 

 

  

 

 

 

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) 

 

 
11 Merupakan bagian dari Lampiran Ketetapan Muktamar III PARMUSI No.05/TAP/MUKT-

III/PARMUSI/V/1436 Tentang Pedoman Organisasi Persaudaraan Muslimin Indonesia. 
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 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 

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

 
12 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). 

http://id.wikipedia.org/wiki/7_November
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
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merupakan federasi dari empat organisasi Islam masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), 

Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia.13 

Adapun Masyumi dimaksud14 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 Indonesia15 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 4.982 

ranting, dengan jumlah anggota tercatat mencapai 10 juta orang.16 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. 

 
13 Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah, Bandung: Mizan, 1996 
14 Dalam Kongres Umat Islam waktu itu sempat terjadi perdebatan sengit tentang nama Masjumi karena mengingatkan 
pada masa Jepang terdapat Masyumi hasil mereduksi MIAI. 
15 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, Bandung: Mizan, 2000, hal. 51 

16 M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut, Jakarta: CV Rajawali, 1983, hal 68 

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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 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.17  

 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.  

 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 
 

17 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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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.18 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. 

 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. 

 
18 Nurcholish Madjid, Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Muhamad Roem,Jakarta: Jambatan, 1997, hal 76 
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 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 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 

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
http://id.wikipedia.org/wiki/Syafrudin_Prawiranegara
http://id.wikipedia.org/wiki/Syafrudin_Prawiranegara
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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.19 

 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. 

 
19 Zulfikar Ghazali, dkk, Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo, Jakarta: 
Depdikbud IDSN, 1998 
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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.20 

Kuatnya etika para pemimpin Masyumi membuat mereka banyak dikagumi, sebagai 

pemimpin dan politisi berwatak, berkarakter, berkepribadian, sekalipun bagi mereka 

yang sangat kritis terhadap Masyumi.21 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. 

 
20 Opcit, hal 76 
21 Ibit, hal 78 
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 Terpilihnya Pak Roem dalam Muktamar I PARMUSI, telah melahirkan harapan Baru. 

Sayangnya Pemerintah Orde Baru, segera kembali menghalangi dan ingkar terhadap 

janji awalnya.22 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, 

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

karakter dan integritas tinggi. 

 

Tantangan Perubahan 

 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 
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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,  

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 Hijrah23,  
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. 

 

 
23 diolah dari sumber tulisan saudara H. Ade Khalifah di http://www.dakwatuna.com/author/ade-

khalifah/#axzz3LwjG2n2F.   

http://www.dakwatuna.com/author/ade-khalifah/#axzz3LwjG2n2F
http://www.dakwatuna.com/author/ade-khalifah/#axzz3LwjG2n2F
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 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 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. 

http://www.dakwatuna.com/topik/Ramadhan/
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 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) 

 

 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 
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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. 
 

 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 
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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 
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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) 

 

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 
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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, 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. 
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 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: 

 

“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) 
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“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.  

- 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. 
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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 

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. 
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(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 senin 

kamis atau Puasa Nabi Daud; (9) Bergaya hidup Rasulullah (makan, minum, tidur, 

berpakaian, berumah tangga, bertetangga, dll). 
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 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. 

 

III. MEMPERKOKOH PANCASILA DAN NKRI DENGAN KEWAJIBAN UMMAT 

MENJALANKAN SYARIAT ISLAM24 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiem. Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 

Yang saya muliakan, para alim ulama, pimpinan ormas, para tokoh pergerakan islam 

tingkat nasional, pimpinan lembaga tinggi negara, para anggota DPR/DPD RI dari lintas 

fraksi. 

Yang saya hormati Pimpinan dan para anggota Majelis Majelis Syariah, Majelis 

Penasehat, Majelis Pakar Parmusi tingkat Pusat. 

Yang saya cintai dan banggakan, Pengurus Harian Pusat, Lembaga Dakwah, Lembaga 

Bantuan Hukum, Lembaga Bela Negara, Pimpinan Wilayah, para ustadz dan dai 

perbatasan Parmusi dari berbagai daerah yang berkesempatan hadir pada malam hari 

ini. 

 

Puji syukur tak hentinya-hentinya kita hanturkan kehadirat Allah SWT atas nikmat islam, 

nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga malam hari ini kita 

sama-sama dapat hadir pada peringatan Milad ke-18 organisasi sosial kemasyarakatan 

Islam Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), yang mewarisi nilai-nilai 

perjuangan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) , partai islam peserta Pemilu 1971 yang 

merupakan reinkarnasi Partai Masyumi yang dibubarkan pemerintah Orde Lama pada 

tahun 1960. 

Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Besar 

Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, semoga syafaatnya senantiasa 

mengiringi ummat Islam hingga akhir hayat. 

 

Memasuki usia ke-18 tahun ormas ini, dan usia 50 tahun bila dihitung sejak kelahiran 

Badan Amal Muslimin Indonesia yang melahirkan Partai Muslimin Indonesia, ijinkan 

saya mengingatkan kembali, bahwa tujuan organisasi yang harus kita perjuangkan 

bersama-sama adalah, “terwujudnya masyarakat madani yang islami, baik lahir dan 

batin untuk mendapatkan ridho Allah SWT”, belum lah tercapai.  

Karena itu, Pengurus Pusat PARMUSI memandang, untuk mempercepat tercapainya 

tujuan organisasi, tema Milad ke-18 ini harus segera dapat kita wujudkan bersama-

 
24 Pidato Ketua Umum PP PARMUSI Drs. H. Usamah Hisyam pada acara Pembukaan Silaturahmi Nasional Ulama dan Da’i 
Perbatasan PARMUSI dan Mukernas III PARMUSI dalam rangka Milad ke 18 PARMUSI tanggal 26 September 2016 Di 
Masjid At-Tiin Jakarta.  
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sama, yakni “Memperkokoh Pancasila dan NKRI dengan Kewajiban Ummat 

Menjalankan Syariat”.  

 

Para alim ulama, para ustadz, para dai, para tokoh pergerakan Islam yang saya 

muliakan, 

 

Menurut pengamatan Ketua Umum, hari ini kita menghadapi sebuah dilema besar.  

Pada satu sisi, kebangkitan ummat islam – orang per orang – untuk melaksanakan nilai-

nilai yang terkandung di dalam syariat  Islam semakin meluas. Lihat saja, jamaah subuh 

yang mendatangi masjid-masjid terus meningkat, bahkan belakangan terdapat Gerakan 

Indonesia Shalat Subuh (GISS) berjamaah di Masjid ; syiar Islam melalui medsos kian 

marak, jumlah jamaah umroh dan jamaah haji terus meroket, majelis-majelis taklim 

tumbuh subur di seantaro negeri, demikian pula sekolah-sekolah berbasis Islam serta 

pondok pesantren semakin diminati masyarakat, dan seiring dengan merebaknya jasa 

perbankan syariah, tumbuh pula para pelaku ekonomi syariah. 

Tetapi pada sisi lain, di tengah-tengah maraknya syiar islam tersebut, muncul sebuah 

fenomena yang sangat ironis. Gerakan struktural dari sejumlah institusi, baik 

infrastruktur politik maupun suprastruktur politik untuk menjauhkan Negara dari ajaran-

ajaran Islam semakin menjadi-jadi. Bahkan belakangan ini ada upaya untuk membangun 

stigma di tengah-tengah masyarakat, bahwa ada segolongan ummat Islam yang 

intoleran, anti bhineka tunggal ika, tidak Pancasilais, bahkan radikal. Radikalisme 

cenderung diarahkan hanya terhadap kegiatan segolongan aktifis islam yang dinilai garis 

keras, padahal sesungguhnya radikalisme juga tumbuh di luar golongan islam. 

Menurut pengamatan Ketua Umum, fenomena tersebut muncul, akibat sejumlah elit 

Negara gagal paham dalam menempatkan “nilai-nilai syariat Islam” dalam konteks 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berlandaskan Pancasila 

dan UUD 1945, sehingga “syariat Islam” yang sesungguhnya merupakan ruh dari 

kalimat tauhid ilallah : yakni sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, justru 

dijadikan momok bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Menghadapi dilema tersebut sikap Parmusi sangat tegas dan terang benderang. 

Sebagai ummat islam, tak ada ajaran atau nilai-nilai lain yang harus kita anut, taati, dan 

patuhi, kecuali menjadikan Al Qur’an sebagai pedoman hidup yang kita yakini bersama. 

Sebagaimana firman Allah SWT  :  

 

 

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa  

(Al Baqorah:2) 

 

Bahkan Allah SWT menegaskan pula: 

http://2.bp.blogspot.com/-EuwmSVqje7E/VMhaLK8FJFI/AAAAAAAAAf0/0sv6xkqYIiU/s1600/2_2.png
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[20:100] Barangsiapa berpaling dari pada Al qur'an maka sesungguhnya ia akan memikul 

dosa yang besar di hari kiamat, 

 

Mukadimah yang menjadi landasan ideologis dan konstitusional Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia secara tegas menyebutkan, “Atas berkat dan rahmat 

Allah Yang Maha Kuasa…’ Artinya apa?  Kemerdekaan Republik Indonesia diyakini oleh 

the founding fathers negara tercinta ini atas keyakinan terhadap anugerah Allah SWT, 

sehingga menempatkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, 

yang menjadi keimanan ummat Islam. Karena memang kebangkitan perjuangan menuju 

revolusi kemerdekaan RI dimotori oleh para mujahid dan suhada serta para tokoh dan 

ulama pergerakan revolusi sebagai golongan mayoritas, yang merebut kemerdekaan 

Indonesia dari tangan penjajah. 

Dengan demikian, ideologi yang menjadi dasar Negara pun yakni Pancasila, bersumber 

dari pemikiran nilai-nilai religius yang dikembangkan oleh para ulama dengan 

menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ruh daripada sila-sila lainnya.  

Artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa yang ditempatkan teratas sebagai sila pertama, 

sekaligus merupakan kalimat tauhid Illallah, menjadi ruh atau sumber segala sumber 

nilai-nilai yang menyemangati dan melandasi  sila-sila berikutnya, baik kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Dalam pengertian lain, seluruh penjabaran sila daripada Pancasila tidaklah boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Demikian pula seluruh perangkat hukum Negara, apakah itu UUD maupun UU dan 

peraturan lainnya, harus tetap menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ruh 

yang menjiwai kehadiran Negara. Singkat kata, seluruh perangkat perundang-undangan 

itu, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

Dengan demikian, nilai-nilai Illahiah, harus menjadi sumber segala sumber dalam 

menata sikap dan perilaku  di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Pancasila sebagai dasar negara bukanlah pedoman hidup ummat islam. Karena 

pedoman hidup ummat islam adalah Al Quran dan As Sunnah, yang hanya dapat 

ditegakkan dengan mewajibkan ummat Islam Indonesia melaksanakan syariat islam, 

yang dibangun melalui tiga fondasi utama, yakni iman (aqidah), islam (syariat), dan 

ihsan (akhlak). Dengan demikian, Negara tidak boleh dipisahkan dari ajaran-ajaran 

agama. Dalam konteks Indonesia, Negara tidak boleh dipisahkan dari ajaran-ajaran 

Islam sebagai agama yang rahmatan lilalamin. 
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Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah konsensus nasional, untuk mengatur 

sistem ketatanegaraan di dalam penyelenggaraan negara dengan penduduk heterogen 

yang bernama Indonesia, di mana ummat islam menjadi golongan mayoritas bangsa.  

Oleh sebab itu, dalam majelis silaturahim nasional ulama dan dai perbatasan ini, Ketua 

Umum hendak menegaskan,  Pancasila adalah produk nyata toleransi ummat islam 

Indonesia di dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

atau disebut dasar  negara / ideologi negara. Pancasila juga merupakan bukti nyata 

toleransi ummat islam Indonesia di dalam menghargai dan menghormati bhineka tunggal 

ika yang menjadi sesanti Negara. 

 

Hadirin sekalian, 

Kita semua mengetahui, ketika bangsa ini memasuki masa kritis sepanjang tahun 1949 

di dalam melaksanakan sistem ketatanegaraan yang nyaris melumpuhkan sendi-sendi 

kehidupan persatuan berbangsa dan bernegara pada era Republik Indonesia Serikat, 

Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen RIS, Bapak H. Muhammad Natsir, dalam pidato di 

parlemen pada 3 April 1950, justru tidak setuju Irian Barat tidak dimasukkan ke dalam 

RIS. Beberapa bulan sebelumnya, dua tokoh pergerakan Islam, Natsir dan Haji Agus 

Salim menolak hasil Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 

pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Bahkan Natsir menolak jabatan Menteri 

Penerangan, dan memilih konsentrasi sebagai Ketua Fraksi Masyumi di parlemen. 

Oleh sebab itu, setelah berkeliling Indonesia untuk menyerap aspirasi rakyat, dalam 

pidato di parlemen, Natsir memberikan solusi bangsa dengan menawarkan terbentuknya 

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang dikenal dengan istilah Mosi Integral 

Natsir, yang kemudian dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia Bung Karno.  

Dengan NKRI, bangsa Indonesia bisa tetap bersatu dari Sabang sampai Merauke, dari 

Aceh sampai Irian Jaya atau Papua, dengan berbagai rumpun suku, agama, dan ras. 

Bahkan Muhammad Natsir ditetapkan sebagai Perdana Menteri pertama di Republik ini 

periode 1950-1951.  Atas jasanya terhadap Negara tersebut, pak Natsir ditetapkan 

sebagai pahlawan nasional di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 

2008. 

Atas fakta sejarah tersebut, Ketua Umum hendak menegaskan kepada saudara-saudara 

sekalian, bahwa Penyelamat dan pemersatu bangsa yang bernama NKRI adalah kita, 

bukan mereka. Dengan demikian, pemegang jasa terbesar atas terbentuknya NKRI 

adalah Kita, bukan mereka. Kitalah yang telah terbukti merebut, mempertahankan, 

membangun dan mempersatukan NKRI, bukan mereka. Takbir. 

Oleh karena itu, kita tak perlu lagi didikte soal toleransi, karena sejak awal kemerdekaan 

kita sudah membuktikan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Karena islam mengajarkan dan sangat menghormati nilai-nilai ukhuwah 

islamisyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwah basariah (persaudaraan sesama 

manusia), dan ukhuwah wathaniah (persaudaraan sesama anak bangsa). Islam adalah 

agama yang beradab, agama yang berakhlaq, agama yang rahmatan lil alamin. 
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Karena itu, bilamana dalam satu tahun terakhir ini ada yang hendak menyudutkan 

ummat Islam Indonesia, seakan-akan intoleran dan anti bhineka tunggal ika, itu adalah 

hoax. Itu adalah fitnah. Karena fakta sejarah menunjukkan: justru ummat islam 

Indonesia yang mampu mewujudkan dan menjunjung tinggi toleransi kehidupan antar 

ummat beragama, dan menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam bhineka tunggal 

ika.  

Kita meyakini, mereka bukannya tidak mengerti fakta sejarah kebangsaan tersebut, tapi 

memang cenderung berkehendak mengaburkan fakta sejarah, untuk memecahbelah 

umat dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini.  

Kini, tugas kita untuk mempertahankan keutuhan NKRI semakin berat, karena upaya-

upaya kita untuk itu, faktanya bisa diputarbalikkan, sehingga ancaman kriminalisasi, 

menghantui para ulama dan aktivis pergerakan. Tujuannya cuma satu: mereka hendak 

mengambil alih nakhoda kapal besar yang bernama NKRI yang sudah kita bangun 

dengan susah payah. Karena itu, bagi Parmusi tidak ada pilihan lain, kita harus bangkit 

agar nakhoda kapal besar ini tetap berpihak kepada ummat, berpihak pada kepentingan 

bangsa, bukan pada kepentingan asing, dan NKRI tidak terkoyak-koyak. Takbir. 

 

Para alim ulama, tokoh-tokoh pergerakan Islam, serta hadirin yang saya hormati, 

 

Dalam rangka mewujudkan perjuangan dan cita-cita organisasi, dalam pidato Milad ke-

17 Parmusi 30 September 2016 lalu, saya telah menegaskan, seluruh kader Parmusi di 

mana pun berada, wajib meninggikan kalimat tauhid ilallah,  untuk memenangkan 

islam. 

 

Komitmen tersebut tentu tidak lah mudah dilaksanakan. Diperlukan sebuah spirit, tekad, 

dan kesungguhan kita semua dalam berjihad di jalan Allah. Seperti firman Allah SWT:  
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[22:78] Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu 

dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) 

telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) 

dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu 

semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, 

tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, 

maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik Penolong. 

 

 

Dalam konteks itulah, melalui kesempatan ini ijinkan Ketua Umum melaporkan, 

mengapa Parmusi mengambil peran signifikan dalam Aksi Bela Al Qur’an Al Maidah 51 

yang berlangsung sekitar 10 bulan. Semata-mata dilandasi oleh niat tulus ihlas untuk 

bersikap teguh serta mewujudkan ketaatan terhadap Allah SWT. Bukan ketaatan kepada 

penguasa di muka bumi. Semata-mata untuk melaksanakan komitmen organisasi yakni 

meninggikan kalimatullah, memenangkan islam, dengan berbagai konsekuensinya.  

 

Terus terang, bagi Ketua Umum pribadi, yang saat itu baru satu tahun menjadi nakhoda 

organisasi ini, bersikap seperti itu memang tak mudah. Sulit dipungkiri, Parmusi sebagai 

organisasi terbuka dengan tagline “Connecting Muslim”, secara internal harus 

menghadapi sebuah realita, bahwa terdapat beberapa kader yang juga menjadi anggota 

sejumlah partai politik, yang justru partainya mendukung penista Al Quran. Tetapi harus 

dipahami, sejumlah kader Parmusi tersebut, secara pribadi tetap berpegang teguh pada 

arah kebijakan Parmusi, dan secara personal tidak ikut-ikutan pro aktif mendukung 

penista agama.  

Sedangkan secara eksternal, Parmusi harus berhadap-hadapan dengan elit politik 

Negara yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Bahkan, pasca aksi 411, atau 

menjelang Aksi 212 awal Desember 2016, ada kekuatan elit kekuasaan yang secara 

terang-terangan mengancam Ketua Umum Parmusi : bila Parmusi terus terlibat dan 

mengibarkan bendera dalam aksi-aksi melawan penista agama, maka dalam satu pekan 

berikutnya, sumber ekonomi Ketua Umum akan dimatikan, untuk melumpuhkan 

pergerakan Parmusi. Padahal, Ketua Umum Parmusi hanya seorang pengusaha kelas 

menengah, pemilik sejumlah media cetak dan online, lembaga riset dan survei, serta 

usaha marketing communication, yang usahanya sama sekali tidak berhubungan 

dengan pemerintahan, apalagi APBN. Seluruh biaya Parmusi dalam aksi bela Al Quran 

pun seratus persen murni datang dari infak para pengurus dan kader, termasuk hasil 

lelang lukisan berbagai Aksi Bela Islam. 

Terhadap tekanan itu semua, atas dukungan moral para tokoh senior, cendekiawan  dan 

alim ulama di Majelis-Majelis Parmusi, serta soliditas rekan-rekan Pengurus Harian, 

Departemen, Lembaga Dakwah, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga Bela Negara, 

dalam rapat Pimpinan Pusat Parmusi, Ketua Umum Parmusi memutuskan, bahwa 
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ketaatan Parmusi hanya kepada kalimat tauhid illallah, bukan kepada kekuasaan. 

Semua sumber rizki hanya datang dari Allah SWT. Takbir… 

Berangkat dari situlah, sebagai bentuk niat sungguh-sungguh meninggikan kalimat Allah, 

sekalipun dianggap sikap perlawanan, Pimpinan Pusat justru menghidupkan dan melatih 

500 kader di seputar Jabodetabek untuk memperkuat Lasykar Parmusi. Karena 

organisasi Parmusi ini harus memiliki militansi. Militansi itu adalah ruh jihad fisabilillah. 

Kita harus konsekuen terhadap semua upaya untuk menegakkan izzul islam wal 

muslimin. Karena organisasi kita berazaskan Islam. Organisasi kita harus dan wajib 

memuliakan Allah SWT, termasuk firman-firman-Nya.  

Dalam konteks ini, saya mengingatkan seluruh jajaran pengurus dan kader PARMUSI di 

mana pun berada di semua tingkatan,  jangan kita pandai berpidato mengutip ayat-ayat 

suci Al Quran dengan fasih, tetapi pada saat bersamaan, sikap, kebijakan dan perilaku 

atau akhlak kita bertentangan dengan firman Allah SWT. Itu namanya, antara ucapan 

dan tindakan berbeda. Ini tak boleh disepelehkan dengan kata “itu siasah”. Karena 

aqidah islamiyah itu bukan siasah, tetapi esa, hanya ketaatan kepada Allah SWT.  

Bilamana tidak sanggup, maka jangan lagi membawa azas islam, memakai simbol-

simbol Islam.  

Alhamdulillah, tidak demikian dengan kader-kader Parmusi. Dalam mnghadapi Aksi Bela 

Al Maidah 51, Mereka justru mengikuti pelatihan lasykar yang berlangsung di kaki Bukit 

Gunung Salak, Ciawi, Bogor selama lima pekan. Secara bergantian, mereka bertugas 

penuh mengawal 23 kali Sidang Penista Agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

yang digelar di Kementerian Pertanian, serta tujuh Aksi Bela Al Quran lainnya, bersama 

berbagai komponen ummat Islam, hingga penista Al Quran dihukum penjara oleh 

pengadilan.  

Sebagai sikap itiqomah terhadap ikhtiar kita untuk meninggikan kalimatullah, 

memenangkan islam, pada tanggal 3 Maret 2017 Pengurus Pusat Parmusi dengan 

memberi kuasa kepada Rumah Perdamaian untuk Keadilan PARMUSI (Rumah PK 

PARMUSI) yang dipimpin oleh Ibu Srimiguna, SH, MH,  dan koordinator Pengacara 

saudara Rahman Mursanto, SH, MH beserta tim pengacara PARMUSI lainnya, 

memutuskan, menggugat Presiden Republik Indonesia di Pengadilan Tata Usaha 

Negara (TUN), agar segera Mencopot Gubernur Tersangka Basuki Tjahya Purnama, 

karena keberadaannya sebagai gubernur bertentangan dengan Undang-undang. 

Walaupun sehari setelah kami daftarkan, ada tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk 

segera mencabut gugatan tersebut, alhamdulillah, tekanan tersebut membuat kami 

justru semakin bersemangat dan Istiqomah...!!   

Dalam persidangan di PTUN ini yang berlangsung sekitar tiga bulan, pada18 Mei 2017 

permohonan Parmusi ditolak PTUN. Beberapa pekan sebelum putusan diambil Majelis 

Hakim PTUN, pada 9 Mei 2017 Pengadilan Negeri telah memutuskan Ahok bersalah, 

dan dikenakan hukuman penjara dua tahun.  Takbir 

 

 

Para ulama, para tokoh pergerakan Islam, hadirin sekalian, 
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Gugatan Parmusi terhadap Presiden Republik Indonesia harus kita petik maknanya, 

bahwa Parmusi adalah organisasi sosial dakwah independen, yang tidak boleh bersikap 

pragmatis, dan tidak boleh bersikap banci, ketika organisasi ini harus diperhadapkan 

dengan ketaatan dan  kepatuhan kita terhadap Allah SWT, siapapun kelak yang 

melanjutkan estafeta kepemimpinan organisasi ini. Tidak boleh, karena kita hendak 

mempertahankan suatu jabatan yang ditetapkan penguasa, lantas kita mengalahkan 

ketaatan kita terhadap Al Quran, terhadap firman-firman Allah. Ingat, yang demikian itu 

bukan karakter kader-kader militan Parmusi. 

Sebaliknya, gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia tersebut juga untuk 

mengingatkan sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua, para pengurus, 

terutama kepada generasi penerus, agar istiqomah dalam perjuangan organisasi. Siapa 

pun penguasa di berbagai tingkatan di negeri ini, bila mana melakukan pelanggaran 

hukum, apalagi kemudian melecehkan Kitabullah, kader-kader Parmusi harus tampil 

“melawan”  untuk memperingatkan dan meluruskan kekuasaan melalui proses 

konstitusional. 

Sesungguhnya sikap dan posisi Parmusi terhadap kekuasaan pemerintahan yang kita 

laksanakan, bercermin terhadap sikap keteladanan tokoh legendaris Masyumi, Bapak 

H.M. Natsir, Kasman Singodimedjo, Sjafrudin Prawiranegara, yang kita cintai bersama.  

Ketika rezim pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto semakin jauh menggunakan 

falsafah negara Pancasila untuk menekan dan mengancam lawan-lawan politiknya, 

terutama lingkaran kekuasaannya yang kian menjadi-jadi mendzalimi ummat Islam di 

penghujung dekade 1970-an, maka pada 5 Mei 1980 mereka turut menadatangangani  

Petisi 50 bersama mantan Gubernur Jakarta Letjen Mar (purn) Ali Sadikin dan mantan 

Pangdam III Siliwangi Mayjen (Purn) H.R Dharsono, sebagai ungkapan keprihatinan 

terhadap Presiden yang disampaikan kepada Parlemen.  

Sejatinya, dengan kekuatan ummat Islam, yang bersatu dengan kekuatan para pengikut 

lima puluh tokoh penandatangan Petisi 50, baik dari lingkungan purnawirawan militer 

dan golongan nasionalis, ketiga tokoh Masyumi tersebut dapat bergerak memobilisasi 

ummat untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintahan. Tetapi hal itu sama sekali tidak 

dilakukan, karena berbagai pertimbangan strategis konstitusional, termasuk 

keselamatan ummat, bangsa, dan negara, sekalipun pada akhirnya mereka harus 

menerima konsekuensi dikucilkan oleh kekuasaan. 

Kita juga harus belajar dari keberanian Nabi Musa dan Nabi Harun sebagaimana 

dilukiskan dalam firman Allah SWT di dalam surat Thaaha, ketika mereka harus 

meluruskan dan meyakinkan Raja Firaun yang dzalim agar patuh pada Allah SWT. 

Belajar dari perjalanan sejarah dan firman Allah SWT itu lah, pada saat golongan ummat 

Islam menghadapi situasi kritis dalam perjuangan Aksi Bela Islam sepanjang 2017 lalu, 

puncaknya ditandai dengan penangkapan Koordinator Organizing Committee Aksi 313 

di depan Istana Negara, KH Muhammad Al Khatthath dan akifis mahasiswa pergerakan 

Islam lainnya dengan tuduhan makar, serta upaya penangkapan Imam Besar Front 

Pembela Islam Habib Riziek Shihab yang kemudian hijrah ke Mekkah, Parmusi tidak 

tinggal diam.  
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Pada tanggal 26 Mei 2017, tepatnya satu hari menjelang bulan suci ramadhan lalu, 

tanpa ekspose sedikitpun, Ketua Umum Parmusi menemui Presiden RI di Istana 

Negara. Ketua Umum Parmusi yang juga Koordinator Steering Committee Aksi 313 

meyakinkan Presiden RI, bahwa penangkapan Koordinator Organizing Comiittee Aksi 

313 KH Muhammad Al Khatthath dengan tuduhan makar dari aparat keamanan tidak lah 

benar. Tuduhan itu adalah Fitnah, dan Fitnah lebih kejam dari pembunuhan.  

