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Kiprah Kolega IMM AR. Fakhruddin 

 

“Pantang Biduk Surut ke Pantai, Sekali Layar Terkembang” 

 

“Kiprah dalam islam Kiprah adalah melakukan kegiatan dakwah  yang dilakukan seseorang 

yang mengandung seruan atau ajakan kepada  keinsyafan atau usaha perubahan yang lebih 

sempurna. Kolega adalah  teman sejawat, kawan seprofesi, dan kawan bekerjasama 

dalam  menjalankan tujuan dan kerja-kerja tim.”  

--Prinsip Kerjasama  

 

“Sebutir Karya dan gagasan merupakan sebuah monumental harga  dalam menjalankan 

program.” 

--Prinsip Kolektif  

 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan organisasi  salah satu organisasi 

mahasiswa islam indonesia, yang merupakan  organisasi otonom Muhammadiyah. IMM 

sudah berdiri sejak tahun  1964, kelahiran IMM pun dilandasi oleh dua faktor, yaitu 

faktor  internal dan faktor eksternal. yang dimaksud dengan faktor internal  adalah yang 

berasal dari dalam diri muhammadiyah sendiri, sedangkan  faktor eksternal berasal dari luar 

muhammadiyah, umat islam maupun  kondisi kehidupan masyarakat dan kebangsaan pada 

masa itu. Faktor  internal yaitu sesuai dengan tujuan muhammadiyah “Menegakkan 

dan  menjunjung tinggi agama islam, sehingga terwujud masyarakat islam  yang 

sebenarbenarnya”. Masyarakat yang dimaksud dalam tujuan  muhammadiyah adalah semua 

lapisan masyarakat yang ada di Indonesia,  mulai dari masyarakat bawah (jelata), masyarakat 

padat karya, dan masyarakat adminstratif dan lain sebagainya,termasuk masyarakat  kampus 

yaitu mahasiswa dalam hal konteks ini IMM harus patron penting  dalam kehidupan 

masyarakat yang dimana IMM mampu menjawab  segala bentuk permasalahan social yang 

ada di negara ini.  

Menelisik perkembangan dari proses Kaderisasi dan Gerakan sosial  IMM AR. 

Fakhruddin tentunya perlu dan sekiranya setiap kader  merefleksikan roda geraknya, melalui 

adaptasi perkembangan zaman dan  formulasi konstruksi kader. Hal ini telah menjadi kultur 

utama IMM  dalam mengemban tugasnya sebagai bagian dari identitas Mahasiswa.  Peran dan 

tujuan IMM yang selalu saja menjadi bagian dari masyarakat  Indonesia dan umat Islam 



adalah hal yang tidak luput juga untuk selalu  dijama. Wujud dari IMM AR. Fakhruddin 

tentunya menjadi pandangan  yang berbeda di mata para masyarakat, mahasiswa dan kader 

IMM  lainnya, akan terkait indepedensi gerakan dakwahnya, gerakan  transformatifnya dan 

gerakan modernnya, yang dipandang sebagai  episentrum utama dalam menjaga kepribadian 

dan kultur gerakannya.   

Melalui pondasi ideologisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  tentunya memiliki tiga 

komponen dasar yang menjadi landasan gerak  dalam setiap kader dalam meaktualisasikan 

roda geraknya secara  struktural maupun kultural, yakni Tri-kompetensi dasar, 

Humanitas,  Religiusitas dan Intelektualitas. Tiga rana ini adalah dasar kompotensi  kader 

dalam mehami dasar gerak dan menuju gerakan transformasinya.  IMM AR Fakhruddin Kota 

Yogyakarta dalam Perkaderan dan Gerakan  Sosial nya mempunyai amanah besar dalam hal 

melaksanakan estafet  perjuangan leluhurnya yang hari ini terus konsisten untuk membela 

kaum  mustadafin dan menjaga kultur perkaderan nya, dalam hal ini IMM AR  Fakhruddin 

menjadi bapak dari dari keseluruhan komisariat di  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

(UMY) dan Universitas  Aisyiyah Yogyakarta (UNISA). Dalam Ranah geraknya IMM 

AR Fakhruddin tersebut kemudianmem formulasikan arah gerak kedalam dua  aspek yang 

mendasar yaitu ranah perkaderan dan ranah gerakan sosial  yang ditafsirkan dari Tujuan IMM 

“Mengusahakan terbentuknya  akademisi Islam yang berkahlak mulia dalam rangka mencapai 

tujuan  Muhammdiyah“. Maka dari itu izinkan penulis menafsirkan gagasan  utama dalam 

meformulasikan evaluasi dan start up utama dalam melihat  IMM AR. Fakhruddin 

kedepannya.  

 

1. Coaching Design & Pedagogi Lab  

Berbicara arah gerak IMM AR yang berfokus kepada perkaderan dan  pergerakan 

tidak lepas dengan suksesi kolektif kolegial kepemimpinan  dan kader” IMM AR, dari 

sini penulis menafsirkan bahwasanya penting  nya internalisasi organisasi IMM AR yang 

kuat, kokoh dan solid untuk  menjadikan tombak utama sebelum menjalankan arah 

gerak  tersebut,sama halnya dengan sebuah miniatur negara tombak  kepemerintahan lah 

yang menjadi sentral dalam menjalankan dan  menggerakan sebuah negara (sistem). 

dalam hal ini, IMM AR perlu dan  sekiranya membentuk sistem kultur baru agar 

senantiasa menjaga  teritorial dan basis utamanya, yakni Komisariat-komisariat 

yang  terhimpun di IMM AR. Coaching dalam hal ini akan kita fokuskan dalam  dua rana 

metode, yakni:  



a. Integrasi, Interkoneksi & Kombinasi  

Pertama-tama, dalam hal menentukan sistem yang baik tentunya kita  perlu 

untuk menguatkan basis, menstabilkan hingga membuka ruang  kominakasi yang 

transparan dan objektif dalam membangun inovasi dan  rangka gerakan yang baik. 

