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PTMA dalam Dinamika Persyarikatan
• Dalam Tanwir Solo kamis 30 Juni 2022, Ketum Muhammadiyah melontarkan “tantangan”:
“Bagaimana agar Muhammadiyah semakin kuat kehadirannya secara makin luas di tengah
dinamika sosial kemasyarakatan di kawasan-kawasan kota, desa dan di seluruh penjuru
Indonesua.” (Kompas 1 Juli 2022 hlm 2). Uraian berikut merupakan gagasan yang patut
dipertimbangkan dalam merespon “tantangan” Ketum Prof Haedar Nashir tersebut.
• Pasca Muktamar Solo 1985, para akademisi mulai terlibat dalam struktur kepemimpinan
persyarikatan dimulai dengan gerbong Amien Rais dalam PP Tabligh 1986. Di tahun yang sama,
dibentuk Majlis Dikti Litbang dengan Ketua Jazman Al-Kindi
• Kebetulan penulis adalah salah seorang Sekretaris PP Tabligh dan anggota Majlis Dikti litbang
sejak pertama dibentuk
• Triwindu kemudian, yakni sejak 2010-an, PTMA mulai menjadi sumber utama rekruitmen
Pimpinan Persyarikatan, seiring partumbuhan partisipasi public dalam PTMA
• PTMA kemudian tumbuh menjadi pusat unggulan sumber daya Manusia, Finansial, Profesional,
Sistem dan Infrastruktur Gerakan, nantinya juga pusat Gagasan dan Teori (ilmu) pemasok utama
bagi persyarikatan.

PTMA: Sumber Daya Unggulan Persyariktanan
• PTMA tempat berkumpul SDM unggul, SDFi (Finansial), SDSI (sistem dan infrastruktur
gerakan), SD Inteligensi (teori gagasan & gerakan, ilmu kreatif) dan SD Profesional, yang
kini menjadi salah satu sumber rekruitmen pimpinan dan regenerasi persyarikatan paling
strategis.
• Inilah sumber inspirasi Penjaminan MUTU AIK dikemas dan dikelola. Dosen dan tenaga
kependidikan PTMA harus faham secara prima tentang hikmah filosofi dan ruh serta tata
kekola persyarikatan bukan hanya PTMA.
• Karena itu dosen dan tenaga kependidikan PTMA minimal harus menguusai hikmah
filosofis persyarikatan setara S2 (Pasca Sarjana).
• PTMA harus befungsi sebagai Kordinator kolaborasi semua elemen (badan, lembaga,
ortom) persyarikatan yang mewujud dalam Majlis, lembaga, dan ortom, Fokus utamanya
ialah mewujudkan cita-cita persyarikatatan MISS secara bertahap sistematis dan
terprogram.

Deklarasi Gerakan Kampung Sakinah;
Dakwah Komunitas, GJDJ & Tahapan MISS
• AIK tidak terbatas sebagai bidang ilmu dan mata kuiah, melainkan sekaligus ruh, sibghah, elan
vital PTMA dalam ikut serta menggerakkan public umat menata hidupnya lebih islami melalui
Gerakan Kampung Sakinah praktik dakwah komunitas sebagai strategi pengembangan Perubahan
Sosial secara bertahap dan kultural mewujudkan cita-cita ideal persyarikatan yaitu MISS
• Pimpinan PTMA, dosen, tendik dan mahasiswa berkolaborasi (jamaah) menempatkan kegiatan
harian di kampus dan luar kampus sebagai ibadah menata hidu dalam Gerakan Kampung Sakinah,
lanjutan Keluarga Sakinah yang dikembangkan ‘Aisyiah sejak tahun 1980-an;
• Kampung hijau, sehat, bersih, bebas sampah, bebas stunting-kemiskinan, kaya aksi spiritual (pujipujian dengan solawat makbulah, ilahi lastu, robbal baroya, mocopatan, tombo ati, dll cara
pelibatan wong cilik (“abangan”) agar bisa ikut berjalan di jalan surgawi karena merasa tidak
mampu sendiri meniti jalan itu karena menyadari bukan maqamnya (nunut kamukten) (tentu ini
tidak berlaku bagi aktivis)
• Pimpinan Persyarikatan adalah pelayan dakwah yang berganti setiap lima tahun, pimpinan dan
civitas AUM (PTMA) adalah manajer (pengelola) pengembangan bertahap kehidupan masyarakat
(jamaah)mencapai cita ideal MISS hingga masa pensiun, sementara pemilik AUM adalah ummat

