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A. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  GERAKAN DAKWAH DESA 

MADANI PARMUSI 
 

Bismillaahirrahmaanirrahiim 
 

BAB I. 
P E N D A H U L U A N 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

1. Sejarah singkat PARMUSI 

PARMUSI sebagai ormas merupakan kepanjangan dari Persaudaraan 

Muslimin Indonesia, sejarah berdirinya tidak lepas dari PARMUSI sebagai 

Partai Muslimin Indonesia dan Partai Masyumi.  

Banyak kalangan yang memiliki pemahaman dan pemikiran, bahwa setelah 

Partai Masyumi membubarkan diri karena tekanan Presiden Soekarno tahun 

1960, diperlukan suatu wadah baru berupa partai politik yang sedikit banyak 

memiliki karakteristik yang kurang lebih sama. Berbagai pertemuan sebagai 

upaya untuk itu pun dilakukan. Pada awalnya, dibentuk Badan Koordinasi 

Amal Muslimin bulan Desember 1965 untuk menjajaki pendirian Partai Islam 

baru guna mewadahi aspirasi ummat yang belum tersalurkan dalam suatu 

partai politik yang telah ada pada waktu itu. 

Setelah melalui rapat-rapat persiapan maka pada tanggal  7 Mei 1967 

terbentuklah Panitia Tujuh, yaitu: KH. Faqih Usman (Ketua), Anwar Harjono 

(Wakil Ketua), Agus Sudono (Sekretaris), Nj. RAB Sjamsuridjal, Marzuki Jatim, 

Hasan Basri, EZ Muttaqin (Anggota-anggota).  Akhirnya disepakati bahwa 

Partai yang akan dibentuk adalah Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). 

Ormas-ormas Islam yang menunjukkan dukungannya dengan menandatangani 

piagam pendirian Partai Muslimin Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1967,  

adalah: 

1. Muhammadijah (AR Fachrudin dan Djindar Tamimi) 

2. Al-Djamijatul Washlijah (H. Udin Sjamsuddin) 

3. GASBINDO – Gabungan Serikat2 Buruh Islam Indonesia (Andi Mappasala, 

Agus Sudono) 

4. Persatuan Islam (E. Sar’an, Sukajat) 

5. Nahdlatul Wathan (Moh. Said) 
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6. Mathla’ul Anwar (H. Uwes Abubakar) 

7. SNII – Serikat Nelajan Islam Indonesia (Djadil Abdullah) 

8. KBIM-Kongres Buruh Islam Merdeka (Maizir Ahmadyn’s) 

9. PUI-Persatuan Ummat Islam (A. Ridwan) 

10. Al-Ittihadijah (M. Thabrani R) 

11. PORBISI-Persatuan Organisasi-2 Buruh Islam se-Indonesia (Sjarif Usman) 

12. PGAIRI-Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (DarussaminAS) 

13. HSBI-Himpunan Seni Budaja Islam (Junan Helmy Nasution) 

14. PITI-Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (RN Ibrahim) 

15. Al-Irsjad (Ali Hubeis) 

16. Wanita Islam (Nj. RAB Sjamsuridjal), 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Majelis 

Seni Budaja Islam (MASBI) juga mendukung gagasan tersebut. Di sini 

kelihatan bahwa  PARMUSI didukung dan didirikan oleh 16 ormas Islam 

ditambah dukungan 3  (tiga) ormas dari  berbagai kalangan, yaitu : organisasi 

da’wah yang berbasis massa, organisasi buruh, nelayan, seniman-budayawan, 

guru agama, organisasi muslim Tionghoa, organisasi wanita, serta  organisasi 

mahasiswa dan pelajar. Artinya, di dalam PARMUSI bergabung beragam 

unsur atau elemen kaum muslimin Indonesia yang sebelumnya telah 

terorganisir dengan baik. 

Kepengurusan pun disusun dan diputuskan dalam rapat tanggal 14 Februari 

1968 di Jalan Menteng Raya 58, Jakarta. Pengakuan berdirinya Partai 

Muslimin Indonesia lengkap dengan susunan pengurus akhirnya disetujui 

Pemerintah dengan Surat Keputusan Presiden RI nomor 70, tertanggal 20 

Februari 1968. 

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia melakukan   

penyederhanaan partai-partai politik. Pada tanggal 5 Januari 1973, deklarasi 

fusi seluruh partai Islam yang ada, yakni 4 (empat) Partai Politik Islam, yaitu : 

Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdatul Ulama (PNU), Partai 

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Partai Sarikat Islam Indonesia 

(PSII) bersepakat untuk menyatukan kegiatan politiknya ke dalam wadah partai 

politik Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah bersama-

sama Partai Politik Islam lain  berfusi menjadi satu partai politik, yakni PPP, 

maka warga PARMUSI di lingkungan PPP bernaung dalam wadah  yang 

dikenal dengan Muslimin Indonesia (MI) yang merupakan jaringan yang 

bersifat longgar, karena baik secara organisatoris maupun sosio-kultural 

mereka kembali ke “habitat” ormas masing-masing. 

 

Di awal era reformasi, kelahiran organisasi masyarakat Islam yaitu 

Persaudaran Muslimin Indonesia (PARMUSI) merupakan  salah satu jawaban 

atas kenyataan bahwa kepemimpinan MI yang pada waktu sebelumnya 

berhimpit atau menyatu dengan kepemimpinan PPP. Ketika PPP sudah 

berganti kepemimpinan, MI sulit untuk melakukan konsolidasi. Dengan 

kepemimpinan yang ada, MI praktis menjadi stagnan. Mekanisme pergantian 

kepemimpinan melalui muktamar tidak berjalan. Untuk itu beberapa pimpinan, 

tokoh, dan aktivis MI muda melakukan terobosan, guna mengadakan 

revitalisasi MI, khususnya yang berada di dalam PPP, dengan 
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mendeklarasikan Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) pada hari 

Ahad, tanggal 26 September 1999 di Jogjakarta dengan kepemimpinan baru 

sampai terselenggaranya Muktamar/ Musyawarah Nasional.  

Pada awal perjalanannya PARMUSI sebagai ormas Islam masih merupakan 

pilar dari Partai Persatuan Pembangunan, yang artinya seluruh pilihan kader 

PARMUSI hanya bisa aktif di PPP, tidak boleh aktif di Partai lain. Orientasi 

politik inilah yang mempersempit gerakan PARMUSI terutama dalam bidang 

dakwah. Akan tetapi tidaklah berjalan lama, karena ketika Muktamar II 

PARMUSI, ditetapkan bahwa PARMUSI tidak lagi berafiliasi ke satu partai, 

tetapi bisa berasal dari berbagai partai. Namun karena orientasi PARMUSI 

masih pada politik praktis, maka perkembangannya sangat terpengaruh pada 

perkembangan partai-partai dimana kader-kader PARMUSI aktif didalamnya.  

Oleh karena itu pada pasca Muktamar III PARMUSI tepatnya pada Mukernas I 

PARMUSI tahun 2015, disepakati perubahan paradigma dari Politic Oriented 

menjadi Dakwah Oriented dengan tagline “Connecting Moslem”, yaitu 

PARMUSI sebagai penyatu ummat Islam dengan gerakan dakwah sebagai 

prioritas program PARMUSI. 

 

2. Mengapa harus dibentuk Desa Madani PARMUSI  

Pasca Muktamar III di Batam tahun 2015, tepatnya pada Mukernas I, 

PARMUSI menetapkan paradigma baru yaitu Connecting Moslem yang 

memperkokoh paradigma organisasi dari polical oriented menjadi dakwah 

oriented. Tidak mudah untuk mewujudkan paradigma baru PARMUSI melalui 

gerakan dakwah di berbagai aspek kehidupan, terutama melalui Ekonomi, 

Sosial dan Pendidikan. Diperlukan upaya untuk meyakinkan seluruh pengurus 

PARMUSI di seluruh tingkatan untuk mengambil peran dan konstribusi kongkrit 

dalam gerakan dakwah, karena paradigma baru tersebut harus diyakini 

merupakan jalan yang harus ditempuh untuk tercapainya tujuan dibentuknya 

PARMUSI yang terdapat dalam Anggaran Dasar PARMUSI, yaitu: 

“Terwujudnya masyarakat madani, sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan 

bangsa Indonesia yang diridhoi Allah SWT.” 

Penguatan gerakan dakwah yang telah dilakukan dengan membentuk 

Lembaga Dakwah PARMUSI (LDP) di seluruh tingkatan harus senantiasa 

terus-menerus dilakukan terutama dengan merekrut sebanyak-banyaknya da’i 

yang akan melakukan kegiatan dakwah khususnya di daerah perbatasan, 

pedalaman, pulau terluar dan  daerah terpencil di seluruh Indonesia. Sampai 

saat ini PARMUSI telah berhasil menghimpun lebih dari 5000 da'i di seluruh 

Indonesia, yang terdiri dari Da’i Pelaksana, Da’i Pembina dan Da’i Pengelola.  

 

Da’i Pengelola adalah Pengurus Harian PARMUSI di tingkat pusat, provinsi 

dan kab./kota yang tugas pokoknya adalah melaksanakan manajemen dakwah 

sesuai tingkatannya baik pelaksanaan rekruitmen, penyelenggaraan 

pendidikan dan latihan serta penempatan da’i di lapangan. Jumlah da’i 

Pengelola berjumlah minimal 5 orang ditingkat pusat, provinsi dan kab./kota. 