Kemudian diiringi dengan proses konektifitas  antara kader dalam membangun 

sinergisitas keilmuan yang tidak hanya  pada satu kerangka, akan tetapi melalui 

multisektorlah kita dapat  membangun upaya stabilitas antara komisariat tersebut. 

Dan yang terakhir yakni, kombinasi sebagai upaya goals dalam 

membangun  paradigma keilmuan dasar hingga praksis gerakan sebagai 

goals  utamanya. Tidak hanya itu, proses integrasi dan interkoneksi ini jugalah,  akan 

membawa setiap komisariat akan memiliki kebutuhan utamanya  dalam mendesign 

dan menentukan roda strategis geraknya. Lalu  bagaimanakah metode 

transformasinya? Penulis akan merokemendasikan  untuk membaca pada poin 

selanjutnya.  

b. Narasi, Kristalisasi, Episentrum dan Sustainable Kultur  

Dalam hal ini tentunya IMM AR telah memiliki pedoman utama 

dalam  menjalankan proses kaderisasi pendukung sebagai nilai transformasi  gerakan 

dan kaderisasi IMM AR. Pertama, narasi gerakan melalui ruang  konsilidir 

komisariat sebagai gerbang utama inventarisasi keilmuan untuk  mendapatkan titik 

awal narasi perkaderan pendukung IMM AR. Melalui  hal tersebut tentunya kita 

menggunakan peran integrasi dan koneksi  sebagai pintu dan melalui narasi sebagai 

ruang, maka Komisariat pula  dapat terlibat dalam ruang gerak IMM AR. Kedua, 

Proses adalah langkah  kristalisasi kader (Creative Minority) yang membentuk dua 

kriteria alasan,  yakni, sebagai acuan implementasi kader tengah menuju pimpinan 

dan  sebagai ritme gerakan menuju episentrum gerakan Yogyakarta, pada  tataran 

inilah kader-kader akan menjadikan dirinya sebagai framing  utama atas penanaman 

pondasi keilmuan, pemenuhan kristalisasi dan  episentrum sebagai goals daerah 

Yogyakarta. Pada akhirnya hal ini akan  menjadi proses kultur di tataran IMM AR 

sebagai kombinasi utama untuk  menentukan roda serta kultur gerakannya dalam 

tahap dan proses  kaderisasi maupun gerakan, secara struktur dan kultur.   

Melalui dua alur yakni Buttom dan Top inilah menjadi fungsi utama  IMM AR 

dalam menjaga harmonisasi kader dan penguatan basis kader  sebagai pedoman 

keilmuan dan pedoman kemasyarakatan. 



 

 

Melalui bagan strategis tersebut tentunya cita-cita penulis bersama  kader-kader 

IMM lainnya tetap mengacu dalam Buku Kaidah Perkaderan  yang dimaksud dari 

Gen pemikiran PC IMM AR. Fakhruddin Kota  Yogyakarta adalah asal muasal cara 

pandang yang kemudian menjadi  dasar dalam melakukan pola gerakan dan 

menghasilkan sebuah keputusan  yang objektif baik ditinjau dari segi konsepsi-

organisatoris sampai dengan praksisnya. Gen pemikiran dengan kata lain merupakan 

cara  mengenal kedirian IMM yang oleh sebagian kalangan masih  dipertanyakan 

tentang pemikiran dan gerakannya. Dalam hal ini terdapat  beberapa letak urgensi 

kenapa Gen Pemikiran ada dan terlahir yaitu di  dalam buku kaidah perkaderan 

terdapat 5 alasan kenapa Gen Pemikiran  ini harus ada yaitu ;  

a. Menjawab disparitas pemahaman dan pemikiran antar kader.  

b. Adanya pola pandang dan analisa yang sama ditingkat kader.   

c. Jembatan yang memudahkan dalam proses perkaderan.   

d. Jalan tengah untuk membentuk karakter kader IMM.  

e. Bentuk identitas gerakan IMM khususnya PC IMM AR  Fakhruddin Kota 

Yogyakarta.  

 



2. Stakeholder Keilmuan Yogyakarta  

Melalui proses integrasi perkaderan dan kristalisasi kader dalam  menunjang 

kompetensi dasar maupun transdormasi keilmuannya. IMM  AR Fakhruddin tentunya 

memiliki design besar terhadap proses  penunjang kader dalam menjawab persoalan basis 

dan formulasi yang ada  di Yogyakarta, terutama permasalahan utama yang menjadi 

tanggung  jawab strategis di Kota Yogyakarta. Sejauh ini dalam blue print gerakan  sosial 

IMM AR dalam periode Immawan Yamanan serta jajarannya,  meinitikkan kajian 

keislaman, kajian keilmuan, dan riset sebagai satu  komponen yang setara dalam menjalin 

isu strategisnya. Tentu kita perlu  untuk menstabilkan langkah gerak, porsi dan 

integrasinya  

a. Agen Inklusifitas  

Pertama, melalui kajian keislaman dan kajian keilmuan tentunya 

menjadi  framing utama dalam menentukan formulasi keilmuan yang 

ingin  ditrawarkan sebagai representasi utama IMM AR dalam menentukan  kajian 

filosofisnya. Dalam hal ini tidak hanya bidang-bidang terkait saja  yang mempunyai 

tugas untuk menggarap formulasi tersebut, namun izinkan penulis bersama evaluasi 

kader, menambahkan akan satu hal,  yakni interkoneksi komisariat dalam 

merumuskan hal tersebut, peran dan  keterlibatan komisariat sebagai formulasi 

keilmuan dalam tahap awal  IMM AR menggarap formulasinya, tentunya mengarah 

pada problem  yang mendasari isu di Kota Yogya. Kemudian dalam hal “data” 

