
Kuala Lumpur (08/01/2012), Pengajian 
keislaman adalah core kegiatan organisasi 
kemasyarakatan Islam yang didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan sejak tahun 1912 hampir 
seabad yang lalu. Tentu, selain kegiatan 
utama tersebut, organisasi yang lebih senang 
menyebut dirinya Persyarikatan Muhammadi-
yah mempunyai kegiatan yang bermacam-
macam yang diusahakan oleh para aktifisnya, 
dari mulai membangun sekolah, mendirikan 
rumah yatim piyatu maupun membangun 
rumah sakit-rumah sakit dan sederet kegiatan 
sosial kemasyarakatan yang telah diusa-
hakannya. 
 
Persyarikatan Muhammadiyah yang terkenal 
dengan semboyannya : “Amar Ma’ruf Nahi 
Munkar” sejatinya tidak lain dan tidak bukan 
adalah organisasi yang diasaskan untuk 
kepentingan Dakwah Islamiyah secara luas 
dan umum karenanya, Muhammadiyah 
mendasarkan kegiatannya kepada perintah 
Allah yang tersurat dalam al-Quran Surat al-
Imron ayat: 104 yang artinya adalah kurang 
lebih: Dan hendaklah ada di antara kamu 
segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang munkar; merekalah 
orang-orang yang beruntung. 
 
Berangkat dari nash diatas maka menyeru 
kepada kebaikan dan mencegah kepada yang 
mungkar, merupakan kewajiban atas setiap 
muslim untuk melakukannya. Namun 
demikian, dalam Persyarikatan Muhammadi-
yah, keupayaan seseorang untuk melaksana-
kan kewajiban Dakwah hendaklah selalu 
dilandasi oleh kesadaran bahwa memulainya 
dengan menjalankan hal itu pada dirinya 
sendiri terlebih dahulu, adalah lebih utama, 
sesuai dengan perintah ajaran agama: hendak-
lah memulainya dari diri sendiri dahulu ibda’ 
binafsik. 
 
Dengan kesadaran itulah, maka Persyarikatan 
Muhammadiyah yang ada di Malaysia, atau 
yang lebih sering disebut dengan Pimpinan 
Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) 
Malaysia, sejak didirikannya tahun 2007 
menjadikan kegiatan pengajian keislaman 
untuk para kader, simpatisan, serta warganya 
sebagai kegiatan yang utama dan pertama. 
Hal ini terkandung maksud agar setiap 
anggota Persyarikatan memahami arti penting 
ad-Din yang dipeluknya dan setiap ajaran 
yang ada didalamnya menjadi amalan dalam 
kesehariannya, sebelum mereka mengajak 
kepada orang lain untuk ber-Amar makruf 
nahi munkar. 
 
Sejak periode kepengurusan PCIM 2007-
2010 sampai dengan kepengurusan periode 
selanjutnya 2011-2013, pengajian masih 
merupakan kegiatan utama dari program kerja 
yang ditawarkan oleh Pimpinan Cabang 

Istimewa Muhammadiyah Malaysia kepada 
segenap warganya, tentu selain program kerja
-program kerja keislaman dan kemasyaraka-
tan yang lainnya. Pada kepengurusan periode 
berjalan, agak sedikit berbeda dalam pengel-
olaan pengajian dibanding pada periode 
kepengurusan sebelumnya, pimpinan menge-
valuasi bahwa selama ini kegiatan pengajian 
dianggap sebagai hal yang seolah-olah 
“membebani”, “garing” dan “serius” sehingga 
ada anggapan dan kesan dari warga bahwa 
kalau ada acara pengajian seolah sesuatu yang 
tidak menarik dan mereka lebih memilih 
untuk tidak datang menghadirinya karena 
alasan “ketidak menarikan” tadi.  
 
Oleh karenanya Pimpinan Cabang Istimewa 
Muhammadiyah Malaysia berusaha membalik 
persepsi warga bahwa pengajian itu tidak 
menarik dengan mengemasnya dengan 
kemasan yang menyebabkan warga bisa 
tertarik untuk menghadirinya, yaitu dengan 
membungkusnya dengan berbagai versi 
sebutan pengajian: Pengajian Taman, Penga-
jian Tasik (Danau), Pengajian Restoran, 
Pengajian Hutan, Pengajian Pantai dan lain-
lain sebutan yang semakna dengan sebutan 
tadi, hal yang demikian dikandung maksud 
supaya konsep pengajian yang ada pada 
warga adalah sesuatu yang menarik, apalagi 
apabila pelaksanaanya melibatkan anggota 
keluarga dan diwarnai nuansa rekreasi yang 
menyenangkan dengan berbagai aktifitas 
seluruh peserta seperti: Game, Barbeque, 
lomba-lomba dan Potluck. 
 
