
PROFIL ,POTENSI DAN TANTANGAN 

 PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH (PCM ) PEDAN 

PERIODE MUKTAMAR KE - 47 

NO PROFIL PCM KETERANGAN POTENSI TANTANGAN 

1 Nama organasasi Muhammadiyah   
2 Lambang Muhammadiyah (Matahari 

bersinar ) 
  

3 Alamat Jl. Pahlawan Komplek 
Masjid Al Jalal , Gatak 
,Kedungan Pedan Telp 
(0272) 897 181 , Contact 
person : Drs Suyanto , 
M.Pd.I – 0856 4221 2304 

  

4 Website http://pcmpedan.muhamma
diyah.or.id 

1. Tersedianya SDM yang 
memadai 

2. Mudahnya koneksi jaringan 
sebagai pendukung  

1. Kurang terkordinasi dengan 
baik dalam hal pembuatan  
materi , sehingga content 
materi semakin bertambah 
dalam kondisi stagnan 
.Misalnya bulletin kutbah 
Jum’at , artikel , kultum dll 

2. Ada beberapa jamaah yang 
belum paham tentang 
pentingnya web tersebut 

5 Email pcmpedan@gmail.com    
 Jumlah ranting 14 ranting ( 14 Desa ). ( 

Desa Kaligawe, 
Lemahirang,Troketon,Sob
ayan,Tambakboyo,Kedun
gan,Keden,Jetiswetan,Kal
angan,Jatimulyo,Ngaren,
Beji,Bendo, dan Desa 

1. Jumlah jamaah besar  di setiap 
Desa ,merata dan terkoordinasi 
dengan baik 

2. Terdapatnya struktur pimpinan 
di setiap ranting 

3. Terdapatnya kegiatan rutin dan 
koordinasi  

1. Sebagian warga jamaah ada 
yang belum memahami 
dakwah Muhammadiyah 
secara mendalam  

2. Ada ranting yang tingkat 
koordinasinya dalam 
pelaksanaan program kurang 



Temuwangi ) 4. Perkembangan jamaah sangat 
dinamis 

5. Dapat bekerja sama dengan 
pemerintahan Desa setempat 
dan tokoh masyarakat 

efektif , misalnya agenda rapat 
, pengajian rutin / kajian rutin, 
kegiatan social 

3. Sebagian pengurus /pimpinan 
ranting terdapat generasi yang 
yang belum memunculkan 
genarasi muda  

4. Ada 2 ranting yang 
pengurusnya belum bekerja  
dengan efektif dan bersama , 
misalnya ranting Jatimulyo 

5. Kurangnya militansi pengurus 
sehingga dalam hal 
pengkaderan menemui 
kendala untuk regenerasi 

6. Kurang terkombinasinya antara 
generasi muda dengan 
generasi yang tua / senior, 
sehingga dalam hal 
penanganan kegiatan yang 
melaksanakan personalnya 
monoton 

7. Kurangnya pemberdayaan 
jamaah dalam hal kegiatan 
ekonomi,  

8. Kurangnya kesadaran sebgian 
kecil pimpinan ranting dalam 
keikutsertaan  dalam kegiatan 
rapat di tingkat cabang ( PCM ) 

9. Kurangnya permodalan dalam 
pengembangan bisnis berbasis 
ekonomi keumatan 
 



 
 Jumlah sekolah TK 12 1. Pendidikan TK ( TK ABA ) 

berada hampir di seluruh tiap 
ranting / Desa , sehingga dari 
sisi penyebaran dakwah 
Muhammadiyah merata dan 
besar 

2. Terdapatnya ustad – ustadah 
yang seimbang dengan jumlah 
siswa yang di tangani 

3. Koordinasi dengan majelis 
Dikdasmen , Diknas,Kemenag  

4. Perkembangan sarana dan 
prasarana di setiap TK sangat 
dinamis 

1. Kurangnya permodalan dalam 
menambah alat – alat 
penunjang pendidikan , 
misalnya computer , 
drumband,alat praktek , media 
pembelajaran , dll 