Dai Pembina adalah da’i senior baik di tingkat pusat, provinsi dan kab./kota 

yang menjadi pemimpin LDP dengan tugas utama untuk mengembangkan 

konten   dan strategi dakwah serta melakukan pembinaan para da’i di seluruh 
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tingkatan sesuai panduan utama dari LDP Pusat. Jumlah da’i Pembina di 

tingkat Pusat dan Provinsi minimal 5 orang, sedangkan di tingkat Kab./Kota 

minimal 10 orang. 

Da’i Pelaksana adalah da’i di tingkat Kecamatan yang ditugaskan oleh 

Lembaga Dakwah PARMUSI tingkat Kab./Kota dan atau tingkat Provinsi  dan 

atau tingkat Pusat untuk berdakwah dan membina ummat dengan 

menggunakan panduan yang disusun Lembaga Dakwah PARMUSI Pusat. 

Jumlah da’i pelaksana di setiap kecamatan minimal 5 orang. 

 

1.2. PENGERTIAN UMUM  

Gerakan Desa Madani adalah desa yang terdiri masyarakat yang beradab dalam 

membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Jadi Masyarakat madani 

adalah masyarakat yang berperadaban. 

Gerakan Desa Madani PARMUSI (DMP) adalah suatu desa yang terletak di 

sebuah Kabupaten/ Kota dan dibina oleh PARMUSI untuk menjadi masyarakat 

yang beradab, melalui Dakwah, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial. 

Desa Madani PARMUSI (DMP) adalah sebuah  Manhaj / metode dakwah Ilallah 

yang dirancang untuk menjawab peluang, tantangan dan problematika dakwah 

dalam rangka membentengi aqidah ummat Islam dan berbenteng di hati ummat 

Islam, khususnya di daerah perbatasan, pedalaman, pulau terluar dan  daerah 

terpencil di seluruh Indonesia yang masyarakatnya terbelenggu dalam kemiskinan 

serta dengan kehidupan dibawah garis kemiskinan. 

 

1.3. TUJUAN  

Tujuan dibentuknya Desa Madani PARMUSI, adalah : 

a. Meningkatkan iman dan taqwa masyarakat 

b. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat 

c. Menggerakkan kepedulian / pemberdayaan  sosial masyarakat 

d. Meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat diberbagai bidang 

 

1.2. LANDASAN  

a. Landasan Idiil   : Al-Qur’an dan Hadist 

b. Landasan Organisasi  :   

• Pasal 29 UUD Tahun 1945 

• Hasil Muktamar III PARMUSI 

• Hasil Mukernas I, II, III, IV dn V PARMUSI 
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BAB II. EMPAT PILAR DESA MADANI PARMUSI 

 

2.1. IMAN DAN TAQWA 

Meningkatkan Iman dan Taqwa melalui dakwah 

Dakwah adalah kewajiban yang terpikul di atas pundak setiap orang Islam.  

Dakwah adalah jalannya para Nabi dan Rasul dalam melakukan perubahan.  

Dakwah adalah jalan terpendek menuju tujuan.  

Dakwah adalah gerakan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran dunia 

dan untuk menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. 

 

1. Tujuan Dakwah: 

Menjaga, memelihara dan menumbuh suburkan iman, taqwa serta tawwakal 

kepada Allah. 

a. Iman, meyakini bahwa: 

• Allah akan memberi kehidupan yang baik 

• Allah akan menjaga dan memelihara 

• Allah akan memberi pertolongan 

• Allah akan memberi kekuasaan 

b. Taqwa, meyakini bahwa: 

• Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan 

• Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak terduga 

c. Tawakkal, meyakini bahwa: 

Allah akan memenuhi seluruh keperluan hidup manusia 

 

2. Lingkup Kegiatan Dakwah: 

a. Binaan, yaitu membina manusia untuk melaksanakan perintah-perintah 

Allah 

b. Difaan, yaitu menjaga dan membentengi manusia agar tidak melakukan 

segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. 

 

3. Persyaratan Da’i: 

Da’i dan da’iyah yang akan bertugas dakwah di DMP, memiliki: 

a. Iman yang dapat melahirkan keikhlasan 

b. Ilmu yang dapat melahirkan amal 

c. Akhlak yang dapat melahirkan keteladanan 

d. Wawasan kekinian yang dapat melahirkan semangat dakwah. 

e. Lancar membaca Alquran 

f. Usia minimal 17 tahun dan Pendidikan minimal SLTA. 

 

4. Langkah Pelaksanaan Dakwah: 

a. Membentuk Lembaga Dakwah PARMUSI (LDP) Daerah, di tingkat 

Kabupaten/ Kota sebagai Pembina Agama, dengan struktur organisasi sbb. 

: Ketua, Sekretaris, dan beberapa orang anggota. 

b. PD PARMUSI dan LDP Daerah merekrut minimal 1 orang da’i yang 

bertugas sebagai tenaga pengajar di DMP. 

c. Membangun/ merenovasi/ alih fungsi bangunan untuk digunakan sebagai 

Mushollah/ Masjid. 
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d. Membina Majelis Taklim yang sudah ada dan membentuk majelis-majelis 

taklim ibu-ibu, bapak-bapak, anak dan remaja yang belum ada di DMP. 

 

5. Tugas Da’i Pelaksana: 

a. Da’i Pelaksana dan/atau PD PARMUSI dan/atau PBC Daerah 

mengumpulkan dan melakukan update data-data di suatu DMP, al. : 

• Masjid dan tempat ibadah agama lain 

• Majelis taklim yang ada 

• Kegiatan agama Islam yang sudah berjalan 

• Penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, pendidikan dan 

pekerjaan 

• Kegiatan yang dilakukan warga desa terkait kemunkaran dan 

kemaksiatan 

• Lembaga dakwah, ormas, dll. 

b. Membuat program kerja dalam setahun, berupa matrik yang berisi kegiatan, 

waktu, tempat, sasaran/peserta. 

c. Membuat materi dakwah selama setahun. 

d. Melakukan dakwah sesuai dengan materi yang sudah ditetapkan. 

e. Melaporan hasil pendataan dan laporan dakwah yang dilakukan selama 

satu bulan ke PD PARMUSI dengan tembusan ke PW dan PP PARMUSI. 

 

6. Sasaran Dakwah:  

a. Warga di DMP (ibu-ibu, bapak-bapak, anak dan remaja) 

b. Da’i yang bertugas di DMP tersebut. 

 

7. Indikator Keberhasilan: 

a. Dalam waktu 1 bulan, Pengurus Harian Daerah (PHD) PARMUSI sudah 

membentuk LDP Kabupaten/ Kota dengan merekrut da’i/ da’iyah yang ada 

di Kabupaten/ Kota tersebut. 

b. Dalam jangka waktu 3 bulan, Da’i Pelaksana sudah dapat membina majelis-

majelis taklim (ibu-ibu, bapak-bapak, anak dan remaja) yang sudah 

terbentuk di DMP, dengan melakukan kegiatan pengajian minimal 4 kali 

dalam 1 bulan. 

c. Dalam jangka waktu 3 bulan, Da’i Pelaksana sudah dapat membentuk  

majelis-majelis taklim (ibu-ibu, bapak-bapak, anak dan remaja) yang belum 

terbentuk di DMP, dengan melakukan kegiatan pengajian minimal 4 kali 

dalam 1 bulan. 

d. Dalam waktu 6 bulan setelah DMP  didirikan, warga sudah dapat membaca 

Al-Qur’an dan melakukan sholat 5 waktu berjamaah.  

 

2.2. PENDIDIKAN 

1. Tujuan : 

Pendidikan  diarahkan pada penguatan aqidah dan akhlakul karimah. 

2. Lingkup Kegiatan Pendidikan: 

a. Belajar membaca Al-Qur’an, Tahsin Al-Qur’an dan Tahfiz Al-Qur’an. 

b. Membimbing dan mengawasi anak dan bayi di Tempat Penitipan Anak. 

3. Langkah Pelaksanaan Pendidikan: 
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a. Mendirikan sarana pendidikan/ PARMUSI Center, atau merenovasi 

bangunan yang sudah ada untuk digunakan sebagai puat kegiatan 

Pendidikan. 

b. Bersama PD dan PW PARMUSI melakukan atau membantu pendidikan 

yang sudah ada di desa tersebut, dengan cara memberikan bantuan 

kepada guru honorer. 

c. Mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur’an khusus untuk anak dan remaja 

d. Mendirikan Tempat Penitipan Anak. 

4. Sasaran : 

a. Anak, remaja dan orang tua di DMP. 

b. Warga di sekitar DMP  

5. Indikator Keberhasilan : 

a. Dalam waktu  4 bulan sudah berdiri / tersedia Taman Baca Al-Qur’an untuk 

anak-anak dan remaja. 

b. Tersedianya dana untuk membantu guru-guru honorer. 

c. Berdirinya Islamic Center PARMUSI. 

d. Mengirim Da’iyah untuk mengikuti Pendidikan/ Pelatihan dalam 

membimbing dan mengawasi anak (untuk TPA). 

 

2.3. EKONOMI 

1. Tujuan: 

Kegiatan bidang ekonomi diarahkan pada terbangunnya kemandirian ekonomi 

ummat dan jiwa sosio preunership di DMP. 