Tuduhan aparat keamanan terhadap KH Muhammad Al Khatthath justru memicu 

kebencian ummat islam terhadap pemerintah. Dalam teori politik apapun, sulit bagi 

pemerintah untuk mempertahakan kekuasaannya, paling tidak, janji-janji Presiden untuk 

merealisasikan visi dan misinya akan gagal, bila berbagai kebijakan pemerintahannya 

terkesan membenci dan merugikan golongan mayoritas. Apalagi jika jajaran di lingkaran 

penguasa memiliki agenda tersembunyi untuk dengan sengaja mempelopori uraian 

kebencian terhadap umat Islam.  

Karena itu, dalam dua kali pertemuan berikutnya dengan Presiden RI sepanjang bulan 

ramadhan lalu, Ketua Umum menyerukan dan menekankan kepada Presiden RI, agar 

KH Al Khattath bersama para aktifis islam lainnya harus segera dibebaskan demi rasa 

keadilan ummat.  

Saat itu Presiden menegaskan, sebagai Presiden (eksekutif) beliau tidak mungkin dan 

tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah  hukum (yudikatif). Tetapi beliau 

berjanji segera memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus hukum sejumlah 

ulama, mahasiswa, dan aktifis pergerakan islam secepatnya.  

Alhamdulillah, pada tanggal 12 Juli 2017, Polda Metro Jaya akhirnya menangguhkan 

penahanan KH Muhammad Al Khatthath dkk setelah mendekam ditahanan selama 3 

bulan 13 hari, dan Ketua Umum Parmusi yang  langsung menjemputnya dari ruang 

tahanan Polda Metro Jaya bersama Ketua Tim Pengacara Muslim Sdr. Ahmad Mihdan, 

SH.  

Atas kesungguhan, ketaatan dan pengorbanannya di dalam meninggikan kalimat tauhid 

illalah, malam ini Ketua Umum atas nama Pimpinan Pusat Parmusi menyampaikan 

apresiasi dan penghargaaan yang setinggi-tingginya kepada sahabat seperjuangan 

saya, KH Muhammad Al Khattath, yang telah secara sungguh-sungguh membela Islam.  

 

Para alim ulama, hadirin yang saya muliakan 

Sampai saat ini, Parmusi masih terus berupaya agar dapat terjadi dialog antara ulama 

dan umaro untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian kasus hukum para ulama dan 

aktifis pergerakan Islam lainnya, terutama Imam Besar Front Pembela Islam  Habib Rizik 

Shihab yang sudah tiga bulan masih berada di Tanah Suci, belum dapat kembali ke 

Indonesia. Pengorbanan, perjuangan, konsistensi sikap, dan keberanian Habib Rizik 

Shihab sebagai motivator, inspirator, orator, dan penggerak dalam menegakkan amar 

makruf nahi mungkar dengan meninggikan kalimatullah untuk kejayaan Islam di 

Indonesia sebagai agama yang rahmatan lil alamin dengan segala konsekuensi yang 

dihadapinya dalam Aksi-Aksi Bela Islam, harus kita apresiasi bersama.  

Oleh sebab itu, pada malam hari ini Parmusi akan menyerahkan dua Parmusi Award. 

Penghargaan tertinggi Parmusi kepada dua tokoh islam, yang beberapa waktu lalu 
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diputuskan oleh Pimpinan Pusat Parmusi setelah mendengar argumentasi dan 

mempelajari 24 tokoh nominator atau 12 tokoh masing-masing nominasi dari Steering 

Committee Milad Parmusi yang dipimpin oleh Al Ustadz Farid Ahmad Okbah.   

 

Anugerah pertama, diberikan kepada Bapak almarhum  KH A.R. Fakhrudin, mantan 

Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang telah berjasa dalam memberikan inspirasi dalam 

meletakkan nilai-nilai perjuangan dan pemgembangan Islam di bumi pertiwi yang turut 

mewarnai nilai-nilai perjuangan yang dianut oleh Parmusi. Saat beliau menjadi Ketua 

Umum PP Muhammadiyah tersebut, beliaulah yang pertama menandatangani piagam 

pendirian Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) pada tanggal 17 Agustus 1967, yang 

kemudian menginspirasi terbentuknya Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). 

 

Anugerah kedua, diberikan kepada Habib Rizik Shihab, sebagai tokoh dakwah  yang 

telah mengorbankan dirinya melawan kedzaliaman bagi penegakan amar makruf nahi 

munkar serta meninggikan kalimatullah terutama dalam Aksi-Aksi Bela Islam sepanjang 

2016 dan 2017. 

Bahkan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) II PARMUSI yang 

diselenggarakan pada 19 Desember 2016 di Jakarta,  Parmusi menetapkan dan 

mengusulkan kepada seluruh komponen umat Islam, khususnya ormas Islam, OKP 

Islam, Majelis Taklim, DKM, dan Laskar Islam untuk segera bermusyawarah dan 

menetapkan Habib Rizieq Syihab sebagai Imam Besar Nasional untuk menjadi acuan 

dalam penegakan amar ma’ruf nahi mungkar di negeri ini. 

 

Kepada keluarga kedua tokoh ini, diucapkan selamat atas jihad fi sabilillah yang telah 

dilakukan, semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT.  

 

Sejalan dengan itu, Parmusi akan tetap berikhtiar, untuk membangun dialog antara 

ulama dan umaro, bagi penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi ummat Islam 

dengan pemerintah, khususnya dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko 

Widodo.   

 

Pertemuan dengan Pemerintah atau Presiden dalam situasi ini menjadi sangat penting 

sebagai bagian dari apa yang disebut dalam QS. An Nisaa : 59 “Hai orang-orang yang 

beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan ulil amri di antara mu.” 

 

Ketua Umum Parmusi sudah beberapa kali membahas formula dialog tersebut dengan 

Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan terakhir empat mata, 27 Juli 2017  

petang di Istana Negara,  intinya Presiden berharap agar Parmusi turut serta  

menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di kalangan ummat islam pasca Idul Fitri 

lalu yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden berjanji akan 

mendukung penuh upaya pengembangan ekonomi ummat, yang juga dirintis oleh 

Parmusi melalui Program Satu Kader Satu Produk (SKSP). Hal ini ditunjukkan oleh 

pemerintah dengan menyetujui terbentuknya, dan meresmikan Komite Nasional 
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Keuangan Syariah akhir Juli 2017 lalu, dengan harapan dapat memberdayakan sektor 

rieel yang digarap ummat. Terkait dengan status Habib Riziek Sihab, Presiden 

menyatakan terus memonitor penanganan kasus hukumnya, sehingga tercipta 

momentum yang tepat bagi kepulangan Habib Rizik Sihab ke Tanah Air.  

Terhadap konten Perpu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Ormas, Parmusi pada prinsipnya berketetapan, setiap pembubaran organisasi apapun, 

yang tidak melalui proses peradilan dan keputusan pengadilan, adalah bertentangan 

dengan nilai-nilai hukum universal, yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta 

bertentangan pula dengan nilai-nilai hak manusia, terutama hak berserikat dan 

berkumpul yang dijamin UUD 1945,  termasuk dalam konteks pembubaran Hizbut Tahrir 

Indonesia (HTI). 

Terhadap kebiadapan rezim dan militer Myanmar dalam memperlakukan saudara kita 

kaum muslimin rohingnya di Nakhire State, Myanmar, secara tegas dalam Aksi 69 

tanggal 6 September 2017 lalu, Parmusi telah menyatakan sikap yang disampaikan 

langsung kepada Kementerian Luar negeri, mendesak pemerintah Indonesia agar 

segera memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar yang biadab, 

melakukan embargo ekonomi, dan mengusulkan agar pemerintah Indonesia 

menginisiasi negara-negara ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar sebagai anggota 

ASEAN. 

 

Terhadap penangkapan dan penahanan kembali Ustadz Alfian Tanjung, seorang kader 

Parmusi yang terakhir kali menjabat sebagai Direktur Bela Negara Parmusi, Parmusi 

mengingatkan  kepada aparat keamanan, agar tidak menjadikan penegakan hukum 

sebagai alat politik kekuasaan politik tertentu, untuk memukul lawan-lawan politiknya.   

Rumah PK PARMUSI secara proaktif terlibat sebagai Tim Hukum Ustadz Alfian Tanjung. 

 

Terhadap isu yang marak di media sosial bahwa Presiden Joko Widodo seolah-olah 

penganut paham dan anak keturunan aktifis Partai Komunisme Indonesia (PKI), dan 

juga menjadi perhatian besar kader-kader Parmusi di berbagai daerah, Ketua Umum  

mengimbau masyarakat, mari kita bersikap gentlement mengungkap dokumen-dokumen 

intelijen negara bila memang dapat membenarkan isu tersebut.  

Dokumen itu tentu sangat penting untuk menjadi alat bukti dihadapan pengadilan. 

Karena itu, siapapun yang dalam satu bulan ke depan, hingga 26 Oktober 2017, dapat 

menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua Umum, maka Ketua Umum insya Allah 

siap menggugat Presiden RI di pengadilan. 

 

Mari kita uji keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut melalui proses peradilan. 

Bilamana pengadilan memutuskan kebenaran keaslian dan keberadaan dokumen 

tersebut, maka posisi Bapak Ir. H.  Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia 

hasil  Pemilu 2014, harus dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan 

Tap MPRS No 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, yang 

intinya segala hal yang berbau paham komunis merupakan hal terlarang di negeri ini. 
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Sebaliknya, bilamana dalam satu bulan ke depan, tidak ada pihak yang mampu 

mengungkap dokumen tersebut, maka Ketua Umum menginstruksikan kepada seluruh 

kader PARMUSI khususnya, dan juga mengimbau masyarakat muslim Indonesia pada 

umumnya, untuk menghentikan penyebaran dan pembahasan isu atau rumors tersebut.  

Kita hendaknya tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang justru diciptakan oleh pihak-

pihak tertentu untuk melemahkan dan membenturkan posisi ummat Islam sendiri dengan 

pemerintah. Kita sebaiknya tidak terjebak dalam fitnah terhadap Presiden, yang suka 

tidak suka, menjadi simbol kehormatan negara.  Seperti tadi sudah saya katakan, fitnah 

lebih kejam daripada pembunuhan. Islam melarang fitnah. Lebih dari itu, jangan ummat 

disibukkan dan dibenturkan untuk mengurusi isu yang tidak jelas, yang menghabiskan 

energi dan konsentrasi kita semua, sementara mereka melakukan konsolidasi. Mari kita 

fokus dalam menggalang persatuan ummat, meninggikan kalimatullah, memenangkan 

Islam. 

 

Para alim ulama, dan tokoh-tokoh pergerakan Islam yang saya hormati, 

Pada momentum Milad ke-18 Parmusi ini, saya ingin mengajak saudara-saudara 

sejenak menengok ke luar gedung ini, menatap nasib saudara-saudara kita di seluruh 

seantero negeri, terutama mereka yang berada di daerah pedalaman, di dusun-dusun, di 

pulau-pulau terluar, dan di daerah-daerah perbatasan. Termasuk juga masyarakat 

miskin kota yang tak berdaya.  

Dalam 2,5 tahun terakhir perjalanan Ketua Umum Parmusi ke berbagai pelosok negeri, 

potret yang terekam dari perjalanan tersebut adalah, negeri ini sungguh kaya sumber 

daya alam dan mineralnya, negeri ini sungguh subur tanah dan lahannya, negeri ini 

sungguh dahsyat sumber daya lautnya, bahkan sesungguhnya sejarah nusantara ini 

memiliki tingkat peradaban yang paling tinggi di dunia, yang diakui oleh pakar sejarah 

dan pakar peradaban dunia.  

Tetapi ironinya, setelah 72 tahun merdeka, yang kita temukan adalah, masih banyak 

penduduk yang miskin, ummat yang dhuafa, rakyat yang terpinggirkan, bahkan mereka 

semua tak berdaya.  

Bilamana kita mengacu pada data resmi BPS (Biro Pusat Statistik), sampai Maret 2017 

ditemui 27,77 juta penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita di bawah garis 

kemiskinan. Garis kemiskinan standard internasional adalah dengan pengeluaran USD2 

/ hari atau sekitar Rp 810.000 per bulan.  Artinya, ada 27,7 juta rakyat yang 

pengeluarannya di bawah Rp 800 ribu per bulan. Jumlah itu tidak tertaut jauh dengan 

jumlah penduduk Malaysia, yag mencapai 31,1 juta jiwa.  

Dari kajian Pengurus Pusat Parmusi secara mendalam, Ketua Umum Parmusi 

melakukan formulasi. Setidaknya, ada tujuh persoalan dan tantangan berat bangsa, 

yang memang tidak mudah untuk memecahkannya, yakni kebodohan, kemiskinan 

struktural, dekadensi moral, arus informasi global digital yang menembus batas-batas 

wilayah, menguatnya nilai-nilai pragmatisme, lunturnya nilai-nilai persatuan kebangsaan,  

penyalahgunaan kekuasaan – baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif – di hampir semua 

tingkatan pemerintahan, atau abuse of power, yang ditandai dengan maraknya kolusi, 

korupsi, dan nepotisme struktural.    
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Bilamana kondisi umum tersebut ditambahkan dengan persoalan dan tantangan ummat 

islam secara khusus, maka masih ditambah lagi dengan tiga persoalan besar yang 

dihadapi oleh ummat Islam, yakni pemurtadan (deislamisasi), penyesatan nilai-nilai 

tauhid, menguatnya orientasi terhadap nilai-nilai khilafiyah, yang cenderung 

merenggangkan persatuan ummat.   

Begitu berat tantangan bangsa dan ummat, mau tidak mau, kader-kader Parmusi 

sebagai anak bangsa tak boleh berpangku tangan. Kita harus bisa tampil ke depan 

dalam memberikan kontribusi konkret bagi penyelesaian seluruh persoalan bangsa dan 

ummat. 

  

Bila ditelusuri dari mana harus memulainya, menurut hemat Ketua Umum, kita harus 

memulainya dengan membangun akhlak mulia. Karena semua persoalan tersebut 

sesungguhnya berakar dari persoalan akhlak, yang merupakan bagian pokok dari syariat 

Islam. Oleh Karena itu, thema Milda ke XVIII ini kami rumuskan : “Memperkokoh 

Pancasila dan NKRI dengan Kewajiban Ummat Menjalankan Syariat”.  

Jika umat ini memahami sebagai sebuah kewajiban untuk menjalankan syariat Islam, 

maka tujuh persoalan bangsa dan tiga  persoalan umat ebagaimana tadi disebutkan, 

akan mudah kita selesaikan bersama. Kewajiban umat untuk memiliki akhlak yang mulia, 

misalnya, akan menyelesaikan persoalan mendasar bagi sosok seorang pemimpin. 

Inilah sesungguhnya “master key” dari revolusi mental yang telah dicanangkan Presiden 

RI, dan seharusnya diwujudkan bersama. 

 

Persoalan kebodohan, kemiskinan struktural, dekadensi moral, penyalahgunaan 

kekuasaan, hanya mungkin teratasi bila mana rakyat mampu melahirkan pemimpin 

berakhlaq mulia. Karena pemimpin berakhlak mulia, tidak akan pernah membiarkan 

rakyatnya bodoh, miskin, kelaparan, terlunta-lunta, tidak mungkin membiarkan rakyatnya 

terjerat dekadensi moral, dan tidak mungkin menyalahgunakan kekuasaan dengan 

memperkaya dirinya melalui praktik Kolusi, korupsi, dan Nepotisme di atas penderitaan 

rakyatnya.  

Agar rakyat bisa melahirkan pemimpin berakhlak mulia, maka rakyat pun sebagai 

pemilih harus juga memiliki akhlak mulia. Bila rakyat memiliki akhlak mulia, maka 

mereka dapat  membendung arus informasi global yang negatif, membentengi dirinya 

dari gempuran nilai-nilai pragmatisme, pemurtadan, penyesatan nilai-nilai tauhid dan 

khilafiyah. Manusia dengan akhlak baik, tidak akan bersikap arogan dengan 

menempatkan kebenaran sebagai miliknya sendiri, karena dia tahu kebenaran hakiki 

hanya milik Allah SWT, dan akhlak mulia bercermin kepada akhlak Rasulullah SAW.  

Dengan demikian, untuk mengeluarkan bangsa ini dari berbagai persoalan yang 

menjerat hingga 72 tahun kemerdekannya, tak ada pilihan lain, kita harus memulai dari 

sekarang. Karena itu pada malam ini, Parmusi mencanangkan Revolusi Akhlak 

Mulia, sebagai bagian dari kewajiban kita menjalankan syariat Islam, dengan 

berupaya membangun akhlak mulia, baik di kalangan pemimpin, calon-calon pemimpin, 

maupun rakyat, terutama ummat Islam sebagai golongan mayoritas. 
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Revolusi akhlak mulia akan menjadi paripurna, bila mana ummat islam dan para 

pemimpin bangsa di semua tingkatan memiliki pengetahuan, mampu memahami dan 

melaksanakan nilai-nilai iman (aqidah), nilai-nilai islam (syariah), dan ihsan (akhlak), di 

mana kita merasa sikap dan prilaku atau akhlaq kita selalu diawasi oleh Allah SWT, 

yang ketiganya merupakan fondasi dari agama islam kaffah, yang harus kita capai 

secara simultan dan bertahap. 

Kita harus jujur,  selama ini cenderung  terjebak di dalam perbedaan furuk’iyah atau 

khilafiyah yang dari waktu ke waktu menghabiskan energi dan argumentasi, bahkan 

cenderung menjadi faktor penyebab kerenggangan ummat, tetapi lupa 

mengimplementasikan ihsan sebagai fondasi untuk memperkuat ukhuwah islamiyah. 

Kita hendaknya saling hormat menghormati terhadap keyakinan perbedaan khilafiyah 

tersebut, tetapi pada sisi lain, kita juga harus memilih dan patuh , bahwa nilai-nilai tauhid 

adalah  ketaatan kita hanya kepada Allah SWT.  

Oleh sebab itu, pasca Muktamar ke-3 di Batam Maret 2015 lalu, Parmusi mengubah 

paradigmanya dari political oriented yang eksklusif menjadi “connecting muslim” yang 

berbasis dakwah yang inklusif, sehingga organisasi ini menjadi ormas islam terbuka, dan 

bukan lagi merupakan underbouw partai politik apa pum. 

Oleh sebab itu, Ketua Umum meminta forum Silaturahim Ulama dan Dai Perbatasan 

Parmusi Seluruh Indonesia tahun 2017 ini, agar mengkaji dan merumuskan kembali 

konsep, strategi dan langkah-langkah Parmusi dalam mewujudkan dakwah sebagai 

suatu gerakan.  

Ketua Umum  juga meminta agar Lembaga Dakwah PARMUSI (LDP) Pusat yang 

dipimpin Ketua KH. Syuhada Bahri beserta Wakil Ketua Ustadz Farid Ahmad Okba dan 

Sekretaris Ustadz Taufik Hidayat, bersama Pimpinan Wilayah PARMUSI dan LDP 

Wilayah, agar segera mewujudkan langkah-langkah strategis untuk mempercepat 

tercapainya pelatihan 20 dai di tingkat propinsi hingga akhir 2017, lantas dilanjutkan 

dengan merealisasikan target lima dai satu kecamatan pada pertengahan 2018, seiring 

dengan proses konsolidasi Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah di tingkat 

kabupaten / kota. Sehingga tahun 2018 akan menjadi tahun pelatihan dan tugas dai 

Parmusi di semua propinsi, kabupaten, dan kota, baik dai ramadhan maupun dai 

permanen yang akan ditempatkan satu-dua tahun di daerah tugas, yang puncaknya 

insya Allah akan digelar Jambore Dai Parmusi Tingkat Nasional di penghujung 2018. 

Dengan demikian, peran dan posisi Parmusi dalam mewujudkan “Revolusi Akhlak” dapat 

menjadi konkret. 

 

 

Hadirin yang mulia dan senatiasa dirahmati Allah Subhaanahwu wata’ala, 

Pada kesempatan ini juga, kami mengajak kepada para tokoh, ulama, ustadz  dan dai, 

para donatur dan aktivis pergerakan Islam dari manapun asalnya, dari manapun 

organisasinya, dari partai politik apapun, bergabung bersama Persaudaraan Muslimin 

Indonesia (PARMUSI) untuk bersama-sama membantu para Dai agar dapat berdakwah 

secara aktif dan produktif khususnya di wilayah perbatasan, pulau terluar dan daerah 

terpencil guna mewujudkan Revolusi Akhlak. Di perkotaan ini, sudah sangat banyak 
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para ulama dan para da’i, di perkotaan ini kita memiliki akses teknologi yang banyak dan 

mudah untuk menambah pengetahuan. Tapi di desa-desa, di daerah perbatasan dan 

terpencil, banyak saudara kita yang tidak bisa menyelenggarakan sholat jumat karena 

ketiadaan imam dan khatib, di daerah-daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah 

terpencil tersebut, banyak saudara-saudara kita kembali murtad karena ketiadaan ilmu, 

sulitnya mengakses pengetahuan.  

 

Dari seluruh uraian tersebut, maka Ketua Umum menyerukan kepada seluruh ulama dan 

dai Parmusi agar fokus terhadap upaya untuk menanamkan nilai-nilai iman, Islam, dan 

ihsan kepada orang perorang, kepada warga muslim secara keseluruhan, hingga pada 

saatnya nanti kita dapat menegakkan syariah Islam di kalangan ummat mayoritas di 

negeri ini untuk memperkokoh Pancasila dan NKRI, seiring dengan terwujudnya 

Revolusi Akhlak. Ketua Umum yakin, peraturan daerah tentang syariah akan tumbuh 

subur dengan sendirinya dari daerah-daerah, bilamana ummat islam sebagai golongan 

mayoritas sudah memiliki pengetahuan, memahami, dan mengamalkan iman, islam, dan 

ihsan. Mari kita menempatkan tugas mulia ini sebagai niat dan ikhtiar jihad fisabilillah. 

Semoga kita semua tergolong orang-orang yang ihsan. 

Oleh sebab itu, dengan memohon ampunan dan pertolongan Allah SWT, kita berharap 

semoga tema Milad ke 18 Parmusi, yakni Memperkokoh Pancasila dan NKRI, dengan 

Kewajiban Ummat Melaksanakan Syariat, dapat segera terwujud. 

Demikianlah pidato Milad ini, Ketua Umum mengharapkan dapat menjadi acuan dalam 

mengkaji kembali konsep dan strategi dakwah Parmusi ke depan. 

Dengan strategi dakwah tersebut, Ketua Umum mengajak kita semua untuk terus 

berjihad fisabilillah. Dan sebaik-baik jihad adalah dakwah menegakkan tauhid, 

menyebarkan agama Allah ajja wa jalla. 

 

Melalui dakwah, insya Allah kita dapat segera mempercepat terwujudnya tujuan 

organisasi,  

Yakni terwujudnya masyarakat madani yang islami baik lahir maupun batin untuk 

mendapatkan ridha Allah SWT. Dengan masyarakat madani yang islami baik lahir dan 

batin, insya Allah akan lahir di semua tingkatan pemerintahan, para pemimpin saleh dari 

masjid, yang peduli terhadap ummat, rakyat, dan bangsa ; dan hanya atas pertolongan 

Allah SWT kita mampu  mengeluarkan negeri ini dari berbagai persoalan yang menjerat, 

sehingga dapat menjadi negeri yang baldatun thoyyibatun warrabbun ghofur. 
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[24:55] Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan 

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan 

orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 

mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan 

menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 

sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan 

sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) 

itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. 

 

Akhirnya, pada kesempatan ini mari kita resmikan Silatnas Ulama dan Dai Perbatasan 

Parmusi dengan membaca basmallah.  

Selamat Milad ke-18 Parmusi, Selamat bertugas para aulama dan dai perbatasan 

Parmusi. 

Billahittaufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum Wr Wb. 
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IV. PEDOMAN DAN MANAGEMEN DA’WAH25 

A. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG MASALAH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam muqoddimah Undang Undang Dasar 1945 ada kalimat yang berbunyi, 

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Kalimat itu disepakati sejak dulu 

sampai sekarang, tidak boleh dirubah. Kesepakatan untuk tidak merubah kalimat itu, 

dilandasi oleh sebuah kesadaran dan pengakuan jujur bahwa kemerdekaan itu 

benar-benar karena Allah dan dari Allah untuk Bangsa Indonesia. Perjuangan 

bangsa beratus tahun lamanya hanya sebagai wasilah untuk mendapatkan 

pertolongan dan kemenangan dari Allah. 

Selain memberikan kemerdekaan, Allah juga sudah menyimpan kekayaan 

alam yang sangat melimpah untuk bangsa Inbdonesia. Bahkan Allah pun 

menjanjikan akan menambah kekayaan itu lebih banyak lagi jika kita mensyukuri 

pemberian Allah itu. Baik kemerdekaan maupun kekayaan alam. 

 
25 Merupakan bagian dari Lampiran Ketetapan Mukernas II PARMUSI No. 003/KPTS/Mukernas 
II/10/2016 tentang Hasil-Hasil Sidang Komisi Mukernas II PARMUSI. 

INDONESIA 

- Kemerdekaan Indonesia berkat rahmat Allah S.W.T 

- Allah S.W.T menyimpan kekayaan yang berlimpah di perut Indonesia 

- Allah berjanji akan menambah nikmatNya bila bersyukur 

- Harapan hidup sejahtera sudah di depan mata 

- Setelah 71 tahun an merdeka, harapan hidup sejahtera semakin jauh 

- Yang datang bukan barokah tapi musibah 

KENAPA 

SEMUA INI 

BISA TERJADI? 

Jawaban Utama 

KARENA BANGSA INI SEMAKIN 

JAUH DARI ALLAH 
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Kini perjalanan kemerdekaan bangsa kita sudah mencapai usia 70 tahun. 

Tapi, harapan untuk menggapai kehidupan yang aman, tenang, adil dan sejahtera 

lahir batin semakin jauh dari yang diinginkan. Yang ditambah oleh Allah bukan 

“barokah” tapi “musibah”. Sebagai bagian dari anak bangsa, yang “memahami cita-

cita” dan “memahami realita” kita tidak boleh diam berpangku tangan menonton 

kenyataan. Kita harus berbuat, melakukan sesuatu untuk ummat, bangsa dan 

Negara. Langkah itu kita awali dengan sebuah pertanyaan, “kenapa semua ini bisa 

terjadi ?” 

Semua orang bisa menjawabnya sesuai dengan sisi pandang masing-masing. 

Tapi, ketika kita melihatnya dari sisi Allah sebagai pemberi kemerdekaan dan 

kekayaan alam negeri ini, maka jawabnya adalah karena bangsa yang mayoritas 

beragama Islam ini semakin menjauh dari tuntunan dan ajaran Allah. 