yang  ditampilkan juga dalam blue print periode kali ini akan direnovasi  menjadi 

bentuk “Riset”, hal ini didasari pada peran kader komisariat agar  sekiranya memiliki 

kesempatan untuk merancang dan meformulasikan  narasi keilmuan tersebut. Jauh 

sebelum masuk pada konsep  Metodologipun, dalam bagan isu-strategis kita perlu 

menambahkan titik  kordinasi komisariat sebagai peran sumber daya dan Kota 

Yogyakarta  sebagai titik penawaran. Dalam hal ini tentunya tetap 

menggunakan  strategi, yakni SWOT adalah kegiatan mengorganisir dan 

menganalisa  kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), kesempatan 

(Opportunity),  dan ancaman (Threats). melalui prose akmodir arah Komisariat 

dan  Daerah Kota Yogyakarta.  

b. Formulasi Lab isu, Kota Yogya & Sustainable Media  

Dengan adanya basis keilmuan Komisariat sebagai bahan analisa  utama dan 

formulasi utama, disamping melihat realitas permasalahan  Kota Yogya. IMM AR 



tentunya perlu juga agar merumuskan muatan  transformasi keilmuan di dalam 

Laboratorium isunya itu sendiri, dengan  muatan serpihan isu-strategis sebagai bahan 

transformasi dan tidak  melupakan nilai ideologis didalamnya sebagai karakter utama 

Pendidikan  yang dibangun oleh IMM AR itu sendiri.  

Kota Yogya sebagai solusi dan tawaran alternatif tentunya tidak  hanya 

menggunakan metode SWOT dan penglibatan basis dalam  merumuskan dan 

menemukan solusi dalam menjawab persoalan yang ada  di Kota. Menurut Roem 

Topatimaseng penulis buku “meng-organisir  rakyat”, pengorganisiran rakyat adalah 

suatu kerangka proses yang menyeluruh untuk memecahkan permasalahan tertentu di 

tengah konflik  sosial yang ada di masyarakat, atau bisa juga diartikan 

sebagai  pendekatan secara bersengaja dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan  tertentu dalam memecahkan masalah masyarakat. Melihat IMM 

AR  Fakhruddin yang mempuyai arah gerak dalam ranah gerakan sosial 

maka  mengharuskan untuk ikut terlibat dalam pengorganisiran rakyatyang  sesuai 

dengan Isu Strategisnya, meskipun dalam perjalanannya nanti juga  terlibat dan 

merespon Isu Taktis yang berkembang. Pengorganisiran ini  menjadi penegasan 

IMM AR Fakhruddin dalam ranah Gerakan sosial  yang tetap berpihak kepada 

masyarakat. Sehingga dalam ranah gerak kali  ini, tidak hanya menjadikan bidang-

bidang sebagai penggarapan  formulasi utama, akan tetapi Komisariatpun memiliki 

peran yang  berkelanjutan dalam memecahkan dan menjawab persoalan 

tersebut,  sehingga hal tersebut dapat berkesinambungan yang melahirkan 

gerakan  massa kader atas keterlibatan aktifnya dalam proses peakomodiran Top  dan 

Buttom yang melahirkan solusi bersama. 



 

 

3. Aplikatif & Kolaborator Program  

Tidak dipungkiri pesat nya kemjauan teknologi di zaman sekarang ter  khususnya 

media adalah salah satu bentuk kemajuan corak dalam  berkembang dan maju nya sebuah 

negara,ketika Jepang mengumumkan  tentang Revolusi 5.0 (Smart Society) Jepang 

menjadi negara pertama  yang mampu memberikan sebuah terobosan di negaranya yang 

dimana  semua kegiatan dan aktifitas manusia bisa tergantikan 

dengan  Teknologi,begitupun dengan Media Digital yang dimana sudah 

menjadi  kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keseharianya tanpa kita  sadari,Indonesia 

yang sudah mampu menapaki arus pesatnya Teknologi menjadikan negara yang kini 

hampir setengah lebih populasi nya  bergantung pada sebuah Internet dan Smartphone ini 

menandakan  bahwasanya besarnya peran nya media dalam arus penukaran dan 

transfer  value informasi dari berita ke masyarakat menjadikan media sebagai  bentuk 

second priory dalam kebutuhan masyarakat. Namun hal ini tidak  menjadi alasan untuk 



tidak meaktualisasikan nilai sebagai tawaran produk.  Media hari ini sebagai kebutuhan 

primer tentunya menjadi agency kita  dalam melihat perkembangan dalam menawarkan 

sebuah gagasan dan  kerangka baru dalam mengembangkan sebuah produk besar 

gerakan.  

a. Media sebagai Aplikasi Gerakan  

Melihat dari perkembangan media sebagai produk dan wacana aplikatif  IMM 

AR di periode kali ini tentu dan perlu untuk kita evaluasi dari  prosesnya hingga 

perannya dalam menjalin sinergisitas antara bidang dan  programnya antara wacana 

dan pengembangan strategisnya. Dalam hal  ini izinkan saya menambahkan peran 

media sebagai episentrum utama  dalam mewujudkan kepemimpinan kader dalam 

mengemban dan  mengamanahkan programnya lebih jau dan lebih eksis di mata 

publik dan  mahasiswa itu sendiri. Pertama, bidang-bidang perlu untuk 

menentukan  aplikasi utama dalam menunjang aplikasi media sebagai peran 

utama  dalam memberikan edukasi, beberapa tawaran seperti, Aplikasi Tik-

tok,  Youtube, Web, Instagram, Spotify atau Majalah Pers. Sampai detik ini  IMM 

AR dapat dilihat bahwa pengembangan media edukasinya sangat  masif di Instagram 

dan Web maupun Film yang telah dirilis. Namun,  lebih dari itu kita perlu membaca 