Alhamdulillah selama setahun berlalu 2011, 
Konsep Pengajian Taman sambil rekreasi 
keluarga yang dikembangkan dan dikelola 
oleh Bidang Tarjih dan Dakwah PCIM 
Malaysia sudah berjalan dengan baik dari satu 
tempat (Taman) ke tempat yang lain dan 
mendapat tanggapan yang menggembirakan 
dari segenap warga Persyarikatan di Malay-
sia. 
 
Pengajian Taman perdana ditahun 2012, 
dilaksanakan pada hari Ahad yang betepatan 
dengan tanggal 8 Januari 2012 dilaksanakan 
di Forest Research Institute Of Malaysia 
(FRIM) Kepong-Kuala Lumpur Malaysia, 

sebuah hutan lindung yang asri ditengah kota, 
yang oleh pemerintah Malaysia dijadikan 
sebagai Hutan Penyelidikan dan Laboratorium 
Alam selain untuk sarana berekreasi bagi 
masyarakat penduduk Kuala Lumpur dan 
sekitarnya. 
 
Warga Muhammadiyah Kali ini merasa 
bertuah mendapatkan wejangan dan taushiyah 
dari Dr. Nirwan Syafrin Manurung, warga 
PCIM yang sudah berhasil menggondol Ph.d 
Filsafat dan Pemikiran Islam dari ISTAC-
IIUM. Beliau adalah mantan pengurus PCIM 
Kuala Lumpur-Malaysia periode 2007-2011 
pada bidang Dakwah dan Tarjih, dan sekarang 
selain mengurus dan bergiat di Pondok 
Pesantren Husnayain Sukabumi-Jawa Barat, 
juga sebagai aktifis INSIST di Indonesia. 
 
Pengajian yang dimulai pada pukul 10 pagi 
waktu Malaysia Barat, diisi oleh seorang 
Akademisi tulen dari Medan yang hampir 
menghabiskan seluruh masa pendidikan 
tinnginya dari mulai S1, S2 dan S3 dilalui dan 
dihabiskan di Malaysia bersama IIUM,  
Perguruan Tinggi Islam yang terkenal dengan 
mottonya Garden of Knoledge and Virtue. 
Dalam uraian pengajiannya, Nirwan menyam-
paikan berbagai informasi keumatan yang 
sedang berkembang di Indonesia, sejak mulai 
dari kepemimpinan Nasional, Pendidikan dan 
isu-isu konflik sosial masyarakat dan Islam, 
sampai berbagai masalah-maslah kompleks 
yang menjadi tanggaung jawab kita bersama 
untuk menyelesaikannya. 
 
Dalam penyampaiannya, beliau juga mengata-
kan: “Permasalahan keumatan yang sekarang 
sedang terjadi di Indonesia, pada hakekatnya 
adalah masalah ummat Islam, dan kitalah 
yang wajib menyelesaikannya; karena sesung-
guhnya yang tertimpa dan mengalami perma-
salahan dari mulai kemiskinan, korupsi, 
kemerosotan moral maupun yang lainnya 
adalah sebagian besar dialami saudara-
saudara kita ummat muslim yang ada di 
Indonesia” 
 
Seperti biasa, konsep pengajian taman yang 
sengaja didesign disamping untuk menimba 
Ilmu Pengetahuan juga untuk berekreasi 
bersama keluarga dan menjalin silaturrohmi, 
maka, diakhir pengajian para peserta yang 
ummnya terdiri dari simpatisan dan warga 
Persyarikatan Muhammadiyah di Malaysia 
mengakhirinya dengan makan siang bersama 
dari Potluck yang dibawa oleh masing-masing 
untuk di bagi dan dinikmati bersama sambil 
menikmati pemandangan maupun bermain air 
dan berenang disungai bagi anak-anak serta 
anggota keluarga lainnya. (Sltn)  

