
  



 

 

No urut  : 1 

Nama   : Afra Arwinda 

Asal Komisariat : PK IMM FAI UMY 

Motto   : Tetaplah bersyukur dengan segala kerendahan hati 

Visi  

Menjadikan Seni, Budaya dan Olahraga sebagai Ranah Dakwah IMM 

Misi  

1. Integrasi nilai IMM dalam ranah seni, budaya dan olahraga  

2. Implementasi nilai IMM sebagai aktualisasi gerakan IMM AR Fakhruddin 

  



IMM sebagai Gerakan Dakwah  

Afra Arwinda  

 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam upaya menjalankan fungsinya memiliki dua 

ranah,  yaitu perkaderan dan gerakan sosial. Akan tetapi, dalam perjalanannya IMM tidak 

bisa berhenti  pada aspek formalitas belaka. Diperlukan aspek kultural yang bisa mendukung 

bahkan menjadi  gerakan alternatif. Proses internalisasi nilai ideologi juga bisa dilakukan 

dengan penyaluran  minat dan bakat kesenian, kebudayaan serta keolahragaan.   

Seni sendiri merupakan suatu bentuk penciptaan karya (creative porcess) menjadi 

tumpuan  utama memberikan arah sasaran suatu karya yang akan di bawa yang didukung oleh 

rasa dan  karsa sebagai pengoptimalan tujuan penciptaannya. Budaya juga merupakan suatu 

cara hidup  yang berkembang dan dimiliki oleh sekolompok orang yang kemudian diwariskan 

kepada  generasi selanjutnya dan akan terus terjaga dalam waktu yang lama, bahkan dapat 

menajdi punah  karena suatu alasan tertentu. Olahraga merupakan proses pendidikan yang 

memanfaatkan  aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas 

individu, baik dalam hal  fisik, mental maupun emosional. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

AR Fakhruddin hari ini  memandang permasalahan seni, budaya dan olahraga sebagai hal 

yang sepele dan sederhana.  Potensi yang dimiliki kader pada akhirnya tidak terealisasi 

dengan baik. Padahal sebagai  organisasi yang baik, perlu untuk menggunakan segala aspek 

yang kiranya bermanfaat bagi  pengembangan organisasi kedepannya.  

Terdapat beberapa permasalahan yang mungkin menjadi tanggung jawab bersama 

dalam  pengupayaan aktualisasi nilai kreativitas seni budaya dan olahraga seperti kurang 

optimalnya  gerakan seni budaya, kurang teraplikasinya peran seni budaya sebagai ladang 

dakwah dan  kurangnya penguatan potensi kader dalam mendukung eksistensi gerakan. Maka 

dari itu, melihat  dari problematika yang ada, perlu adanya upaya sebagai pengembangan 

organisasi.   

 

Muhammadiyah Memandang Seni Budaya   

Pada kehidupan yang sudah menapaki perkembangan di era digital ini, tentu masyarakat 

dapat  semakin mudah untuk mengakses media dan beberapa produk yang dikeluarkan. Hal 

itu menjadi  tantangan tersendiri bagi umat muslim, khususnya para generasi muda. Realita 

yang terjadi pada masa kini adalah, tidak sedikit dari beberapa kalangan yang mengharamkan 

berbagai seni budaya  karena menurutnya tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip-

prinsip ajaran Islam.  



Singkatnya, dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah terdapat point 

yang  menjelaskan mengenai seni dan budaya bahwa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan 

dalam  diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah Swt yang harus 

dipelihara  dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Sesuai 

dengan Al-Qur’an  Surat Ali Imran ayat 14:  

 

َمِة َواْْلَْنعَاِم   ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهٰوِت ِمَن الن َِسۤاِء َواْلبَنِْيَن َواْلقَنَاِطْيِر اْلُمقَْنَطَرةِ ِمَن الذَّ َهِب َواْلِفضَّ

ُ ِعْندَٗه ُحْسُن اْلَمٰابِ   َواْلَحْرِث ۗ ٰذِلَك َمتَاعُ اْلَحٰيوةِ الدُّْنيَا َۗوّٰللاه

 

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, 

yaitu:  wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, 

binatang binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 

Allah-lah  tempat kembali yang baik (surga).”  

 

Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional ke-22 di Tarjih tahun 1995 bahwa karya 

seni  hukumnya mubah (boleh) sepanjang tidak mengarah pada fasad (kerusakan), dlarar 

(bahaya),  isyyan (pelanggaran) dan ba. 'id' anillah (jauh dari Tuhan); maka pengembangan 

kehidupan seni  dan budaya di Muhammadiyah harus sesuai dengan etika atau standar Islam 

yang berpedoman  pada Tarjih. Keputusan Tarjih Munas tidak menyebutkan seni budaya apa 

yang bisa dinikmati  atau dihayati warga Muhammadiyah. Semuanya diserahkan kepada 

kecenderungan masing-masing individu atau komunitas dalam organisasi tersebut selama 

tidak mendekati hal-hal di  atas. 

 

Seni Budaya sebagai Gerakan Dakwah  

Pada kehidupan di era globalisasi saat ini, generasi muda yang seharusnya menjadi 

penerus  bangsa dalam berdakwah, justru sedang mengalami krisis akhlak karena adanya 

pengaruh luar  yang tanpa disadari membuat manusia jauh dari agama. Melihat fenomena 

tersebutlah, perlu  adanya pendekatan seni dan budaya Islam sebagai benteng bagi para 

generasi muda dari adanya  pengaruh budaya luar. 

Jika melihat historis perjalanan dakwah, maka tidak akan lepas dari perjuangan para wali 

songo  dalam menyebarkan dakwahnya. Banyak sekali cara atau metode yang diajarkan dari 

para  walisongo, salah satunya pertunjukan wayang. Dahulu, masyarakat sangat meyakini 

dengan  adanya pertunjukan wayang tersebut akan terhindar dari bencana. Namun, peran wali 

songo  akhirnya hadir untuk berdakwah kepada masyarakat dengan menyampaikan ajaran 

dan nilai-nilai  Islam melalui pertunjukan wayangnya. Selain itu juga, K.H Ahmad Dahlan 



pun dalam  memperjuangkan dakwah Muhammadiyah untuk membangun mayarakat Islam 

tak lepas dari  seni dan budaya tanpa menghilangkan kultur budaya yang dibawa oleh 

leluhur.   

Melihat dari fenomena yang terjadi pada saat ini, dakwah melalui tindakan atau bil hal 

tentu  menjadi upaya utama penguatan dakwah seni budaya yang dilakukan oleh 

Muhammadiyah. Di  era digital ini, banyak sekali pendekatan-pendekatan yang bisa 

diupayakan melalui musik, tari,  puisi dan media-media lainnya.  

 

IMM sebagai Sarana Aktualisasi Kreativitas Seni Budaya  

Melihat dari adanya berbagai permasalahan yang ada saat ini dan mengingat dari tujuan 

IMM  sendiri yaitu “mengusahakan terbentuknya akademisi muslim yang berakhlak mulia 

dalam  rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, maka Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

AR  Fakhruddin perlu adanya sarana sebagai aktualisasi kreativitas kader dalam menyalurkan 

seni  budaya.  

Seperti yang sudah dijelaskan, dengan adanya fenomena saat ini yaitu krisis akhlak. 

Selain itu,  juga banyak dari kalangan generasi muda yang sudah lupa dengan adanya budaya 

yang dibawa  oleh leluhur, maka perlu juga adanya kajian-kajian yang didalamnya membahas 

mengenai  sejarah kebudayaan. Tidak hanya sampai dengan pemahaman melalui kajian saja, 

namun  implementasi yang didapat dari kajian kebudayaan juga harus dipraktekkan. Hal 

tersebut sebagai  wadah pengelolaan potensi kader sebagai pengembangan minat dan bakat 

namun tak lepas dari  nilai-nilai ke IMM an. Sangat banyak metode-metode seni budaya yang 

dapat disajikan dan  dinikmati oleh kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa seperti 

terbentuknya suatu majelis  atau langgar seni sebagai sarana pembelajaran sekaligus kajian 

kebudayaan, pembentukan tim  musik dengan melantunkan syai-syair lagu yang memiliki 

pesan tertentu, pembacaan puisi yang  didalamnya mengandung makna tersirat, dan 

pengadaan kelas tari yang saat ini sangat perlu dikembangkan karena minimnya wadah 

pengembangan bagi kader. Selain dari pada sebagai  pengembangan minat dan bakat, dengan 

adanya hal-hal yang sudah disebutkan, pengadaan  kegiatan tersebut juga dapat dijadikan 

sebagai pengoptimalan gerakan seni budaya berbasis  media sebagai pendukung eksistensi 

gerakan.  

  



 

 

No urut   : 2 

Nama   : Difa Musaqif Ulhaq 

Asal komisariat : PK MM FEB UMY 

Motto   : Sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik  

- Pandji Praciwaksono 

Visi 

 Membangun perkaderan kreatif serta membentuk mentalitas kader seuai dengan 

nilai ikatan dan mengembangkan isu digital sebagai arah pergerakkan ikatan 

Misi 

1. Mengembangkan sistem perkaderan yang dinamis dan solutif  

2. Memanfaatkan media kreatif dalam menggerakkan perkaderan  

3. Menguatkan mentalitas kader-kader dalam ber IMM 

4. Memanfaatkan media kreatif dalam menggaungkan isu sosial 

  



Narasi Gagasan Perkaderan 

 

A. Perkaderan  

Perkaderan merupakan sebuah pondasi pergerakan. Perkaderan dibutuhkan 

guna  melanjutkan semangat juang pergerakkan dan menyebarkan nilai-

nilai  kebermaanfaatan. Perkaderan merupakan hal yang fundamental dalam 

bagaimana  memebntuk wajah baru arah gunu mencapai tujuan pergerakkan. 

Makanya  perkaderan adalah langkah awal dalam proses menanamkan 

sekaligus  mengembangkan nilai-nilai dalam tubuh kader. Sebagai aset organisasi 

dalam  sebuah roda pergerakkan   

Perkaderan merupakan upaya pengelolaan kader yang dimaksudkan 

guna  membentuk kader yang berkualitas. Perkaderan dalam IMM diharapkan 

mampu  mentransformasikan kader yang kemudian di aktualisasikan dalam tiga lahan 

yaitu  : kader umat, kader bangsa dan kader persyarikatan. Maka dari itu perlunya 

sebuah  sistem pengelolaan sehingga perkaderan bisa memenuh target dan tujuan 

yang  diinginkan  

 

Urgensi Perkaderan  

Perkaderan hari ini, menuai berbagai permasalahan yang di pengaruhi oleh  beberapa 

faktor, yang meliputi faktor eksternal dan internal. Beberapa diantaranya  adalah :  

1. Perkembangan zaman  

Perkembangan zaman menjadi salah satu faktor eksternal yang  mempengaruhi 

perkaderan hari ini. Perkembangan zaman yang  memunculkan wujud peradaban baru 

sehingga menghasilkan suatu corak gaya hidup baru masa kini. Yang menjadi efek dari 

hal ini adalah dimana  generasi zaman sekarang memiliki karakteristik baru yang 

tentunya menjadi  tantangan baru dalam rangka menjalankan perkaderan. Salah satu 

karakter  generasi zaman sekarang adalah mereka memiliki ide dan kreativitas 

tinggi, namun saat diberi sedikit tekanan mereka mudah hancur, fenomena ini bis  akita 

kenal dengan istilah generasi strawberry. Titik lemahnya adalah  mentalitas yang dimiliki 

kader-kader hari ini yang bisa di bilang tidak  memiliki ketahanan yang kuat.   

2. Efek Pandemi  

Berakhirnya pandemi covid 19 adalah salah satu faktor eksternal lain 

yang  mempengaruhi perjalanan perkaderan. Perkaderan kita hari ini masih 

belum  terlalu maksimal dalam menanggulangi efek yang ditimbulkan oleh  pandemi 

khususnya dalam hal perkaderan. Salah satu efeknya adalah  adanya sedikit perbedaan 



yang di rasa kader-kader online atau yang  menjalani beberapa masa perkaderan secara 

online dengan kader-kader  yang sebelumnya. Perbedaannya adalah kader-kader yang 

online cenderung  belum terbentuk mentalitasnya dalam ber-organisasi. Dan bisa dilihat 

dari  segi kuantitas Kader-kader yang dimiliki. Masalah lain efek pandemi ini  juga 

menimbulkan kemunduran periodesasi dalam sebuah kepemimpinan,  dar segi 

perkaderan hal ini berdampak pada penyusaian rancangan rancangan perkaderan yang di 

bangun dalam satu periode kedepan.  

3. Sistem pengelolaan perkaderan  

Dan faktor ketiga yang mempengaruhi perkaderan berasal dari sistem  pengelolaan 

perkaderan itu sendiri. Hal ini menjadi faktor internal dalam  tubuh iktan. Sistem 

pengelolaan perkaderan hari ini masih cenderung  mengadopsi sistem-sistem 

sebelumnya. Perkaderan hari ini semestinya bisa  bersifat lebih dinamis khususnya guna 

beradaptasi dengan zaman.  Perkaderan hari ini perlu menemukan formula baru dan 

kreatif tentang  bagaimana cara mengkader kader-kader generasi zaman sekarang.  

 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi perkaderan tersebut, pada akhirnya  berimbas 

gambaran kader-kader hari ini. Dilihat dari segi kulaitas kader kita hari  ini masih banyak 

kader-kader yang ber-mentalitas IMM dan ber-pemikiran IMM  sebagaimana imbas dari 

kurang maksimalnya upaya pengelolaan perkaderan pasca pandemi. Konkritnya adalah 

beberapa kader masih belum terbentuk ghirahnya  dalam berjuang di IMM, dan juga sedikit 

menurunnya kader-kader yang kritis.  

 

B. Gerakan sosial  

Sebagai sebuah organisasi pergerakkan, sudah semestinya memiliki rasa 

tanggap  dan peka terhadap permasalahan dan isu sosial yang ada. Isu sosial adalah 

sebuah  keresahan yang ada di dalam tatanan. Perlunya IMM memiliki sebuah isu 

sosial  adalah untuk menggali sebuah permasalahan sosial sehingga mampu 

mewujudkan  poerubahan di lingkungan sosial IMM. Maka dari itu isu sosial harus 

mampu  menjadi ikhtiar dalam arah pergerakkan.  

Dari sini pentingnya melatih kesadaran sosial pada tubuh kader sebagai tahap 

awal  pergerakkan sosial. Pembetunkkan kader-kader yang kritis dan logis yang 

pada  akhirnya mampu membekua dan menggali kersahan yang ada dalam tatanan 

sosial.  Kemudian perlunya pengelolaan pengkajian isu sebagai pematangan 

dan  pengembangan terkaitb kerserahan atau isu yang diangkat. Dan dada 



akhirnya  adalah pengkajian isu sosial mampu di aktualisasikan ikatan dalam 

ikhtiar  mempengaruhi tatanan sosial di ranah ikatan.   

 

C. Rancangan dan arah gerak  

Dari beberapa pemaparan tersebut maka terbesitlah sebuah ide dalam 

ikhtiar  membangun dan melanjutkan perjuangan ikatan ke depan. Yaitu 

mewujudkan  perkaderan yang kreatif guna menanamkan mentalitas ber-IMM pada 

tubuh kader  dan memanfaatkan isu literasi digital sebagai arah gerak ikatan.  

 

Perkaderan kreatif  

Perkaderan kreatif yang saya gagskan disini adalah perkaderan mampu 

menemukan  metode kreatif yang menyesuaikan kondisi generasi dalam mengawal proses 

setiap  kader. Dalam hal ini perkaderan, mampu mengetahui atau mengenal karakteristik  

kader, sehingga dalam menjalankan perkaderan kader-kader tersebut akan merasa  nyaman.   

 

Literasi digital  

Isu literasi digital menjadi isu yang perlu kita perjatikan di zaman serba informasi  ini. 

Isu literasi digital juga bisa menjadi penanggulan akan masalah terkait  minimnya literasi 

pada diri kader. 

 

  



 

 

No urut  : 3 

Nama   : Salikhak Dewi Palupi 

Asal komisariat : PK IMM FP UMY 

Motto   : Keberuntungan menaungi keberanian 

Visi 

 Memanifestasikan Ideologi IMM sebagai Basis Gerakan Sosial PC IMM AR 

Fakhruddin di Kota Yogyakarta. 

