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Muhammadiyah



Organisasi berasal dari bahasa yunani Organum.
organum berarti anggota,badan, atau lembaga.
intinya harus ada beberapa orang didalamya(bukan
individu) dan ada kerjasama. Organisasi
Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan
dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan
tajdid yang berakidah Islam dan bersumber pad Al-
Qur'an dan Sunnah maqbullah (diterima). Oleh
karena itu, Muhammadiyah adalah perserikatan
yang menggerakan umat Islam untuk berjuang dan
berjihad di jalan Allah. 
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Bagi Muhammadiyah, berorganisasi bisa
dikatakan wajib hukumnya. sebab
organisasi dlah lat perjungan untuk
menciptakan masyarakat islam yang
sebenar-benarnya. dasarnya adalah :

Perintah berorganisasi dalam
islam

ٌة يَْدُعوَن ِإَىل اْلخَْيرِ َويَأُْمرُوَن بِاْلَمْعرُوِف َويَْنَهْوَن َعِن َوْلَتكُْن ِمْنكُْم أُمَّ
اْلُمْنَكرِ ۚ َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلحُوَن

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. 
(ali-imron-104) MAULIDAH ZAKKIYAH,S.Pd



 اَْلَحقُّ بَِال نَِظاٍم َيْغِلُبُه اْلَباِطُل
بِالنَِّظاِم

 
“Kebenaran yang tidak
diorganisir dapat
dikalahkan oleh kebatilan
yang diorganisir.”
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Ali bin Abi Thalib 



MANFAAT PERUMUSAN
TUJUAN BAGI PENGURUS
ORGANISASI

1) menjadi pedoman dalam menetapkan haluan
organisasi
2) menjadi arah semua kegiatan
3) membantu usaha koordinasi pelaksanaan kegiatan
4)menambah semangat bekerja semua anggotauntuk
mewujutkan tujuan
5)sebagai dasar kerjasama dengan organisasi lain
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Organisasi
merupakan sarana
untuk berinteraksi
dengan orang lain
dalam ruang
lingkup yang lebih
luas dan resmi

Organisasi melatih kita
dalam membekali diri
dengan kemampuan
bekerjasama dan
berhubungan dengan
orang lain dan tempat
bagi kita untuk mengabdi
kepada sesama.

Organisasi dapat
mengasah kemampuan
diri dalam hal
kepemimpinan.

MAKSUD & TUJUAN
ORGANISASI
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Why: Your Reason
for Being
WHAT PROBLEM DO YOU
WANT TO SOLVE?

Presentations are communication tools
that can be used as demonstrations, lectures,
speeches, reports, and more.
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Pimpinan PusatPimpinaan Wilayah
Pimpinaan Daerah
Pimpinan Cabang
Pimpinan Ranting
Jama'ah Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid
Majelis Tabligh
Majelis Pendidikan Tinggi
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Majelis Pendidikan Kader
Majelis Pelayanan Sosial
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
Majelis Pemberdayaan Masyarakat
Majelis Pembina Kesehatan Umum
Majelis Pustaka dan Informasi
Majelis Lingkungan Hidup
Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

 
1) Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah:

2) Pembantu Pimpinan Persyarikatan
a.Majelis 

Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Lembaga Penanganan Bencana
Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
Lembaga Hubungan dan Kerjasama International

Aisyiyah
Pemuda Muhammadiyah
Nasyiyatul Aisyiyah
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Hizbul Wathan
Tapak Suci

b. Lembaga

 
3)Organisasi Otonom

 

ORGANISASI MUHAMMADIYAH
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Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah jenjang struktur Muhammadiyah
tertinggi. Dalam level yang paling tinggi dari seluruh level Pimpinan
Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempunyai fungsi
koordinatif dari seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di Indonesia,
sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh
wilayah Indonesia melalui berbagai bentuk aktivitas dakwah, seperti
aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan
sebagainya.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat propinsi.
Dalam level yang lebih tinggi dari Pimpinan Daerah
Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mempunyai
fungsi koordinatif bagi seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang
ada di wilayah propinsi tersebut, sekaligus juga
mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah
propinsi tersebut melalui berbagai bentuk, seperti aktivitas
keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan
sebagainya. MAULIDAH ZAKKIYAH,S.Pd



Pimpinan Daerah Muhammadiyah
adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat kabupaten (district).
Dalam level yang lebih tinggi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah,
Pimpinan Daerah Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif bagi
seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di wilayah kabupaten tersebut.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat kecamatan (sub-
district). Dalam level yang lebih tinggi dari Pimpinan Ranting
Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah mempunyai
fungsi koordinatif bagi seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di
wilayah kecamatan tersebut,

Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat desa, dan merupakan ujung tombak
bagi gerakan dakwah Islamiyah yang dilaksanakan Muhammadiyah, karena Pimpinan
Ranting Muhammadiyah menjangkau dan berinteraksi secara langsung dengan warga
Muhammadiyah. Sebagai ujung tombak dari gerakan dakwah Islamiyah yang dilaksanakan
oleh Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah adalah kekuatan paling nyata
yang dimiliki Muhammadiyah, karena di level inilah sebenarnya basis-basis gerakan
Muhammadiyah bisa dilaksanakan secara nyata.
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Memimpin & menetapkan policy/kebijakan
persyarikatan berdasarkan ketentuan AD & ART serta
keputusan muktamar dan tanwir

