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Dialektika  sejarah menghendaki  kita  untuk selalu berpikir  dan bergerak secara 
dinamis. Sejarah tahun 60-an yang menjadi  setting sosial politik berdirinya IMM tentu 
berbeda dengan  setting sosial politik 40 tahun kemudian.  Perbedaan tersebut menjadi 
catatan penting ketika berbicara sejarah awal berdirinya IMM Cabang AR Facrudin kota 
Jogjakarta. Realitas dan dinamika yang berubah itu dapat ditinjau dari berbagai perspektif 
. Dalam persefektif  ideologis  ketika  itu  IMM dilahirkan  pemahaman  pemikiran 
keagamaan tidaklah seliberal dengan kondisi saat ini. Pemahaman pemikiran keagamaan 
mengalami  keterbatasaan  cakrawala  dan  referensi  faktual  ketika  IMM  dilahirkan. 
Sehingga penggunaan simbol sebagai gerakan keagamaan secara literal sangat menonjol 
memperkokoh paradigma gerakan sebagai gerakan dakwah. Akan tetapi kondisi saat ini, 
dengan liberasi pemikiran keagamaan yang luar bisa, dengan istilah dan pemaknaan yang 
bermacam-macam,  maka   paradigma  gerakan  IMM  senantiasa  dituntut  melahirkan 
rumusan-rumusan konsep keislaman yang membumi dengan nalar profetik yang kuat. 

Persepektif kedua, sebagai sebuah gerakan perjuangan mahasiswa, yang sejatinya 
dilahirkan dalam rangka membendung arus  pergolakan politik  , tentu saat ini tidak dapat 
lagi mempertahankan posisi dalam konteks pergulatan politik semata. Akan tetapi, lebih 
dari itu karakter gerakan yang dikehendaki founding fathers IMM Cabang AR Fachrudin 
ketika itu dalam konteks saat ini adalah aksentuasi nalar intelektual kritis yang menjadi 
icon gerakan.  Konsistensi  terhadap keterbukaan dan kritisme berpikir  menjadi  senjata 
utama  dalam  melawan  segala  hegemoni  agama,  politik  kekuasaan  dan  sendi-sendi 
kehidupan  lainnya.  Heroisme di  jalanan  sebagai  simbol  perlawanan  adalah  hasil  dari 
pergulatan dan pemaknaan secara intelektual  terhadap persoalan kebangsaan yang saat 
ini  semakin  akut.  Disi  lain,  aksentuasi  “  teori  kemahsiwaan”  dalam  wujud  gerakan 
intelektual  kritis,  dapat  membendung  arus  pragmatisme  dan  menguatnya  syahwat 
kekuasaan dalam gerakan mahasiswa saat ini. Pasca reformasi 1998, sebenarnya gerakan 
mahasiwa memiliki momentum yang tepat untuk senantiasa berada di garda depan dalam 
mengawal  proses  demokratisasi  bangsa  ini  mengingat  mahasiwa  memiliki  investasi 
kepercayaan  kepada  masyarakat  karena  telah  menumbangkan  Soeharto.  Tapi  ternyata 
peluang itu tidak dimamfaatkan secara baik. Mahasiswa justru tidak lagi berhasrat lagi 
aktif  di  dunia  gerakan.  Ada  semacam apatisme  di  benak  mahasiswa  melihat  realitas 
politik yang senantiasa bergejolak.  Mahasiswa bac to kampus dengan paradigma baru 
study  oriented.  Belum  lagi  cengkraman  budaya  kapitalisme  yang  semakin  menina 
bobokan mahasiswa dengan kesenangan materi dan melimpuhkan nalar kritis mereka

