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Assalamu'alaikum wr. wb.

Meski sempat mati di tahun-tahun yang sunyi, LPM 

Cendekia kini berusaha bangkit untuk menjadi wadah 

intelektualitas bagi kader ikatan. Banyak kesulitan yang 

menjadi tantangan, menjadikan kami semakin kuat dalam 

berjuang. Dari semua kisah pasang surutnya LPM Cendekia, 

bisa kita petik hikmahnya bahwasanya segala yang lampau 

bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan kegigihan, 

solidaritas, dan niat yang utuh, kini LPM Cendekia terlahir 

kembali. Mengambil tema "Jejak Langkah Kader IMM dari 

Masa ke Masa", mengajarkan kami bahwa masa sekarang tak 

lepas dari kisah pelik di masa lalu. Banyak memori 

perjuangan yang bisa dijadikan motivasi dan pelajaran, 

adapun kisah pahit bisa diambil hikmahnya untuk kemudian 

dievaluasi bersama. Semoga dengan kembalinya LPM 

Cendekia, mampu menjadi penerang intelektualitas bagi para 

kader ikatan. Salam Pers Mahasiswa!

Wassalamu'alaikum wr. wb.
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Kader = Pasukan Inti dalam Organisasi

Oleh: IMMawan Muhammad Hendrawan S.

egenerasi roda persyarikatan Muhammadiyah 

yang diwujudkan dengan adanya suatu usaha 

perkaderan bagi anggota Muhammadiyah, 

tujuannya tak lain untuk membentuk anggota 

Muhammadiyah yang loyal agar dapat bergerak 

memimpin persyarikatan. Ia memiliki keteladanan yang 

ditunjukkan dengan kepribadiannya yaitu religiulitasnya, 

intelektualitasnya, humanitasnya, dan bahkan berhasil 

mewujudkan amar ma'ruf  nahi munkar.

Kader merupakan anggota inti yang menjadi 

bagian terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan 

serta mendampingi di sekitar pimpinan. Kader bisa 

berarti pula sebagai jantung suatu organisasi. Jika kader 

dalam sebuah kepemimpinan lemah, maka seluruh 

kekuatan kepemimpinan juga akan lemah. Kerena kader 

merupakan pasukan inti, maka daya juang pasukan inti ini 

sangat tergantung dari nilai kadernya yang berkualitas, 

berwawasan, militan, dan penuh semangat. Kader 

merupakan kelompok manusia yang terbaik karena 

terpilih menjadi tulang punggung dari kelompok yang 

lebih besar dan terorganisiasi secara permanen.

Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

(IMM) adalah anggota Muhammadiyah yang telah 

mengikuti perkaderan dalam IMM, memiliki integritas 

dan kompetensi, serta mampu menjalankan tugas dan 

kewa j ibannya  sebag a i  kader.  Dia  yang  te l ah 

menyelesaikan perkaderan Darul Arqam Dasar yang 

dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai kader. 

Namun apabila ia belum melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai kader, ia belumlah termasuk kader. 

Ia menjadi kader apabila telah meninggalkan jejak-jejak 

yang dapat dilihat dengan nyata dalam menjalankan 

tugasnya sebagai kader persyarikatan, kader umat, dan 

kader bangsa.

Maka dari itu, Kader IMM bukan hanya yang 

mampu menggerakkan massa untuk unjuk rasa dan 

berkobar dalam berorasi. Tetapi juga yang mampu 

menggerakkan massa untuk shalat berjamaah di masjid, 

menjadi imam shalat dan berkhotbah Jumat. Karena IMM 

adalah kader Islam, kader yang siap membawa cerahnya 

Islam ini ke seluruh alam, membawa peradaban Islam 

menjadi lebih baik sesuai dengan bidang masing-masing. 

Dengan maju mundurnya nilai-nilai perkaderan saat ini 

akan menentukan kualitas kader-kader Muhammadiyah di 

masa yang akan datang.

cEditorial

Oleh: Alumni PC IMM Surakarta

Ghirah Perjuangan yang Kian Usang

c Opini

Lima puluh enam tahun sudah umur rumah kedua kita berdiri dengan gagah, namun seolah mulai goyah oleh 

angin kekuasaan dan jabatan yang begitu kencang berhembus. Selain itu, kader Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah (IMM) masa kini masih terhipnotis oleh gelora kejayaan IMM masa lalu yang jelas sudah 

lama pudar karena mesin penggerak mulai usang atau bahkan keropos. Alih-alih mendapat pengganti yang lebih 

baik, pengganti atau penerus yaitu kader yang lahir setelahnya bahkan belum mampu menyamai pencapaian 

agung para pendahulu ikatan. 

 Kader ikatan masa lampau berjuang dengan gigih dalam setiap gerakan yang akan dilangkahkan, dengan 

keterbatasan teknologi sampai dengan komunikasi, namun hal tersebut tidak pernah menjadi batu ganjalan yang 

mengurangi nafas perjuangan. Semangat membaca dan berdiskusi bahkan hingga menuliskan buah pikiran 

adalah sebuah jalan yang tak luput dijadikan sebagai alat perjuangan. Setidaknya hal tersebut yang mencerminkan 

perjuangan pergerakan sebelum meraih kejayaan. Didikan keras yang diberikan bukan menjadi alasan untuk 

menyerah di separuh jalan, namun memecut semangat agar api perjuangan terus berkobar besar. 

 Sungguh berbeda halnya ketika kita melihat roda-roda baru penggerak ikatan yang seakan sangat rapuh 

untuk ikut menyokong pergerakan ikatan. Langkah kader zaman sekarang terlalu lamban bahkan terlampau 

banyak alasan yang terkesan dibuat-buat untuk segera melakukan sebuah gebrakan. Sudah seharusnya lambang 

kejayaan di masa lalu ditanggalkan, digantikan gambaran perjuangan kader ikatan pada masa itu sehingga dapat 

memunculkan ghirah perjuangan dan merajut kembali kejayaannya atau bahkan melampauinya. Tentunya, 

sebuah proses harus lebih berharga dari sebuah hasil semata; dan sebuah pengalaman akan lebih bermakna dari 

hanya sekedar romantisme merah jambu yang terkadang memperdayai daya juang para kader ikatan. 

 Jalan terjal memang sedang menghadang pergerakan ini, bukan berarti kita 

harus terus memandang seraya membanggakan dan menyombongkan pencapaian 

masa lalu. Semestinya perjuangan, usaha, doa, dan hal-hal pendukung lainnya 

dilakukan dengan lebih ekstra, supaya jalan terjal di depan harus dapat kita 

lalui bersama-sama. Refleksi pencapaian serta sejauh mana perjuangan yang 

telah diusahakan juga sangat perlu untuk dilakukan. 

 Akhir kata, langkah kader ikatan saat ini harus melihat pada 

jejak perjuangan para pendahulu ikatan; bukan hanya melihat pada 

kejayaan masa lalu yang sudah usang untuk terus dibanggakan. 

Ingatlah, rumah besar kita ini akan selalu mendapat hujan badai 

ujian, sehingga harus terus diperkokoh serta diperindah agar 

nantinya penghuni rumah baru ini akan kerasan serta 

betah untuk melanjutkan perjuangan. 

Foto: Dokumentasi PC IMM Surakarta
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Oleh: IMMawan Muhammad Adam Ilham Mizani
Kader PC IMM Sukoharjo

Dekonstruksi Dakwah Religiusitas Kader IMM

abi Muhammad SAW, manusia revolusioner 

dalam segala aspek kehidupan, berpesan 

disaat khutbah terakhirnya; bahwa setiap 

muslim adalah saudara kepada muslim yang 

l a i n , semua manusia adalah sama. Demensi 

perbedaan manusia dengan yang lainnya  ada pada 

demensi taqwa dan amal sholeh. Perkaataan ini memiliki 

konsepsi dalam praktek beragama umat manusia harus 

memperhatikan kehidupan manusia yang lainnya, singkat 

makna ajaran agama dengan kepedulian sesama manusia 

bagian dari bentuk mensyiarkan risalah secara nyata. 

Bagaimana dengan Kyai Ahmad Dahlan, tidak jauh 

berbeda apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad 

SAW. Perlu diketahui pada bulan Desember 1922 

sebelum meninggal dunia, beliau menyatakan problem 

utama mengapa umat muslim lemah dan sulit melakukan 

kerjasama; karena setiap orang, kelompok, dan 

pemimpin, merasa paling benar sendiri dan menganggap 

apa yang datang dari orang lain tidak benar, salah, bahkan 

jahat. 

Kyai Ahmad Dahlan berkesimpulan bahwa 

hakikat Islam itu adalah konsepsi hidup yang disebut 

Risalah Allah. Tujuan memberikan konsepsi bahwa Allah 

menciptakan alam semesta tidak main-main. Ada 

segudang hikmah berupa pengetahuan yang harus digali 

oleh manusia. Hakikat Risalah yang dipahami Kyai 

Ahmad Dahlan adalah menuntut pengamalan kongkrit. 

Gagasan Kyai Ahmad Dahlan ialah mengajukan 

metodologi pemahaman yang rasional-fungsional. 

Menalaah sumber utama ajaran Islam dengan 

kebebebasan akal-pikiran dan kejernihan akal nurani 

(hati) dan membiarkan Al-Qur'an berbicara tentang 

dirinya sendiri. 

Munir  Mulkhan menyatakan,  kesatuan 

kemanusian yang dibangun diatas merupakan tentang 

sikap kritis terhadap kebenaran yang selama ini diyakini 

pemeluk agama dan pemimpin agama. Sikap yang penuh 

refleksi dan kenyakinan mendalam memahami Al-Qur'an 

sebagaimana contoh memamahi Surah Al-Ma'un. Ia 

mampu melahirkan gagasan cemerlang penuh wawasan 

yang luas dan universal dalam memandang dan menjawab 

tantangan dunia yang semakin canggih atau modern  

untuk bisa   melaksanakan prog ram-prog ram 

pembaharuan, mobilitas sosial, dan aktifitas ekonomi. 

Satu surah melahirkan ribuan bahkan jutaan amal sholeh; 

itulah salah satu fungsi adanya Dekonstruksi Reliugisitas 

Kader Muhammadiyah. Peran adanya dekonstruksi 

untuk memformat pemikiran melalui kesadaran berpikir, 

agar tidak beku dan tidak memonopoli kebenaranya 

sendiri sebagai satu-satunya yang benar.

Dengan lahirnya ratusan Peguruan Tinggi 

M u h a m m a d i y a h  ( P T M ) ,  I k a t a n  M a h a s i s w a 

Muhammadiyah (IMM) semakin kokoh dalam 

menapakkan kakinya di rumah sendiri. Ditambah dengan 

adanya kebijakan pada era Soeharto tentang Normalisasi 

Kehidupan Kampus (NKK)/ Badan Koordinasi 

Kemahasiswaan (BKK), membuat organisasi ekstra 

diharamkankan berada di dalam kampus. Saat itu IMM 

harus tergusur dari kampus utama seperti Universitas 

Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), 

dan universitas lainnya. 

Seiring dengan keadaan yang seperti itu, 

Muhammadiyah berlari kencang untuk mendirikan amal 

usaha sebanyak-banyaknya, terutama melalui jalur 

pendidikan. Pada akhirnya IMM kini mempunyai gubuk 

dakwah yang luas, bebas mau menanam dan memetik apa 

saja yang ada di dalam gubuk itu. Gubuk itu bagiakan 

sebuah taman, dan taman itu bernama PTM. Pada sekitar 

tahun 1960-an, Muhammadiyah melakukan genjotan 

dakwah di medan yang cukup berat karena melawan 

pemahaman ideologi sekuler; saat itu IMM dilahirkan 

(tepatnya pada tahun 1964) untuk mensosialisasikan, 

melakukan penetrasi dakwah Islam yang sesuai dengan 

arah perjuangan Muhammadiyah.Terlepas dari  history 

tersebut, IMM kini berkembang secara masif  dengan 

jumlah angka anggota kader IMM yang banyak. Menjadi 

sebuah pertanyaan, apakah dengan banyaknya kader akan 

meningkatkan kualitasnya?
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 Sampai hari ini, nampaknya belum mampu 

dibarengi dengan peran strategis di sejarah kepemudaan 

dan kemahasiswaan. Selain itu, peran kader  IMM 

seharusnya juga ada pada aspek gerak dakwah di kampus 

sendiri; namun pada kenyataannya terasa seperti tidak ada 

cahaya rohani oleh kader IMM. Justru yang memanfaatkan 

peluang dakwah di PTM adalah mereka aktivis-aktivis 

dakwah kampus (di luar IMM). Mereka menyalakan cahaya 

di masjid dengan berbagai simbol ajaran-ajaran yang 

disukai milienal; seperti tentang hijrah, menikah muda, 

poligami, dan tema yang lainnya. 

Kampus Muhammadiyah seperti menjadi ajang 

konsultasi perjodohan calon ibu bapak rumah tangga. 

Terlalu menikmati taman sendiri mengakibatkan 

kecanduan kesibukan acara seremonial dan rutinitas di 

internal sendiri, sampai lupa persoalan apa yang sedang 

terjadi. Potensi yang dimiliki terkuras habis di pusaran 

ikatan itu sendiri. Tidak ada ghiroh untuk melakukan 

ekspansi atau perluasan potensi; mereka yang diluar IMM 

tersisih dan terasing dari pameran yang sebenarnya 

mempunyai banyak peluang untuk mengembangkan sayap 

dakwah IMM. Gerak IMM jangan terlalu lama ber-euforia 

di taman sendiri, hingga gerakan ini menjadi kaku dan 

gugup bergerak

Berdirinya IMM sampai sekarang memasuki usai 

setangah abad lebih (56 tahun), tentu ada alasan yang 

membuat IMM bisa bertahan hidup hingga kini. 

Ketahanan hidup IMM dibangun adanya paradigma pada 

setiap gerak IMM, yakni adanya rumusan Ideologi IMM itu 

sendiri. Salah satunya Tri Kompetensi Dasar, dalam hal ini 

Religiusitas. 

Apa sebenarnya makna religiusitas IMM itu 

sendiri? Apakah kata itu dekat dengan kegiatan spiritual 

seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya? Tentu hal itu 

menjadi satu kesatuan dalam pengamalan yang tidak 

terpisahkan. Perlu kita ingat kembali, Muhammadiyah 

dalam memahami persoalan agama tidak secara scriptural. 

Usia 56 tahun ini secara fase sudah memasuki kelebihan 

usia kenabian. Itu artinya ada kemungkinan dan keharusan 

IMM membawa dakwah yang segar; berisi pandangan luas 

tentang bagaimana manusia hidup dengan memanfaatkan 

akal dan merefleksikan melalui penghayatan wahyu, untuk 

memberi kabar gembira ke bangsa ini agar bisa terbebas 

dari nostalgia penjajahan zaman zahaliyah belanda. 

Nabi SAW berdoa, “hidupkanlah aku bersama 

orang-orang miskin, matikanlah aku bersama mereka, dan 

bahagiakanlah aku di surga bersama mereka.” Doa itu 

memiliki manisfesto yang memposisikan diri untuk 

berpihak kepada kaum miskin. Bukan makna sempit yang 

harus berpihak kepada mereka yang miskin atau melarat; 

berpihak saja tidak cukup, maka perlu membebaskan 

dengan memberikan kesadaran. Doa Nabi SAW itu 

memiliki makna berpihak dan membebaskan; itulah yang 

Kyai Ahmad Dahlan jalankan. Beliau tidak hanya berpihak 

kepada orang-orang lemah, tapi juga membebaskan 

manusia dari kelemahannya melalui pendidikan. 

Jadi definisi religiusitas yang bisa kita maknai di 

IMM, pertama adalah mereka yang berpihak dan 

membebaskan. Mengutip tulisan dari Zakyuddin 

Baidhaway; ia mengatakan religiusitas ini memiliki dua 

macam basis, yaitu basis teoritik dan aksi. Basis teoritik 

adalah iqra, yakni pembacaan rasional yang berbasis 

realitas dan ilmu pengetahuan. Sedangkan basis 

gerakannya adalah nur, yaitu gerakan kesadaran 

transformatif  untuk bergelut melakukan perubahan dari 

zaman jahiliyah ke modern, dari zaman penjajahan menuju 

zaman merdeka. Makna religiusitas tersebut merupakan 

usaha melakukan pembebasan struktur kekuasaan yang 

bisa menimbulkan kejahatan di muka bumi.

D i l i ha t  da r i  t u juannya ,  s ev i s i  deng an 

diturunkannya Nabi Muhammad SAW di bumi ini, yakni 

untuk menebarkan dan menyempurnakan akhlak umat 

manusia. Sepanjang perjalanan dalam mengikuti gerakan 

IMM, sebenarnya apa definisi akhlak menurut kader IMM 

itu? Jika mengenai tentang prilaku baik atau menjalankan 

sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, nampaknya kader IMM 

masih jauh dari kata definisi tersebut.

Antara cinta asmara atau perkaderan, beberapa 

orang memandang menjalin hubungan asmara itu gaya 

hidup yang sudah biasa dijalankan. Jika tidak pacaran maka 

akan dianggap culun dan buta pergaulan, biasanya sering 

disebut-sebut sebagai jomblo yang mengenaskan. 
Kelakuan seperti itu tidak hanya terjadi di luar IMM, 

namun di dalam ikatan ini pun terjadi hal yang sama. 

Menjalin pacaran sesama IMMawan dan IMMawati kadang 

dianggap sebagai ikatan biologis .

A cara agar dapat men m rada banyak  jalin as a  

dengan sesama IMM. da yang melalui perkaderan;kader A  

saat an  , melihat  ada y g cantik,  ganteng   bahkan  mungkin
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Oleh: IMMawan Muhammad Adam Ilham Mizani
Kader PC IMM Sukoharjo

Dekonstruksi Dakwah Religiusitas Kader IMM

abi Muhammad SAW, manusia revolusioner 

dalam segala aspek kehidupan, berpesan 

disaat khutbah terakhirnya; bahwa setiap 

muslim adalah saudara kepada muslim yang 

l a i n , semua manusia adalah sama. Demensi 

perbedaan manusia dengan yang lainnya  ada pada 

demensi taqwa dan amal sholeh. Perkaataan ini memiliki 

konsepsi dalam praktek beragama umat manusia harus 

memperhatikan kehidupan manusia yang lainnya, singkat 

makna ajaran agama dengan kepedulian sesama manusia 

bagian dari bentuk mensyiarkan risalah secara nyata. 

Bagaimana dengan Kyai Ahmad Dahlan, tidak jauh 

berbeda apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad 

SAW. Perlu diketahui pada bulan Desember 1922 

sebelum meninggal dunia, beliau menyatakan problem 

utama mengapa umat muslim lemah dan sulit melakukan 

kerjasama; karena setiap orang, kelompok, dan 

pemimpin, merasa paling benar sendiri dan menganggap 

apa yang datang dari orang lain tidak benar, salah, bahkan 

jahat. 

Kyai Ahmad Dahlan berkesimpulan bahwa 

hakikat Islam itu adalah konsepsi hidup yang disebut 

Risalah Allah. Tujuan memberikan konsepsi bahwa Allah 

menciptakan alam semesta tidak main-main. Ada 

segudang hikmah berupa pengetahuan yang harus digali 

oleh manusia. Hakikat Risalah yang dipahami Kyai 

Ahmad Dahlan adalah menuntut pengamalan kongkrit. 