Misi 

1. Memperkuat ideologi sebagai landasan juang kader  

2. Mengintegrasikan komunikasi isu strategis antara komisariat dan PC IMM AR 

Fakhruddin  

3. Mengorbitkan kader untuk peka dan menyikapi permasalahan yang ada khususnya 

di Kota Yogyakarta 

 

  



Manifestasi Ideologi sebagai Basis Gerakan Sosial  

PC IMM AR Fakhruddin di Kota Yogyakarta 

 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang 

bergerak di ranah mahasiswa dengan tujuan mengusahakan terbentuknya akademisi islam 

yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Di usianya yang kini 

sudah lebih dari setengah abad, ideologi IMM masih terus menjadi bahan diskusi yang selalu 

digaung-gaungkan oleh para kadernya. Menjadi bagian dari ikatan mahasiswa 

Muhammadiyah artinya setiap kader wajib memiliki sikap religius, intelektualis, dan humanis 

serta kemudian menerapkan sikap-sikap tersebut dalam lingkup berorganisasi dan 

bermasyarakat, baik masyarakat di lingkungan kampus maupun di lingkungan bernegara. 

Dewasa ini, tidak sedikit dari kader IMM khususnya di lingkup PC IMM AR Fakhruddin 

Kota Yogyakarta mengalami degradasi ideologi. Maksudnya ialah, banyak dari kader IMM 

yang tidak mencerminkan sikap religius, intelektualis, maupun humanis. Contoh nyata yang 

masih selalu terjadi yaitu ketika waktu sholat tiba, sering kali kader-kader menunda waktu 

untuk melaksanakan panggilan wajib ini padahal dia tidak sedang memiliki urgensi. Atau dari 

segi intelektual, mengendurnya budaya trias literasi (membaca, menulis, dan berdiskusi) 

sehingga banyak kader yang tidak memiliki cukup wawasan terutama  dalam bidang studinya 

maupun bidang-bidang lain yang menyebabkan hilangnya kader-kader yang 

kritis.  Kemudian dari sisi humanis, banyak sekali kader masih memiliki sifat egosentrisme 

terhadap lingkungan sekitar. Padahal salah satu tanggung jawab mahasiswa yaitu 

memberikan dampak terhadap lingkungannya. Artinya mahasiswa memiliki tugas dalam 

sosial masyarakat di sekitar mereka. 

Idologi sebagai basis diartikan sebagai pondasi kader untuk bergerak dan memberikan 

dampak untuk orang lain. Memiliki pondasi religiusitas, intelektualitas, dan humanistas yang 

berlandaskan Al-Qur’an As-sunnah membawa gerakan bertujuan yang lebih terarah. Gerakan 

social merupakan gerakan yang dilakukan secara bersama-sama atau kolektif untuk mencapai 

suatu tujuan dan menjadikan tujuan tersebut sebagai citaa-cita bersama. Gerakan social 

muncul dari keresahan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan tuntutan terhadap 

kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Dengan idiologi, gerakan 

social tersebut memiliki strategi perubahan yang lebih memiliki dasar terhadap tujuan 

bersama. 

Seperti uraian diatas, gerakan social berbasis pada keresahan masyarakat terhadap 

kebijakan yang tidak adil menjadi fokusan isu yang harus digarap. Disisi lain gerakan social 

merupakan gerakan kolektif, terorganisir, dan terarah menjadikan gerakan social sebagai 



gerakan yang efektif untuk menggarap isu isu masyarakat. Menurut Tarrow (1998) gerakan 

social adalah politik perlawanan rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok yang 

lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan 

pihak-pihak lawan lainnya.  

Contoh isu yang sangat dekat dengan masyarakat Jogja saat ini adalah isu krisis air 

akibat pembangunan Gedung, hotel-hotel, dan bangunan lainnya. Air merupakan satu dianta 

kebutuhan lainnya untuk berlangsungnya kehidupan khususnya manusia. Air merupakan 

sumber daya alam yang berguna bagi seluruh kehidupan sehingga dapat dikatakan air 

merupakan sumber kehidupan bumi, dimana kebutuhan terus meningkat dari waktu ke waktu 

seiring bertumbuhnya jumlah penduduk Indonesia dan duia. Kekurangan air dapat 

menmbulkan kekeringan dan berdampak terhadap keberlangsungan hidup manusia. Misal 

adanya kekeringan yang melanda maka pasokan sumber makanan manusia akan menurun 

akibat gagal panen atau berdampak langsung terhadap kebutuhan air manusia. Atau kelebihan 

air juga berdampak buruk pada kehidupan manusia seperti banjir dan lainnya. Sebagaimana 

diketahui, bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia masih terkonsentasi di Pulau Jawa (58%) 

sedangkan lainnya tersebar di pulai lainnya. Hal ini mengakibatkan kebutuhan air di Pulau 

Jawa lebih tinggi disbanding pulai lainnya. Sehubung dengan itu, air sebagai seumber daya 

alam strategis perlu dikelola secara baik, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk seperti 

kekurangan air untuk kebutuhan masyarakat. Sebagaimana pada undang undang Republi 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, pasal 4 telah ditekankan bahwa 

sumber daya air memiliki fungsi social, lingkungan hidup, dan ekonomi yang 

diselelngggarakan serta diwujudkan secara selaras. 

Kebutuhan air tidak hanya disebabkan factor pertumbuhan jumlah penduduk saja, 

meliankan iar juga digunakan dalam kegiatan industri dan pertanian. Meningkatnya 

pendapatan masyarakat dan pembangunan di segala bidang menuntut kebutuhan air yang 

terus meningkat. Hal tersebut mengakibatkan ketersediaan air berkurang sehingga muncul 

krisis air. Pembangunan hotel misalnya, dengan adanya hotel maka kebutuhan air untuk 

Gedung tersebut tentunya berdapak terhadap air disekitanya. Tanpa danya batasan 

penggunaan air perharinya mengakibatkan manajemen penggunaan air yang buruk berdapak 

terhadap air di pemukiman warga. Kota Jogja menjadi salah satu kota pariwisata yang 

terdapat banyak hotel diantara pemukiman warga. Penggunaan air untuk memenuhi 

kebutuhan air hotel di Kota Jogja mengakibatkan debit sumber air disekitar hotel yaitu 

pemukiman warga menurun pertahunnya. Akibatnya warga diharuskan untuk memperdalam 

sumber air (sumur) mereka demi memenuhi kebutuhan air perharinya. 



Berdasarkan data Unicef 2010, hanya 89 dari total penduduk perkotaan di Indonesia 

yang telah mendapatkan peningkatan akses ke sumber air minum. Pada tahun 2020, 

kebutuhan air bersih dipulau Jawa diperkirakan mencapai 38 miliar meter kubik per-tahun 

dengan pupulasi kurang lebih 40 juta jiwa dan tingkat perekonomian yang tumbuh 4-

5%.  Dari data tersebut Kota Jogja termasuk kota yang paling dikhawatirkan pada isu krisis 

air bersih. Dengan fakta yang sudah dijabarkan, disadari atau tidak isu tersebut menjadi 

sebuah keresahan masyarakat Jogja yang harus digarap dalam gerakan soasial. 

Mengacu pada salah satu nilai ikatan yaitu humanitas atau kemasyarakatan, kader IMM 

menjadi salah satu ujung tombak dari inisiator perubahan di masyarakat. Isu diatas 

merupakan isu gerakan social yang bisa dijadikan salah satu bentuk gerakan kader di 

masyarakat Kota Jogja. Dengan adanya isu social yang dibawa dalam gerakan perkaderan 

tentunya akan melengkapi gerakan kader sebagai ladang beramal untuk bekal di akhirat kelak 

sebagai perwujudan nilai religiusitas serta intelektualitas sebagai proses bertambahnya ilmu 

dan wawasan social kader di masyarakat sewaktu menggarap isu tersebut. Harapannya ilmu 

yang telah didapat di bangku perkuliahan dan komisariat dapat menjadi ilmu yang bermanfaat 

untuk masyarakat luas sebagaimana arti dan fungsi mahasiswa itu sendiri. 

  



 

 

No urut  : 4 

Nama   : Arina Zahrotannisa 

Asal komisariat : PK MM FAI UMY 

Motto   :  احغظ  للا  يحفظك 

Visi  

Mengusahakan Sinergitas Organisasi dan Gerakan IMM. 

Misi  

1. Optimalisasi peran IMM di dalam (internal) maupun di diluar (eksternal)  

2. Penguatan peran bidang lewat pembentukan silabus  

3. Pemaksimalan evaluasi gerakan 

 

  



Sinergitas Organisasi dan Gerakan IMM  

Oleh: Arina Zahrotannisa  

 

Keselarasan Gerakan IMM  

Salah satu identitas dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah bahwa IMM  adalah 

organisasi kader yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan  kemahasiswaan 

dalam rangka mencapai tujuan muhammadiyah. Adapun tujuan dari IMM  sendiri yakni 

“mengusahakan terbentuknya akdemisi islam yang berakhlak mulia dalam  rangka 

tercapainya tujuan Muhammadiyah” dimana disini terlihat ada dua peran pokok 

yang  dimiliki oleh IMM yakni pada Gerakan Kaderisasi dan Gerakan Sosial. Kedua gerakan 

ini  sejatinya harus dibawa IMM sampai kepada tahap keselarasan dan kesinambungan, 

karena  kedua gerakan ini pada hakikatnya saling berkaitan satu sama lain. 

Namun, seringkali dalam realitanya, kedua gerakan ini bergerak masing-masing 

tanpa  ada keselarasan. Misalnya perkaderan dilimpahkan kepada bidang kader dan 

dalam  melaksanakan gerakan sosial dilimpahkan kepada bidang Sosial dan 

Pemberdayaan  Masyarakat. Padahal, dalam melaksanakan kedua gerakan ini, kita sebagai 

kader IMM harus  paham bahwa IMM sebagai bagian dari gerakan perkaderan dalam 

muhammadiyah diarahkan  kepada terbentuknya kader yang siap berkembang sesuai 

keterampilannya serta mendapat  pemahaman mengenai nilai-nilai perjuangan dan ideologi 

dari IMM sebagai organisasi otonom  Muhammadiyah. Baru kemudian ketika pengembangan 

Sumber Daya Manusia (kader) di IMM  berhasil dilakukan dengan baik, kader akan mampu 

mengaktualisasikan hasil dari yang ia dapat  kepada persyarikatan, umat dan bangsa yang 

tentunya bisa dilakukan lewat pelaksanaan  gerakan-gerakan sosial. Hal ini juga sudah 

dicantumkan dalam Sistem Perkaderan IMM (SPI)  dimana disebutkan bahwa perkaderan 

IMM diarahkan kepada terbentuknya kader yang siap  berkembang sesuai dengan spesifikasi 

profesi yang ditekuninya secara kritis, logis terampil,  dinamis dan utuh serta berakhlak 

mulia, yang kemudian ditransformasikan kepada wilayah  persyarikatan, umat dan bangsa.   

Maka kemudian terdapat komponen dan jenjang perkaderan IMM dalam SPI, 

yakni  Perkaderan utama dan pendukung. Perkaderan utama diadakan sebagai sarana utama 

dalam  mendasari kader dengan internalisasi ideologi dan tanggungjawab perkaderan utama 

ialah  Pimpinan di setiap masing-masing jenjang. Selain itu terdapat perkaderan pendukung 

yang  dilaksanakan untuk meningkatkan potensi kader dan mampu membantu menjawab 

persoalan yang ada di pimpinan masing-masing dimana tanggungjawab pelaksanaannya 

diserahkan  kepada masing-masing bidang dalam mengadakan kegiatan atau agendanya. PC 



IMM AR  Fakhruddin hendaknya memahamkan lebih lanjut terkait dengan keselarasakan 

kedua gerakan  IMM ini.   

 

Pemantau Kualitas SDM (Kader) dalam Organisasi (IMM AR Fakhruddin) 

Keberhasilan organisasi biasanya ditentukan atau dilihat lewat kemampuannya 

untuk  mengelola kualitas Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh organisasi 

tersebut. IMM  sebagai organisasi yang menyatakan dirinya sebagai organisasi perkaderan 

memang harus  melakukan optimalisasi atau pemaksimalan sumber daya ketika sedang 

melakukan perkaderan  guna terbentuknya kader yang dapat menjawab tantangan zaman dan 

bermanfaat baik bagi  IMM sendiri, persyarikatan Muhammadiyah, maupun masyarakat. 

Maka dari itu PC IMM AR  Fakhruddin hendaknya mengajak lagi para kedernya untuk 

memahami poin-poin dalam enam  penegasan IMM diantaranya mengenai IMM adalah 

gerakan mahasiswa islam (poin pertama)  dan kepribadian Muhammadiyah adalah landasan 

perjuangan IMM (poin kedua) bukan hanya  berakhir menjadi sebuah penegasan semata. 

Namun benar-benar harus dilaksanakan dengan  sungguh-sungguh, karena jika seluruh kader 

dalam berjuang dan berorganisasi berpegang  kepada keduanya, dapat dipastikan bahwa 

segala permasalahan di dalam IMM AR Fakhruddin  sebagai suatu organisasi pasti dapat 

ditangani dengan baik.  

Adapun terkait dengan kualitas SDM (kader) ini sebenarnya bisa dilihat atau 

dipantau  secara gamblang lewat sudah sejauh mana keilmuan dan peran-peran kader IMM 

dalam  mencapai tujuan IMM. Selain itu, karya-karya atau ide gerakan yang dilakukan kader 

untuk  organisasi—dalam arti struktural, dan untuk ranah juang IMM—keagamaan, 

kemahasiswaan  dan kemasyarakatan, perlu diabadikan atau direkam dalam sebuah database. 

Database sendiri  memiliki pengertian sekumpulan data yang disusun sedemikian rupa 

dengan ketentuan dan  aturan tertentu yang saling berelasi sehingga memudahkan pengguna 

dalam mengelola dan  memperoleh infomasi.  

Dalam praktiknya, database dalam IMM (re:biasa disebut rekam kader) hanya 

dimiliki  oleh bidang kader, itupun format untuk setiap komisariat akan berbeda. Padahal, 

perlu adanya  database utuh, yang tidak hanya berisi penilaian yang dilakukan oleh bidang 

kader dalam setiap  proses perkaderannya namun juga segala rekam jejak kader, prestasi dan 

data diri kader. Ini  berguna jika nantinya diterapkan oleh PC IPM AR Fakhruddin di setiap 

ranah komisariat  sebagai salah satu bentuk pengawalan dalam pengelolaan organisasi 

terkhusus dalam aspek  



sumber daya manusianya. Evaluasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan masing-

masing  bidang pun jadi akan lebih mudah dikarenakan lewat database ini akan terlihat hasil 

dari setiap  kegiatan yang dilakukan dan dampaknya bagi kader khususnya.  

 

Kristalisasi : Pengintegrasian Tujuan  

Banyak ahli sepakat bahwa organisasi dibentuk dalam rangka untuk mencapai 

tujuan  bersama dimana tujuan ini kurang efektif apabila dilakukan secara individu. 

Organisasi yang  baik biasanya akan dipengaruhi oleh tiga hal, yakni konsentrasi pada tujuan 

serta efisiensi dan  efektivitas dalam mencapai tujuan, yang mana lahirlah pembagian kerja 

yang dilakukan oleh  orang-orang di dalam organisasi untuk mewujudkan efisensi dan 

efektivitas tersebut. Namun,  orientasi yang sangat intens pada aspek tujuan seringkali 

menyebabkan sebuah distorsi  organisasi berupa diabaikannya kaidah-kaidah organisasi atau 

aspek organisasi—struktural. Ini  terjadi ketika para kader IMM hanya menjadikan IMM 

sebagai alat untuk mencapai tujuan,  baik tujuan yang sudah disepakati bersama ataupun—

yang lebih parah, hanya mementingkan  tujuan individu masing-masing.   

Maka dari itu perlu dilakukan strategi kristalisasi dimana perlu melakukan 

pembagian  kerja yang layak dan dapat menopang organisasi untuk mencapai tujuannya. PC 

IMM AR  Fakhruddin kemudian merumuskan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi yang 

kemudian  menjelaskan rangkaian kebijakan dan program yang menyeluruh, terarah, dan 

terpadu untuk  memberikan arah bagi pelaksanaan usaha-usaha IMM, yang pada pokoknya 

diwujudkan dalam  bentuk Kebijakan dan Program IMM.  