2. Lingkup Kegiatan Ekonomi: 

a. Pertanian,al. : budidaya padi dan penggilingan, dll. 

b. Perkebunan, al.: kelapa genjah, kelapa kopyor, pepaya, pisang barangan, 

nanas, pisang, dll. 

c. Peternakan, al.: Sapi, Kambing, Ayam Pedaging, burung dan Petelur, dll. 

d. Perikanan, al.: Budidaya Ikan keramba dan Budidaya Ikan Air Tawar, dll. 

e. Home industry, catering, kulineral, konveksi, 

f. Industri kreatif, al.: pembuatan Vlog, website, sosmed, aplikasi, dll. 

g. Jasa, al.: laundry, desain, dll. 

 

3. Pelaksana Kegiatan Ekonomi: 

Masyarakat desa yang menjadi anggota PARMUSI / Muslimah PARMUSI dan  

memiliki kemampuan untuk berbisnis, jujur dan amanah. 

4. Langkah Pelaksanaan: 

a. Membentuk PARMUSI Bisnis Center (PBC) di tingkat Kabupaten/ Kota 

sebagai wadah kegiatan perekonomian ummat di DMP, dengan struktur 

organisasi sbb.: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa anggota  

b. Menentukan bisnis yang bisa dilakukan secara bersama-sama dalam 

wadah  Kelompok Usaha Ummat Madani (KUUM), dengan pembiayaan 

untuk tahap pertama akan di turunkan dana stimulus bergulir untuk 

menggerakkan DMP dari PP PARMUSI untuk setiap provinsi, dengan 

mengajukan proposal. 

c. Mengajukan pinjaman modal ke  perbankan,  lembaga keuangan, 

Pemerintah Daerah, CSR Perusahaan di daerah,  dengan persyaratan yang 
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sudah ditentukan, dan dengan jaminan dari PP PARMUSI dan PW 

PARMUSI. 

d. PBC Daerah melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan 

ekonomi. 

5. Sasaran :  

a. Warga di DMP  

b. Da’i yang bertugas di DMP tersebut. 

6. Indikator Keberhasilan: 

a. Dalam jangka waktu 3 bulan sudah terbentuknya PBC di Kabupaten/ Kota 

tersebut. 

b. Dalam jangka waktu 3-6 bulan kegiatan bisnis perorangan atau kelompok 

sudah berjalan. 

c. PBC Sudah melalukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan secara berkala 

sesuai ketentuan. 

d. Tersedianya proposal (termasuk rencana pengembalian modal) yang sudah 

disetujui oleh PW dan PP PARMUSI. 

 

2.4. SOSIAL 

1. Tujuan : 

Bidang sosial diarahkan pada kegiatan pemberdayaan sosial sebagai bentuk 

kepedulian terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi. 

2. Lingkup Kegiatan: 

a. Bakti sosial yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, antara lain pada 

bulan Ramadhan, pasca bencana alam dan social. 

b. Bantuan rutin untuk lansia, anak yatim, dan dhuafa. 

3. Langkah Pelaksanaan Kegiatan: 

a. Mendirikan PARMUSI#SaveHelp di tingkat Kabupaten / Kota, dengan 

susunan pengurus terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa 

anggota (relawan) 

b. Mengumpulkan dana-dana social kerjasama dengan PBC. 

c. Mendirikan rumah yatim, rumah lansia, rumah rehab, dll. 

4. Sasaran:  

a. Anak yatim, lansia dan dhuafa di DMP 

b. Warga di DMP (ibu-ibu, bapak-bapak, anak dan remaja) yang terdampak 

bencana. 

c. Warga di sekitar DMP yang terdampak bencana  

 

5. Indikator Keberhasilan: 

a. Dalam jangka waktu 6 bulan sudah terbentuk PARMUSI#SaveHelp di 

tingkat Kabupaten / Kota 

b. Dalam jangka waktu 1 tahun sudah dapat mengumpulkan dana-dana sosial 

dan dapat melakukan santunan kepada anak yatim, dhuafa dan lansia. 

c. Sudah dapat melakukan bakti sosial di waktu-waktu tertentu terutama di 

bulan Ramadhan, dengan sasaran warga DMP. 
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BAB III.  MANAJEMEN DESA MADANI PARMUSI 

 

3.1. PEMBINA DMP 

a. Tenaga Pembina Agama  : LDP Kabupaten/ Kota 

b. Tenaga Pembina Sosial   : PARMUSI #SaveHelp Kabupaten / Kota 

c. Tenaga Pembina Ekonomi  : PBC Kabupaten / Kota 

d. Tenaga Pembina Pendidikan  : LDP Kabupaten Kota 

 

3.2. SUMBER PEMBIAYAAN 

Sumber pembiyaan DMP berasal dari : 

a. Donasi para pengurus dan kader PARMUSI yang mengikat 

b. Lazis Muslimin 

c. Hasil Badan Usaha milik PARMUSI 

d. Bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat, al. : 

• Dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan di sekitar yang 

tidak mengikat. 

• Kerjasama PARMUSI  dengan Perbankan dan Lembaga keuangan. 

• Bantuan Pemerintah Daerah sesuai tingkatan. 

• Alokasi dana APBD. 

 

3.3. MONITORING  

a. Tujuan monitoring adalah memantau segala keadaan dan proses pelaksanaan 

program dan memantau kegiatan kelompok, agar dapat diketahui sedini 

mungkin tingkat perkembangan dan kendala-kendala yang dihadapi. 

b. Pelaksana monitoring adalah PD PARMUSI dan apabila PD PARMUSI belum 

terbentuk maka Monitoring dilakukan oleh PW PARMUSI. 

c. Aspek-aspek monitoring, al.  : 

• Bentuk kegiatan 

• Pelaku kegiatan 

• Pelaksanaan kegiatan 

• Anggaran kegiatan 

• Peserta kegiatan 

• Fasilitator kegiatan 

• Prasarana dan sarana yang diperlukan 

• Kendala-kendala yang dihadapi, perkiraan penyebabnya, dan usulan usulan 

penyelesaian masalah 

d. Waktu monitoring dilakukan sejak awal berdirinya desa madani dan hasil 

monitoring akan dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke PW PARMUSI dan 

tembusan ke PP PARMUSI. 

  

3.4. EVALUASI 

a. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kegagalan, dan 

berbagai kendala yang dihadapi dan hasil evaluasi harus benar-benar dikaji 

secara menyeluruh sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan kebijakan lebih lanjut. 

b. Pelaksana Evaluasi adalah PW PARMUSI. 
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c. Aspek-aspek yang dievaluasi: 

• Efektifitas pemahaman terhadap program 

• Efektif model dan bentuk program 

• Frekuensi kegiatan 

• Keaktifan peserta kegiatan 

• Keaktifan para pimpinan organisasi 

• Kompetensi para Pembina 

• Kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan 

• Fakto-faktor pendukung dan penghambat  kegiatan 

• Tingkat pencapaian tujuan 

• Khusus kegiatan ekonomi ada evaluasi aspek bisnis terkait perkembangan 

usaha 

 

 

 

3.5. PELAPORAN 

Untuk kesinambungan program DMP, maka diperlukan pelaporan secara rutin 

yang dilakukan oleh : 

Da’i pelaksana setiap bulan, melaporkan kegiatan di DMP meliputi kegiatan 

Dakwah, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial ke PD PARMUSI dengan tembusan ke 

PW dan PP PARMUSI, dengan sistematika sbb.: 

1.1. Pengantar: 

Pengantar dibuat oleh PD PARMUSI 

1.2. Hasil Monitoring: 

Hasil monitoring yang telah dilakukan oleh PD PARMUSI 

1.3. Hasil Evaluasi: 

Hasil Evaluasi yang telah dilakukan oleh PW PARMUSI 

1.4. Kesimpulan: 

Dibuat oleh Da’i Pelaksana, dengan mengacu pada Monitoring dan Evaluasi 

yang tersedia. 

1.5. Saran: 

Dibuat oleh Da’i berdasarkan pada Kesimpulan yang telah dirumuskan. 
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BAB V. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) 

 

5.1. SPO PEMBENTUKAN DMP 

 

1. DMP dibentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan dari  PW PARMUSI , 

yang diberi nama sesuai dengan nama Desa tersebut, contoh : 

Desa Madani PARMUSI Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kab. Gowa, Prov. 

Sulawesi Selatan. 

2. Apabila Pengurus Daerah PARMUSI aktif dalam menjalankan roda organisasi, 

maka PW PARMUSI dapat mendelegasikan pembentukan DMP oleh PD 

PARMUSI dan pengesahannya tetap dari PW PARMUSI. 

3. Apabila PD PARMUSI terkait belum terbentuk, maka PW PARMUSI 

berkewajiban segera membentuk PD PARMUSI terlebih dahulu dengan 

mengikutkan Muslimah PARMUSI dan da’i PAMUSI. 

4. PD PARMUSI dan Pembina DMP bersilaturahim dan berkonsultasi  dengan 

Camat, Koramil, Kapolsek, Kepala Desa, ormas Islam dan Tokoh Masyarakat/ 

Tokoh Agama setempat dengan  melaporkan beberapa hal tentang PARMUSI, 

agar mendapatkan dukungan dalam tugas membangun DMP agar warga desa 

menjadi sejahtera lahir dan batin. Dalam silaturahim tersebut dilaporkan 

beberapa hal, al.: 

a. Paradigma baru  dan program PARMUSI 

b. Keberadaan dan program DMP di Kab./Kota  

 

5.2. SPO PEMBENTUKAN LDP DAERAH 

 

1. PD PARMUSI membentuk Lembaga Dakwah PARMUSI (LDP) Daerah, di 

tingkat Kab./Kota. 