Gagasan Kyai Ahmad Dahlan ialah mengajukan 

metodologi pemahaman yang rasional-fungsional. 

Menalaah sumber utama ajaran Islam dengan 

kebebebasan akal-pikiran dan kejernihan akal nurani 

(hati) dan membiarkan Al-Qur'an berbicara tentang 

dirinya sendiri. 

Munir  Mulkhan menyatakan,  kesatuan 

kemanusian yang dibangun diatas merupakan tentang 

sikap kritis terhadap kebenaran yang selama ini diyakini 

pemeluk agama dan pemimpin agama. Sikap yang penuh 

refleksi dan kenyakinan mendalam memahami Al-Qur'an 

sebagaimana contoh memamahi Surah Al-Ma'un. Ia 

mampu melahirkan gagasan cemerlang penuh wawasan 

yang luas dan universal dalam memandang dan menjawab 

tantangan dunia yang semakin canggih atau modern  

untuk bisa   melaksanakan prog ram-prog ram 

pembaharuan, mobilitas sosial, dan aktifitas ekonomi. 

Satu surah melahirkan ribuan bahkan jutaan amal sholeh; 

itulah salah satu fungsi adanya Dekonstruksi Reliugisitas 

Kader Muhammadiyah. Peran adanya dekonstruksi 

untuk memformat pemikiran melalui kesadaran berpikir, 

agar tidak beku dan tidak memonopoli kebenaranya 

sendiri sebagai satu-satunya yang benar.

Dengan lahirnya ratusan Peguruan Tinggi 

M u h a m m a d i y a h  ( P T M ) ,  I k a t a n  M a h a s i s w a 

Muhammadiyah (IMM) semakin kokoh dalam 

menapakkan kakinya di rumah sendiri. Ditambah dengan 

adanya kebijakan pada era Soeharto tentang Normalisasi 

Kehidupan Kampus (NKK)/ Badan Koordinasi 

Kemahasiswaan (BKK), membuat organisasi ekstra 

diharamkankan berada di dalam kampus. Saat itu IMM 

harus tergusur dari kampus utama seperti Universitas 

Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), 

dan universitas lainnya. 

Seiring dengan keadaan yang seperti itu, 

Muhammadiyah berlari kencang untuk mendirikan amal 

usaha sebanyak-banyaknya, terutama melalui jalur 

pendidikan. Pada akhirnya IMM kini mempunyai gubuk 

dakwah yang luas, bebas mau menanam dan memetik apa 

saja yang ada di dalam gubuk itu. Gubuk itu bagiakan 

sebuah taman, dan taman itu bernama PTM. Pada sekitar 

tahun 1960-an, Muhammadiyah melakukan genjotan 

dakwah di medan yang cukup berat karena melawan 

pemahaman ideologi sekuler; saat itu IMM dilahirkan 

(tepatnya pada tahun 1964) untuk mensosialisasikan, 

melakukan penetrasi dakwah Islam yang sesuai dengan 

arah perjuangan Muhammadiyah.Terlepas dari  history 

tersebut, IMM kini berkembang secara masif  dengan 

jumlah angka anggota kader IMM yang banyak. Menjadi 

sebuah pertanyaan, apakah dengan banyaknya kader akan 

meningkatkan kualitasnya?
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 Sampai hari ini, nampaknya belum mampu 

dibarengi dengan peran strategis di sejarah kepemudaan 

dan kemahasiswaan. Selain itu, peran kader  IMM 

seharusnya juga ada pada aspek gerak dakwah di kampus 

sendiri; namun pada kenyataannya terasa seperti tidak ada 

cahaya rohani oleh kader IMM. Justru yang memanfaatkan 

peluang dakwah di PTM adalah mereka aktivis-aktivis 

dakwah kampus (di luar IMM). Mereka menyalakan cahaya 

di masjid dengan berbagai simbol ajaran-ajaran yang 

disukai milienal; seperti tentang hijrah, menikah muda, 

poligami, dan tema yang lainnya. 

Kampus Muhammadiyah seperti menjadi ajang 

konsultasi perjodohan calon ibu bapak rumah tangga. 

Terlalu menikmati taman sendiri mengakibatkan 

kecanduan kesibukan acara seremonial dan rutinitas di 

internal sendiri, sampai lupa persoalan apa yang sedang 

terjadi. Potensi yang dimiliki terkuras habis di pusaran 

ikatan itu sendiri. Tidak ada ghiroh untuk melakukan 

ekspansi atau perluasan potensi; mereka yang diluar IMM 

tersisih dan terasing dari pameran yang sebenarnya 

mempunyai banyak peluang untuk mengembangkan sayap 

dakwah IMM. Gerak IMM jangan terlalu lama ber-euforia 

di taman sendiri, hingga gerakan ini menjadi kaku dan 

gugup bergerak

Berdirinya IMM sampai sekarang memasuki usai 

setangah abad lebih (56 tahun), tentu ada alasan yang 

membuat IMM bisa bertahan hidup hingga kini. 

Ketahanan hidup IMM dibangun adanya paradigma pada 

setiap gerak IMM, yakni adanya rumusan Ideologi IMM itu 

sendiri. Salah satunya Tri Kompetensi Dasar, dalam hal ini 

Religiusitas. 

Apa sebenarnya makna religiusitas IMM itu 

sendiri? Apakah kata itu dekat dengan kegiatan spiritual 

seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya? Tentu hal itu 

menjadi satu kesatuan dalam pengamalan yang tidak 

terpisahkan. Perlu kita ingat kembali, Muhammadiyah 

dalam memahami persoalan agama tidak secara scriptural. 

Usia 56 tahun ini secara fase sudah memasuki kelebihan 

usia kenabian. Itu artinya ada kemungkinan dan keharusan 

IMM membawa dakwah yang segar; berisi pandangan luas 

tentang bagaimana manusia hidup dengan memanfaatkan 

akal dan merefleksikan melalui penghayatan wahyu, untuk 

memberi kabar gembira ke bangsa ini agar bisa terbebas 

dari nostalgia penjajahan zaman zahaliyah belanda. 

Nabi SAW berdoa, “hidupkanlah aku bersama 

orang-orang miskin, matikanlah aku bersama mereka, dan 

bahagiakanlah aku di surga bersama mereka.” Doa itu 

memiliki manisfesto yang memposisikan diri untuk 

berpihak kepada kaum miskin. Bukan makna sempit yang 

harus berpihak kepada mereka yang miskin atau melarat; 

berpihak saja tidak cukup, maka perlu membebaskan 

dengan memberikan kesadaran. Doa Nabi SAW itu 

memiliki makna berpihak dan membebaskan; itulah yang 

Kyai Ahmad Dahlan jalankan. Beliau tidak hanya berpihak 

kepada orang-orang lemah, tapi juga membebaskan 

manusia dari kelemahannya melalui pendidikan. 

Jadi definisi religiusitas yang bisa kita maknai di 

IMM, pertama adalah mereka yang berpihak dan 

membebaskan. Mengutip tulisan dari Zakyuddin 

Baidhaway; ia mengatakan religiusitas ini memiliki dua 

macam basis, yaitu basis teoritik dan aksi. Basis teoritik 

adalah iqra, yakni pembacaan rasional yang berbasis 

realitas dan ilmu pengetahuan. Sedangkan basis 

gerakannya adalah nur, yaitu gerakan kesadaran 

transformatif  untuk bergelut melakukan perubahan dari 

zaman jahiliyah ke modern, dari zaman penjajahan menuju 

zaman merdeka. Makna religiusitas tersebut merupakan 

usaha melakukan pembebasan struktur kekuasaan yang 

bisa menimbulkan kejahatan di muka bumi.

D i l i ha t  da r i  t u juannya ,  s ev i s i  deng an 

diturunkannya Nabi Muhammad SAW di bumi ini, yakni 

untuk menebarkan dan menyempurnakan akhlak umat 

manusia. Sepanjang perjalanan dalam mengikuti gerakan 

IMM, sebenarnya apa definisi akhlak menurut kader IMM 

itu? Jika mengenai tentang prilaku baik atau menjalankan 

sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, nampaknya kader IMM 

masih jauh dari kata definisi tersebut.

Antara cinta asmara atau perkaderan, beberapa 

orang memandang menjalin hubungan asmara itu gaya 

hidup yang sudah biasa dijalankan. Jika tidak pacaran maka 

akan dianggap culun dan buta pergaulan, biasanya sering 

disebut-sebut sebagai jomblo yang mengenaskan. 
Kelakuan seperti itu tidak hanya terjadi di luar IMM, 

namun di dalam ikatan ini pun terjadi hal yang sama. 

Menjalin pacaran sesama IMMawan dan IMMawati kadang 

dianggap sebagai ikatan biologis .

A cara agar dapat men m rada banyak  jalin as a  

dengan sesama IMM. da yang melalui perkaderan;kader A  

saat an  , melihat  ada y g cantik,  ganteng   bahkan  mungkin
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terkesima saat senior IMM mengisi acara atau pandai saat 

berada di forum. Hal ini kemudian menjadi alasan besar 

memilih untuk melakukan perkaderan menjadi modus yang 

sebenarnya diniatkan untuk mendapakan cinta si 

fulan/fulanah. Jalan berdua, makan berdua, berboncengan, 

bahkan duduk berdekatan, sudah dianggap hal yang wajar 

dan biasa. IMMawan atau IMMawati yang alergi tentang 

pacaran dianggap menjadi manusia yang sok alim. Bahkan 

ketika kemudian memberi nasehat mendapatkan nasehat 

balik 'ngaca dulu, ngga usah jadi sok ustadz '. Serasa tidak 

ada bedanya aktivis IMM dengan manusia-manusia yang 

mengumbar asmaranya di burjo, di cafe, bahkan di jalanan 

malam. Katanya sih aktivis berakhlak. Nyatanya?

Dengan segudang aktivitas yang super sibuk, 

dengan berbagai agenda yang hampir dilakukan setiap hari, 

membuat proposal, dan sebagainya. Sore malam menjadi 

kegiatan tongkrongan sampai pagi buta, dalihnya ngobrol 

segenap wacana mulia yang tak kunjung direalisasikan. 

Bahkan ketika mendengar suara adzan serasa bukan 

menjadi panggilan pertama untuk bergegas menjalankan 

kewajibannya; mengalahkan panggilan telpon dari si doi, 

atau panggilan petinggi kampus karena ada dana organisasi 

yang hendak cair. 

Dalam hal ini pun, perilaku sebagian kader IMM 

sama seperti  orang yang tidak bersekolah; yang tidak 

paham soal kewajiban, yang diketahuinya hanya soal makan-

minum-tidur. Kebudayaan sholat jama'ah di masjid pun 

bukan hal utama untuk digelorakan. Bahkan selama tiga 

tahun di IMM, belum pernah mendengar ceramah dalam 

sambutan ataupun dalam diskusi untuk menggelorakan 

sholat berjamaah. Alhasil masjid Muhammadiyah bahkan 

masjid di kampus-kampus PTM, selalu diramaikan dan 

diperindah dekorasi oleh aktivis –aktivis kaum hijrah di luar 

IMM yang semangat menggelorakan nikah muda, jihad 

peperangan, dan kajian dengan tema milenial lainnya. Corak 

masjid di kampus PTM menjadi pusat dakwah non-kader 

Muhammadiyah. Akibatnya, hasil kajian masjid di kampus 

menjadi corak beragama yang mayoritas merupakan 

doktrinasi semangat Islam akhy dan ukhty. Akhirnya, tujuan 

memberikan wacana keislamaan berkemajuan hanya 

sebatas wacana. Kampus Muhammadiyah pun menjadi 

kampus yang bercorak pemahaman agama, hingga tidak 

sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. 

Ada hal yang aneh juga di ikatanku ini; 

Muhammadiyah memberikan hasil  ijtihadnya tentang 

hukum rokok, bahkan yang terbaru soal penggunaan vape. 

Sepakat bahwa itu semua hukumnya haram. Namun, apa 

yang terjadi dalam pelaksanaanya? Sepertinya tidak 

semuanya mengamalkan hasil ijtihad itu. Entah apa yang 

men j ad i  a rgumenta s i  mereka .  Se r a s a  dakwah 

Muhammadiyah tidak memaksa mau mengikut atau tidak. 

Omongan dari orang di luar Muhammadiyah pun  berbagai 

macam, 'katanya haram, kok pada merokok. Kurang tegas dakwah 

Muhammadiyah itu. Buat apa tuh bilang haram tapi melanggarnya 

juga'. Di lain waktu, penulis sempat menanyakan, 'kenapa 

kamu merokok di depan kader, bahkan di forum IMM?' 

Jawabnya, 'itu caraku melakukan perkaderan.'

Penulis mencari di buku-buku IMM, hingga buku-

buku Muhammadiyah, namun belum ditemukan 

perkataaan secara teks yang menuliskan rokok itu 

merupakan bagian dari instrumen perkaderan. Sebagai 

kader IMM, kita harus merefleksikan diri; sebenarnya 

dakwah IMM apakah harus yang ekstrem seperti itu? 

Apakah tidak ada jalan lain untuk melakukan perkaderan 

yang sehat? Kalaupun dengan dalihnya, menjadikan rokok 

sebagai hak mereka para perokok; yang tidak merokok pun 

punya hak untuk mendapatkan udara sehat tanpa polusi. 

Minimal bisa berempati dengan tidak merokok di hadapan 

orang yang tidak merokok. Penulis meyakini bahwa 

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang rokok dan 

vape i tu haram, karena memang ada hal  yang 

membahayakan bagi kesehatan tubuh, dan merugikan bagi 

lingkungan sekitar (mudhorot). Kalau tidak bisa menghargai 

keputusan ijtihadnya, minimal jangan mengajak yang lain 

merokok. 

Untuk menutup tulisan ini, penulis memberikan 

pesan; Muhammadiyah ini sudah berumur tua, tentu banyak 

maslahat dan manfaat yang sudah ditebarkan di seluruh 

pelosok negeri bahkan dunia. Jika kamu baru masuk 

Muhammadiyah, jangan menghardik dan menghina 

Muhammadiyah dengan gerakan wajah Islam yang baru 

berumur jagung. Nasehatilah jika memang ada yang salah, 

itu jauh lebih baik. Dan pahamilah bahwa setiap ayat dan 

surah Al-Qur'an yang diturunkan, memiliki jutaan 

pengetahuan dan makna yang tersirat yang harus dikaji 

mendalam oleh umat manusia. 

cOpini c Tajuk

ada abad ke 15, seorang anak pedagang dari Mainz 

bernama Johannes Guttenberg menemukan sebuah 

alat yang mungkin tidak pernah terbesit dalam 

pikirannya bahwa yang ia temukan akan mengubah dunia. Ia 

menemukan mesin cetak, oleh karenanya ia dijuluki father of  

printing revolutions. Penemuan mesin cetak menjadi satu (1) 

dari tiga (3) penemuan monumental hasil pemikiran barat 

kala itu bersama penemuan kompas dan senjata api. Masa 

itu dominasi gereja sangat kental sekali dalam mengatur 

kehidupan sosial masyarakat, bahkan institusi negara 

tunduk pada otoritas gereja. Mereka menggunakan dalil-

dalil dalam alkitab untuk memonopoli sumber daya-sumber 

daya yang ada. Tak jarang kaum kapitalis bahu membahu 

dengan kalangan gereja untuk memberikan pengaruh 

kepada kaum proletar. Kitab Suci saat itu menjadi benar-

benar “suci” sampai-sampai masyarakat awam tidak boleh 

“menyentuh” untuk mempelajarinya, hanya kalangan gereja 

yang berhak untuk mempelajari kitab suci. 

 Hadirnya mesin cetak bagaikan oase ditengah 

gurun, masyarakat secara keseluruhan dapat melepaskan 

dahaga pengetahuan mereka. Kitab dan buku-buku mulai 

dicetak secara masif  dan dibaca serta dipelajari oleh semua 

kalangan. Dari fenomena tersebut, maka lahirlah sebuah 

kelompok pembaharu yang akan memajukan peradaban 

manusia. Golongan kelas menengah, adalah mereka-

mereka yang terpelajar, yang menggerakkan roda revolusi. 

Mendobrak kekuasaan kapitalisme dan hegemoni gereja. 

Mereka mengkritisi setiap kebijakan, setiap argumen, setiap 

wacana yang diajukan oleh gereja, sesuatu yang sangat tabu 

dilakukan sebelum ditemukannya alat ajaib mesin cetak.

 Kemunculan golongan kelas menengah menandai 

kebangkitan peradaban barat saat itu yang kalah pamor 

dengan peradaban Islam. Masa pencerahan (enlightenment) 

atau biasa kita kenal dengan era Rennaissance muncul bagai 

Stanley Hollis yang melawan tentara Jerman seorang diri di 

tengah masa kritis, era kegelapan dalam bidang pendidikan, 

kebudayaan, dan sosial masyarakat Eropa. Rennaissance 

bukan satu-satunya momentum kebangkitan peradaban 

barat, Aufklärung juga menjadi peristiwa penting; bagaimana 

orang-orang Eropa berani berpikir secara indepeden, 

mencari sesuatu yang belum pernah dibayangkan 

sebelumnya. Revolusi Prancis menjadi contoh nyata 

bagaimana kalangan intelektual berani berdiri dari kursi 

nyaman mereka dan mengangkat senjata melawan Raja 

Louis XIV.  

 Penggalan cerita sejarah yang menjadi favorit 

banyak orang, kemenangan kaum intelektual kelas 

menengah terhadap kekuatan ekonomi dan dogma agama. 

Namun, sayangnya saat ini banyak golongaan kelas 

menengah yang dinanti oleh buruh tani dan rakyat miskin 

kota tak kunjung datang. Parahnya lagi, banyak dari mereka 

yang justru tenggelam dalam kehidupan tertata mereka di 

menara gading, tak sedikit pula yang apatis dan acuh tak 

acuh dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai aktor revolusi, 

kalangan terpelajar perlu secara berkesinambungan 

mengasah kepekaan sosial dan daya nalar kritis mereka 

dengan memperbanyak diskusi dan berdebat. Kita tahu 

bahwa era digital mungkin penuh dengan kemapanan, tetapi 

tugas dan tanggung jawab sebagai kelas menengah perlu 

disadari. Kalau dilakukan survey sederhana, mungkin 

banyak mahasiswa yang lebih memilih untuk diam dirumah 

dan bermain gawai daripada harus menghadiri forum 

diskusi yang berakhir dengan debat kusir. Penulis pun 

mungkin melakukan hal yang sama. Hanya saja, untuk 

mengasah nalar kritis kita perlu melakukan dialog dan 

mendengarkan pendapat orang lain. Nalar kritis menjadi 

langkah awal menuju masyarakat intelektual yang ideal, 

menjalankan tata kelola negara dan segala aspeknya dengan 

baik sesuai porsi. Tidak ada salahnya untuk sesekali keluar 

dari rutinitas menjemukan dunia akademik. Hanya saja 

perlu ada batasan-batasan jelas terkait waktu; kapan 

berdebat, kapan beraksi, serta tak lupa bacaan dan 

tulisannya. 