Akan tetapi, proses kristalisasi ini hendaknya jangan sampai membuat setiap 

bidang  dalam PC IMM AR Fakhruddin menjadi bergerak sendiri-sendiri dan melupakan 

tujuan  bersama sekaligus dalam menjawab isu strategis yang ada di tataran kota. Perlu 

adanya  pengintegrasian bidang-bidang terkait dengan hal tersebut. Ini bisa dilakukan jika 

masing - masing bidang mempunyai sebuah silabus yang berkiblat kepada grand design atau 

blueprint  yang dibuat oleh pimpinan. Di dalam silabus perbidang ini kemudian akan ditulis 

target atau  bentuk kebijakan bidang yang sesuai dengan grand design atau blueprint, sasaran 

kebijakan  bidang, indikator pencapaian bidang sehingga nanti dalam setiap agenda atau 

kegiatan yang  dilakukan oleh setiap bidang dapat terlihat jelas sudah sejauh mana peran-

peran bidang dalam  membantu mencapai tujuan PC IMM AR Fakhruddin sendiri. Efisiensi 

dan efektivitas dalam  mencapai tujuan IMM kemudian dapat dilakukan tanpa terabaikannya 

aspek IMM sebagai  sebuah organisasi. Pun dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan 

program yang sudah terstruktur dengan baik lewat pemaksimalan pembuatan silabus 

perbidang dapat menciptakan  stabilitas dalam organisasi secara keseluruhan.  



 

Optimalisasi Peran IMM (Internal dan Eksternal)  

Penguatan organisasi utamanya sebenarnya adalah tentang bagaimana komunikasi  antar 

anggota dapat terjalin dengan baik, kemudian baru dilakukan pemaksimalan peran dan  fungsi 

keanggotaannya di setiap bidang yang ditempati di dalam organisasi. Komunikasi yang  baik 

juga perlu dilakukan dalam menjalin hubungan baik dengan setiap lembaga atau  organisasi 

lain yang bersinggungan dengan organisasi—IMM dalam kasus ini.  

PC IMM AR Fakhruddin sebagai sebuah organisasi mahasiswa islam yang  menegaskan 

fungsinya sebagai eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah, hendaknya tidak  melupakan 

perannya untuk memantapkan gerakan dakwah di tengah-tengah masyarakat  khususnya di 

kalangan mahasiswa sesuai dengan gerakan Muhammadiyah. Sehingga penting  bagi PC 

IMM AR Fakhruddin yang bergerak di ranah perkotaan untuk menjalin kerjasama 

dan  komunikasi yang baik dengan Pimpinan atau Lembaga Muhammadiyah setempat. Ini 

bisa  dilakukan lewat pengadaan agenda atau kerjasama antar kedua belah pihak. Upaya 

membangun  kerjasama dan komunikasi yang baik lewat lembaga-lembaga non 

muhammadiyah juga perlu  dilakukan. Hal ini juga telah dilakukan sedari dulu oleh PC IMM 

AR Fakhruddin, akan tetapi  karena fokus kerjasama dan komunikasi terlalu diarahkan 

keluar, menyebabkan komuniksi dan  kerjasama dengan Pimpinan atau Lembaga 

Muhammadiyah kurang terlihat, sehingga perlu  adanya penataan ulang dan pengawalan 

terkait dengan hubungan kerjasama dan komunikasi  baik dengan Pimpinan atau Lembaga 

Muhammadiyah ataupun dengan pemerintah dan  lembaga diluar Muhammadiyah. 

  



 

 

No urut   : 5 

Nama    : Zulfa Minaty 

Asal Komisariat : PK IMM FT UMY 

Motto   : Give your self more than expected 

Visi  

Menumbuhkan semangat berikatan dalam jiwa kader berlandaskan trilogi.  

Misi 

Mengimplementasikan nilai ikatan dalam kehidupan sehari-hari 

  



IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH 

Oleh : Zulfa Minaty 

PK IMM FT UMY 

Mahasiswa merupakan struktur dalam masyarakat merupakan bagian yang sangat 

penting. Salah satunya adalah mahasiswa menjadi kekuatan moral bangsa karena memiliki 

jumlah yang besar dari bagian kaum intelektual bangsa yang mampu mempengaruhi 

perubahan sosial serta kekuatan korektif dan pencetus kesadaran masyarakat terhadap 

kelalaian penguasa di dalam tugasnya menyelenggarakan pemerintahan atas nama rakyat, 

maupun sebagai sumber dari organisasi perjuangan. Tentunya Mahasiswa dan Organisasi 

merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.  

Organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk 

mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan lebih dahulu. Organisasi dalam hal ini 

dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para kader yang dibentuk dalam usaha 

untuk mencapai tujuan bersama. 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan mahasiswa islam 

berada dibawah naungan Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM 

sebagai organisasi pergerakan dalam lingkup mahasiswa khususnya dan masyarakat luas. 

Tidak hanya itu, IMM memiliki tugas dalam ranah keagamaan, kemahasiswaan, dan 

kemasyarakatan.  

IMM diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia atau kader yang mumpuni 

dalam hal akademik. Dalam mewujudkan hal tersebut, kegiatan dan perkaderan di IMM harus 

diarahkan pada usaha untuk membentuk kader yang berkarakter Islami. Sesuai dengan tujuan 

IMM pada AD IMM Bab III pasal 7 yaitu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang 

berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah (IMM, 2018). Pendirian 

IMM bukan sesuatu yang direncanakan, namun berdirinya IMM merupakan sebuah 

perjuangan dari Muhammadiyah (Bas’ha & Nasrun, 2017). 

Anggaran Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Muqaddimah menjelasakan 

IMM didirikan sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan wadah 

berhimpun dan perjuangan untuk menggerakan dan membina potensi mahasiswa islam guna 

meningkatkan peran dan tanggung jawabnya sebagai kader perserikatan, kader umat dan 

kader bangsa sehingga tumbuh kader-kader yang memiliki kerangka berpikir ilmi amaliyah 

dan amal ilmiyah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah semua itu dilakukan secara 

bersama dengan menjungjung tinggi Musyawarah atas dasar iman dan taqwa serta hanya 

berharap ridha Allah SWT. 



PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta, salah satu pimpinan cabang yang ada di 

Yogyakarta hingga saat ini masih aktif dalam berbagai kegiatan guna usaha mewujudkan 

tujuan IMM. Namun masih banyak catatan yang perlu diperbaiki dalam mewujudkan hal 

tersebut. Ide-ide kreatif untuk menciptakan sumber daya manusia yang diharapkan tentunya 

sangat diperlukan. Pembaruan-pembaruan sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan zaman. 

Konsep dalam mencipatakan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal akademik 

sudah seharusnya menjadi hal yang perlu digaris bawahi.   

IMM yang merupakan mahasiswa sudah seharusnya dapat menyadarkan tugas 

mahasiswa kearah yang lebih baik. Artinya bahwa mahasiswa harus berani mengkritisi 

kebijakan yang salah dan mendukung kebijakan yang benar. Mahasiswa harus sadar bahwa 

dirinya sebagai regenerasi kepemimpinan masa depan. Mahasiswa sebagai agen perubahan 

dan kader masa depan bangsa. Jangan sampai terlena dengan kenyamanan di era Globalisasi. 

Bagaimana teknologi yang berkembang sangat pesat sekarang ini yang merupakan 

perkembangan revolusi industri 4.0 kita sudah seharusnya memanfaatkan dengan baik untuk 

kepentingan Bersama yang tentunya memberi dampak positif untuk sekitar. Hal tersebut 

dapat terwujud tergantung bagaimana cara pemanfaatanya. 

Segala perubahan   terutama   di   era   globalisasi semakin meningkat dalam kesadaran 

untuk menuju hal yang lebih baik, terbentuknya solidaritas antar 

masyarakat  melalui  sebuah  gerakan sosial seperti melakukan gerakan filantropi. Lewat 

IMM sebagai wadah dalam menumbuhkan rasa solidaritas dan rasa peduli terhadap 

lingkungan masyarakat.  

Di era saat ini, tentunya masyarakat membutuhkan mahasiswa yang memiliki intelektual 

yang mumpuni sesuai tujuan IMM, tidak hanya itu tapi moral juga sangat diperlukan di era 

sekarang ini, serta kepedulian terhadap masyarakat Dimana seorang kader ikatan harus 

bergerak dan tidak boleh tertinggal oleh zaman tetapi menyesuaikan zaman. Seorang kader 

harus menjadi pelopor dalam berbagai masyarakat/umat. Hal ini mengacu pada trilogi IMM 

dimana seorang kader harus memiliki tiga komponen ini. 

Oleh karena itu, satu hal harus dilakukan dalam membentuk kader yang berkualitas 

adalah menumbuhkan trilogi ikatan pada setiap calon kader gunamenciptakan transformasi 

yang dicita-citakan bersama. Trikompetensi ini sudah seharusnya tertanam dalam diri kader 

sehingga dapat menjadi paradigama serta gerakan yang diinginkan oleh ikatan. Sedangkan 

triloginya, merupakan lahan (garapan) ikatan dalam tiga tempat yakni dalam dunia 

kemahasiswaan, kegamaan dan kemasyarakatan. 

  



 

 

No urut  : 6 

Nama   : Eli Kardila 

Asal Komisariat : PK IMM Rosyad Sholeh UNISA 

Motto   : Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan 

Visi 

 Membangun Identitas dan Memasifkan Gerakan IMMawati PC IMM AR 

Fachruddin 

Misi 

1. Mengoptimalkan Literasi Gender PC IMM AR Fahcruddin  

2. Membangun corak berfikir sehingga terwujudnya Immawati PC AR Fachruddin 

yang beridentitas  

3. Mengoptimalkan peran IMMawati dalam merespon isu perempuan melalui 

pemberdayaan  

4. Memaksimalkan peran creative minority sehingga terwujudnya IMMawati yang 

progresif 

  



Isu gender merupakan isu yang cukup hangat dan selalu diperbincangan hampir 

di  seluruh elemen. Kata gender dapat diartikan sebagai suatu peran yang berasal dari 

konstruksi  masyarakat dan berhubungan dengan jenis kelamin. Dalam hal ini perempuan 

sebagai subjek  yang sering terdampak akibat konstruksi sosial sering kali tidak mampu 

menentukan pilihan  hidupnya dalam bergerak sehingga sering menjadi subordinat.  

Di dalam berbagai kajian yang sering dikumandangkan, ada tiga aspek dari 

diri  perempuan yang sering diperbicangkan diantaranya adalah tubuh, peran dan 

pemikirannya.  Berdasarkan tubuhnya, sering kali perempuan tidak mampu menentukan 

pilihan hidup atas  otoritas tubuh yang ia miliki, tubuh perempuan sering kali dikontrol oleh 

budaya patriarki yang  mengharuskan perempuan untuk mengikuti standar sosial contohnya 

adalah harus mempunyai  anak ketika berkeluarga. Adapun dari perannya, sering kali peran 

perempuan tidak dianggap  kehadirannya karena dirasa kurang memberikan manfaat 

khususnya dalam ranah pengambilan  keputusan. Sehingga tidak heran ketika kebijakan 

publik hari ini tidak jarang menjadikan  perempuan sebagai kelompok marginal dan tidak 

diperhitungkan keberadaannya.  

Adapun dari segi pemikiran, bagaimana pemikiran perempuan tidak dianggap 

rasional  karena disandingkan dengan cocoklogi yang mengatakan bahwa perempuan adalah 

mahluk perasa dan mustahil bagi perempuan untuk berfikir rasional karena apa-apa yang 

menjadi  pemikirannya akan selalu berhubungan dengan perasaan yang sedang dirasa pada 

saat itu.  

Oleh sebab itu dari ketiga aspek ini muncul perbedaan perlakuan antara laki-laki 

dan  perempuan. Dasar ini yang kemudian dijadikan sebagai landasan pergerakan kelompok 

feminis  dalam mewujudkan kesetaraan gender. Perlu digaris bawahi bahwa kesetaraan 

gender yang  dimaksudkan bukan berkaitan dengan fisik tetapi lebih kepada persamaan hak, 

Persamaan hak  bahwa perempuan bebas mengekspresikan dirinya sebagaimana dia menjadi 

mahluk sosial.  Mengapa dikatakan demikian? Karena sering kali kita gagap memahami 

pendefinisian  kesetaraan gender tesebut, kegagapan kita ini kemudian kita tabrakan lagi 

dengan membawa  dalil agama, sehingga pemahaman kesetaraan gender tersebut hanya 

berkutat dalam lingkaran  patriarki.  

Padahal di dalam ajaran Islam sendiri, konsep kesetaraan gender telah 

dikampanyekan  sejak 14 abad yang lalu. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Hujarat 

ayat 14 yang  berbunyi:  

 

 



نْ   ۞ َ  َوَرُسْولَهٗ  َْل  يَِلتُْكمْ  م ِ يْ َمانُ  فِيْ  قُلُْوبُِكمْ  َۗواِنْ  تُِطْيعُوا ّٰللاه ا يَدُْخلِ  اْْلِ ا اَْسلَْمنَا َولَمَّ قَالَتِ  اْْلَْعَرابُ  ٰاَمنَّا ۗ قُلْ  لَّمْ  تُْؤِمنُْوا َوٰلِكنْ  قُْولُْوْٓ

ِحْيم   َ  َغفُْور   رَّ  اَْعَماِلُكمْ  َشْيـًٔا ۗاِنَّ  ّٰللاه

 

Artinya:  

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan  seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku suku 

agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di  sisi Allah 

adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha  Teliti”  

 

Agama Islam merupakan agama yang sangat memuliakan perempuan. Rasulullah 

SAW  telah menyebutkan pada khotbah terakhirnya bahwa perempuan dan lakilaki adalah 

setara dan  salah satu ide Islam adalah mengangkat derajat perempuan sampai pada derajat 

yang sama  dengan laki-laki yaitu sebagai subjek bukan objek.   

Pernyataan ini juga bisa menjadi jawaban atas kesalahan tafsir dari oknum 

yang  mengatakan agama Islam melegalkan patriarki. Bisa dibuktikan, pada zaman nabi, telah 

banyak  perempuan yang bekerja seperti Khadijah binti Khuwailid, telah banyak perempuan 

yang  berpendidikan seperti Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq dan telah banyak 

perempuan yang  menjadi aktivis seperti Asiah binti Muzahim. Perempuan-perempuan ini 

yang kemudian diharapkan untuk menjadi contoh dalam memberantas diskriminasi dan 

marginalisasi terhadap  perempuan.  

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi otonom yang bergerak 

pada  ranah perkaderan dan gerakan sosial. Isu gender juga merupakan isu yang sering 

diangkat  untuk diperjuangkan tujuannya. Bidang IMMawati sebagai bidang khusus yang 

mewadahi  kader perempuan untuk meneguhkkan jati dirinya serta mengawal kultur keadilan 

gender di  internal dan eksternal ikatan.  

Namun perlu diketahui, dalam perjalanan bidang IMMawati PC IMM AR 

Fachruddin,  sejauh ini mengalami stagnansi dimana hal ini berdampak kepada corak gerakan 

dan  pengambilan keputusan yang masih maskulin di lingkup PC IMM AR Fachruddin. 

Selain itu  lemahnya identitas IMMawati hari ini berakibat pada sulitnya memahami ranah 

gerak dari  Immawati itu sendiri dan berdampak pada refleksitas perjuangan.  

Adapun permasalahan lainnya adalah rendahnya inisiatif IMMawati 

yang  mengakibatkan tidak cukup berani mengambil peran padahal ada banyak peluang 

yang  tersedia. Tidak tuntasnya kajian terkait IMMawati juga menyebabkan tidak konsisten 

dan miss  informasi dalam pembelaan perempuan di ruang aksi.  



Permasalahan lainnya juga dapat dilihat bagaimana kurangnya pendekatan 

terhadap  sekutu dekat yaitu Nasyiatul ‘Aisyiyah kemudian menyebabkan kita gagap dalam 

memahami  kesetaraan gender melalui perspektif Muhammadiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah 

itu sendiri.  Sehingga ini mengakibatkan kurangnya identitas IMMawati kita sebagai gerakan 

dari Ortom. Hari ini juga, IMMawati masih terlalu kaku dalam merespon isu sosial yang ada 

di PC IMM  AR Fahcruddin sehingga berakibat pada eksklusivitas dalam bergerak yang 

padahal seluruh  isu sosial akan selalu beririsan dengan perempuan.  

Dari permasalahan ini, saya mencoba untuk menawarkan beberapa solusi 

diantaranya  adalah:  

1. Membangun corak berfikir sehingga terwujudnya Immawati PC AR Fachruddin 

yang  beridentitas.  

Ketika menjadi kader perempuan, tentu kita harus paham sekali apa yang harus 

kita  berikan untuk kepentingan ummat. Memahami bahwa mewujudkan keseteraan 

gender  tentu tidak terlepas dalam mengaitkannya kedalam pemahaman agama 

khususnya dari  perspektif Muhammadiyah dan Nasiyatual ‘Aisyiyah. Sehingga dari sini 

kita sadar bahwa kesetaraan gender dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat terpisahkan  sehingga akan menjadi corak identitas kita dalam membela gerakan 

perempuan itu sendiri  

2. Mengoptimalkan peran IMMawati dalam merespon isu perempuan 

melalui  pemberdayaan  

Pemberdayaan merupakan tawaran alternatif solusi yang mampu memberikan 

dampak  cukup signifikan dalam gerakan IMMawati. Salah satu pemberdayan yang dapat 

dilakukan  adalah pembentukan ruang aman terkait kasus pelecehan dan kekerasan 

seksual yang  berangkat dari SOP yang telah disusun oleh bidang IMMawati. 