PENGAJIAN TAMAN PCIM/PCIA di FRIM KEPONG-WILAYAH PERSEKUTUAN  
KUALA LUMPUR 8 JANUARI 2012  

RANGKUMAN KEGIATAN 

 Selama ini bidang Dakwahlah yang relative 
mendominasi kegiatan di PCIM 

 PCIM mengembangkan Pengajian, dengan 

berbagai versi sebutan; termasuk pengajian 

taman 

 PCIM berusaha untuk menjalin silaturrahmi 

dengan berbagai pihak 

 Investasikan uang anda di berbagai usaha, jangan 

meletakkan telur dalam satu keranjang 

 Kg Baru adalah PRIM pertama yang muncul 

setelah PCIM Malaysia berdiri 

 Kegiatan PCIM memerlukan sumbang saran dan 

pemikiran para kadernya 

 Pengkajian tentang Syi’ah dan berbagai variannya 

dilakukan berbarengan momentnya dengan 
pengajian yang sering diadakan oleh PCIM 

Malaysia bersama warganya 

 Pelaksanaan Family Day tahunan PCIM - PCIA 

Malaysia 2012 adalah yang ke dua setelah 

setahun yang pertama dulu diadakan di Taman 
Layang - Layang Metropolitan Kepong - Wilayah 

Persekutuan Kuala Lumpur 

 TKI Malaysia dalam pandangannya punya potensi 

yang sangat luar biasa jika dikelola dengan baik 
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RAPAT PIMPINAN CABANG ISTIMEWA MUHAMMADIYAH 
Rapat PCIM hari Selasa, tgl 2 Janu-
ari 2012 
Di Rumah Haris Susmana Taman 
Segambut Mulia-Segambut 
Agenda: Evaluasi kegiatan PCIM 2011 
dan Kepengurusan 
Rapat dihadiri oleh: Ust Muhammad 
Arifin Ismail,Sonny Zulhuda, Zulfan 
Haidar,Sulton Kamal,Imran Bai-
haqi,Harun Faizal,Haris Susmana,Fejri 
Gasman,dan Afriadi Sanusi 
Hasil rapat diantaranya adalah: 
Pertama: Selama ini dari bidang-

bidang yang ada, yang berjalan relative 
hanyalah bidang dakwah saja yaitu 
pengajian (dalam berbagai versi sebu-
tan) dan kegiatan yang berkaitan den-
gan dakwah yang dilaksanakan secara 
insidentil serta kegiatan-kegiatan yang 
berlangsung pada bulan Ramadhan dan 
dua hari besar Islam, Idul Fitri dan Idul 
adha: Mesra, RLS, Pengajian Buka 
Bersama, Baksos, Zakat Fitrah, Pen-
gumpulan dana, Penyelenggaraan  dan 
penyaluran qurban, serta pengajian 
dirumah penasehat, ditambah dengan 

penerimaan tamu: dari mulai IMM 
UMY, PWM SumSel, dan MPM PP 
Muhammadiyah Jogjakarta. 
Kedua: Karena banyak personil pimpi-
nan di bidang-bidang yang ada masih 
relative belum merealisasikan berbagai 
program-programnnya maka untuk satu 
tahun berjalan ditentukan beberapa 
kegiatan sebagai berikut, dengan masih 
mengharap kepada bidang-bidang yang 
berkaitan personilnya ikut membantu 
menyukseskannya… hal 3 
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Kuala Lumpur (22/01/2012) 
PCIM Malaysia telah men-
gadakan pelatihan perenca-
naan dan manajemen 
keuangan bagi pribadi dan 
keluarga muslim. Acara 
dilaksanakan bertempat di 
Fakultas Hukum Univer-
sitas Islam Internasional 
Malaysia, dengan difasili-
tasi oleh Sulistya Rus-
gianto, M.Ec., dosen Fa-
kultas Ekonomi UNI-
BRAW sekaligus Benda-
hara PCIM Malaysia, yang 
saat ini sedang kuliah S3 di 
INSEAF, Malaysia. 
Selain menjelaskan konsep 
perencanaan keuangan dan 
harta secara konvensional, 
maupun dalam pandangan 
Islam, Sulistya juga mem-
berikan kisi-kisi dalam 

mengurus serta mengelola 
keuangan sebagai sumber 
penghasilan maupun bagai-
mana mengelolanya seba-
gai pengeluaran. Pada sesi 
terakhir, para peserta diajak 
berpraktik dalam perenca-
naan keuangan, dengan 
menganalisis kondisi 
keuangan diri dan keluarga, 
serta disajikan kepada 

mereka teknik dan kiat-kiat 
perencanaan keuangan, 
yang kemudian diarahkan 
untuk mengalokasikannya 
secara baik. 
Di sela-sela pelatihan, se-