2. Pengurus LDP Daerah terdiri dari da’i dan da’iyah yang berdomisili di Kab./Kota 

tertentu. 

3. PD PARMUSI mengeluarkan Surat Keputusan Susunan Personalia LDP 

Daerah, dengan tembusan ke PW dan PP PARMUSI. 

4. LDP Daerah bertanggung jawab terhadap kegiatan dakwah di DMP. 

 

5.3. SPO PEMBENTUKAN PBC DAERAH 

 

1. Pengurus Daerah (PD) PARMUSI membentuk PARMUSI Bisnis Center (PBC) 

Daerah, di tingkat Kab./Kota. 

2. Pengurus PBC Daerah terdiri dari kader-kader PARMUSI, da’i dan da’iyah yang 

berdomisili di Kab./Kota dan memiliki kemampuan untuk berbisnis. 

3. PD PARMUSI mengeluarkan Surat Keputusan Personalia PBC Daerah, dengan 

tembusan ke PW dan PP PARMUSI. 

4. PBC Daerah bertanggung jawab dan melakukan pendampingan terhadap 

kegiatan ekonomi di DMP. 

 

5.4. SPO Pengajuan Bisyaroh Da’i 
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1. Da’i Pelaksana yang akan bertugas di DMP, diberikan Surat Tugas oleh  PD 

PARMUSI. 

2. Apabila PD PARMUSI belum terbentuk, Surat Tugas untuk Da’i Pelaksana 

dikeluarkan oleh PW PARMUSI. 

3. Sebelum melaksanakan tugas rutin, Da’i Pelaksana melakukan tugas sbb,: 

a. Mengumpulkan data-data di suatu Desa Madani PARMUSI, al. : 

• Masjid dan tempat ibadah agama lain 

• Majelis taklim yang ada 

• Kegiatan agama Islam yang sudah berjalan 

• Penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, pendidikan dan 

pekerjaan 

• Kegiatan yang dilakukan warga desa terkait kemunkaran dan 

kemaksiatan 

• Lembaga dakwah, ormas, dll. 

b. Membuat program kerja dalam setahun, berupa matrik yang berisi kegiatan, 

waktu, tempat, sasaran/peserta. 

4. Melakukan kegiatan dakwah sesuai dengan materi yang ditetapkan oleh PP 

PARMUSI. 

5. Melaporkan tugas tersebut ke Ketua LDP Daerah untuk dibuatkan analisis 

situasi dan kondisi yang ada. 

6. Melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Da’i Pelaksana setiap bulan ke PD 

PARMUSI dengan tembusan ke PW dan PP PARMUSI. 

7. PP PARMUSI dapat memberikan bisyaroh kepada Dai Pelaksana DMP 

berdasarkan pertimbangan kemandirian ekonomi da’i tersebut dan 

pertimbangan lainnya.  

8. Bisyaroh dikeluarkan oleh PP PARMUSI secara berkala setelah laporan Da’i 

Pelaksana DMP diverifikasi dan disetujui oleh PP PARMUSI dan Dana ditransfer 

ke Dai Pelaksana DMP. 

9. Nilai bisyaroh ditentukan sesuai kebijakan LDP Pusat. 

 

5.5. SPO Dana Stimulus Bergulir Dari PP PARMUSI 

 

1. PBC Daerah melakukan pendataan tentang kondisi ekonomi warga DMP, 

termasuk jenis kelamin dan pendapatan/per-kapita 

2. PBC Daerah mendata potensi ekonomi yang bisa dijadikan usaha bersama atau 

Satu Keluarga Satu Produk (SKSP) di DMP. 

3. PBC Daerah menyusun proposal kegiatan ekonomi apa yang akan dikerjakan, 

seperti perkebunan, perikanan, pertanian, perdagangan, dll. 

4. Proposal disetujui PD PARMUSI, dan PW PARMUSI serta diajukan ke PP 

PARMUSI. 

5. PP PARMUSI melalui PBC Pusat melakukan kajian proposal, dan setelah 

dianggap layak untuk dibantu, baru kemudian Dana ditransfer ke rekening PW 

PARMUSI, untuk didistribusikan ke PD PARMUSI yang mengajukan dana 

bergulir, yang nilainya ditetapkan oleh PBC Pusat, disesuaikan dengan kondisi 

keuangan Pusat. 

 

5.6. SPO Pinjaman Modal Usaha Dari Perbankan/ Lembaga Keuangan 
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1. Pengajuan proposal yang diajukan untuk perbankan  / lembaga keuangan harus 

mendapatkan rekomendasi PW PARMUSI dan PP PARMUSI. 

2. Mempersiapkan seluruh persyaratan perbankan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dari perbankan / lembaga keuangan yang berlaku. 

3. PP PARMUSI akan membantu proses dan keringanan persyaratan yang 

berlaku. 

4. Apabila diperlukan jaminan, maka PP dan PW PARMUSI akan menjamin  

dengan besaran sesuai dengan ketentuan. 

 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN  

1. Materi Dakwah 

2. Contoh Proposal Kegiatan Ekonomi 

3. Format Monitoring 

4. Format Evaluasi 

5. Format Laporan 
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B. PEDOMAN PENYELENGGARAAN 

DAUROH DAI DESA MADANI (DDDM) 

PARMUSI 
 
 
 

 
 

PENDAHULUAN 

LANDASAN 

MAKSUD DAN TUJUAN 

KEDUDUKAN DDDM DALAM PERKADERAN PARMUSI 

DAUROH DAI DESA MADANI (DDDM) 

SISTEM DAN METODOLOGI DDDM 

FASILITATOR DAN NARASUMBER 

EVALUASI & MONITORING PASKA DAUROH 
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PEDOMAN PENYELENGGARAAN 

DAUROH DAI DESA MADANI (DDDM) PARMUSI 
 

PENDAHULUAN 

 

Ketetapan Mukernas IV PARMUSI Nomor 01/KPTS/MUKERNAS IV/01/1440 tentang 
Gerakan Desa Madani dan Nomor 02/KPTS/MUKERNAS IV/01/1440 tentang Agenda 
Ekspedisi Dakwah PARMUSI sebagai momentum peneguhan kebijakan PARMUSI 
tentang realisasi yang sungguh-sungguh dari Paradigma Baru PARMUSI, agar lebih 
sistematis pembinaan dan perkembangannya, yang selama ini juga telah berjalan  sejak 
Paradigma Dakwah dikumandangkan diakhir tahun 2015. 
Dauroh Dai Desa Madani (DDDM) adalah salah satu pelatihan, cara untuk menyiapkan 
dai-dai yang akan ditempatkan di desa madani PARMUSI, agar dapat merealisasikan 
misi secara efisien dan efektif.  
Dauroh Dai Desa Madai (DDDM) PARMUSI Angkatan I diselenggarakan pada tanggal 14 
Februari – 17 Maret 2019 (35 hari) dengan peserta 38 orang dari 22 Provinsi. Dauroh Dai 
Desa Madai (DDDM) PARMUSI Angkatan II diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus -  
25 Sept 2019 (35 hari) dengan peserta 34 orang dari 18 Provinsi. 
Dari dua kali uji coba penyelenggaraan Dauroh tersebut, dapat disimpulkan : 

 

Pertama, DDDM merupakan pelatihan terbaik untuk menyiapkan Dai PARMUSI agar 

dapat berperan menjadi dai profesional dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Kedua, seluruh peserta DDDM baik angkatan I maupun II telah merasakan manfaat yang 

sangat baik dan banyak, bahkan merupakan pengalaman baru dan terbaik dalam 

perjalanan hidupnya. 

Ketiga, kebutuhan dai desa madani yang cukup banyak tidak diimbangi dengan kesiapan 

jumlah para dai karena dauroh yang diselenggarakan dari dauroh satu ke dauroh 

angkatan berikutnya cukup lama. Perlu dilakukan percepatan dengan tetap tidak 

mengurangi kwalitas pengelolaan dan hasilnya. Percepatan dilakukan dengan 

menyelenggarakan Dauroh tiap wilayah/daera, dan dilanjutkan di tingkat Pusat. 

Ke-empat, DDDM dapat dijadikan pola atau model rekruitmen kader-kader PARMUSI 

dan merupakan bagian strategis untuk menyiapkan Pengurus PARMUSI dan Pemimpin 

dalam masyarakat. 

 

LANDASAN 

 

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARMUSI 

2. Tafsir Azas dan Tujuan PARMUSI 

3. Pedoman Perkaderan PARMUSI 

4. Pedoman Dakwah PARMUSI 

5. Hasil – Hasil Mukernas I, II, III, dan IV PARMUSI. 
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MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Peserta memahami visi Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) sebagai  

Organisasi Kemasyarakatan yang bercita-cita mengembangkan masyarakat madani 

yang bernafaskan Islam yang berorientasi keadilan, kemajuan, dan kebersamaan. 

2. Tersedianya dai-dai PARMUSI yang berkwalitas sesuai kebutuhan untuk 

merealisasikan paradigma dakwah PARMUSI khususnya di pedesaan, daerah 

perbatasan dan pulau terpencil. 