Harapannya nanti  pemberdayaan ini akan memberikan pendidikan advokasi dalam 

penyelesaian kasus  pelecehan seksual di PC IMM AR Fachruddin. Sehingga, IMMawati 

mampu menginfluence dirinya dan lingkarannya untuk mencegah pelecehan kekerasan 

seksual.  

3. Memaksimalkan peran creative minority sehingga terwujudnya IMMawati 

yang  progresif  

Sekolah IMMawati atau yang biasa disingkat dengan Sekim merupakan 

creative  minority sebagai bentuk ikhtiar dari bidang IMMawati dalam memberikan 

sekolah terkait  kesetaraan gender khususnya dalam lingkup PC IMM AR-Fachruddin. 

Akan tetapi, sejauh  ini kelas yang ada di Sekim belum dirasa optimal karena diwujudkan 

hanya seperti seminar.  Maka, dari itu untuk mendobrak sistem pengajaran baru sehingga 



terwujudnya IMMawati  yang progresif sebisa mungkin akan melibatkan peserta tidak 

hanya sebagai penerima  materi akan tetapi juga sebagai pemberi materi dan pemandu 

kelas di dalam diskusi  sehingga pemahaman tidak stuck dari narasumber.  

Selain itu, untuk RTL seharusnya digarap secara serius bukan lagi berhenti 

pada  penulisan essay akan tetapi peserta diberikan ruang untuk diberdayakan 

seminimalnya  melalui komisariat seperti dijadikan narasumber untuk menyampaikan 

hasil pengajaran di  Sekim ataupun membentuk wadah pemberdayaan baru yang 

bekerjasama dengan Bidang  Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. 

 

  



 

 

No urut  : 7 
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Visi  

 Mewujudkan kader yang sadar dan paham akan toleransi sesuai nilai ikatan 

Misi  

Mewujudkan kader yang sadar dan paham akan toleransi sesuai nilai ikatan 

  



IMM dan Peran di Era Sekarang  

Oleh : Azilia Nur Azmi  

PK IMM FT UMY  

 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan organisasi otonom  yang 

memberikan sumbangsih perkaderan bagi persyarikatan Muhammadiyah.  Sebagai organisasi 

kader, IMM memposisikan perkaderan sebagai hal yang paling  mendasar. Perkaderan IMM 

memiliki tanggung jawab dalam ranah keagamaan,  kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. 

Ranah perkaderan IMM ini yang disebut  dengan istilah Tri Kompetensi Dasar (Religiusitas, 

Intelektualias dan Humanitas).  Sesuai dengan ruang lingkup mahasiswa, perkaderan IMM 

lebih diarahkan pada  menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas mumpuni 

di bidang  akademik.   

IMM memiliki tujuan untuk membentuk akademisi Islam yang berakhlak  mulia dalam 

rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Berdasarkan tujuan IMM  tersebut selain menjadi 

organisasi kader, IMM juga sebagai organisasi Islam dan  organisasi pergerakan. IMM 

sebagai organisasi Islam mengemban amanah dakwah  Islam dalam lingkup mahasiswa dan 

masyarakat luas. IMM sebagai organisasi  pergerakan, memiliki tugas dalam pemberdayaan 

masyarakat dan mencerdaskan  masyarakat. Sebagai akademisi, pemberdayaan masyarakat 

ditekankan pada ranah  keilmuan.   

Anggaran Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Muqaddimah  menjelasakan 

IMM didirikan sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah  yang merepakan 

wadah berhimpun dan perjuangan untuk menggerakan dan  membina potensi mahasiswa 

islam guna meningkatkan peran dan tanggung  jawabnya sebagai kader perserikatan, kader 

umat dan kader bangsa sehingga  tumbuh kader-kader yang memiliki kerangka berpikir ilmi 

amaliyah dan amal  ilmiyah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah semua itu dilakukan 

secara  bersama dengan menjungjung tinggi Musyawarah atas dasar iman dan taqwa 

serta  hanya berharap ridha Allah SWT. 

PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta, salah satu pimpinan cabang  yang ada di 

Yogyakarta hingga saat ini aktif dalam mengambil peran dan menjadi  pelopor pembaharuan 

kearah yang positif dalam era Globalisasi saat ini, baik di  dalam kampus maupun diluar 

kampus. IMM yang notabene adalah mahasiswa  harus mengembalikan dan menyadarkan 

tugas Mahasiswa kearah yang ideal yaitu  berada di tengah tengah antara masyarakat dan 

pemerintah, dalam arti bahwa  mahasiswa harus berani mengkritisi kebijakan pemerintah 

yang salah dan  mendukung kebijakan pemerintah yang benar. Mahasiswa dan IMM 

tidak  terkonsolidasi oleh pemerintah, keluar dari jalur nyaman dan kembali hidup dari  mati 



surinya yang lama. Mahasiswa harus sadar memegang tampuk pimpinan umat  nantinya, 

bahwa mahsiswalah sebagai agen perubahan dan kader masa depan  bangsa.  

IMM yang notabene-nya adalah mahasiswa harus mengembalikan  danmenyadarkan 

tugas mahasiswa kearah yang ideal, yaitu berada di  antaramasyarakat dan pemerintah. 

Artinya bahwa mahasiswa harus berani  mengkritisikebijakan pemerintah yang salah dan 

mendukung kebijakan pemerintah  yang benar. Mahasiswa harus sadar bahwa dirinya sebagai 

pemegang tampuk  pimpinanumat. Dan bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan dan kader 

masa  depan bangsa. Jangan sampai terlena dengan kenyamanan di era Globalisasi. 

Bagaimana media sosial dan teknologi IT sebagai bagian dari perkembangan  revolusi 

industri 4.0 kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi wasilah bagi  pergerakan yang 

mengarah pada kemajuan dan memberi sinar bagi bangsa dan  kemanusiaan semesta bukan 

menjadi bagian objek penderita atau sekedar menjadi  konsumen perkembangan IT dan 

media sosial yang begitu rupa dari hal yang sangat  negatif sampai hal yang sangat positif 

tergantung bagaimana kita  memanfaatkannya.   

Peran generasi milenial sebagai penggerak dalam melakukan segala  perubahan terutama 

di era globalisasi semakin meningkat dalam kesadaran  untuk melakukan pergerakaan 

terutama dalam meningkatkan rasa solidaritas  antar masyarakat melalui sebuah gerakan 

sosialseperti melakukan gerakan peduli  terhadap lingkungan terutama di era saat ini. Lewat 

IMM sebagai wadah  dalam meningkatkan rasa solidaritas dan rasa peduli terhadap 

lingkungan yang bekerjasama dengan masyarakat. Pergerakan yang dilakukan untuk 

kebermanfaatan  Bersama-sama, sehingga hal positif dirasakan secara maksimal.  Pada era 

yang sangat modern ini, sangat dibutuhkan mahasiswa yang  memiliki moral yang baik, 

intelektual tinggi serta kepedulian terhadap  masyarakatdemi mewujudkan cita-cita 

masyarakat. Dimana seorang kader ikatan  harus bergerak dan berkembang sesuai dengan 

zaman. Seorang kader harus menjadi  pelopor dalam berbagai lini masyarakat/umat. Hal ini 

mengacu pada trilogi IMM dimana seorang kader harus memiliki tiga komponen ini.  

Oleh karena itu, satu hal harus dilakukan dalam membentuk kader yang  berkualitas 

adalah menumbuhkan trilogi ikatan pada setiap calon kader  gunamenciptakan transformasi 

yang dicita-citakan bersama. Trikompetensi ini  harustertanam dalam diri kader sehingga 

dapat menjadi paradigama serta gerakan  yang diinginkan oleh ikatan. Sedangkan triloginya, 

merupakan lahan (garapan)  ikatandalam tiga tempat yakni dalam dunia kemasiswaan, 

kegamaan dan  kemasyarakatan. 
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1. Menciptakan bargaining position IMM di masyarakat pada era disrupsi  

2. Menciptakan Iklim keilmuan tiap-tiap komisariat  

3. Mewujudkan IMM sebagai gerakan akhlak  

4. Mewujudkan iklim dakwah ikatan yang menggembirakan 

  



IMM AUTENTIK: SEBUAH TELAAH PANJANG UNTUK 

IMM  BERKEMAJUAN  

Oleh: Arqam Muhammad Amrullah  

 

Sebuah Ikhtisar  

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) telah memasuki babak baru,  diusianya yang 

telah menginjak 58 tahun itu ikatan telah banyak mengalami proses jatuh  bangun dan 

tertatih-tatihnya, dan sekarang dihadapkan dengan situasi perubahan yang  fundamental, 

perubahan yang tidak bisa kita prediksi sediktipun. Benar, kita telah  memasuki masa disrupsi 

masa dimana inovasi-inovasi banyak terjadi di tatanan sosial  kemasyarakatan. Era tersebut 

bisa dianggap sebagai pisau bagi yang menjalaninya,  karena ia bisa menjadi sumber 

perubahan dan kekuatan tetapi dilain sisi mejadi sumber  ketakutan dan kemunduran.  

Dinamika kemasyarkaatan yang demikian mau tidak mau akan memaksa kader kader 

IMM dan IMM itu sendiri untuk terus progresif menghadapi tantangan zaman.  Progresif 

disini dapat kita artikan sebagai sikap untuk terus maju menciptakan suatu  perubahan. 

Perubahan yang penulis maksud adalah perubahan yang dinamis, transformis  dan purifis 

sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Muhammadiyah sebagai ayahanda  dari IMM itu 

sendiri.  

Perubahan yang demikian akan diarahkan kemana setelahnya oleh IMM?  Pertanyaan 

tersebut akan muncul ketika kita dituntut untuk berubah sesuai dengan  tantangan zaman, 

padahal IMM punya ciri dan tujuan yang rigid. Arah perubahan tersebut sebenarnya sudah 

termaktub dalam hasil Deklarasi Kota Barat tahun 1965 yang  melahirkan enam penegasan 

dan juga trilogi daripada IMM itu sendiri. IMM  mempunyai ruang lingkup yang begitu luas 

dalam menciptakan perubahan terebut, mulai  dari lingkup mahasiswa, masyarakat hingga 

lingkup keagamaan. Menjadi agent of change atau pembawa misi pesan perubahan ke alam 

semesta, sejatinya telah termaktub dalam  QS Al-Baqarah ayat 30 tentang menjadi khalifah fil 

ardh. Khalifah diinterpretasikan  sebagai sebuah peranan menjaga, menegakkan ketentuan-

Nya dan melaksanakan  perintah-Nya. 

Peranan IMM yang begitu besar untuk menjadi khalifah fil ardh tersebut 

akan  berorientasi kepada keberpihakan, yaitu berpihak kepada kaum-kaum lemah, kaum-

kaum  yang tertindas dan kaum-kaum yang termarjinalkan. Hal tersebut merupakan kajian 

lama  yang dicanangkan oleh Muhammadiyah sebagai founding father. 

Dalam  menginterpretasikan surah Al-Maun tersebut, munculah prinsip dasar yang syarat 

akan  makna yang nantinya menjadi ranah gerak dari IMM itu sendiri, yaitu 

kemanusiaan.  Dalam bahasa Said Tuhuleley yaitu menegaskan prinsip kemanusiaan yang 



kental, dan  prinsip kemanusiaan tersebut tidak terlepas dari keimanan (transendensi) kepada 

Sang  Khaliq.  

 

Kondisi dan Peran IMM Ar Fakhruddin  

Kondisi IMM Ar Fakhruddin  

IMM Cabang Ar Fakhruddin telah mengalami banyak sekali dinamika 

dalam  melangsungkan proses amal ilmiah dan ilmu amaliyah didalam berkehidupan, 

sesuai  dengan apa yang menjadi penegasan tentang jati diri ikatan. IMM Ar Fakhruddin 

telah  membuktikan, ia masih ada dan istiqomah untuk menegaskan jati dirinya ditengah 

arus  modernisasi, sebagai gerakan pengkaderan dan pergerakan sosial. 

Menyoal  perkaderan dan gerakan sosial, sejak kepemimpinan Immawan Yamanan dkk naik, 

hal  tersebut terus dilangsungkan sebagai proses untuk menciptakan masyarakat ilmu 

yang  berkepribadian. Dibuktikan dengan upaya-upaya penguatan gerakan creative minority 

sebagai gerakan penyokong teori yang masif digerakkan. Hal tersebut tak lepas dari  adanya 

proses pembentukan jati diri IMM sebagai Gerakan intelektual yang berada di  tataran 

mahasiswa, sesuai dengan apa yang disemogakan oleh Alm. Djazman Al-Kindi,  dan juga 

upaya untuk melangsungkan cita-cita daripada Muhammadiyah.   

Di tataran kota, IMM Ar Fakhruddin sudah banyak mengikhtiarkan jati diri  ikatan 

sebagai langkah bargaining position di mata masyarakat, sebagai episentrum  gerakan 

perubahan yang memiliki daya dan wujud nyata untuk memihak kepada  kepentingan umat 

dan bangsa. IMM Ar Fakhruddin yang digadang-gadang sebagai  episentrum gerakan 

perubahan ini diperkuat dengan adanya 11 komisariat yang tersebar  di UMY maupun di 

UNISA, yang dikeduanya IMM telah menjadi pelopor kebaikan dan  perubahan di ranah 

keilmuan masing-masing fakultas. 

Melihat IMM Ar saat ini, orang-orang akan berfokus pada bagaimana proses  perkaderan 

dan gerakan sosial yang telah diikhtiarkan selama beberapa tahun terakhir.  Cabang sebagai 

kepala sebelas komisariat pastinya dituntut untuk memiliki wacana kritis  yang disemogakan 

dapat membawa semangat perubahan dalam tatanan sosial. Terbukti  cabang dari tahun-

ketahun membawa narasi kebutuhan masyarakat kota Jogja yang  dianggapnya memiliki 

urgensi, dan tema tersebut bernama ekologi. Selama kurang lebih  3 periode, cabang sudah 

mencoba merambah sisi ekologi tersebut, dan semua gagasan  yang ada terwacanakan dalam 

bentuk tekstual-kontekstual, mulai dari adanya catape  (catatan akhir periode) milik periode 

Immawan Daus, Policy Brief yang dikonsep  Immawan Edi, dan risalah Panjang ekologi dari 

Immawan Yamanan dkk.  



Proses pembentukan narasi ekologi bukan serta merta “sebuah warisan dari  periode lalu” 

melainkan adanya dialektika panjang mengenai kebutuhan dan perubahan dari masyarakat 

untuk masyarakat lagi, sesuai dengan autentisitas gerakan  Muhammadiyah yang berbasis 

sosio-ritual. Prosesi-prosesi tersebut harus sudah selesai  di awal periode, guna sebagai arah 

dalam bergerak cabang satu atau bahkan lima tahun  kedepan. Dalam kesempatan Muscycab 

IMM Ar Fakhruddin tahun lalu, Immawan  Yamanan mengungkapkan bahwa “IMM tanpa 

Blueprint adalah kebutaan” sehinga  organisasi manapun yang bergerak tanpa adanya 

kerangka dan konsep dalam berjalan, ia  akan terseok-seok dan kehilangan arah. Dalam 

menuangkan pikiran mau dikemanakan  gerak IMM Ar Fakhruddin tersebut, salah satu 

bagian terpenting yang meopang gerak  cabang tersebut adalah proses pengkaderannya. 

Proses perkaderan ialah proses regenerasi  dan reaktualisasi wacana-wacana yang kaya bagi 

kader IMM dalam bergerak. Semakin  baik proses kaderisasinya maka semakin baik pula 

gagasan yang akan dilayangkan untuk  mengatasi kebuntuan umat ditengah hiruk-pikuk 

modernisasi.  