 Mahasiswa, khususnya kader Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah (IMM) yang diharapkan menjadi inisiator 

pembaharu bangsa sudah semestinya memahami konteks 

baca, kaji, dan aksi. Aksi tidak melulu soal demonstrasi, 

berteriak-teriak di depan para polisi. Aksi juga dapat berupa 

langkah maju dari yang sebelumnya hanya berdiam diri. 

Salah satu tantangan berat kader IMM adalah bagaimana 

menyebarkan nilai-nilai religiusitas-intelektualitas-

humanitas dalam era digital. Kita tahu bahwa kritisisme 

sudah mendarah daging dalam keberjalanan IMM, tetapi 

tidak menutup kemungkinan roda dakwah IMM akan 

berhenti seketika apabila kadernya lupa akan esensi dari 

berpikir kritis. K.H. Ahmad Dahlan dengan penuh 

perjuangan melawan kolonialisme dengan semangat 

religius, intelektual, dan humanisme. Budaya tersebut harus 

terus dijaga oleh tiap-tiap kader IMM dalam upaya 

menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 

Tidak terbuai dengan kemajuan sehingga lupa akan tugas 

utama. Hingga sejarah akan menulis bagaimana kader-kader 

IMM sepuluh hingga dua puluh tahun lagi menjadi aktor 

utama perubahan bangsa; menjadi Johannes Guttenberg 

baru untuk Indonesia. 

DEKANDENSI NALAR KRITIS

Oleh: IMMawan Muhammad Rifai

P

CendekiA  |  Edisi Mei 2020CendekiA  |  Edisi Mei 2020 76



terkesima saat senior IMM mengisi acara atau pandai saat 

berada di forum. Hal ini kemudian menjadi alasan besar 

memilih untuk melakukan perkaderan menjadi modus yang 

sebenarnya diniatkan untuk mendapakan cinta si 

fulan/fulanah. Jalan berdua, makan berdua, berboncengan, 

bahkan duduk berdekatan, sudah dianggap hal yang wajar 

dan biasa. IMMawan atau IMMawati yang alergi tentang 

pacaran dianggap menjadi manusia yang sok alim. Bahkan 

ketika kemudian memberi nasehat mendapatkan nasehat 

balik 'ngaca dulu, ngga usah jadi sok ustadz '. Serasa tidak 

ada bedanya aktivis IMM dengan manusia-manusia yang 

mengumbar asmaranya di burjo, di cafe, bahkan di jalanan 

malam. Katanya sih aktivis berakhlak. Nyatanya?

Dengan segudang aktivitas yang super sibuk, 

dengan berbagai agenda yang hampir dilakukan setiap hari, 

membuat proposal, dan sebagainya. Sore malam menjadi 

kegiatan tongkrongan sampai pagi buta, dalihnya ngobrol 

segenap wacana mulia yang tak kunjung direalisasikan. 

Bahkan ketika mendengar suara adzan serasa bukan 

menjadi panggilan pertama untuk bergegas menjalankan 

kewajibannya; mengalahkan panggilan telpon dari si doi, 

atau panggilan petinggi kampus karena ada dana organisasi 

yang hendak cair. 

Dalam hal ini pun, perilaku sebagian kader IMM 

sama seperti  orang yang tidak bersekolah; yang tidak 

paham soal kewajiban, yang diketahuinya hanya soal makan-

minum-tidur. Kebudayaan sholat jama'ah di masjid pun 

bukan hal utama untuk digelorakan. Bahkan selama tiga 

tahun di IMM, belum pernah mendengar ceramah dalam 

sambutan ataupun dalam diskusi untuk menggelorakan 

sholat berjamaah. Alhasil masjid Muhammadiyah bahkan 

masjid di kampus-kampus PTM, selalu diramaikan dan 

diperindah dekorasi oleh aktivis –aktivis kaum hijrah di luar 

IMM yang semangat menggelorakan nikah muda, jihad 

peperangan, dan kajian dengan tema milenial lainnya. Corak 

masjid di kampus PTM menjadi pusat dakwah non-kader 

Muhammadiyah. Akibatnya, hasil kajian masjid di kampus 

menjadi corak beragama yang mayoritas merupakan 

doktrinasi semangat Islam akhy dan ukhty. Akhirnya, tujuan 

memberikan wacana keislamaan berkemajuan hanya 

sebatas wacana. Kampus Muhammadiyah pun menjadi 

kampus yang bercorak pemahaman agama, hingga tidak 

sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. 

Ada hal yang aneh juga di ikatanku ini; 

Muhammadiyah memberikan hasil  ijtihadnya tentang 

hukum rokok, bahkan yang terbaru soal penggunaan vape. 

Sepakat bahwa itu semua hukumnya haram. Namun, apa 

yang terjadi dalam pelaksanaanya? Sepertinya tidak 

semuanya mengamalkan hasil ijtihad itu. Entah apa yang 

men j ad i  a rgumenta s i  mereka .  Se r a s a  dakwah 

Muhammadiyah tidak memaksa mau mengikut atau tidak. 

Omongan dari orang di luar Muhammadiyah pun  berbagai 

macam, 'katanya haram, kok pada merokok. Kurang tegas dakwah 

Muhammadiyah itu. Buat apa tuh bilang haram tapi melanggarnya 

juga'. Di lain waktu, penulis sempat menanyakan, 'kenapa 

kamu merokok di depan kader, bahkan di forum IMM?' 

Jawabnya, 'itu caraku melakukan perkaderan.'

Penulis mencari di buku-buku IMM, hingga buku-

buku Muhammadiyah, namun belum ditemukan 

perkataaan secara teks yang menuliskan rokok itu 

merupakan bagian dari instrumen perkaderan. Sebagai 

kader IMM, kita harus merefleksikan diri; sebenarnya 

dakwah IMM apakah harus yang ekstrem seperti itu? 

Apakah tidak ada jalan lain untuk melakukan perkaderan 

yang sehat? Kalaupun dengan dalihnya, menjadikan rokok 

sebagai hak mereka para perokok; yang tidak merokok pun 

punya hak untuk mendapatkan udara sehat tanpa polusi. 

Minimal bisa berempati dengan tidak merokok di hadapan 

orang yang tidak merokok. Penulis meyakini bahwa 

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang rokok dan 

vape i tu haram, karena memang ada hal  yang 

membahayakan bagi kesehatan tubuh, dan merugikan bagi 

lingkungan sekitar (mudhorot). Kalau tidak bisa menghargai 

keputusan ijtihadnya, minimal jangan mengajak yang lain 

merokok. 

Untuk menutup tulisan ini, penulis memberikan 

pesan; Muhammadiyah ini sudah berumur tua, tentu banyak 

maslahat dan manfaat yang sudah ditebarkan di seluruh 

pelosok negeri bahkan dunia. Jika kamu baru masuk 

Muhammadiyah, jangan menghardik dan menghina 

Muhammadiyah dengan gerakan wajah Islam yang baru 

berumur jagung. Nasehatilah jika memang ada yang salah, 

itu jauh lebih baik. Dan pahamilah bahwa setiap ayat dan 

surah Al-Qur'an yang diturunkan, memiliki jutaan 

pengetahuan dan makna yang tersirat yang harus dikaji 

mendalam oleh umat manusia. 

cOpini c Tajuk

ada abad ke 15, seorang anak pedagang dari Mainz 

bernama Johannes Guttenberg menemukan sebuah 

alat yang mungkin tidak pernah terbesit dalam 

pikirannya bahwa yang ia temukan akan mengubah dunia. Ia 

menemukan mesin cetak, oleh karenanya ia dijuluki father of  

printing revolutions. Penemuan mesin cetak menjadi satu (1) 

dari tiga (3) penemuan monumental hasil pemikiran barat 

kala itu bersama penemuan kompas dan senjata api. Masa 

itu dominasi gereja sangat kental sekali dalam mengatur 

kehidupan sosial masyarakat, bahkan institusi negara 

tunduk pada otoritas gereja. Mereka menggunakan dalil-

dalil dalam alkitab untuk memonopoli sumber daya-sumber 

daya yang ada. Tak jarang kaum kapitalis bahu membahu 

dengan kalangan gereja untuk memberikan pengaruh 

kepada kaum proletar. Kitab Suci saat itu menjadi benar-

benar “suci” sampai-sampai masyarakat awam tidak boleh 

“menyentuh” untuk mempelajarinya, hanya kalangan gereja 

yang berhak untuk mempelajari kitab suci. 

 Hadirnya mesin cetak bagaikan oase ditengah 

gurun, masyarakat secara keseluruhan dapat melepaskan 

dahaga pengetahuan mereka. Kitab dan buku-buku mulai 

dicetak secara masif  dan dibaca serta dipelajari oleh semua 

kalangan. Dari fenomena tersebut, maka lahirlah sebuah 

kelompok pembaharu yang akan memajukan peradaban 

manusia. Golongan kelas menengah, adalah mereka-

mereka yang terpelajar, yang menggerakkan roda revolusi. 

Mendobrak kekuasaan kapitalisme dan hegemoni gereja. 

Mereka mengkritisi setiap kebijakan, setiap argumen, setiap 

wacana yang diajukan oleh gereja, sesuatu yang sangat tabu 

dilakukan sebelum ditemukannya alat ajaib mesin cetak.

 Kemunculan golongan kelas menengah menandai 

kebangkitan peradaban barat saat itu yang kalah pamor 

dengan peradaban Islam. Masa pencerahan (enlightenment) 

atau biasa kita kenal dengan era Rennaissance muncul bagai 

Stanley Hollis yang melawan tentara Jerman seorang diri di 

tengah masa kritis, era kegelapan dalam bidang pendidikan, 

kebudayaan, dan sosial masyarakat Eropa. Rennaissance 

bukan satu-satunya momentum kebangkitan peradaban 

barat, Aufklärung juga menjadi peristiwa penting; bagaimana 

orang-orang Eropa berani berpikir secara indepeden, 

mencari sesuatu yang belum pernah dibayangkan 

sebelumnya. Revolusi Prancis menjadi contoh nyata 

bagaimana kalangan intelektual berani berdiri dari kursi 

nyaman mereka dan mengangkat senjata melawan Raja 

Louis XIV.  

 Penggalan cerita sejarah yang menjadi favorit 

banyak orang, kemenangan kaum intelektual kelas 

menengah terhadap kekuatan ekonomi dan dogma agama. 

Namun, sayangnya saat ini banyak golongaan kelas 

menengah yang dinanti oleh buruh tani dan rakyat miskin 

kota tak kunjung datang. Parahnya lagi, banyak dari mereka 

yang justru tenggelam dalam kehidupan tertata mereka di 

menara gading, tak sedikit pula yang apatis dan acuh tak 

acuh dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai aktor revolusi, 

kalangan terpelajar perlu secara berkesinambungan 

mengasah kepekaan sosial dan daya nalar kritis mereka 

dengan memperbanyak diskusi dan berdebat. Kita tahu 

bahwa era digital mungkin penuh dengan kemapanan, tetapi 

tugas dan tanggung jawab sebagai kelas menengah perlu 

disadari. Kalau dilakukan survey sederhana, mungkin 

banyak mahasiswa yang lebih memilih untuk diam dirumah 

dan bermain gawai daripada harus menghadiri forum 

diskusi yang berakhir dengan debat kusir. Penulis pun 

mungkin melakukan hal yang sama. Hanya saja, untuk 

mengasah nalar kritis kita perlu melakukan dialog dan 

mendengarkan pendapat orang lain. Nalar kritis menjadi 

langkah awal menuju masyarakat intelektual yang ideal, 

menjalankan tata kelola negara dan segala aspeknya dengan 

baik sesuai porsi. Tidak ada salahnya untuk sesekali keluar 

dari rutinitas menjemukan dunia akademik. Hanya saja 

perlu ada batasan-batasan jelas terkait waktu; kapan 

berdebat, kapan beraksi, serta tak lupa bacaan dan 

tulisannya. 

 Mahasiswa, khususnya kader Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah (IMM) yang diharapkan menjadi inisiator 

pembaharu bangsa sudah semestinya memahami konteks 

baca, kaji, dan aksi. Aksi tidak melulu soal demonstrasi, 

berteriak-teriak di depan para polisi. Aksi juga dapat berupa 

langkah maju dari yang sebelumnya hanya berdiam diri. 

Salah satu tantangan berat kader IMM adalah bagaimana 

menyebarkan nilai-nilai religiusitas-intelektualitas-

humanitas dalam era digital. Kita tahu bahwa kritisisme 

sudah mendarah daging dalam keberjalanan IMM, tetapi 

tidak menutup kemungkinan roda dakwah IMM akan 

berhenti seketika apabila kadernya lupa akan esensi dari 

berpikir kritis. K.H. Ahmad Dahlan dengan penuh 

perjuangan melawan kolonialisme dengan semangat 

religius, intelektual, dan humanisme. Budaya tersebut harus 

terus dijaga oleh tiap-tiap kader IMM dalam upaya 

menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 

Tidak terbuai dengan kemajuan sehingga lupa akan tugas 

utama. Hingga sejarah akan menulis bagaimana kader-kader 

IMM sepuluh hingga dua puluh tahun lagi menjadi aktor 

utama perubahan bangsa; menjadi Johannes Guttenberg 

baru untuk Indonesia. 
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I

 Awal Mula Terbentuknya IMM

Oleh:  IMMawan Muhammad Alif  Mujahid 

katan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bagi 

mahasiswa yang berada di Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah khususnya dan Perguruan Tinggi 

lainnya pada umumnya, mungkin sudah tidak asing dengan 

organisasi mahasiswa tersebut. Baru saja IMM menginjakan 

usia ke-56 tahun pada 14 Maret 2020. Tentunya dalam 

mengingat sebuah perjalanan dari tonggak berdirinya 

hingga sampai saat ini, tentu harus menghatarkan kita 

kepada sebuah semangat untuk terus melanjutkan roda ke-

organisasian IMM. Kata Ir. Soekarno “jangan lupakan jas 

merah.” Maksud dari kata-kata Ir. Soekarno bisa kita ambil 

makna, jangan melupakan dan meniggalkan sejarah yang 

telah diperjuangkan oleh founding father kita. Tentu IMM yang 

saat ini kita rasakan telah menuai perjalanan panjang untuk 

sampai ke titik saat ini. 

 IMM merupakan organisasi mahasiswa Islam yang 

berada dibawah naungan Muhammadiyah, atau biasa 

disebut dengan Organisasi Otonom Muhammadiyah 

(Ortom). Tentu itu semua tidak lepas dari perjalanan sebuah 

kelahiran yang merupakan wadah bagi para kader-kader 

Muhammadiyah. Perjalanan IMM dimulai pada tanggal 29 

Syawal 1384 H atau bertepatan dengan tanggal  14 Maret 

1964. 

Ketika membaca sejarah, kita mengetahui 

bahwasanya perjalanan IMM lebih muda dibandingkan 

dengan Ortom Muhammadiyah yang lain, seperti 'Aisyiyah 

yang berdiri pada 16 Mei 1931, kemudian Pemuda 

Muhammadiyah yang dibentuk pada tanggal 02 Mei 1932. 

Sedangkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang 

sebelumnya dinamakan Ikatan Remaja Muhammadiyah 

(IRM) didirikan pada tanggal 18 Juli 1961, kemudian 

setelahnya baru disusul oleh IMM yang menjadi cikal bakal 

wadah bagi mahasiswa yang berada di Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah. 

 Perjalanan sejarah IMM sudah banyak mewarnai 

pergerakan mahasiswa Indonesaia. IMM telah menjalani 

perjalanan panjang sejarah organisasi gerakan mahasiswa 

dari fase orde lama, fase order baru, dan hingga fase 

reformasi. Dan pada tahun ini IMM kembali menapaki jejak 

kelahirannya pada 14 Maret atau yang disebut Milad ke-56. 

Dari Milad IMM kita bisa merefleksikan kembali semangat 

sebagaimana ghirah perjuangan IMM di masa awal 

berdirinya. 

Gag asan  pembentukan  org an i sas i  IMM 

sebenarnya sudah ada sejak 18 November 1955. Hal ini 

didasarkan pada keinginan Persyarikatan Muhammadiyah 

yang diselenggarakan di Padang pada tahun 1956, yang 

didalam keputusannya menetapkan langkah ke depan 

Pemuda Muhammadiyah tahun 1956-1959. Dalam langkah 

ini juga ditetapkan sebagai usaha untuk menghimpun pelajar 

dan mahasiswa Muhammadiyah agar kelak dalam 

Pesyarikatan     Muhammadiyah    menjadi    pemuda   yang

cFokus Utama c Fokus Utama

mampu mengemban amanah.

Bermula dari perjalanan yang penuh dengan rasa 

semangat dan tekad yang kuat untuk melahirkan wadah 

organisasi khusus mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi; 

maka  akh i r nya  deng an  re s tu  P impinan  Pusa t 

Muhammadiyah yang pada waktu itu diketuai oleh KH 

Ahmad Badawi; pada tanggal 14 Maret 1964 M / 29 Syawal 

1384 H, Ikatan Mahasiswa Muhammadiah yang disingkat 

menjadi IMM, resmi berdiri di  Surakarta dan berhasil 

menggelar Musyawarah Nasional (Muktamar) pertama kali 

di Kota Barat yang menghasilkan deklarasi berharga yaitu 

enam (6) Penegasan IMM. Yaitu : 

1. IMM adalah gerakan Mahasiswa Islam. 

2. Kepribadian Muhammadiyah adalah landasan 

perjuangan. 

3. Fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam 

Muhammadiyah (sebaga i  s tab i l a tor  dan 

dinamisator).

4. Ilmu adalah amaliyah IMM dan amal adalah 

ilmiyah IMM. 

5. IMM adalah organisasi yang sah mengindahkan 

segala hukum, undang-undang, peraturan, dan 

falsafah yang berlaku.

6. Amal IMM, dilahirkan dan diabadikan untuk 

kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

IMM; dalam perjalanan menuju kedewasaan 

sampai saat ini, juga tertuang dalam tinta hitam dan 

memiliki ciri khas berbeda, yaitu memiliki sejarah yang unik. 

Karena perjalanan kelahiran IMM tidak luput dari beragam 

penilaian dan pengakuan yang berbeda. Dalam sebuah 

literatur, perjalanan IMM terbagi menjadi dua perspektif; 

yaitu IMM yang ditulis oleh Ahmad Farid Fathoni dan Nur 

Chozin Agham. 

Dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Farid 

Fathoni; IMM awal berdirinya karena dibentuk secara 

resmi, yang bertepatan dengan masa-masanya organisasi 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sedang gencar-

gencarnya diganggu oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) 

dan CGMI) Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (

yang merupakan bawahannya PKI, pada saat itulah mereka 

ingin membubarkan organisasi mahasiswa tersebut. 

Menjelang Muktamar Muhammadiyah setengah Abad yang 

diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1962, dan bersamaan 

dengan Kongres Mahasiswa yang diselenggarakan di 

Yogyakarta dengan isu melepaskan Dapertemen 

Kemahasiswaan dari Struktural Pemuda Muhammadiyah. 