3. Dai Desa Madani dapat mengamalkan 9 (sembilan) tekad yang telah diniatkan dalam 

dauroh, yakni :  

(1) MEMBENTENGI AQIDAH UMAT  DENGAN BERBENTENG DI HATI UMAT. 

(2) MENGAJARKAN UMAT AL QURAN DAN HADIST SERTA CIPTAKAN KADER 

YANG MILITAN 

(3) MENJADI TELADAN, MENYEBARKAN GAYA HIDUP RASULULLAH UNTUK 

HIDUP SEHAT BAHAGIA DAN MEMBENTUK AKHLAK MULIA. 

(4) MENGGIATKAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH, MULAI DARI DIRI 

SENDIRI DAN KELUARGA 

(5) MENGHORMATI ORANG TUA, MENYAYANGI ANAK YATIM DAN KAUM 

DHUAFA 

(6) MEMBUDAYAKAN SILATURAHIM DAN MENANAMKAN EMPATI SOSIAL 

UMAT 

(7) MENDORONG DAN MEMPRAKARSAI PENDIRIAN MASJID, MUSHOLLA, 

DAN POSKO DESA MADANI 

(8) MEMBANGUN EKONOMI UMAT DENGAN PROGRAM SATU KELUARGA 

SATU PRODUK (SKSP). 

(9) MENGEMBANGKAN KESADARAN BELA NKRI DAN IKUT MENCIPTAKAN 

KAMTIBMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

KEDUDUKAN DDDM DALAM PERKADERAN PARMUSI 
 

 
 

Perkaderan Formal PARMUSI :  

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

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

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

ini dapat juga dinamakan sebagai Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Nasional. 

2. Ditingkat Wilayah disebut Pelatihan Kepemimpinan Regional (PKR) PARMUSI  

3. Ditingkat Daerah disebut Pelatihan Kepemimpinan Daerah (PKD) PARMUSI  

   

Perkaderan Non Formal PARMUSI :   

Untuk meningkatkan kebutuhan praktis, peningkatan kemampuan teknis dan 

pengembangan profesi kader. Kegiatan yang termasuk Perkaderan Non Formal 

PARMUSI ini antara lain : 

1. Pelatihan Kedokteran Nabi (Thibbun Nabawi) 



19 

 

2. Pelatihan Perbankan Syariah/Pelatihan Baitul Maal Wat Tamwiil 

3. Spiritual Entrepreunership Institute atau Pelatihan Kewirausahaan, dll. 

4. Dauroh Dai Desa Madani (DDDM) 

 

Perkaderan Informal PARMUSI :  

1. Kegiatan-kegiatan rutin organisasi,  

2. kegiatan kepanitiaan,  

3. rapat, diskusi, seminar, lokakarya,  

4. profesional network development,  

5. silaturahim antar pengurus, kunjungan daerah 

6. dakwah media sosial 

  

DAUROH DAI DESA MADANI (DDDM) PARMUSI 
 

ASPEK DDDMP 

NASIONAL 

DDDMP 

WILAYAH 

DDDMP 

DAERAH 

PENYELENGGARA PP PARMUSI 
DAN LDP PUSAT 

PW PARMUSI 
DAN LDP 
WILAYAH 

PD PARMUSI 
DAN LDP DAERAH 

WAKTU 30 HARI – FULL 
DAY 

30 HARI, BISA 
TIAP SABTU 
AHAD 

30 HARI, BISA TIAP 
SABTU AHAD 

TEMPAT Di satu Tempat Jika dilakukan 
Tiap Sabtu Ahad, 
bisa berpindah-
pindah kota/kab. 

Jika dilakukan Tiap Sabtu 
Ahad, bisa berpindah-
pindah Kecamatan/Desa 

PESERTA 1. Maksimum jumlah peserta 40 orang, yang akan dibagi menjadi 
4 kelompok. 

2. Bisa membaca Alquran dengan tajwid/tahsin yang benar. 

3. Minimal hafal Juz 30 

4. Pendidikan Minimal SLTA atau sederajat 

5. Usia Maksimum 40 tahun 

6. Telah ditugaskan oleh PW atau PD PARMUSI di sebuah Desa 
Madani dan tinggal di desa tersebut. 

7. Pas Photo (scan) 

8. Tidak Merokok 

9. Mengikuti seluruh rangkaian acara Dauroh 

10. Membawa perlengkapan mandi, pakaian dan sepatu olahraga 

11. Berakhlakul karimah dalam proses pembelajaran dan interaksi 

12. Dalam hal tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas,  panitia 
atau Master of Training dapat mengeluarkan yang 
bersangkutan dari kepesertaan.  
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MATERI POKOK AQIDAH (3 x 8 Jam) 

 FIQH DAKWAH (3 x 8 Jam) 

 AKHLAQ/TASAWUF (2 x 8 Jam) 

 KEPARMUSIAN (12 jam) 
 1. Sejarah, Visi & Misi 
 2. Managemen Organisasi dan Kepemimpinan 
 3. Lima Dimensi Islam Dalam Perjuangan PARMUSI. 
 4. Gerakan Desa Madani 

 PELATIHAN THIBBUN NABAWI (4 x 8 Jam) 

 KEWIRAUSAHAAN (2 x 8 Jam) 

  

MATERI 
PENUNJANG 

RIHLAH/STUDY TOUR 

 PENDALAMAN TAHSIN 

 PRAKTEK JANAIZ 

 PENDALAMAN SIRAH NABAWIYAH 

 PRAKTEK MEMBUAT MEME DAKWAH 

 PRAKTEK MEMBUAT TULISAN DAN LAPORAN 

  

MATERI LOKAL  Ceramah Silaturahmi 
Dengan Ulama, 
Tokoh Masyarakat 
Provinsi. (MUI, Ketum 
Ormas, dll) 

Ceramah Silaturahmi 
Dengan Ulama, 
Tokoh Masyarakat 
Daerah (MUI, Ketum 
Ormas, dll). 

  Ceramah Bela 
Negara/Kamtibmas 
Oleh POLDA 

Ceramah Bela 
Negara/Kamtibmas 
Oleh POLRES 

  SaveHelp Center 
(Penanggulangan 
Bencana Alam dan 
Sosial) Oleh BNPB 
Daerah atau Dinsos 

SaveHelp Center 
(Penanggulangan 
Bencana Alam dan 
Sosial) Oleh BNPB 
Daerah atau Dinsos 

  Kunjungan Ke sentra 
Produksi 

Kunjungan Ke sentra 
Produksi 

    

PENUGASAN  KHUTBAH JUMAT 

 THAUSIYAH SINGKAT 

 MENYUSUN MATERI KHUTBAH JUMAT 

 MENYUSUN BUKU 

 LAPORAN KUNJUNGAN/STUDI LAPANGAN 

 

 

 

 

SISTEM DAN METODOLOGI 
 

Kunci dari keberhasilan Dauroh ini adalah Sistem dan Metodologi yang diterapkan. 

Dauroh Dai Desa Madani diselenggarakan oleh Pusat, Wilayah dan Daerah bukan 

merupakan penjenjangan atau tingkat, oleh karena itu siapapun penyelenggaranya harus 

dengan materi dan metodologi yang sama sehingga akan menghasilkan produk yang 

sama. Disisi lain, kelemahan pelatihan-pelatihan yang umum diselenggarakan lemah 
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dalam metodologinya, sehingga hasilnya tidak maksimal, bahkan sering gagal. Pelatihan 

hanya sekedar gerombolan untuk mencarai sensasi dan sertifikat.  Ketentuan, sistem dan 

atau metodologi yang diterapkan pada Dauroh yang diselenggarakan PARMUSI, 

berdasarkan kajian dan analisa mendalam, dapat disimpulkan beberapa ketentuan dan 

atau metodolgi tersebut, antara lain : 

 

1. Dauroh lebih berorientasi pada Qalbu, bukan pada otak. 

2. Lebih mengembangkan pikiran dari pada akal 

3. Banyak belajar dari pengalaman dan praktek, bukan hanya teori. 

4. Pendekatan partisipasi aktif peserta, bahkan peserta mengatur sendiri urusan 

ketertiban, kedisiplinan, dan sebagainya. 

5. Berbasis digital dalam pembelajaran, informasi dan komunikasi. 

6. Cukup Istirahat. Istirahat merupakan bagian dari kegiatan sangat penting untuk 

kesehatan dan penyerapan pembelajaran peserta. Dalam DDDM PARMUSI, setelah 

Isya tidak diperkenankan ada materi, kecuali musyawarah kelompok atau kegiatan 

kelompok, dan tidur sebelum jam 21.00. Pada siang hari diberi kesempatan istirahat 

dan atau tidur mulai setelah dzuhur dan makan siang sampai jam 14.00 (Qailullah). 

7. Kebanyakan manusia Indonesia kurang minum air putih, karena itu tiap pagi bada 

sholat subuh dan tilawah/tadabbur/thausiyah, masing-masing peserta diberi 1 (satu) 

botol yang yang dapat diisi air mineral 1,5 Liter. Bersama dibimbing fasilitator lakukan 

ruqyah mandiri pada masing-masing air mineral. Diminum untuk kebutuhan selama 

minimal pagi sampai sore, dibawa tiap session berlangsung. Bermanfaat tidak hanya 

memenuhi kebutuhan minmum air mineral, tapi  menjadi air yang sehat untuk jiwa dan 

raga. 