AIK Strategi Realisasi MISS
• MISS; warga MISS bukan 100% muslim melainkan plural terdiri dari ummat dakwah dan
ijabah yang ditajdid dan digembirakan (lihat penjelasan MAD)
• Hubungan social apparat PTMA dan Mahasiswa dengan masyarakat terkordiner dalam
Rintitas Kampung Saknah ialah sebagai praktik dakwah komunitas dengan kolaborasi
semua bidang ilmu kegiatan utama:
• 1. Konsultasi kesehatan (pemeriksaan dan pengobantan gratis; promosi BPJS dan
bantuan iuran BPJS;
• 2. Konsultasi rohani; keluarga sakinah; puji-pujian, dzikir salawat (makbulah, “ilahi lastu”,
“robbal baroya”, syiiran, mocopatan, tombo ati, dll); ibadah mahdhah dan muamalah
• 3. Aksi Kemanusiaan Al-Ma’un; bersih-bersih bebas sampah; penghijauan dengan sayurmayur, tanaman obat dan bunga
• Pengelompokkan mahasiswa di tempat kos pengikut persyarikatan bekerjasama dengan
semua majlis/ Lembaga, LAZISMU, AMM dan PRM/PCM membentuk Rintisan Kampung
Sakinah

Kontribusi Sosial PTMA
• Perlu diteliti Kontribusi PTMA (penelitian) mengembangkan Kehidupan
warga yang lebih berkualitas/bahagia (indicator; lebih maju, bersih, sehat,
hijau, indah, nyaman, dan bahagia, spiritual (puji-pujian, solawat makbulah,
“ilahi lastu”, “robbal baroya”, syiiran, mocopatan, tombo ati, dll)

• Perlu Darul Arqam Inti Jamaah (penggerak jamaah) bagi dosen tendik, tim
asistensi AIK dan mahasiswa sekurangnya 1 kali yang dievaluasi, diupdate,
dan dipantau sekurangnya 1 kali dalam satu tahun.
• Kursus AIK sebagai model pengembangan dakwah komunitas (dakwah
kultural, GJDJ) bagi dosen dan tendik secara berjenjang: tk 1 dasar (era
Makkah 1), tk 2 hijrah (era Madinah), tk 3 fathu Makkah (era Makkah 2).
• Pedoman Pembelajarn AIK perlu ditambahkan pada AIK-4 tentang
pengembangan masyarakat berbasis dakwah komunitas (re-editing buku
Tuntunan Gerakan Jamaah terbitan PP Biro Kader tahun 1980an)

Filosofi dan Hikmah Muhammadiyah
• Perlu dialog tentang Hikmah Filosofis Gerakan Persyarkatan secar regiler
bagi dosen, tendik dan mahasiswa dengan materi utama:
• 1. Dokumen-dokumen ideologis dari Proposal Kiai Dahlan dalam Kongres
Cirebon 1921 dan Pidato Kiai Dahlan dalam Kongres Tahunan 1922.
• 2. MAD dan penjelasannya, MKCH, Kepribadian, Langkah 12, Khittah
Palembang dan Surabaya, Dakwah Komunitas (dakwah Jamaah), PHIWM
• 3, Tugas pokok Pimpinan Persyarikatan adalah pelayan dakwah berganti
setiap lima tahun,
• 4. Tugas Pimpinan, Dosen, dan Tendik PTMA adalah manajer (pengelola)
pengembangan bertahap kehidupan masyarakat (jamaah)mencapai cita
ideal MISS hingga masa pensiun,
• 5. Pemilik AUM ialah ummat sekaligus pengguna jasa AUM tersebut

Sang Pencari & Pelaku Ilmu
• Mahasiswa, Dosen, Tendik PTMA adalah pencari ilmu bukan hanya untuk meraih gelar, tapi laku ibadah
kepada Allah
• Riwayat Abu Dzar ra: "Hadirnya seseorang di majlisnya orang alim lebih utama dari 1000 rakaat (sunnah),
lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit & lebih utama dari mengantarkan 1000 jenazah.“
• Belajar Lebih Utama Dibanding Sunah 1.000 Raka’at : وقال النبي صلى هللا عليه وسلم:
َ َ ف َْركعٍَْ ت
• {عا
َْ ص ِلي أَل
َْ ض
ً ط ُّو
َ  يَع َملْ ب ِْه أوْ لَمْ يَع َملْ ب ِْه َكانَْ أَف،} َمنْ تَعَلَّ َْم بَابًا ِمنَْ ال ِعل ِْم.
َ ل ِمنْ أَنْ ي
• Nabi SAW bersabda : “Siapa yang belajar satu bab dari ilmu baik ia amalkan atau tidak maka itu lebih utama
dari pada ia melakukan shalat sunah seribu rakaat.” (Dalam kitab Lubabul Hadits)
• Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:
ُ  سلَك هللاُ به طريقًا ِمن،ب فيه ِع ْل ًما
• ق ال َجنَّ ِة
ُ َُمن سلَك طريقًا يطل
ِ ط ُر
• “Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga”
(HR. At Tirmidzi no. 2682, Abu Daud no. 3641, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud).