Dengan adanya keputusan tersebut, pada tanggal 15 

Desember 1963 didirikanlah wadah Dakwah Mahasiswa 

yang ide pembentuknya diprakarsai oleh Mohammad 

Djazman Al Kindi sebagai ketua, dibantu oleh Ir Margono, 

Dr Sudibyo Markoes, dan Drs Rosyad Sholeh sebagai 

koordinatornya. 
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 Awal Mula Terbentuknya IMM

Oleh:  IMMawan Muhammad Alif  Mujahid 

katan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bagi 

mahasiswa yang berada di Perguruan Tinggi 
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merah.” Maksud dari kata-kata Ir. Soekarno bisa kita ambil 

makna, jangan melupakan dan meniggalkan sejarah yang 

telah diperjuangkan oleh founding father kita. Tentu IMM yang 
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disebut dengan Organisasi Otonom Muhammadiyah 

(Ortom). Tentu itu semua tidak lepas dari perjalanan sebuah 

kelahiran yang merupakan wadah bagi para kader-kader 

Muhammadiyah. Perjalanan IMM dimulai pada tanggal 29 
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cFokus Utama c Fokus Utama

mampu mengemban amanah.
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Muhammadiyah yang pada waktu itu diketuai oleh KH 

Ahmad Badawi; pada tanggal 14 Maret 1964 M / 29 Syawal 

1384 H, Ikatan Mahasiswa Muhammadiah yang disingkat 

menjadi IMM, resmi berdiri di  Surakarta dan berhasil 
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dinamisator).

4. Ilmu adalah amaliyah IMM dan amal adalah 

ilmiyah IMM. 
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segala hukum, undang-undang, peraturan, dan 

falsafah yang berlaku.

6. Amal IMM, dilahirkan dan diabadikan untuk 

kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

IMM; dalam perjalanan menuju kedewasaan 
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Desember 1963 didirikanlah wadah Dakwah Mahasiswa 

yang ide pembentuknya diprakarsai oleh Mohammad 

Djazman Al Kindi sebagai ketua, dibantu oleh Ir Margono, 

Dr Sudibyo Markoes, dan Drs Rosyad Sholeh sebagai 
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katan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah 

sebuah Organisasi Gerakan Mahasiswa Islam, 

sekaligus Organisasi Otonom Muhammadiyah 

(Ortom) yang bergerak di bidang Keagamaan, 

Kemahasiswaan, dan Kemasyarakatan. IMM berdiri 

di Surakarta, pada tanggal 14 Maret 1964 M / 29 

Syawal 1384 H. Tujuan IMM adalah "mengusahakan 

terbentuknya Akademisi Islam yang Berakhlak Mulia 

dalam rangka mencapai Tujuan Muhammadiyah".

Pada saat itu, di Kota Surakarta belum ada 

Ortom IMM. Organisasi di tingkat mahasiswa yang 

saat itu cukup eksis adalah Himpunan Mahasiswa 

Islam (HMI). Bahkan pada tahun 1963, IMMawan 

Ichwan Dardiri selaku salah satu penggagas 

berdirinya IMM di Surakarta, pernah menjadi salah 

satu utusan Kongres HMI di Jakarta.

IMMawan Ichwan Dardiri, IMMawan 

Sukiryono, IMMawan Abidulah A.Djunaidi, 

IMMawan Amin Sunarto, IMMawan Moechson 

Boerhani, dan IMMawan Suwardi, pada saat itu 

merasakan keresahan seh ing ga  kemudian 

menelorkan pemikiran perlunya dibentuk Lembaga 

Mahasiswa Muhammadiyah agar perjuangan 

Muhammadiyah lebih lengkap. Bersepakatlah 

akhirnya pada tahun 1965/1966 d i  Ba la i 

Muhammadiyah Surakarta, berdirilah Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kota 

Surakarta.

"Alasannya prihatin, Muhammadiyah 

sebagai persyarikatan yang besar tetapi tidak 

menampung aspirasi mahasiswa sebagai kekuatan 

yang dahsyat. Sementara para mahasiwa yang 

berjuang dan berpusat di Balai Muhammadiyah 

Surakarta malah menyalurkan lewat organisasi di luar 

Muhammadiyah. Karena Balai Muhammadiyah pada 

saat itu adalah "Kawah Condrodimuko" kader

Jejak Perjuangan IMM Surakarta

Reporter: IMMawati Azzah Juharida

I

cNapak Tilas

Muhammadiyah, begitulah maka mereka termotivasi 

kondisi perjuangan waktu itu. Perlu diketahui bahwa 

masa itu Balai Muhammadiyah adalah konsentrasi 

perjuangan, bahkan ada yang tidak pernah pulang," 

tutur IMMawan Ichwan Dardiri selaku salah satu 

tokoh pendiri IMM Surakarta.

Besar tantangan dalam pembentukan IMM 

tersebut, salah satunya adanya prasangka bahwa 

dengan dibentuknya IMM akan melemahkan HMI. 

Tetapi dengan tekad yang kuat serta motivasi tanpa 

pamrih dan dukungan sesepuh Muhammadiyah, 

IMM tetap dapat berdiri. 

"Motivasi kita membentuk IMM adalah 

membuat wadah perjuangan mahasiswa untuk 

memperkuat perjuangan Muhammadiyah. Karena 

saat itu, masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru. 

Maka tema utama kita "amar ma'ruf  nahi mungkar". 

Dengan keberanian kita menegakkan kebenaran, 

maka IMM segera mendapat tempat di hati umat 

Islam, khususnya kalangan Muhammadiyah," 

ungkap IMMawan Ichwan Dardiri.

Pada masa itu, untuk memasyarakatkan 

IMM, para  ang g otanya  membuat  bu le t in 

(Setensilan). Ketika itu salah satu penerbitannya 

memuat karikatur gambar kingkong dan ada yang 

menginterpretasikan 

sebagai gambar HMI 

nginjak bayi IMM. 

G a m b a r  t e r s e b u t 

s e m p a t  m e n j a d i 

masalah besar bagi 

k e d u a  o r g a n i s a s i 

mahasiswa tersebut, 

tetapi akhirnya bisa 

diselesaikan dengan 

saling mengerti azas 

perjuangan.

“ M e l i h a t 

kondisi IMM yang 

sekarang, sepertinya sudah lebih eksis. Di kampus-

kampus Muhammadiyah hingga Universitas Negeri 

sudah terdapat IMM, bahkan sampai ke tingkat 

fakultas (IMM Komisariat). Yang perlu diingat, 

adanya IMM yang terus berkembang seperti saat ini, 

tentunya berkat kegigihan para penerus perjuangan 

terdahulu.Meski kondisi ideal yang memang belum 

tercapai, tetapi apa yang dilakukan IMM di orde 

reformasi ini sudah lumayan memberikan harapan 

yang bagus. Karena kualitas kader sekarang adalah 

kader-kader terdidik, yang InsyaAllah lebih bagus dari 

kader-kader 'lapangan' seperti jaman saya,” papar 

IMMawan Ichwan Dardiri. 

IMMawan Ichwan Dardiri juga mempunyai 

harapan yang tinggi kepada kader-kader IMM masa 

kini, karena mereka dianggap telah mempunyai dasar 

pengetahuan dan sarana prasarana serta lingkungan 

yang baik. Beliau juga menambahkan, bahwasanya 

setiap kader IMM yang mempunyai niat "berjuang" 

Lillahitaala tentu akan siap bekerja keras untuk 

mencapai tujuan. Yang perlu selalu diingat adalah 

pesan  K .H.  Ahmad  Dah l an ,  "Hidup i l ah 

Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan 

dalam Muhammadiyah,” juga "Sedikit bicara banyak 

bekerja."

c Napak Tilas
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Saat Pers IMM di Puncak Eksistensi

Reporter: IMMawati Azzah Juharida

   embaga Pers Mahasiswa (LPM) Cendekia seagai 

Lembaga Otonom dibawah naungan Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota 

Surakarta, banyak mengalami pasang surut dalam 

kepengurusannya. Sebagai Lembaga Pers, LPM Cendekia 

cukup dikenal di kalangan aktivis IMM Surakarta. Namun 

dengan bergantinya kepengurusan pada periode ke 

periode, banyak terdapat berbagai kendala yang kemudian 

menjadikan LPM Cendekia sempat mengalami 

ketidakaktifan.

LPM Cendekia mulai mati suri sejak tahun 1997 

hingga 2000, dan diperkirakan sebelum tahun 1997 LPM 

Cendekia sudah terbentuk. Namun sampai saat ini, belum 

diketahui tepatnya tanggal berapa LPM Cendekia bediri 

serta siapa saja tokoh-tokoh penggagasnya.

LPM Cendekia mulai siuman di tahun 2001. 

Ketika itu dimulai dari IMMawan Sigit Muttaqin (eks Ketua 

Koordinator Komisariat IMM 2000) yang mengundang 

dan mengajak  kawan-kawan Ketua Umum Pimpinan 

Komisariat IMM yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS), untuk membangkitkan kembali gairah 

Pers IMM melalui LPM Cendekia. Pada saat itu, status 

LPM Cendekia masih berada dibawah koordinasi dari 

Koordinator Komisariat (Korkom) IMM UMS. 

Pembentukan kru dilakukan secara aklamasi dengan 

menunjuk langsung Pimpinan Umum; yang pada saat itu 

diamanahi kepada IMMawan Sigit Muttaqin, sedangkan 

Pimpinan Redaksi diamanahi kepada IMMawan Hadi 

Wardana. Kemudian mulailah LPM Cendekia bergeliat dan 

bangun dari tidur panjangnya. 

"Akhirnya kita sepakat dengan tim redaksi 

seadanya, LPM Cendekia harus muncul kembali 

kepermukaan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita 

harus terbitkan edisi perdana setelah terlalu lama mati. 

Karena harapannya adalah edisi perdana ini sebagai 

pemantik untuk kader-kader IMM agar menyadari ada 

sebuah lembaga intelektual yang bisa menjadi basis gerakan 

baru selain harus selalu turun kejalan. Kita bisa bergerak 

dengan santun dalam kata yg tertulis dalam media," tutur 

IMMawan Hady Wardani selaku Pimpinan Redaksi LPM 

Cendekia tahun 2002/2003.

Pada kepemimpinan IMMawan Sigit, nama LPM 

Cendekia sempat akan diganti untuk membangkitkan 

semangat baru. Tetapi setelah didiskusikan lebih lanjut 

akhirnya rencana pergantian nama tersebut tidak jadi 

direalisasikan, mengingat nantinya akan menghilangkan 

jejak sejarah LPM Cendekia. Maka pada saat itu yang 

disepakati adalah pergantian logo, dengan bentuk yang 

sederhana namun lebih tegas (terdapat logo IMM dan 

Muhammadiyah didalamnya). Konsep majalah pun 

bergeser dari majalah mahasiswa menjadi majalah aktivis; 

dengan harapan Maja lah Cendekia bisa se la lu 

menampilkan sisi-sisi kritis para aktivis mahasiswa. Selain 

itu juga ada penambahan Slogan, yaitu "Santun dalam 

Kata, Unggul dalam Intelektual" sebagai wujud nyata dari 

Tri Kompetensi Dasar IMM, Religiusitas-Intelektualitas-

Humanitas.

“Ketika edisi pertama terbit, Majalah Cendekia 

sangat tebal atau lebih tepatnya hampir menyerupai buku 

ensiklopedia. Didalamnya terdapat banyak tulisan dari 

kader-kader IMM senior yang memompa semangat 

gerakan dalam kampus. Hasilnya luar biasa, antusias kader-

kader IMM sangat bagus. Banyak kader dari seluruh 

komisariat mendaftar untuk bisa bergabung di LPM 

Cendekia. Kader-kader yang waktu itu pasif  dalam diskusi-

diskusi formal ternyata bisa begitu aktif  dalam menulis, 

dan jelas itu adalah salah satu tujuan utama hadirnya 

Majalah Cendekia. Kader-kader yang waktu itu pasif  dalam 

diskusi-diskusi formal ternyata bisa begitu aktif  dalam 

menulis, dan jelas itu adalah salah satu tujuan utama 

hadirnya Majalah Cendekia,” papar IMMawan Hady 

Wardani.

L
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Selepas masa kepemimpinan IMMawan Sigit, 

pada tahun 2002/2003 Pimpinan Umum berganti ke 

IMMawan Hadi Wardana (eks Sekretaris Umum 

Komisariat IMM Fakultas Agama Islam), Pimpinan 

Redaksi IMMawan Hady Wardani (Komisariat IMM 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis), dan dibantu IMMawan 

Asep selaku Dewan Redaksi (Komisariat IMM Fakultas 

Teknik). Pada saat itu, geliat terus berlanjut sehingga 

semakin banyak kader yang bergabung. 

"Sampai kita berdiskusi dengan Pembantu Rektor 

3 untuk meminta tambahan masa cetak yang tadinya 6 

bulan menjadi 3 bulan. Itu artinya, dalam setahun kita 

terbit 4 kali. Standar majalah juga kita perbaiki, yang 

awalnya setengah HVS (mengambil model majalah sabili 

waktu itu) menjadi 3/4 HVS, agak lebih eleganlah kalau 

dilihat," papar IMMawan Hady Wardani.

Pada saat itu, Majalah Cendekia juga sempat 

didaftarkan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) untuk memantapkan jejak pers LPM Cendekia ke 

Skala Nasional dan mendapatkan nomor ISSN 1693-5322. 

Itu artinya, Majalah Cendekia sudah berhak dipublikasikan 

ke umum (pertama kali dalam sejarah Majalah Cendekia 

bisa mendapat nomor ISSN). Kegiatan-kegiatan LPM 

Cendekia juga meluas; tidak sekedar menerbitkan Majalah 

Cendekia, tapi juga membuat diskusi-diskusi serta 

mengadakan pelatihan tentang Pers Mahasiswa sebagai 

langkah memperkaya khasanah ilmu jurnalistik bagi kader-

kader IMM. Selain itu, hampir seluruh Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD) IMM mengetahui keberadaan LPM 

Cendekia dan meminta LPM Cendekia untuk selalu 

mengirimkan terbitan terbaru ke masing-masing DPD, 

dan hal ini memang menjadi upaya dari Divisi Sirkulasi 

dalam rangka melejitkan eksistensi LPM Cendekia di 

lingkungan kader-kader IMM se-Indonesia.

"Bahkan satu tema yang tidak bisa saya lupa 

adalah sewaktu kita mengangkat sebuah tema: 

'Mempertanyakan Peran Amal Usaha Muhammadiyah 

(AUM)  dalam Perkaderan Muhammadiyah'. Tema ini 

diangkat sebagai bentuk kritis terhadap AUM yang waktu 

itu sangat minim memberikan ruang kepada kader-kader 

Muhammadiyah untuk bisa eksis di AUM. Semua kita 

mintakan pendapat sebagai narasumber, banyak kader 

senior yang berpendapat. Isinya luar biasa "keras" dan 

akhirnya Dewan Redaksi dan saya sebagai Pimpinan 

Redaksi dipanggil ke rektorat untuk membahas isi dari 

terbitan terbaru tersebut. Pihak rektorat meminta kita 

menarik terbitan waktu itu, tapi kita menolak dan tetap 

beredar tetapi tidak sampai keluar kampus (terbatas)," 

lanjut IMMawan Hady Wardani.

Saa t  LPM Cendek ia  berada  d i  puncak 

eksistensinya, ada satu momentum besar yang cukup 

terkenang. Ketika itu pengurus LPM Cendekia mencari 

berbagai cara agar saat selesai terbitan edisi baru, Majalah 

Cendekia terlihat lebih happening. Akhirnya disepakatilah 

acara "Malam Renungan IMM" yang dipersiapkan dengan 

mendadak (karena persiapannya hanya sehari), sebagai 

simbolis pergantian tahun 2003 ke 2004 sekaligus sebagai 

majalah terbitan terakhir di periode 2003/2004.

“Kebetulan waktu itu mau pergantian tahun, 

kemudian kita gandeng Korkom. Kita adakan acara malam 

renungan IMM se-Surakarta dengan meminjam ruangan 

di gedung J, UMS. Kemudian meminta ijin acara ke 

Pembantu Rektor 3 dan disetujui, lalu untuk pendanaan 

kita tanggung bersama seadanya. Isi acara diserahkan pada 

masing-masing komisariat. Ada berbagai persembahan 

seperti puisi, drama, dan yang lainnya; dengan acara inti 

tetap membedah isi Majalah Cendekia terbaru. Walaupun 

persiapannya yang mendadak, alhamdulillah hasilnya luar 

biasa. Semua kader IMM dari masing-masing komisariat 

se-Surakarta hadir memeriahkan acara bahkan sampai 

bergantinya tahun," papar IMMawan Hady Wardani.

Selepas periode 2003/2004, diketahui LPM 

Cendekia masih terus berlanjut. Namun sampai sekarang, 

hanya sedikit sisa peninggalan produk LPM Cendekia di 

masa lampau atau bahkan bisa dibilang hampir tidak ada.
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Saat Pers IMM di Puncak Eksistensi

Reporter: IMMawati Azzah Juharida

   embaga Pers Mahasiswa (LPM) Cendekia seagai 

Lembaga Otonom dibawah naungan Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota 

Surakarta, banyak mengalami pasang surut dalam 

kepengurusannya. Sebagai Lembaga Pers, LPM Cendekia 

cukup dikenal di kalangan aktivis IMM Surakarta. Namun 

dengan bergantinya kepengurusan pada periode ke 

periode, banyak terdapat berbagai kendala yang kemudian 

menjadikan LPM Cendekia sempat mengalami 

ketidakaktifan.

LPM Cendekia mulai mati suri sejak tahun 1997 

hingga 2000, dan diperkirakan sebelum tahun 1997 LPM 

Cendekia sudah terbentuk. Namun sampai saat ini, belum 

diketahui tepatnya tanggal berapa LPM Cendekia bediri 

serta siapa saja tokoh-tokoh penggagasnya.

LPM Cendekia mulai siuman di tahun 2001. 

Ketika itu dimulai dari IMMawan Sigit Muttaqin (eks Ketua 

Koordinator Komisariat IMM 2000) yang mengundang 

dan mengajak  kawan-kawan Ketua Umum Pimpinan 

Komisariat IMM yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS), untuk membangkitkan kembali gairah 

Pers IMM melalui LPM Cendekia. Pada saat itu, status 

LPM Cendekia masih berada dibawah koordinasi dari 

Koordinator Komisariat (Korkom) IMM UMS. 

Pembentukan kru dilakukan secara aklamasi dengan 

menunjuk langsung Pimpinan Umum; yang pada saat itu 

diamanahi kepada IMMawan Sigit Muttaqin, sedangkan 

Pimpinan Redaksi diamanahi kepada IMMawan Hadi 

Wardana. Kemudian mulailah LPM Cendekia bergeliat dan 

bangun dari tidur panjangnya. 

"Akhirnya kita sepakat dengan tim redaksi 

seadanya, LPM Cendekia harus muncul kembali 

kepermukaan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita 

harus terbitkan edisi perdana setelah terlalu lama mati. 

Karena harapannya adalah edisi perdana ini sebagai 

pemantik untuk kader-kader IMM agar menyadari ada 

sebuah lembaga intelektual yang bisa menjadi basis gerakan 

baru selain harus selalu turun kejalan. Kita bisa bergerak 

dengan santun dalam kata yg tertulis dalam media," tutur 

IMMawan Hady Wardani selaku Pimpinan Redaksi LPM 

Cendekia tahun 2002/2003.