Ada dua penyebab yang menyebabkan bangsa yang mayoiritas beragama 

Islam ini menjauh dari tuntunan dan ajaran Allah : 

 

1. Gencarnya gerakan yang menjauhkan bangsa ini dari ajaran Allah 

2. Masih sangat lemahnya gerakan da’wah yang mengajak bangsa ini kepada 

Allah. 

 

PENYEBAB JAUH DARI ALLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengajak pindah agama 

 

 Menjauhkan ummat dari agama 

 

 Menyebar virus cinta dunia 

 

 Menyebar virus perbuatan dosa 

 

 Menyebar pemahaman Islam secara salah 

 

 Membangun opini malalui isu yang tidak 

 bertanggung jawab 

GENCARNYA GERAKAN 

YANG MENJAUHKAN 

BANGSA DARI ALLAH 

BELUM BERHASILNYA 

DA’WAH YANG 

MENGAJAK KEPADA 

ALLAH 
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 Hasilnya : 

 

1. Ummat Islam yang tidak faham Islam 

 

2. Ummat Islam yang ragu pada Islam 

 

3. Ummat Islam yang tidak berpihak pada Islam 

 

4. Ummat Islam yang menyalahkan Islam 

 

5. Ummat Islam yang memusuhi Islam 

 

 

Sekarang kita coba potret realita yang ada bersama kita. Untuk mendapatkan 

gambaran yang utuh kita mulai dari awal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 : 

  

Artinya :  “Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan 

mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang 

yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka 

daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya”. 

 

Allah menegaskan tentang adanya dua kekuatan yang terus berperang. 

Kekuatan yang pertama adalah kekuatan yang mengajak manusia dari gelap kepada 

terang, kita sebut KOALISI PUTIH. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan yang 

mengajak manusia dari terang kepada gelap, kita sebut KOALISI HITAM. 

Pertarungan antara koalisi putih dengan koalisi hitam, usianya sudah setua usia 

manusia dan pertarungan antara keduanya baru akan berakhir ketika Allah 

menghancurkan alam ini yang bernama KIAMAT. 

Sejarah pertarungan antara keduanya menurut kalender hijriyah, bisa kita 

sebut sejak 0 (nol) tahun sampai 700 tahun, koalisi putih menang. Tapi sejak tahun 

700 sampai 1400 hijriyah, koalisi hitam yang menang. Bertolak dari fakta sejarah 

itulah pada tahun 1400 hijriyah di London diadakan festival dengan tema menyambut 

kebangkitan umat Islam di abad ke 15. Panitia festival adalah orang-orang yang 

beragama Kristen. Langkah gerakan koalisi hitam dalam mempertahankan 

kemenangan dan meredam kebangkitan umat Islam semakin nyata dan terasa 

akibatnya. Selain mengajak orang yang sudah beriman untuk kembali kafir, koalisi 

hitam juga berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Langkah ini 

mereka lakukan dengan cara : 

 

a. Menyebarkan virus cinta dunia di dalam hati umat Islam 
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Kehidupan yang serba modern dan cepat sekarang ini menjadikan 

manusia bersifat egois untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka agar terlihat 

lebih kaya di depan masyarakat. Kategori kesuksesan bukan lagi untuk orang 

yang berilmu dan beramal sholeh tetapi kerapkali orang akan dipandang jika 

punya rumah mewan, mobil mewah dan kedudukan tinggi, sehingga 

menyebabkan seluruh sendi sendi kehidupan memotivasi manusia untuk lebih 

condong mengejar kekayaan tersebut. Virus ini menyusup tanpa sadar ke bidang 

pendidikan kita, ke pesantren pesantren kita, ke para politisi kita maupun ke para 

dai kita. Sehingga kerapkali urusan urusan agama yang dianggap tidak 

mendatangkan keuntungan materi ditinggalkan tak terurus. Maka kita sering 

melihat banyak pekerjaan da’wah yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh 

ummat untuk ditangani tetapi sedikit sekali yang mau mengambil peran karena 

banyak juga para aktivis dakwah secara perlahan mulai bergesernya orientasinya 

untuk lebih condong mengejar kekayaan apalagi penerimaan manusia sekarang 

terhadap orang yang miskin kurang dihargai. Oleh sebab itu, virus cinta dunia 

menjadi salah satu sumber lemahnya kekuatan ummat dimana ummat mudah 

dibeli aqidahnya hanya untuk mendukung sebuah kemaksiatan belum lagi banyak 

perpecahan di kalangan ummat yang terjadi akibat virus cinta dunia ini. 

 

b. Menyebarkan sumber-sumber kemungkaran dan kemaksiatan 

Koalisi hitam juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarkan 

sumber sumber kemungkaran dan kemaksiatan melalui budaya budaya 

popular yang dibungkus dengan rapi dan modern melalui media massa. 

Seringkali para pemuda dan pemudi mudah terpengaruh dengan budaya 

budaya popular ini sehingga tanpa sadar mereka mengidolakan orang orang 

yang sebenarnya mengjarkan hal hal yang bertentangan dengan agama. 

Sebutlah misalnya dari gaya berpakaian yang tidak menutup aurat, gaya 

pertemanan yang bebas, mengkonsumsi minuman alcohol maupun obat obat 

terlarang dll, semua gaya tersebut biasanya diperkenalkan oleh para agen 

agen penebar kemungkaran dan kemaksiatan secara 24 jam baik melalui 

media internet, tv, radio maupun cetak. 

 

c. Menyebarkan pemahaman Islam secara salah 

Ummat Islam di Indonesia rata rata tidak mempunyai pengetahuan 

Islam yang memadai. Seringkali Islam hanya dimaknai sebagai ibadah ritual 

an sich yang tercerabut dari dimensi social, budaya, ekonomi, politik dll. Hal ini 

menjadikan ummat Islam di Indonesia mudah untuk dibelokkan pemahaman 

ke-Islam-annya kepada hal hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang 

asli seperti yang pernah di turunkan kepada rasululllah dan para sahabatnya. 

Islam tidak dimaknai sebagai way of life atau ideology yang mewarnai seluruh 

sendi kehidupan mereka dari bangun tidur hingga tidur kembali. Fenomena 

fenomena munculnya aliran sesat dan kebatinan di Indonesia terus bertambah 
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dari hari ke hari, kondisi ini diperparah juga dengan kondisi ummat Islam yang 

berkubang dalam kemiskinan baik miskin harta dan miskin ilmu. 

 

d. Membangun opini dengan menyebarkan isu-isu yang menakutkan 

Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi kurang 

diantisipasi oleh ummat Islam di Indonesia dimana kepemilikian media massa 

hampir sekitar 80 persen dikuasai non Muslim. Sehingga ummat Islam masih 

banyak yang mengkonsumsi media media non muslim yang didalamnya 

banyak kandungan program yang mendiskreditkan ummat Islam. AKhirnya 

karena penguasaan media massa yang kurang maka ummat Islam seringkali 

mendapatkan opini yang menyesatkan tentang isu isu tertentu yang 

menganggu kehidupan maupun keharmonisan antar ummat beragama. 

Provokasi provokasi melalui media massa seringkali lebih berdampak 

mengkhawatirkan karena mempunyai pengaruh yang cukup luas. 

 

Dari gerakan koalisi hitam itu maka lahirlah : 

a. Umat Islam yang tidak faham Islam 

Akibat dari empat point diatas maka muncullah dari sebahagian kalangan 

ummat Islam yang tidak faham akan ajaran Islam itu sendiri. Angka mayoritas 

ummat Islam secara statistic tidak menunjukkan korelasi yang positif dengan 

menurunnya kemaksiatan dan kemungkaran. Hal ini disebabkan masih 

banyaknya ummat Islam yang tidak faham Islam sehingga Islam hanya 

dijadikan asesoris simbolik yang hanya digunakan sesuai kepentingan sesaat. 

 

b. Umat Islam yang ragu terhadap Islam 

Penyesatan opini tentang Islam yang bertubu tubi baik dari media massa baik 

elektronik maupun cetak menyebabkan banyak Ummat Islam yang meragukan 

ke-Islam-an mereka sehingga terkadang mereka malu untuk menunjukkan ke-

Islam-an mereka. Kerapkali ummat Islam ini tidak dapat mengklarikasi 

keraguan mereka kepada para ustad atau da’i karena minimnya dai yang 

mempunyai kemampuan ke-ilmu-an yang mumpuni. Ghazwul firkri (Perang 

Pemikiran) merupakan fenomena yang terus meningkat, munculnya gerakan 

maupun ideologi liberalisme, pluralisme dan sekularisme yang didanai oleh 

kekuatan asing menambah parah kondisi ummat dari sisi pemikiran. Malahan, 

adakalanya para dai sendiri, kampus, pesantren ada yang mendukung baik 

secara terang terangan maupun diam diam terhadap gerakan tersebut. JIka 

keraguan terhadap Islam terus dipupuk tanpa ada pembetulan dari para dai 

yang kompeten maka bias mengakibatkan banyak ummat Islam yang tidak 

peduli/ tidak berpihak terhadap agamanya maupun murtad dari agamanya. 

 

c. Umat Islam yang tidak berpihak kepada Islam 

Akibat keraguan terhadap ajaran Islam tersebut, maka muncullah 

kelompok kelompok yang tidak mau membela kepentingan ummat Islam 
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maupun berpihak kepada ummat Islam. Hal ini lebih berbahaya dampaknya 

jika para pemangku jabatan di pemerintahan yang memiliki hal ini. 

Ketidakberpihakkan ini bisa akibat dari kepentingan kepentingan jabatan / 

kekuasaan maupun materi. Perebutan kekuasaan dan materi seringkali 

menimbulkan pihak pihak yang berkhianat dari ummat Islam dan akhirnya 

mereka lebih berpihak kepada musuh musuh ummat Islam. 

 

d. Umat Islam yang membenci Islam 

Ummat Islam yang membenci Islam biasanya datang dari kalangan 

orang orang yang tidak menginginkan Islam sebagai way of life. Mereka 

menganut Islam hanya sebagai agama pribadi / privat tetapi jika Islam mulai 

diterapkan dalam dimensi yang lebih luas maka kelompok ini akan 

menolaknya dengan dalih kebebasan HAM, sekulerisasi maupun demokrasi. 

Idiom idiom yang tampak manis tersebut sebenarnya hanya untuk menolak 

syariat Islam diterapkan secara kaffah dan menakut nakuti dengan hukuman 

yang keras dan tegas dari hokum Islam. 

 

e. Umat Islam yang memusuhi Islam 

Kelompok ini paling berbahaya dari kelompok kelompok sebelumnya, 

dimana mereka mengatur strategi yang sistematis untuk melumpuhkan kekuatan 

ummat Islam siang dan malam. Kelompok ini kerapkali disebut kaum munafik 

atau musang berbulu domba, ketika ummat Islam kuat maka kelompok ini akan 

pura pura medukung seraya mencari celah untuk meruntuhkan kekuatan, tetapi 

dikala ummat Islam lemah maka kelompok ini akan terus melakukan marjinalisasi 

untuk mengubur kekuatan ummat sedalam dalamnya. Kelompok ini sulit 

terdeteksi karena mereka masuk dalam kantong kantong pergerakan ummat dan 

terkadang mereka menjadi salah satu tokoh yang sebenarnya misi nya untuk 

mengelabui ummat. 

 

Dari umat Islam yang sudah dizalimi oleh koalisi hitam itu, lahirlah KOALISI 

ABU-ABU. Dalam konteks Indonesia, selain bisa melahiran koalisi abu-abu, maka 

koalisi hitam pun bisa melapangkan jalan bagi lahirnya kembali KOALISI MERAH. 

Karena itulah, nyata dihadapan kita, walaupun penduduk Indonesia mayoritas 

beragama Islam, tapi belum pernah partai Islam Berjaya di Negara kita. Realita itu 

pasti bukan karena koalisi hitam hebat, tapi lebih disebabkan karena da’wah kita 

lemah. 

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, Parmusi sebagai Ormas Islam harus 

segera menata gerakan da’wah yang bisa membawa bangsa ini semakin mendekat 

kepada Allah S.W.T. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah panduan da’wah yang 

menghimpun secara sistematis gerakan da’wah Parmusi sehingga nantinya dapat 

diterapkan oleh para pengurus Parmusi di semua tingkatan. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN 
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1. Menjadikan gerakan da’wah di parmusi berjalan secara sistematis dan terprogram 

berdasarkan pedoman yang ada. 

2. Menjadi konsep awal bagi pengembangan konsep da’wah di Parmusi yang sesuai 

dengan visi dan misi Parmusi. 

3. Menyamakan pemahaman persepsi tentang da’wah sehingga memudahkan 

dalam melakukan gerakan da’wah secara bersama sama. 

 

C. PARADIGMA DA’WAH PARMUSI 

 

1. Filosofi Da’wah PARMUSI 

 

Da’wah yang di dalam al Qur’an disebut dengan “ya’muruuna bil ma’ruf wa 

yanhauna anil munkar”, menggunakan fiil mudhorie. Dalam Tata Bahasa Arab, fiil 

mudhore itu berbicara tentang perbuatan sekarang dan yang akan datang. 

Karena itu harus kita fahami bahwa da’wah itu adalah satu amal yang dimulai dari 

sekarang sampai masa yang akan datang. Amal yang harus berkesinambungan. 

Baik yang berkait dengan waktu, materi dan pelaku. 

Da’wah adalah kewajiban yang terpikul di atas pundak setiap orang yang 

mengaku beragama islam. Sabda Rasulullah yang berbunyi “Sampaikan dariku 

walau satu ayat” adalah dalil yang menguatkan tentang wajibnya da’wah. 

Penegasan tentang dzalimnya orang yang tidak berda’wah, adalah penegasan 

lain tentang wajibnya da’wah. Kita ingat kisah Nabi Yunus As. ketika beliau 

berada di dalam perut ikan. Do’a yang dibaca oleh Nabi Yunus As. adalah  “Tidak 

ada Ilah selain Engkau, Maha Suci Engkau Ya Allah, sesungguhnya keadaanku 

pada waktu yang lalu adalah termasuk orang-orang yang dzalim.” 

Kalimat itu adalah pengakuan jujur dari Nabi Yunus As. karena ia pernah 

berbuat dzalim. Perbuatan dzalim yang pernah dilakukannya adalah ketika Nabi 

Yunus As. berniat untuk berhenti berda’wah. 

Selain sebagai kewajiban, da’wah juga adalah sebagai “sebuah gerakan”. 

Ayat yang berbunyi: 

 

Artinya : “Dan kalian sudah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kalian dari padanya.......” (QS. Ali-Imran : 103) adalah 

penegasan dari Allah Swt. bahwa berda’wah itu adalah suatu gerakan untuk 

menyelamatkan manusia dari neraka dan kehancuran. 

 

Sebagai sebuah gerakan, maka da’wah harus menjadi amal yang 

berkesinambungan mulai sekarang sampai masa yang akan datang. Karena 

da’wah harus berkesinambungan, maka menuntut kita untuk : 
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a. Melihat realita yang ada 

b. Memahami dan menegaskan tujuan yang ingin dicapai 

c. Menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. 

 

Firman Allah dalam surat Ash-Shaf ayat 9 : 

 

Artinya “Dialah yang telah mengutus RasulNya dengan membawa petunjuk 

dan agama yang benar agar Dia memenangkannya atas semua agama meskipun 

orang-orang musyrik benci.” (Ash-Shaf: 9) 

 

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan da’wah itu adalah untuk memenangkan 

Islam diatas semua agama yang ada. Dengan itu Islam bisa menata hidup dan 

kehidupan. Baik kehidupan pribadi, keluarga sampai kepada kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Masih segar dalam  ingatan kita, gerakan da’wah yang dilakukan oleh 

Rasulullah. Sejak membina umat Islam di rumah Al Arqom sampai Rasulullah 

memimpin pemerintahan di Madinah. Dan dengan kekuasaan itu Rasulullah bisa 

mengambil kembali kota Mekkah. Semua itu bisa dicapai karena rasulullah 

mengajak orang kepada Allah sehingga akhirnya segala urusan lain seperti 

kekuasaan Allah taklukkan kepada para pelaku da’wah. Da’wah seperti ini disebut 

sebagai Da’wah Ilallah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Fushilllat ayat 

33      

Artinya : “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah (Da’wah Ilallah), mengerjakan amal yang saleh, dan 

berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?" 

 

Da’wah Ilallah merupakan da’wah yang dilakukan tanpa ada pamrih 

sedikitpun dari manusia sehingga kemurniannya tetap terjaga. Karena Hanya 

Allah saja yang membalas hasil jerih payah da’wah tersebut. Jika pertolongan 

belum datang pada usaha da’wah kita, maka kita harus introspeksi dari sisi niat 

kita, boleh jadi da’wah yang kita lakukan belum mengarah kepada mengajak 

manusia ke jalan Allah tetapi lebih kepada orientasi kekuasaan, kelompok, 

jabatan dll. 

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan dan cita cita Parmusi maka tidak 

ada rumus lain kecuali kita harus membangun gerakan “Da’wah Illallah” ke 

seluruh pelosok Indonesia. 

 

MEMBANGUN DA’WAH ILA ALLAH 
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Di masa penjajahan 

da’wah berhasil 

Kebebasan tanpa 

batas 

MENATA 

Di masa orde lama 

da’wah terkendala 

Hilangnya nilai 

keadilan 

MENYAPA 

   

Di masa orde baru 

da’wah terkendala 

Retaknya 

persaudaraan 

MEMBELA (Lisan, 

Tulisan & Perbuatan) 

Di era reformasi da’wah 

bebas, tapi 

kemungkaran juga 

bebas 

Datangnya arus 

globalisasi 

 

 

Karena itu, kita harus segera menata ulang da’wah kita  ke depan. Dalam 

menata da’wah ke depan, yang paling pertama harus kita tata adalah cara pandang 

kita terhadap realita yang ada di hadapan kita : 

a. Realita itu tidak boleh kita jadikan sebagai penghalang, kita harus 

menjadikannya sebagai pemicu dan pemacu semangat kita. 

b. Kita tidak boleh menganggap bahwa realita itu sebagai tantangan yang berat. 

Kita harus yakin bahwa seberat apapun tantangan yang harus kita hadapim di 

dalam diri kita Allah telah menanam kemampuan utnuk menghadapinya. Allah 

berfirman 

“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan 

kemampuannya” 

FAKTA DA’WAH DI 

INDONESIA DA’WAH KE 

DEPAN 

REALITA DI 

HADAPAN KITA 
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c. Untuk memacu semangat kita, Allah menyembunyikan kemudahan dan 

kemenangan itu dibalik kesulitan, dan kesuksesan. Allah berfirman : 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

 

d. Allah juga memacu semangat kita dengan janjiNya, bahwa solusi atau jalan 

keluar dari kesulitan itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau 

bekerja keras. Allah berfirman : “Orang-orang yang bersungguh-sungguh 

dijalan Allah pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka dan jalan 

yang banyak.” 

 

Selain menata cara pandang, kita harus  segera menata organisasi dan 

sumber dana agar menjadi organisasi yang kuat dan professional. Organisasi yang 

kuat ditandai dengan adanya pengurus yang solid, kemudian sekretariat yang hidup 

dan memiliki jaringan komunikasi yang kuat. Baik secara vertikal maupun horizontal. 

Eksistensi organisasi baru akan bisa dirasakan, dihitung dan diperhitungkan 

keberadaannya oleh umat ketika organisasi itu mampu menyapa dan membela umat 

secara optimal. Dan mohon maaf, kondisi umat kita sekarang seperti buih yang bisa 

diombang-ambingkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Umat kita sudah 

terjebak oleh pola fikir pragmatis. Nilai –nilai religi sudah mulai copot satu persatu. 

Keadaan seperti itu lebih diperparah oleh semakin sulitnya untuk bisa memenuhi 

kebutuhan minimal dan banyak lagi hal lain yang menghimpit kehidupan umat kita. 

Kita harus segera datang menyapa umat kita. Menyapa dengan sapaan yang 

bisa memberi ketenangan kepada mereka dan sapaan yang bisa membangkitkan 

jiwa optimis mereka. Kita sapa mereka dengan agama, dengan pendidika, dengan 

ekonomi, dan dengan sapaan-sapaan lain. Peluang kita untuk menyapa mereka 

masih lebih besar dibandingkan yang lain. Kita jangan menunggu mereka datang 

menemui kita, tapi kita lah yang harus datang menyapa dan membela mereka. 

Untuk mewujudkan aktifitas menata, menyapa, dan membela diperlukan 

adanya: 

a. Kerja keras 

b. Kerja cerdas 

c. Kerja ikhlas 

Ketika kita melihat realitas yang ada di hadapan kita, akan terlihat gerakan anti 

Islam semakin nyata dan konprehensip. Kenyataan itu sering mengganggu dan 

mempengaruhi semangat para aktivis da’wah. Sering kita mendengar keluhan para 

aktivis da’wah yang mengatakan bahwa tantangan da’wah kita semakin berat dan 

ada juga ungkapan lain yang senafas dengan itu. 

Sikap mental para aktivis seperti itu harus kita luruskan. Kita harus 

membangun dan menghidupkan kembali mental dan semangat da’wah mereka. Kita 

harus menanamkan di dalam hati para aktivis da’wah bahwa kemenangan hanya 

bisa diraih jika ada kemenangan yang diberikan oleh Allah. Untuk itu kita harus 
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melandasi seluruh gerak da’wah kita dengan keikhlasan. Buah keikhlasan itu akan 

diberikan oleh Allah manakala kita menggapainya dengan kerja keras dan kerja 

cerdas. Karena itu kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas harus menjadi landasan 

gerak da’wah kita ke depan.  

Firman Allah dalam Surat At Taubah ayat 67 berbunyi : 

Artinya : Orang-orang munafiq laki-laki dan perempuan, sebagian dengan 

sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang mungkar 

dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan 

tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan 

mereka. Sesungguhnya orang-orang munafiq itu adalah orang-orang yang 

fasik. 

Karena itu da’wah merupakan amal besar yang harus dijadikan jalan dan 

tulang punggung bagi tegaknya syari’ah menuju “baldah thoyyibah wa robbun 

gofur”. 

 

2. Tujuan Da’wah PARMUSI 

 

“BALDAH THOYYIBAH WA ROBBUN GOFUR” 

 

Ketika Allah memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia dan Allah telah 

menyimpan kekayaan alam yang melimpah di Indonbesia, maka Indonesia saat itu 

seperti digambarkan oleh Allah dalam Surat An Nahl ayat 112. 

 

Artinya : Dan Allah telah membuat satu perumpamaan (dengan) sebuah negeri 

yang dahulunya aman lagi tenteram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah 

dari segenap tempat, Tetapi kemerdekaan dan kekayaan yang melimpah itu 

kurang disyukuri oleh penduduk negeri ini. Bahkan penduduk negeri ini 

cenderung semakin jauh dari Allah. 

 

 maka dalam ayat 112 dari Surat An Nahl itu Allah menegaskan, 

 

Artinya : tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah 

merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa 

yang selalu mereka perbuat. 

 

Berpedoman kepada ayat 112 dari Surat An Nahl, maka kewajiban da’wah 

yang terpikul di atas pundak kader-kader Parmusi adalah, berusaha secara optimal 

untuk mengembalikan keadaan Indonesaia kepada posisi seperti ketika Allah 
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memberikan kemerdekaan dan kekayaan kepada Bangsa ini. “Baldah Thoyyibah wa 

Robbun Gofuur”. 

Karena itu, da’wah adalah pekerjaan mulya yang harus kita hidupkan secara 

bersama-sama. Terlebih lagi tantangan da’wah sekarang semakin konprehensif. 

Mereka menjauhkan bangsa ini dari Allah dengan mengatasnamakan Allah. Padahal 

jauhnya kita dari Allah hanya akan menuai musibah bukan barokah. 

 

3. Obyek Da’wah PARMUSI 

 

MANUSIA SEBAGAI OBYEK DA’WAH 

Allah telah menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi. Ada dua tugas 

manusia di bumi. 

 

1. Sebagai hamba ciptaan Allah, dia harus mengabdi 

2. Sebagai khalifah, dia harus memenej hidup dan kehidupannya. Baik berkait 

dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan 

manusia dan hubungan manusia dengan alam. 

Untuk bisa mengabdi dan memenej agar manusia di bumi bisa sampai kepada 

kehidupan yang aman, tenang, adil dan sejahtera, Allah telah menurunkan pedoman 

berupa al Qur’an. Allah pun telah mengutus Nabi dan Rasul untuk bisa menjadi 

contoh dan teladan dalam mewujudkan al Qur’an dalam hidup dan kehidupannya. 

Baik yang berkait dengan perintah maupun yang berkait dengan larangan. 

Adanya syetan, makhluq ciptaan Allah yang lain, yang sudah bertekad bulat untuk 

menyesatkan dan menyeret manusia ke neraka, menyebabkan manusia menjadi 

terbelah dalam menerima perintah. Ada yang “tauhid”, ada yang “syirik”, ada yang 

“kufur” dan ada juga yang “munafiq”. 

Karena itu, semua manusia menjadi “obyek da’wah”. Baik yang hidup dan 

kehidupannya sudah sesuai dengan al Qur’an dan as Sunnah, apalagi manusia yang  

masih jauh dari al Qur’an dan as Sunnah. Karena da’wah adalah sesuatu yang 

sangat diperlukan oleh manusia, melebihi keperluan manusia terhadap air, udara dan 

matahari. 

 

 

 

4. Karakter Kader Da’wah PARMUSI 
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Unsur terpenting dalam da’wah adalah “da’i”, sebagai subyek da’wah. Da’i lah 

yang harus memikirkan pelaksanaan da’wah sejak perencanaan sampai kepada 

laporan.  

Kader da’wah Parmusi atau yang disebut da’i Parmusi akan dikategorikan 

menjadi tiga kategori yaitu : 

1. Da’i Pengelola  

Yaitu da’i yang bertugas untuk mengelola program da’wah yang akan 

dijalankan oleh da’i pelaksana. Sehingga para da’i pelaksana dapat 

menjalankan tugasnya dengan mudah karena sudah difasilitasi oleh dai 

pengelola. Da’i Pengelola berada di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Da’i 

pengelola berkaitan dengan tugas administratif, keuangan, humas/Public 

relations dan bagian umum. 

 

2. Da’i Pembina 

Yaitu da’i yang mempunyai ke-ilmu-an tentang agama Islam yang 

komprehensif dan bertugas untuk melakukan pembinaan kepada pengurus 

parmusi, da’i pengelola, da’i Pembina satu tingkat dibawahnya dan da’i 

pelaksana parmusi.  

a. Da’i Pembina Pusat akan membina / mengajar / ta’lim yaitu : 

1. Pengurus Pusat;  

2. Da’i Pengelola Pusat; 

3. Da’i Pembina Wilayah.  

 

b. Da’i Pembina Wilayah akan membina / mengajar / ta’lim yaitu : 

1. Pengurus Wilayah; 

2. Da’i Pengelola Wilayah; 

3. Da’i Pembina Daerah.  

c. Da’i Pembina Daerah akan akan membina / mengajar / ta’lim yaitu : 

1. Pengurus Daerah; 

2. Da’i Pengelola Daerah; 

3. Da’i Pelaksana per-Kecamatan. 

 

3. Da’i Pelaksana 

Yaitu da’i yang bertugas langsung membina anggota parmusi 

khususnya dan masyarakat pada umum di akar rumput (tingkat kecamatan) 

sesuai dengan pedoman da’wah parmusi dan arahan dari LDP Daerah. 