keadaan anak muda saat ini, dengan  potensi singkat, estetik dan praktis tentu 

menjadi insight utama kita.  Terlepas dari hal tersebut tentunya kita tidak menghilang 

nilai dan esensi  utama kita dalam meaktualisasikan konsep utama kita. Maka dari 

itu,  izinkan saya merekomendasikan spirit media kali ini dengan 

konsep,  meintegrasikan bidang-bidang strategis untuk mengembangakan isu-

strategisnya melalui Vidio aktual melalui media Instagram dan  Tik-tok, Literasi 

dalam konsep mendengar dan menulis melalui majalah  pers serta mendengar tetap 

pada Tik-tok dan Instagram dan Documenter  melalui kanal Youtube. Bidang-bidang 

terkait pula perlu dan sudah  seharusnya direkomendasikan agar paham akan proses 

jurnalistik design  melalui aplikasi canva dalam elektronik Handphone dikarenakan 

segala  aplikasi yang saya rekomendasikan dapat diakses didalam Handphone  kita 

itu sendiri sebagai pedoman aktual utama dan sebagai kerangka gerak  Sustainable. 

Kemudian hastag, sebagai simbol gerak dan agitasi utama  atas tema gerakan yang 

perlu ditentukan dan menjadi spirit semangat  utama kader.  

b. Kolaborator Program Sekutu  



Jika dilihat dalam blue print IMM AR dari tahun ke tahun, sekutu dekat  dan 

sekutu jauh adalah pedoman massa imm dalam berjejaring dan  berkolaborasi dalam 

bentuk program maupun praksis. Namun dalam  geraknya tidak diragukan lagi 

komperasi individunya dalam menjalin  sekutu, disetiap kegiatan dapat saya lihat 

akan adanya kader ortom  maupun non-kader didalamnya, yang berarti inklusifitas 

dan narasi  ideologis tetap diseimbangkan. namun produk yang ingin 

saya  kembangkan disini adalah pola gerakan yang perlu berkolaborasi 

masif  melalui peran media sebagai strategi primer dan tambahan, selain 

gerakan  fisik yang dilakukan. Melalui pemahaman ideologisasi 

dapat  diaktualisasikan dalam media dan melalui peran gerakan juga 

dapat  diaktualisasikan dengan media. Dengan beberapa rancang kebijakan  melalui 

elaborasi antara sekutu dekat, yakni ortom, dan sekutu jauh  germas atau NGO. Yang 

menjadi satu spirit utama kita dalam  membangun kreatifitas kader dan 

pengembangan edukasi masyarakat  umum sebagai media arus utama IMM AR. 

 



4. Episentrum Gerakan  

Atas segala runtutan Misi rancang gerak yang saya bangun tentunya akan  sampai 

pada titik gerakan yang mghasilkan basis utama dalam  meaktualisasikan segala rumusan 

yang telah dibangun. Melalui sekutu  jauh dan sekutu dekat sebagai kolaborator dan 

integrasi utama melalui  formulasi keilmuan akan melahirkan cita-cita gerakan seperti apa 

saja  yang akan dilahirkan maka dari itu izinkan saya menegaskan beberapa 

hal.  Manifestasi daripada organisasi dan ideologisasi bagi gerakan mahasiswa  dalam hal 

ini Ikatan Mahasiswa Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)  adalah suatu gerakan yang 

berdampak untuk tatanan masyarakat, bagaimana eksternalisasi dari kepentingan dan 

keyakinan dari IMM  mampu menjawab permasalahan sosial hari ini. Sebagaimana 

gerakan  sosial, ia memiliki dua komponen penting yakni basis massa dan isu  strategis. 

Untuk merumuskan basis massa, IMM tidak cukup berpijak  pada keberpihakannya, 

yakni kaum mustadh’afin. Seiring dinamika  peradaban, reinterpretasi terhadap 

mustadh’afin pun perlu dilakukan demi  ketahanan aktivisme IMM, hal tersebut untuk 

menghindari wujud gersos  IMM yang bersifat klasik dengan ciri khas determinasi kelas 

dan isu.  Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip GSB (Gerakan Sosial Baru), 

IMM  sepantasnya menafsirkan basis massanya adalah masyarakat pada  umumnya, baik 

yang mustadh’afin secara materil maupun moril. Dengan  demikian, IMM juga harus 

pandai memilih isu strategis yang kontekstual  dengan wilayah basisnya.  

Maka dari itu pentingnya perumusan tersebut untuk mendapatkan  goals gerakan dan 

kuktur gerakan sebagai pedoman regenerasi dalam  mengemban proses kaderisasi kita 

dalam IMM AR. Gagasan ini bukan  sebagai hasrat pribadi, namun sebagai anti-tesa 

utama kita dalam melihat  realita kader dan komposisi kader hari ini. Semoga atas cita-

cita penulis  pribadi dapat memberikan kebermanfaatan utama bagi dunia dan 

akhirat  seorang penulis gagasan. Doa dan restu, latarbelakang penulis adalah  seorang 

perantau dan ingin belajar dari semua orang. Hanya ingin  mengatakan bahwa penulis 

tidak bisa sebesar ini jika tidak melalui rahim  merah. Ceritanya adalah komposisi utama 

yang diberikan oleh rahim  merah. Fastabiqul Khoyrot Assalamualaikum 

Warahmatullahi  Wabarokatu. 
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Reaktualisasi Nilai Ikatan Menuju Solidaritas Gerakan IMM AR Fakhruddin  

Oleh : Muhammad Hafizh Renaldi 

 

Selayang Pandang  

IMM adalah gerakan yang berbasis nilai, dimana nilai trikoda menjadi pondasi utama 

yang harus dimiliki oleh kader IMM dalam aktualisasi gerakan yang ada. Akan tetapi, kader 

IMM hari ini gagap dalam memahami serta bagaimana implementasi nilai-nilai dalam ikatan. 