Pada kepemimpinan IMMawan Sigit, nama LPM 

Cendekia sempat akan diganti untuk membangkitkan 

semangat baru. Tetapi setelah didiskusikan lebih lanjut 

akhirnya rencana pergantian nama tersebut tidak jadi 

direalisasikan, mengingat nantinya akan menghilangkan 

jejak sejarah LPM Cendekia. Maka pada saat itu yang 

disepakati adalah pergantian logo, dengan bentuk yang 

sederhana namun lebih tegas (terdapat logo IMM dan 

Muhammadiyah didalamnya). Konsep majalah pun 

bergeser dari majalah mahasiswa menjadi majalah aktivis; 

dengan harapan Maja lah Cendekia bisa se la lu 

menampilkan sisi-sisi kritis para aktivis mahasiswa. Selain 

itu juga ada penambahan Slogan, yaitu "Santun dalam 

Kata, Unggul dalam Intelektual" sebagai wujud nyata dari 

Tri Kompetensi Dasar IMM, Religiusitas-Intelektualitas-

Humanitas.

“Ketika edisi pertama terbit, Majalah Cendekia 

sangat tebal atau lebih tepatnya hampir menyerupai buku 

ensiklopedia. Didalamnya terdapat banyak tulisan dari 

kader-kader IMM senior yang memompa semangat 

gerakan dalam kampus. Hasilnya luar biasa, antusias kader-

kader IMM sangat bagus. Banyak kader dari seluruh 

komisariat mendaftar untuk bisa bergabung di LPM 

Cendekia. Kader-kader yang waktu itu pasif  dalam diskusi-

diskusi formal ternyata bisa begitu aktif  dalam menulis, 

dan jelas itu adalah salah satu tujuan utama hadirnya 

Majalah Cendekia. Kader-kader yang waktu itu pasif  dalam 

diskusi-diskusi formal ternyata bisa begitu aktif  dalam 

menulis, dan jelas itu adalah salah satu tujuan utama 

hadirnya Majalah Cendekia,” papar IMMawan Hady 

Wardani.

L

cNapak Tilas c Napak Tilas

Selepas masa kepemimpinan IMMawan Sigit, 

pada tahun 2002/2003 Pimpinan Umum berganti ke 

IMMawan Hadi Wardana (eks Sekretaris Umum 

Komisariat IMM Fakultas Agama Islam), Pimpinan 

Redaksi IMMawan Hady Wardani (Komisariat IMM 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis), dan dibantu IMMawan 

Asep selaku Dewan Redaksi (Komisariat IMM Fakultas 

Teknik). Pada saat itu, geliat terus berlanjut sehingga 

semakin banyak kader yang bergabung. 

"Sampai kita berdiskusi dengan Pembantu Rektor 

3 untuk meminta tambahan masa cetak yang tadinya 6 

bulan menjadi 3 bulan. Itu artinya, dalam setahun kita 

terbit 4 kali. Standar majalah juga kita perbaiki, yang 

awalnya setengah HVS (mengambil model majalah sabili 

waktu itu) menjadi 3/4 HVS, agak lebih eleganlah kalau 

dilihat," papar IMMawan Hady Wardani.

Pada saat itu, Majalah Cendekia juga sempat 

didaftarkan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) untuk memantapkan jejak pers LPM Cendekia ke 

Skala Nasional dan mendapatkan nomor ISSN 1693-5322. 

Itu artinya, Majalah Cendekia sudah berhak dipublikasikan 

ke umum (pertama kali dalam sejarah Majalah Cendekia 

bisa mendapat nomor ISSN). Kegiatan-kegiatan LPM 

Cendekia juga meluas; tidak sekedar menerbitkan Majalah 

Cendekia, tapi juga membuat diskusi-diskusi serta 

mengadakan pelatihan tentang Pers Mahasiswa sebagai 

langkah memperkaya khasanah ilmu jurnalistik bagi kader-

kader IMM. Selain itu, hampir seluruh Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD) IMM mengetahui keberadaan LPM 

Cendekia dan meminta LPM Cendekia untuk selalu 

mengirimkan terbitan terbaru ke masing-masing DPD, 

dan hal ini memang menjadi upaya dari Divisi Sirkulasi 

dalam rangka melejitkan eksistensi LPM Cendekia di 

lingkungan kader-kader IMM se-Indonesia.

"Bahkan satu tema yang tidak bisa saya lupa 

adalah sewaktu kita mengangkat sebuah tema: 

'Mempertanyakan Peran Amal Usaha Muhammadiyah 

(AUM)  dalam Perkaderan Muhammadiyah'. Tema ini 

diangkat sebagai bentuk kritis terhadap AUM yang waktu 

itu sangat minim memberikan ruang kepada kader-kader 

Muhammadiyah untuk bisa eksis di AUM. Semua kita 

mintakan pendapat sebagai narasumber, banyak kader 

senior yang berpendapat. Isinya luar biasa "keras" dan 

akhirnya Dewan Redaksi dan saya sebagai Pimpinan 

Redaksi dipanggil ke rektorat untuk membahas isi dari 

terbitan terbaru tersebut. Pihak rektorat meminta kita 

menarik terbitan waktu itu, tapi kita menolak dan tetap 

beredar tetapi tidak sampai keluar kampus (terbatas)," 

lanjut IMMawan Hady Wardani.

Saa t  LPM Cendek ia  berada  d i  puncak 

eksistensinya, ada satu momentum besar yang cukup 

terkenang. Ketika itu pengurus LPM Cendekia mencari 

berbagai cara agar saat selesai terbitan edisi baru, Majalah 

Cendekia terlihat lebih happening. Akhirnya disepakatilah 

acara "Malam Renungan IMM" yang dipersiapkan dengan 

mendadak (karena persiapannya hanya sehari), sebagai 

simbolis pergantian tahun 2003 ke 2004 sekaligus sebagai 

majalah terbitan terakhir di periode 2003/2004.

“Kebetulan waktu itu mau pergantian tahun, 

kemudian kita gandeng Korkom. Kita adakan acara malam 

renungan IMM se-Surakarta dengan meminjam ruangan 

di gedung J, UMS. Kemudian meminta ijin acara ke 

Pembantu Rektor 3 dan disetujui, lalu untuk pendanaan 

kita tanggung bersama seadanya. Isi acara diserahkan pada 

masing-masing komisariat. Ada berbagai persembahan 

seperti puisi, drama, dan yang lainnya; dengan acara inti 

tetap membedah isi Majalah Cendekia terbaru. Walaupun 

persiapannya yang mendadak, alhamdulillah hasilnya luar 

biasa. Semua kader IMM dari masing-masing komisariat 

se-Surakarta hadir memeriahkan acara bahkan sampai 

bergantinya tahun," papar IMMawan Hady Wardani.

Selepas periode 2003/2004, diketahui LPM 

Cendekia masih terus berlanjut. Namun sampai sekarang, 

hanya sedikit sisa peninggalan produk LPM Cendekia di 

masa lampau atau bahkan bisa dibilang hampir tidak ada.
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beban, bukan sesuatu yang perlu ditaklukan dengan 

nafsu perjuangan. Dalam salah satu pokok pikiran 

Muqoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah 

(MADM) yaitu perjuangan harus dengan organisasi; 

artinya sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah 

yang ingin melakukan amar ma'ruf  nahi munkar yaitu 

lewat jalan melanjutkan amanah dalam organisasi, 

bukan meninggalkan amanah organisasi.  Akhirnya, 

kader tidak paham sebenarnya nilai apa yang 

diperjuangkan dan pengorbanan mereka terasa 

mengambang, kabur, dan tidak memiliki orientasi 

yang jelas.

 Selain itu, menjadi kultur di tubuh IMM 

Surakarta bahwa suatu permasalahan (entah di 

internal ataupun eksternal) tidak diselesaikan dengan 

mengedepankan sikap tabayyun  dan penuh 

kedewasaan. Bahkan, menjadi efek domino yang 

berkepanjangan hingga berdampak pada aspek lain. 

Masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dalam 

suatu bidang garapan, justru menjadi problem 

berkepanjangan organisasi secara menyeluruh; 

disebabkan seluruh komponen yang bukan pada 

porsinya justru ikut menyelesaikan, sehingga 

profesionalitas menjadi terganggu. Hal ini sangat 

menguras energi dalam upaya penyelesaiannya. 

 Perlu ditumbuhkannya rasa kepercayaan di 

tubuh organisasi dan semua elemen yang berkaitan, 

dengan tidak meninggalkan kerja kolektif  organisasi. 

Seperti pesan pendiri IMM, Moh. Djazman; bahwa 

berorganisasi bukan sekadar menghimpun sejumlah 

orang, tapi lebih dari itu untuk berorganisasi 

diperlukan orang-orang dengan kematangan pribadi, 

kemantapan psikis, kedewasaan berpikir, dan sikap 

arif  dalam mengambil keputusan. Dari orang-orang 

semacam inilah dapat kita harapkan adanya loyalitas 

kepada organisasi secara proporsional.

 

 Dengan perkaderan yang mempunyai tujuan 

perkaderan creative minority dan amanah Musyawarah 

Cabang (Musycab) kemarin, maka ada beberapa 

komunitas yang sudah berjalan dibawahi oleh Bidang 

Seni Budaya Olahraga yaitu komunitas tari gambyong 

dan indang, juga komunitas  musik. Sedangkan untuk 

bidang lainnya sedang dalam proses; seperti Bidang 

Hikmah, setelah Sekolah Politik Nasional dengan 

peserta komisariat dan luar cabang maka follow up-nya 

akan membentuk salah satunya komunitas dalam 

pengkajian isu. Begitu juga bidang lain, jika tidak 

membentuk komunitas lebih menjalin kerjasama 

dengan komunitas terkait.

Ditambah dengan amanah Musycab periode ini 

sudah ada lembaga baru; seperti Lembaga Pengkajian 

Ideologi  Ikatan,  Lembaga Pengembangan 

Organisasi, dan Lembaga Satuan Tugas Keilmuan. 

Sebelumnya juga sudah berdiri Lembaga Pers 

Mahasiswa Cendekia, Korps Instruktur, Korps 

I m m a wa t i ,  Ko r p s  M u b a l i g h  M a h a s i s wa 

Muhammadiyah, dan Lempaga Payung Ikatan.

 Oke, sesuai dengan kutipan Moh. Djazman 

dalam buku “Ilmu Amaliyah, Amal Ilmiah” bahwa 

orang menjadi peka dan cepat bereaksi karena 

menganggap perubahan merupakan ancaman yang 

akan mendistorsikan nilai-nilai ideologi yang dianut.

 Banyak anggapan bahwa persinggungan 

ideologi IMM dengan ideologi lain dianggap sebagai 

“ancaman”  yang  har us  d ih indar i .  Bukan 

menganggap hal tersebut sebagai proses dialektika 

wacana, sehingga yang timbul adalah reaksi panik dan  

5
Adakah Pesan untuk Kader-kader IMM Agar Tetap 
Semangat dalam Berorganisasi Serta Tips-tips Ketika 
Ghiroh Berorganisasi Mulai Melemah?

4
Kemudian, Adakah Peningkatan dalam Hal 
Perkaderan di PC IMM Surakarta Periode Saat Ini 
Dibandingkan Periode-periode Sebelumnya?

c Dialog

IMM DAN SELUK BELUK PERKADERAN

Reporter: IMMawan Muhammad Rifai

katan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 

b u k a n  h a n y a  s e b u a h  o r g a n i s a s i 

kemahasiswaan yang bersifat Event Organizer, 

melainkan organisasi yang membutuhkan kader 

sebagai instrumen dalam menjalankan program kerja 

sebagaimana mestinya. Lebih dari itu, IMM 

merupakan organisasi mahasiswa prograsif-

revolusioner yang mengikat antar anggota satu 

dengan yang lain dengan ikatan moral. Oleh 

karenanya, kaderisasi adalah hal terpenting dalam 

IMM. Tak hanya proses pencarian kader, tetapi juga 

menjaga kader-kader IMM supaya memiliki prinsip 

kuat dalam berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai 

IMM. Segala cara tentu dilakukan dalam hal 

kaderisasi tersebut. Pada kesempatan kali ini, rubrik 

dialog pada majalah LPM Cendekia berkesempatan 

mewawancarai Ketua Umum PC IMM Kota 

Surakarta, IMMawan Afif; mengenai dinamika 

perkaderan dalam PC IMM Kota Surakarta. 

 

 S e s u a i  d e n g a n  v i s i  p e r i o d e  i n i , 

mengusahakan intelektual sebagai jalan pencerahan; 

maka perkaderan sebagai inti dasar organisasi 

harusnya mampu beradaptasi sesuai dengan realitas 

zaman. Dengan visi mencerahkan maka misi 

perkaderanpun pada poin dua adalah perkaderan 

yang mencerahkan dengan tujuan menciptakan kader 

IMM sebagai creative minority dan agent enlightment.

 Ketika berbicara perkaderan, maka akan 

berbicara human sistem atau bisa diartikan rekayasa; 

tentu rekayasa yang positif. Jika di buka satu persatu 

antara human dan sistem, maka human adalah pelaku 

perkaderan sedangkan sistem adalah manajemen 

organisasi. Antara keduanya pastinya saling 

berhubungan dan seimbang. 

 Pelaku perkaderan bisa diartikan pimpinan 

komisariat, instruktur, cabang, dan korkom 

(koordinator komisariat). Sedangkan sistem atau 

manajemen organisasi menelurkan suatu konsep, 

strategi, model, serta metode; maka yang akan 

dibutuhkan untuk menyusun konsep, strategi dan 

sebagainya ialah alat analisa. Untuk mengumpulkan 

data inventaris perkaderan, dapat dilakukan dengan 

sistem evaluasi yang kemudian dari evaluasi dibuatlah 

indikator yang lebih baik dalam perkaderan.

 Jika sistem sudah baik, maka harus didukung 

dengan human tadi. Nah jika kita lihat dari komposisi 

setiap pelaku perkaderan, maka cabang adalah 

pembuat konsep maupun pembuat indikator untuk 

perkaderan IMM Surakarta. Dengan melihat data 

inventaris tadi, kemudian diturunkan kepada korkom 

dan komisariat.  Korkom sebagai pengawasan atau 

bentuk kontroling dari turunan cabang, kemudian 

komisariat sebagai pelaku atau pelaksana. Hal ini bisa 

disebut dengan sistematika perkaderan.

 Problematika internal keorganisasian yang 

dihadapi IMM Cabang Kota Surakarta adalah 

terjadinya penurunan ghiroh berikatan, kurangnya 

kesadaran untuk berjuang, macetnya roda organisasi, 

gerakan dakwah yang tumpul, hingga personal-

personal yang pergi meninggalkan medan juang. 

Amanah organisasi    masih dipahami sebagai sebuah 

3 Dari Sistem Perkaderan Tersebut, Apa Saja Masalah 
yang Sering Dihadapi dan Bagaimana Mengatasinya?

Bagaimana Mekanisme Kaderisasi dari Komisariat 
ke Cabang?2

Bagaimana Grand Design Perkaderan di PC IMM 
Kota Surakarta?1

I
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beban, bukan sesuatu yang perlu ditaklukan dengan 

nafsu perjuangan. Dalam salah satu pokok pikiran 

Muqoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah 

(MADM) yaitu perjuangan harus dengan organisasi; 

artinya sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah 

yang ingin melakukan amar ma'ruf  nahi munkar yaitu 

lewat jalan melanjutkan amanah dalam organisasi, 

bukan meninggalkan amanah organisasi.  Akhirnya, 

kader tidak paham sebenarnya nilai apa yang 

diperjuangkan dan pengorbanan mereka terasa 

mengambang, kabur, dan tidak memiliki orientasi 

yang jelas.

 Selain itu, menjadi kultur di tubuh IMM 

Surakarta bahwa suatu permasalahan (entah di 

internal ataupun eksternal) tidak diselesaikan dengan 

mengedepankan sikap tabayyun  dan penuh 

kedewasaan. Bahkan, menjadi efek domino yang 

berkepanjangan hingga berdampak pada aspek lain. 

Masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dalam 

suatu bidang garapan, justru menjadi problem 

berkepanjangan organisasi secara menyeluruh; 

disebabkan seluruh komponen yang bukan pada 

porsinya justru ikut menyelesaikan, sehingga 

profesionalitas menjadi terganggu. Hal ini sangat 

menguras energi dalam upaya penyelesaiannya. 

 Perlu ditumbuhkannya rasa kepercayaan di 

tubuh organisasi dan semua elemen yang berkaitan, 

dengan tidak meninggalkan kerja kolektif  organisasi. 

Seperti pesan pendiri IMM, Moh. Djazman; bahwa 

berorganisasi bukan sekadar menghimpun sejumlah 

orang, tapi lebih dari itu untuk berorganisasi 

diperlukan orang-orang dengan kematangan pribadi, 

kemantapan psikis, kedewasaan berpikir, dan sikap 

arif  dalam mengambil keputusan. Dari orang-orang 

semacam inilah dapat kita harapkan adanya loyalitas 

kepada organisasi secara proporsional.

 

 Dengan perkaderan yang mempunyai tujuan 

perkaderan creative minority dan amanah Musyawarah 

Cabang (Musycab) kemarin, maka ada beberapa 

komunitas yang sudah berjalan dibawahi oleh Bidang 

Seni Budaya Olahraga yaitu komunitas tari gambyong 

dan indang, juga komunitas  musik. Sedangkan untuk 

bidang lainnya sedang dalam proses; seperti Bidang 

Hikmah, setelah Sekolah Politik Nasional dengan 

peserta komisariat dan luar cabang maka follow up-nya 

akan membentuk salah satunya komunitas dalam 

pengkajian isu. Begitu juga bidang lain, jika tidak 

membentuk komunitas lebih menjalin kerjasama 

dengan komunitas terkait.

Ditambah dengan amanah Musycab periode ini 

sudah ada lembaga baru; seperti Lembaga Pengkajian 

Ideologi  Ikatan,  Lembaga Pengembangan 

Organisasi, dan Lembaga Satuan Tugas Keilmuan. 

Sebelumnya juga sudah berdiri Lembaga Pers 

Mahasiswa Cendekia, Korps Instruktur, Korps 

I m m a wa t i ,  Ko r p s  M u b a l i g h  M a h a s i s wa 

Muhammadiyah, dan Lempaga Payung Ikatan.

 Oke, sesuai dengan kutipan Moh. Djazman 

dalam buku “Ilmu Amaliyah, Amal Ilmiah” bahwa 

orang menjadi peka dan cepat bereaksi karena 

menganggap perubahan merupakan ancaman yang 

akan mendistorsikan nilai-nilai ideologi yang dianut.

 Banyak anggapan bahwa persinggungan 

ideologi IMM dengan ideologi lain dianggap sebagai 

“ancaman”  yang  har us  d ih indar i .  Bukan 

menganggap hal tersebut sebagai proses dialektika 

wacana, sehingga yang timbul adalah reaksi panik dan  

5
Adakah Pesan untuk Kader-kader IMM Agar Tetap 
Semangat dalam Berorganisasi Serta Tips-tips Ketika 
Ghiroh Berorganisasi Mulai Melemah?