Untuk memastikan program da’wah Parmusi dilaksanakan dengan optimal. 

Maka, ketiga kategori da’i Parmusi diatas harus mempunyai ciri khas sbb. : 

 

KARAKTERISTIK KADER DA’WAH / DA’I PARMUSI 
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IKHLAS 
MAMPU MEMBACA 

BUKU BESAR 

HADIR DI TENGAH 

UMMAT 

 

Memahami Visi dan Misi 

Hidup 

 Memahami Realitas 

Menurut Al-Qur’an dan 

As-Sunnah 

 Menata 

Mencari Keridhoan Allah  Memahami realitas di 

hadapan dan 

menganalisa 

 Menyapa 

Berpegang Kepada Al-

Qur’an dan As-Sunnah 

 Membuat program  Membela 

Mengorbankan Ambsi 

Pribadi 

 Melaksanakan dengan 
Kerja Keras, Kerja 

Cerdas dan Kerja Ikhlas. 

  

  Menyiapkan kader   

    Dengan Lisan 

    Dengan Tulisan 

    Dengan Perbuatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PROGRAM UMUM DA’WAH PARMUSI 

Menjaga 

Nawaitu 

Berbenteng di 

hati ummat 
Memahami 

pukul berapa 

sekarang 



64 

 

 

Program umum da’wah di Parmusi dibagi menjadi dua tema besar yaitu 

program yang sifanya menata dan program yang sifatnya menyapa dan membela, 

berikut jabarannya : 

 

1. Program Menata Da’wah PARMUSI 

 

M E N A T A 

 

MENATA VISI DAN MISI PELAKU DA’WAH 

❖ Visi : Kembali ke syurga 
❖ Misi : 1. Ibadah  
   2. Khilafah 

   3. Da’wah 

MENATA POLA FIKIR PELAKU DA’WAH 

➢ Da’wah kewajiban & gerakan 
➢ Da’wah jalannya para Nabi & Rasul dalam melakukan perubahan 
➢ Da’wah jalan terpendek menuju kemenangan 
➢ Meninggalkan da’wah, jalan menuju kehancuran dan ditolaknya do’a 
➢ Ujian dan cobaan dijalan da’wah tanda sudah dekatnya pertolongan dan 

kemenangan 
 

MENATA ORGANISASI 

➢ Struktur organisasi da’wah harus sampai tingkat kecamatan 
➢ Organisasi da’wah harus kuat, professional dan amanah 
➢ SDM da’wah harus mengutamakan visi & misi dan memperkecil ambisi               

pribadi 
 

MENATA DANA DA’WAH 

➢ Dana dari ummat binaan (ZIS) 
➢ Membangun usaha produktif 
➢ Kerjasama dengan pihak lain 
➢ Memanfaatkan CSR 

 

Setelah Allah menetapkan syetan sebagai makhluk terkutuk dan kekal di 

dalam neraka, Allah memerintahkan Adam dan Hawa utk tinggal di syurga. 

Ditempatkannya Adam dan Hawa di syurga adalah sebagai penegaskan dari Allah 

bahwa kampung halaman manusia itu adalah syurga. Karenanya kita harus 

menjadikan bahwa visi hidup kita di dunia adalah "Kembali ke Syurga". 

Kemudian Allah menurunkan manusia ke bumi, Allah pun menegaskan dalam 

firmannya : Artinya :  "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh 
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bagi sebahagian yang lain. dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan 

(tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan". (QS. 

Al-A’raf : 24). 

Sesuatu yang memiliki batas pasti pendek, karena kehidupan dunia ini 

memiliki batas, maka berarti kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang pendek dan 

Rasulullah pun menegaskan  : 

ِّْيَن إِلَى السَّْبِعْيَن َوأَقَلُُّهْم َمْن  تِـي َما بَْيَن الِسِّتِ يَُجوُز ذَِلكَ أَْعَماُر أُمَّ  

“Umur-umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit orang yang bisa 

melampui umur tersebut” (HR. Ibnu Majah: 4236, Syaikh Al Albani mengatakan: 

hasan shahih). 

Dan di hadits yang lain Rasulullah mengatakan :  

 كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل 

 “Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir.” (HR. Bukhori) 

Yang suatu hari nanti kita harus kembali ke kampung halaman. Lantas,  jika visi nya 

kembali ke surga, apa misi hidup manusia di bumi ? 

PERTAMA adalah IBADAH. Allah berfirman :  

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. (QS. Ad-dzaariyaat  : 56) 

 

Jika diciptakannya manusia untuk ibadah, maka misi manusia yang pertama 

adalah ibadah. Jika misinya ibadah, maka seluruh hidup dan kehidupannya harus 

menjadi ibadah. Karena itu tidak boleh ada satu niatan, satu ucapan dan satu 

perbuatan yang tidak menjadi ibadah. Seluruhnya harus menjadi ibadah. Karena 

seluruhnya harus menjadi ibadah, karena itu para ulama membagi ibadah itu kepada 

empat model. 

1. Ibadah yang ditentukan caranya, waktunya dan tempatnya. Contoh ibadah hajji. 

2. Ibadah yang ditentukan caranya dan waktunya. Contoh, shalat. 

3. Ibadah yang ditentukan caranya dan temparnya. Contoh, umroh. 

4. Ibadah yang ditentukan caranya saja. Contoh, makan, tidur dan yang lainnya. 

 

Misi manusia di bumi yang KEDUA adalah KHILAFAH (memenej hidup dan 

kehidupan di bumi). Firman Allah :  
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Artinya :  “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 

aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." …….. (QS. Al-Baqaraoh : 

30). 

Untuk mengabdi dan memenej kehidupan di bumi Allah akan menurunkan buku 

petunjuknya. Firman Allah :      

Artinya : "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! kemudian jika datang petunjuk-Ku 

kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada 

kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. Al-baqarah : 

38) 

Dalam melaksanakan misi hidup, yaitu ibadah dan khilafah agar bisa kembali 

ke syurga, dalam prakteknya sering menghadapi kendala. Kendala itu muncul karena 

adanya godaan syetan dan adanya nafsu dalam diri manusia yang selalu mengajak 

kepada kejelekkan. Karena itu perlu ada misi yang ketiga yaitu DA'WAH. Mengajak 

kepada yang baik dan mencegah yang buruk. Itulah visi dan misi hidup manusia di 

bumi. Visinya kembali ke syurga. Misinya, ibadah, khilafah dan da'wah.  Buku 

petunjuknya al Qur'an dan as Sunnah. Dan yang harus diwaspadai adalah godaan 

syetan dan ajakan nafsu ammarah yang ada pada diri kita. 

Kita harus senantiasa ingat dan menanamkan di dalam hati dan fikiran kita 

bahwa apapun yang kita lakukan, kebaikan atau kejelekkan pasti akan dicatat oleh 

anggota tubuh kita dan anggota tubuh itu akan melaporkan kepada Allah kelak 

kemudian hari. Allah berfirman : 

Artinya : 

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka 

dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka 

usahakan” (QS. Yasin : 65) 

Allah berfirman : 

   Artinya:  “Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian 

pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu bahkan kamu mengira bahwa 

Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. (QS. Fusilat : 22) 

Allah SWT. Juga berfirman : 

 Artinya :  “Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi 

atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan” (QS. An-Nur : 24 ) 

Tiga ayat itu menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti mulut tidak lagi 

berbicara dan yang akan berbicara adalah tangan kita dan yang akan memberikan 

kesaksian adalah kaki kita, telinga kita, mata kita, kulit dan lidah kita. 

Kita harus senantiasa waspada dan hati-hat terhadap nafsu yang bisa 

melahirkan ambisi. Yang harus kita usung adalah visi dan misi. Kita harus mampu 
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mengendalikan ambisi, jangan sampai melampaui apalagi bila menhalahkan visi dan 

misi. Dengan begitu, Insya Allah kita akan berhasil utk kembali ke kampung halaman 

kita. Yaitu SYURGA.  

 

2. Program Menyapa Umat 

 

M E N Y A P A 

 

 

 

 

 

Parmusi Mengaji  Pengiriman da’i  Mendatangi ummat 

     

Menyiapkan kader ulama 

dan cendikia 

 Pengiriman imam 

tarawih 

 Menyapa hati dengan 

iman dan kasih saying 

     

Menyiapkan Trainer dai 

dan da’I di tingkat pusat, 

wilayah & daerah 

 Pengiriman kafilah 

da’wah 

 Menyapa akal dengan 

pendidikan dan 

keterampilan 

     

Kabupaten binaan, 

“Membangun Akhlak 

Mulia Menuju Kabupaten 

Sejahtera” 

 Pengiriman guru tahfidz  Menyapa fisik dengan 

ekonomi dan kesehatan 

     

  Pengiriman hewan 

qurban 

 Menyapa masyarakat 

dengan persaudaraan dan 

kebersamaan 

     

    Menjaga lingkungan 

dengan kebersihan dan 

keteduhan 

 

PENGIRIMAN PELAKSANAAN 

TUGAS 

PERSIAPAN 
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Program menyapa yaitu program yang menerjunkan para pengurus dan da’i 

parmusi untuk terjun langsung ke medan lapangan da’wah sehingga eksistensi 

pengurus parmusi dirasakan keberadaanya di tengah tengah ummat, dengan tiga 

langkah yaitu : 

1. Persiapan 

Program ini menggunakan infrastruktur Parmusi yang sudah ada di 

propinsi dan kabupaten/kota, sehingga peserta dari program ini adalah para 

anggota Parmusi yang berada pada jabatana structural. Dengan tiga besaran 

program yaitu : 

a) Parmusi Mengaji 

Program pengajian bulanan yang tema temanya sudah ditentukan oleh 

Lembaga Da’wah Parmusi Pusat dengan maksud untuk menyamakan 

persepsi dan pemahaman diantara pengurus tentang ajaran ajaran Islam . 

b) Menyiapkan Kader Ulama dan Cendekia (Da’i Pembina) 

Program kaderisasi yang mencetak calon da’i Pembina untuk tingkat 

pusat, tingkat wilayah dan tingkat daerah. Program kaderisasi ini dapat 

dikerjasamakan dengan lembaga lembaga pengkaderan da’i yang ditentukan 

oleh LDP Pusat atau jika memungkinkan dapat diadakan LDP Pusat sendiri.  

 

c) Menyiapkan Trainer Da’i dan Da’i di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah 

Program pelatihan yang dibuat untuk mencetak calon calon dai yang 

akan ditempatkan di setiap wiayah dan daerah Parmusi yang nantinya 

menjadi agen pembinaan ummat. 

 

d) Kabupaten Binaan. “MEMBANGUN AKHLAK MULIA MENUJU 

KABUPATEN/KOTA SEJAHTERA”. 

Program yang membina beberapa Kabupaten/Kota terpilih dari 

struktur parmusi yang ada di tingkat Kabupaten/Kota dimana 

Kabupaten/Kota Binaan akan dibuat beberapa program yang saling 

mendukung antara bidang da’wah, ekonomi, sosial dan pendidikan, 

sehingga keempat bidang tersebut dapat terwujud di Kabupaten/Kota 

binaan tersebut dengan bidang da’wah sebagai ujung tombaknya. 

2. Pengiriman 

a) Pengiriman Da’i ke daerah Perbatasan, Suku Terasing, Pulau Terluar dan 

Daerah Khusus. 
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Kebutuhan akan da’i di daerah perbatasan, suku terasing, pulau 

terluar dan daerah khusus sungguh mendesak, karena sedikit sekali pihak 

pihak yang memberikan perhatian pada daerah daerah tersebut, oleh 

sebab itu, PARMUSI ingin berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan dai 

tersebut dalam rangka menjaga keutuhan NKRI maupun memperbaiki 

mental masyarakat di sekitar daerah tersebut. Da’I da’I yang dikirim 

parmusi akan terlebih dahulu dilatih oleh tim LDP pusat sehingga sudah 

siap secara mental dan ke-ilmu-an. 

b) Mengirim Imam Tarawih selama bulan Ramadhan 

Bulan ramadhan adalah bulan yang sangat erat kaitannya dengan 

peningkatan ibadah ummat Islam, tetapi sayangnya masih sedikit imam 

dan khatib yang sesuai dengan kebutuhan ummat ditengah maraknya 

ummat Islam mengunjungi masjid. Oleh sebab itu parmusi ikut terpanggil 

untuk sedikit memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan imam 

tarawih di beberapa tempat yang masih kekurangan terutama di daerah 

daerah perbatasan dan pulau terluar. 

c) Mengirim Kafilah Da’wah ke Daerah Tertentu selama satu bulan 

Kegiatan da’wah dibeberapa tempat di Indonesia terkadang perlu 

distimulasi dari pihak luar sehingga motivasi untuk berdakwah di 

masyarakat sekitar ikut tumbuh dalam menyemarakkan program – program 

da’wah. Oleh sebab itu, pengiriman kafilah da’wah untuk dibeberapa 

tempat yang dianggap masih kurang semarak program dan aktivitas 

da’wahnya menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh PARMUSI agar 

daerah tersebut dapat berkembang dengan aktivitas da’wahnya. Kafilah 

da’wah biasanya terdiri dari beberapa orang yang berbagi tugas untuk 

membuat program program da’wah dapat semarak di daerah tujuan. 

Biasanya program kafilah da’wah dapat diparalelkan dengan program 

pengiriman imam tarawih maupun da’I perbatasan/pulau terluar. 

d) Mengirim Guru Tahfidh ke Kabupaten Binaan untuk dua tahun. 

Kebutuhan guru tahfizh al-qur’an untuk menebar benih agar munculnya 

para penghafal qur’an di beberapa tempat di Indonesia juga sangat 

dibutuhkan. Para guru nantinya akan mendidik para anak – anak untuk 

cinta akan al-qur’an dan mau menghafal qur’an secara baik dan benar. 

 

e) Pengiriman Hewan Kurban pada saat Iedul Qurban 

 

3. Pelaksanaan Tugas / Action Da’i di Lapangan 

a. Mendatangi Ummat  

b. Menyapa hati ummat dengan Iman dan Kasih Sayang 

c. Menyapa Akal dengan Pendidikan dan Ketrampilan 
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d. Menyapa Fisik dengan Ekonomi dan Kesehatan 

e. Menyapa Masyarakat dengan Persaudaraan dan Kebersamaan 

f. Menjaga Lingkungan dengan Kebersihan dan Keteduhan 

 

 

3. Program Membela Umat 

 

 

M E M B E L A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dengan Lisan 
 

- Dengan Tulisan 
 

- Dengan Perbuatan 
 

Menyadarkan ummat 

akan bahaya GF, HH, HI 
Peduli korban 

bencana 

Kelompok 

masyarakat yang 

tidak beruntung 

Bantuan 

Hukum 
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Program membela adalah program yang diperuntukkan untuk memberikan advokasi 

masyarakat dari beberapa aspek seperti pemurtadan/penyesatan aqidah, ekonomi, hukum, 

dan jika terjadi bencana alam/musibah. 

 

 

 

E. KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR 

 

1. Nama Lembaga 

 

a. Pada tingkat Pusat digunakan penyebutan Lembaga Da’wah Parmusi Pusat 

(LDPP) 

b. Pada tingkat Wilayah menggunakan penyebutan Lembaga Da’wah Parmusi 

Wilayah (LDPW) …………… (Menggunakan Nama Provinsi, Misalnya :  

Lembaga Da’wah Parmusi Aceh) 

c. Pada Tingkat Daerah menggunakan penyebutan Lembaga Da’wah Parmusi  

Daerah (LDPD)……………. (Menggunakan Nama Kabupaten/Kota, Misalnya : 

Lemabaga Da’wah Parmusi Daerah Aceh-Singkil) 

d. Pada Tingkat Kecamatan menggunakan penyebutan Da’i Parmusi per-

Kecamatan (DPK) ……………… (Menggunakan nama Kecamatan, Misalnya : 

Da’i Parmusi Kecamatan Gunung Meriah). 

 

 

2. Fungsi Lembaga 

 

a. Sebagai Koordinator gerakan da’wah di Parmusi dalam setiap tingkatan baik 

secara konseptual maupun prakteknya. 

b. Sebagai wadah para aktivis da’wah yang ingin mengabdi bersama Parmusi. 

c. Sebagai bentuk citra Parmusi yang lebih mengedepankan da’wah sebagai 

ujung tombak. 
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3. Struktur Pengurus LDP 

 

 

 

4.  

Setiap struktur pengurus LDP dari tingkat Pusat hingga Daerah minimal harus 

terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari lima orang dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Satu orang da’i (boleh diambil dari pengurus pusat/wilayah/daerah jika ada) 

yang mempunyai jiwa leadership dan jam terbang dalam bidang da’wah / 

senior untuk menjadi Ketua LDPP/LDPW/LDPD. 

b. Satu orang yang mempunyai kemampuan manajerial dalam mengelola 

administrasi yang menjadi sekretaris LDPP/LDPW/LDPD. Boleh diambil dari 

pengurus pusat/daerah/wilayah jika ada (lebih baik yang mempunyai 

background pendidikan agama atau da’i). 

c. Satu orang yang mempunyai kemampuan public relations (PR), aktif di media 

sosial dan paham strategi komunikasi untuk dapat mempublikasikan dan 

Penanggung Jawab : 

Ketua Umum dan Sekjen 
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membangun hubungan dengan mitra mitra da’wah di tingkat 

pusat/daerah/wilayah yang menjadi Juru Bicara atau Humas 

LDPP/LDPW/LDPD. Boleh diambil dari pengurus wilayah jika ada (lebih baik 

yang mempunyai background pendidikan agama atau da’i). 

d. Satu orang da’i dan ulama tingkat pusat/wilayah/daerah yang mempunyai 

kompetensi dalam metodologi mengajarkan agama secara komprehensif 

untuk menjadi Da’i Pembina LDPP/LDPW/LDPD. 

Satu orang  yang mempunyai kemampuan untuk membantu segala kelancaran 

aktivitas program da’wah dengan perlengkapan, peralatan atau teknologi yang 

dapat memudahkan urusan da’wah sebagai Bagian Umum LDPP/LDPW/LDPD. 

Boleh diambil dari pengurus wilayah jika ada (lebih baik yang mempunyai 

background pendidikan agama atau da’i). 

 

4. Mekanisme Kepengurusan dan Masa Jabatan Pengurus 

 

a. Setiap pembentukan LDPW dan LDPD akan didahului dengan Training of 

trainer (TOT) untuk calon pengurus dengan tujuan untuk menyamakan 

persepsi diantara pengurus LDPW dan LDPD dengan pengurus LDP Pusat.  

b. Setiap pengangkatan calon DKP maka akan didahului dengan pelatihan da’i. 

c. TOT calon pengurus LDPW dilaksanakan oleh LDP Pusat. 

d. TOT calon pengurus LDPD dilaksanakan oleh LDP Wilayah. 

e. Pelatihan calon da’i parmusi per-kecamatan (DPK) dilaksanakan oleh LDP 

Daerah 

f. Pengurus LDP Pusat diangkat oleh Pengurus Pusat (PP) Parmusi selama 

selama 5 Tahun dan dapat dipilih kembali. 

g. Pengurus LDP Willayah diangkat oleh Pengurus Wilayah (PW) selama 4 

Tahun dan dapat dipilih kembali. 

h. Pengurus LDP Daerah diangkat oleh Pengurus Daerah (PD) selama 3 tahun 

dan dapat dipilih kembali. 

i. Da’i Parmusi per-Kecamatan diangkat oleh Lembaga Da’wah Parmusi Daerah 

(LDPD) selama 2 tahun dan dapat dipilih kembali. 

j. Modul Materi TOT di tingkat nasional, wilayah dan pusat  dibuat dalam 

panduan tersendiri. 

k. Modul pelatihan dan pembinaan berkala da’i parmusi per-Kecamatan dibuat 

dalam panduan tersendiri. 

l.  Setiap TOT Wilayah di Wilayah dan Pelatihan Da’i di Daerah harus dibarengi 

dengan acara Tabligh Akbar, dan Silaturrahim alim ulama. 
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5. Kriteria Da’i PARMUSI per-Kecamatan (DPK) 

 

Untuk memastikan dai parmusi per-kecamatan (DPK) yang direkrut adalah orang 

orang yang terbaik maka berikut kriteria yang wajib ada ketika LDPD merekrut 

DPK: 

1) Beragama Islam dengan paham Ahlu Sunnah Wal Jamaah. 

2) Dinyatakan Lulus dan mendapatkan surat pengangkatan sebagai dai Parmusi 

dari LDP Tingkat Daerah. 

3) Pendidikan minimal D2 bidang agama Islam atau rekomendasi dari tokoh da’I 

atau ulama setempat yang menyatakan bahwa ke-ilmu-an calon DPK sudah 

layak untuk menyampaikan da’wah. 

4) Bersedia mengisi formulir DPK di atas materai (formulir akan diberikan oleh 

LDP Daerah). 

5) Bersedia mengikuti pedoman da’wah parmusi selama bertugas. 

6) Bersedia menyerahkan dokumen dokumen identitas yaitu : 

i. Foto Kopi KTP 2 Lembar 

ii. Foto Kopi KK 2 Lembar 

iii. Foto Kopi Sertifikat/Ijazah/Surat Keterangan Pendidikan atau Rekomendasi 

dari tokoh da’i atau ulama setempat. 

iv. Pas Foto 3 x 4 = 3 Lembar 

 

 

6. Sumber Pendanan Lembaga 

 

• Kas Parmusi 

• Zakat, Infaq dan Shodaqoh 

• Mendirikan Usaha Produktif. 

• Kerjasama Program dengan Pihak Lain 

• Bantuan P e m d a 

• CSR Perusahaan 

 

7. Nekanisme Kerja Lembaga 

 

a. LDP akan melaksanakan kegiatan berdasarkan program yang telah disetujui 

oleh Pengurus ditingkatannya masing-masing. 

b. Program yang telah disetujui akan dibuat panduan atau proposal yang 

menjelaskan segala hal berkaitan dengan program tersebut. 

c. Program akan didanai oleh Pengurus Parmusi jika memungkinkan, jika tidak 

memungkinkan maka LDP akan menggalang dana dari sumber sumber dana 

yang halal dan tidak mengikat. 
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8. Sekretariat Lembaga dan Nomor Rekening 

 

Sekretariat Lembaga Da’wah Parmusi beralamat ditempat yang sama dengan 

alamat Pengurus PARMUSI ditingkatnya masing-masing atau dapat menempati 

kantor tersendiri atas persetujaun Pergurus PARMUSI ditingkatannya masing-

masing.   

Nomor rekening Lembaga Da’wah PARMUSI tidak merupaka nomor rekening 

orang perseorangan, tapi atas nama Lembaga Da’wah PARMUSI atau Lembaga 

Zakat, Infaq, Shadaqah yang dibentuk untuk itu. 
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V. RENCANA AKSI GERAKAN DAKWAH PARMUSI26 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) pada saat di deklarasikan 

tanggal 26 September 1999 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, bukanlah 

PARMUSI sebagai Partai Politik, tetapi sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) 

Islam. Akan tetapi sejarah mencatat bahwa keberadaan PARMUSI sebagai 

Ormas tidak bisa dipisahkan dari PARMUSI yang merupakan reinkarnasi Partai 

Masyumi. 

Dalam AD/ART terakhir sebelum dibubarkan tahun 1960,  dalam pasal III  

tertera tujuan Partai Masyumi yaitu : Terlaksananya hukum Islam di dalam 

kehidupan orang seorang, masyarakat, dan Negara Republik Indonesia menuju 

keridhaan Ilahi.   

 

Sejarah juga mencatat bahwa Masyumi berjuang untuk mengembalikan bentuk 

Negara Indonesia kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

sebagaimana yang diperankan oleh H.M. Natsir melalui Mosi Integralnya pada 

tahun 1950, kala itu Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan 

kedaulatan Negara  agar penjajah tidak kembali menjajah Indonesia. 

 

Sebagai penerus cita-cita Partai Masyumi sebagai, PARMUSI sebagai Ormas 

yang bertujuan “Terwujudnya masyarakat madani, sejahtera lahir dan batin 

dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diridhai Allah SWT., senantiasa 

melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya 

adalah : “Meningkatkan derajat keIslaman, keimanan, keikhlasan, ketakwaan, 

kejujuran, keadilan, kedisiplinan, dan kebersamaan”. 

Implementasi usaha tersebut  dilakukan PARMUSI melalui perubahan dan 

pencanangan paradigma baru PARMUSI sebagai Connecting Moslem dengan 

focus menjadikan dakwah sebagai suatu gerakan dalam dimensi iman dan 

taqwa (imtaq), ekonomi, sosial dan pendidikan. Hal ini telah dilakukan 

PARMUSI selama 2 tahun terakhir, pasca Mukernas I bulan Oktober  tahun 

2015 dengan strategi menata, menyapa dan membela. 

 

Kegiatan Dakwah yang dilakukan PARMUSI tingkat Pusat, bukan saja berupa 

penugasan da’i ke daerah perbatasan, pulau terluar dan suku terasing di 

beberapa provinsi di Indonesia, tetapi juga PARMUSI turut berjuang dalam 

beberapa kali  Aksi Bela Islam (ABI) di Jakarta dengan menurunkan Laskar 

PARMUSI dan kader-kader PARMUSI. Bahkan dalam kurun waktu bulan 

 
26 Merupakan Lampiran 3 Ketetapan Mukernas III PARMUSI No. 002/KPTS/Mukernas III/01/ 1439 
tentang Program Aksi Gerakan Zda’wah PARMUSI 2017-2018. 
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Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, PP PARMUSI tetap istiqomah 

dengan menurunkan Laskar dan kader PARMUSI sebanyak 28 kali untuk 

mengawal persidangan kasus Penistaan Agama Islam dengan tertuduh 

Gubernur DKI Jakarta saat itu yaitu Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Tepatnya 

sejak kasus tersebut  mulai disidangkan tanggal 13 Desember 2016 sampai 

dengan keputusan pengadilan menyatakan Ahok bersalah dan ditahan selama 

2 tahun pada tanggal 9 Mei 2017.  

PARMUSI juga menggugat Presiden RI melalui PUTN untuk segera mencopot 

Ahok dari jabatan Gubernur, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  pasal 83 ayat (1), meskipun pada proses pengadilan di 

PTUN tuntutan PARMUSI tidak di kabulkan. 