2. Insentif / honor pada masing – 
masing TK kurang  

 

 Jumlah MI 4 3. Gedung milik Muhammadiyah 
4. Ustad – ustadahnya kopenten 

1. Kurangnya anggaran untuk 
miningkatkan kualitas sarana 
dan prasarana 

2. Kurang koordinasi dengan 
majelis hal pendafataran siswa 
baru 

3. Peningkatan kompentensi 
ustad – ustadah dalam bidang 
IT kurang adanya rutinitas 
pelatihan 

6 Jumlah  SD 
Muhammadiyah 

1    

7 Jumlah SMP 
Muhammadiyah  

2 1. SMP Muh 8 Pedan , gedung 
sangat memadai 

2. SMP Muh Albayyin ( SMP Muh 
kalangan menengah atas ) 

3. Ustad – ustadahnya kompenten 

1. Kurangnya animo siswa yang 
sekolah di SMP Muh 8  Pedan 
, di sebabkan karena 
munculnya sekolah SMP Muh 
Albayyin  

2. Persaingan dengan sekolah 



Negeri yang tidak di pungut 
biaya apapun / gratis 

3. Kurangnya koordinasi dan 
kerja sama dengan majelis 
dalam kegiatan peningkatan 
kapasitas dan permasalahan 
di sekolah 

4. Semangat psikologis sekolah 
lesu 

8  1 1. Gedung milik sendiri dan 
representative 

2. Ustad – ustadahnya memadai 
3. Di beri bekal ketrampilan 

kejuruan , misalnya Otomotoif, 
menjahit , sablon , dll. 

Jumlah siswa  terjadi penurunan 
yang tajam, bahkan akhir – akhir 
ini  semakin berat menghadapi 
persaingan dengan 
perkembangan sekolah di  
jenjang SMK yang 
mengedapakan skill dan 
ketrampilan. 

9 Gedung 
Muhammadiyah 

1 Berfungsi dengan baik Kurang bernilai ekonomis , 
misalnya untuk kegiatan – 
kegiatan yang di sewakan untuk 
masyarakat umum 

10 Jumlah Panti Asuhan 1 Jumlah santri stabil  Belum adanya penampingan 
dana dari lembaga lain untuk 
membantu kegiatan di Panti 
Asuha ( Yatim ) tersebut. 

11 Jumlah jamaah dan 
simpatisan 

4750 person Jumlah jamaah dan simpatisan 
cukup besar 

1. Terjadinya jamaah yang 
menyebarang ke kelompok 
yang lebih menyenangkan , 
walaupun jumlahnya relative 
sedikit. 

2. Kurang terkoordinasi dengan 
rutin dalam kegaitan – 
kegiatan di tingkat ranting. 



12 Jumlah tanah dan 
masjid 

64 Sebagai media dakwah dan 
berkomunikasi dengan jamaah di 
masing – masing ranting 

1. Belum ada papan nama atau 
batu nisan yang menunjukan 
bahwa masjid / mushola 
tersebut milik Muhammadiyah 

2. Ada beberapa masjid / 
mushalla yang masih belum 
menerapkan pedoman tata 
cara mengelola masjid yang 
benar sebagaimana yang di 
kembangkan oleh 
Muhammadiyah 

3. Belum ada anggaran khusus 
untuk perbaikan masjid / 
mushola yang kondisinya 
kurang representatif 

13 Tahun berdiri 1943 Sudah jelas Sudah jelas 
14 Ketua umum Drs. Suyanto, M.Pd.I Pendidikan cukup Belum adanya training 

administrasi bagi jajaran PCM 
Pedan 
 

 Wakil ketua Drs H Ismadiyanto Pendidikan cukup 
 Sekretaris 1 H Ali Shodikin , S.Ag. Pendidikan cukup 
 Sekretaris 2 Rohmadi Pendidikan cukup 
 Bendahara 1 H Danang Supriyanto Pendidikan cukup 
 Bendahara 2 H Muhson Bukhori Pendidikan cukup 