Dalam  perspektif  organisatoris,  kelahiran  IMM  Cabang  AR  Facrudin  kota 
Jogjakarta  tidak lepas  dari  dinamika  perkembangan gerakan mahasiswa di  Jogjakarta. 
Mengingat  perkembangan  gerakan  mahasiswa  di  awal  decade  tahuan  2000-an  yang 
mengalami  kelesuan,  maka  segenap  petinggi  IMM  Jogjakarta  ketika  itu  memikirkan 
perubahan format  kewilayahan  gerakan  IMM. Permasalahan  kewilayahan  ini  menjadi 
sorotan tajam dalam merancang bangunan masa depan IMM Jogjakarta. Sebelum tahun 
2003, IMM Daerah Istimewa Jogjakarta hanya memiliki 2 Cabang, yakni Cabang Kota 
Jogjakarta dan Cabang Sleman. 
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Cabang dalam pengertian organisasi  IMM adalah institusi  yang mengkoordinir 
komisariat  di  kampus-kampus.  Secara  rasional  dengan  jumlah  kampus  di  Jogjakarta, 
sangat tidak memadai apabila hanya dikawal oleh 2 Cabang saja. Secara factual ketika itu 
Cabang Kota Jogjakarta mengkoordinir lima kampus yakni Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta  dengan 7 komisariat,  Universitas Ahmad Dahlan dengan 5 komisariat  itu, 
Universitas Gajah Mada dengan 1 Komisariat, Akademi Kebidanan (sekarang STIKES) 
Aisyiyah dengan 1 komisariat dan Universitas Wangsa Manggala dengan 1 komisariat. 
Jadi Cabang Kota Jogjakata mengawal 15 Komisariat. Sementara Cabang Sleman terdiri 
dari  kampus IAIN dengan 5 komisariat  dan Universitas  Negeri  Yogyakarta  dengan 1 
Komisariat. Total 6 Komisariat.

Perkembangan  selanjutnya,  Dewan  Pimpinan  Daerah  IMM  Daerah  Istimewa 
Jogjakarta menindaklanjuti kondisi itu. Ketika Musyda DPD IMM DIY pada tanggal 11-
13 November 2001 di Pusbang Kaliurang, tercetus ide Pemekaran Wilayah untuk cabang-
cabang IMM di Kota Jogjakarta.  Pertimbangan ketika itu, pertama, sebagai efektifitas 
konsolidasi  organisasi,  kedua  penguatan  basis  kader  dengan  lebih  memperhatiakn 
kebutuhan kultur yang ada pada setiap kampus, ketika meningkatkan bagining position di 
wilayah politik dengan jumlah cabang yang cukup signifikan.

Berdasarkan  pertimbangan  itu,  lahirlah  rumusan  pemekaran  berdasarkan 
pertimbangan sektoral dan kebutuhan kultur yang direkomendasikan Musyda DPD IMM 
DIY ketika itu. Wujud konkrit dari Pemekaran itu adalah IMM DIY terdiri dari 5 Cabang, 
yakni 1). Cabang UAD yang terdiri dari UAD dan kampus yang ada di wilayah kota 
Jogja  timur,2).  Cabang  Kota  Jogjakarta,  yang  terdiri  dari  AKBID  dan  STAIN  dan 
kampus-kapus yang ada di wilayah Kota Jogjakarta bagian tengah dan barat.3) Cabang 
UMY yang terdiri dari UMY dan UNWAMA dan kampus-kampus yang ada di Bantul,4) 
Cabang IAIN yang terdiri  dari  komisariat  IAIN dan kampus-kampus  yang berada  di 
wilayah Sleman Timur. 5) Cabang Sleman, yang terdiri dari kampus UGM dan UNY dan 
kampus-kampus di Sleman wilayah utara.