 

B. DASAR PELAKSANAAN PROGRAM AKSI 

 

a. Al-Qur’an dan Hadist 

b. Hasil Muktamar III PARMUSI Maret 2015 

c. Hasil Mukernas I PARMUSI Oktober 2015 

d. Mukernas II PARMUSI Oktober 2016 

e. Rakornas PARMUSI Desember 2016 

 

 

C. KONDISI SEKARANG 

 

1. Konsolidasi Organisasi 

 

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam melaksanakan konsolidasi organisasi dari 

tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah, tidaklah mudah. Ini terlihat bahwa 

sampai saat ini baru terbentuk / disyahkannya pengurus PARMUSI di 26 provinsi27, 

dan di 198 Kabupaten/ Kota28. Sedangkan Lembaga Dakwah PARMUSI (LDP) baru 

terbentuk di 13 provinsi29.   

Kondisi ini disebabkan berbagai kendala yang di hadapi baik dari dalam maupun 

dari luar organisasi antara lain : 

a. Masih ada perbedaan visi dan misi antara kader PARMUSI, terutama 

pandangan terhadap paradigma baru PARMUSI sebagai Conneting Moslem 

yang belum sepenuhnya diterima kader-kader PARMUSI, sehingga sulit untuk 

mempersatukan visi dan misi para kader. 

 
27 Lihat Lampiran 1. Tabel 1. 
28 Lihat Lampiran 2. Tabel 2. 
29 Lihat Lampiran 3. Tabel 3. 
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b. Agak sulit mengajak orang yang baru mengenal PARMUSI untuk menjadi 

pengurus di PARMUSI, karena masih banyak yang beranggapan PARMUSI 

adalah partai politik atau merupakan  underbow PPP, atau banyak ummat 

sudah aktif di organisasi serupa, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, HMI, dll. 

c. Masyarakat umum belum melihat kiprah  PARMUSI, terutama  gerakan dakwah 

yang dilakukan PARMUSI. 

d. Merasa ada perbedaan pemahaman / aliran  antara Da’i yang di tugaskan 

dengan masyarakat  di sekitar dimana da’i bertugas. 

e. Keterbatasan dana untuk melakukan kegiatan dakwah. 

 

Walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh Pengurus Wilayah dalam 

melakukan kegiatan dakwah, namun ada juga kekuatan dan peluang yang 

dirasakan dalam mengembangkan dakwah di daerah tertentu, a.l. : 

a. Ghirah atau semangat mengerakkan dakwah di wilayah tertentu karena 

pengaruh gerakkan Aksi Bela Islam di ibu kota. 

b. Adanya  dukungan Pemerintah Daerah setempat 

 

 

 

Lampiran 1. Tabel 1 : Data PW PARMUSI se- Indonesia 

NO. PROVINSI 
SK PW 

SUDAH BELUM 

1 

SUMATERA 

ACEH 1 0 

2 SUMATERA UTARA 1 0 

3 SUMATERA BARAT 1 0 

4 RIAU 0 1 

5 KEPULAUAN RIAU 1 0 

6 JAMBI 1 0 

7 BENGKULU 1 0 

8 SUMATERA SELATAN 1 0 

9 BANGKA BELITUNG 1 0 

10 LAMPUNG 1 0 

11 

JAWA 

BANTEN 1 0 

12 JAWA BARAT 1 0 

13 DKI JAKARTA 1 0 

14 JAWA TENGAH 1 0 

15 DI YOGJAKARTA 1 0 

16 JAWA TIMUR 1 0 
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NO. PROVINSI 
SK PW 

SUDAH BELUM 

17 

NUSA TENGGARA 

BALI 1 0 

18 NUSA TENGGARA BARAT 1 0 

19 NUSA TENGGARA TIMUR 1 0 

20 

KALIMANTAN 

KALIMANTAN BARAT 1 0 

21 KALIMANTAN SELATAN 0 1 

22 KALIMANTAN TENGAH 0 1 

23 KALIMANTAN TIMUR 1 0 

24 KALIMANTAN UTARA 0 1 

25 

SULAWESI 

GORONTALO 1 0 

26 SULAWESI SELATAN 1 0 

27 SULAWESI TENGGARA 0 1 

28 SULAWESI TENGAH 1 0 

29 SULAWESI UTARA 1 0 

30 SULAWESI BARAT 0 1 

31 
MALUKU 

MALUKU 0 1 

32 MALUKU UTARA 1 0 

33 
PAPUA 

PAPUA 0 1 

34 PAPUA BARAT 1 0 

    JUMLAH TOTAL 26 8 

 

 

 

 

Lampiran 2. Tabel 2 : Data PD PARMUSI se-Indonesia 

  

NO. PROVINSI 
SK PD 

SUDAH BELUM 

1 

SUMATERA 

ACEH 21 2 

2 SUMATERA UTARA 16 17 

3 SUMATERA BARAT 4 15 

4 RIAU 0 12 

5 KEPULAUAN RIAU 0 7 

6 JAMBI 11 0 

7 BENGKULU 0 10 

8 SUMATERA SELATAN 5 12 

9 BANGKA BELITUNG 7 0 

10 LAMPUNG 12 3 

11 

JAWA 

BANTEN 8 0 

12 JAWA BARAT 22 5 

13 DKI JAKARTA 4 2 

14 JAWA TENGAH 6 29 

15 DI YOGJAKARTA 1 4 
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NO. PROVINSI 
SK PD 

SUDAH BELUM 

16 JAWA TIMUR 25 13 

17 

NUSA TENGGARA 

BALI 9 0 

18 NUSA TENGGARA BARAT 6 4 

19 NUSA TENGGARA TIMUR 21 1 

20 

KALIMANTAN 

KALIMANTAN BARAT 0 14 

21 KALIMANTAN SELATAN 0 13 

22 KALIMANTAN TENGAH 0 14 

23 KALIMANTAN TIMUR 0 10 

24 KALIMANTAN UTARA 0 5 

25 

SULAWESI 

GORONTALO 6 0 

26 SULAWESI SELATAN 10 18 

27 SULAWESI TENGGARA 0 17 

28 SULAWESI TENGGAH 4 9 

29 SULAWESI UTARA 0 15 

30 SULAWESI BARAT 0 6 

31 
MALUKU 

MALUKU 0 11 

32 MALUKU BARAT 0 10 

33 
PAPUA 

PAPUA 0 29 

34 PAPUA BARAT 0 13 

    JUMLAH TOTAL 198 320 

 

 

 

 

Lampiran 3. Tabel 3 : Data Lembaga Dakwah PARMUSI (LDP) Wilayah se-  

                                   Indonesia 

 

NO. PROVINSI 
SK LDP 

SUDAH BELUM 

1 

SUMATERA 

ACEH 1 0 

2 SUMATERA UTARA 0 1 

3 SUMATERA BARAT 0 1 

4 RIAU 0 1 

5 KEPULAUAN RIAU 1 0 

6 JAMBI 0 1 

7 BENGKULU 0 1 

8 SUMATERA SELATAN 0 1 

9 BANGKA BELITUNG 0 1 

10 LAMPUNG 0 1 

11 

JAWA 

BANTEN 1 0 

12 JAWA BARAT 1 0 

13 DKI JAKARTA 1 0 
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NO. PROVINSI 
SK LDP 

SUDAH BELUM 

14 JAWA TENGAH 0 1 

15 DI YOGJAKARTA 1 0 

16 JAWA TIMUR 1 0 

17 

NUSA TENGGARA 

BALI 0 1 

18 NUSA TENGGARA BARAT 0 1 

19 NUSA TENGGARA TIMUR 1 0 

20 

KALIMANTAN 

KALIMANTAN BARAT 1 0 

21 KALIMANTAN SELATAN 0 1 

22 KALIMANTAN TENGAH 1 0 

23 KALIMANTAN TIMUR 0 1 

24 KALIMANTAN UTARA 0 1 

25 

SULAWESI 

GORONTALO 0 1 

26 SULAWESI SELATAN 1 0 

27 SULAWESI TENGGARA 0 1 

28 SULAWESI TENGGAH 1 0 

29 SULAWESI UTARA 1 0 

30 SULAWESI BARAT 0 1 

31 
MALUKU 

MALUKU 0 1 

32 MALUKU UTARA 0 1 

33 
PAPUA 

PAPUA 0 1 

34 PAPUA BARAT 1 0 

    JUMLAH TOTAL 14 20 

 

 

 

2. Konsolidasi Sosial dan Ekonomi di Indonesia 

 

Ummat Islam di Indonesia merupakan mayoritas dengan jumlah 87,2% dari 

jumlah penduduk Indonesia30, sehingga apabila ummat Islam yang 

mayoritas ini memiliki akhlakul karimah, berpendidikan dan  sejahtera, maka 

insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang mulia dan sejahtera. Tetapi 

kenyataannya ummat Islam terbelakang, miskin dan tersakiti, sehingga 

kesejahteraan yang diharapkan masih sangat jauh. 

Ummat Islam yang mayoritas  identic dengan kemiskinan, hal ini terlihat dari 

data-data dibawah ini : 

a. Data dari BPS tahun 2016, 20% penduduk terkaya menguasai 47% 

kekayaan di Indonesia, sementara 40% penduduk menengah 

 
30 Sensus penduduk tahun 2010, materi Dr. Aries Muftie 
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menguasasi 36% dan 40% penduduk miskin hanya menguasai 17% 

kekayaan Indonesia, dan sudah dapat dipastikan sebagian besar 

kalangan terkaya dan menengah itu non muslim dan termiskin itu muslim. 

b. Berdasarkan data dari Majalah Forbes31, 50 orang terkaya di Indonesia, 

hanya 8 orang muslim, selebihnya 42 orang non Muslim, padahal jika 

dilihat dari jumlah penduduk yang mayoritas dari sisi jumlah adalah 

muslim, tetapi kesejahteraan ummat Islam sangat memprihatinkan hanya 

menguasai 12,1% kekayaan di Indonesia dan sisanya 87,9% dikuasai 

oleh non Muslim32. 

Begitu juga apabila ditinjau dari penyebaran kekayaan diseluruh provinsi, 

penyebaran kekayaan  tidaklah merata, hal ini terlihat dari tingkat ekonomi 

tertinggi hanya tersebar di  7 provinsi di Indonesia33, yaitu terbesar di Jakarta 

diikuti oleh provinsi Kalimantan Timur, Kep. Riau, Riau, Kalimantan Utara, 

Papua Barat dan Papua. Penyebaran ekonomi yang tidak merata inilah yang 

menyebabkan timbulnya kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat 

yang mudah sekali memicu timbulnya bencana social, seperti tawuran  antar 

desa, antar etnis, dll. 

Karena sebagian besar dari penduduk miskin itu adalah ummat Islam, maka 

gambaran  ummat Islam saat ini seperti di bawah ini  : 

1. Kemiskinan, tingkat pendapatan perkapita rendah34  

2. Ketertinggalan dari sisi pendidikan  

3. Molimo (Maddat, Madon, Minum, Main, dan Maling) 

4. Perpecahan diantara ummat Islam yang membuat ummat menjadi lemah. 

5. Kurang peduli terhadap zakat, ini terlihat dari tingkat pembayaran zakat, 

infaq, dan sadaqah. 

6. Malas dan tingkat keimanan rendah, terlihat dari jumlah jamaah sholat 

subuh yang masih rendah dibandingkan dengan sholat Jumat. 

7. Selalu berpersangka buruk dan sinis terhadap pihak lain. 

 

Lampiran 4. Tabel 4 : Data Tingkat Pendapatan Rata-Rata35 

 
31 Makalah Dr. Aries Mufti 
32 Lihat Lampiran 4. Tabel 4 
33 Lihat Lampiran 7.  Grafik 2 
34 Lihat Lampiran 5. Tabel 5 
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NO. PULAU PROVINSI 
RATA RATA 

\PENDAPATAN 
(RIBU RUPIAH) 

1 SUMATERA Aceh                  26,585.01  

2 Sumatera Utara                  38,045.85  

3 Sumatera Barat                  32,549.44  

4 Riau                109,832.52  

5 Jambi                  46,004.12  

6 Sumatera Selatan                  38,834.86  

7 Bengkulu                  24,520.48  

8 Lampung                  28,781.83  

9  Bangka Belitung                   41,960.45  

10 Kep. Riau                  95,396.95  

11 JAWA DKI Jakarta                174,824.11  

12 Jawa Barat                  30,110.13  

13 Jawa Tengah                  27,613.04  

14 Yogyakarta                  25,693.39  

15 Jawa Timur                  39,903.87  

16 Banten                  36,972.96  

17 NUSATENGGARA Bali                  38,112.66  

18 Nusa Tenggara Barat                  17,228.76  

19 Nusa Tenggara Timur                  13,620.02  

20 KALIMANTAN Kalimantan Barat                   27,975.16  

21 Kalimantan Tengah                   36,834.82  

22 Kalimantan Selatan                  33,545.74  

23 Kalimantan Timur                155,136.65  

24 Kalimantan Utara                  95,567.29  

25 SULAWESI Sulawesi Utara                  33,781.40  

26 Sulawesi Tengah                   31,878.01  

27 Sulawesi Selatan                  35,592.79  

28 Sulawesi tenggara                  32,115.11  

29 Gorontalo                  23,362.01  

30 Sulawesi Barat                  23,362.01  

31 MALUKU Maluku                  19,146.36  

32 Maluku Utara                  21,124.26  

33 PAPUA Papua barat                   39,850.48  

34 papua                   39,850.48  

 
 
 

Lampiran 5. Tabel 5 : 50 orang terkaya di Indonesia 

 
35 Data tahun 2015 dari Wikipedia Indonesia 
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Lampiran 6. Grafik 1 : PDB Indonesia per Kapita per Tahun 

  

 Lampiran 7. Grafik 2 : Penguasaan kekayaan di Indonesia tahun 2015 
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Hal lain yang menyebabkan hati ummat Islam tersakiti adalah opini di media 

mainstream (TV, Koran, Majalah, dll) maupun media social (medsos: WA, FB, 

Twitter, dll.) yang menggambarkan bahwa  ummat Islam dinilai identic dengan 

teroris, radikal bahkan di kalangan masyarakat berkembang opini bahwa ummat 

Islam tidak cinta pada NKRI, bahkan ummat Islam terutama ormas Islam 

seolah-olah mau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan yang lain. 

Padahal sejarah mencatat bahwa Pancasila adalah hadiah dari ulama dan 

tokoh-tokoh Islam pada saat merumuskan dasar negara RI. Bahkan Pancasila 

sejalan dengan ajaran Islam Ini bisa terlihat nilai-nilai pancasila pada kehidupan 

sehari-hari, yaitu: 

SILA PANCASILA AL-QUR’AN IMPLEMENTASI  

1.  Ketuhanan yang 

maha Esa  

Surah Al-Ikhlash,  
Surah Ash Shura (42) : 11 
Surah Alhasyr (59) : 22–24 
Surat Al-Maidah (5) : 73 

Terjaganya karakter dan 

akhlaknya, tempat-tempat 

ibadah yang penuh oleh 

orang-orang yang akan 

melakukan ibadah sesuai 

dengan kepercayaannya. 

2.  Kemanusiaan 

yang adil dan 

beradab  

Surah At-tin (95): 4 
Surah Al-Israa’ (17) : 70 
Surah Al-Hujuraat (49) : 11 
Surah Al-Maidah (5) : 2 
Surah Al-Insaan: 8 – 9 

Terjaganya keturunan , 

anti pornoaksi dan 

pornografi, angka 

perceraian dan aborsi 

rendah, tingkat KDRT 

rendah, penyakit HIV Aids 

tidak ada 

3.  Persatuan 

bangsa 

Indonesia  

Surah Alhujuraat (49) :13 
Surah Alhujuraat (49): 9-10 
Surah Annisaa’ (4) : 59 
 

Terjaga jiwa dan raga, usia 

hidup masyarakat desa 

tinggi, angka kematian ibu 

dan anak rendah, angka 

kematian ibu hamil rendah  

4.  Kerakyatan yang 

dipimpin oleh 

hikmat 

kebijaksanaan 

dan 

permusyawarata

n  

Surah Asy-Syuura (42): 38 
Surah Almujaadilah (58): 9 
Surah Almujaadilah (58) :11 

Terjaga kecerdasan 

(ESQ)nya, yang 

merupakan penggabungan 

antara pengendalian dan 

kecerdasan emosi dan 

spiritual.  

5.  Keadilan social Surah An-Nahl (16) : 71 Terjaga kesejahteraannya, 
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SILA PANCASILA AL-QUR’AN IMPLEMENTASI  

bagi seluruh 

bangsa 

Indonesia 

Surah Al-Imran:180 
Surah Al-Furqaan (25) : 67 
Surah Al-Hadiid (57) : 11 
Surah Adz-dzaariyaat (51): 
19 
Surah Al-Maa’uun (107) : 1-
3 
 

indikatornya antara lain 

yang miskin 0%, gini 

ratio36<0,25%, cukup 

sandang pangan, 

terpenuhi sandang, 

pangan dan papan, 

lapangan pekerjaan cukup, 

Gross Domestic Product 

(GDP) 45,2 jt rupiah37 

 

Dari table di atas, khususnya kolom implementasi tentang pelaksanaan 5 Sila 

dari Pancasila di kehidupan sehari-hari, belumlah sesuai dengan apa yang di 

cita-citakan para founding father kita. PARMUSI meyakini apabila implementasi 

Pancasila yang sejalan dengan Al-Qur’an tersebut dapat terwujud apabila 

ummat Islam benar-benar melaksanakan syariat Islam. Apabila syariat islam 

benar-benar di jalankan oleh ummat Islam, maka   insya Allah Indonesia akan 

menjadi Negara yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafuur. 

Untuk mencapai cita-cita tersebut, PARMUSI memandang perlu 

mengembangkan gerakan dakwah di seluruh pelosok tanah air, agar seluruh 

ummat Islam dapat mejalankan syariat Islam dengan baik dan benar. 

 

 

 

D. TARGET YANG INGIN DICAPAI 

 

1. Konsolidasi Organisasi 

 

a. Terbentukan PARMUSI di seluruh provinsi dan kabupaten/ kota, pada 

akhir tahun 2018 

b. Terbentuknya Lembaga Dakwah PARMUSI Wilayah di seluruh 

Indonesia. 

 

2. Gerakan Dakwah PARMUSI 

 

 
36  Gini ratio adalah ukuran ketidak merataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan} yang angka nya berkisar 

antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna) 
37  Lihat lampiran 6.  Grafik 1 
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a. Membentuk Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah PARMUSI (LAZIS 

Muslimin Indonesia) 

b. Terbentuknya keutuhan pribadi muslim yang berakhlak mulia 

berdasarkan nilai-nilai Islam yang sesuai  dengan Al-Qur’an dan Hadist. 

c. Mengembangkan sasaran dakwah bagi kalangan  professional 

d. Membangun ketahanan keluarga muslim 

e. Mengembangkan sasaran dakwah untuk kalangan  professional 

f. Merintis terbentuknya Desa Emas sebagai desa binaan PARMUSI 

 

 

E. RENCANA AKSI GERAKAN DAKWAH PARMUSI 

 

Untuk mencapai target yang ditetapkan di atas, maka harus ditetapkan Rencana 

Aksi Gerakan Dakwah PARMUSI pada tahun 2017 - 201838  

 

  Lampiran 8. Tabel 6 : Plan of Action PARMUSI tahun 2017 – 2018 

NO. PROGRAM  KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN 
PENJAB 

  
201 2018 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. KONSOLIDASI ORGANISASI              

1 

Pembentukan 
PARMUSI di 
seluruh 
Indonesia 
pada akhir 
tahun 2018 

1 
Koordinasi dengan kader-
kader PARMUSI yang ada 
di provinsi tertentu 

X X                     PP PARMUSI 

2 

Memberikan Surat Mandat 
/ Surat Tugas kepada 
minimal 5 orang untuk 
membentuk 
Kepengurusan PW 
PARMUSI 

  X                     PP PARMUSI 

3 
Mengadakan rapat untuk 
menyusun PW PARMUSI 

    X X X               
Penerima 
Mandat 

4 

Melaporkan PW 
PARMUSI yang terbentuk 
ke PP PARMUSI untuk 
disyahkan. 

        X X X           PW  

5 
Mengeluarkan SK 
Penetapan Kepengurusan 
PW PARMUSI 

            X X         PP  

2 

Pembentukan 
PARMUSI di 
seluruh 
kabupaten/ 
kota, pada 
akhir tahun 
2018 

1 

Koordinasi dengan kader-
kader PARMUSI yang ada 
di Kabupaten / Kota 
tertentu 

X X                     PP PARMUSI 

2 

Memberikan Surat Mandat 
/ Surat Tugas untuk 
minimal 5 orang untuk 
membentuk 
Kepengurusan PD 

  X                     PP  

 
38 Lihat lampiran 8. Tabel 6 
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NO. PROGRAM  KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN 
PENJAB 

  
201 2018 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PARMUSI 

3 
Mengadakan rapat untuk 
menyusun PD PARMUSI     X X X               

Penerima 
Mandat  

4 

Melaporkan PD PARMUSI 
yang terbentuk terbentuk 
ke PP PARMUSI untuk 
disyahkan dengan 
melampirkan rekomendasi 
dari PW PARMUSI 

        X X X           PD  

5 
Mengeluarkan SK 
Penetapan Kepengurusan 
PD PARMUSI 

            X X         PP  

3 

Pembentukan 
Lembaga 
Dakwah 
PARMUSI di 
seluruh 
Kabupaten / 
Kota 

1 
Merekrut da'I di tingkat 
Kecamatan sebanyak 5 
orang 

X X                     PD dan PW  

2 

Membentuk Pengurus 
Lembaga Dakwah 
PARMUSI di tingkat 
Kabupaten/Kota 

    X X X X X X X X X X PD dan PW  

3 

Melaporkan Lembaga 
Dakwah PARMUSI 
Daerah  yang terbentuk 
terbentuk ke PW 
PARMUSI untuk 
disyahkan. 

      X X X X X X X X X PD   

4 

Mengeluarkan SK 
Penetapan Kepengurusan 
Lembaga Dakwah 
PARMUSI Daerah 

        X X X X X X X X PW  

4 

Pembentukan 
Lembaga 
Dakwah 
PARMUSI 
Wilayah  di 
seluruh 
Provinsi. 

1 Merekrut da'I di Provinsi   X X                     
PW 
PARMUSI 

2 

Membentuk Pengurus 
Lembaga Dakwah 
PARMUSI Wilayah di 
tingkat Provinsi 

    X X X X X X X X X X PW  

3 

Melaporkan Lembaga 
Dakwah PARMUSI 
Wilayah  yang terbentuk 
terbentuk ke LDP Pusat, 
dengan rekomendasi dari 
PW 

      X X X X X X X X X PW 

4 

Mengeluarkan SK 
Penetapan Kepengurusan 
Lembaga Dakwah 
PARMUSI Wilayah 

        X X X X X X X X LDP Pusat 

5. 

Membentuk 
Lembaga Amil 
Zakat, Infaq 
dan Sadaqah 
PARMUSI 
(LAZIS 
MUSLIMIN) 

1 
Membuat Proposal 
Pembentukkan LAZIS 
MUSLIMIN  

X X           
Syafrudin 
Anhar 

2 
Pengurusan Notaris 
PARMUSI 

 X X           

3 
Menyusun dan 
menetapkan pengurus 
LAZIS MUSLIMIN 

 X X          PP  

4 Sosialisasi       X X      PP dan PW 

5 Lunching LAZISPAR        X      PP 

B GERAKAN DAKWAH PARMUSI              
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NO. PROGRAM  KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN 
PENJAB 

  
201 2018 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
  

Pembinaan 
Da’i 

1 Jambore da’i    X         PP  

2 
Ekspedisi Dakwah di 
daerah perbatasa 

       X     PP  

2 

Membentuk 
pribadi muslim 
yang utuh, 
berakhlak 
mulia 
berdasarkan 
nilai-nilai Islam 
yang sesuai  
dengan Al-
Qur’an dan 
Hadist. 

1 

Mengadakan Pelatihan 
da'I ditingkat provinsi 
dengan peserta dari PC 
PARMUSI. 

X X X X X X X X X X X X LDP Pusat 

2 

Menugaskan da'I ke 
daerah terpencil/dalam 
kurun waktu tertentu, 
diutamakan menurunkan 
da'I dari daerah yang 
sama 

    X X X X X X X X X X LDP Pusat 

3 

Mengadakan pengajian 
rutin di seluruh tingkatan 
kepengerusan 

 X X X X X X X X X X X 

LDP Pusat 
dan LDP 
Wilayah 

3 

Membangun 
ketahanan  
keluarga 
muslim 

1 

Memberikan pelatihan 
keterampilan kepada da'I  
yang sesuai dengan 
kebutuhan daerah 
tersebut. 

X X X X X X X X X X X X 
LDP 
Wilayah 

2 

Mengadakan kerjasama 
dengan dinas sosial untuk 
mengadakan pelatihan-
pelatihan tentang 
ketahanan keluarga 

X X X X X X X X X X X X 
PW 
PARMUSI 

4 

Mengembangk
an sasaran 
dakwah untuk 
kalangan  
profesional 

1 

Merumuskan strategi 
dakwah yang sesuai 
dengan profesi sebagian 
besar penduduk di daerah 
/ wilayah tertentu. 

X X                     LDP Pusat 

2 

Mengadakan pendekatan 
ke kalangan profesi 
tertentu 

  X X X X X X X X X X X 

LDP 
Wilayah / 
LDP 
Daerah 

3 
Mengadakan pengajian 
untuk kalangan profesi 
tertentu. 

  X X X X X X X X X X X 

LDP Pusat 
/LDP 
Wilayah / 
LDP 
Daerah 

5 
Merintis Desa 
Madani 
PARMUSI 

1 Membuat TIM Ekonomi X X           Aunur Rofiq 

2 Membentuk Desa Madani   X X X X X X X X X X X PP 
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PANDUAN REKRUITMEN DAN PEMBINAAN DAI PELAKSANA  

 

A. DEFINISI DA’I 

 

1. Da'i adalah seorang yang mempunyai pengetahuan tentang agama Islam 

berdasarkan Al'quran dan assunnah sesuai pemahaman ahlussunnah wal' 

jama'ah dan menda’wahkan agama Islam kepada masyarakat luas. 

2. Da’wah adalah usaha yg sungguh sungguh untuk merubah satu orang atau lebih 

agar mengakui hanya Allah sajalah yang patut diibadahi dan mentaati segala 

perintah dan larangan Nya. 

3. Da'i Pelaksana Parmusi adalah da’i yang ditugaskan oleh Lembaga Da’wah 

Parmusi tingkat Kabupaten/Kota untuk berda’wah dan membina ummat dengan 

menggunakan panduan yang diberikan Lembaga Da’wah Parmusi Pusat dalam 

ruang lingkup kecamatan tempat para da’i ditugaskan oleh  LDP Kabupaten/Kota. 

Da’i Pelaksana dapat juga disebut Da’i Parmusi Kecamatan (DPK)............. (Misal 

Da’i Parmusi Kecamatan Cipayung) 

4. Kode Etik Da’wah adalah seperangkat perintah dan larangan yang harus 

dilaksanakan da’i ketika menjalankan tugasnya sebagai da’i. 