cara tak disengaja, salah 
seorang anggota Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah, Dr. 
Abdul Muthi, M.Ed. berk-
enan menghadiri acara 
tersebut, kebetulan beliau 
sedang berada di Kuala 
Lumpur. Abdul Muthi 
dalam kata sambu-
tannya, sangat bangga den-
gan keaktifan PCIM Ma-
laysia yang aktif dengen 
berbagai aktifitasnya se-
lama ini, ditam-
bahkannya:”Muhammadiya
h sudah seharusnya berdi-
aspora kemana-mana dibe-
lahan dunia ini untuk men-
yambung syiar risalah yang 
dibawa ajaran Islam, den-
gan bingkai amar ma’ruf 
nahi mungkar". (NlH,Sltn)  

ingkat dengan LSBO. 
Berkaitan dengan hal diatas, belum 
lama ini berlangsung pertandingan 
persahabatan Badminton antara Per-
satuan Bulu Tangkis Guru dan Tenaga 
Kependidikan Sekolah Indonesia Kuala 
Lumpur (PB GKSIK) dan Persatuan 
Bulu Tangkis Pimpinan Cabang Is-
timewa Muhammadiyah Malaysia (PB 
PCIM). 
Kegiatan ini berawal dari tawaran 
undangan dari Pihak PB GKSIK 
kepada PB PCIM untuk bermain Bad-
minton bersama lewat undangan yang 
diterima bertanggal 16 Januari 2012. 
Kemudian ditentukan sesuai dengan 
kesepakatan, Pertandingan dilaksana-
kan pada hari Jum’at 20/01/2012 
bertempat di Hall, Lapangan Badmin-
ton Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, 
antara pukul 17.00 pm – 19.00 pm. 

Kuala Lumpur (20/01/2012), Per-
syarikatan Muhammadiyah, disamping 
sebagai organisasi keIslaman sejak 
didirikannya adalah organisasi yang 
selalu berkecimpung didunia sosial dan 
kemasyarakatan. Oleh karenanya, 
Persyarikatan yang sudah berumur 100 
tahun ini tidak menabukan hal-hal yang 
berkembang di Masyarakat asal tidak 
bertentangan dengan Syariat, sehingga 
ditingkat Pimpinan Pusat Muhammadi-
yah kita juga mengenal sebuah lem-
baga yang menangani hal tersebut, 
yaitu Lembaga Seni Budaya dan Olah 

Raga 
atau 
sering 
dis-

Kegiatan silaturrohmi yang dikemas 
dalam Olah raga ini berlangsung cukup 
meriah, walaupun masing-masing team 
hanya menurunkan partai Ganda sesuia 
dengan kemampuan para pemain. Pada 
score akhir pertandingan tercatat 5-6 
untuk PB GKSIK yang menurunkan 
pemain yang terdiri dari Guru-guru dan 
Tenaga Kependidikan SIK. Event yang 
sempat ditongkrongi sejak awal hingga 
akhir oleh Ketua Umum PCIM Malay-
sia M. Arifin Ismail, MA ini meru-
pakan ajang yang baik untuk memperk-
enalkan PCIM kepada khalayak di 
Malaysia, sebagaimana diungkapkan 
beliau: ”Kegiatan seperti ini harus 
terus keagendakan untuk menjalin 
silaturrohmi antar sesama... besok, 
segera kita pertandingan persahabatan 
dengan yang lain” (Sltn)  

Musyawarah Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah  
(PRIM) Kg Baru 24 Januari 2012  

Pelatihan Pengurusan Keuangan 

Pertandingan Persahabatan dan 
Silaturrahmi antara PB PCIM Malaysia dan PB GK SIK Kuala 

Indonesia dari Lamongan, bertempat di Mu-
sholla Naza Jln Hj Yahya Sheikh Ahmad Kg 
Baru – Kuala Lumpur, mereka menggelar 
hajatan musyawarah ranting (Musyran) untuk  
memilih kepemimpinan baru. 
Musyawarah dimulai tepat pukul 09.00 am 
dengan diawali pengarahan dan bimbingan yang 
disampaikan oleh Ketua Umum  PCIM Malaysia 
M. Arifin Ismail kepada segenap peserta musy-
awarah, kemudian dilanjutkan dengan taushiyah 
oleh Ustadz Mudzakir, sesepuh warga Persyari-
katan yang khusus didatangkan dari kampung 
halaman mereka Lamongan. 
Kegiatan Musyran ini sebagaimana lazimnya 
organisasi, agenda yang utama adalah penyam-
paian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan 
Pemilihan Kepemimpinan baru. Setelah pen-
yampaian LPJ oleh M. Taufiq S dan Fauzi 
Fatkhur diterima, maka dipilihlah oleh musy-
awirin tujuh orang formatur, dan saat itu juga 
dikehendaki oleh warga agar formatur bersidang 
memilih serta menentukan organ kepemimpinan 
PRIM Kampung Baru yang baru. 
Musyran yang berjalan cukup meriah ini, sempat 
ditunggui dan perhatikan hingga akhir kegiatan 