Rekomendasi  Musyda  itu  menjadi  pertimbangan  IMM  Kota  Jogjakarta  yang 
ketika  itu  dipimpin  oleh  Immawan  Gintoro  dengan  sekretaris  Immawan  Bara  Cita 
Mahendra untuk melakukan pemekaran. Alasannya dengan jumlah 17  komisariat bagi 
Cabang Kota Jogjakarta ketika itu sangat tidak mungkin mencapai dinamisasi organisasi. 
Pertimbangannya adalah, pertama, jumlah komisariat yang demikian dengan jarak agak 
berjauhan menyulitkan konsolidasi gerakan, baik dalam hal koordinasi organisasi ; rapat, 
pelantikan,  dll  maupun  dalam  proses  penguatan  kader.  Kaderisasi  tidak  dapat 
dimaksimalkan mengingat kekuatan sudah terkuras dalam hal koordinasi semata. Kedua, 
kondisi  jumlah komisariat  yang banyak itu diperparah oleh kondisi internal pimpinan 
cabang  sendiri.  Sudah  menjadi  tradisi  bahwa  transfer  kader  ke  cabang  pasca 
komisariat/korkom ketika itu  tidak mudah. Sangat sulit mengajak kader yang sudah tidak 
aktif  lagi  di  komisariat  untuk  melanjutkan  perjuangannya  ke  Cabang.  Dalam 
perjalanannya internal pimpinan cabang hanya segelintir orang – bahkan periode terakhir 
pimpinan  cabang  tinggal  2  orang-  yang  mengurusi  17  komisariat  dengan  berbagai 
kompleksitas permasalahannya. Ketiga, dengan kondisi demikian, sangat tidak mungkin 
mengharapkan IMM dapat melakukan ekspansi dan penyebarluasan sayap kekuatan ke 
kampus  lain  atau  menambah  komisarait  untuk  dalam  rangka  mengantispasi  kelesuan 
gerakan. Ketidakmampuan melakukan ekspansi ke luar itulah menjadikan gerakan IMM 
di tengah konfigurasi  gerakan IMM Jogjakarta  mandeg dan tidak memiliki  kontribusi 



signifikan. Dengan kondisi internal Cabang yang sangat terbatas itu, agenda memperluas 
jaringan  sudah  tidak  tergarap  mengingat  kekuatan  terkonsentrasi  dalam  konsolidasi 
Internal.

Dengan pertimbangan itulah maka di akhir kepemimpinan Gintoro, tepatnya pada 
Musycab pada tanggal 25-26 Januari 2003 di aula kampus 1 UMY mulailah digagas ide 
pemekaran  Cabang  Kota  Jogjakarta.  Dinamika  forum cukup  panas  mengingat  terjadi 
polarisasi kekuatan antara Pro dan Kontra pemekaran. Adalah kawan-kawan UAD yang 
paling ngotot menghendaki pemekaran mengingat mereka selama ini merasa terdzolimi 
dengan kondisi cabang ketika itu. Mereka selama ini merasa tidak pernah diperhatikan – 
mengingat personal pimpinan cabang dari UAD ketika itu sudah tidak ada yang aktif 
lagi- karena cabang Kota didominasi oleh kekuatan UMY. Di sisi lain, lewat Immawan 
Irvan Mawardi selaku Ketua Umum Korkom UMY ketika menghendaki  forum untuk 
mempertimbangkan  secermat-cermatnya  ide  pemekaran  itu.  Kawan-kawan  UMY 
mengkhawatirkan ide pemekaran hanya ekspresi kekecewaan saja tanpa diiringi kesiapan 
struktur  dan  infrastrukur  organisasi  yang  memadai.  Forum  sempat  mengabaikan  ide 
pemekaran, akan tetapi kembali menguat karena UAD tetap ngotot dan akhirnya setelah 
berkompromi  akhirnya  disepakati  Pemekaran  Cabang  Kota  dengan  format  2  Cabang 
yakni  Cabang Kota  Timur  yang terdiri  dari  UAD dan STAIN  (pada  perkembangan 
selanjutnya berdiri komisariat Akprind) dan Cabang Kota Barat yang terdiri dari UMY, 
AKBID dan Unwama. Pada hari itu juga terpilih ketua umum masing-masing Cabang. 
Untuk cabang Kota timur terpilih  Immawan Mufti  Hakim dari  UAD komisariat  PSH 
(Pendidikan, Sastra dan Hukum ) mahasiswa fakultas Hukum. Sementara Cabang Kota 
Barat  terpilih  Irvan Mawardi,  mahasiswa fakultas  hukum UMY yang ketika  itu  juga 
masih menjabat ketua umum Korkom UMY periode 2002/2003.