 

B. KRITERIA DAN PERSYARATAN DA’I PELAKSANA  

 

1. Beragama Islam dengan pemahaman Ahlusunnah Wal Jama’ah 

2. Berakhlakul Karimah 

3. Berumur 20 Tahun s.d. 50 tahun. 

4. Hafal Al-Qur’an minimal Juz yang ke – 30  

5. Mampu menjadi Imam sholat dengan bacaan dan gerakan yang benar. 

6. Mampu mengajarkan membaca Qur’an, Sholat dan Fikih Dasar. 

7. Mempunyai nomor Whatsapp yang dapat digunakan untuk mengirim laporan 

da’wah, menerima informasi dan berkoordinasi dengan LDP Daerah.  

8. Mempunyai KTP dan KK yang masih berlaku. 

9. Boleh berasal dari anggota ormas Islam mana saja yang se-Visi dan se-Misi 

dengan perjuangan Parmusi. 

 

 

C. HAK DAN KEWAJIBAN DA’I PELAKSANA  

 

1. Kewajiban 

a. Menjalankan tugas da’wah yang diberikan oleh Parmusi 

b. Menjaga nama baik organisasi Parmusi 

c. Selalu meningkatkan ilmu, iman dan amal Sholeh. 

d. Mengupayakan dan Menjaga persatuan dan Kesatuan Ummat di bawah 

bingkai NKRI 
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e. Melaksanakann keputusan organisasi yang ditetapkan untuk Da’i Pelaksana 

f. Mempromosikan kegiatan dakwah melalui media sosial agar diketahui ummat 

dan mendapat dukungan ummat. 

2. Hak 

a. Mendapatkan pelatihan da’i secara berkala 

b. Mendapatkan fasilitas da’wah selama bertugas yaitu : 

1. Baju Koko 

2. Buku Buku Panduan 

3. Buku Buku Materi Da’wah 

4. Al-Qur’anul Karim 

5. Ongkos dan Mukafaah jika ada penugasan pada program da’wah khusus 

seperti Pengiriman Da’i Ramadhan dan Da’i Permanen. 

c. Mendapatkan pembelaan oleh tim Hukum PARMUSI jika dikriminalisasi ketika 

tugas da’wah dengan menggunakan nama PARMUSI. 

d. Dapat memperoleh reward tertentu jika dianggap berprestasi di medan da’wah 

seperti diberangkatkan umroh atau haji. 

 

 

D. SOSIALISASI DAN PENDAFTARAN CALON DA’I PELAKSANA 

 

1. Sosialisasi dilakukan oleh Lembaga Da’wah Parmusi Tingkat Kabupaten/Kota 

(jika belum Terbentuk oleh LDP Tingkat Provinsi) 

2. Sosialisasi dapat dilakukan di Media Sosial seperti facebook, Instagram dan 

Whatsapp dengan memberikan informasi sebagai berikut : 

a. Kriteria dai pelaksana  

b. Hak & Kewajiban Da’i Pelaksana 

c. Cara Pendaftaran untuk Ikut Orientasi melalui Whatsapp / SMS dengan 

menyebutkan nama, umur, alamat, nomor ktp, biodata singkat 

(pendidikan,pekerjaan dll) 

d. Nomor telepon/Whatsapp yang bisa dihubungi untuk informasi atau 

pendaftaran 

e. Nama nama Pembina Da’i Kabupaten/Kota sebagai daya tarik para da’i untuk 

mau mendaftar (Jika tidak ada Nama-nama Da’i Pembina Tingkat Provinsi). 

f. Website parmusi pusat yaitu www.parmusi.wordpress.com atau 

www.parmusinews.com 

3. Sosialisasi juga dapat melalui surat, telepon atau kunjungan langsung kepada 

orang atau lembaga yang akan dituju dengan memberikan informasi : 

a. Sejarah singkat Parmusi dan Perubahan ke Paradigma Da’wah sejak 2014. 

b. Maksud untuk merekrut da’i pelaksana sebagai upaya untuk menyelamatkan 

Indonesia dari kehancuran melalui Gerakan Da’wah (Bisa dilihat di Pedoman 

Da’wah Parmusi) 

c. Point Point yang disebutkan di IV b 

 

http://www.parmusi.wordpress.com/
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E. ORIENTASI CALON DA’I PELAKSANA 

 

Setelah calon da’i pelaksana mendaftar melaui whatsapp, surat atau telepon di tahap 

sosialisasi di atas, maka langkah berikutnya adalah : 

 

1. LDP Kabupaten/Kota (jika tidak ada maka LDP Provinsi) memberikan orientasi 

kepada calon da’i pelaksana dengan materi sebagai berikut (materi ada di 

Pedoman Da’wah Parmusi): 

a. Paradigma Da’wah Parmusi (2 Jam) 

b. Program Umum Da’wah Parmusi (2 Jam)  

2. Format acara orientasi bisa dilakukan dengan menyesuaikan kondisi masing 

masing LDP Kabupaten/Kota misalnya bekerjasama dengan acara sosialisasi 

empat pilar MPR RI atau dapat membuat acara tersendiri dengan biaya seminim 

mungkin. 

3. Untuk menghemat waktu dan biaya, maka acara orientasi calon da’i pelaksana 

dengan pelatihan da’i pelaksana dapat digabungkan pada satu waktu (Hari yang 

sama dengan teknik pemadatan materi) 

 

 

F. REKRUITMEN DAN SELEKSI DA’I PELAKSANA 

 

1. Setelah proses orientasi pada point IV diatas, maka Calon Da’i Pelaksana yang 

berminat menjadi Da’i Pelaksana dapat segera mengisi formulir yang disediakan 

oleh LDP Pusat (Format Terlampir) untuk nantinya mengikuti pelatihan da’i 

pelaksana. 

2. Setiap Calon Da’i Pelaksana wajib mengisi formulir secara benar dan jujur dan 

melampirkan foto kopi KTP (dapat dikirimkan melalui WA panitia). 

3. Dari isian formulir pelatihan da’i pelaksana maka dapat ditentukan berapa orang 

yang berminat untuk bergabung menjadi da’i pelaksana parmusi. 

4. LDP Kabupaten/Kota dapat menseleksi siapa siapa saja yang berhak mengikuti 

pelatihan da’i pelaksana jika dianggap biodata tidak lengkap, tidak menyerahkan 

KTP dan pertimbangan pertimbangan lainnya sehingga calon peserta pelatihan 

yang ikut pelatihan diharapkan benar benar yang sudah sesuai dengan kriteria 

da’i pelaksana. 

5. Jika memungkinkan, LDP Kabupaten/Kota dapat menseleksi lebih awal dengan 

mengetes calon da’i pelaksana apakah sudah sesuai dengan kriteria sebagai da’i 

pelaksana.(misalnya mengetes cara sholatnya, bacaan qur’annya, hafalanya dll) 
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G. PELATIHAN DAN SERTIFIKASI DA’I PELAKSANA 

 

1. Pelatihan Da’i Pelaksana dapat dilakukan jika sudah terdapat minimal 50 calon 

da’i pelaksana yang telah mengisi formulir pelatihan da’i pelaksana ketika waktu 

orientasi calon da’i pelaksana. 

2. Penyelenggara pelatihan da’i pelaksana adalah LDP Kabupaten/Kota (jika tidak 

ada maka LDP Provinsi). 

3. Nara sumber pelatihan da’i pelaksana adalah Da’i Pembina dan Da’i Pengelola 

Tingkat Kabupaten/Kota (Jika tidak ada/tidak memahami materi maka dapat 

mengundang Da’i Pembina dan Pengelola Tingkat Provinsi, jika tidak ada/tidak 

memahami para Dai Pembina dan Da’i Pengelola di Tingkat Provinsi maka dapat 

mengundang Da’i Pembina dan Da’i Pengelola Tingkat Pusat) 

4. Untuk efektifitas pelatihan maka minimal peserta pelatihan 50 orang dan 

maksimal 150 Orang). 

5. Metode Pelatihan dengan mengkombinasikan ceramah dan diskusi. 

6. Tempat pelatihan  diusahakan di tempat yang sederhana seperti aula mesjid atau 

sekolah/pesantren yang tidak berbiaya mahal dan peserta tidur cukup di masjid 

atau tempat yang memungkinkan di kelas sekolah (dengan tikar/karpet). Menu 

makan cukup nasi bungkus sehingga biaya ringan. 

7. Para peserta wajib menandatangani absen kehadiran setiap sesi materi sebagai 

syarat mendapat sertifikat pelatihan da’i. 

8. Sertifikat pelatihan da’i dibuat oleh LDP Pusat dengan ditandatangani Ketua 

Umum Parmusi Pusat, Ketua LDP Pusat dan Ketua PW/PD. 

9. Sertifikat diberikan kepada peserta yang menaati tata terbit pelatihan dan 

menandatangani absen kehadiran setiap sesi materi. 

10. Tata Tertib Pelatihan Da’I Pelaksana adalah sbb : 

a. Peserta harus hadir lima belas menit sebelum acara di mulai. 

b. Peserta harus sesuai dengan kriteria sebagai da’i pelaksana jika tidak akan 

dikeluarkan dari pelatihan. 

c. Peserta tidak boleh mengganggu ketenangan suasana pelatihan seperti 

mengobrol, main HP, merokok dsb. 

d. Peserta wajib mengikuti setiap jadwal materi yang sudah di agendakan. 

e. Peserta tidak boleh merekam secara audio dan video selama pelatihan 

berlangsung kecuali dengan izin ketua panitia. 

f. Peserta wajib untuk melaksanakan arahan arahan yang terdapat dalam 

pelatihan seoptimal mungkin. 

11. Materi (Buku Terpisah) dan Agenda Pelatihan sebagai berikut : 
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No. Pukul Acara Nara Sumber 

Hari Pertama (Misal Sabtu) 

01. 08.00 – 08.30 Pembukaan Pengurus LDPD/PD/PW 

02. 08.30 – 10.00 Pembukaan dan Materi I : 

Paradigma Da’wah Parmusi 

Ketua PD/PW/PP (Da’i 

Pengelola) 

03. 10.00 – 12.00 Materi II : Urgensi Da’wah 

dalam Menyelamatkan 

Ummat & Bangsa 

Da’i Pembina 

LDPD/LDPW/LDPP 

04. 12.00 – 13.00 ISHOMA Panitia 

05. 13.00 – 15.00 Materi III : Da’wah Sebagai 

Sebuah Gerakan 

Da’i Pembina 

LDPD/LDPW/LDPP 

06. 15.00 – 15.30 ISHOMA Panitia 

07. 15.30 – 17.30 Materi IV : Karakter Da’i 

iIallah 

Da’i Pembina 

LDPD/LDPW/LDPP 

08. 17.30 – 20.00 ISHOMA Panitia 

09. 20.00 – 22.30 Materi V : Fiqhud Da’wah  Da’i Pembina 

LDPD/LDPW/LDPP 

10. 23.30 – 03.30 Istirahat  

Hari Kedua (Misal Ahad) 

14. 03.00 – 04.00 Sholat Tahajud/Witir  

17. 04.00 – 06.00 Subuh dan Kultum Da’i Pembina 

18. 06.00 – 08.00 Olahraga, Mandi dan 

sarapan 

 

19. 08.00 – 10.00 Materi VI : 

Profil Singkat Parmusi dan 

Menyapa Ummat Melalui 

Program Da’wah Parmusi 

Da’i Pengelola 

LDPD/LDPW/LDPP 

08. 10.00 – 10.15 Coffee/Tea Break  

09. 10.15 – 12.00 Materi VII : Penugasan Da’i 

Pelaksana di Masing Masing 

Kecamatan 

Diskusi Dipandu Da’i 

Pengelola 

LDPD/LDPW/LDPP 

10. 12.00 – 13.30 Penutupan dan Ishoma  

 

 

H. PENGANGKATAN DA’I PELAKSANA 

 

1. Setelah da’i pelaksana mendapatkan sertifikat pelatihan maka para da’i akan 

diangkat sebagai da’i Parmusi melaui surat pengangkatan. 

2. Surat pengangkatan dapat dilihat pada format terlampir. 

3. Surat pengangkatan diberikan pada acara Pelantikan Da’i Pelaksana yang bisa 

diselenggarakan bersamaan dengan acara pelatihan dai pelaksana berikutnya 

atau acara PD atau acara PW atau dibuat acara tersendiri dengan upaya syiar 

yang optimal agar diketahui oleh masyarakat dan ummat. 
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4. Ketika acara pelantikan, Da’i Pelaksana sudah mengggunakan baju Koko 

Parmusi. 

5. Agenda pelantikan terdiri dari : 

a. Sambutan Ketua Panitia 

b. Sambutan LDP Daerah / Wilayah 

c. Sambutan PD / PW / PP 

d. Pembacaan surat keputusan pengangkatan dai pelaksana dan nama nama 

Da’i. Dibacakan oleh Sekretaris LDPD/LDPW. 

e. Para Da’i Pelaksana yang namanya disebut maju ke depan/ jika tidak muat 

ruangan berdiri di tempat duduknya masing masing (diatur agar satu baris / 

Satu kelompok). 

f. Ketua LDPD/ PW membacakan ikrar da’I Parmusi (Format Terlampir) yang 

sudah tercetak dan dikirim dari Parmusi Pusat. (Harap diminta sebelum H -30 

sebelum hari pelantikan untuk menghindari keterlambatan pengiriman atau 

kehabisan stok). 

g. Lembaran ikrar dai parmusi sudah diberikan sebelum acara dimulai kepada 

masing masing da’i untuk dipegang dan dibacakan ketika acara pembacaan. 

h. Para da’i pelaksana mengikuti bacaan ikrar da’i parmusi, kemudian setelah 

selesai pembacaaan ikrar. MC memanggil satu dai perwakilan (sebaiknya da’i 

terbaik/paling berilmu/paling senior) untuk menandatangani ikrar da’i 

pelaksana sebagai bentuk simbolis. Setelah itu ketua LDPD/LDPW 

menyerahkan secara simbolis surat pengangkatan da’I pelaksana yang sudah 

dibuat sebelumnya dalam bentuk map berlogo parmusi. 

i. Ketua LDPD/LDPW  saling bersalaman dengan dai perwakilan tersebut sambil 

berfoto bersama dengan para pimpinan PD/PW/PP dan menunjukkan SK 

pengangkatan menghadap kedepan. 

j. Da’i perwakilan yang menerima SK Pengangkatan tersebut dipersilahkan 

untuk memberikan sambutan yang berisi komitmen para da’I untuk 

menjalankan misi suci dalam memenangkan Islam dan mencapai tujuan 

parmusi. 

k. Taushiyah oleh Ustad yang dikenal luas sebagai Mujahid Da’wah. 

l. Doa Penutup 

 

I. PENUGASAN DA’I PELAKSANA 

 

1. Da’i Pelaksana Parmusi yang telah dilantik dan diberikan wilayah kerja di 

kecamatan tertentu maka mulai bertugas semenjak tanggal yang tercantum pada 

SK Pengangkatan.  

2. Tugas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Membentuk majlis taklim di Kecamatan yang ditugaskan dalam SK 

Pengangkatan (Boleh majlis Taklim ibu ibu atau Bapak Bapak) dengan 

menggunakan panduan pelaksanaan dan kurikulum majlis taklim yang 

diberikan oleh LDP Pusat. 
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b. Setiap pertemuan majlis taklim parmusi wajib menempelkan spanduk yang 

berisi tulisan “Majlis Taklim Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) 

Kecamatan…………Provinsi ……………” dan logo parmusi (Spanduk 

berukuran 3 x 1 meter dan digunakan seterusnya setiap majlis taklim 

diadakan). 

c. Melakukan tugas tugas rutin sebagai seorang da’i seperti mengimami sholat 

memberikan ceramah baik diundang maupun tidak diundang. 

d. Rajin bersilaturrahim ke warga untuk menda’wahkan Islam. 

e. Wajib mengikuti program program da’wah Parmusi jika ditugaskan. 

f. Rajin menuntut ilmu kepada para ustad yang ilmu nya lebih luas dalam 

manhaj Ahlusunnah wal Jamaah. 

g. Memberikan laporan berkala kepada LDP Kabupaten/Wilayah melalui 

whatsapp (Secara Personal atau Griup). 

3. LDPD/LDPW wajib memberitaukan secara tertulis tentang penugasan dai 

pelaksana parmusi kepada kantor urusan agama setempat untuk diketahui dan 

bila perlu bermitra dalam menangani masalah krisis moral di masyarakat. 

 

 

J. LAPORAN PENUGASAN DA’I PELAKSANA 

 

1. Laporan dilakukan langsung oleh da’i pelaksana kepada LDPD/LDPW 

2. Laporan dikirimkan setiap enam bulan sekali melalui whatsapp atau surat kepada 

LDPD/LDPW. 

3. Isi Laporan Da’i Pelaksana adalah : 

a. Jumlah Majlis ta’lim yang Dibina atas nama Parmusi 

b. Jadwal Mengajar Majlis Ta’lim Parmusi 

c. Jumlah jama’ah yang dibina melalui majlis ta’lim parmusi dengan format : 

1) Jumlah Lelaki Dewasa dan Perempuan (26 tahun ke-atas) 

2) Jumlah Pemuda dan Pemudi (17 Tahun s.d. 25 Tahun) 

3) Jumlah Remaja Laki –laki dan Perempuan  (13 – 17 Tahun) 

4) Jumlah anak anak Laki-laki dan Perempuan (5 – 12 Tahun) 

d. Judul materi yang sudah disampaikan berdasarkan panduan majlis taklim 

Parmusi. 

e. Hambatan yang dihadapi selama membina majlis taklim parmusi. 

f. Foto kegiatan majlis taklim dengan spanduk yang bertuliskan “Majlis Taklim 

Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) 

Kecamatan…………Provinsi ……………” dan logo parmusi. 
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K. JENJANG KARIER DA’I PELAKSANA 

 

1. Dai pelaksana yang terbukti bekerja membina masyarakat atas nama Parmusi 

maka akan dipertimbangkan untuk diikutkan dalam pendidikan da’i secara formal 

baik level Diploma (D2 atau D3) atau Strata satu (S1). 

2. Setelah menempuh pendidikan formal tersebut, maka da’I pelaksana akan 

diikutkan dalam Pelatihan Da’I Pembina Tingkat Kabupaten/Kota. 

3. Jika dinyatakan lulus dalam pelatihan Da’i Pembina Tingkat Kabupaten/Kota 

maka akan diangkat menjadi Da’i Pembina Tingkat Kabupaten/Kota dan bertugas 

sebagai Da’i Pembina tingkat Kabupaten/Kota menggunakan panduan Da’I 

Pembina Parmusi. 

 

L. MONITORING DAN EVALUASI DA’I PELAKSANA 

 

1. Monitoring kepada da’i pelaksana dilakukan oleh LDPD (jika tidak ada LDPD 

maka oleh LDPW) dengan mengecek langsung ke lokasi binaan majlis taklim 

yang menggunakan nama Parmusi. 

2. Hasil Monitoring Da’i Pelaksana dikirim kepada LDP Wilayah dan LDP Pusat baik 

berupa tulisan maupun gambar setiap enam bulan sekali. 

3. Dai Pelaksana diberikan waktu tugas selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat 

diangkat kembali jika tidak melanggar AD ART Parmusi dan Kode Etik Da’i 

Parmusi. 

 

M. UPGRADING DA’I PELAKSANA 

 

1. Dai pelaksana akan mendapatkan upgrading dai oleh Da’i Pembina tingkat 

Kabupaten/Kota / Provinsi minimal enam bulan sekali. 

2. Materi upgrading oleh Da’i pembina akan diberikan oleh LDP Pusat yang terlebih 

dahulu dibuatkan Training of Trainers (TOT) oleh Da’i Pembina tingkat Provinsi 

dan Pusat. 

 

 

N. PEMBIAYAAN KEGIATAN 

 

1. Seluruh kegiatan yang disebutkan diatas dibiayai secara mandiri oleh Parmusi 

Daerah bersama sama wilayah. 

2. LDP dan Parmusi Pusat akan memberikan bantuan berupa bantuan makan dan 

buku buku terkait. 

3. Diharapkan Parmusi Daerah dan Wilayah dapat menggalang dana bantuan 

melalui pembentukan lembaga zakat, infaq dan Shodaqoh untuk memudahkan 

penggalangan dana.  
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O. KODE ETIK DA’I PELAKSANA 

 

1. Setiap Da’i Pelaksana Parmusi wajib mematuhi anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga Parmusi. 

2. Setiap Da’i Pelaksana Parmusi wajib mengikuti norma norma aturan yang 

diberlakukan oleh Parmusi. 

3. Setiap Da’i Pelaksana Parmusi harus bebas dari perbuatan Syirik, Bid’ah, 

Khurafat dan Takhyul 

4. Setiap Da’i Pelaksana Parmusi Tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan 

5. Setiap Da’i Pelaksana Parmusi Tidak melakukan toleransi terhadap aqidah diluar 

Islam 

6. Setiap Da’i Pelaksana Parmusi Tidak mencerca sembahan agama di luar Islam 

7. Setiap Da’i Pelaksana Parmusi Tidak melakukan diskriminasi kepada mad’u 

diantara lapisan sosial yang ada. 

8. Setiap Da’i Pelaksana Parmusi Selalu haus terhadap Ilmu dan kritis terhadap hal 

hal yang belum diketahui ilmunya 

9. Setiap Da’i Pelaksana Parmusi Tidak memungut imbalan (menentukan tarif) atas 

kegiatan da’wahnya kecuali diberikan secara sukarela oleh mad’u (dengan niat 

tetap ikhlas kepada Allah S.W.T) 

10. Setiap Da’i Pelaksana Parmusi Tidak menjadikan pelaku maksiat sebagai teman 

dekat (kecuali untuk di da’wahi) 

11. Setiap Da’i Pelaksana Parmusi Tidak menyampaikan hal-hal yang tidak 

diketahuinya tanpa ilmu yang benar. 

 

P. PEMBERHENTIAN DA’I PELAKSANA 

 

1. Setiap da’i Pelaksana Parmusi akan diberhentikan apabila melakukan 

pelanggaran pada kode etik Da’i Pelaksana Parmusi. 

2. Proses pemberhentian tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Parmusi Tingkat Pusat / Wilayah/Daerah  menerima laporan dari pihak 

pengadu sebanyak 3 (tiga) orang tentang prilaku da’i Pelaksana Parmusi yang 

melanggar kode etik da’i pelaksana. 

b. Pihak pengadu mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Parmusi 

Tingkat Pusat / Wilayah/Daerah. 

c. Pimpinan Pelaksana Parmusi tingkat Pusat / Wilayah/Daerah   akan 

memanggil da’i yang diadukan untuk diminta klarifikasi tentang pelanggaran 

kode etik da’i yang diadukan. 

d. Apabila da’i tersebut mengaku melakukan pelanggaran kode etik da’i tersebut 

maka akan dikeluarkan surat peringatan pertama yang berisi nasehat kepada 

da’i tersebut untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik da’i. 
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e. Apabila dalam waktu satu bulan semenjak surat peringatan tersebut 

dikeluarkan da’i tersebut masih melakukan pelanggaran yang sama maka 

akan dikeluarkan surat peringat kedua. 

f. Apabila surat peringatan kedua tidak digubris hingga waktu satu bulan 

semenjak ditandatangani maka da’i tersebut akan dikeluarkan surat 

pemberhentian. 

3. Surat pemberhentian tidak dapat diganggugugat dan hanya boleh dibatalkan oleh 

pengurus Pelaksana Parmusi se-Tingkat diatasnya. 

4. Da’i yang telah menerima surat pemberhentian tidak boleh lagi menggunakan 

nama Da’i Pelaksana Parmusi dalam aktifitas apapun dan dapat berakibat 

tuntutan perdata atau pidana apabila tetap menggunakan nama Da’i Pelaksana 

Parmusi. 
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Q. LAMPIRAN 

 

1. Contoh Format Meme/Pamflet Sosialisasi Rekruitmen Da’i Pelaksana 

PARMUSI 
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2. Contoh Formulir Pelatihan Da’i Pelaksana 

 

 

 

 

 

FORMULIR PELATIHAN DA’I PELAKSANA 

01. Nama Lengkap (Dengan Gelar) :  

02.   Tempat / Tgl. Lahir :  

03. Alamat Lengkap :  

 Jalan/Nomor/Rt/Rw  :  

 Kelurahan/Desa & Kecamatan :  

 kabupaten/Kota :  

 Provinsi :  

 E-Mail :   

04. No. KTP :  

05. Nomor HP / Whatsapp :  

06. Nomor Telpon Kantor/Rumah :  

07. Latar Belakang Pendidikan 

(Sebutkan nama Kampus dan 

Fakultas / jurusan): 

a. SMA/Aliyah  

……….…………………………..…………

…………….. 

b. D3/S1 

………………………….…………………

……………………. 

08. Pendidikan Informal/Kursus :  

09. Riwayat Pekerjaan  

10.  Riwayat Organisasi  

11. Nomor Rekening (Boleh atas 

nama Saudara atau Teman, Jika 

tidak punya rekening sendiri) 

Bank            :………………………. 

Atas Nama : ………………………. 

Norek          : ………………………. 

12. Hafalan Juz ke 30  a. 100 %      b.  75 %     c. 50 %   d. 25 

%    e. 10 % 

 

                                                     ………………………………… 

                                                                                                                                         

           

                    

               (____________________) 

NB : Lampirkan Foto Copy KTP atau kirim foto KTP dan Formulir ini ke WA Nomor............. 
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3. Contoh Surat Keputusan LDP Kabupaten Tentang Pengangkatan Da’i 

Pelaksana Tingkat Kecamatan  

 

SURAT KEPUTUSAN  

LEMBAGA DAKWAH PARMUSI KABUPATEN LEMBATA 

Nomor: 10/SK/A-LDPD LEMBATA/V/1438 H/2018 M 

Tentang  

PENGANGKATAN DAI PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN 

PARMUSI SE-KABUPATEN LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR 

Periode 2018-2021 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

MEMPERHATIKAN :   Pentingnya peningkatan dan penggarapan da’wah secara lebih efektif 
dan efisien dalam Kabupaten Lembata NTT. 

MENIMBANG : Program Parmusi Pusat “5 Dai Per-Kecamatan” dalam rangka 
melakukan revolusi akhlak di Indonesia dan membantu pemerintah 
untuk mengatasi masalah krisis moral spiritual.  

MEMBACA : 1.  Hasil Muktamar ke-3 Batam tentang Perubahan Paradigma Parmusi 
kea rah Da’wah, Sosial, Ekonomi dan Pendidikan. 

  2. AD/ART Parmusi Pusat. 
  3.   Pedoman Da’wah Parmusi Pusat 
MENGINGAT : Pendapat dan saran-saran dari Pengurus Parmusi Lembata dan NTT. 

MEMUTUSKAN : 
MENETAPKAN : 1.  Mengangkat para da’I Pelaksana tingkat Kecamatan se- Kabupaten 

Lembata Nusa Tenggara Timur 
  2. Susunan Para Da’I Pelaksana untuk periode 2018 s/d 2021 dengan 

personalia dan wilayah kerja sebagaimana terlampir. 
3. Bila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dan kekhilafan dalam 

Surat Keputusan ini, selanjutnya akan ditinjau kembali. 
4. Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Parmusi 

Kabupaten Lembata dan kepada yang bersangkutan untuk diketahui 
serta mengharapkan curahan tenaga dan pikiran sepenuhnya. 