Proses kaderisasi IMM Ar Fakhruddin maupun se-Indonesia telah mengalami  degradasi 

yang sangat besar baik dari ranah intelektual, humanity maupun religiusitas.  Kader-kader 

hanya bersikap pragmatis dan mementingkan eksistensinya untuk  menggapai kepentingan 

pribadi, alih-alih berdinamika IMM hanya dijadikan batu  loncatan kebutuhan. Lambat laun 

IMM akan menjadi organisasi poitis banyak wacana,  tapi minim aksi nyata, padahal jika kita 

lihat pada SPI (Sistem Perkaderan Ikatan), proses  kaderisasi tersebut sangatlah panjang, 

perlu adanya fondasi ideologis yang menopang  gerak dari IMM sehingga substansi dari apa 

yang diikhtiarkan masih dalam koridor perjuangan islam. Melihat fondasi fundamental pasca 

pandemic yang menurun drastis itu,  kiranya perlu diadakan revitalisasi dalam ranah ideologi, 

sebab ayahanda Haidar Nashir  dalam bukunya Memahami Ideologi berkata “Bahwa sebab 

diadakannya revitalisasi adalah karena dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal” beberapa 

urgensi yaitu karena  melemahnya jiwa militansi, jiwa kolektif dan lunturnya identitas dari 

persyarikatan  maupun ikatan.  

Mari sama-sama melihat realita perkaderan hari ini, bahwa konsepsi dakwah  yang 

menggembirakan belum banyak tercermin pada ikatan kita, faktor politis masih jadi  alasan 

utama idealism dalam ikatan memudar seiring berkembangnya zaman.  

  



Peran IMM Ar Fakhruddin  

Dijelaskan diawal bahwa IMM Ar Fakhruddin adalah episentrum gerakan, maka  dari itu 

perlu adanya rumusan mendalam tentang bagaimana kita mengkonsepkan gerakan  sosial dan 

perkaderan yang memiliki goals nyata. Profil kader adalah salah satu konsep  yang perlu kita 

perhatikan, terdapat 3 profil yang dimiliki oleh IMM itu sendiri yaitu (1)  Kader Bangsa (2) 

Kader Persyarikatan, dan (3) Kader Umat. Dengan adanya profil kader  tersebut, dapat 

memudahkan proses keilmuan dan membentuk karakter dari kader-kader  IMM Ar 

Fakhruddin.  

Penanaman formula keilmuan dan pembangunan wacana sudah pasti akan  diwadahi 

dalam suatu creative minority. Kader-kader yang mengikuti CM tersebut akan  melalui proses 

penanaman wacana yang berimplikasi langsung pada pergerakan,  sehingga narasi-narasi 

yang mereka dapat dalam proses keilmuan akan berlanjut secara  sustainable untuk menjadi 

pisau analisis. Dalam prosesinya, dibutuhkan lab isu dan juga  sekutu yang membantu 

melancarkan IMM dalam mencapai goals bersama, maka menjadi  penting faktor internal dan 

eksteranl yang ada pada tubuh ikatan.  

Setelah adanya konsep yang tersusun rapi itu, proses monitoring evaluasi  menjadi 

penting setelahnya, kader-kader yang memiliki wacana keilmuan tersebut perlu  kita 

proyeksikan sesuai dengan profil kader ikatan diatas. Dengan adanya monitoring 

dan  evaluasi itu, ikatan bukan hanya sesuai dengan lajur yang telah di canangkan 

dalam  proyek Blueprint yang sudah ada, tetapi mampu menjawab tantangan zaman 

karena kader-kadernya mempunyai proses melalui pelbagai macam jalan. Dan jelas tujuan 

akhir  daripada itu semua dalah tendensi. Prosesi tersebut tak lepas dari skema sebagai 

berikut:  

 



 

 

Proses akhirnya adalah menjadi masyarakat ilmu. Jika kita  menginterpretasikannya, 

maka masyarakat ilmu adalah masyarakat yang memiliki iklim  pengetahuan. Dengan adanya 

inklusifitas atau menerima segala sesuatu semua itu bisa  dicapai, namun dalam penerimaan 

segala sesuatu yang bersifat ilmu tersebut, perlunya  memoderasi segala hal yang masuk. Kita 

dihadapkan oleh zaman dimana informasi dapat  diakses kapan saja dan dimana saja, maka 

tentu bersikap menerima dengan bijaksana  adalah pilihan tepat.  

 

Nilai, Identitas Dan Prinsip Fundamental IMM: Sebuah Telah Ikatan 

Yang  Berkemajuan  

Pertayaan mengenai apa saja yang menjadi nilai, identitas dan prinsip yang  dimiliki 

IMM kiranya perlu kita bahas diawal. Ikatan ini bukan hanya sebatas organisasi  yang 

bergerak dengan skema yang sudah diproyeksikan oleh para kader-kadernya diawal,  bukan 

juga organisasi yang ada hanya karena keresahan bersama, lebih dari itu IMM  mempunyai 

nilai-nilai yang dibawa sebagai ciri dan identitas IMM itu sendiri. Kiranya  skemanya sebagai 

berikut:  

 



 

 

Dalam skema diatas, apa yang menjadi ciri dan prinsip yang ada pada IMM adalah 

tentang kader yang mempunyai daya nalar kritis  akibat adanya proses literasi, dan juga 

bagaimana mengamalkan cita-cita IMM sebagai akademisi yang mempunyai akhlak mulia 

dalam  berucap dan bertindak. Proses tersebut dikonsepkan lagi menjadi lebih matang sebagai 

berikut : 

 

  



 

 

 

Corak akademisi yang berakhlak mulia dalam buku IMM Autentik karya Ahmad Sholeh 

ialah:  

1. Muhammadiyah Berkemajuan: Mengedepankan inklusifitas dan moderat  

2. Transformis  

3. Saleh yang diartikan sebagai menghadirkan Tuhan dalam ruang publik  

a. Secara Individu  

b. Secara Universal/Multidimensi  

 

  



 

 

No urut  : 9 

Nama   : Umi Khumaeroh 

Asal komisariat : PK IMM FKIK UMY 

Motto   : Ilmu itu terkunci dan kuncinya adalah pertanyaan 

Visi 

 Pembangunan Sinergitas dalam Rangka Peningkatan Religiusitas Kader PC IMM 

AR Fakhruddin 

Misi 

1. Pembuatan silabus keagamaan yang didasarkan pada perkaderan Muhammadiyah  

2. Penguatan basis komisariat dalam proses perkaderan keagamaan  

3. Peningkatan nilai keagamaan dalam ranah 

  



Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah AR Fakhruddin Kota Yogyakarta 

yang masyhur dengan sebutan PC IMM AR Fakhruddin, menjadi suatu kebanggaan tersendiri 

bagi saya dapat menjadi bagian dari salah satu cabang yang besar di DI Yogyakarta 

khususnya. Proses perkaderan yang telah dilalui selama 3 tahun terakhir membuat kami merasa 

ada beberapa hal yang rumpang dan harus dilakukan pembaharuan, karena pada sebuah 

negara maju sekalipun pasti memiliki banyak kekurangan yang selalu diusahakan oleh para 

pemimpinya. 

Bergerak pada 3 ranah yakni keagamaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan, hal utama 

yang menjadi suatu pondasi dalam pergerakan adalah keagamaan (Religious). Agama sudah 

mengatur segala macam baik perihal ibadah sampai mu’amalah, baik dari kriteria pemimpin 

(Al-Maidah:57) sampai anjuran bermusyawarah (Al-Baqoroh:233). Tinggal bagaimana kita 

selaku khalifah fill ardh dan abdi untuk berfikir dan bersikap terkait hal-hal tersebut (Al-

Baqoroh:44). 

Dikenal sebagai Pimpinan Cabang yang melahirkan para intelektual yang tidak 

diragukan lagi keilmuannya, banyak dari demisionernya bahkan para kader yang masih di 

jenjang komisariat memiliki banyak potensi dalam bidang intelektual namun jika intelektual 

tidak diimabangi dengan religiusitas maka akan menjadi buta, yang sering menjadi 

pertanyaan adalah mengapa kultur religiusitas kader dirasa kurang di cabang ini ? tidak 

semua namun ada pada beberapa komisariat tentunya. 

Keberagamaan seseorang dapat dilihat melalui ketaatan dan komitmen seseorang 

terhadap agamanya, hal ini menunjukkan bahwa proses keberagamaan seseorang lebih 

menunjukkan internalisasi nilai-nilai agamanya dan kemudian menyatu dalam diri seseorang 

sehingga terbentuklah perilaku sehari-hari (Glock & Stark, 1969). Walaupun sudah melalui 

proses DAD yang sama, terdapat perbedaan dalam penanaman nilai religius pada diri kader 

hal ini didasarkan pada kultur komisariat masing-masing. dibesarkan pada komisariat yang 

memiliki kultur keagamaan yang kental minimal akan membentuk habit yang baik bagi kader 

terlepas dari contoh yang diberikan, program kerja yang selalu disinambungkan dengan nilai 

agama, dan beberapa implementasi lainnya. begitupun sebaliknya mulai dari kader yang tidak 

bisa mengaji, kader yang tidak hafal bacaan sholat bahkan ada kader yang dalam 

meninggalkan sholat. 

Keberagamaan kultur ini menjadi sangat kentara saat sudah disatukan di cabang, sehingga 

perlu adanya standarisasi potensi dalam diri kader yang dijadikan acuan dalam komisariat 

masing-masing, hal ini biasanya dilatarbelakangi oleh tidak adanya fasilitator untuk bisa 

membantu dalam proses pembelajaran, tidak terlalu dianggap sebagai hal yang pokok dan 

terkesan urusan pribadi masing-masing serta lainnya. Pada fase DAD kader akan diminta 



meningkatkan religiusitasnya, namun hal ini hanya berhenti saat sudah selesai DAD atau 

paska DAD. sangat disayangkan bukan jika kader-kader yang awalnya sudah memiliki nilai 

religusitas yang tinggi namun tidak didukung dengan kultur komisariat yang ada. sehingga 

perlu adanya pembuatan silabus keagamaan yang harus dicapai kader pada setiap tahunnya, 

supaya terjadi peningkatan nilai bukan hanya dalam kajian namun juga implementasi 

keseharian. 

Silabus ini nantinya wajib digunakan oleh seluruh komisariat yang dinaungi oleh PC 

IMM AR Fakhruddin, lalu bagaimana cara meningkatkan semangat bagi kader kedua dan 

kader ketiga? yakni dengan cara menjadikan para alumni Creative minority bidang TKK 

yakni Madrasah Mubaligh Muhammadiyah Progresif (MMPM) sebagai fasilitator dalam 

pelaksaan kegiatan ini. 

Berbicara mengenai Creative minority (CM) bidang TKK pastinya pada tahun- tahun 

lalu sudah sangat baik, namun kurangnya follow up pada para alumni yang menjadikan CM 

ini hanya sebatas seminar pada umumnya. sehingga dengan adanya para alumni CM MMPM 

ini bisa membantu kita dalam proses pelebaran sayap dakwah pada seluruh komisariat di PC 

IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta. Yang terakhir perlu adanya reward bagi komisariat 

yang paling banyak menuntaskan capain yang telah ada sehingga ada semangat dalam 

berlomba-lomba dalam kebaikan. 

Contoh : 

Silabus Target dalam Satu Tahun 

No Nama Kegiatan Indikator Instrument 

1. Pelayanan 

Klasikal / 

Edukasi 

1. Kader 

mampu 

menghafal 

dan 

menerapkan 

doa dan ayat 

pilihan 

1. Kader mampu menghafal dan memahami ayat 

perkaderan 

2. Kader mampu menghafal dan memahami doa 

sehari-hari 

3. Kader mampu melakukan sholat berjama’ah di 

masjid 

4. Kader mampu menghafal dan memahami doa 

setelah sholat 

5. Kader mampu menghafal dan memahami arti 

dan bacaan sholat wajib 

6. Kader mampu menghafal dan memahami 

kalimat thayibah 

7. Kader mampu menghafal dan memahami 



asmaul husna 

8. Kader mampu membaca Al-quran/iqra’ dengan 

lancar 

 

  



Target pada Bulan Pertama 

 

No Indikator Instrument 

1. Kader mampu menghafal dan 

menerapkan doa dan ayat pilihan 

1. Kader mampu menghafal dan memahami surah 

Al-Ahzab:21 beserta arti 

2. Kader mampu menghafal dan memahami do’a 

sebelum belajar, do’a masuk masjid, do’a keluar 

masjid 

3. Kader mampu menghafal dan memahami doa 

setelah sholat 

4. Kader mampu menghafal dan memahami asmaul 

husna (1-33) 

5. Kader mampu menghafal dan memahami 

kalimat Thayibah (Takbir, basmalah, ta’awud) 

6. Kader mampu menghafal dan memahami doa 

sholat (Iftitah-Rukuk) 

7. Kader mampu membedakan huruf-huruf hijaiyah 

 

 

Target pada Bulan Kedua 

 

No Indikator Instrument 

1. Kader mampu menghafal dan 

menerapkan doa dan ayat pilihan 

1. Kader mampu menghafal dan memahami surah 

Al-Baqoroh:30 beserta arti 

2. Kader mampu menghafal dan memahami do’a 

saat turun hujan, do’a keluar rumah, do’a naik 

kendaraan darat 

3. Kader mampu menghafal dan memahami doa 

setelah sholat 

4. Kader mampu menghafal dan memahami 

asmaul husna (34-66) 

5. Kader mampu menghafal dan memahami 

kalimat Thayibah (Istigfar, Istirja’, Tahlil) 



6. Kader mampu menghafal dan memahami doa 

sholat (I’tidal-duduk di antara 2 sujud) 

7. Kader mampu membaca iqra’ dengan lancer 

 

Target pada Bulan Ketiga 

 

No Indikator Instrument 

1. Kader mampu menghafal dan 

menerapkan doa dan ayat pilihan 

1. Kader mampu menghafal dan memahami surah 

Ali-Imran:110 beserta arti 

2. Kader mampu menghafal dan memahami do’a 

kebaikan dunia akhirat, do’a terhindar dari rasa 

malas 

3. Kader mampu menghafal dan memahami doa 

setelah sholat 

4. Kader mampu menghafal dan memahami 

asmaul husna (67-99) 

5. Kader mampu menghafal dan memahami 

kalimat Thayibah (Tasbih dan Tahmid) 

6. Kader mampu menghafal dan memahami doa 

sholat (Takhiyat dan doa terhindar dari fitnah 

dajjal) 

7. Kader mampu membaca iqra’ dengan lancar 

 

  



Lembar Observasi 

 

Bulan Indikator Instrument Nilai Fasili 

tator 

1. Kader mampu menghafal 

dan menerapkan doa dan 

ayat pilihan 

1. Kader mampu menghafal dan 

memahami surah Al-Ahzab:21 

beserta arti 

2. Kader mampu menghafal dan 

memahami do’a sebelum 

belajar, do’a masuk masjid, do’a 

keluar masjid 

3. Kader mampu menghafal dan 

memahami doa setelah sholat 

4. Kader mampu menghafal dan 

memahami asmaul husna (1-33) 

5. Kader mampu menghafal dan 

memahami kalimat Thayibah 

(Takbir, basmalah, ta’awud) 

6. Kader mampu menghafal dan 

memahami doa sholat (Iftitah- 

Rukuk) 

7. Kader mampu membedakan 

huruf-huruf hijaiyah 

  

2. Kader mampu menghafal 

dan menerapkan doa dan 

ayat pilihan 

8. Kader mampu menghafal dan 

memahami surah Al- 

Baqoroh:30 beserta arti 

  

  9. Kader mampu menghafal dan 

memahami do’a saat turun 

  

  hujan, do’a keluar rumah, do’a 

naik kendaraan darat 

  

  10. Kader mampu menghafal dan 

memahami doa setelah sholat 

  

  11. Kader mampu menghafal dan 

memahami asmaul husna (34- 

  



66) 

  12. Kader mampu menghafal dan 

memahami kalimat Thayibah 

(Istigfar, Istirja’, Tahlil) 

  

  13. Kader mampu menghafal dan 

memahami doa sholat (I’tidal- 

duduk di antara 2 sujud) 

  

  14. Kader mampu membaca iqra’ 

dengan lancar 

  

3. Kader mampu menghafal 

dan menerapkan doa dan 

ayat pilihan 

15. Kader mampu menghafal dan 

memahami surah Ali-Imran:110 

beserta arti 

  

  16. Kader mampu menghafal dan 

memahami do’a kebaikan dunia 

akhirat, do’a terhindar dari rasa 

malas 

  

  17. Kader mampu menghafal dan 

memahami doa setelah sholat 

  

  18. Kader mampu menghafal dan 

memahami asmaul husna (67- 

99) 

  

  19. Kader mampu menghafal dan 

memahami kalimat Thayibah 

(Tasbih dan Tahmid) 

  

  20. Kader mampu menghafal dan 

memahami doa sholat (Takhiyat 

dan doa terhindar dari fitnah 

dajjal) 

  

  21. Kader mampu membaca iqra’ 

dengan lancar 

  

  Total   

 

NB: 



1. Nilai dapat berbentuk ABC atau angka 

2. Fasilitator silahkan bertanda tangan dikolom dan tuliskan nama 

  



 

 

No urut  : 10 

Nama   : Rio Aditya Pratama 

Asal komisariat : PK IMM Rosyad Sholeh UNISA 

Motto   : Hidup tentang berbagi 

Visi 

Optimalisasi gerakan IMM 

Misi 

Menguatkan basis keilmuan 

  



NARASI ARAH GERAK 

IMM CABANG AR FAKHRUDDIN KOTA YOGYAKARTA 

 

A. Pendahuluan  

Daerah Istimewa Yogyakarta tidak telepas dari problematika, secara khusus dilihat 

dari kesejahteraan masyarakat DIY, akan sangat ironis ketika segala potensi yang 

dimiliki DIY tidak sampai atau tidak tercapai kesejahteraan bagi masyarakat. 