Hal ini yang menyebabkan berbagai program hanya bersifat reaaksioner semata, tanpa 

memiliki pondasi yang jelas.  

Sebagai seorang kader IMM harus memiliki berbagai kesadaran didalam dirinya. 

Kesadaran ini harapannya mampu membangun kesadaran kolektif dalam ikatan sehingga lahir 

ide serta metode dalam setiap geraknya. Akan tetapi kader IMM hari ini, hanya sampai 

kepada kesadaran dalam dirinya bahkan tidak sadar sama sekali. Akhirnya, berbagai 

problematika baik internal maupun eksternal tidak mampu diselesaikan dengan baik.  

Bangun keilmuan juga menjadi masalah dalam tubuh IMM, khususnya IMM ARF. 

Keilmuan IMM harus mampu menjadi landasan dalam merumuskan gerakan. CM yang ada 

hanya sampai pada menjadikan ilmu sebagai produk. Dampak jika ini terus terjadi adalah 

stagnasi yang menyebabkan gerak dalam IMM serampangan karena tidak ada basis 

metodologi hingga tujuannya.  

Dari berbagai hal diatas akhirnya memunculkan masalah gerakan yang kurang berjalan 

sebagaimana mestinya. Gerakan sosial IMM pada akhirnya mempunyai tantangan untuk 

membentuk metodologi, basis massa serta sekuttu yang tepat, hingga tujuan yang jelas. Oleh 

karena itu, pola gerakan IMM ARF hari ini setidaknya berangkat dari empat hal.  

Pertama, Reaktualisasi nilai gerakan. IMM harus memiliki identitas diri sebagai gerakan 

mahasiswa islam, yang maksud dan tujuannya mengusahakan terbentuknya akademisi islam 

yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dalam hal ini 

pimpinan harus paham terhadap prinsip prinsip, budaya, hingga seluk beluk mekanisme 

organisasi sehingga tindakan yang kita lakukan sejalan dengan Ikatan.  

Kedua, membentuk Kepemimpinan yang Menggerakkan. Pemimpin tidak dibicarakan 

kehebatannya dalam ilmu dan retorika seperti dalam kepemimpinan nasional saat ini. 

Pemimpin tidak dibahas cerita – ceritanya yang menakjubkan. Akan tetapi dalam 

kepemimpinan yang modern dan rasional, kepemimpinan diletakkan memiliki proyeksi dalam 



fungsi yang nyata dalam mempengaruhi, menggerakkan, mengelola dan mengatur aktivitas 

organisasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan siyasat al dunya, yakni mengurus urusan 

dunia (hal nyata dalam organisasi) dan hirasat ad-din atau menegakkan dan mempraktikkan 

nilai agama. 

Ketiga, membangun tradisi intelektual muslim. Salah satu pilar kejayaan islam di masa 

lalu ialah dengan majunya pemikiran dan memiliki semangat dalam cita – cita untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul. Gerakan intelektual IMM harus 

terintegrasi dengan kekuatan iman, ilmu dan amal yang bersifat profetik sekaligus 

transformasional agar tampil sebagai pembawa misi islam rahmatan lil alamin.  

Keempat, mempertajam dan memperluas gerakan sosial kemasyarakatan. IMM sebagai 

gerakan mahasiswa islam dalam gerakannya tidak bisa disempitkan hanya dalam ranah 

demonstrasi saja. Namun, Gerakan perkaderan dan sosial yang ada dalam tubuh ikatan harus 

ditampilkan secara kaffah. Orientasi gerakan tentu diarahkan untuk keagamaan, 

kemahasiswaan serta kemasyarakatan.  

 

Peran PC IMM AR Fakhruddin  

Pimpinan Cabang merupakan berada di bawah Dewan Pimpinan Daerah dan kerjanya 

berada di level kota madya serta membawahi komisariat yang ada. Sebagai pimpinan yang 

berada pada tataran kota, PC IMM ARF seharusnya mampu mengambil langkah sesuai 

dengan permasalahan yang ada dan mampu memaksimalkan gerakannya di lingkup kota. 

Berangkat dari hal ini, PC IMM ARF dalam merumuskan suatu kebijakan yang perlu 

menganalisis secara tepat apa yang dibutuhkan.  

1. Peran Perkaderan  

Nilai-nilai yang terdapat dalam IMM menjadi sebuah acuan dalam bergerak. Nilai-

nilai tersebut diantaranya Tri kompetensi dasar atau Trikoda, Trilogi sebagai ranah gerak, 

enam penegasan, dan lain sebagainya. Tentunya tugas perkaderan adalah tugas kita 

semua, bukan hanya tugas dari bidang kader saja. Maka dari itu, sangatlah penting bagi 

kita semua untuk memahami bagaimana proses perkaderan yang sesuai dengan nilai-nilai 

IMM yang tertuang.  

Sebagaimana yang tercantum dalam SPI, perkaderan IMM diarahkan pada 

terbentuknya kader yang siap berkembang sesuai dengan spesifikasi profesi yang 

ditekuni, praktis, logis, terampil dan progresif. Kualitas kader yang demikian 

ditransformasikan dalam tiga lahan aktualisasi yakni; persyarikatan, umat dan bangsa. 



Maka, proses perkaderan dalam IMM harus ditujukan pada persiapan menghadapi 

tantangan zaman. Perlu dipahami bahwa perkaderan bukan hanya menjadi tanggung 

jawab bidang kader akan tetapi menjadi tanggung jawab semua bidang.  

