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Gerakan Liberasi

• Gerakan Liberasi untuk
membebaskan umat dari
keterbelakangan, dari
kebodohan, dan dari
ketidakberdayaan. 

• Muhammadiyah sejak lama 
telah melakukan pembangunan
dalam bidang pendidikan, 
kesehatan, mengentaskan
kemiskinan, dan menjadikan
umat lebih berdaya.

• Gerakan Ekonomi adalah upaya
penguatan dan suatu lompatan
untuk mengejar ketertinggalan
gerakan liberasi yang 
sebenarnya telah lama dimulai

PendidikanKesehatanEkonomi

Gerakan Liberasi
Muhammadiyah
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Masih menyisakan tanggung jawab.

• Angka kemiskinan Indonesia pada
September 2017 berada di level 10,12 
persen dengan jumlah absolut sebesar
26,58 juta jiwa. Pada 2016, sebesar
10,70 persen atau sebesar 27,76 juta
dari 262 juta jiwa.

• Data Kemiskinan 2017 D.I.Y mencapai
488,53 ribu orang

• Target pemerintah persentase 
kemiskinan pada 2018 ini berada di 
kisaran 9,5 – 10 persen.

• Data pengangguran awal 2018 adalah 
5,5 (14-15 juta) jiwa
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Semangat Al-Ma’un dalam bentuk Amal Usaha 
Muhammadiyah (AUM)

BID. PEND. jml

PT 176

TK ABA-PAUD 14346

SD-MI 2604

SM/MTS 1772

SMA-SMK-MA 1143

SLB 71

PONPES 102

SLB 15

BID.KES&PEL.SOS jml

RS & RB 457

PANTI ASUHAN 421

PANTI  BERKBT 
KHUSUS

82

ASUHAN KEL. 78

PANTI JOMPO 54

PANTI KHUSUS BAYI 1

SANTUNAN 
KEMATIAN

38

BPKM 15

BID.EKO jml

BTM/BMT 443

BPRS 762

PENERBIT 25

BINA USAHA 
EKO 
KELUARGA

2

DLL 4

Sumber: Sekret PPM 
2015

“Hidup hidupilah Muhammadiyah, dan jangan mencari
penghidupan di Muhammadiyah”

[ Hiduplah bersama Muhammadiyah ]
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• Sebagai tantangan besar yang 
tidak mudah, karena dalam
basis ekonomi teologi al Ma’un
baru diterjemahkan sebagai
memberikan kebutuhan
pendidikan, kesehatan, 
menyantuni anak yatim dan
mengelola ZIS. 

• Sehingga lupa bagaimana
dengan semangat ber-
muhammadiyah harus mampu
mengentaskan dan
menghilangkan kemiskinan
serta mensejahterakan
masyarakat

Sebagian yang terlupakan

Pentingnya Pembangunan EKONOMI Umat

• Globalisasi ekonomi di semua
negara, saat ini batas antar
negara tidak menjadi penting.

• Negara yang tidak memberi
perhatian perkembangan
investasi, industri dan
teknologi informasi hanya
akan menjadi pasar bagi
negara lain.

• Muhammadiyah sebagai
bagian besar dari bangsa ini
memiliki potensi yang kuat, 
dengan pengalaman dan
anggota yang sangat besar, 47 
% adalah para saudagar
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Pengembangan EKONOMI 
Melalui idiologi Modern Al Ma’un

• Pemberdayaan kekuatan aset Muhammadiyah
yang mencapai 85 triliun dengan tingkat
cash/flow 15 triliun yang di integrasikan dengan
PT, BPRS, BTM, BMT.

• Optimalisasi SDM yang melimpah dengan
kemampuan ekonomi yang baik adalah
penggerak sektor industri kelas bawah menengah
dan atas.

• Penggerakan amal usaha pendidikan, kesehatan, 
ritel dan keuangan melalui peningkatan investasi
guna penunjang bisnis dalam persyarikatan.