Keterbelakangan itu dapat dirasakan pada masyarakat yogyakarta. Keterbelakangan 

merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan 

negara-negara maju, kontak dengan negara maju tidak menularkan nilai-nilai modern 

yang dibutuhkan pembangunan, tetapi sebaliknya dia membutuhkan suatu kolonialisme 

didalam negeri yang dilakukan oleh kaum elit dari negara-negara berkembang yang 

berkerjasama dengan kaum pemodal dari luar negeri. Simon kuznets menjelaskan 

mengapa terjadi keterbelangan tersebut, ia menjelaskan bahwa yang pertama ; Adanya 

kegagalan memanfaatkan secara penuh potensi produktif dengan menggunakan tingkat 

pengetahuan dan teknologi yang ada atau suatu kegagalan yang bersumber pada 

perlawanan lembaga-lembaga sosial. Kedua; keterbelakangan dalam kinerja ekonomi 

dibandingkan beberapa negara ekonomi. Ketiga; ia dapat berarti kemiskinan ekonomi, 

dalam artian gagal untuk menyediakan kecukupan hidup yang memadai dan harta benda 

yang memuaskan sebagian besar penduduk. 

Sebuah daerah keterbelakang dapat dilihat dari masalah kemiskinan, Kemiskinan 

merupakan fenomena yang mengelilingi kita setiap hari, ddapat dilihat dari eksploitasi 

alam berskala besar, pembangunan yang tidak manusiawi menyebabkan masyarakat 

terpinggirkan dan tidak berdaya mengahadapi perubahan zaman. Pembangunan yang 

selalu galakan oleh penguasa sebenernya hanya untuk memuaskan para investor atau 

pemodal, paradigma pembangunan hanya dipahami dalam mendorong pembangunan 

infrastruktur yang sampai saat ini tidak memiliki dampak besar bagi masyarakat, maka 

dapat dlihat daya dari masayarakat tidak bertambah kuat, sebab dorongan untuk 

masyarakat terus berkembang tidak terbangun, dan potensi yang dimiliki dirampas 

sehingga masyarakat tidak mampu untuk hidup dalam berkecukupan atau setidaknya 

lepas dari lingkar kemiskinan. 

Masyarakat  menyerah hanya karena mereka tidak tahu bagaimana keluar dari 

kemiskinan. Hegemoni penguasa membungkam rakyat dengan ideologi yang justru lebih 

berpihak pada oligarki dan penguasa. Konflik agraria di pedesaan merupakan salah satu 

konsekuensi dari wajah baru imperialisme dan kolonialisme yang sedang berlangsung. 



Penguasa yang berkongsi dengan borjuis mereka merampas tanah-tanah rakyat. Maka tak 

heran jika muncul gerakan akar rumput untuk melawan itu semua. Para petani yang 

tanahnya disita merasa perlu untuk bangkit dan melawan. 

Kemiskinan tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga di perkotaan. Kemiskinan 

di pedesaan dan perkotaan memang kompleks. Masalah kemiskinan perkotaan lebih 

kompleks daripada masalah kemiskinan pedesaan. Desa dengan sumber daya alam yang 

kaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Berbeda dengan kota yang sumber daya 

alamnya terbatas, penduduk kota harus saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan sangat diperlukan bagi 

setiap manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ketika kebutuhan pokok tidak 

terpenuhi, warga kota semakin terisolir, dan tak berdaya. Konsekuensi dari hal ini 

mempengaruhi masalah kesehatan, lingkungan, pendidikan, sosial dan politik. 

Lingkungan yang buruk mengganggu kesehatan masyarakat. Selain itu, sulitnya 

mengenyam pendidikan juga menjadi salah satu penyebabnya. Masalah tersebut harus 

diselesaikan untuk mengurangi problematika perkotaan. Oleh karena itu, IMM Cabang 

Ar Fakhruddin Yogyakarta wajib melaksanakan pemberdayaan dan gerakan filantropi. 

Sudah menjadi sebuah kewajiban seorang kader IMM turut andil mengatasi 

permasalahan sosial yang berkaitan dengan umat, dan memanfaatkan segala ilmu 

pengetahuan untuk melahirkan solutif atas permasalahan di DIY. IMM dengan 

gerakannya mampu berkerja dalam pemberdayaan masyarakat di akar rumput sebagai 

manifestasi nilai humanitas kader Aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

IMM harus sejalan dengan aktivitas basis Muhammadiyah dan terintegrasi dengan 

dakwah Muhammadiyah.  

Ranah gerakan IMM saat ini setidaknya perlu pada tindakan praksis yang 

mengembalikan paradigma pembangunan bahwa manusia menjadi subjek dari 

pembangunan. Gerakan yang dilakukan meliputi pemberdayaan, edukasi dan advokasi.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

No urut  : 11 

Nama   : Muhammad Fathi Ramadhan 

Asal komisariat : PK IMM FH UMY 

Motto   : Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda 

gurau 

Visi 

 IMM AR Fakhruddin yang lebih progresif 

Misi 

1. Penguatan tata kelola stabilitas organisasi  

2. Penyesuaian Perkaderan yang transformatif dan adaptif  

3. Pengoptimalan pola dasar, strategi dan integrasi Arah Gerak IMM AR Fakhruddin 

  



Alhamdulillah, segala puji syukur dihaturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta`alah atas 

segala limpahan nikmat dan keberkahan dalam mengarungi kehidupan sehingga kita semua 

dapat diberi kemudahan dalam mengemban amanah dakwah sosial melalui IMM AR 

Fakhruddin yang pada saat ini memasuki akhir dari periode 2021-2022 dan akan menjadi awal 

periode 2022-2023. Sholawat dan Salam senantiasa di haturkan kepada Rasul Allah, Sang 

penyempurna, Muhammad Shalallahu `Alaihi Wasalam. Revolusioner sejati, seorang 

pengkader sejati, dan uswatun khasanah ummat manusia yang mendobrak pintu jahiliyah 

menuju pintu ilamiyah. Ialah yang membawa agama pencerahan yaitu Addin Al Islam. 

Berjalanya Pimpinan Cabang IMM AR Fakhruddin selama dua tahun belakangan banyak 

dinamika yang terjadi. IMM AR Fakhruddin Organisasi Otonom Muhammadiyah yang 

berlocus pada tataran kota Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami perubahan 

pergerakan dan focus isu yang dibangun, pada masa Priode 2019-2020 mengangkat isu 

strategis “Ekologi”, masa Priode 2020-2021 “Ekologi” yang berfokus “Limbah” dan pada masa 

priode 2021-2022 kembali kepada isu “Ekologi”. Jika dilihat isu yang silih berganti bukan 

hanya permasalahan ditataran kota yang belum selesai akan tetapi juga pada komisariat yang 

belum tuntas mengkaji isu tersebut. Bukan hanya belum selesai mengkaji tetapi masih banyak 

kader dan Komisariat masih gagap mengkaji dan masih bingung dengan isu yang diangkat 

tersebut. 

Bergantinya isu strategis tersubut sebenarnya bukan menjadi evaluasi besar tetapi yang 

menjadi evaluasi besar adalah pemahan kader dan gols dari isu strategis yang diangkat tersebut. 

Perlu adanya sosialisasi tahapan-tahapan yang dicapai selama satu priode dari PC AR 

Fakhruddin dari goals isu strategis tersebut, juga perlu adanya landasan kenapa pimpinan 

cabang mengangkat isu tersebut seperti data-data, lalu permasalahan di kota Yogyakarta 

tersebut. Bukan hanya sekedar sosialisasi seolah olah hanya menjadi formalitas atau 

melepaskan tanggung jawab. 

Permasalahan berikutnya adalah Isu strategis yang diangkat bukan hanya melibatkan 

beberapa bidang yang ada di PC AR Fakhruddin tetepi semua bidang yang berada di AR 

Fakhruddin, kerapkali bidang yang tidak bersinggungan dengan sosial politik, riset, 

pemberdayaan tidak terlibat dalam menyukseskan isu strategis tersebut padahal bidang bidang 

yang lainnya sangat memebantu isu yang diangkat seperti melalui seni budaya, pemberdayaan 

ekonomi,dan lain hal sebagainya. Sepuluh bidang yang ada pada PC AR Fakhruddin perlu 

komunikasi dan integrasi supaya terbangun dan tercapainya isu strategis selama 1 tahun 

kedepan. Jika permasalahan diatas adalah adalah bidang yang berada di Internal IMM sendiri, 

berikutnya adalah permasalahan disiplin ilmu yang berbeda dikomisariat, kerap kali ilmu yang 

bercorak sosial lebih dipandang berperan dalam penggarapan isu strategis, pemikiran terhadap 



disiplin ilmu yang berbeda setiap komisariat harusnya bukan menjadi masalah bahkan harusnya 

menjadi solusi untuk mesyukseskan dari garapan isu strategis tersebut. 

Stabilitas organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang terorganisir dan mendukung 

gerakan ikatan dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan program yang terstruktur 

dengan baik merupakan sebuah kondisi yang harus senantiasa diperhatikan dalam sebuah 

organisasi agar kemudian organisasi dapat berjalan menuju tercapainya tujuan bersama ikatan. 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memiliki posisi strategis dalam rangka membangun tradisi 

pembaharuan Islam. IMM merupakan organisasi otonom yang diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan kader-kader yang memiliki kapasitas seimbang antara Intelektual, Humanitas dan 

religiusitas di masa mendatang. Posisi ini meniscayakan IMM untuk selalu melakukan 

reorientasi dan penajaman visi, misi, peran, agenda, strategi, dan agenda serta praksis gerakan. 

Arti IMM perlu melakukan penguatan gerakan, baik dari aspek landasan pemikiran (ontologis) 

maupun aspek praksis gerakan (Aksiologis). Tiga poin ini kemudian atas harus diiringi dengan 

prinsip-prinsip yang mendorong capaian posisi strategis IMM AR Fakhruddin dalam praksis 

gerakan dan pemikiran untuk mencapai tujuan IMM yaitu terbentuknya akademisi islam yang 

berakhlak mulia : 

❖ Prinsip tujuan dimana segala usaha dan program diarahkan pada pencapaian tujuan 

IMM dengan diprakarsai arah gerak (Blueprint) PC IMM AR Fakhruddin 

❖ Prinsip perkaderan dimana segala proses pembinaan dan perkaderan dengan corak 

ideologisasi yang matang dilakukan untuk mempersiapkan kader-kader yang 

berkualitas dan terlatih kepemimpinan dan intelektualnya untuk kelangsungan 

Persyarikatan, Ummat dan bangsa di masa mendatang. 

❖ Prinsip dakwah dimana segala aktifitas IMM merupakan upaya untuk mengambil 

peran di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. 

❖ Prinsip kebersamaan dimana setiap kebijakannya yang dilahirkan merupakan 

kehendak bersama yang diupayakan kolektif, kolegialitas dan egaliter. 

❖ Prinsip keseimbangan dimana opsi yang dipilih dalam gerakan IMM merupakan 

wujud keseimbangan antara peran keagamaan, keilmuan dan kemasyarakatan. 

❖ Prinsip relevansi dimana setiap kebijakan dan kegiatan IMM haruslah berpijak pada 

keprihatinan realitas idealistik (hasil pemikiran) dan keprihatinan realitas empirik 

(kebutuhan masyarakat). 

❖ Prinsip Suistainable setiap gerakan dan kebijakan organisasi merupakan suatu yang 

berkesinambungan untuk kebutuhan jangka Panjang 

 

Pada implemetasinya dalam PC IMM AR Fakhruddin harus setidaknya memiliki : 



Struktur & Kultur Transformatif Adaptif yang mana perkaderan Pendukung sebagai 

alur strategis dengan tata kelola integrasi dan interkoneksi Buttom dan Top antara relasi 

Komisariat dan Cabang dalam menjalankan proses perkaderan dan goals perkaderan 

pendukung dengan penyesuaian SOP baik secara grand design ataupun silabus. 

Stakeholder keilmuan yang mentransformasi nilai ideologis menuju formulasi 

keilmuan baik interdisipliner ataupun multikultural melalui arus perumusan berintegrasi 

dengan komisariat, hingga responsif menuju Yogyakarta dalam menjawap persoalan kota 

dengan solutif. 

Aplikatif & Kolaborator Program yang mendorong sustainable program dalam 

merekonstruksi Peran Media sebagai produk pendukung dan sekutu jauh maupun dekat 

sebagai agen inklusivitas keilmuan IMM AR Fakhruddin. 

Coaching & Pedagogi Lab yang harus mengutamakan stabilitas design dan keilmuan 

sebagai basis akademik dan teritorial keilmuan maupun praksis gerakan dalam 

memformulasikan identitas keilmuan Komisariat maupun identitas keilmuan PC IMM AR 

Fakhruddin dalam menjalankan Creative Minority. 

Episentrum Gerakan dimana PC IMM AR Fakhruddin memiliki basis kajian 

Keilmuan, Keislaman dan Data akan sebagai produk praksis gerakan dalam menjawab 

persoalan kota, sebagai kontra narasi filosofis dan kebijakan. 

  



 

 

No urut   : 12 

Nama   : Inas Haifa Adila 

Asal komisariat : PK IMM FPB UMY 

Motto   : - 

Visi 

 Mewujudkan Peran Fungsi Kader Imm Yang Berjiwa Relegius Melalui 

Penanaman Nilai-Nilai Agamis Dalam Lingkungan Akademisi Dan Masyarakat 

Misi 

 Penguatan dan pendalaman ideologi gerakan islam sehingga terbentuk kader 

yang militan Meningkatkan kemampuan kader dalam kepekaan agamis dalam lingkungan 

akademisi dan masyarakat 

  



PC IMM AR Fakhrudin yang terus bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, 

kemasyarakatan membuka pikiran seluruh kader untuk tetap meneguhkan nilai trilogi tersebut 

dalam pelaksanaan perkaderan dan pergerakan yang baik. Melihat jalannya PC IMM AR 

Fakhrudin sampai hari ini, dari sudut pandang kita sebagai kader PC IMM AR Fakhrudin sama- 

sama melihat bahwa ada beberapa nilai yang terlepas dari jalannya PC IMM AR Fakhrudin. 

Pola kehidupan manusia tidak terlepas dari suatu nilai, dimana setiap manusia mempunyai 

patokan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga patokan tersebut 

menjadi keyakinan yang harus ditanamnkan sepanjang kehidupan sehari-hari terkhsusus 

kepada kader PC IMM AR Fakhrudin. 

Melihat fenomena kader PC IMM AR Fakhrudin yang lahir pada zaman pandemic dan 

pasca pandemi memberikan dampak yang cukup serius dalam pola pikir dan bersikap dalam 

kehidupan terutama pada lingkungan organisasi maupun akademi. Banyak dari kader PC IMM 

AR Fakhrudin yang memiliki intelektualitas tinggi bahkan kader yang lahir di masa pandemi 

hingga pasca pandemi dapat memperoleh secara mandiri seluruh pengetahuan yang 

dibutuhkan, namun disini yang terlihat rumpang adalah ketika bagaimana para kader belajar 

nilai religiusitas yang terdiri dari beberapa aspek seperti; bersikap baik, bertutur baik, 

bersosialisai dengan sopan dan sebagainya. Dari hal tersebut memang kader dapat memperoleh 

pengetahuan yang banyak dan bisa dikatakan bahwa inteletualitas dari kader sudah dapat di 

peroleh dengan sendirinya akan tetapi nilai religiusitas yang belum diterapkan dengan baik di 

lingkungan organsisi ataupun akademi ini yang menjadi tugas bersama terutama PC IMM AR 

Fakhrudin untuk bagaimana menjadi jembatan dalam menguatkan nilai religiusitas para kader. 

Jalaluddin (2005) mengungkapkan bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki perilaku 

religisuistas jika memiki ciri-ciri yaitu menerima kebenaran agama berdasarkan 

pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikutikutan. Cenderung bersifat realisme, 

sehingga norma-norma agama lebih banyak dimanifestasikan ke dalam perilaku dan tingkah 

laku. Berperilaku dan berfikiran positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha 

untuk mempelajari, mendalami, dan mengamalkan pemahaman keagamaan. 