 
Ditetapkan di  :  Lembata 
Pada Tanggal  : 05 Rab.Akhir 1427 H 
                                 13 Mei 2018 

Badan Pelaksana Lembaga Da’wah Parmusi Lembata 
 
 
 
 

 
Syahdin    Rahmat 
Ketua    Sekretaris 
 

 
 
 
Disampaikan kepada Yth. Ustad Zulkfili Nenosuet 

 

LAMPIRAN  
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SURAT KEPUTUSAN 

LEMBAGA DAKWAH PARMUSI KABUPATEN LEMBATA 

Tentang  

PENGANGKATAN DAI PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN 

PARMUSI SE-KABUPATEN LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR 

Periode 2018-2021 

 

Nomor: 10/SK/A-LDPD LEMBATA/V/1438 H/2018 M 

 

No Nama Da’I Pelaksana Nomor KTP Tugas di Kecamatan 
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4. Naskah Janji dan Ikrar Da’i PARMUSI 
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5. Naskah Pengukuhan Da’i PARMUSI 
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6. Contoh Sertifikat Da’i Pelaksana 
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VI. PROGRAM KHUSUS DA’WAH PARMUSI 

 

A. PROGRAM PARMUSI ISLAMIC CENTER (PIC)39 

 

1. Mukaddimah 

 

Sebagai organisasi kemasyarakatan PARMUSI mempunyai masalah yang 
menghambat perkembangan organisasi, baik internal maupun eksternal, a.l. : 
a. Kemajuan teknologi informatika era digital telah mewarnai kehidupan 

pergaulan antar manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teknologi 
informatika sangat dibutuhkan untuk menjalankan atau mengelola suatu 
organisasi modern, karena dengan menggunakan teknologi informatika akan 
terjadi komunikasi organisasi yang efektif dan efisien dalam mengembangkan 
organisasi. Sebagai Organisasi Kemasyarakaan yang independen, PARMUSI 
diharapkan dapat menjalankan organisasi dengan memanfaatkan teknologi 
informatika secara maksimal, hal ini bisa dimungkinkan apabila PARMUSI di 
semua tingkatan memiliki tempat sebagai pusat kegiatan.  

b. Degradasi moral saat ini sedang melanda kalangan remaja/pemuda Indonesia antara 
lain adanya perilaku menyimpang, tawuran, kekerasan, korban narkoba, dan lain-lain, 
yang dilakukan pelajar atau mahasiswa berujung pada kerusakan sarana dan 
prasarana publik bahkan hilangnya nyawa. Hal ini  dimungkinkan karena kurangnya 
pendidikan agama bagi generasi muda kita, sehingga mereka tumbuh dan 
berkembang tanpa adanya keimanan yang dapat menjaga atau menghindari dari 
pengaruh buruk lingkungan. 

 
Mengingat hal tersebut diatas, Pengurus Pusat PARMUSI mencanangkan untuk 
mewujudkan berdirinya PARMUSI Islamic Center, yang bisa digunakan sebagai 
pusat kegiatan PARMUSI di semua tingkatan. 

 

 

2. Langkah – Langkah Mendirikan PARMUSI Islamic Center (PIC) 

 

1) Mempersiapkan lahan: 
i. Lahan untuk lokasi pembangunan harus dipersiapkan dan harus jelas 

status kepemilikan, apakah tanah atau lokasi itu di merupakan hak 
milik, wakaf, hak guna tanah, dan lain-lain. 

 
2) Membuat konsep peruntukkan PIC : 

 
a. Fungsi Utama  :  

 
1. Kantor PARMUSI : 

Apabila lokasi strategis, PIC bisa digunakan sebagai Kantor PARMUSI, 
apabila Lokasi tidak strategis atau jauh dari pusat kota, kantor 
PARMUSI bisa tidak menyatu dengan PIC. 

 
39 Merupakan Lampiran 6 Ketetapan Mukernas I PARMUSI No.002/KPTS/Mukernas/09/2015 tentang Program PARMUSI 
Islamic Center. 
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2. Rumah Yatim dan Dhu’afa : 
Anak yatim bisa diambil dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Kelurahan. 

3. Masjid : 
Masjid merupakan fungsi utama yang harus lebih dulu ada pada lokasi PIC 

yang dapat berfingsi sebagai pusat kegiatan dakwah dan ekonomi. 

 
b. Fungsi Penunjang : 

 
1. PAUD / TK : 

Sarana pendidikan untuk anak usia dini dan taman kanak-kanak merupakan 

hal penting dalam membentuk mental dan karakter anak. Pendidikan anak 

usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar 

yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. 

 

2. Tahfidz Qur’an : 
Kegiatan menghafal Al-Qur’an adalah suatu proses untuk memelihara, 

menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur’an yang diturunkan kepada 

Rasulullah Saw. Program tahfidz Al-Qur’an dengan memberikan pengetahuan 

secara singkat tentang keutamaan-keutamaann menghafal Al-Qur’an, 

membuat metode pembelajaran cepat membaca dan menghapal Al-Qur’an, 

memberikan beasiswa yang berprestasi, serta memfasilitasi dalam mengikuti 

perlombaan baik membaca maupun menghapal Al-Quran. 

 

3. Sosio Spiritual Entrepreunership : 
Menjadikan PIC sebagai komunitas kewirausahaan yang islami, hasilnya 

diharapkan dapat memberikan income untuk menunjang program kerja 

PARMUSI dan kepentingan ummat. 

 

4. Thibbun Nabawi : 

Menjadikan PIC tempat pelaksanakan pusat pendidikan dan pelatihan serta 

sebagai pusat pelayanan kesehatan. 

 

5. Pusdiklat : 
Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) sangat penting 

untuk membentuk pemuda / kader yang berkualitas terutama bagi kader-kader 

PARMUSI sebagai penerus estafeta kepemimpinan PARMUSI. 

 

3) Pembuatan Gambar Desain PIC lengkap dengan Dokumen Proyek, yaitu Gambar 
Bestek, Rencana Kerja & Syarat, Rencana Anggaran Biaya, dan lain-lain yang 
diperlukan. 

4) Pengurusan perizinan pembangunan. 
5) Menyusun Proposal Pembangunan PIC untuk penggalangan dana. 
6) Perumusan struktur Manajemen Pengelolaan PIC termasuk Sumber Daya Manusia yang 

harus disiapkan. 
7) Menyusun dan menetapkan struktur organisasi.  



110 

 

 

 

B. PEMBENTUKAN LEMBAGA ZAKAT DAN WAKAF PARMUSI40 

 

1. Landasan 

 

Ayat al Qur’an  

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” At – Taubah; ayat 103 

 

Bidang Zakat, Infaq, Shodhaqo dan Wakaf bukan merupakan bidang baru dalam 

struktur organisasi kepengurusan Pengurus Pusat PARMUSI. Bidang ini sudah 

ada pada periode – periode sebelumnya. Namun, selama ini Parmusi sebagai 

Persaudaraan Muslimin Indonesia yang didekralasikan pada tahun 1999, sebagai 

organisasi kemasyarakatan belum pernah membuat program mengenai 

perzakatan dan perwakafan, apalagi program pembentuan Lembaga Zakat dan 

Wakaf. 

 

Dengan paradigma baru PARMUSI – Connecting Muslim – yang berbasis 

dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan. Maka dalam pemikiran gerakan 

keagamaan dan dakwa Islam, Parmusi memiliki pemahaman bahwa Lembaga 

Zakat dan Wakaf merupakan salah satu dari sekian banyak instrumen dakwah 

yang efektif dalam mengimplementasikan makna syariah dalam perspektif 

muamalah, yaitu jalan menuju “kesejahteraan”. 

 

Ayat al Qur’an 

 

 

“......, supaya harta itu jangan beredar diantara orang – orang kaya saja diantara 

kamu....” (Al – Hashr: ayat 7) 

 

Ayat al Qur’an 

 

 
40 Merupakan bagian dari Lampiran Ketetapan Mukernas II PARMUSI No. 003/KPTS/Mukernas II/10/2016 tentang Hasil-
Hasil Sidang Komisi Mukernas II PARMUSI 
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“....., dan orang orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa 

mereka akan mendapat siksa yang pedih,” (At – Taubah; ayat 34) 

 

Ayat al Qur’an 

 

 

 

“(ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, 

lalu dengan itu dibakar dahi mereka, lambung dan punggung mereka, (lalu 

dikatakanlah pada mereka); “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk 

dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu,” (At – 

Taubah; ayat 35) 

 

Kesejahteraan dalam perspektif muamalah al-iqtishodiyah (ekonomi) adalah 

pemerataan pendapatan, pemerataan kekayaan, pada proses kehidupan ummat. 

Islam dalam kitabnya menjelaskan banyak ayat yang menyatakan bahwa 

instrument pemerataan pendapatan dan kekayaan itu adalah zakat, infaq, 

shodaqoh, dalam hadist ditambahkan satu instrument yaitu wakaf. 

 

Sebagai instrument dakwah, Pengurus Pusat PARMUSI memandang  bahwa 

makna syariah yang direpresentasikan oleh zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, 

perlu diimplementasikan, dimenej dan dioperasionalkan. Oleh karena itu, 

diperlukan badan atau organ pengelola dari zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf 

tersebut, hal ini sesuai dengan  banyak ayat alqur’an yang menjelaskan tentang 

zakat, infaq, shodaqoh itu sendiri yaitu Amilin atau “Lembaga Amil” 

Ayat al-qur’an 
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“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang miskin, amil 

zakat, muallaf, untuk hamba sahaya, untuk orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari 

Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (At-Taubah; ayat 60)  

 

Berdasarkan perundang undangan Republik Indonesia yang berlaku, bahwa 

pendirian sebuah lembaga amil didirikan oleh suatu badan hukum yang dapat 

berbentuk yayasan yang menaungi lembaga amil, yayasan tersebut bernama 

“Yayasan atau Perkumpulan PARMUSI” 

 

Sesuai dengan visi dan misi-nya, dan dimulai pada periode kepemimpinan 2015 – 

2020,  Pengurus Pusat PARMUSI membentuk Lembaga Amil Zakat, Infaq, 

Shodaqoh dan Wakaf yang bernama “Lembaga ZAKAT PARMUSI” yang berada 

dibawah koordinasi Lebaga Dakwah Parmusi.  

 

2. Nama Yayasan dan Lembaga Amil 

 

a. Nama Yayasannya adalah “YAYASAN PARMUSI”  
b. Nama Lembaga Amil adalah “Lembaga ZAKAT PARMUSI” 

 

3. Tahapan – Tahapan Pembentukan 

 

Tahapan Pembentuk Lembaga Amil Zakat ini adalah sebagai berikut : 

1. Persetujuaan nama Yayasan dan Lembaga oleh Mukernas II PARMUSI. 
2. Penetapan Susunan Pendiri/Pengurus Yayasan dan Lembaga. 

a. Pendiri Yayasan : 
Pendiri Yayasan adalah Pengurus Harian Pusat PARMUSI 

b. Pengurus Yayasan : 
Untuk pertama kali Pengurus Yayasan terdiri dari : 

Pembina  :   

c. Pengawas Yayasan: 
d. Pengurus Yayasan : 

Ketua   :  

Wkl Ketua :  

Sekretaris :  

Wkl. Sekretaris :  

Bendahara :  

 

Mengenai Yayasan mengacu pada UU Yayasan. 

e. Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat : 
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Pembina   : 1. 

      2. 

      3. 

Pengawas Syariah : 1.  

       2. 

       3. 

Pengurus Lembaga Amil Zakat :   

Ketua   :  

Wkl. Ketua  :  

Wkl. Ketua  :  

Sekretaris  :  

Wkl. Sekretaris  :  

Anggota   : 1. 

      2. 

      3. 

      4. 

 

f. Badan Eksekutif (Pelaksana) Lembaga Amil Zakat : 
(ini diisi oleh orang orang professional dan ful time) 

3. Pengurusan dan Pembuatan Badan Hukum Yayasan melalui Kantor Notaris. 
4. Lounching Lembaga Amil “Lembaga ZAKAT PARMUSI” (atau nama yang 

disetujui oleh Mukernas) 
5. Menginventarisir nama – nama calon muzzaki dan calon – calon mustahiq 
6. Membuat program sebagai Lembaga Amil. 
7. Mengurus Rekomendasi dari BAZNAS Pusat/Nasional 
8. Mengurus persetujuan dan izin “Lembaga ZAKAT PARMUSI sebagai 

Lembaga Zakat Nasional ke Kementerian Agama.  
9. Membuat dan mengedarkan Instruksi PP PARMUSI  kepada semua pengurus 

untuk menunaikan Zakatnya melalui “Lembaga ZAKAT PARMUSI” 
10. Lembaga Amil juga harus dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh 

Indonesia. 
 

4. Pembentukan Lembaga Zakat di Wilayah/Daerah 

 

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodhakoh dan Wakaf Parmusi di tingkat Provinsi 

dan Kabupaten/Kota menjadi kewajiban Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah 

PARMUSI untuk membentuknya. 

 

Pembentukan Lembaga Zakat PARMUSI di tingkat Wilayah dan Daerah mengacu 

pada Legalitas atau Badan Hukum yang ada di tingkat pusat (Pengurus Pusat 

PARMUSI). Artinya PW dan PD tidak lagi mengurus legalitas sebagaimana yang 

diurus oleh Pengurus Pusat PARMUSI, Legalitas secara nasional cukup pada 

Pengurus Pusat PARMUSI.  
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Keberadaan Lembaga dan pengurus Lembaga Zakat PARMUSI ditingkat Provinsi 

dan Kabupaten/Kota  secara organisatoris pembentukkannya disahkan PW dan 

PD PARMUSI dengan melampirkan legalitas Lembaga Zakat PARMUSI Nasional 

beserta daftar Muzakki dan Muzthahiq serta program kerja Lemabaga di 

tingkatannya masing-masing, Kemudian wajib melaporkan kepada Kantor 

Kementerian Agama dan Baznas ditingkatannya masing-masing. 

 

Dengan demikian, Lembaga Zakat Parmusi di tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sifatnya sama dengan UPZ – UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dari 

Lembaga Zakat PARMUSI Tingkat Nasional.  Oleh karena itu, sebelum ada 

pengesahan sebagai bentuk legalitas operasional pada Lembaga Zakat 

PARMUSI tingkat Nasional, Pengurus Wilayah dan Daerah diwajibkan membuat 

daftar Muzakki dan Mustahiq serta program kerja Lembaga Zakat PARMUSI 

sesuai dengan kondisi dan potensi di Wilayah atau Daerah masing-masing. 

 

5. Penutup 

 

Demikian Konsep yang kami sampaikan, mohon pendapat dan saran untuk 

penyempurnaan langkah – langkah pembentukan Lembaga ZAKAT PARMUSI. 

 

C. PENDIRIAN RUMAH YATIM (LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)41 

 

1. Latar Belakang 

 

Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan Islam dapat dipelajari dalam 

kita sucinya yaitu Al – Qur’an. Sebagai kitab suci Al – Qur’an banyak 

mengabarkan pujian dan pemuliaan kepada manusia sebagai salah satu makhluk 

Allah SWT, begitu juga hadist yang menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad 

SAW memberi pujian dan pemulian kepada pengikutnya.  

 

Baik Al – Qur’an maupun Hadist, ketika memberikan pujian dan pemuliaan 

kepada manusia, hampir sebahagian besar selalu berkaitan dengan anak yatim 

dan shodaqoh. Manusia yang dipuji dan dimuliakan oleh Al – Qur’an dan Hadist 

adalah manusia yang selalu peduli dan memelihara  anak yatim.  Ada sekitar 23 

kali Allah SWT menggunakan kata yatim dalam firmannya. 

 

Ayat al-qur’an: Al Maa’uun; ayat 1 – 3   

 

 

 
41 Merupakan bagian dari Lampiran Ketetapan Mukernas II PARMUSI No. 003/KPTS/Mukernas II/10/2016 tentang Hasil-
Hasil Sidang Komisi Mukernas II PARMUSI 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama?”, “itulah orang yang 

menghardik anak yatim”, “tidak memberi makan orang miskin,”... (Al – Maa’uun: 

ayat 1 – 3). 

 

Ayat al-qur’an: Al – Balad; ayat 12 – 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.... Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua 

orang tua, kerabat, anak anak yatim dan orang orang miskin. Dan bertutur katalah 

yang baik kepada manusia....” 

 

“Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?”, “yaitu 

melepaskan perbudakan (hamba sahaya)”, “atau memberi makan pada hari 

terjadi kelaparan,”, “kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat”, “atau orang 

miskin yang sangat fakir.” 

 

Firman – Firman Allah SWT ini yang oleh ummat Islam menjadi landasan untuk 

berlomba – lomba memelihara dan peduli kepada yatim melalui  pola pengasuhan 

dengan berbagai cara dan bentuk. Dalam tradisi keagamaan Islam di Indonesia 

pola pengasuhan yatim dapat dibagi pada empat cara atau bentuk, yaitu; (1) 

pengasuhan dengan pola panti (tinggal dirumah khusus dengan fasilitas yang 

telah disediakan), (2) pengasuhan dengan pola semi panti (aktivitas bermain dan 

fasca sekolah di panti, bermalam dan tinggal di rumah keluarga), 3)  pengasuhan 

dengan pola keluarga angkat. (4) pengasuhan dengan pola Boarding, dimana 

sekolah, bermain, tinggal dan aktivitas lainnya di dalam suatu lingkungan. 
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Dalam upaya mengimplementasikan visi dan misi connecting muslim berbasis 

dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan, PARMUSI terus bergerak maju dengan 

program – program bilhal yang kongkret yang satu diantaranya adalah pendirian 

“RUMAH YATIM – LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK” PARMUSI. 

 

RUMAH YATIM – PARMUSI merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

yang khusus melaksanakan pengasuhan bagi anak – anak yatim ummat Islam 

yang secara ekonomi tidak mempunyai kemampuan pengasuhan pada aspek 

mental dan pendidikan sebagai faktor penting dalam pembentukan dan 

perkembangan anak. 

 

Lembaga Kesejateraan Sosial Anak yang dalam kebijakan pemerintah 

sesungguhnya diarahkan pada model pengasuhan anak semi panti merupakan 

pilihan yang diambil dengan alasan bahwa pengasuhan yang baik adalah yang 

berada  dalam lingkungan keluarganya sendiri, anak jangan terlalu dijauhkan 

dengan kehidupan keluarga sesungguhnya. 

 

Oleh karena itu, Program pendirian RUMAH YATIM PARMUSI sebagai 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dibentuk dengan pola pengasuhan 

Semi Panti yang tetap memiliki Center of Activity di RUMAH YATIM 

PARMUSI tersebut. 

 

2. Landasan Program 

 

Landasan program ini antara lain:  

a. Al-quran dan Hadist 
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARMUSI 
c. Program Kerja PARMUSI hasil Muktamar III di Batam. 
 

 

3. Nama Program 

 

Program ini adalah Program Pendirian “RUMAH YATIM – Lemabag Kesejateraan 

Sosial Anak” PARMUSI 

 

 

4. Tujuan Program 

 

Program RUMAH YATIM PARMUSI bertujuan untuk : 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi yatim dari ketakberdayaan. 
b. Menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih saying baik 

pada aspek rohani maupun jasmani yatim. 
c. Menumbuhkembangkan yatim, khususnya anak-anak yatim sesuai dengan 

kemampuan, bakat dan minta yang dimilikinya. 
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5. Sasaran//Target Program 

 

Sasaran dari penyelenggaraan atau pendirian Rumah Yatim – Lembaga 

Kesejateraan Sosial Anak Parmusi adalah anak – anak yatim dan anak – anak 

yang secara social ekonominya mengalami masalah.  Dengan atau melalui 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Parmusi ini anak – anak yatim dan tidak 

mampu tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal 

layaknya anak-anak lain yang bukan yatim dan mampu. 

 

“RUMAH YATIM PARMUSI” sebagai sebuah lembaga kesejahteraan Sosial Anak, 

prioritas utamanya adalah memberikan dukungan bagi anak yatim dan anak tidak 

mampu di dalam maupun diluar keluarga dengan penguatan pengasuhan yang 

berstandar sesuai dengan rujukan syariah dan peraturan perundang undangan 

Negara.  

 

 

6. Langkah-Langkah Pelaksanaan Program 

 

a. Penetapan Lokasi yang strategis 
b. Pembentukan Manajemen 
c. Penyiapan Sarana dan Prasarana 
d. Pengurusan Rekomendasi dan Izin Operasional.  
e. Rekruitmen Anak Asuh 
f. Penyusunan Program Kegiatan  
g. Melakukan monitoring dan evaluasi 
 

 

7. Pendirian dan Perizinan 

 

Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat dilaksanakan dengan 

memperhatikan sebagai berikut : 

a. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan 
sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 
dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum. (sesuai Undang Undang No.11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial) 

b. Setiap Organisasi sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan 
mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus secara formal  
memberitahukan kepada dan meminta kewengan dari Dinas Sosial  untuk 
memperoleh persetujuan dari komunitas lokal dimana lembaga akan dbangun. 

c. Dinas Sosial Kabupaten/Kota harus mereview usulan pendirian Lembaga 
Kesejateraan Sosial Anak berdasarkan asesmen kebutuhan dengan tetap 
mengedepankan upaya untuk mencegah pemisahan anak dari keluarganya. 
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d. Lambaga Sosial yang mengusulkan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial 
Anak harus memiliki kapasitas baik kelengkapan teknis, finansial maupun 
sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar 
nasional, sebelum izin pendirian diberikan. 

e. Keberlanjutan kebutuhan dan ketepatan pelayanan yang disediakan oleh 
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus direview secara reguler oleh Dinas 
Sosial sebagai bagian dari monitoring dan tanggungjawabnya untuk 
memberikan dan memperbarui izin pemberian pelayanan. 

 

 

8. Managemen Program 

 

Program Pendirian “Rumah Yatim” Parmusi dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah 

Parmusi dengan struktur Kelembagaan Lembaga “RUMAH YATIM PARMUSI” 

terdiri dari : 

 

Pembina : 

Ketua   : 

Wakil Ketua  : 

Sekretaris  : 

Wakil Sekretaris : 

Anggota  : (tidak boleh kurang atau lebih dari 3 orang) 

 

Pelaksana Lembaga : 

Ketua    : 

Wakil Ketua   : 

Sekretaris   : 

Wakil Sekretaris : 

Bendahara  : 

Wakil Bendahara : 

Staff Pengasuh : Paling banyak 3 orang. 

 

 

9. Penutup 

 

Demikian program pendirian “RUMAH YATIM – Lembaga Kesejahteraan Sosial 
Anak PARMUSI” yang direncanakan, semoga dapat dijadikan acuan dan 
pedoman bagi Pengurus Wilayah PARMUSI yang mendapat amanah untuk 
membentuk dan mendirikan “RUMAH YATIM – Lembaga Kesejateraan Sosial 
Anak PARMUSI” di provinsi masing – masing. 
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D. PENDIRIAN RUMAH HAFAL AL-QUR’AN42 

 

1. Latar Belakang 

 

Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Informasi, teknologi dan 

komunikasi dalam era globalisasi sekarang ini, membawa pula percepatan 

perubahan sosio cultural dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Perubahan 

tersebut memberi dampak negatif dan positif yang dapat mempengaruhi 

perubahan tata nilai dan tatanan kehidupan masyarakat 

 

Dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan di bidang informasi, 

teknologi dan komunikasi sehingga dapat merubah tata nilai dan tatanan 

kehidupan masyarakat itu disebabkan oleh faktor internal masyarakat atau 

individu yang tidak ditopang dengan pondasi keimanan atau ketauhidan yang 

kuat.  

 

Akan tetapi menjadi sebaliknya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dibidang 

Informasi, teknologi dan komunikasi justru berdampak positif bagi tata nilai dan 

tatanan kehidupan suatu masyarakat atau individu yang pada diri mereka 

(masyarakat dan individu) ditopang dengan pondasi keimanan atau ketauhidan 

yang kuat dan mendorong peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat atau 

individu. 

 

Salah satu pembentuk pondasi keimanan dan ketauhidan yang kuat pada 

masyarakat atau individu adalah pemahaman masyarakat atau individu terhadap 

Al-Qur’an. Pemahaman Al-Qur’an pada diri setiap manusia atau masyarakat tidak 

bisa terjadi secara serta merta. Dalam pandangan PARMUSI pemahaman Al – 

Qur’an tidak bisa hanya dilakukan melalui mendengar, melihat dan membaca 

semata,tapi juga dilalui dengan mengertian, menghafalan dan pengamalan yang 

ditempuh melalui suatu proses tarbiyah yang berlangsung secara kontinyu dan 

berkelanjutan atau berkesinambungan. 

 

Proses tarbiyah sebagaimana yang dimaksud tersebut, tidak bisa dilakukan 

secara sambilan atau sambil lalu, tidak focus  dan tidak terlembaga. Proses 

tarbiyah yang dapat menumbuhkembangkan pemahaman Al-Qur’an harus 

dilakukan dan dikerjakan secara profesional dan kelembagaan. Oleh karena itu, 

PARMUSI dengan paradigma baru sebagai Connecting Muslim berbasis dakwah, 

sosial, ekonomi dan pendidikan, memprogramkan suatu pembentukan lembaga 

 
42 Merupaka 
n bagian dari Lampiran Ketetapan Mukernas II PARMUSI No. 003/KPTS/Mukernas II/10/2016 tentang Hasil-Hasil Sidang 
Komisi Mukernas II PARMUSI 
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tarbiyah yang khusus difokuskan pada proses pemahaman Al-Qur’an dalam 

bentuk  “RUMAH HAFAL AL – QUR’AN PARMUSI” 

 

“RUMAH HAFAL AL – QUR’AN PARMUSI” merupakan program tarbiyah 

(pendidikan) yang mencetak pembaca, penghafal dan pengamal Al-Qur’an yang 

lahir dari generasi-generasi muda yang berasal dari keluarga – keluarga terdidik, 

kelas menengah atas yang pemahaman keagamaannya tercerahkan untuk 

membentuk pondasi keimanan dan keatuhidan anak-anaknya, melalui proses 

pembacaan, penghafalan dan pengamalan Al – Qur’an. 

 

2. Landasan Program 

 

Program Pembentukan “RUMAH HAFAL AL – QUR’AN PARMUSI” landasan 

organisasi dan juridisnya adalah : 

a. Al – Qur’an dan Hadist 

b. Keputusan –Keputusan Muktamar III seperti AD/ART Parmusi, Program Kerja 

Parmusi dan Rekomendasi 

c. Keputusan Mukernas I Parmusi. 