Pada  perkembangan  selanjutnya,  masing-masing  Cabang  mengganti  nama 
cabangnya.  Cabang  Timur  menggunakan  nama  Cabang  Ahmad  Dahlan  (Ketua  PP 
Muhammadiyah pertama), dengan demikian Cabang Barat menggunakan nama Cabang 
AR Fachrudin (Ketua PP yang paling lama dan menyejarah).  Namun Cabang Ahmad 
Dahlan  setelah  sowan  ke  Bu  Djazman  (Istri  pak  Djazman,  pendiri  IMM),  mereka 
mengganti dengan nama Cabang Djazman Al Kindi.

Tidak demikian halnya dengan Cabang Barat, tetap menggunakan IMM Cabang 
AR  Fachrudin,  karena  sudah  cukup  berkharisma,  begitu  Immawan  Irvan  Maawardi 
berucap ketika itu. Untuk mengisi kekosongan ketua umum Korkom UMY, maka dipilih 
Immawan Dewi Nadhipah yang ketika itu menjadi wakil ketua korkom untuk menjadi Pjs 
ketua umum Korkom UMY sampai akhir periode mengingat ketika masih tersisa 3 bulan 
masa kerja.  Pada awal  kepemimpinan   IMM Cabang AR Fachrudin  Kota Jogjakarta, 
susunan  pengurus  masih  belum  lengkap  karena  keterbatasan  personal,  selengkapnya 
pengurus yang dilantik oleh IMM DPD (Immawan Muzi dan Immawan Mutiullah) pada 
tanggal 25 februari 2003 di Aula PP Muhammadiyah, Jl KHA Dahlan;

Ketua Umum : Irvan Mawardi (UMY)
Sekretaris Umum : Nurcholis Hakim (UMY)
Bendahara : Nilawati  (AKBID/STKIKES)

Kabid Organisasi : Herawaini (UNWAMA)
Kabid Kader : Darwiatik Sabista (UMY)
Kabid Hikmah : Arif Zaini (UNWAMA)







Kabid Jaringan/Sosek : Khotibudin (UMY)
Kabid Immawati : Eslis (AKBID)
Kabid Iptek : masih kosong 

Sekbid Organisasi : Nurlia Dian Paramita (UMY)
Sekbid Kader : Irwanto (UNWAMA)
Sekbid Hikmah : Syafrudin (UMY)
Sekbid Jaringan/Sosek : Johan Maulana (UMY)
Sekbid Immawati : Fitrianingsih (UMY)

Di akhir periode 2003/2004, karena banyak yang mengundurkan diri, cabang telah 
melakukan reshuffle, maka yang resmi sebagai pengurus ketika LPJ Musycab I  pada 
tanggal 18 April 2004 di Pusbang Kaliurang, susunannya sebagai berikut;

Ketua Umum : Irvan Mawardi (UMY)
Sekretaris Umum : Nurcholis Hakim (UMY)
Bendahara : Nilawati  (AKBID/STKIKES)

Kabid Organisasi : Nurlia Dian Paramita (UMY) 
Kabid Kader : Darwiatik Sabista (UMY)
Kabid Hikmah : Arif Zaini (UNWAMA)
Kabid Jaringan/Sosek : Khotibudin (UMY)
Kabid Immawati : Eslis (AKBID)
Kabid Iptek : masih kosong
Korps Instruktur : Taufiqurrahman (UMY)

Sekbid Organisasi : 
Sekbid Kader : Irwanto (UNWAMA)
Sekbid Hikmah :  
Sekbid Jaringan/Sosek : Johan Maulana (UMY)
Sekbid Immawati : Dewi Nadhipah (UMY)