Kembali ke cerita PC IMM AR Fakhrudin yang terkenal oleh kalangan seluruh kader 

IMM Kota Yogyakarta mengatakan bahwa “PC IMM AR Fakhrudin terkenal dengan kader-

kadernya yang selalu mengasah inteletualitasnya” begitulah perkataan yang di lontarkan, 

dengan ini dapat membuka pikiran kita sebagai kader PC IMM AR Fakhrudin untuk tetap 

bersinergi dengan intelektualitas, religiusitas dan humanitas. Inteletualutas tanpa 

pendampingan religiusitas akan terlihat pincang. Religiusitas dan intelektualitas merupakan 

kesatuan, intelektualitas tanpa religiusitas maka akan merusak kehidupan, sebaliknya apabila 



religiusitas tanpa intelektualitas tidak dapat berperan menyelesaikan permasalahan dimensi 

kehidupan dunia sehingga keduanya harus menyatu dalam sebuah kehidupan. 

Kader PC IMM AR Fakhrudin yang tergabung dari beberapa komisariat dengan kultur 

keagamaan yang berbeda-beda dari setiap komisaritanya kadang menjadi ketimpangan antara 

satu komisariat dengan komisariat lain sehingga ini menjadi tugas PC IMM AR Fakhrudin 

untuk dapat menyelaraskan dalam penanaman nilai-nilai religiusitas. Dalam penyelarasan 

memang tidak bisa dijadikan acuan bahwa satu komsiariat satu dengan yang lain akan memiliki 

kultur keagamaan yang sama. Ada beberapa komisarita yang terkendala dengan pengajaran 

keagamaan dan itu menjadi tugas tiap komisariat untuk dapat mengahadirkan PC untuk 

tergabung memabantu dalam kesulitan di tiap komisariat. 

Dalam ikhtiar penyelarasan saya rasa perlu adanya penguatan ideologi dan penanaman 

nilai-nilai religiusitas dalam lingkungan organisasi. Jika kita lihat bersama bahwa IMM 

merupakan organisasi otonom yang dalam pelaksanaanya dapat beracuan pada Pedoman Hidup 

Islam Warga Muhammadiyah yang merupakan seperangkat nilai penting dan strategis yang 

akan membantu dalam menentukan arah gerakan serta perjuangan para kader 

Muhammadiyah di berbagai bidang kehidupan. Pergerakan dan perjuangan yang akan 

mengantarkan setiap kader Muhammadiyah dalam rangka mewujudkan dirinya menjadi 

kader persyarikatan, kader umat sekaligus kader bangsa. Berbagai bidang kehidupan baik 

yang terkait dengan internal persyarikatan, keumatan dan kebangsaan menuntut adanya peran 

dan kontribusi dari setiap kader dalam rangka mencari solusi dari setiap persoalan yang 

muncul. 

Beberapa nilai PHIWM yang dapat menjadi acuan dan kita dapat bedah serta kaji 

bersama untuk setiap komisariat agar nantinya dapat menjadi acuan dalam berikatan, 

diantaranya: Dalam Akhlak 

2.3.  Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (akhlaq 

al- karimah) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela 

(akhlaq al-madzmumah) yang membuat dibenci dan dijauhi sesame. 

 

Kehidupan berorganisasi : 

1. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis 

oleh K.H. Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan Agama 

Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar- benarnya, karena itu menjadi 

tanggungjawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai 

tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi (Persyarikatan) ini 

sebagai gerakan da’wah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. 



2. Setiap anggota pimpinan Persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam 

bertutur-kata dan bertingkahlaku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggungjawab, dan 

memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan. 

3. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan 

hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat (seperti Kuliah Tujuh 

Menit) dan selalu mengindahkan waktu shalat dan menunaikan shalat jama’ah sehingga 

tumbuh gairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi bangunan bagi pembentukan 

kesalihan dan ketaqwaan dalam mengelola Persyarikatan. 

4. Pimpinan Persyarikatan harus menunjukkan akhlaq pribadi muslim dan mampu 

membina keluarga yang Islami. 

  



 

 

 

No urut  : 13 

Nama   : Nur Laila Oktavianingrum 

Asal komisariat : PK IMM Rosyad Sholeh UNISA 

Motto   : Hiduplah seperti air yang mengalir yang memberikan manfaat 

untuk sekitarnya (BJ. Habibie) 

Visi 

 Terciptanya PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta yang aktif, kreatif, dan 

bertanggung jawab serta mengayomi pimpinan komisariat 

Misi 

1. Menciptakan budaya tertib administrasi di lingkup cabang dan komisariat  

2. Mengusahakan stabilitas organisasi dengan metode 2K 

  



Narasi Gagasan Arah Gerak IMM 

Pimpinan Cabang AR Fakhruddin Kota Yogyakarta 2022-2023 

 

A. Landasan 

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Abdul Rozaq Fakhruddin 

Kota Yogyakarta atau lebih akrab disebut PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta 

merupakan salah satu dari 6 pimpinan cabang yang berada dibawah naungan Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD) IMM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan 

sejarahnya, PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta (yang dulunya PC IMM Kota 

Yogyakarta Barat) merupakan hasil pemekaran dari PC IMM Kota Yogyakarta periode 

2002/2003 yang kala itu mengalami kelesuan gerakan. Pada akhirnya PC IMM Kota 

Yogyakarta memutuskan untuk melakukan pemekaran terhitung mulai periode 

2003/2004 dengan harapan akan dapat memasifkan kembali gerakan yang sebelumnya 

mengalami kelesuan. Pimpinan Cabang IMM memiliki wilayah kerja di tataran 

kabupaten atau kota dan membawahi komisariat-komisariat. 

Dalam prosesnya, PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta merujuk pada tujuan 

IMM yakni mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam 

rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Sejauh perjalanan dari masa ke masa, PC IMM 

AR Fakhruddin Kota Yogyakarta senantiasa berusaha untuk tetap konsisten dalam 

menjaga derap langkahnya baik dalam segi perkaderan (ideologi) maupun gerakan sosial 

yang pada akhirnya menjadi corak atau identitas PC IMM AR Fakhruddin Kota 

Yogyakarta. Corak atau identitas tersebut tidak lantas membuat PC IMM AR Fakhruddin 

Kota Yogyakarta mempersempit ruang geraknya, akantetapi menjadi karakter dan ciri 

khas bagi pergerakan PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta. Mengingat urgensi 

kepemimpinan di level cabang sekaligus menjalankan tanggung jawab moril, maka 

diperlukan pembuatan landasan yang jelas sebagai pedoman atau panduan jalannya 

Pimpinan Cabang selama satu periode kedepan. 

 

B. Arah Gerak 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan organisasi otonom 

Muhammadiyah yang bergerak pada tiga ranah yakni keagamaan, kemahasiswaan, dan 

kemasyarakatan. PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta sendiri merupakan pimpinan 

cabang yang secara wilayah gerak berada di tataran kota dengan corak atau identitas 

pergerakan yang telah dibangun sejauh ini yakni dalam hal perkaderan dan gerakan 

sosial. Corak atau identitas yang menjadi karakter PC IMM AR Fakhruddin Kota 



Yogyakarta dalam mengupayakan tujuan IMM ini tentu perlu untuk dirawat dan 

ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas pergerakannya. Adapun beberapa 

cara yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut: 

1. Pedoman Administrasi PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta 

Tidak dapat dipungkiri bahwa basic gerakan IMM adalah organisasi perkaderan. 

Akantetapi yang perlu diingat kembali bahwasannya IMM selaku ortom 

Muhammadiyah juga merupakan organisasi administratif dimana kesekretariatan dan 

keadministrasian menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kesekretariatan dapat 

dimaknai sebagai upaya pengelolaan dan penataan kegiatan administrasi dalam 

organisasi agar terstruktur dengan baik dan rapi. Sedangkan administrasi merupakan 

usaha yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan demi terwujudnya tujuan 

organisasi yang telah dibuat. Kedua hal tersebut diperjelas dengan keberadaan 

Tanfidz yang berisi rekam jejak atau dokumentasi perjalanan organisasi selama 1 

periode kebelakang secara deskriptif dan tekstual, tata tertib, AD/ART, serta 

mekanisme kerja pimpinan periode selanjutnya yang tertuang dalam Garis Besar 

Haluan Organisasi (GBHO) dan Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) yang dibuat 

setiap akhir periode. Selain berfungsi sebagai arsip, Tanfidz ini menjadi panduan awal 

dan pembelajaran bagi periode berikutnya yang akan melanjutkan tampuk 

kepemimpinan. 

Dirasa bahwa administrasi ini penting untuk keberlangsungan organisasi, maka 

dari itu perihal administrasi ini tentu dikelola dengan baik dan bijak terciptanya 

dokumentasi kegiatan organisasi yang rapi dan terstruktur. PC IMM AR Fakhruddin 

Kota Yogyakarta yang hari ini membawahi 11 komisariat memiliki tanggung jawab 

terkait dengan budaya kesekretariatan dan keadministrasian yang tertib, rapi, dan 

terstruktur di masing-masing komisariat. Dalam mengelola kesekretariatan dan 

keadministrasian, maka perlu kiranya diformulasikan Pedoman Administrasi khusus 

PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada Pedoman 

Administrasi yang telah dikeluarkan oleh DPP IMM dan DPD IMM DIY. Pedoman 

Administrasi khusus PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta ini nantinya memuat 

segala bentuk pedoman tentang administrasi dan kesekretariatan IMM disesuaikan 

dengan kebutuhan di lingkup cabang. Pedoman ini akan menjadi salah satu solusi 

alternatif agar tercipta keselarasan administrasi di komisariat. Pun terkait dengan 

administrasi perkaderan yang sampai hari ini masih berbeda-beda di masing-masing 

komisariat. Administrasi perkaderan ini perlu kiranya diformulasikan juga oleh PC 



IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta bersama dengan Korps Instruktur AR 

Fakhruddin. 

2. Pengoptimalan 2K (Koordinasi dan Kontrolisasi) 

Organisasi merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa orang untuk 

mencapai tujuan bersama. IMM sendiri merupakan organisasi otonom 

Muhammadiyah yang memiliki tujuan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam 

berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. PC IMM AR 

Fakhruddin Kota Yogyakarta sebagai IMM setingkat cabang yang menaungi 11 

komisariat sekiranya perlu untuk menjaga stabilitas organisasi agar PC IMM AR 

Fakhruddin Kota Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. 

Pandangan dan persepsi yang sama terhadap tujuan organisasi akan melahirkan 

keselarasan dalam gerakan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi dari seluruh bidang 

di tingkat cabang maupun komisariat agar tercipta persamaan pandangan dan persepsi 

tersebut. Untuk menuju tercipta persamaan pandangan tersebut, diperlukan strategi 

atau siasat salah satunya dengan pengoptimalan 3K. 3K adalah kependekan dari 

Koordinasi dan Kontrolisasi yang penjabarannya sebagai berikut: 

1) Koordinasi 

Miss komunikasi menjadi sebuah permasalahan yang tidak pernah selesai di 

setiap periode bahkan di setiap organisasi. Disadari bahwa kebutuhan utama 

untuk mencapai sebuah tujuan bersama salah satunya adalah komunikasi, maka 

perlu kiranya koordinasi sebagai salah satu bentuk komunikasi ini senantiasa 

dilakukan baik dari masing-masing bidang di pimpinan cabang maupun pimpinan 

cabang terhadap komisariat. Ketika koordinasi atau komunikasi ini tidak berjalan 

dengan baik, maka perjalanan organisasi pun tidak akan berjalan dengan baik 

pula. 

2) Kontrolisasi 

Sebuah organisasi tentu perlu untuk senantiasa dikelola dan dikontrol agar 

jalannya sesuai dengan track atau jalur yang sudah ditentukan untuk mewujudkan 

tujuan organisasi. Kontrolisasi merupakan upaya yang wajib dilakukan sebab 

ketika sebuah organisasi tidak dikontrol dengan baik dan bijak maka akan 

memicu kemungkinan suatu organisasi melenceng dari track atau jalur yang sudah 

dibuat. 

Kedua cara atau strategi diatas tentu sudah dilakukan. Langkah berikutnya adalah 

tinggal bagaimana mengoptimalkan strategi yang sudah ada agar sebuah organisasi 

dapat maksimal dalam menjalankan langkahnya untuk mencapai tujuan organisasi. 



3. Optimalisasi SOP Perkaderan Pendukung 

Ada sebuah kalimat atau istilah yakni “Kader merupakan jantung organisasi”. 

Artinya, kader adalah bagian penting dalam sebuah organisasi yang dalam hal ini 

IMM dimana kader inilah yang akan membuat IMM tetap hidup. Mengingat betapa 

pentingnya peran kader dalam IMM, maka perlu kiranya kader ini dikelola dan 

dijaga dengan baik. Bersumber pada Sistem Perkaderan IMM (SPI), terdapat tiga 

jenjang perkaderan yakni 1) Perkaderan Utama, merupakan komponen utama dan 

pokok yang sifatnya wajib perkaderan IMM. 2) Perkaderan Khusus, merupakan 

komponen perkaderan yang ditujukan dalam rangka mendukung komponen utama 

dengan pendekatan khusus. 3) Perkaderan Pendukung, merupakan perkaderan yang 

dilaksanakan untuk meningkatkan potensi kader sesuai dengan minat, bakat, 

keterampilan, keahlian dan kemampuan dalam rangka mendukung keberhasilan 

proses kaderisasi ikatan. 

Ketiga jenjang perkaderan diatas tentu perlu untuk diupayakan sebagai ikhtiar 

menjaga dan meningkatkan kualitas perkaderan yang selama ini menjadi corak atau 

ciri khas perkaderan PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta. Dalam melakukan 

kegiatan perkaderan diatas, tentu tidak lepas dari peran serta instruktur yang 

tergabung dalam Korps Instruktur AR Fakhruddin Kota Yogyakarta sebagai 

perangkat dan penanggung jawab pelaksanaan perkaderan. Perlu kiranya koordinasi 

dan komunikasi sebagai proses integrasi antara cabang dan instruktur dalam 

pelaksanaan perkaderan khususnya yang diselenggarakan oleh cabang itu sendiri. 

Fokus pada perkaderan pendukung yang merupakan salah satu bagian dari 

jenjang perkaderan IMM. PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta memiliki 

beberapa Creative Minority (CM) yang dijadikan sebagai salah satu metode 

perkaderan pendukung. Namun sejauh perkembangannya, rekam jejak dan penilaian 

belum terkelola dengan baik. Untuk menjawab keresahan tersebut, beberapa waktu 

yang lalu Korps Instruktur AR Fakhruddin meluncurkan buku SOP Perkaderan 

Pendukung agar Creative Minority (CM) yang menjadi salah satu corak PC IMM 

AR Fakhruddin Kota Yogyakarta ini dapat dikelola lebih baik lagi dengan 

melibatkan instruktur. Tentu SOP yang telah dibuat ini harus di optimalkan demi 

terciptanya corak perkaderan yang semakin baik kedepannya. 

  



 

 

No urut  : 14 

Nama   : Ahsan Taqwim Al-Akid 

Asal komisariat : PK IMM FISIPOL UMY 

Motto   : Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia 

yang lainnya 

Visi 

 Readaptasi IMM sebagai Gerakan Mahasiswa dalam Menghadapi Tantangan 

Zaman 

Misi 

1. Membangun Metode Kultur Gerakan yang Adaptif dan Inovatif  

2. Memperkuat Wacana Intelektual sebagai Basis Utama Gerakan IMM  

3. Memperkuat Integrasi Jejaring Baik Internal ataupun Eksternal dalam Rangka 

Membangun Gerakan Kolaboratif 

  



Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selain sebagai organisasi otonom Muhammadiyah 

dan organisasi perkaderan, IMM juga merupakan organisasi pergerakan. Sebagai organisasi 

pergerakan mahasiswa tentunya IMM juga melakukan aktivitas-aktivitas Gerakan berbasis 

intelektual. Intelektual sudah seharusnya menjadi landasan fundamental dalam melakukan 

Gerakan sosial. Sebagai organisasi yang bergerak dalam ranah kemahasiswaan, IMM juga 

harus menjadi episentrum Gerakan yang berdampak kepada mahasiswa, pun juga berdampak 

terhadap masyarakat. 