 

3. Nama Program 

 

Program ini bernama Program Pembentukan “RUMAH HAFAL AL – QUR’AN 

PARMUSI” 

 

4. Tujuan Program 

 

a. Menciptakan generas i – generasi  muslim yang hafal dan ahli Al-Qur’an. 

b. Menciptakan generasi – generasi muslim yang akan terus menjaga kemurnian 

Al-Qur’an. 

c. Meningkatkan kegiatan dakwah dan ibadah ummat Islam sehingga 

membentuk pondasi keimanan dan ketauhidan yang kuat. 

d. Mengantisipasi pengaruh negatif dari globalisasi karena perkembangan 

teknologi informasi dan telekomunikasi. 

e. Menjawab kebutuhan kalangan masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat 

kesadaraan pemahaman keagaman yang mulai marak dan menggembirakan. 

 

5. Sasaran//Target Program 

 

Target atau sasaran program tarbiyah “RUMAH HAFAL AL – QUR’AN PARMUSI” 

ini adalah Kelas/kalangan sosial menengah atas di perkotaan. 
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6. Langkah-Langkah Pelaksanaan Program 

 

a. Penetapan Lokasi yang strategis 

b. Pembentukan Manajemen 

c. Penyiapan Sarana dan Prasarana serta Media pembelajaran 

d. Rekruitmen Muhafidz Pembimbing 

e. Penyebaran Informasi Lembaga melalui media 

f. Penyusunan Silabus, Kurikulum dan Jadwal  

g. Seleksi Peserta 

h. Melakukan monitoring dan evaluasi 

 

 

7. Pelaksanaan Program 

a. Dua tahun pertama PW / PD menyiapkan colan-calon hafidz, PP Parmusi 

memfasilitasi. 

b. Program Pendirian “RUMAH HAFAL AL – QUR’AN PARMUSI” 

pelaksanaannya dilakukan sepanjang periode, oleh Pengurus Wilayah 

PARMUSI yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Parmusi dimasing – 

masing tingkatan. 

 

8. Managemen Program 

 

“RUMAH HAFAL AL – QUR’AN PARMUSI” sebagai sebuah lembaga tarbiyah 

harus dikelola oleh mereka yang ahli dan profesional secara manajerial yang 

dibentuk dalam suatu manajemen yang terstruktur dan terstandar. 

 

Dikelola oleh Lembaga Dakwah Parmusi di masing tingkatan. 

 

 

9. Penutup 

 

Demikian program pembentukan “RUMAH HAFAL AL – QUR’AN PARMUSI” yang 

direncanakan, semoga dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi Pengurus 

Wilayah PARMUSI yang mendapat amanah untuk membentuk dan mendirikan 

“RUMAH HAFAL AL – QUR’AN PARMUSI” di provinsinya masing – masing. 
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E. PEDOMAN SATU KADER SATU PRODUK (SKSP)43 

 

1. 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,  

 

“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 : 

 
43 Merupakan bagian dari Lampiran Ketetapan Mukernas II PARMUSI No. 003/KPTS/Mukernas II/10/2016 tentang Hasil-
Hasil Sidang Komisi Mukernas II PARMUSI 
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”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 
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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) 

 

 

2. Visi dan Misi 

 

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 : 

a. Membentuk komunitas Spiritual Sosio Entrepreuner Muslim yang handal dan 

peka terhadap masalah sosial serta berakhlak mulia. 

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

Produk, disingkat SKSP.  

c. 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. 

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

etos kerja  yang tinggi. 
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3. Ruang Lingkup 

 

GERAKAN SKSP memiliki ruang lingkup bidang kerja sebagai berikut :  

a. Pengembangan Produk 

b. Pameran  

c. Pelatihan 

d. Kemitraan Usaha dan  Pembiayaan 

 

 

4. Strategi 

 

a. memasyarakatkan secara luas pentingnya GERAKAN SKSP yang berdimesi 

spiritual dan sosial. 

b. membudayakan semangat untuk berwirausaha yang terpercaya, handal, 

tangguh, dan mandiri. 

c. mendayagunakan secara optimal sumberdaya manusia dan institusi yang 

tersedia. 

d. Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan lembaga 

pembiayaan melalui Bank BRI Syariah 

 

 

5. Program Umum 

 

a. Menyelenggarakan Pameran Produk SKSP dalam berbagai acara dan 

kesempatan baik yang diselenggarakan oleh Parmusi dan atau organisasi 

mitra. 

b. 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. 

c. Menginventarisasi  potensi produk dengan didukungan oleh, sarana,  data  

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

dan keunggulan wilayah.  

d. 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. 

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

pembentukan lembaga-lembaga keuangan mikro. 
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f. Menciptakan pola kemitraan guna mewujudkan implementasi sinergi antara 

lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, melalui 

program magang menjadi wirausaha. 

g. Menciptakan pola kemitraan guna mengimplementasikan kerjasama Parmusi 

dengan Bank BRI Syariah melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. 

h. Merintis dan mengembangkan kewirausahaan melalui jalinan kerjasama 

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

profesionalisme, transparansi, dan keberlanjutan dalam berbagai peluang 

usaha. 

i. 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. 

 

 

6. Struktur dan Mekanisme Kerja 

 

Sekretariat Nasional GERAKAN SKSP secara struktural hanya berada di tingkat 

pusat dan dibentuk oleh PP PARMUSI. 

GERAKAN SKSP 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.  

Sekretariat Nasional dapat membentuk Sekretariat Provinsi/Daerah dalam hal 

dibutuhkan keberadaannya secara struktural organisatoris di tingkat provinsi dan 

daerah. 

Sistem administrasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip administrasi modem, dan 

diberi hak otonomi seluas-luasnya. 

Struktur Organisasi Sekretariat Nasional  terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan 

Konsultan, dan  Badan Pelaksana. 

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

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. 

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.  

Periodisasi/masa jabatan  pengurus tidak ditentukan dalam  kurun waktu tertentu. 
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Struktur dan Mekanisme Kerja yang belum diatur dapat dirumuskan tersendiri 

berdasarkan kebutuhan, efisiensi, dan efektifitas gerakan oleh Sekretariat 

Nasional. 

 

 

7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. PROGRAM DESA MADANI44 

 

1. PENGANTAR 

 

 
44 Merupakan Tugas dan Kewajiban Dai Pengelola dari Tiap Kecamatan, sebagai Manhaj Zda’wah 

Ilallah di Daerah Pedalaman, Perbatasan, dan Pulau-Pulau Terluar. 
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Sesuai AD/ART Pasal 3, tujuan (dibentuknya) Parmusi adalah “terwujudnya 

masyarakat madani, sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bangsa Indonesia 

yang diridhoi Allah SWT”. 

 Enam bulan pasca Muktamar III Batam Maret 2015, Mukernas I Parmusi 

memutuskan perubahan orientasi perjuangan. Dari sebelumnya political oriented 

menuju dakwah oriented, yakni menjadikan dakwah illallah sebagai prioritas 

perjuangan Parmusi. Oleh sebab itu ditetapkan paradigma baru Parmusi sebagai 

Connecting Muslem, dengan srategi menata, menyapa, dan membela ummat.  

  

 Gerakan dakwah tersebut fokus kepada empat hal, yakni peningkatan iman 

dan takwa, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Mukernas II Parmusi 2016 dan 

Mukernas III Parmusi 2017 telah memberikan panduan bagi realiassi Program Kerja 

Nasional Parmusi masa bhakti 2015-2020. 

Sulit bagi Pengurus Pusat Parmusi untuk mewujudkan transformasi menuju 

paradigma baru bilamana tidak mampu menjadikan dakwah sebagai sebuah 

gerakan. Diperlukan upaya untuk membangun keyakinan segenap jajaran pengurus, 

dai, dan kader Parmusi agar mengambil peran dan kontribusi konkret dalam gerakan 

dakwah, karena paradigma baru tersebut harus diyakini merupakan jalan yang harus 

ditempuh untuk tercapainya tujuan dibentuknya Parmusi sesuai AD/ART.   

Transformasi gerakan Parmusi dari semula political oriented untuk 

membangun kekuatan politik menuju dakwah oriented untuk membangun 

persaudaraan, persatuan dan kekuatan ummat yang diridhoi Allah, memang bukan 

persoalan yang mudah. Peluang, tantangan, dan problematika dakwah di penjuru 

tanah air, apalagi di daerah pedalaman, perbatasan, dan pulau-pulau terluar yang 

merupakan daerah tertinggal dan miskin sungguh multi kompleks.  

Karena pengertian Ad-Dakwah itu sendiri dalam pandangan para ulama dan 

intelektual islam modern bukanlah persoalan yang mudah untuk dilaksanakan begitu 

saja. Ibnu Taimiyah menempatkan pengertian dakwah adalah ajakan untuk beriman 

kepada Allah dan Rasulnya,  serta apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan 

mempercayai apa yang disampaikan dan mentaati apa yang diperintahkan.  

Sedangkan Syaikh Jusuf Al Qaradhawi mengartikan “dakwah adalah 

mengajak kepada Islam, mengikuti petunjuk-Nya, mengokohkan manhaj-Nya di muka 

bumi, beribadah kepada-Nya, memohon pertolongan dan taat hanya kepada-Nya, 
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melepaskan diri dari semua ketaatan kepada selain –Nya, membenarkan apa yang 

dibenarkan oleh-Nya, menyalahkan apa yang disalahkan-Nya, menyuruh kepada 

yang makruf, mencegah yang mungkar, dan bejihad di Jalan Allah. Atau dengan kata 

lain yang lebih singkat, berdakwah kepada islam secara khusus dan sepenuhnya, 

tanpa balasan dan imbalan.” 

Dengan demikian, tekad Parmusi untuk menjadikan dakwah sebagai suatu 

gerakan hanya dapat efektif bilamana segenap kader, dai, dan fungsionari Parmusi 

secara sungguh-sungguh berkhidmat serta secara tulus ikhlas berniat melaksanakan 

dakwah Ilallah sebagai jihad fii sabilillah.   Sebagaimana firman Allah SWT di dalam 

surat Al Hajj (QS 22:78). Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

benarnya… 

Atas keyakinan itu, maka untuk mempercepat tercapainya Program Kerja 

Nasional dengan paradigma baru Parmusi sebagai Connecting Muslim, Pengurus 

Pusat telah melakukan sejumlah langkah, Menata, Menyapa, Membela Ummat. 

 

 

2. STRATEGI MENATA, MENYAPA, MEMBELA 

 

Transformasi paradigma baru Parmusi dimulai dengan Menata kelembagaan, 

khususnya untuk membangun instrumen dakwah. Menata adalah suatu langkah 

dalam melakukan penataan organisasi, baik di tingkat pusat, wilayah, dan daerah 

sekaligus membangun instrumen kelembagaan dakwah yang telah dan tengah 

dilaksanakan oleh PP Parmusi, yakni: 

1. Revitalisasi dan atau penyempurnaan, penyegaran, serta pembentukan 

susunan personalia kepengurusan, baik di tingkat Pengurus Pusat, Pengurus 

Wilayah, dan Pengurus Daerah melalui mekanisme sesuai peraturan organisasi, 

yang akan dilaksanakan hingga akhir 2018.  

 

2. Membentuk LDP (Lembaga Dakwah Parmusi) sebagai badan pelaksana 

kegiatan dakwah Parmusi di tingkat pusat dan propinsi, yang akan dilanjutkan di 

tingkat kabupaten / kota setelah Parmusi memiliki satu kecamatan (setidaknya) lima 

dai di setiap daerah, yang tugas pokoknya adalah membentuk akhlak mulia dengan 

meningkatkan iman dan takwa warga masyarakat muslim. 
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3. Membentuk Parmusi Savehelp, sebagai brand yang digunakan bagi 

pelaksanaan setiap kegiatan sosial dan aksi kemanusiaan Parmusi di semua 

tingkatan. Misalnya, Parmusi Savehelp Rohingnya dalam aksi sosial dan 

kemanusiaan Parmusi  ketika membantu para pengungsi rohingnya di Aceh tahun 

2015. Tugas pokok Parmusi Savehelp adalah melaksanakan kepedulian sosial 

dan aksi kemanusiaan Parmusi di lingkungannya.  

 

4. Membentuk Parmusi Bisnis Center, sebagai badan yang mengarahkan, 

mengelola atau melakukan supervisi / pendampingan bagi terbangunnya kegiataan 

ekonomi secara mandiri di lingkungan kader, simpatisan Parmusi dan warga 

masyarakat di semua tingkatan, dengan tugas pokok melakukan pendampingan, 

supervisi manajemen usaha,  packaging hingga distribusi dan pemasaran hasil 

usaha. Membangun kemandirian ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan ummat 

menjadi salah satu hal penting dalam dakwah, karena kemiskinan dapat 

mengakibatkan kekufuran.  

 Terdapat tiga program utama yang diarahkan dalam membangun kemandirian 

ekonomi ummat.  

Pertama, Program Satu Keluarga Satu Produk. Kata Satu Keluarga dapat diartikan 

Satu Keluarga dalam Satu Rumah Tangga, dan atau Satu Keluarga dalam Satu 

Rukun Tetangga / Warga untuk menciptakan produk-produk usaha sesuai dengan 

peluang dan potensi yang dimiliki masing-masing kader / warga.  

Kedua, Pedes (Program Ekonomi Desa). Merupakan Program ekonomi Desa 

Madani Parmusi yang dilaksanakan bersama-sama bagi seluruh warga desa, baik itu 

dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan berbagai kegiatan 

ekonomi yang bersbasis home industry lainnya sesuai potensi ekonomi lokal.  

Ketiga, program Lahan Sosial.  Saat ini PP Parmusi tengah berupaya 

memanfaatkan program pemanfaatan lahan reforma agraria, dengan 

membangun kerja sama  Parmusi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan RI, terutama lahan sosial dan lahan eko wisata. Dalam hal ini setiap 

kabupaten / kota dapat mengajukan pemanfaatan lahan dimaksud melalui Pengurus 

Pusat Parmusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk daerah-daerah yang 
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memiliki lahan sosial sesuai blue print dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan RI. 

Setiap orang kader, khususnya para dai dan jamaah binaannya, sesuai ketentuan 

dapat memperoleh lahan sosial seluas dua hektar yang pengelolaannya 

diserahkan bersama-sama Koperasi Desa Madani, atau badan usaha lain yang 

ditetapkan PP Parmusi. Lahan sosial ini dapat juga diberikan atas nama anggota 

warga masyarakat setempat yang menjadi sasaran pembinaan dai-dai Parmusi. 

Pemanfaatan dan pengelolaan lahan tersebut agar menjadi lahan produktif di bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, dan eko wisata agar bisa menjadi sumber 

penghasilan dan kesejahteraan dai / warga masyarakat setempat dengan 

mendapatkan supervisi langsung dari Parmusi melalui Parmusi Bisnis Center baik di 

tingkat Pusat maupun tingkat Wilayah. Lahan yang digunakan dapat pula berupa 

lahan wakaf, atau kerja sama lahan milik kader / masyarakat, serta lahan sewa.  

Dalam membangun kemandirian ekonomi ummat, Parmusi Bisnis Center 

menerapkan sistem SSE (Social Spiritual Entrepreneurship),  suatu konsep usaha 

Parmusi dalam mengupayakan terbangunnya prinsip-prinsip ekonomi syariah, di 

mana setiap permodalan usaha tidak diperkenankan bersumber dari kredit (riba), 

tetapi bagi hasil (prinsip syariah), dan  setiap hasil keuntungan usaha, wajib 

diinfakkan minimal 2,5% untuk kegiatan dakwah dan atau aksi sosial dan 

kemanusiaan Parmusi termasuk di daerah setempat. 

Dengan demikian, seluruh pelaku usaha di lingkungan kader dan simpatisan Parmusi  

diarahkan untuk menjadi muzakki (tangan di atas), bukan mustahiq (tangan di 

bawah). 

 

5. Membentuk Lazis Muslimin, sebagai sarana untuk penggalangan dan 

penyaluran zakat, infak, dan sadaqah ummat yang dikelola di tingkat pusat dan 

disalurkan untuk mendukung kegiatan dakwah maupun Parmusi Savehelp ke seluruh 

daerah secara proporsional sesuai dengan pendapatan ZIS asal daerah terkait. Tata 

kelola ZIS diatur dan dilaksanakan   oleh Lembaga Lazis Muslimin melalui surrat 

keputusan PP Parmusi yang akan disampaikan kepada para Pimpinan Wilayah dan 

Daerah.   
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6. Membentuk Rumah Perdamaian untuk Keadilan, yaitu lembaga bantuan 

hukum milik Parmusi yang berperan dan bertuga untuk melakukan kegiatan advokasi 

bagi kepentingan kader, simpatisan dan ummat islam yang membutuhkan 

perlindungan hukum. 

Dengan terbentuknya seluruh instrumen kelembagaan dakwah dan program di atas, 

maka seluruh pengurus dan kader Parmusi di semua tingkatan dapat  MENYAPA 

dan MEMBELA ummat dengan program yang konkret dan bermanfaat bagi rakyat,  

sekaligus menjadi metode dakwah ilallah ala Parmusi. 

 

 

3. EMPAT ASPEK PEMBINAAN DESA MADANI 

 

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan organisasi, maka PP Parmusi telah 

menetapkan program nasional untuk  membangun masyarakat madani dari tingkat 

desa, dengan membangun dan membina Desa Madani.  

Buku saku ini merupakan arah dan paduan dasar bagi terbentuknya Desa Madani 

yang petunjuk pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh PP Parmusi.   

 Program Desa Madani ini adalah sebuah manhaj atau jalan atau metode dakwah 

Ilalllah yang dirancang untuk menjawab peluang, tantangan dan problematika 

dakwah dalam rangka membentengi aqidah ummat Islam Indonesia di berbagai 

daerah, khususnya di daerah pedalaman, perbatasan,  dan pulau terluar yang 

masyarakatnya terbelenggu dalam kemiskinan serta kehidupan di bawah garis 

kemiskinan. 

Oleh karena itu, dalam jangka pendek (2018) diharapkan setiap propinsi setidaknya 

memiliki pilot project satu Desa Madani, dan program jangka menengah (2019) setiap 

kabupaten / kota memiliki satu Desa Madani, serta Jangka panjang (2020) setiap 

kecamatan setidaknya memiliki satu Desa Madani, dengan harapan dalam kurun 

waktu 5-10 tahun ke depan setiap dusun / desa sudah terbangun Desa Madani 

Parmusi. 

 Bilamana Desa Madani binaan Parmusi dapat terbentuk setidaknya di sekitar 50-

70% desa yang ada di seluruh Indonesia, insya Allah pada saatnya Parmusi dapat 

segera mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi, yakni terwujudnya maasyarakat 

madani yang sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang 
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diridhai Allah SWT, sehingga akan segera terwujud masyarakat yang baldatun 

thoyyibatun warabbun ghafur dengan mayoritas kepemimpinan daerah, propinsi, dan 

nasional dijabat oleh para pemimpin yang islami memihak pada kepentingan ummat 

islam.  

  Dalam membangun Desa Madani harus terdapat empat aspek yang 

diprioritaskan, yaitu: 

 

1. `Meningkatkan iman dan takwa warga masyarakat untuk membentuk 

akhlak mulia sehingga dapat mencapai ridho Allah SWT, dengan menempatkan 

setidaknya satu dai tetap Parmusi di desa tersebut. Tugas uatama dai adalah 

mengajar warga masyarakat untuk bisa membaca Al Quran, mengaji, tata cara 

wudhu dan sholat, sholat lima waktu, menggerakkan pengajian-pengajian dan 

majelis taklim, mengisi kultum shalat subuh, menjadi imam masjid, shalat 

teraweh, idul fitri dan idul adha, khatib shalat Jumat, mengajar memandikan 

jenasah, serta kegiatan peribadatan wajib dan sunnah lainnya. Dalam pengertian 

lain, tugas utama dai adalah memberikan ilmu pengetahuan syariat islam kepada 

warga masyarakat berdasarkan Al Quran dan As Sunnah, sesuai dengan 

panduan dakwah dari Lembaga Dakwah Parmusi, agar setiap ummat islam 

memahami dan mengamalkan ajaran serta menjadi islam, iman, dan ihsan 

(ahlussunnah wal jamaah) yang kaffah. 

 

2. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh  

Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah baik melalui program SKSP, Pedes, 

maupun program lahan sosial yang dikelola Koperasi Desa Madani dengan 

supervisi Parmusi Bisnis Center di setiap wilayah/daerah. Dalam membangun 

kemandirian ekonomi ini, Parmusi (pengurus daerah/wilayah/pusat) dapat 

berperan sebagai manajemen supervisor dari usaha warga, atau sebagai 

pengelola usaha dengan badan usaha yang melibatkan warga dan disepakati 

bersama warga. 

 

3. Menggerakkan Parmusi Savehelp sebagai bentuk kepedulian atau 

pemberdayaan sosial dan aksi kemanusiaan Parmusi terhadap korban 

musibah bencana alam atau kemanusiaan, serta terhadap warga sekitar desa 
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yang sudah tidak produktif, hidup di bawah garis kemiskinan, terutama orang tua 

jompo, anak yatim, dan para janda yang tak berdaya dengan memberikan 

santunan secara berkala atau bantuan sosial lainnya, yang bersumber dari 

keuntungan hasil usaha atau zakat, infak, dan sedekah bersumber dari Lazis 

Muslimin.  

 

4. 
Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan warga, baik secara formal 

maupun informal dengan memanfaatkan dan atau membangun prasarana atau 

sarana pendidikan, membantu meningkatkan kualitas sarana pendidikan yang 

sudah ada, atau mengirim tenaga guru honorer bagi wilayah pedalaman yang 

sulit terjangkau dan belum memiliki sarana pendidikan, baik melalaui kerja sama 

dengan pihak ketiga (Corporate Social Responsibility) perusahaan dan pihak 

lainnya 
yang halal dan tidak mengikat. Dalam pengembangan pendidikan 

informal, setidaknya didirikan sebuah TPA (Taman Pendidikan Al Quran) 
yang dikelola oleh dai-dai Parmusi. 

 

 

4. MANAGEMEN DESA MADANI 

 

Pembentukan dan penetapan Desa Madani dilakukan oleh Pengurus Daerah dan 

atau bersama Pengurus Wilayah.  

Setiap Desa Madani memiliki struktur organisasi dan manajemen yang akan 

diatur kemudian oleh PP Parmusi. Adapaun pihak-pihak yang perlu dilibatkan di 

dalam unsur manajemen Desa Madani   sebagai berikut: 

a. Pembina : Komandan Koramil  

b. Penasehat : Kepala Desa 

c. Pengawas : Kapolsek  

d. Kepala Desa Madani : Kader Parmusi yang ditunjuk 

e. Ketua Koperasi Desa Madani : dirangkap Kepala Desa Madani setempat 

f. Tenaga Pembina Spiritual : dai Parmusi 

g. Tenaga Pembina Sosial : kader Parmusi  

h. Tenaga Pembina Guru : guru honorer 

 

Struktur organisasi Desa Madani yang bertanggung jawab penuh kepada 

Pengurus Daerah Parmusi bersifat transparan dan akuntable, yang akan petunjuk 

pelaksanaannya akan diatur oleh PP Parmusi.   
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5. SUMBER PEMBIAYAAN 

 

Sumber pembiayaan Desa Madani berasal dari: 

a. Donasi para pengurus dan kader Parmusi yang tidak mengikat. 

b.  Lazis Muslimin 

c. Dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan di sekitar yang tidak 

mengikat 

d. Kerjasama co-branding Parmusi dan BRI Syariah untuk pembiayaan usaha 

rakyat dengan sistem bagi hasil sesuai ketentuan yang berlakiu. 

e. Bantuan pemerintah daerah, pemperintah provinisi, pemerintah pusat yang 

tidak mengikat 

f. Alokasi dana APBD/APBN yang tidak mengikat. 

g. Bantuan luar negeri yang tidak mengikat 

h. Hasil usaha badan-badan usaha milik Parmusi 

 

 

6. TARGET DESA MADANI 

 

Program Desa Madani ini dalam bahasa  lain dapat di artikan sebagai program 

nasional One District Five Dais, Road Map to Madani Village Society yang 

diharapkan dapat terealisasi secara bertahap dengan target sebagai berikut: 

i. Tahun 2018-2019, setiap popinsi / kabupaten / kota sudah memiliki satu 

pilot poject Desa Madani, terutama di kawasan daerah pedalaman, 

perbatasan, dan pulau-pulau terluar. 

ii. Tahun 2020, setiap kecamatan sudah memiliki satu pilot project Desa 

Madani. 

iii. Tahun 2021-2024, Parmusi telah memiliki Desa Madani di 50% - 70% desa 

di seluruh Indonesia. 

 

 Dengan target  tersebut, diharapkan pada tahun 2024 Parmusi dapat 

mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi secara nasional dan bertahap, yakni 

terwujudnya masyarakat madani yang islami lahir dan batin untuk mencapai ridha 

Allah SWT, dengan melahirkan para pemimpin daerah, propinsi, dan nasional 

yang islami serta memihak kepada kepentingan ummat Islam.  

Semua target tersebut hanya dapat dicapai bilamana segenap kader dan 

pengurus Parmusi bekerja secara sungguh-sungguh dengan niat jihad fisabilillah 

untuk memenangkan islam, meninggikan kalimatullah melalui program Desa 

Madani 
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VII. KHATIMAH 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kemampuan kita 

untuk bersama merumuskan sebuah Pedoman Da’wah PARMUSI sebagai komitmen 

aktualisasi paradigma baru PARMUSI sebagai organisasi da’wah. Shalawat dan salam 

kita haturkan bagi baginda Nabi Muhammad Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam yang 

membawa Risalah dan menjadi saksi atas diri kita dan kini kita menjadi saksi atas 

segenap umat manusia untuk menyampaikan risalah tersebut. 

Terimakasih kepada Ustadz Syuhada Bahri, Ketua LDP Pusat dan Saudara Ustadz 

Taufik Hidayat, MA. Sebagai Sekretaris beliau yang mengawali menyusun konsep-

konsep da’wah PARMUSI mulai dari bahan Musyawarah Kerja Nasional ke 1, ke 2, dan 

ke 3 dan mempraktekannya pada pelatihan-pelatihan Da’i. Juga kepada para Pimpinan 

LDP Pusat lainnya, yakni Ustadz Farid Ahmad Okba, MA, Ustadz Ahmad Bukhori 

Muslim, MA, dan Ustadz Bernad Abdul Jabbar, yang telah menyempurnakan draf 

Pedoman Da’wah ini. Pun begitu kepada Pimpinan Majelis Syariah, Pimpinan Majelis 

Penasehat, dan Pimpinan Majelis Pakar yang juga menyempurnakan draf Pedoman ini, 

kami haturkan terimakasih. Semoga Allah Subhaanahwu Wa Ta’ala mencatatnya 

sebagai amal jariyah yang bermanfaat bagi umat dan memperoleh pahala yan mengalir 

sampai kiamat. 

Pedoman ini tentu banyak kekurangan, oleh karena itu upaya penyempurnaan harus 

terus kita lakukan, apalagi penerapannya keberbagai daerah belum secara konsisten 

dilakukan, mengingat sangat tergantung kepada konsolidasi organisasi di masing-

masing daerah, dan potensi serta muatan lokal yang menjadi pertimbangan. 

Jazaakumullah Khairan. 

Billaahit Taufiq wal Hidaayah.  
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