4
Kemudian, Adakah Peningkatan dalam Hal 
Perkaderan di PC IMM Surakarta Periode Saat Ini 
Dibandingkan Periode-periode Sebelumnya?
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IMM DAN SELUK BELUK PERKADERAN

Reporter: IMMawan Muhammad Rifai

katan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 

b u k a n  h a n y a  s e b u a h  o r g a n i s a s i 

kemahasiswaan yang bersifat Event Organizer, 

melainkan organisasi yang membutuhkan kader 

sebagai instrumen dalam menjalankan program kerja 

sebagaimana mestinya. Lebih dari itu, IMM 

merupakan organisasi mahasiswa prograsif-

revolusioner yang mengikat antar anggota satu 

dengan yang lain dengan ikatan moral. Oleh 

karenanya, kaderisasi adalah hal terpenting dalam 

IMM. Tak hanya proses pencarian kader, tetapi juga 

menjaga kader-kader IMM supaya memiliki prinsip 

kuat dalam berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai 

IMM. Segala cara tentu dilakukan dalam hal 

kaderisasi tersebut. Pada kesempatan kali ini, rubrik 

dialog pada majalah LPM Cendekia berkesempatan 

mewawancarai Ketua Umum PC IMM Kota 

Surakarta, IMMawan Afif; mengenai dinamika 

perkaderan dalam PC IMM Kota Surakarta. 

 

 S e s u a i  d e n g a n  v i s i  p e r i o d e  i n i , 

mengusahakan intelektual sebagai jalan pencerahan; 

maka perkaderan sebagai inti dasar organisasi 

harusnya mampu beradaptasi sesuai dengan realitas 

zaman. Dengan visi mencerahkan maka misi 

perkaderanpun pada poin dua adalah perkaderan 

yang mencerahkan dengan tujuan menciptakan kader 

IMM sebagai creative minority dan agent enlightment.

 Ketika berbicara perkaderan, maka akan 

berbicara human sistem atau bisa diartikan rekayasa; 

tentu rekayasa yang positif. Jika di buka satu persatu 

antara human dan sistem, maka human adalah pelaku 

perkaderan sedangkan sistem adalah manajemen 

organisasi. Antara keduanya pastinya saling 

berhubungan dan seimbang. 

 Pelaku perkaderan bisa diartikan pimpinan 

komisariat, instruktur, cabang, dan korkom 

(koordinator komisariat). Sedangkan sistem atau 

manajemen organisasi menelurkan suatu konsep, 

strategi, model, serta metode; maka yang akan 

dibutuhkan untuk menyusun konsep, strategi dan 

sebagainya ialah alat analisa. Untuk mengumpulkan 

data inventaris perkaderan, dapat dilakukan dengan 

sistem evaluasi yang kemudian dari evaluasi dibuatlah 

indikator yang lebih baik dalam perkaderan.

 Jika sistem sudah baik, maka harus didukung 

dengan human tadi. Nah jika kita lihat dari komposisi 

setiap pelaku perkaderan, maka cabang adalah 

pembuat konsep maupun pembuat indikator untuk 

perkaderan IMM Surakarta. Dengan melihat data 

inventaris tadi, kemudian diturunkan kepada korkom 

dan komisariat.  Korkom sebagai pengawasan atau 

bentuk kontroling dari turunan cabang, kemudian 

komisariat sebagai pelaku atau pelaksana. Hal ini bisa 

disebut dengan sistematika perkaderan.

 Problematika internal keorganisasian yang 

dihadapi IMM Cabang Kota Surakarta adalah 

terjadinya penurunan ghiroh berikatan, kurangnya 

kesadaran untuk berjuang, macetnya roda organisasi, 

gerakan dakwah yang tumpul, hingga personal-

personal yang pergi meninggalkan medan juang. 

Amanah organisasi    masih dipahami sebagai sebuah 

3 Dari Sistem Perkaderan Tersebut, Apa Saja Masalah 
yang Sering Dihadapi dan Bagaimana Mengatasinya?

Bagaimana Mekanisme Kaderisasi dari Komisariat 
ke Cabang?2

Bagaimana Grand Design Perkaderan di PC IMM 
Kota Surakarta?1

I
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defense mechanism yang menguras energi; bukan malah 

memunculkan wacana ideologi sendiri secara 

proaktif  dan terbuka/inklusif. Maka kita sebagai  

kader  jangan  mengangap  itu  sebagai  ancaman 

namun sebagai penambahan wawasan untuk mengerti 

dunia luar.  

 Sebagai  kader Muhammadiyah yang 

berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, kita harus 

paham benar cara berdakwah dan bagaimana 

membawa misi mulia; sehingga kita tidak menjadi 

aktor organisasi yang terkesan ekslusif, tetapi 

merakyat dan toleran. Perlu diketahui bahwa sikap 

seperti ini tidaklah hanya menjadi sikap yang instens, 

namum perlu memiliki jiwa lead, loyality, education, 

advice, dan dicipline. Kita harus loyal terhadap 

organisasi kita dan sesama teman kita. Sehingga 

terbentuknya kekeluargaan yang saling mendukung, 

beredukasi atau wawasan luas dengan niat selalu 

belajar. Maka positive thinking selalu menjadi landasan 

awal; memberi nasehat yang baik tanpa memberi 

bekas dendam terhadap sesama ataupun menegur 

dengan sunnah yang dianjurkan nabi kita. Serta 

menerapkan sikap disiplin dalam segala hal, terutama 

waktu. Jika ini bisa kita terapkan pada diri kita sebagai 

kader IMM, insyaAllah kita akan selalu semangat 

dalam beribadah kepada Allah SWT dan bersosial 

kepada sesama manusia.   

PENUTUP

Melalui hasil wawancara singkat dengan 

ketua PC IMM Surakarta, IMMawan Afif; kita dapat 

mengambil kesimpulan bahwa dalam ber-IMM kita 

perlu sepenuh hati dan berdakwah dengan penuh 

keikhlasan. Meskipun dalam berorganisasi tentu 

muncul perasaan-perasaan jenuh terlebih fase 

menjadi mahasiswa merupakan fase kritis dalam 

pencarian jati diri. Selain itu, sebagai kader organisasi 

pergerakan yang penuh dengan coretan tinta emas 

dalam perjalanan sejarah bangsa, tentu menjadikan 

kita memiliki beban moral tersendiri. Oleh karenanya 

perlu kita pahami betul bahwa kader IMM bukan 

hanya aset Muhammadiyah tetapi juga aset bangsa, 

sehingga menjaga nilai-nilai luhur warisan KH. 

Ahmad Dahlan hukumnya fardhu bagi kader ikatan; 

serta tidak mudah terbuai dengan romantisme 

sejarah sampai lupa bahwa pena sejarah tersebut 

sedang kita genggam.

Billahi fi Sabililhaq,

Fas tab iqu l 

Khairat. 

cDialog DialogKader

Apa Kabar Kader IMM 
Masa Kini?

Reporter: IMMawati Vina Devi Kurniawati  

Grand Design yang saya buat 

berangkat dari daftar inventaris 

masalah yang ada di komisariat 

IMM Averroes. Beberapa 

poin yang saya ambil disitu 

a d a  p o i n  k e i l m u a n , 

keislaman dan kesadaran 

tertib organisasi; maka 

s a y a  m e n g a m b i l 

penguatan internal guna 

tercapainya konsep ilmu amali 

amal ilmi.

Adapun perkembangan 

kader secara objektif  terlihat dari daya kritis mereka yang 

mulai terasah setelah terbiasa melihat dinamika sosial 

politik di kampus dan nasional. Dan juga, Darul Arqam 

Dasar (DAD) sangat berpengaruh sebagai jembatan ilmu 

bagi para kader. 

Harapan besar saya khususnya untuk IMM Averroes agar 

terus menebar amal ma'ruf. Melebarkan sayap dakwah 

Muhammadiyah dan berkontribusi dalam setiap aspek 

kebaikan, serta dapat melahirkan kader progressif  dan 

militan. 

 Grand Design yang saya kembankan saat ini 

menitikberatkan pada penanaman ideologis. Program yang 

sudah berkembang seperti periode sebelumnya yakni 

sekolah kader. Namun pada periode ini saya juga 

menambahkan sekolah pimpinan, yang bertujuan supaya 

proses perkaderan bisa berjalan lebih optimal dari pada 

periode sebelumnya. 

Untuk kemajuan kader IMM Azzahrawi sudah membentuk 

kurva yang positif. Bisa dilihat dari rasa memiliki ikatan ini 

dari dalam diri kader sendiri, serta sudah mulai nyaman, 

sehingga tidak ada gap antar kader dan pimpinan yang mana 

dulu masih sempat terlihat. Untuk sekarang, bisa dikatakan 

pimpinan dan kader sudah bisa bersinergi bahu membahu 

demi kemajuan komisariat. 

Harapan saya, semoga kegiatan perkaderan di komisariat 

Azzahrawi khususnya, bisa progres ke arah yang lebih baik 

dan menunjukkan perkembangan 

yang positif. Kami berharap dari 

IMM cabang & Korkom juga tetap 

ada andil dalam pendampingan 

komisariat ini. Terlebih juga 

karena faktor fakultas kami 

yang lumayan jauh dari 

UMS pusat, yang mungkin 

itu bisa sedikit menghambat 

dalamproses pendampingannya. 

Alangkah baiknya apabila setiap 

komisariat berprogres dan bahu-

membahu demi keberlangsungan 

IMM ini bukan?

IMMawan Tyo Prasetyo Fendi
Ketum PK IMM Averroes

IMMawan M Ridhar Ali Gumilar
Ketum PK IMM Azzahrawi  

visi saya yaitu mengusahakan 

i n t e r n a l i s a s i  i d e o l o g i 

Muhammadiyah dan IMM dalam 

tubuh IMM, agar terwujudnya 

I M M  A l - F a t i h  y a n g 

m e n c e r a h k a n  d e n g a n 

strategi melalui penguatan 

dan pendalaman ideologi Al 

I s l a m , 

Kemuhammadiyahan, dan 

k e - I M M - a n .  L a l u 

m e nu m b u h k a n  r a s a 

k e b e r s a m a a n  d a n 

kekeluargaan, serta menjunjung budaya literasi sesuai 

kearifan lokal.

Kemudian kondisi kader saat ini alhamdulillah cukup aktif  

dalam kegiatan IMM; seperti kajian, bedah buku, bedah 

film, dan kegiatan sosial. Ada kemajuan antara kader dahulu 

dengan kader saat ini. Kader saat ini lebih mampu untuk 

berpikir kritis terhadap kondisi-kondisi yang sedang terjadi; 

kemudian rasa memiliki terhadap IMM semakin kuat, 

sehingga lebih bersemangat ber-fastabiqul khairat untuk 

terus berkarya dan memberikan kontribusinya. 

Harapan saya, semoga kader-kader IMM semakin memiliki 

loyalitas yang tinggi terhadap IMM. Tetap membangun 

solidaritas, sehingga IMM menjadi pemersatu dan perekat. 

IMM JAYA!

IMMawati Annisa Praudriyanagari
Ketum PK IMM Al-Fatih

c Dialogc Kader
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namun sebagai penambahan wawasan untuk mengerti 

dunia luar.  
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aktor organisasi yang terkesan ekslusif, tetapi 

merakyat dan toleran. Perlu diketahui bahwa sikap 

seperti ini tidaklah hanya menjadi sikap yang instens, 

namum perlu memiliki jiwa lead, loyality, education, 

advice, dan dicipline. Kita harus loyal terhadap 

organisasi kita dan sesama teman kita. Sehingga 

terbentuknya kekeluargaan yang saling mendukung, 

beredukasi atau wawasan luas dengan niat selalu 

belajar. Maka positive thinking selalu menjadi landasan 

awal; memberi nasehat yang baik tanpa memberi 

bekas dendam terhadap sesama ataupun menegur 

dengan sunnah yang dianjurkan nabi kita. Serta 

menerapkan sikap disiplin dalam segala hal, terutama 

waktu. Jika ini bisa kita terapkan pada diri kita sebagai 

kader IMM, insyaAllah kita akan selalu semangat 

dalam beribadah kepada Allah SWT dan bersosial 

kepada sesama manusia.   

PENUTUP

Melalui hasil wawancara singkat dengan 

ketua PC IMM Surakarta, IMMawan Afif; kita dapat 

mengambil kesimpulan bahwa dalam ber-IMM kita 

perlu sepenuh hati dan berdakwah dengan penuh 

keikhlasan. Meskipun dalam berorganisasi tentu 

muncul perasaan-perasaan jenuh terlebih fase 

menjadi mahasiswa merupakan fase kritis dalam 

pencarian jati diri. Selain itu, sebagai kader organisasi 

pergerakan yang penuh dengan coretan tinta emas 

dalam perjalanan sejarah bangsa, tentu menjadikan 

kita memiliki beban moral tersendiri. Oleh karenanya 

perlu kita pahami betul bahwa kader IMM bukan 

hanya aset Muhammadiyah tetapi juga aset bangsa, 

sehingga menjaga nilai-nilai luhur warisan KH. 

Ahmad Dahlan hukumnya fardhu bagi kader ikatan; 

serta tidak mudah terbuai dengan romantisme 

sejarah sampai lupa bahwa pena sejarah tersebut 

sedang kita genggam.

Billahi fi Sabililhaq,

Fas tab iqu l 

Khairat. 
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Apa Kabar Kader IMM 
Masa Kini?

Reporter: IMMawati Vina Devi Kurniawati  
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penguatan internal guna 

tercapainya konsep ilmu amali 

amal ilmi.
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kader secara objektif  terlihat dari daya kritis mereka yang 

mulai terasah setelah terbiasa melihat dinamika sosial 

politik di kampus dan nasional. Dan juga, Darul Arqam 

Dasar (DAD) sangat berpengaruh sebagai jembatan ilmu 

bagi para kader. 
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terus menebar amal ma'ruf. Melebarkan sayap dakwah 

Muhammadiyah dan berkontribusi dalam setiap aspek 

kebaikan, serta dapat melahirkan kader progressif  dan 
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 Grand Design yang saya kembankan saat ini 

menitikberatkan pada penanaman ideologis. Program yang 

sudah berkembang seperti periode sebelumnya yakni 

sekolah kader. Namun pada periode ini saya juga 

menambahkan sekolah pimpinan, yang bertujuan supaya 

proses perkaderan bisa berjalan lebih optimal dari pada 

periode sebelumnya. 

Untuk kemajuan kader IMM Azzahrawi sudah membentuk 

kurva yang positif. Bisa dilihat dari rasa memiliki ikatan ini 

dari dalam diri kader sendiri, serta sudah mulai nyaman, 

sehingga tidak ada gap antar kader dan pimpinan yang mana 

dulu masih sempat terlihat. Untuk sekarang, bisa dikatakan 
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membahu demi keberlangsungan 

IMM ini bukan?

IMMawan Tyo Prasetyo Fendi
Ketum PK IMM Averroes

IMMawan M Ridhar Ali Gumilar
Ketum PK IMM Azzahrawi  

visi saya yaitu mengusahakan 

i n t e r n a l i s a s i  i d e o l o g i 

Muhammadiyah dan IMM dalam 

tubuh IMM, agar terwujudnya 

I M M  A l - F a t i h  y a n g 

m e n c e r a h k a n  d e n g a n 

strategi melalui penguatan 

dan pendalaman ideologi Al 

I s l a m , 

Kemuhammadiyahan, dan 

k e - I M M - a n .  L a l u 

m e nu m b u h k a n  r a s a 

k e b e r s a m a a n  d a n 
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dengan kader saat ini. Kader saat ini lebih mampu untuk 

berpikir kritis terhadap kondisi-kondisi yang sedang terjadi; 

kemudian rasa memiliki terhadap IMM semakin kuat, 

sehingga lebih bersemangat ber-fastabiqul khairat untuk 

terus berkarya dan memberikan kontribusinya. 
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Kader

Untuk Grand Design yaitu 

m e m a s i f k a n  T r i 
Kompetensi Dasar melalui 
gerakan literasi media. 
Dari hasil evaluasi tahun 
ke tahun sangat minim 
untuk masalah literasi. 
Maka disetiap bidang 

misalnya, membuat suatu 
agenda/kegiatan; seperti 

diskusi, kajian, mengaji 

(tadarus Qur'an), atau menggiatkan literasi melalui tulisan, 
berita acara, puisi, artikel, opini, dan lain sebagainya. Jadi, 
sering kali kita ingatkan bahwa 1 agenda 1 tulisan. 

Kondisi kader secara keilmuan, sudah ada beberapa yang 
bisa menguasai forum dan lebih banyak ke religiusnya. 
Untuk kemajuan itu relatif, namun kami lebih menjaga 
keistiqomahan. Perbandingan dari sebelumnya terlihat dari 
tekad untuk belajar mengenai pergerakan dan perkaderan. 
Harapan saya untuk IMM kedepannya; jangan hanya jadi 
m a n u s i a  m u b a h ,  m a k a  i s t i q o m a h l a h .

IMMawan Yasma Hidayat
Ketum PK IMM AL-GHOZALI

Grand design periode ini yaitu penguatan identitas IMM 

demi terwujudnya intelektualitas kader sebagai poros 

pergerakan amar ma'ruf  nahi 

munkar, berdasar dari daftar 

inventaris masalah atau evaluasi 

periode sebelumnya. Periode 

saat ini menitikberatkan pada 

budaya  membaca  s e pe r t i 

diskusi, kajian, dan baca 

buku karena mengingat 

periode lalu masih 

sangat kurang. 

K o n d i s i  k a d e r 

sekarang alhamdulillah 

bisa dibilang cukup 

aktif.  Komunikasi 

terjalin dengan baik dan sudah mempunyai rasa memiliki 

ikatan, serta lebih berwawasan luas dengan teknologi 

sekarang ibarat seperti menjangkau dunia.  

Harapan untuk IMM Avicenna semoga lebih maju dan bisa 

menghasilkan kader-kader yang progresif; meskipun kita 

ranah geraknya berbeda seperti dari pendidikan, teknik, dan 

kesehatan. Semoga kader-kader IMM bisa menggengam 

dunia, berwawasan luas, serta memiliki perilaku yang 

mencerminkan pribadi IMM. Semakin bertambah 

kesolidannya, sekuat-kuatnya individu atau massa, sebanyak 

kader seluruh Indonesia jika tidak bersatu ya sama saja zero 

atau kosong. Yang dimaksud bersatu yakni mengacu pada 

tujuan IMM, sehingga kader-kader dapat mengupayakan 

tujuan IMM agar bisa terealisasikan

IMMawan Hanis Nanda Satya
Ketum PK IMM AVICENNA

Menjadikan IMM Ar-Razi sebagai ikatan mahasiswa yang 
mempunyai eksistensi optimal dalam mewujudkan Tri 
Kompetensi Dasar IMM, demi terwujudnya tujuan IMM 
yang sejalan dengan karir mahasiswa sebagai dokter yang 

siap terjun di masyarakat di kemudian hari. 

Dilihat dari periode sebelumnya 
mungkin belum ada keharmonisan 
antara pimpinan dan kader, yang 
membuat kader t idak aktif. 