Seiring perkembangan zaman tentu tantangan dan problem realitas sosial yang dihadapi 

juga berubah dan semakin beragam. Melihat kondisi zaman saat ini dominasi teknologi dan 

dampak globalisasi berdampak pada perubahan tatanan masyarakat. Zaman serba berubah dan 

perkembangan teknologi digital semakin masif menjadi tantangan tersendiri bagi Gerakan 

IMM, sehingga IMM sebagai Gerakan mahasiswa harus mampu menghadapi dan beradaptasi 

terhadap era disrupsi yang saat ini terjadi. 

Dalam perjalanannya sebagai organisasi pergerakan, IMM belum mampu menjadi 

organisasi yang benar-benar berdampak kepada masyarakat. Sehingga hal ini menjadi tugas 

penting IMM sebagai organisasi pergerakan yang dapat bergerak dan berdampak. 

Keberadaan IMM yang juga sebagai organisasi mahasiswa islam perlu merefleksikan lagi 

terkait Gerakan sosial dan peran IMM dalam masyarakat dalam merespon isu-isu kebangsaan 

dan kenegaraan baik isu sosial, politik, ekonomi. 

Berbicara mengenai Gerakan yang masif, maka IMM perlu memperkuat wacana 

intelektual kader IMM secara internal karena hal tersebut merupaka pondasi bagi IMM dalam 

melakukan Gerakan aktivisme. Konsolidasi internal kader IMM menjadi hal yang penting juga 

mengingat sejauh ini IMM masih gagap dan masih kurang masif dalam melakukan Gerakan 

intelektual transformatif. 

Melihat fenomena sosial saat ini dengan kondisi di era disrupsi membuat masyarakat 

terkhusus mahasiswa mengalami degradasi nalar kritis. Hal tersebut juga berdampak pada 

fenomena kader IMM yang mengalami degradasi intelektual dan degradasi nalar kritis 

sehingga berdampak pada menurunnya nalar Gerakan pada IMM itu sendiri. Era disrupsi juga 

berdampak pada sistem perkaderan IMM yang dimana sistem perkaderan merupakan langkah 

awal dalam membentuk identitas dan karakter kader IMM menjadi kader yang kritis dan peka 

terhadap problematika sosial. 

Bisa kita lihat perubahan atau penurunan nalar kritis Gerakan kader IMM terjadi pasca 

pandemi dikarenakan IMM belum bisa beradaptasi dengan baik terhadap realitas yang ada. 

Penyesuaian IMM dalam menghadapi tantangan zaman dalam merespon problematika sosial 

memang memerlukan proses yang tidak sederhana, akan tetapi saat ini sudah saatnya IMM 



mampu beradaptasi dengan melakukan inovasi Gerakan dengan memanfaatkan digital sebagai 

salah satu wadah melakukan Gerakan dan dalam merespon isu yang ada. 

Sosial media menjadi ruang publik yang sangat penting bagi masyarakat dalam 

melakukan Gerakan narasi-narasi problematika sosial. Sehingga hal ini perlu dimanfaatkan 

IMM dalam beradaptasi sebagai organisasi pergerakan dalam rangka melakukan Gerakan 

sosial. Menjadi kritikan terhadap fenomena kader IMM saat ini dimana IMM belum terlalu 

baik dalam menyesuaikan integrasi antara kultur, metode Gerakan dengan realitas sosial di era 

disrupsi saat ini. 

Peran IMM dalam masyarakat perlu di masifkan dan disesuaikan lagi sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan masyarakat. Gerakan digital saya rasa menjadi penting dalam 

melakukan upaya Gerakan sosial alternatif, walaupun tentu melalui proses dan kajian yang 

matang. Penguatan literasi dan kajian berbasis intelektual menjadi landasan fundamental dalam 

IMM melakukan praktik Gerakan mahasiswa. Metode dan kultur Gerakan juga perlu 

dikembangkan dengan menyesuaikan realitas sosial yang ada supaya Gerakan IMM benar- 

benar dapat berdampak kepada masyarakat. 

Dalam era saat ini IMM tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan aktivitas Gerakan, 

upaya untuk mencapai sebuah keberhasilan Gerakan diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi 

antar organisasi supaya Gerakan yang dilakukan bisa lebih optimal. Maka dengan itu penguatan 

integrasi jejaring dengan organisasi lain begitu penting seperti organisasi otonom 

Muhammadiyah, Organisasi Pergerakan Mahasiswa, Lembaga Swadya Masyarakat (LSM), 

LBH, dan organisasi maupun stakeholder lainnya. 

Gerakan inklusif berkemajuan juga harus digaungkan oleh IMM dalam melakukan 

aktivitas Gerakan pada era disrupsi seperti saat ini. Penguatan literasi atau penguatan 

intelektual yang menjadi pondasi utama dalam penguatan Gerakan IMM, dan tidak hanya 

berhenti pada literasi saja namun juga dilanjutkan dengan narasi dan aksi yang dapat 

berdampak kepada masyarakat. Keberpihakan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting 

bagi kita sebagai kader IMM guna merawat idealisme dan nalar kritis kita sebagai kader 

intelektual. Nilai-Nilai IMM dan Muhammadiyah juga merupakan prinsip yang harus kita 

pegang teguh supaya produk intelektual baik baik dalam hal Gerakan masih dalam koridor 

garis perjuangan dakwah Muhammadiyah. Masih banyak ruang-ruang dakwah yang perlu kita 

perjuangakan terutama ruang demokrasi. Gerakan washatiyah juga harus diterapkan IMM 

dalam merespon isu kenegaraan sehingga sesuai dengan Gerakan Moderat yang digaungkan 

Muhammadiyah saat ini. 

Salam Cinta Salam perjuangan! 
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IMM dan Peran di Era Sekarang 

Oleh : Liza Nadia 

PK IMM FT UMY 

 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) didirikan di Yogyakarta pada tangal 14 Maret 

1964, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1384 H. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

(IMM) merupakan organisasi otonom yang memberikan sumbangsih perkaderan bagi 

persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai organisasi kader, IMM memposisikan perkaderan 

sebagai hal yang paling mendasar. IMM merupakan organisasi perkaderan yang bergerak 

dalam ranah keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Ranah perkaderan IMM ini 

yang disebut dengan istilah Tri Kompetensi Dasar (Religiusitas, Intelektualias dan 

Humanitas). Sesuai dengan ruang lingkup mahasiswa, perkaderan IMM lebih diarahkan pada 

menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas mumpuni di bidang akademik.  

Tujuan IMM adalah untuk mendidik ulama Islam yang berakhlak mulia untuk mencapai 

tujuan Muhammadiyah. Berdasarkan tujuan IMM, maka IMM bukan hanya organisasi 

payung tetapi juga organisasi Islam dan organisasi bisnis. Sebagai organisasi Islam, IMM 

mengemban amanah dakwah Islam dalam kerangka mahasiswa dan masyarakat luas. 

Konstitusi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berbasis Muqaddimah menyatakan bahwa 

IMM didirikan sebagai salah satu organisasi Muhammadiyah yang mandiri, wadah pemersatu 

dan perjuangan untuk menggalang dan memupuk potensi mahasiswa muslim untuk 

memperkuat peran dan tanggung jawabnya. kader serikat, kader masyarakat dan kader 

bangsa, agar kader tumbuh dengan berwawasan ilmiah dan amal ilmiah sesuai dengan 

kepribadian Muhammadiyah, semua dilakukan secara bersama-sama mendukung penalaran 

yang dilandasi iman dan taqwa dan hanya atas harapan. keridhaan Allah SWT. 

PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta salah satu pimpinan cabang Yogyakarta saat 

ini aktif berperan dan mendorong reformasi positif di era globalisasi saat ini baik di dalam 

maupun di luar kampus. IMM, yang artinya mahasiswa harus mengembalikan dan 

menyadarkan tugas-tugas mahasiswa untuk mencapai cita-cita yang harus ada antara 

masyarakat dan pemerintah, dalam artian mahasiswa harus berani mengikuti kebijakan yang 

salah. pemerintah untuk mengkritisi dan mendukung kebijakan pemerintah yang tepat. 

Pemerintah tidak menghubungkan mahasiswa dan IMM, menyimpang dari jalan yang mudah 

dan menghidupkan kembali animasi yang telah lama tertunda. Mahasiswa harus menyadari 

bahwa nantinya merekalah yang akan memegang tampuk kepemimpinan masyarakat, bahwa 

mahasiswa adalah agen perubahan dan masa depan bangsa. 



IMM, yang artinya mahasiswa harus kembali dan menyadarkan mahasiswa akan arah 

ideal yang seharusnya antara masyarakat dan pemerintah. Artinya mahasiswa harus berani 

mengkritisi kebijakan pemerintah yang salah dan mendukung kebijakan pemerintah yang 

benar. Pelajar harus sadar bahwa mereka memegang tampuk kepemimpinan gereja. Dan 

bahwa mahasiswa adalah agen perubahan dan masa depan bangsa. Jangan biarkan diri Anda 

terhibur di era globalisasi. Bagaimana kita dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi 

IT sebagai bagian dari perkembangan Revolusi Industri 4.0 untuk menjadi alat bagi gerakan 

yang mengarah pada kemajuan dan mencerdaskan bangsa dan kemanusiaan universal, bukan 

bagian dari penderitaan atau hanya salah satu Konsumen IT? dan perkembangan media sosial 

yang berubah dari hal yang sangat negatif menjadi hal yang sangat positif tergantung 

bagaimana kita menggunakannya. 

Peran generasi milenial sebagai motor penggerak dalam segala perubahan terutama di era 

globalisasi semakin tumbuh kesadaran akan pelaksanaan gerakan, apalagi rasa solidaritas 

antar masyarakat didukung oleh suatu gerakan sosial sebagai implementasi dari suatu 

pergerakan. Jaga lingkungan, terutama di zaman sekarang ini. IMM sebagai wadah 

meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa peduli lingkungan bersama masyarakat. Gerakan 

tersebut dilakukan untuk kepentingan bersama, agar yang positif dapat diapresiasi 

sepenuhnya. 

Oleh karena itu, dalam pembentukan kerangka kualitas, trilogi tautan harus dipupuk agar 

setiap kerangka masa depan menciptakan transformasi yang kita perjuangkan bersama. Tri 

kompetensi ini harus ditanamkan kepada para kader, agar menjadi paradigma dan gerakan 

yang diinginkan oleh Ikatan. Dimana trilogi adalah tanah (yang digarap) koneksi di tiga 

tempat, yaitu di dunia kemahasiswaan, agama dan masyarakat. 
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Menjadikan Etika Profetik Sebagai Basis Keilmuan IMM AR Fahruddin 

Oleh : Saipul Haq 

 

Selayang Pandang 

Perkaderan dalam IMM adalah upaya yang tersistem dalam rangka meningkatkan 

kualitas kader. Hal ini tentu melalui proses pendidikan, pembinaan hingga pengarahan yang 

disesuaikan dengan nilai serta tujuan dari IMM. Respon mengenai perkembangan zaman 

serta berbagai problematika di dalamnya kerap mengalami bias akan nilainya, hal ini tentu 

disebabkan tidak matangnya dalam membuat konsep perkaderan dan gerakan yang ada. 

Proses perkaderan dalam tubuh IMM bukan hanya sekedar proses menyampaikan ilmu 

atau penanaman nilai-nilai sebagai upaya pembangunan kapasitas individu, akan tetapi jauh 

daripada itu nilai-nilai yang telah ditanamkan atau disampaikan mampu berperan aktif dalam 

menyelesaikan problematika yang ada dalam tubuh ikatan hinggan masyarakat luas. Oleh 

karena itu diperlukan reformulasi dalam proses keilmuan IMM AR Fakhruddin yang 

diselaraskan dengan proses perkaderan dan gerakan sosial yang ada didalamnya. 

 

Etika Profetik Kuntowijoyo 

Berangkat dari surat Ali Imran ayat 110, setidaknya ada empat konsep yang dapat kita 

temukan. Pertama, konsep mengenai umat terbaik. Maksudnya adalah umat islam sebagai 

umat terbaik dengan syarat mengerjakan tiga hal yang disebutkan dalam ayat terebut. Akan 

tetapi gelar umat terbaik ini tidak serta merta menjadi gelar, hraus ada kerja keras dan 

semangat fastabiqul khairat. Kedua, aktivisme sejarah, maksudnya yang menjadi panduan 

ideal bagi umat islam adalah keterlibatan dalam percaturan sejarah dengan bekerja keras dan 

dikap fastabiqul khairat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Maka secara tidak langsung 

individu harus ikut terlibat secara langsung dan sikap acuh bahkan menjauhkan diri dari 

hal pembangunan yang bik tidak dibenarkan. 

Ketiga, pentingnya kesadaran, maksudnya adalah nilai profetik harus menjadi 

landasan dalam setiap praksis gerakan serta pembangunan kesadaran individu maupun 

kolektif umat. Keempat, etika profetik. Point terakhir ini menjadi konsekuensi logis bagi 

ketiga hal sebelumnya. Etika yang ada dalam ayat ini berlaku umum bagi siapa saja baik 

individu maupun kolektif. Simpelnya profetik tak dipahami sebagai suatu konsep dalam 

mendeskripsikan tetapi juga mentransformasikan berbagai gejala sosial dengan dasar cita etik 

dan profetik. 

Etika Profetik Kuntowijoyo adalah sebuah alternative dalam bingkai keilmuan IMM AR 

saat ini, di dalamnya berisi nilai humanisasi, liberasi dan juga transendensi. Tiga hal ini 



penting bagi Proses perkaderan dan Pergerakan dalam tubuh IMM AR yang fungsinya 

menjawab berbagai problematika yang dihadapi. Proses perkaderan dan pergerakan yang ada 

dalam tubuh IMM AR tentunya harus mengacu pada pembentukan generasi Khairu Ummah, 

yaitu kader yang memiliki keilmuan yang integrative serta kritis transformative dalam 

menjawab setiap problem dan perubahan yang terjadi. 

 

Creative Minority dan Etika Profetik 

Creative Minority (CM) yang ada di IMM ARF sekiranya perlu pemahaman kembali 

serta penguatan peran di dalam perkaderan dan pergerakan. CM harus mampu menjadi ruang 

inkubator dalam setiap proses penjagaan kader, pengkajian, pembinaan hingga 

pengembangan. Dengan adanya CM ini diharapkan kedepannya mampu melahirkan kader 

serta gerakan yang betul-betul mengarah pada tujuan. 

IMM dalam hal pengembangan gerakan berbasis keilmuan mengalami stagnasi. Hal ini 

dikarenakan konsep yang tidak memiliki pondasi yang jelas. Maka perlu dirancang landasan 

utama selain nilai IMM dalam mengembangkan kapasitas keilmuan kader serta kapasitas 

gerakan organisasi. Etika profetik dalam hal ini menjadi acuan yang terintegrasi dengan nilai 

yang ada di IMM dengan harapan mampu memberi arahan yang lebih jelas dalam 

gerakannya. 

CM yang ada dalam IMM AR juga memiliki kekurangan pembangunan jaringan kepada 

yang lain. Padahal manusia sebagai hamba Allah saling mempunyai daya ketergantungan 

dengan yang lain. Jaringan ini selain berfungsi memperkuat kapasitas keilmuan tetapi juga 

kapasitas gerakan. Menjadi perhatian penting untuk mengklasifikasikan mana jaringan yang 

tepat dan tidak. 

Arah perkaderan IMM secara substansial bertujuan untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang memiliki kapasitas akademik yang memadai, sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan zaman serta sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dengan proyeksi 

sikap individu yang mandiri, bertanggung jawab dan memiliki komitmen serta kompetisi 

perjuangan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Pada hal ini perkaderan IMM diarahkan pada 

upaya transformasi ideologis dalam bentuk pembinaan dan pengembangan kader, baik 

kerangka ideologis maupun teknis manajerial. 

 

Integrasi Creative Minority IMM AR Fakhruddin 

IMM adalah organisasi perkaderan dan pergerakan yang sejalan dengan Muhammadiyah. 

Ideologi menjadi perangkat utama dalam IMM yang perlu dipahami, ditafsirkan dan 

diimplementasikan, sehingga mampu mencapai tujuan. Dalam upaya ini dibutuhkan ruang 



khusus yang mampu membentuk gerakan perkaderan dan sosial menjadi lebih baik 

kedepannya. 

IMM ARF hari ini gagap mengimplementasikan nilai yang dimilikinya. Hanya berfokus 

pada pemahaman keilmuan saja akan tetapi tidak sampai ranah praksis. Disamping itu 

integrasi antara CM yang ada tidak berjalan dengan baik. Padahal integrasi dan 

kesinambungan antara CM ini menjadi hal penting dalam implementasi nilai dalam gerakan 

dalam mencapai tujuan, sehingga perlu dirumuskan arah gerak dalam setiap CM yang ada di 

pimpinan cabang erta bagaimana integrasinya dengan yang lain. 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Integrasi CM 

 

 

 

 