oleh peserta pemerhati dari unsur Pimpinan 
Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia 
diantaranya adalah Ketua Umum  M. Arifin 
Ismail dan Sekretaris Umum Sulton Kamal. 
Pada akhir kegiatan terpilihlah Kepemimpi-
nan baru PRIM Kampung  Baru yaitu; ketua 
Muhammad Hadzim dan sekretarisnya 
Muhammad Sukardi. (Sltn)  

Kuala Lumpur (24/01/2012) 
Keberadaan Ranting Istimewa Muhammadi-
yah di Luar Negeri adalah salah satu 
fenomena susulan dari adanya Cabang 
Istimewa, mau tidak mau begitulah faktanya, 
setelah pada tahun 2007 berdiri Muhammadi-
yah Cabang Istimewa di Kuala Lumpur dan 
banyak kader di Malaysia yang bergabung, 
termasuklah warga Persyarikatan yang telah 
lama bekerja dan menetap di Kampung Baru.  
Untuk mengefektifkan kegiatan dan pembi-
naan, maka dibentuklah Muhammadiyah 
Ranting Kampung Baru berdasarkan Musy-
awarah warga Persyarikatan tanggal 22 
Februari 2009 dan berdasarkan Surat Kepu-
tusan Pimpinan Cabang Istimewa Kuala 
Lumpur Nomor: 01/KEP/PCIM/X/2009 yang 
dikeluarkan tanggal 9 Mei 2009 dengan masa 
bakti kepengurusan dari  2009 – 2011, 
dibawah kepemimpinan Ketua Muhammad 
Taufiq S dan Sekretaris Fauzi Fatkhur. 
Baru-baru ini, Pimpinan Ranting Istimewa 
Kampung Baru setelah menyelesaikan masa 
bakti kepengurusannya selama dua tahun 
periode kepengurusan pertama, warga Per-
syarikatan yang kebanyakan Tenaga Kerja 

“Jadilah kamu 

Insinyur, Dokter, 

Pedagang maupun 

yang lainnya… 

kembalilah kepada 

Muhammadiyah” 
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Kuala Lumpur (14/01/2012), 
Beberapa waktu yang lalu ketika 
di Indonesia Jawa Timur, lebih 
tepatnya di daerah Sampang 
Madura terjadi konflik antara 
ummat Islam terhadap pengikut 
Syi’ah, berita itu melalui berbagai 
media tersebar kemana-mana 
termasuk sampai juga ke Malay-
sia. 
Hal tersebut memicu warga Per-
syarikatan Muhammadiyah di 
Malaysia untuk mengadakan 
pengkajian tentang hal ihwal yang 
berkaitan dengan faham dan aliran 
Syi’ah sebagai fenomena keaga-
maan yang sering mengundang 
kontroversial di tengah-tengah 
ummat Islam di seluruh dunia. 
Pengkajian tentang Syi’ah dan 
berbagai variannya dilakukan 
berbarengan momentnya dengan 
pengajian yang sering diadakan 
oleh PCIM Malaysia bersama 
warganya, kali ini bertempat di 
Restoran Ibu Betta (Betta Restau-
rant), seorang warga Persyarikatan 
asal Muntilan Jawa Tengah yang 
mencoba peruntungannya dengan 
merintis Rumah Makan di tengah 

Kuala Lumpur di daerah padat tem-
pat tujuan wisata; Bukit Bintang. 
Pengajian yang dihadiri warga Per-
syarikatan dari berbagai penjuru 
wilayah persekutuan Kuala Lumpur 
dan Lembah Klang (Klang Valley), 
menghadirkan salah seorang Dewan 
Pakar PCIM yaitu Dr. Syamsudin 
Arif, Dosen Ushuludin pada Fakultas 
Ilmu wahyu dan sains kemanusiaan 
International Islamic University 
Malaysia (IIUM). Dalam orasinya, 
akademisi yang meraih P.Hd dari 
ISTAC dan Jerman ini memaparkan 
apa itu Syi’ah dan sejarahnya dari A 
sampai Z, dari mulai terminologi 
Syi’ah secara Literal, Political sam-
pai Theological. Akhirnya dalam 