P i m p i n a n  h a n y a  b i s a 
merangku l  kader  yang 
menurutnya sudah akrab, 
seh ing g a  meng aba ikan 
kader yang lain. Yang aktif  
bisa dikatakan hanya itu-itu 
saja yang dianggap memiliki 

peran di IMM. Dan dulu 
selama saya masih kader, 
ko mu n i k a s i  d e n g a n 

komisariat lain itu termasuk jarang. Mungkin karena kurang 
mengenal, atau kurang arahan dari pimpinan dan berbagai 
kesibukan kami. Namun saat ini alhamdulillah sudah tidak 
memilah-milah; kader dan pimpinan bisa bekerja dengan 
baik. Yang paling penting adalah kekeluargaan yang sudah 
terbentuk dan sudah berani menjalin komunikasi ke 
komisariat lain, walaupun memang ada sedikit rasa malu dan 
ketidaktahuan. Tetapi karena kita bekerja bersama dan 
kekeluargaan sudah terbentuk, walaupun kita belum semaju 
komisariat lain, tetapi kita sendiri sudah berupaya dan 
semakin melihat kemajuannya. 

Semoga kekeluargaan dan keharmonisan tetap terjaga; 
sehingga kegiatan bisa berlangsung dengan baik, hubungan 
baik lebih terjalin lagi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) di FK UMS agar bisa bekerjasama satu sama lain. 
Komunikasi serta kerjasama dengan komisariat lain bisa 
berjalan dengan baik dan IMM Ar-Razi bisa maju pada 
l i n g k u p  e k s t e r n a l  j u g a . IMMawan Rada Citra Saputra

Ketum PK IMM Ar-Razi

cDialog cKader

Grand design yang saya ambil di 

periode ini mengangkat visi, yaitu 

internalisasi Trilogi IMM sebagai 

pondasi dasar gerakan

Karena memang Trilogi 

I M M  ( R e l i g i u s i t a s -

Intelektualitas-Humanitas) 

di IMM UNS sendiri belum 

bisa matang. Terutama pada 

bagian intelektualitas atau 

ka j ian kei lmuan,  l i teras i 

menjadi poin penting. 

Saat ini pendampingan 

bersifat kultural dan 

kondisi  kader aman. 

Kemajuan secara general budaya diskusi bertambah 

lumayan masif, walaupun terkadang terdapat targetan yang 

tidak sesuai. Kemudian dilihat dari para kader yang sudah 

mulai melanjutkan kiprahnya di luar dan erat kaitannya 

dekat dengan cabang seperti mengikuti LPM (LO IMM 

Cabang), yang menjadi instruktur bertambah, dan juga 

masuk dalam satgas. Saat ini sudah terdapat jejaring kader 

di UNS sehingga memudahkan kita mengakses kampus, 

dikarenakan IMM termasuk organisasi eksternal. 

Mempunyai progres dengan sebagai relasi di dalam 

kampus. 

Harapan saya adalah kematangan IMM di UNS; artinya apa 

yang akan dijual dari diri IMM, karena setiap organisasi 

yang sejajar dengan kita memiliki branding masing-masing. 

Kemudian, semoga IMM memiliki ciri khas gerakan yang 

bisa mem-branding dirinya di UNS. Semoga kedepannya 

bisa memiliki kualitas lebih dari periode sebelumnya, 

dengan bertambahnya komisariat di UNS karena saat ini 

baru satu. Kemudian yang terakhir, harapannya IMM di 

UNS bisa istiqomah melakukan kajian rutin, contohnya 

setiap minggu. 

IMMAWAN Arif  Miftah
Ketum PK IMM KI BAGUS HADIKUSUMO

Komisariat Ahmad Dahlan berfokus pada intelektual 

profetik, sebagai pelengkap muatan-muatan hukum dan 

disiplin ilmu yang saya rasa sudah mereka miliki dengan 

cukup. Kemudian periode ini pun membuat suatu program 

"ruang aksara" dimana tulisan-tulisan dari kader maupun 

pimpinan akan dibukukan sebagai bentuk nyata konsep 

intelektual di luar disiplin ilmu yang diusung dalam Grand 

Design periode ini. 

Kondisi kader saat ini alhamdulillah semua aktif  dalam 

berbagai kegiatan dan menunjukkan peningkatan minat 

dalam hal literasi. Padahal jika diperhatikan, dari tahun ke 

tahun kader IMM lebih cenderung dalam hal akademis, dan 

sangat jarang terlihat pribadi yang organisatoris bahkan 

seringkali patah di tengah jalan. Selain itu, kesinambungan 

perkaderan menyebabkan kondisi seperti ini terus terbawa 

dari periode ke periode selanjutnya. Periode ini tentu ingin 

memotong arus buruk tersebut yang terus terbawa dari 

periode sebelumnya. Hambatan pasti ada, dan upaya problem 

solving pun terus dirumuskan. 

Tentu semua harapan yang baik terus dirangkai. Namun, 

berharap saja pasti tidak akan cukup tanpa adanya upaya 

yang serius. IMM sebagai anak Muhammadiyah harus 

memahami semangat tajdid Muhammadiyah. Jika kader 

IMM tenang-tenang saja dengan kondisi yang disodorkan 

setiap hari, maka sungguh kader IMM telah lupa akan jati 

dirinya. Kader IMM harus sadar bahwa membaca buku 

tetaplah penting meski google sudah ada. 

Jauhi segala bentuk pola pikir 

pragmatis, termasuk dalam 

hal menuntut ilmu. Tanpa 

k a d e r - k a d e r  y a n g 

tercerahkan maupun yang 

senantiasa mencerahkan, 

maka Ikatan Mahasiswa 

M u h a m m a d i a h 

hanya lah  sekadar 

rangkaian kata tanpa 

m a k n a  y a n g 

terombang-ambing 

dalam hingar-bingar 

laju zaman.

IMMawan Yogi Tri Wibowo
Ketum PK IMM AHMAD DAHLAN

c Dialogc Kader
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Kader

Untuk Grand Design yaitu 

m e m a s i f k a n  T r i 
Kompetensi Dasar melalui 
gerakan literasi media. 
Dari hasil evaluasi tahun 
ke tahun sangat minim 
untuk masalah literasi. 
Maka disetiap bidang 

misalnya, membuat suatu 
agenda/kegiatan; seperti 

diskusi, kajian, mengaji 

(tadarus Qur'an), atau menggiatkan literasi melalui tulisan, 
berita acara, puisi, artikel, opini, dan lain sebagainya. Jadi, 
sering kali kita ingatkan bahwa 1 agenda 1 tulisan. 

Kondisi kader secara keilmuan, sudah ada beberapa yang 
bisa menguasai forum dan lebih banyak ke religiusnya. 
Untuk kemajuan itu relatif, namun kami lebih menjaga 
keistiqomahan. Perbandingan dari sebelumnya terlihat dari 
tekad untuk belajar mengenai pergerakan dan perkaderan. 
Harapan saya untuk IMM kedepannya; jangan hanya jadi 
m a n u s i a  m u b a h ,  m a k a  i s t i q o m a h l a h .

IMMawan Yasma Hidayat
Ketum PK IMM AL-GHOZALI

Grand design periode ini yaitu penguatan identitas IMM 

demi terwujudnya intelektualitas kader sebagai poros 

pergerakan amar ma'ruf  nahi 

munkar, berdasar dari daftar 

inventaris masalah atau evaluasi 

periode sebelumnya. Periode 

saat ini menitikberatkan pada 

budaya  membaca  s e pe r t i 

diskusi, kajian, dan baca 

buku karena mengingat 

periode lalu masih 

sangat kurang. 

K o n d i s i  k a d e r 

sekarang alhamdulillah 

bisa dibilang cukup 

aktif.  Komunikasi 

terjalin dengan baik dan sudah mempunyai rasa memiliki 

ikatan, serta lebih berwawasan luas dengan teknologi 

sekarang ibarat seperti menjangkau dunia.  

Harapan untuk IMM Avicenna semoga lebih maju dan bisa 

menghasilkan kader-kader yang progresif; meskipun kita 

ranah geraknya berbeda seperti dari pendidikan, teknik, dan 

kesehatan. Semoga kader-kader IMM bisa menggengam 

dunia, berwawasan luas, serta memiliki perilaku yang 

mencerminkan pribadi IMM. Semakin bertambah 

kesolidannya, sekuat-kuatnya individu atau massa, sebanyak 

kader seluruh Indonesia jika tidak bersatu ya sama saja zero 

atau kosong. Yang dimaksud bersatu yakni mengacu pada 

tujuan IMM, sehingga kader-kader dapat mengupayakan 

tujuan IMM agar bisa terealisasikan

IMMawan Hanis Nanda Satya
Ketum PK IMM AVICENNA

Menjadikan IMM Ar-Razi sebagai ikatan mahasiswa yang 
mempunyai eksistensi optimal dalam mewujudkan Tri 
Kompetensi Dasar IMM, demi terwujudnya tujuan IMM 
yang sejalan dengan karir mahasiswa sebagai dokter yang 

siap terjun di masyarakat di kemudian hari. 

Dilihat dari periode sebelumnya 
mungkin belum ada keharmonisan 
antara pimpinan dan kader, yang 
membuat kader t idak aktif. 

P i m p i n a n  h a n y a  b i s a 
merangku l  kader  yang 
menurutnya sudah akrab, 
seh ing g a  meng aba ikan 
kader yang lain. Yang aktif  
bisa dikatakan hanya itu-itu 
saja yang dianggap memiliki 

peran di IMM. Dan dulu 
selama saya masih kader, 
ko mu n i k a s i  d e n g a n 

komisariat lain itu termasuk jarang. Mungkin karena kurang 
mengenal, atau kurang arahan dari pimpinan dan berbagai 
kesibukan kami. Namun saat ini alhamdulillah sudah tidak 
memilah-milah; kader dan pimpinan bisa bekerja dengan 
baik. Yang paling penting adalah kekeluargaan yang sudah 
terbentuk dan sudah berani menjalin komunikasi ke 
komisariat lain, walaupun memang ada sedikit rasa malu dan 
ketidaktahuan. Tetapi karena kita bekerja bersama dan 
kekeluargaan sudah terbentuk, walaupun kita belum semaju 
komisariat lain, tetapi kita sendiri sudah berupaya dan 
semakin melihat kemajuannya. 

Semoga kekeluargaan dan keharmonisan tetap terjaga; 
sehingga kegiatan bisa berlangsung dengan baik, hubungan 
baik lebih terjalin lagi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) di FK UMS agar bisa bekerjasama satu sama lain. 
Komunikasi serta kerjasama dengan komisariat lain bisa 
berjalan dengan baik dan IMM Ar-Razi bisa maju pada 
l i n g k u p  e k s t e r n a l  j u g a . IMMawan Rada Citra Saputra

Ketum PK IMM Ar-Razi

cDialog cKader

Grand design yang saya ambil di 

periode ini mengangkat visi, yaitu 

internalisasi Trilogi IMM sebagai 

pondasi dasar gerakan

Karena memang Trilogi 

I M M  ( R e l i g i u s i t a s -

Intelektualitas-Humanitas) 

di IMM UNS sendiri belum 

bisa matang. Terutama pada 

bagian intelektualitas atau 

ka j ian kei lmuan,  l i teras i 

menjadi poin penting. 

Saat ini pendampingan 

bersifat kultural dan 

kondisi  kader aman. 

Kemajuan secara general budaya diskusi bertambah 

lumayan masif, walaupun terkadang terdapat targetan yang 

tidak sesuai. Kemudian dilihat dari para kader yang sudah 

mulai melanjutkan kiprahnya di luar dan erat kaitannya 

dekat dengan cabang seperti mengikuti LPM (LO IMM 

Cabang), yang menjadi instruktur bertambah, dan juga 

masuk dalam satgas. Saat ini sudah terdapat jejaring kader 

di UNS sehingga memudahkan kita mengakses kampus, 

dikarenakan IMM termasuk organisasi eksternal. 

Mempunyai progres dengan sebagai relasi di dalam 

kampus. 

Harapan saya adalah kematangan IMM di UNS; artinya apa 

yang akan dijual dari diri IMM, karena setiap organisasi 

yang sejajar dengan kita memiliki branding masing-masing. 

Kemudian, semoga IMM memiliki ciri khas gerakan yang 

bisa mem-branding dirinya di UNS. Semoga kedepannya 

bisa memiliki kualitas lebih dari periode sebelumnya, 

dengan bertambahnya komisariat di UNS karena saat ini 

baru satu. Kemudian yang terakhir, harapannya IMM di 

UNS bisa istiqomah melakukan kajian rutin, contohnya 

setiap minggu. 

IMMAWAN Arif  Miftah
Ketum PK IMM KI BAGUS HADIKUSUMO

Komisariat Ahmad Dahlan berfokus pada intelektual 

profetik, sebagai pelengkap muatan-muatan hukum dan 

disiplin ilmu yang saya rasa sudah mereka miliki dengan 

cukup. Kemudian periode ini pun membuat suatu program 

"ruang aksara" dimana tulisan-tulisan dari kader maupun 

pimpinan akan dibukukan sebagai bentuk nyata konsep 

intelektual di luar disiplin ilmu yang diusung dalam Grand 

Design periode ini. 

Kondisi kader saat ini alhamdulillah semua aktif  dalam 

berbagai kegiatan dan menunjukkan peningkatan minat 

dalam hal literasi. Padahal jika diperhatikan, dari tahun ke 

tahun kader IMM lebih cenderung dalam hal akademis, dan 

sangat jarang terlihat pribadi yang organisatoris bahkan 

seringkali patah di tengah jalan. Selain itu, kesinambungan 

perkaderan menyebabkan kondisi seperti ini terus terbawa 

dari periode ke periode selanjutnya. Periode ini tentu ingin 

memotong arus buruk tersebut yang terus terbawa dari 

periode sebelumnya. Hambatan pasti ada, dan upaya problem 

solving pun terus dirumuskan. 

Tentu semua harapan yang baik terus dirangkai. Namun, 

berharap saja pasti tidak akan cukup tanpa adanya upaya 

yang serius. IMM sebagai anak Muhammadiyah harus 

memahami semangat tajdid Muhammadiyah. Jika kader 

IMM tenang-tenang saja dengan kondisi yang disodorkan 

setiap hari, maka sungguh kader IMM telah lupa akan jati 

dirinya. Kader IMM harus sadar bahwa membaca buku 

tetaplah penting meski google sudah ada. 

Jauhi segala bentuk pola pikir 

pragmatis, termasuk dalam 

hal menuntut ilmu. Tanpa 

k a d e r - k a d e r  y a n g 

tercerahkan maupun yang 

senantiasa mencerahkan, 

maka Ikatan Mahasiswa 

M u h a m m a d i a h 

hanya lah  sekadar 

rangkaian kata tanpa 

m a k n a  y a n g 

terombang-ambing 

dalam hingar-bingar 

laju zaman.

IMMawan Yogi Tri Wibowo
Ketum PK IMM AHMAD DAHLAN

c Dialogc Kader
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Di periode ini, saya mengusung 

Grand Design yang intinya adalah 

menumbuhkan kesadaran dalam ber-

IMM bag i  se lur uh e lemen 

komisariat. Program yang lahir 

dari Grand Design ini ada 

berbagai macam; seperti 

pemasifan perkaderan secara 

kultural, pembekalan bagi 

para pimpinan (up grading dan 

sekolah kepemimpinan), 

p e m a k s i m a l a n 

perpustakaan,  dan la in 

sebagainya. 

Alhamdulillah saat ini kondisi kader bisa dikatakan baik. 

Terlebih lagi setelah mereka mengikuti DAD, bisa dilihat 

dari kekompakannya dan kekeluargaannya yang terus 

meningkat, serta minat untuk belajarnya pun meningkat. 

Kalau berbicara perbandingan dengan kondisi kader tahun 

lalu; yang perlu dipahami adalah bahwa setiap tahun kondisi 

kader pasti berbeda, setiap angkatan mempunyai ciri 

khasnya masing-masing. Jadi sangat subyektif  apabila 

menjawab mengenai perbandingan ini, karena kita susah 

menentukan barometer/tolak ukurnya. Namun yang pasti, 

saya tetap optimis bahwa kader saat ini merupakan kader 

yang kritis, punya minat belajar tinggi, punya rasa humanitas 

yang tinggi, serta religius.

Harapannya sudah jelas, bahwa semoga IMM ke depannya 

akan bisa lebih baik lagi. Lebih bisa bermanfaat untuk umat, 

bangsa, dan negara.
IMMawan Banu Adzkar

Ketum PK IMM ADAM MALIK

Grand Design dan program kerja didasarkan dengan 

mewujudkan ikatan sebagai jalan intelektual yang 

berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini dimaksudkan supaya 

IMMawan dan IMMawati bisa menjadi calon intelektual 

yang berwawasan luas dan visioner yang berlandaskan nilai 

islam yang sudah tertuang di Al-Quran dan As-Sunah, serta 

menjadi perancang skema untuk gerakan Muhammadiyah. 

Untuk kondisi kader saat ini alhamdulillah selalu berkembang 

dan aktif  melalui kegiatan di internal seperti kajian atau 

diskusi. Terdapat kemajuan dan perbandingan dari periode 

sebelumnya, sekarang sudah mulai adanya sistem sel walau 

hanya diberlakukan untuk angkatan 18 (karena banyak 

pimpinan yang praktik). Kader pun sudah mulai kritis; baik 

sebelum atau sesudah DAD, serta untuk pembagian tugas 

saat kegiatan sudah mulai terkoordinir dengan baik. 

Harapan dari saya untuk PK IMM 

S A S  p a s t i n y a  a g a r  m e n j a d i 

komisariat yang lebih baik dan 

semakin maju dalam segala 

b i d a n g .  S e m o g a  k a d e r 

k o m i s a r i a t  S A S  b i s a 

m e l a n j u t k a n  t a m p u k 

kepemimpinan, serta bisa 

m e n j a d i  c o n t o h 

pergerakan mahasiswa 

yang di pandang baik 

untuk diterapkan disemua 

kalangan.

IMMawati Fitianingrum
Ketum PK IMM STIKes ‘Aisyiyah Surakarta

Grand Design kami yaitu mengembalikan 

marwah intelektual, pengarahan bacaan buku 

sesuai dengan tahapan atau fase-fase 

perkaderan IMM FKIP, pendampingan 

kader secara optimal, freedom speak dengan 

membuat diskusi kultural atau struktural, 

ser ta menjalankan fungsi komisariat 

sebagaimana rumah perkaderan. 

Saat ini beberapa kader sudah memasuki 

tahap kritis, suka berdiskusi. Meskipun 

terkendala pandemi covid-19 kader tetap 

antusias dengan diskusi online, walaupun ada 

beberapa kader yang sudah merasakan 

keresahan dan mulai membaca buku dengan 

rekomendasi pimpinan. Kemajuan pada 

periode ini yaitu kader lebih banyak yang 

membaca buku, diskusi, dan bedah buku; 

d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  p e r i o d e 

sebelumnya yang minat bacanya rendah 

(menurut dari data pimpinan). Kalau 

membahas perbedaan kader dahulu 

dengan sekarang pastinya ada, karena 

menurut saya pasti setiap jaman akan 

ada perbedaan tergantung dengan 

stackholdernya mau diarahkan 

kemana peranan kader tersebut. 

Kalau dari saya pengarahan ke arah 

basic; seperti membaca buku, bedah 

buku, dan diskusi. Harapan untuk 

IMM kedepannya yakni i lmu 

amaliah amal ilmiah bisa diterapkan 

di lingkungan sekitar.
IMMawan Muhammad Iqbal

Ketum PK IMM FKIP 

cDialog cKader

Pada dasarnya inti dari Grand Design yang saya bawa 

mengarah pada identitas intelektual. Hal tersebut juga yang 

menjadi keinginan dua periode sebelumnya, yaitu 

menampakkan identitas yang ada di komisariat. Maka salah 

satu usaha yang saya bangun bersama kawan-kawan adalah 

perkaderan berbasis disiplin ilmu. 