8. Metode lainnya sesuai kebutuhan materi atau kegiatannya, antar lain : Qalbu 

Managemen Sistem, Metode Eksperimental, Metode Study Tour, Project Method, 

Case Analisis, Decision Making, Dsicovery Learning,  Problem Based Learning, 

Project Based Learning, Group Investigation, Penelitian Jurisprudensial, dan Learn 

Think Talk Write (LTTW). 

9. Fasilititaor atau Master Of Training (MOT) untuk tingkat Wilayah/Daerah adalah 

mereka yang telah mengikuti Training Of Trainers (TOT) Faslitiator/MOT Tingkat 

Nasional yang diselenggarakan oleh PP PARMUSI.  

 

 

 

 

 

FASILITATOR DAN NARASUMBER 
 

FASILITATOR (MASTER OF TRAINING) 

1. Fasilitator DDDM adalah Pengurus PARMUSI yang terlatih mengelola pelatihan, 

mengendalikan forum dan mengarahkan peserta pelatihan. 

2. Fasilitator DDDM berjumlah minimal 3 (tiga) orang, salah satunya sebagai Ketua Tim 

yang mengatur pembagian tugas masing-masing fasilitator. 

3. Menguasai berbagai metodologi pelatihan, ice breaking, game, thibbun nabawi, dan 

paham arah dan substansi materi-materi yang akan disampaikan narasumber. 

4. Mampu memanage jadwal, kegiatan, dan fasilitas. 
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5. Mengatur dan memastikan semua peserta ikut semua materi dan kegiatan, termasuk 

sholat malam, subuh berjamaah dan thausiyah/tilawah/tadabbur Alquran. 

6. Komunikatif dengan narasumber, mengkonfirmasi kehadirannya, memenuhi fasilitas 

dan haknya serta mengatur antar jemputnya. 

7. Mampu menciptakan kondisi yang equal (merata) kepada peserta, tidak ada peserta 

yang terlalu mendominasi dan sebaliknya peserta yang pasif, apalagi nampak tidak 

semangat.  

8. Menjadi teladan dalam beribadah dan berakhlakulkarimah, antara lain : 

a. tidak boleh terlambat hadir dalam forum 

b. membuka session tepat waktu sekalipun narasumber belum datang dan peserta 

masih  

    sedikit.  

c. hadir di masjid/musholla sebelum adzan selesai. 

d. bersikap adil terhadap peserta, terbuka dan terima kritik untuk penyempurnaan. 

e. bersikap sabar, santun, akrab, dan tidak menggurui peserta. 

9. Fasilitator DDDM yang diselenggarakan PW dan PD telah memiliki sertifikat Training 

Of Trainers (TOT) DDDM PARMUSI yang diselenggarakan oleh PP PARMUSI.    

 

NARASUMBER  

1. Untuk Narasumber materi pokok (PARMUSI, Aqidah, Fiqh Da’wah) harus Pengurus 

PARMUSI atau  Lembaga Dakwah PARMUSI (LDP) yang terbukti menguasai secara 

utuh materi yang akan disampaikannya. 

2. Sedapat mungkin Narasumber diisi oleh Narasumber dari Pusat. 

3. Menguasai berbagai metodologi pelatihan, ice breaking, game, paham arah dan 

subtsanti materi-materi yang akan disampaikannya. 

4. Membuat Modul atau tulisan materi yang akan disampaikannya dalam bentuk tertulis 
dan disampaikan dalam bentuk powerpoint. 

5. Tepat waktu dalam hal kedatangan, memulai materi dan mengakhirinya.  

6. Narasumber DDDM harus mengoptimalkan penggunaan bahasa verbal, antara lain : 
penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, efisiensi penggunaan kalimat (tidak 
bertele-tele, berulang-ulang), kejernihan dan kejelasan suara, kecepatan berbicara, 
variasi nada suara, dan jeda. 

7. Narasumber DDDM juga harus mengoptimalkan penggunaan bahasa non verbal, 
antara lain : berpakaian yang rapi bersih, kontak mata, ekspresi wajah, gerakan 
tangan, postur, cara berjalan dan duduk.  

8. Efektifitas penyerapan materi pada peserta sekalipun dengan metode terbaik adalah 
15 menit, oleh karena itu Narasumber setiap 15 sd 20 menit harus melakukan 
selingan, pergantian metode, game, penyegaran, atau istirahat selama 2 – 5 menit. 

9. Narasumber DDDM harus berakhlakulkarimah, sopan dalam tuturkata dan perbuatan, 
jujur, obyektif, interaktif dan komunikatif.  

 

 

LAPORAN DAN MONITORING PASKA DAUROH 
 

1. Tim Fasilitator sejak acara dimulai harus sudah memulai menyusun Laporan Kegiatan, 

sehingga Laporan Dauroh dapat diselesaikan dalam paling lama satu minggu setelah 

berkahirnya acara Dauroh. 
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2. Laporan tersebut digunakan oleh stakeholder DDDM PARMUSI untuk mengevaluasi 

penyelenggaraannya, baik penyelenggara, peserta maupaun narasumbernya, agar 

menjadi bahan penyempurnaan dalam Dauroh berikutnya. 

3. Paska Dauroh, Penyelenggara Dauroh harus terus membangun komunikasi dengan 

peserta dauroh, memantau dan membimbing peserta tersebut dalam mengelola Desa 

Madani.  

 

PROGRAM KHUSUS SEBELUM MUKTAMAR IV PARMUSI  

(Januari – Maret 2020)   
 

 

1. PELATIHAN PIMPINAN LDP TINGKAT WILAYAH 

2. SETIAP LDP WILAYAH DAN PIMPINAN WILAYAH MELAKUKAN SURVEI YANG 

AKAN DIJADIKAN DESA MADANI 

3. PIMPINAN LDP WILAYAH DAN PIMPINAN WILAYAH MELAKUKAN 

OPTIMALISASI DESA MADANI YANG TELAH DIKUKUHKAN 

4. LDP WILAYAH DAN PIMPINAN WILAYAH MENGAJUKAN DESA MADANI  

5. PP PARMUSI MENYUSUN SILABUS PELATIHAN DAI TINGKAT PROVINSI 

6. SOSIALISASI PEMETAAN CALON DESA YANG AKAN DIJADIKAN DESA 

MADANI  

7. PERSIAPAN CALON DAI YANG AKAN DITUGASKAN DI DESA MADANI 

8. WILAYAH DIBERIKAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN 

PELATIHAN DAI TINGKAT KOTA/KABUPATEN, SESUAI DENGAN PEDOMAN 

PENYELENGGARAAN DAUROH DAI DESA MADANI (DDDM) PARMUSI. 
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C   PROGRAM PARMUSI #SAVEHELPCENTER 

 
 
I MUKADDIMAH 
 

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32 : 
 

 
“....Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-

olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya….. 

 

Menolong sesama manusia yang sedang membutuhkan pertolongan, seperti 

tertimpa bencana dan lain-lain, sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Hal ini juga 

diperkuat dengan hadist nabi riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar RA, yang 

artinya : 

“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak mendzalimi atau 

mencelakakannya.Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya sesama Muslim 

dengan menghilangkan satu kesusahan darinya, niscaya Allah akan 

menghilangkan darinya satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di hari 

kiamat.Dan barangsiapa menutupi aib seorang Muslim, niscaya Allah akan 

menutup aibnya pada hari kiamat.”(Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar RA). 

 

Hadits riwayat Nukman bin Basyir ra., ia berkata:Rasulullah saw bersabda: 

perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling kasih, saling menyayang dan 

saling cinta adalah seperti sebuah tubuh, jika salah satu anggotanya merasa sakit, 

maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakan sulit tidur dan demam. 

(Shahih Muslim No.4685) 

 

Sehubungan dengan kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana dan 

masalah sosial yang berkembang di masyarakat,  maka kader-kader Parmusi 

dituntut untuk dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap segala bentuk 

bencana alam dan sosial yang terjadi.  
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Sesuai dengan Paradigma baru Parmusi yang berorientasi pada dakwah, sosial, 

ekonomi dan pendidikan. Bidang Kependudukan, Kesehatan, Kesejahteraan 

Sosial, dan  penanggulangan bencana merancang Program #SAVEHELPCENTER 

Parmusi, yaitu : 

 
1. Menyusun Petunjuk Pelaksana Pendirian #SAVEHELPCENTER. 

2. Setiap PD PARMUSI membentuk tim PARMUSI #SAVEHELPCENTER. Yang 

dikoordinir oleh PW PARMUSI. 

3.  Perekrutan Relawan Tim PARMUSI #SAVEHELPCENTER di tingkat Pusat dan 

Daerah. 

4. Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Relawan.  

5. Membuka Rekening Khusus PARMUSI #SAVEHELPCENTER untuk menghimpun 

dana bantuan dari masyarakat yang penggunaannya di laporkan kepada masyarakat 

dan dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik. 

6. Menjalin kerjasama, berkoordinasi dan konsolidasi dengan lembaga / instansi serta 

pihak-pihak yang terkait dan berkompeten. 
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D.  PROGRAM LEMBAGA BELA NEGARA 
 
 

I. MUKADIMAH  
 

Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah BelaNegara. 
Hal tersebut sebagai sebuah perwujudan kecintaan seorang warga negara kepada 
tanah air dan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945yang mengatur  Upaya Bela Negara pada pasal 27 Ayat (3): “Setiap 
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara ,” dan pasal 30 
Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara.”  
 