 

Mentadzfidzkan/mengundangkan/menyatakan
berlakunya keputusan2 muktamar dan tanwir serta
mengawasi pelaksanaannya

Menetapkan rencana kegiatan persyarikatan
berdasarkan program persyarikatan yang diputuskan
muktamar dan tanwir

TUGAS POKOK &
FUNGSI PIMPINAN

PUSAT
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Memimpin pelaksanaan rencana kegiatan
persyarikatan dan keputusan muktamar dan tanwir
lainnya

mewakili persyarikatan didalam dan diluar
pengadilan



Menetapkan policy/kebijaksanaan persyarikatan
dalam wilayahnya, berdasarkan kebijaksanaan
pimpinan pusat dan keputusan musyawarah
wilayah/rapat pimpinan tingkat wilayah.

Mentanfidzkan keputusan2 musyawarah
wilayah/rapat pimpinan tingkat wilayah, memimpin
serta mengendalikan pelaksanaannnya

Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan
kebijakan/ instruksio pimpinan pusat dan pembantu
pimpinannya.TUGAS POKOK &

FUNGSI PIMPINAN
WILAYAH

 

Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta
kegiatan daerah dalam wilayahnya sesuai dengan
kewenangannnya.

Membina, membimbing, mengintegrasi dan
mengkooordinasi kegiatan pembantu pimpinan dan
organisasi otonom tingkat wilayah.MAULIDAH ZAKKIYAH,S.Pd



TUGAS POKOK &
FUNGSI PIMPINAN

DAERAH

Menetapkan policy/kebijaksanaan persyarikatan
dalam daerahnya, berdasarkan kebijaksanaan
pimpinan diatasnyadan keputusan musyawarah
daerah/rapat pimpinan tingkat daerah.

Mentanfidzkan keputusan2 musyawarah
daerah/rapat pimpinan tingkat daerah, memimpin
serta mengendalikan pelaksanaannnya

Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan
kebijakan/ instruksio pimpinan pusat dan pembantu
pimpinannya.

Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta
kegiatan daerah dalam daerahnya sesuai dengan
kewenangannnya.

Membina, membimbing, mengintegrasi dan
mengkooordinasi kegiatan pembantu pimpinan dan
organisasi otonom tingkat daerah.MAULIDAH ZAKKIYAH,S.Pd



Menetapkan policy/kebijaksanaan persyarikatan
dalam rantingnya, berdasarkan kebijaksanaan
pimpinan pusat dan keputusan musyawarah
ranting/rapat pimpinan tingkat ranting.

Mentanfidzkan keputusan2 musyawarah
ranting/rapat pimpinan tingkat ranting, memimpin
serta mengendalikan pelaksanaannnya

Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan
kebijakan/ instruksio pimpinan pusat,
wilayah,daerah,cabang dan pembantu pimpinannya.

TUGAS POKOK &
FUNGSI PIMPINAN

RANTING
 

Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta
kegiatan daerah dalamrantingnya sesuai dengan
kewenangannnya.

Membina, membimbing, mengintegrasi dan
mengkooordinasi kegiatan pembantu pimpinan dan
organisasi otonom tingkat ranting.

Membina jamaahMAULIDAH ZAKKIYAH,S.Pd



TUGAS POKOK &
FUNGSI PIMPINAN

CABANG
 

TUGAS POKOK &
FUNGSI PIMPINAN

CABANG

Menetapkan policy/kebijaksanaan persyarikatan
dalam cabangnya, berdasarkan kebijaksanaan
pimpinan diatasnyadan keputusan musyawarah
cabang./rapat pimpinan tingkat cabang.

Mentanfidzkan keputusan2 musyawarah
cabang./rapat pimpinan tingkat cabang., memimpin
serta mengendalikan pelaksanaannnya

Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan
kebijakan/ instruksio pimpinan pusat,pimpinan
wilayah, pimpinan daerah serta dan pembantu
pimpinannya.

Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta
kegiatan daerah dalam daerahnya sesuai dengan
kewenangannnya.

Membina, membimbing, mengintegrasi dan
mengkooordinasi kegiatan pembantu pimpinan dan
organisasi otonom tingkat cabang..
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selanjutnya ikuti
instruksi
disamping untuk
penugasan
selanjutnya...!

Instal aplikasi EDMODO di
playstore atau appstore ya!

atau kalian bisa buka lewat
web EDMODO.COM masuk

sebagai student ya!
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KODE EDMODO UNTUK
MASUK KE KELAS BU
MAULIDA ZAKKIYAH
MATA PELAJARAN

KEMUHAMMMADIYAHAN
& BAHASA ARAB

X  F A R M A S I  1

fqjm47

X  T B S M
9fpcpu

jangan salah masuk kelas ya!
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tetap semangat
belajar
ditengah

wabah corona .
semangattt!!!
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