pandangan Syamsudin sambil meny-
impulkan setengah berteori: ”Syi’ah 
adalah entitas tersendiri, dia bukan 
Madzhab Aqidah seperti halnya 
Asy’ariyyah, bukan pula Madzhab 
Fiqih seperti Syafi’iyyah, juga bukan 
Thoriqoh semisal Qodiriyyah, apalagi 
sebuah organisasi sosial keagamaan 

har Ilyas, Lc. M.Ag dan Sekretaris 
Umum yaitu Dr. Agung Danarto, 
M.Ag. Selain itu juga ada pembicara 
tamu dari Muhammadiyah Interna-
tional yaitu; Ust. Abdul Wahab. 
Dalam ceramah dan diskusinya 
kedua pembicara memaparkan 
tentang kekuatan dan kelemahan 
Muhammadiyah serta tantangan-
tantangan yang harus dihadapi oleh 
Persyarikatan dalam membangun 
masyarakat sesuai dengan yang 
dikehendaki oleh ad-Din al-Islam.  
Beliau berdua sebagai perwakilan 
Pimpinan Pusat merasa bahwa; 
Persyarikatan Muhammadiyah harus 
selalu optimis menjadi golongan 
umat Islam yang bisa menyesuaikan 
diri dari segala pengaruh global 
yang cukup kompleks, karena Mu-
hammadiyah selama ini menganut 
faham keagamaan yang berkema-
juan, yang senantiasa dinamis dan 

Kuala Lumpur (6-7/02/2012) 
PCIM Malaysia periode 2011-2013 
telah mengadakan Up-grading (30 
April & 1Mei 2011), dan kali ini 
PCIM Malaysia mengadakan lagi 
Up-Grading II sebagai tambahan 
yang diadakan di Jungle Lodge 
Resort Alang Sedayu Rebutia Gom-
bak - Selangor.  Upgrading dimak-
sudkan untuk memperkuat dan 
meneguhkan lagi comitment kader 
dalam ber-Muhammadiyah. 
Pembicara yang hadir adalah Ketua 
PP Muhammadiyah Prof. Dr. Yuna-

responsif terhadap perkembangan 
peradaban. Kegiatan yang diikuti 
segenap unsur PCIM 2011-2012, 
berlangsung khidmat walaupun 
menginap semalam di tempat dan 
banyak diantara peserta yang mem-
bawa keluarga serta anak-anaknya. 
Tampak Ibu-ibu Aisyiyah membantu 
menyediakan logistic sambil menyi-
mak pesan-pesan Upgrading yang 
disampaikan oleh para pemateri, 
mereka tak  kalah semangatnya 
dalam mengikuti dan menyukseskan 
program bersama ini dengan Bapak-
bapak yang selama ini berkecimpung 
di Muhammadiyah. Upgrading ditu-
tup dengan pleno Pimpinan dan 
Kader PCIM dengan mereview 
program-program kerja yang telah 
dilaksanakan dan yang akan dilak-
sanakan pada periode berjalan. 
(NlH, Sltn)  

Family Day PCIM - PCIA Malaysia 5 Februari 2012 

Kajian Tentang Syi’ah Bersama Dr. Syamsudin Arif 

Up-Grading II PCIM - PCIA Malaysia 6-7 Februari 2012 

Pelaksanaan Family Day tahunan PCIM - PCIA 
Malaysia 2012 adalah yang ke dua setelah 
setahun yang pertama dulu diadakan di Taman 
Layang - Layang Metropolitan Kepong - 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keber-
samaan warga Muhammadiyah kali ini berlang-
sung di sebuah Resort  alami dipinggir sungai 
Gombak, daerah tempat rekreasi yang cocok 
untuk berlibur bersama keluarga, tepatnya di 
Jungle Resort Alang Sedayu Rebutia -Gombak. 
Sejak pagi pukul 09.00 waktu Malaysia warga 
Muhammadiyah sudah memenuhi sudut Resort 
Alang Sedayu, Anak-anak di pisahkan masing-
masing menjadi dua kelompok besar dibimbing 
oleh panitia untuk bermain game group mem-
perebutkan hadiah berupa Hamper yang sudah 
dipersiapkan. Demikian pula dengan hadirin 
bapak-Ibunya, mereka dibagi menjadi empat 
kumpulan besar, masing-masing bernama: KH 
Ahmad Dahlan, Buya AR Sutan Mansyur, KH 
AR Fachrudin, dan Buya Hamka.  Ada tradisi 