Karena Bela Negara sesungguhnya juga merupakan salah satu pembentuk jatidiri 
dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan 
kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan 
sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Dengan demikian maka Bela 
Negara harus dipahami agar setiap warga negara memiliki pemahaman, kesadaran 
dan kemauan berpartisipasi dalam usaha Bela Negara.  
 
Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan 
warga negara untuk merefleksikan haknya. Keikutsertaan warga negara dalam 
upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi prajurit sukarela 
Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga secara tidak langsung, yakni 
dalam profesinya masing-masing yang memberikan kontribusi terhadap pertahanan 
negara (termasuk PARMUSI  sebagai Organisasi kemasyarakatan). Berdasarkan 
pemikiran tersebut PARMUSI membentuk Lembaga Bela Negara, disingkat LBN 
PARMUSI.  
 
LBN PARMUSI yang dilatih akan menjadi garda utama dalam peran kebangsaan 
dan keummatan yang mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Hal ini merupakan konstribusi  penting PARMUSI dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaan Bela Negara, LBN PARMUSI 
membentuk 2 (dua), yaitu : 1) Divisi Pendidikan dan Latihan (Diklat), 2) Divisi Kajian. 
 

II. LANDASAN HUKUM 
 

1. UUD NRI tahun 1945. 
2. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan 

Keamanan Nasional. 
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3. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. 
4. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. 
5. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. 
6. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara. 

RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. 
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 
8. Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. 

 
 

 
III. NAMA LEMBAGA  

 

Lembaga ini dinamakan LEMBAGA BELA NEGARA PARMUSI disingkat LBN 
PARMUSI. 

 
IV. VISI DAN MISI 

 
1. Visi : 

Terwujudnya militansi ummat yang religius nasionalis bagi kedaulatan Negara. 
 

2. Misi 
a. Berjihad bela bangsa untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang di ridhai Allah SWT. 

b. Membangun religius ummat, nasionalisme dan patriotisme untuk mengangkat 

harkat dan martabat bangsa. 

 

V. MEKANISME PEMBENTUKAN  
 

Lembaga Negara tingkat Pusat disebut Lembaga Bela Negara Pusat PARMUSI disingkat 

LBN Pusat PARMUSI. Selain di tingkat Pusat, LBN PARMUSI secara struktural ada di 

tingkat Daerah, disebut Lembaga Bela Negara Daerah PARMUSI, disingkat LBN Daerah 

PARMUSI, dengan mekanisme pembentukkan sbb. : 

1. Pengurus Daerah PARMUSI mengusulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama bakal 
calon LBN Daerah PARMUSI kepada LBN Pusat PARMUSI dengan tembusan kepada 
Pengurus Wilayah PARMUSI dan Pengurus Pusat PARMUSI. 

2. PP PARMUSI mengeluarkan Rekomendasi kepengurusan LBN DAERAH PARMUSI 
dan LBN PUSAT PARMUSI menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan LBN Daerah 
PARMUSI. 

3. Surat keputusan (SK) LBN Daerah PARMUSI ditembuskan  kepada Pengurus Wilayah 
PARMUSI 

 

VI. PROGRAM KERJA 

 

1. DIVISI PENDIDIKAN DAN LATIHAN 

1. Pelatihan Kader Instruktur (fasilitator) Bela Negara. 
2. Membuat Pedoman Kader Bela Negara. 
3. Melaksanakan Pelatihan Kader Bela Negara di tingkat Daerah. 

 
2. DIVISI  KAJIAN DAN PENGEMBANGAN BELA NEGARA    

1. Jurnal Bela Negara (parmusinews.com). 
2. Diskusi atau Focus Group Discussion (FGD). 
3. Seminar Nasional Bela Negara. 
4. Studi banding Diklat Bela Negara. 
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E.   PROGRAM PARMUSI ISLAMIC CENTER (PIC) 
  

 
 

I. 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. 
 

II. LANGKAH - LANGKAH MENDIRIKAN PARMUSI ISLAMIC CENTER (PIC) 
1. Mempersiapkan lahan: 

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  :  
 
i. 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. 

ii. Rumah Yatim dan Dhu’afa : 
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 Anak yatim bisa diambil dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/ 

Kelurahan. 

iii. 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 : 
 
i. 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. 

 

ii. 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. 

 

iii. Sosio Spiritual Entrepreunership : 
Menjadikan PIC sebagai komunitas kewirausahaan yang islami, hasilnya 

diharapkan dapat memberikan income untuk menunjang program kerja 

PARMUSI dan kepentingan ummat. 

 

iv. Thibbun Nabawi : 

Menjadikan PIC tempat pelaksanakan pusat pendidikan dan pelatihan serta 

sebagai pusat pelayanan kesehatan. 

 

v. 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.  
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F.   PROGRAM RUMAH PERDAMAIAN UNTUK KEADILAN PARMUSI 
(RUMAH PK PARMUSI) 

 
I. MUKADDIMAH  

 
Dalam hal penegakan hukum kita saksikan bersama bahwa lembaga-lembaga 
hukum juga telah menjadi bagian dari kekuatan politik. Ujungnya atas nama 
penegakan hukum, lembaga hukum nasional menjadi alat untuk mempertahankan 
kekuasaan dan menyingkirkan kekuatan-kekuatan lainnya.Lebih parah lagi lembaga-
lembaga hukum telah diseret oleh oknum-oknum pejabat tinggi, sebagai instrumen 
politik, yang turut serta dalam kegiatan politik praktis. Kondisi ini merupakan bentuk 
kejahatan hukum yang paling buruk sepanjang sejarah republik. 
 
Kita menjadi saksi bahwa tuntutan terhadap penghapusan praktek korupsi, juga 
masih jauh dari harapan. Bahkan timbul kesan bahwa penanganan kasus korupsi, 
merupakan praktek penegakan hukum yang berjalan secara tidak adil dan tebang 
pilih. Keberadaan KPK yang diharapkan menjadi ujung tombak pemberantasan 
korupsi, belum mampu tampil secara elegan dan independen. 
 
Praktek hukum diatas sangat merugikan ummat dalam mencari keadilan. Oleh  
karena itu PARMUSI dituntut untuk membentuk suatu Lembaga Hukum yang dapat 
diberdayakan dalam membantu ummat menghadapi masalah-masalah hukum. 
 
Firman AllahSWT dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya : 
 

 
 
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum (yahudi, nasrani) mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. 
Dan bertaqwalah kepada Alloh, sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.  
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Begitu juga firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Imron ayat 104 : 
 

 
 
"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung." 

 

II. NAMA LEMBAGA 
 

Lembaga Bantuan Hukum PARMUSI dinamakan Rumah Perdamaian untuk Keadilan 

disingkat Rumah PK PARMUSI. 

 

III. VISI, MISI DAN MOTO 
 

1. Visi  : 
Terwujudnya perdamaian, keadilan, perlindungan dan kepastian hukum bagi ummat. 

 

2. Misi : 
a. Mewujudkan Kesetaraan, Keadilan dan Kepastian Hukum bagi ummat. 

b. Membela hak hak kaum dhuafa untuk memperoleh perdamaian dan terciptanya 

keadilan. 

 

3. Moto : 

Bela Rakyat - Bela Ummat. 
 

 

IV. MEKANISME PEMBENTUKKAN  
 

Rumah PK PARMUSI tingkat Pusat disebut Pengurus Pusat Rumah Perdamaian untuk 

Keadilan disingkat PP Rumah PK PARMUSI. 

Selain di tingkat Pusat Rumah PK sacara struktural ada di tingkat Daerah, disebut Pengurus 

Daerah Rumah PK, disingkat PD Rumah PK, dengan mekanisme pembentukkan sbb. : 

1. Pengurus Daerah PARMUSI mengusulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama bakal 
calon Pengurus Daerah Rumah PK PARMUSI kepada Pengurus Pusat Rumah PK 
PARMUSI dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah PARMUSI. 

2. Pengurus Pusat Rumah PK PARMUSI menerbitkan Surat keputusan (SK) Pengurus 
Daerah Rumah PK PARMUSI  dengan persetujuan PP PARMUSI 

3. Setiap Surat keputusan (SK) Pengurus Daerah Rumah PK PARMUSI ditembuskan  
kepada Pengurus Wilayah PARMUSI 

 

V. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN 

Mekanisme pertanggung jawaban Rumah PK PARMUSI Pusatdan Rumah PK PARMUSI 

Daerah: 

1. Rumah PK PARMUSI Daerah wajib memberikan laporan aktivitasnya kepada Rumah 
PK PARMUSI Pusat. 

2. Rumah PK Pusat PARMUSI langsung memberikan laporannya kepada PHP 
PARMUSI. 

3. Tata cara pelaporan dilakukan secara “Online” melalui website Rumah PK Pusat 
PARMUSI dan Rumah PK Daerah PARMUSI. 

4. Rumah PK PARMUSI Pusat langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
aktivitas Rumah PK PARMUSI Daerah. 
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VI. MEKANISME PEMBIAYAAN 

 

Biaya operasional Rumah PK PARMUSI Pusat atau Rumah PK PARMUSI Daerah 

ditanggung oleh masing-masing Rumah PK, yang diatur selanjutnya dalam petunjuk 

Pelaksanaan (Juklak) yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat PARMUSI. 