Perkaderan utama dalam hal ini sebagai sarana utama dalam mendasari kader dengan 

internalisasi ideologi. Selain itu juga diadakan perkaderan pendukung sebagai sarana 

untuk mendukung kader dalam proses pengembangan keilmuan, serta harapannya mampu 

sesuai profil kader ikatan serta menjawab persoalan yang dijadikan isu strategis oleh PC 

IMM ARF dalam satu periode.  

Seharusnya nilai-nilai yang terdapat di tubuh IMM seluruh kader yang ada di bawah 

naungan pimpinan cabang AR Fakhrudin Kota Yogyakarta sudah mengerti dan bisa 

mengaplikasikannya dalam segala kegiatan yang ada di komisariat masing-masing 

fakultas. Dan juga pimpinan cabang AR Fakhrudin juga dapat menerapkan serta 

mengimplementasikannya. Sehingga, terjadi sebuah interkoneksi baik antar bidang yang 

berada di PC AR Fakhrudin maupun bentuk ke bentuk kebawah, kepada pimpinan 

komisariat. Yang mana nanti dari nilai-nilai tersebut akan tercipta sebuah strategi dalam 

perkaderan yang berada di Pimpinan Cabang AR Fakhrudin Kota Yogyakarta.  

Dalam hal ini tergolong menjadi tiga waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah 

dan juga jangka panjang. Dari ketiga waktu tersebut memiliki sebuah strategi dan hasil 

dari strateginya masing-masing dalam system perkaderannya tersebut yang nantinya 

dapat membantu proses perkaderan yang terjadi di Pimpinan Cabang AR Fakhrudin Kota 

Yogyakarta.  

Pertama dalam jangka pendek, yang mana kita ketahui dalam kaidah perkaderan AR 

Fakhrudin Kota Yogyakarta terdapat empat jenjang perkaderan, empat jenjang ini khusus 

dalam lingkup cabang AR Fakhrudin. Yang mana dalam jenjang tahun satu, dua, dan tiga 

yaitu kader yang berada dalam tataran komisariat, yakni mereka yang telah mengikuti 

DAD (Darul Arqam Dasar). Sedangkan jenjang tahun keempat sudah dalam tatanan 

cabang yakni idealnya telah mengikuti DAM (Darul Arqam Madya). Dan pada jenjang 

tahun kelima adalah output dalam sebuah perkaderan yang dipersiapkan untuk mengikuti 

perkaderan selanjutnya yaitu DAP (Darul Arqam Paripurna). Yang mana seharusnya 

dalam setiap jenjang memiliki evaluasi perkaderan atau biasa disebut dengan rekam 

kader. Rekam kader ini berfungsi untuk mengetahui ketercapaian profil kader yang 

diharapkan dalam rentan waktu satu tahun kepemimpinan. Selain itu, fungsi dari rekam 

kader yaitu untuk mempermudah dalam mengetahui jejak pada diri seorang kader, baik 



yang bermasalah hingga memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan 

secara lebih dan menjadi basis database yang dimiliki.  

Kedua dalam jangka menengah, yang mana dalam jangka menengah ini focus pada 

perjalanan kebijakan yang dimiliki terlebih pada bidang kader PC IMM AR Fakhrudin. 

Dimana yang menjalankan proses perkaderan yaitu dari korps instruktur PC IMM AR 

fakhrudin , namun secara kebijakan yang mengeluarkan bidang kader selaku pemilik 

kebijakan. Maka dari itu, bidang kader harus benar-benar dalam memberikan atau 

mengeluarkan setiap kebijakannya. 

Ketiga dalam jangka panjang, seperti yang kita ketahui dalam pimpinan cabang AR 

Fakhrudin ada sebuah kegiatan yang dinamakan Creative Minority (CM) yang diadakan 

oleh berbagai bidang, yang mana creative minority ini diadakan sebagai perkaderan 

pendukung. Creative minority merupakan sebuah platform perkaderan untuk menunjang 

pengetahuan pada kader kedua yang berada dalam tataran komisariat, yang memiliki 

jumlah peserta yang terbatas, belum benar-benar menjadi sebuah sarana perkaderan atau 

pendidikan yang bisa menunjang karakteristik anak-anak zaman sekarang apalagi. Jadi, 

IMM nantinya hanya sebagai payung untuk bergerak dalam platform-platform tersebut.  

Jadi, dapat disimpulkan sistem perkaderan yang ideal itu adalah sistem yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang terdapat dalam IMM seperti trikoda, trilogi, enam penegasan dan 

lain sebagainya. Dan memiliki sebuah target dari jangka pendek, menengah hingga 

panjang. Dalam jangka pendek dapat menghasilkan sebuah rekam kader sebagai basis 

data atau database dari setiap jenjang tahun perkaderan yang ada di AR Fakhrudin. 

Dalam jangka kedua yaitu berfokus pada kebijakan bidang yang dimiliki. Dan terakhir 

dalam jangka panjang dapat menciptakan sebuah platform sarana perkaderan atau 

pendidikan yang benar-benar menunjang karakteristik anak-anak zaman sekarang, bukan 

hanya sekedar creative minority yang menjadi kader pendukung semata.  

 

2. Peran Pergerakan  

IMM ARF juga memiliki peran sebagai organisasi pergerakan. Peran inilah 

menjadikan IMM perlu menyusun wacana yang jelas dalam setiap gerakannya. Gerakan 

sosial yang diambil perlu memastikan isu yang sifatnya eksternal sehingga mampu 

membangun jaringan strategis yang luas dengan metode yang baik.  