yang unik dalam Family Day warga Persyarikatan, 
yaitu masing-masing kelompok masih dalam suasana 
perlombaan, antar mereka diadu berlomba-lomba 
untuk mengumpulkan uang infaq sebanyak-
banyaknya yang nantinya disumbangkan bagi keper-
luan kegiatan organisasi, hal ini menurut panitia 
terinspirasi dari ayat al-Quran yang berbunyi; 
Fastabiqul Khoiroot... 
Dalam sambutan penutupan Family Day PCIM-PCIA 
2012 di sore harinya, Ketua  Umum mengingatkan 
kepada semua yang hadir berkaitan dengan moment 
Maulidur Rasul untuk senantiasa mencintai apa saja 
yang dicintai Rasul dan menauladani apa saja yang 
menjadi sunahnya selama kehidupan beliau, Arifin 
menekankan bahwa: “Mencontoh perilaku akhlak 
beliau Rasulullah dalam keseharian hidup kita 
sebagai Umat Islam adalah sebuah keharusan, 
karena beliau diutus untuk menyempurnakan Akhlak 
Umat Manusia...”  Sambil menyitir Hadits: 
“Innamaa Buitstu Liutammima Makaarimal 
Akhlaaq”. (Sltn)  

Kuala Lumpur (5/02/2012), Agak 
sedikit berbeda dengan yang lain dalam 
memanfaatkan  momentum hari libur umum 
kelahiran Nabi Muhammad SAW, warga 
Persyarikatan Muhammadiyah di Malaysia 
menggunakan kesempatan libur Nasional itu 
untuk memperkokoh intensitas dan kualitas 
pertemuan dengan keluarga masing-masing 
dalam kemasan event kebersamaan, yaitu 
Family Gathering atau Family Day. “Hidup hidupilah 

Muhammadiyah, 

Jangan mencari hidup 

di Muhammadiyah” 



PENGURUS HARIAN PIMPINAN 
CABANG ISTIMEWA MUHAM-
MADIYAH (PCIM) MALAYSIA 
2011-2013: Ketua Umum: M. Ari-
fin Ismail, Lc, MA. Wakil Ketua 
Umum: Sonny Zulhuda, Ph.D. 
Sekretaris Umum: Sulton Ka-
mal, S.Ag. Sekretaris I: Harris 
Susmana, MA. Sekretaris II: 
Fejri Gasman, MIRKH. Benda-
hara Umum: Ramadlan Kur-
niawan, M.Ec . Bendahara I: 
Sulistya, M.Ec. Bendahara II: 
Hidayatul Ihsan, M.Ec. Ketua 
1 Bid. Keorganisasian: Zulfan 
Haidar. Ketua 2 Bid. Diklat dan 
Litbang:  Mahyuddin, Ketua 3 
Bid. Dakwah: Imron Baehaqy, 
Lc. Ketua 4 Bid. Ekonomi dan 
ZAIS: Aktifanus Jawahir, ME. 
Ketua 5 Bid. Sosial dan Budaya: 
M. Aunurrohim Mas’ad, 
Ph.D. Ketua 6 Bid. Advokasi dan 
Konseling: Iwan Satriawan, 
MCL. Ketua 7 Bid. Humas, Dok 
dan Publikasi:  Nasrul Hakiem, 
MT. Ketua 8 Ex-Officio Ketua 
PCIA Malaysia: Mimi Fitriana 
Zulfan, MA  

Muhammadiyah 

Sekretariat Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah  
 Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55262  
      Telp.  +62 274 553132  
      Fax.   +62 274 553137  
 
Gedung Dakwah Muhammadiyah 
Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta 10340  
     Telp.  +62 21 3903021  
     Fax.   +62 21 3903024 
     E-mail: pp_muhammadiyah@yahoo.com 
     Http : //www.muhammadiyah.or.id 