 

VII. PROGRAM KERJA 

 

1. Merumuskan Struktur Organisasi dan menetapkan Logo Rumah PK PARMUSI, oleh 

PP PARMUSI.  

2. Pembentukan Rumah PK PARMUSI di tingkat Pusat dan Daerah.  

3. Pelatihan dan Pendidikan Advokasi, Tenaga Penyuluh dan Konsultan hukum bagi 

Pengurus Daerah Rumah PK PARMUSI. 

4. Bantuan Hukum untuk ummat. 

5. Kajian Hukum dan Perundang-undangan. 

6. Penyuluhan Hukum kepada Ummat. 

7. Konsultasi hukum dalam proses legislasi  
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G.   PROGRAM PARMUSINEWS.COM 

 
 

I. MUKADDIMAH 

 
Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) adalah organisasi kemasyarakatan 
berbasis Islam yang sedang melakukan transformasi nilai melalui paradigma baru yang 
berorientasi pada bidang sosial, ekonomi, dan dakwah.Untuk mendukung dan 
mempercepat proses transformasi tersebut, baik secara internal maupun eksternal, 
diperlukan media komunikasi yang efektif dan efisien yakni dengan mendirikan portal 
berita parmusinews.com. 
 
Di sisi lain, kontribusi kader PARMUSI yang saat ini berada di berbagai sektor, seperti 
pendidikan, kesehatan, birokrasi, politik dan sektor kehidupan lainnya juga sangat besar 
bagi bangsa dan negara. Karena itu, pemikiran dan intelektualitas para kader PARMUSI 
merupakan potensi yang sangat besar untuk menjadi pencerahan bagi masyarakat 
secara umum. Untuk mewadahi pemikiran-pemikiran diperlukan sebuah media yang 
efektif dan strategis. 
 
Salah satu media yang efektif dan strategis di era digital saat ini adalah situs berita. 
Berdasarkan pemikiran tersebut. Pengurus Pusat PARMUSI membangun sebuah situs 
berita bernama parmusinews.com. Situs berita ini sudah dapat diakses oleh masyarakat 
secara luas. Sebagai wahana informasi di kalangan internal PARMUSI dan masyarakat 
umum, tentu parmusinews.com tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan para kader 
PARMUSI di seluruh Indonesia, mengingat sumberdaya manusia yang mengelola situs 
berita ini sangat terbatas. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan konsep untuk mendirikan 
parmusinews.com dengan melibatkan Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah 
(PD) PARMUSI seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan 
parmusinews.com. 
 
II. MEKANISME PENUNJUKAN REPORTER 

 
a. PW / PD menunjuk seorang kader atau lebih yang memiliki keahlian jurnalistik 

untuk menjadi reporter/kontributor berita di daerah tersebut dengan status 

sukarelawan (volunteer). 

b. PW / PD merekomendasikan nama penulis / reporter/ kontributor berita 

dimaksud ke pengelola parmusinews.commelalui parmusinews@gmail.com. 

III. MEKANISME PEMASANGAN IKLAN 

mailto:parmusinews@gmail.com
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a. Para kader PARMUSI  di tingkat PP, PW, dan PD yang memiliki perusahaan 

dan/atau rekanan dapat memanfaatkan situs berita parmusinews.com sebagai 

ajang promosi. 

b. Promosi dimaksud bisa berupa produk barang dan jasa yang bersifat komersil 

(iklan ekonomi) dan/atau advertorial politik seperti pencalonan sebagai kepala 

daerah dan lain sebagainya.  

IV. PENYEBARAN BERITA 

 
Untuk memenuhi target parmusinews.comsebagai situs berita yang masuk dalam 
peringkat teratas dunia, seperti alexarank, google, dan lainnya, diperlukan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
 
a. Setiap kader wajib membagikan atau share berita yang ada di 

parmusinews.comkepada follower-nya di media sosial masing-masing. 

b. Setiap kader wajib mempromosikan keberadaan parmusinews.comkepada 

keluarga, kerabat dan sahabat agar penyebaran berita di 

parmusinews.comdapat tersebar secara optimal.  

V. PETUNJUK PELAKSANAAN 

 
Petunjuk Pelaksana pengelolaan parmusinews.com akan diterbitkan oleh 
Pengurus Pusat PARMUSI .  
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H.    PROGRAM 
PEMBENTUKAN LEMBAGA ZAKAT dan WAKAF 

PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI) 
(Bidang Lembaga Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) 

 
 

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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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” 
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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.  
 
NAMA YAYASAN dan LEMBAGA AMIL : 

1. Nama Yayasannya adalah “YAYASAN PARMUSI”  
2. Nama Lembaga Amil adalah “Lembaga ZAKAT PARMUSI” 

 
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 : 
Pembina   : 1. 
      2. 
      3. 
 
 
Pengawas Syariah : 1.  

       2. 
       3. 
 

Pengurus Lembaga Amil Zakar :   
  Ketua   :  
  Wkl. Ketua  :  
  Wkl. Ketua  :  
  Sekretaris  :  
  Wkl. Sekretaris :  
  Anggota  : 1. 
       2. 
       3. 
       4. 
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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. 
 
 
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.  
 
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. 
 
PENUTUP : 
Demikian Konsep yang kami sampaikan, mohon pendapat dan saran untuk penyempurnaan langkah – 
langkah pembentukan Lembaga ZAKAT PARMUSI. 
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I.  PROGRAM 
PENDIRIAN RUMAH YATIM 

(LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)  
PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI) 

 
I. 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “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. 
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“.... 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. 
 
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.  
 

II. LANDASAN PROGRAM : 
Landasan program ini antara lain:  
1. Al-quran dan Hadist 
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARMUSI 
3. Program Kerja PARMUSI hasil Muktamar III di Batam. 
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III. NAMA PROGRAM : 
Program ini adalah Program Pendirian “RUMAH YATIM – Lemabag Kesejateraan Sosial Anak” 
PARMUSI 

 
IV. TUJUAN PROGRAM : 

Program RUMAH YATIM PARMUSI bertujuan untuk : 
1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi yatim dari ketakberdayaan. 
2. Menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih saying baik pada aspek 

rohani maupun jasmani yatim. 
3. Menumbuhkembangkan yatim, khususnya anak-anak yatim sesuai dengan kemampuan, 

bakat dan minta yang dimilikinya. 

 
V. 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.  

 
VI. LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM 

1. Penetapan Lokasi yang strategis 
2. Pembentukan Manajemen 
3. Penyiapan Sarana dan Prasarana 
4. Pengurusan Rekomendasi dan Izin Operasional.  
5. Rekruitmen Anak Asuh 
6. Penyusunan Program Kegiatan  
7. Melakukan monitoring dan evaluasi 

 
VII. PENDIRIAN dan PERIZINAN 

Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat dilaksanakan dengan memperhatikan 
sebagai berikut : 
1. 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) 

2. 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. 

3. 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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4. 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. 

5. 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. 

 
  

VIII. MANAJEMEN 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. 
 

 
 

IX. 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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J.   PROGRAM 
PENDIRIAN RUMAH HAFAL AL-QUR’AN  

PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI) 
  

 
 
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. 
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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 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. 

 

LANDASAN PROGRAM : 

 

Program Pembentukan “RUMAH HAFAL AL – QUR’AN PARMUSI” landasan organisasi 

dan juridisnya adalah : 

 

1. Al – Qur’an dan Hadist 

2. Keputusan –Keputusan Muktamar III seperti AD/ART Parmusi, Program Kerja 

Parmusi dan Rekomendasi 

3. Keputusan Mukernas I Parmusi. 

 

NAMA PROGRAM : 

Program ini bernama Program Pembentukan “RUMAH HAFAL AL – QUR’AN 

PARMUSI” 

 

TUJUAN PROGRAM : 

1. Menciptakan generas i – generasi  muslim yang hafal dan ahli Al-Qur’an. 

2. Menciptakan generasi – generasi muslim yang akan terus menjaga kemurnian 

Al-Qur’an. 

3. Meningkatkan kegiatan dakwah dan ibadah ummat Islam sehingga membentuk 

pondasi keimanan dan ketauhidan yang kuat. 

4. Mengantisipasi pengaruh negatif dari globalisasi karena perkembangan teknologi 

informasi dan telekomunikasi. 

5. Menjawab kebutuhan kalangan masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat 

kesadaraan pemahaman keagaman yang mulai marak dan menggembirakan. 

 

SASAN/TARGET PROGRAM : 
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Target atau sasaran program tarbiyah “RUMAH HAFAL AL – QUR’AN PARMUSI” ini 

adalah Kelas/kalangan sosial menengah atas di perkotaan. 

 

 

LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM : 

 

1. Penetapan Lokasi yang strategis 

2. Pembentukan Manajemen 

3. Penyiapan Sarana dan Prasarana serta Media pembelajaran 

4. Rekruitmen Muhafidz Pembimbing 

5. Penyebaran Informasi Lembaga melalui media 

6. Penyusunan Silabus, Kurikulum dan Jadwal  

7. Seleksi Peserta 

8. Melakukan monitoring dan evaluasi 

 

 

PELAKSANAAN PROGRAM : 

Dua tahun pertama PW / PD menyiapkan colan-calon hafidz, PP Parmusi memfasilitasi. 

 

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. 

 

 

 

 

MANAJEMEN 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. 

 

 

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. 

 

 

 

 