Gerakan sosial IMM dalam hal ini dapat diwujudkan dengan beberapa hal:  

a. Pematangan Roadmap Gerakan  



Gerakan sosial tidak dapat berjalan tanpa perencanaan yang matang, perlu 

sebuah skema roadmap gerakan yang jelas dan terstruktur. Hal ini bertujuan agar 

gerakan yang dijalankan tidak bersifat sporadis, sehingga pada akhirnya melahirkan 

sebuah gerakan yang masif dan terukur. Peran roadmap disamping sebagai peta awal 

untuk bergerak, juga dapat berfungsi sebagai security gerakan di tengah jalannya 

periodisasi dan sebagai kompas pengingat akan jalannya peta pergerakan. Sehingga 

untuk mendukung peran sebagai organisasi pergerakan dibutuhkan roadmap yang 

mapan dan terarah. 

Daya jelajah dan kiprah IMM sampai saat ini berjalan beriringan dengan 

organisasi Islam lainnya. Namun apa yang menjadi pembeda antara IMM dan 

Organisasi mahasiswa lainnya. Maka dari itu dalam upaya monitoring terhadap 

kebijakan regulasi yang dibuat perlu suatu analisis internal dan eksternal yang 

melahirkan formulasi dan implementasi strategi dan perlu adanya evaluasi rutin 

terhadap strategi yang sudah berjalan. Berikut merupakan skema dalam pembentukan 

roadmap gerakan.  

 

 

 

b. Pembangunan Isu Strategis  

Dalam gerakan organisasi sangat dibutuhkan sebuah isu strategis dalam 

menyokong gerakan organisasi tersebut. Dalam menentukan isu strategis dibutuhkan 

sebuah analisis yang kuat. Maka dalam gerakannya IMM harus memiliki isu strategi 

penyokong gerakan yang pada akhirnya diimplementasikan ke ranah eksternal IMM 

itu sendiri. Tujuan analisis isu dan pengangkatan isu strategis merupakan sebuah 

upaya IMM untuk merealisasikan maksud dan tujuannya, lebih luasnya lagi 



membantu Muhammadiyah untuk mewujudkan misinya. Adanya isu strategis 

tersebut pada akhirnya menjadikan IMM berjalan proaktif dan tidak reaktif.  

Selanjutnya dalam merumuskan isu strategis, IMM harus memperhatikan 

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga dalam penyelesaiannya, IMM 

dapat berperan ke lingkup eksternal. Selain itu, sebelum menentukan isu strategis, 

perlu adanya identifikasi isu yang akan diusung. Karena nantinya, isu strategis akan 

menjadi titik sentral pada setiap pengambilan keputusan baik politis maupun 

eksternal. Setelah melakukan identifikasi perumusan isu strategis, maka langkah 

selanjutnya adalah menyusun kerangka metodologi, keputusan, dan kerangka wacana 

serta aksi. Sehingga IMM dalam roda geraknya membutuhkan isu strategis.  

c. Pembangunan dan penguatan sekutu  

Sebagai sebuah organisasi pergerakan yang mengangkat isu dalam tataran kota, 

IMM memerlukan sekutu yang berfungsi sebagai teman berjuang atau basis massa 

untuk bersama- sama dalam menyelesaikan isu tersebut. Basis massa yang dimaksud 

adalah sekutu strategis dan sekutu taktis. Sekutu strategis atau sekutu dekat adalah 

pihak yang memiliki visi dan ideologi yang sama, dalam hal ini Pimpinan 

Komisariat, Pimpinan Muhammadiyah dan AMM. dengan adanya sekutu strategis ini 

seharusnya IMM dapat memanfaatkan dan bekerjasama untuk menjalankan isu 

strategis dengan basis pemikiran dan pengamalan ideologi. Sedangkan sekutu taktis 

bisa membantu gerakan IMM dalam hal yang lebih praksis dalam merespon isu yang 

ada. Contoh sekutu taktis yakni Sosial Movement Institute, Insist dll yang memiliki 

irisan dalam mengangkat dan menunjang keberhasilan isu sentral yang telah 

ditentukan. 

 

Inkubator Perkaderan dan Gerakan  

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 kurangnya pembangunan jaringan kepada yang lain. 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.  

Selain itu, 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.  

CM IMM ARF seharusnya menjadi inkubator dalam membina, mendampingi serta 

mengembangkan kader yang harapannya mampu memahami serta memberi, kebermanfaatan 

pada masyarakat setelah inkubasi selesai. Creative minority memiliki beberapa fungsi yang 

harus dijalankan. Pertama, fungsi intelektual yaitu peran CM dalam upaya internalisasi 

kapasitas keilmuan serta pemahaman kader. Kedua, fungsi kaderisasi yaitu CM sebagai 

perkaderan pendukung yang tidak lepas dari prinsip prosedur kaderisasi. Ketiga, fungsi 

gerakan yaitu CM tidak hanya sampai pada hal yang sifatnya ide-ide, akan tetapi mampu 

mengimplementasikan pada praksis gerakan yang diharapkan. Maka, CM dalam hal ini 

mampu membentuk dan menentukan agenda taktis dalam gerakan.  

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.  

Islam mengajarkan untuk menuntut ilmu sebagai panduan agar tidak tersesat dalam 

mencapai tujuannya. Pondasi keilmuan yang kokoh menjadi hal utama dalam membangun 

peradaban sesuai yang dicita-citakan. Berangkat dari teologi Al-Alaq dijelaskan bahwa 

tuntutan utama IMM bukan hanya soal literasi akan tetapi landasan keyakinan dan keimanan 

kita pada Allah SWT. Selain itu juga mengandung makna tersirat untuk membentuk kader 

yang kreatif dan inovatif karena kreativitas dan inovasi adalah representasi dari sifat Allah Al 

Khaliq.  