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 

menemui masyarakat Indonesia, pada forum 
inilah audiennya yang paling ban-
yak”:Demikian ungkap mantan aktifis IPM 
dan aktifis Corps Dakwah Pedesaan (CDP) 
di Yogyakarta pada waktu masih maha-
siswanya. 
Beliau bercerita, mengawali ceramahnya 
didepan warga Persyarikatan yang kebanya-
kan adalah TKI dan TKW asal Lamongan 
Jawa Timur, hasil dari usahanya beberapa 
kali bolak balik ke Hongkong, sekarang 
dana yang disimpan TKI Hong Kong di 
BMT Bring Harjo, sudah mencapai Rp 1,5 
miliar baik dalam bentuk modal, deposito, 
maupun simpanan yang dapat diambil 
sewaktu-waktu.  
Ditambahkannya bahwa problem TKI 
dimana-mana selalu sama, gaji mereka 
seringkali habis hanya untuk kepentingan 
pribadi ataupun sekedar mengirimkan 
kepada keluarganya di tanah air. Dengan 
pola konsumsi seperti itu, dikhawatirkan, 
nanti setelah habis bekerja di Luar Negeri, 
TKI tak lagi mempunyai simpanan uang. 
“Bahkan beberapa dari mereka saat ini 
sudah mulai meminjam ke ren-
tenir” :Terangnya. 
Belajar dari hal tersebut, untuk mengantisi-
pasinya BMT Beringharjo mengajak kepada 
para TKI khususnya yang ada di Malaysia 
untuk gemar menabung dan menawarkan 
kepada masyarakat TKI beberapa produk 
simpanan, antara lain simpanan yang bisa 
diambil sewaktu-waktu, deposito berjangka 
empat sampai lima tahun, maupun investasi 
penyertaan modal dengan waktu diatas lima 
tahun. Bahkan, BMT Beringharjo juga 
punya produk khas bagi TKI, yaitu 

Kuala Lumpur (13/02/2012), 
Malaysia adalah salah satu negara tujuan 
pekerja formal maupun nonformal terbe-
sar selain Hongkong, Saudi Arabia dan 
negara-negara timur tengah yang lainnya, 
hal ini menyebabkan aliran dana devisa 
ke Indonesia dari kantung-kantung ne-
gara tujuan TKI tersebut setiap bulannya 
sangat luar biasa besar, sehingga tidak 
berlebihan kalau para pekeja migran 
sering mendapat sanjungan sebagai 
pahlawan devisa bagi negara. 
Fenomena seperti ini rupanya dilihat oleh 
para pelaku ekonomi dan lembaga keuan-
gan sebagai suatu target market maupun 
peluang untuk menjalankan bisnis 
mereka dengan memanfaatkan ke-
beradaan Tenaga Kerja Indonesia yang 
tersebar di luar negeri. Tidak ketinggalan 
Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) Bring 
Harjo Yogyakarta, beberapa waktu lalu 
Direktur dan Wakilnya; Ibu Mursida 
Rambe dan Bpk Rury Febrianto sengaja 
datang ke Malaysia untuk melihat potensi 
pasar yang bisa didapat dari banyaknya 
TKI di Malaysia. 
Bertempat di Musholla Naza Jln Hj 
Yahya Sheikh Ahmad Kg Baru – Kuala 
Lumpur, Mursida Rambe mengaku 
gembira bisa bersilaturrohmi dengan 
warga Muhammadiyah di Malaysia 
melalui PCIM dan PCIA maupun Pimpi-
nan Ranting Istimewa Muhammadiyah 
(PRIM) Kampung Baru yang menjadi 
tuan rumah dalam acara silaturrohmi ini, 
“Terus terang kami merasa bahagia 
sekali bertemu dengan warga Persyari-
katan. Selama tiga hari di Malaysia 

Musyarokah Investasi Buruh Migran Harjo 
(Misbah). Melalui produk ini, mitra bisa 
berinvestasi mulai Rp 1 juta hingga Rp 10 
juta dengan bagi hasil mulai sekitar 8,5 
persen sampai 18 persen per tahun. 
Dalam sesi tanya jawab, banyak warga yang 
antusias bertanya dan penasaran terhadap 
produk-produk yang ditawarkan BMT Bring 
Harjo kepada mereka, kebanyakan dari 
audien minta petunjuk bagaimana cara 
mereka menginvestasikan hasil jerih payah-
nya selama ini di Luar Negeri pada lembaga 
keuangan yang aman dan amanah, dalam 
jawabannya Rambe; demikian panggilan 
akrabnya, memberikan jaminan Insya Allah 
lembaganya bisa menjadi mitra bagi mereka 
karena BMT Bring Harjo mengelola dana 
nasabah melalui prinsip-prinsip syariah yang 
dibenarkan dalam ajaran agama Islam. 
Diakhir acara silaturrohmi beliau mengung-
kapkan bahwa TKI Malaysia dalam pandan-
gannya punya potensi yang sangat luar biasa 
jika dikelola dengan baik, dan dirinya ber-
janji akan datang lagi tidak hanya sekali ke 
Malaysia.(Sltn)  

Direktur BMT Bring Harjo Kunjungi PCIM – PCIA Malaysia  
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“Islam agamaku, 
 Muhammad Nabiku, 
Al-Qur’an pedomanku 
dan Muhammadiyah 

Gerakanku”” 

PCIM MALAYSIA BISA 
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