15 Ketua Majelis Tabligh 
dan Dakwah Khusus 

Drs H Waluyo Raharjo 1. Dengan anggota : Ust H Watno 
, Ust Marsono , M.Pd. , Ust H 
Wiyono , Ust Pardi , Ust  H 
Pono 

2. Pengajian tarjih rutin secara 
bergilir di masing – masing 
ranting  

3. Kegiatan donor darah , cek 
kesehatan dll 

4. Kegiatan pelatihan pengelolaan 
jenazah 

1. Masih banyak jamaah yang 
belum paham tentang dakwah 
Muhammadiyah  

2. Akibatnya ada jamaah yang 
mencampur adukan ajaran 
paham Muhammadiyah 
dengan paham yang lain 

3. Adanya kelompok – kelompok 
kecil yang muncul 

4. Kurang berdayanya tokoh dan 
penggerah masjid dengan baik 



16 Ketua Majelis 
Ekonomi 

Agung Zulianto , Msi 1. Memiliki KSU Syariah Khodijah 
(*) 

2. Bekerja sama dengan Lazismu 
PCM Pedan dalam kegiatan 
ekonomi ,melalui kegiatan 
bantuan keuangan untuk warga 
Muhammadiyah dalam 
mengembangkan usaha kecil 
dan menengah 

3. Memberikan pengarahan 
kepada pengurus Lazismu 
dalam pengkategorian keluarga 
miskin dalam pantasyarufan 
Lazismu PCM Pedan 

1. KSU Syariah Khodijah   belum 
memiliki menejemen yang baik 
, sehingga menimbulkan 
permasalahan pada kegiatan 
ekonomi dan nasabah 

2. Belum memiliki ahli perbankan 
yang professional dalam 
mengelola amal usaha di PCM 
Pedan 

17 Ketua Majelis 
Dikdasmen 

Wagimin, S.Pd. Memiliki sekolah dalam jenjjang 
TK , MI ,SD,SMP Muh 8 Pedan , 
SMP Muh Al Bayyin Pedan,SMA 
Muh 3 Pedan. 

1. Terjadinya persaingan dalam 
penerimaan siswa baru di 
mana sekolah yang negeri 
tanpa di pungut biaya , 
sedangkan di sekolah 
Muhammadiyah PCM Pedan 
harus mengeluarkan / 
membayar untuk kegiatan 
proses belajar mengajar 

2. Kurang adanya training / 
workshop bagi guru untuk 
meningkatkan kompetensi 
dalam mengajar  

18 Ketua Majelis 
Pendidikan Kader 

Purnadi , S.Pd. 1. Anggota berjumlah 9 orang  
2. Berkomintmen  
3. Kegiatan kajian rutin , gerakan 

infak , gerakan sholat berjamah 
dan pergantian iman dalam 
sholat untuk melatih 

1. Belum ada adanya baitul 
arqam di tingkat pengurus 
masjid dan musholla se-
Kecamatan Pedan 

2. Jadwal baitul arqam pada 
tingkat cabang dan ranting 



kemampuan dan tingkat 
kesadaran dalam ber-Islam 

4. Koordinasi yang baik dengan 
sesame anggota dan dengan 
PCM 

belum  di laksanakan sesuai 
dengan jadwal yang di ajukan 
daari Majelis Pendidikan 
Kader. Hal ini di sebabkan 
karena anggaran di gunakan 
untuk membiayai kegiatan 
yang lebih urgen dan 
mendesak. 