Dalam upaya implementasi nilai dalam gerakan, setidaknya IMM ARF perlu memiliki 

empat hal yang menjadi pondasi perbincangan dalam CM, yaitu:  

1. Nalar keagamaan  

Pengembangan ilmu berbasis agama bukan menjadi problem keilmuan semata, tetapi 

juga menjadi problem masyarakat dan agama. Persoalan utamanya bukan hanya upaya 

menemukan landasan filosofis dan metodologis, akan tetapi bagaimana rekonstruksi pola 



pikir kader dan pemahaman keislamannya. Pemahaman kader yang linearitas ilmu dan 

pendekatan monodisiplin dalam kajian keagamaan akan mengakibatkan pemahaman dan 

penafsiran agama hilang dari radar realitas serta hubungannya dengan kehidupan sekitar.  

2. Nalar keilmuan  

Individu kader setidaknya memiliki bakat intelektual untuk mendapatkan teori dan 

kemampuan akumulasi teori yang akhirnya mampu merumuskan sistem pemikiran dan 

sifatnya dinamis. Permasalahan IMM ARF hari ini adalah menjadikan tanfidz atau blue 

print sebagai acuan dalam merumuskan sesuatu. Akhirnya, ini menjadi acuan otoritatif 

bagi jalannya kepemimpinan yang menyebabkan konsep gerakan menjadi struktur 

kontinu, tetap dan baku. IMM ARF hari ini menjadikan ilmu sebagai produk dari 

gerakan. Padahal jauh lebih dari itu, keilmuan yang ada harus dijadikan metode dalam 

gerakan.  

3. Nalar Kemasyarakatan  

IMM sebagai gerakan sosial harus memiliki landasan serta konsep yang jelas. Upaya 

memberi dampak harus betul-betul direalisasikan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini 

kader imm ARF dalam membangun nalar kemasyarakatan setidaknya berdasar atas nilai 

kemanusiaan, bagaimana memanusiakan manusia serta membebaskan penindasan 

terhadapnya. Pembebasan disini adalah pembebasan dari berbagai ketertindasan baik 

ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. 

4. Nalar Kemediaan  

Teknologi digital membawa perubahan bagi kehidupan bermasyarakat. Maka dalam 

gerakan organisasi juga perlu meninjau kembali arus serta pola gerakannya, karena 

masyarakat digital sekarang eksistensinya bukan hanya ditentukan di dunia nyata tapi 

sudah sampai bergantung pada dunia virtual. Maka, organisasi perlu meninjau ulang 

gerakannya, terkhusus dalam transformasi digital. Transformasi digital tidak hanya 

berkaitan dengan teknologi. Ia terbentuk dari persimpangan antara individu, wacana dan 

teknologi. Akan tetapi, ketiga ini perlu dipandu dengan strategi wacana yang lebih 

mendalam dan komprehensif. Sehingga konvergensi memberi kehidupan wacana digital, 

yang memungkinkan organisasi memberikan pengalaman digital, operasi digital, dan 

inovasi digital.  

Kesinambungan gerakan menjadi poin penting dalam pemaksimalan gerakan dalam 

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

pimpinan cabang. 



 

 

Monitoring dan Evaluasi  

Monitoring dan evaluasi adalah agenda koordinasi dan evaluasi jalnnya kepemimmpinan. 

Tujuannya untuk mengontrol jalannya organisasi dengan tujuan agar pimpinan dapat 

mengetahui perkembangan serta hambatan dari gerakan yang dilakukan. Dalam hal ini setiap 

gerakan harus dimonitoring setiap sasaran hasil serta indicatornya. Selain itu, evaluasi 

diberikan pada perkaderan, gerakan dan program kerja yang dibangun. Berikut merupakan 

konsep dari monitoring dan evaluasi:  

1. Rencana Kegiatan: Dalam setiap kegiatan yang dilakuakn oleh PC IMM ARF tentu perlu 

dirancang dengan metode serta strategi yang jelas.  

2. Pelaksanaan kegiatan : Pelaksanaan dalam hal ini disesuaikan dengan konsep yang telah 

disusun dan disepakati sebelumnya.  

3. Output : Berupa laporan mengenai hasil dari kegiatan yang dilakukan. 

 

  



Implementasi IMM AR Fakhruddin dalam penguatan solidaritas gerakan  

Pertama, Mengintensifkan Silaturahmi. Komunikasi dan sinergi dalam tubuh ikatan 

sangat berpengaruh agar tercipta relasi dan kondisi organisasi yang kondusif, produktif dan 

menjadi suatu kekuatan gerakan yang solid dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. 

Kedua. Program reguler ideologi Muhammadiyah. Program secara terencana ideologisasi 

Muhammadiyah dalam lingkup ikatan melalui Darul arqam, kajian al - islam dan 

kemuhammadiyahan, ideopolitor, up - grading dan pengajian pimpinan. Pada saat yang sama 

mengintensifkan pembinaan masjid dan jama’ah yang terintegrasi dengan sistem gerakan 

ikatan dan Muhammadiyah.  

Ketiga, Mendorong pergerakan komisariat. Pengembangan pola sinergi antar komisariat 

dalam ikhtiar pengembangan komisariat secara bersama dan dinamis.  

Keempat, Menjalin kerjasama positif pemerintah dan masyarakat. Membangun kerjasama 

sesuai dengan kepribadian muhammadiyah. Memiliki sifat proaktif - partisipatif dalam upaya 

pemecahan masalah - masalah yang terjadi pada masyarakat.  

Kelima, Memasyarakatkan pandangan Muhammadiyah. Dalam upayanya hal ini menjadi 

sebuah ujung dari kepemimpinan yang diharapkan mampu untuk menghasilkan produk, 

jalinan Kerjasama dan kebijakan – kebijakan yang berdampak bagi masyarakat secara umum 

 