19 Ketua Majelis 
Kesehatan 
Masyarakat 

Paimin Supomo ,S.Pd.I Adanya gerakan peduli warga  
dengan adanya DKWM yaitu 
Dana Kerukuna Warga 
Muhammadiyah. Hal di 
peruntukan bagi warga 
Muhamadiyah di PCM Pedan jika 
terkena musibah atau berobat. 
Misalnya kecelakaan , melahirkan 
, kematian , terkena bencana dll 

1. Koordinasi dan sosilisasi di 
tingkat ranting belum merata 

2. Belum adanya team 
pendataan anggota yang jelas 
dalam pembayaran DKWM 

3. Belum memiliki anggaran yang 
cukup untuk menampung 
semua peristiwa / bencana 
yang di hadapi oleh warga 
Muhammadiyah di wilayah 
Kecamatan Pedan. 

20 Ketua Lazismu Sumino, SE Jumlah warga dan simpatisan 
cukup banyak / besar 
Jumlah pemungut /’amil banyak 
dan masih muda 
Jaringan komunikasi ada 

1. Program yang di tawarkan 
pada warga sering terjadi 
kemunduran waktu , sehingga 
berakibat psikologis bagi para 
muzaki 

2. Kurang cepat dalam 
menyelesaikan masalah 

3. Kurang berkoordinasi dengan 
jajaran PCM Pedan 

4. Team Lazismu di tingkat 
ranting kurang solid dan 
kurang koordinatif 

21 Ketua Lembaga 
Penanggulangan 

Rumini Anggota terdiri dari Pemuda 
Muhammdiyah yang siap bekerja  

 Kurang adaya koordinasi 
dengan jajaran PCM Pedan 



Bencana Anggota merata di setiap ranting 
Bekerja sama dengan tingkat 
PDM dan instansi yang lain 

 Tingkat pertemuan dengan 
pengurus kurang 

22 Ketua Majelis Hukum 
dan Hak Asasi 
Manusia 

Joko Guntoro , SH Terdiri dari orang – orang ( SDM ) 
yang kopenten ( sesuai dengan 
bidangnya) 
Memiliki integritas dalam masalah 
pelanggaran hokum dan hak asasi 
manusia 

1. Program yang di tawarkan 
belum mengena kepada 
jamaah / warga 
Muhammadiyah  

2. Kurang komunikasi dengan 
PCM Pedan dalam distribusi 
tugas  

3. Belum selesainya masalah 
tanah wakaf milik 
Muhammadiyah 

23 Ketua Majelis Wakaf 
dan Kehartabendaan 

Muh Isrok 1. Jumlah tanah wakaf milik 
Muhammadiyah cukup banyak 

2. Jumlah masjid dan mushola 
milik Muhammadiyah cukup 
banyak 

3. Sudah banyak tanah / wakaf 
yang sudah tersertifkat ( 
memiliki sertifikat tanah ) 

1. Banyak tanah / wakaf 
Muhammadiyah yang belum di 
garap untuk kegiatan amal 
sholeh 

2. Ada beberapa titik masjid 
Mushalla yang masih belum 
tertata dengan baik 

3. Kurang sadarnya warga 
terhadap kebutuhan agama 

4. Adanya pemakaian masjid 
yang belum sesuai dengan 
paham Muhammadiyah. 

 
24 Ketua Pemuda 

Muhammadiyah 
H Muhlish Yusdiyanto , 
S.Pd.I 

Jumlah pemuda Muhammadiyah 
cukup besar 
Pemerataan anggota pada setiap 
ranting 
Tingkat kesadaran untuk 
menyampaikan misi dakwah 
Muhammadiyah cukup baik 

1. Tidak adanya program yang 
jelas pada Pemuda 
Muhammadiyah; 

2. Tidak adanya pertemuan rutin 
pada Pemuda Muhammadiyah 

3. Tidak memiliki modal / kas 
sangat kecil 



4. Pemerataan Pemuda di 
masing – masing ranting 
belum seimbang. 

 

Pedan , 21 Nopember 2014 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM ) Pedan 

Ketua 

TTD. 

Drs SUYANTO ,M.Pd.I 

 

 