Kondisi kader saat ini, yang pasti adalah nutrisi yang 

diberikan kepada kader di fase kritis-politis sangatlah 

kurang (efek pandemi covid-19). Kita hanya bisa 

memanfaatkan grup Whatsapp sebagai sarana bertukar 

pikiran dan membahas isu yang sedang dirasakan disekitar 

kita. Kalau untuk membandingkan kader dahulu dengan 

yang sekarang berarti saya hanya bisa membandingkan 

kader di tiga periode, sekarang dan dua periode 

sebelumnya. Menurut saya, kompetensi dari secara garis 

besar, kader yang sekarang lebih baik dari yang sebelumnya. 

Secara individu lebih baik, namun mengalami penurunan 

dalam hal ideologisasi. Terlebih lagi saya merasakan di 

komisariat lain juga seperti itu. Pada akhirnya berefek pada 

atmosfer yang ada di IMM Cabang Surakarta. Semakin 

kesini justru semakin lemah ideologisasinya. Hal itu juga 

memperparah semangat teman-teman 

dalam ber-IMM. Pada intinya, kita 

mengalami degradasi dalam  ber IMM. 

Dalam setiap perjalanan, ada kalanya kita 

u n t u k  r e b a h a n  s e m b a r i 

mempersiapkan per jalanan 

selanjutnya. Sudah saatnya 

nafas perjuangan (pergerakan 

d a n  p e r k a d e r a n )  I M M 

digenjot untuk kembali 

berjalan pada autentik IMM 

dan memberikan karya nyata 

untuk bangsa. Fastabiqul 

K h o i r o t .  A b a d i 

Perjuangan!
IMMawan Mahir Okky Dharmawan

Ketum PK IMM AL-IDRISI

FUN FACTS

c Dialogc Kader
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Pendiri IMM, Djazman 
Al Kindi adalah Rektor 
Pertama UMS. 

6 Penegasan 
IMM disahkan 
di Kota Solo.

Muktamar pertama 
IMM dan  Setengah 
Abad diadakan di 
Kota Solo.

Tidak semua kader IMM 
itu dari  background 
Muhammadiyah, tapi 
dalam ber-IMM kami 
punya tujuan yang sama.

IMM Solo berdiri di 
tahun 1966, selang dua 
t a h u n  s e t e l a h 
berdirinya IMM Pusat.

Djazman Al  Kindi 
adalah Ketua Umum 
IMM yang pertama.

Mayoritas Kader 
IMM Solo berasal 
dari UMS.

Belum ada Ketua 
Umum IMM  Cabang 
Solo yang berasal 
dari Kota Solo. 

Mayoritas Kader IMM Solo 
merupakan Mahasiswa 
perantauan yang berasal 
dari luar Kota Solo.

Lebih 1/3 komisariat di 
Cabang Solo (5  dari  15 
k o m i s a r i a t )  a d a l a h 
komisariat dengan latar 
belakang Studi Kesehatan. 

Kader PK IMM Stikes 
Aisyiyah dan PK Al Fatih 
ITS PKU 90% adalah 
wanita (IMMawati).

NB: Team Reporter LPM Cendekia mohon maaf apabila belum mampu menampilkan argumen dari seluruh Ketum Komisariat yang ada di Cabang 
Surakarta, karena kami kesulitan menghubungi Ketum PK IMM FIK dan PK IMM Moh. Hatta.



Di periode ini, saya mengusung 

Grand Design yang intinya adalah 

menumbuhkan kesadaran dalam ber-

IMM bag i  se lur uh e lemen 

komisariat. Program yang lahir 

dari Grand Design ini ada 

berbagai macam; seperti 

pemasifan perkaderan secara 

kultural, pembekalan bagi 

para pimpinan (up grading dan 

sekolah kepemimpinan), 

p e m a k s i m a l a n 

perpustakaan,  dan la in 

sebagainya. 

Alhamdulillah saat ini kondisi kader bisa dikatakan baik. 

Terlebih lagi setelah mereka mengikuti DAD, bisa dilihat 

dari kekompakannya dan kekeluargaannya yang terus 

meningkat, serta minat untuk belajarnya pun meningkat. 

Kalau berbicara perbandingan dengan kondisi kader tahun 

lalu; yang perlu dipahami adalah bahwa setiap tahun kondisi 

kader pasti berbeda, setiap angkatan mempunyai ciri 

khasnya masing-masing. Jadi sangat subyektif  apabila 

menjawab mengenai perbandingan ini, karena kita susah 

menentukan barometer/tolak ukurnya. Namun yang pasti, 

saya tetap optimis bahwa kader saat ini merupakan kader 

yang kritis, punya minat belajar tinggi, punya rasa humanitas 

yang tinggi, serta religius.

Harapannya sudah jelas, bahwa semoga IMM ke depannya 

akan bisa lebih baik lagi. Lebih bisa bermanfaat untuk umat, 

bangsa, dan negara.
IMMawan Banu Adzkar

Ketum PK IMM ADAM MALIK

Grand Design dan program kerja didasarkan dengan 

mewujudkan ikatan sebagai jalan intelektual yang 

berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini dimaksudkan supaya 

IMMawan dan IMMawati bisa menjadi calon intelektual 

yang berwawasan luas dan visioner yang berlandaskan nilai 

islam yang sudah tertuang di Al-Quran dan As-Sunah, serta 

menjadi perancang skema untuk gerakan Muhammadiyah. 

Untuk kondisi kader saat ini alhamdulillah selalu berkembang 

dan aktif  melalui kegiatan di internal seperti kajian atau 

diskusi. Terdapat kemajuan dan perbandingan dari periode 

sebelumnya, sekarang sudah mulai adanya sistem sel walau 

hanya diberlakukan untuk angkatan 18 (karena banyak 

pimpinan yang praktik). Kader pun sudah mulai kritis; baik 

sebelum atau sesudah DAD, serta untuk pembagian tugas 

saat kegiatan sudah mulai terkoordinir dengan baik. 

Harapan dari saya untuk PK IMM 

S A S  p a s t i n y a  a g a r  m e n j a d i 

komisariat yang lebih baik dan 

semakin maju dalam segala 

b i d a n g .  S e m o g a  k a d e r 

k o m i s a r i a t  S A S  b i s a 

m e l a n j u t k a n  t a m p u k 

kepemimpinan, serta bisa 

m e n j a d i  c o n t o h 

pergerakan mahasiswa 

yang di pandang baik 

untuk diterapkan disemua 

kalangan.

IMMawati Fitianingrum
Ketum PK IMM STIKes ‘Aisyiyah Surakarta

Grand Design kami yaitu mengembalikan 

marwah intelektual, pengarahan bacaan buku 

sesuai dengan tahapan atau fase-fase 

perkaderan IMM FKIP, pendampingan 

kader secara optimal, freedom speak dengan 

membuat diskusi kultural atau struktural, 

ser ta menjalankan fungsi komisariat 

sebagaimana rumah perkaderan. 

Saat ini beberapa kader sudah memasuki 

tahap kritis, suka berdiskusi. Meskipun 

terkendala pandemi covid-19 kader tetap 

antusias dengan diskusi online, walaupun ada 

beberapa kader yang sudah merasakan 

keresahan dan mulai membaca buku dengan 

rekomendasi pimpinan. Kemajuan pada 

periode ini yaitu kader lebih banyak yang 

membaca buku, diskusi, dan bedah buku; 

d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  p e r i o d e 

sebelumnya yang minat bacanya rendah 

(menurut dari data pimpinan). Kalau 

membahas perbedaan kader dahulu 

dengan sekarang pastinya ada, karena 

menurut saya pasti setiap jaman akan 

ada perbedaan tergantung dengan 

stackholdernya mau diarahkan 

kemana peranan kader tersebut. 

Kalau dari saya pengarahan ke arah 

basic; seperti membaca buku, bedah 

buku, dan diskusi. Harapan untuk 

IMM kedepannya yakni i lmu 

amaliah amal ilmiah bisa diterapkan 

di lingkungan sekitar.
IMMawan Muhammad Iqbal

Ketum PK IMM FKIP 
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Pada dasarnya inti dari Grand Design yang saya bawa 

mengarah pada identitas intelektual. Hal tersebut juga yang 

menjadi keinginan dua periode sebelumnya, yaitu 

menampakkan identitas yang ada di komisariat. Maka salah 

satu usaha yang saya bangun bersama kawan-kawan adalah 

perkaderan berbasis disiplin ilmu. 

Kondisi kader saat ini, yang pasti adalah nutrisi yang 

diberikan kepada kader di fase kritis-politis sangatlah 

kurang (efek pandemi covid-19). Kita hanya bisa 

memanfaatkan grup Whatsapp sebagai sarana bertukar 

pikiran dan membahas isu yang sedang dirasakan disekitar 

kita. Kalau untuk membandingkan kader dahulu dengan 

yang sekarang berarti saya hanya bisa membandingkan 

kader di tiga periode, sekarang dan dua periode 

sebelumnya. Menurut saya, kompetensi dari secara garis 

besar, kader yang sekarang lebih baik dari yang sebelumnya. 

Secara individu lebih baik, namun mengalami penurunan 

dalam hal ideologisasi. Terlebih lagi saya merasakan di 

komisariat lain juga seperti itu. Pada akhirnya berefek pada 

atmosfer yang ada di IMM Cabang Surakarta. Semakin 

kesini justru semakin lemah ideologisasinya. Hal itu juga 

memperparah semangat teman-teman 

dalam ber-IMM. Pada intinya, kita 

mengalami degradasi dalam  ber IMM. 

Dalam setiap perjalanan, ada kalanya kita 

u n t u k  r e b a h a n  s e m b a r i 

mempersiapkan per jalanan 

selanjutnya. Sudah saatnya 

nafas perjuangan (pergerakan 

d a n  p e r k a d e r a n )  I M M 

digenjot untuk kembali 

berjalan pada autentik IMM 

dan memberikan karya nyata 

untuk bangsa. Fastabiqul 

K h o i r o t .  A b a d i 

Perjuangan!
IMMawan Mahir Okky Dharmawan

Ketum PK IMM AL-IDRISI

FUN FACTS
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Pendiri IMM, Djazman 
Al Kindi adalah Rektor 
Pertama UMS. 

6 Penegasan 
IMM disahkan 
di Kota Solo.

Muktamar pertama 
IMM dan  Setengah 
Abad diadakan di 
Kota Solo.

Tidak semua kader IMM 
itu dari  background 
Muhammadiyah, tapi 
dalam ber-IMM kami 
punya tujuan yang sama.

IMM Solo berdiri di 
tahun 1966, selang dua 
t a h u n  s e t e l a h 
berdirinya IMM Pusat.

Djazman Al  Kindi 
adalah Ketua Umum 
IMM yang pertama.

Mayoritas Kader 
IMM Solo berasal 
dari UMS.

Belum ada Ketua 
Umum IMM  Cabang 
Solo yang berasal 
dari Kota Solo. 

Mayoritas Kader IMM Solo 
merupakan Mahasiswa 
perantauan yang berasal 
dari luar Kota Solo.

Lebih 1/3 komisariat di 
Cabang Solo (5  dari  15 
k o m i s a r i a t )  a d a l a h 
komisariat dengan latar 
belakang Studi Kesehatan. 

Kader PK IMM Stikes 
Aisyiyah dan PK Al Fatih 
ITS PKU 90% adalah 
wanita (IMMawati).

NB: Team Reporter LPM Cendekia mohon maaf apabila belum mampu menampilkan argumen dari seluruh Ketum Komisariat yang ada di Cabang 
Surakarta, karena kami kesulitan menghubungi Ketum PK IMM FIK dan PK IMM Moh. Hatta.
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ebagai organisasi Islam di Indonesia, Muhammadiyah 

telah berperan dalam banyak aspek. Mulai dari 

membangun tatanan sosial, aktif  dalam berbagai 

bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan; sehingga 

menciptakan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. 

Dibalik kesuksesan Muhammadiyah, tentulah ada sosok-

sosok penting di dalamnya. Kami biasa menyebutnya dengan 

kader-kader Muhammadiyah. 

Kader Muhammadiyah adalah tokoh utama dalam 

keber l angung an  persya r ika tan  Muhammadiyah . 

Berkembangnya Muhammadiyah dari tahun ke tahun 

tentulah berkat perjuangan dan kerja tanpa pamrih dari 

kader-kader yang militan. Salah satunya adalah Drs H Ichwan 

Dardiri yang merupakan salah satu tokoh penggagas 

berdirinya Organisasi Otonom Muhammadiyah (Ortom), 

yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kota 

Surakarta pada tahun 1965.

 Drs H Ichwan Dardiri lahir di Wonogiri, pada 

tanggal 8 September 1941. Beliau terlahir dari keluarga 

muslim, yaitu sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara dari 

bapak H Imannuri. Sudah banyak kontribusi yang beliau 

berikan untuk persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu 

beliau juga mempunyai segudang pengetahuan dan 

pengalaman selama menjadi pejabat dan aktivis di berbagai 

bidang profesi; seperti pendidikan, dakwah, seni budaya, 

organisasi kampus, kewartawanan, kepanduan, sampai 

organisasi  sosial  kemasyarakatan. Hing ga dalam 

pengabdiannya selama 30 tahun sebagai Aparat Sipil Negara, 

beliau mendapat penghargaan dari Presiden “Satya Lencana 

Karya Satya 30 tahun.”

Sejak tahun 60-an, beliau sudah berkecimpung di 

Muhammadiyah. Dimulai saat menjadi siswa SGA (Sekolah 

Guru A) Muhammadiyah Surakarta. Kemudian beliau 

melanjutkan pendidikannya di Program Studi D3 dan S1 

Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS).

Beliau ter tarik untuk bergabung di dunia 

Muhammadiyah tidak hanya karena beliau bersekolah di 

sekolah Muhammadiyah; tetapi juga karena beliau tertarik 

pada ajaran Muhammadiyah yang “memurnikan” ajaran 

Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.

 Organisasi Muhammadiyah yang pernah beliau 

geluti, diantaranya: Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda 

Muhammadiyah, serta Majelis Tabligh (1966-1968). Beliau 

juga pernah menjadi Pimpinan Redaksi Majalah/Tabloid 

Adil yang merupakan penerbitan milik Muhammadiyah. 

Suka duka menjadi aktivis di Perserikatan Muhammadiyah 

yaitu ketika menyelenggarakan kegiatan. Menjadi seorang 

aktivis bukanlah hal yang mudah; karena kendala dan 

per masalahan se la lu ada.  Namun sebagai  kader 

Muhammadiyah, tentulah kita harus menyelesaikan masalah 

itu dengan cara Muhammadiyah; yaitu dengan musyawarah 

guna menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikannya. 

Beliau bercerita, selama beliau menjadi aktivis tidak pernah 

ada pertikaian. Meski banyak kendala yang dialami; seperti 

-Drs H Ichwan Dardiri-

Pentingnya Ideologi Muhammadiyah

sebagai Pondasi Terbentuknya Kader-kader yang Militan

cDialog cTokoh

pada kegiatan kuliah subuh yang pernah diselenggarakan di 

tahun 60-an, namun karena tekad yang kuat, beliau beserta 

kawan seperjuangan mampu mengatasi masalah tersebut 

dengan baik.

Menurut beliau, untuk menjadi seorang kader yang 

militan, terlebih dahulu harus memahami hal-hal mendasar 

dalam Muhammadiyah; yaitu Ideologi Muhammadiyah. 

Memahami khittah dan kepribadian Muhammadiyah, juga 

memiliki kemauan dan tekat yang kuat, serta tidak mudah 

untuk terpengaruh dalam hal-hal negatif. 

Seorang kader Muhammadiyah juga harus memiliki 

jiwa “amar makruf  nahi mungkar”; sebagaimana KH Ahmad 

Dahlan yang dengan peluh dan darahnya berjuang 

mendirikan Muhammadiyah. Hal tersebut yang akan 

menghindarkan kader-kader Muhammadiyah dari perilaku-

perilaku buruk dan menciptakan rasa korsa antar kader 

Muhammadiyah.

Lebih lanjut Drs H Ichwan Dardiri 

menyebutkan riwayat pendidikannya sebagai berikut:

1. Lulus dari SDN 1 Trangkang Sumberagung yang 

sekarang berganti nama SDN 1 Sumberagung, 

Batuwarno,Wonogiri

2. Lulus dari SMP Panembahan Senopati 

Tirtomoyo,Wonogiri

3. Lulus dari PGA Muhammadiyah

4. Lulus dari SI UMS Surakarta

Ia tambahkan beberapa riwayat pekerjaanya, antara lain:

1. Guru PGA Negeri Surakarta

2. Guru PGSLP Karanganyar

3. Guru SPG Muhammadiyah Surakarta

4. Stap bagian kesra Pemda Surakarta (Tahun 1978- tahun 

1980 )

5. Kepala Sub Bagian Agama,Pendidikan dan Kebudayaan 

bagian kesra Pemda Surakarta ( Tahun 1981 – Tahun 1986 )

6. Kepala Bagian Pembangunan Daerah Pemda Surakarta ( 

Tahun 1986 – tahun 1994)

7. Ketua BAPPEDA Pemda Surakarta dari Tahun 1994 

sampai pensiun

Berikut merupakan kegiatan Birokrasi 

Organisasi Kemasyarakatan, antara lain:

A. Bidang Fisik

1. Tahun 1980 sebagai Kepala Sub. Bagian Agama, 

Pendidikan dan Kebudayaan bagian Kesra Pemda 

Surakarta. Bersama Dinas LINSEK terkait merintis 

pembangunan masjid di lingkungan Pemda Surakarta (Balai 

Kota)

2. Tahun 1982-1994 Ketua Umum Persaudaraan Haji 

Surakarta, merintis pembangunan masjid dan sarana/ aula 

pertemuan di tanah bekas makam di Baron.

B. Bidang Budaya

1. Tahun 1986-1990 bagian penelitian pengurus 

paguyuban sutresna kagunan wayang (Punakawan)

2. Tahun 1999-2004 ketua lembaga pembinaan seni dan 

pedalangan Indonesia/ persatuan pedalangan Indonesia

3. Cipta lagu Mars SD Muhammadiyah 2 Kauman 

Surakarta

4. Cipta mars dan hymne AUB Surakarta

5. Cipta Mars Muktamar HW di Surakarta tahun 2016

6. Badan pengelola Keraton Surakarta Hadiningrat 

dalam rangka Jumenengan ke 46 Sri Susuhunan PB XII 

tahun 1990

7. Memperoleh gelar “ Kanjeng Pangeran Aryo 

Danukusumo”

C. Bidang organisasi Kemasyarakatan

1. Tahun 2003-2014 Ketua Dewan Pendidikan Kota 

Surakarta

2. Tahun 2014 – sekarang Dewan Penasehat PGRI 

Surakarta

3. Tahun 2014 – sekarang Konsultan majelis Dikdasmen 

PDM Surakarta

4. Tahun 1971 – sekarang ketua RT dan LKMD/LPMK 

Kelurahan Danukusuman Surakarta

D. Bidang Mass Media

1. Tahun 1968 sebagai wartawan majalah Adil 

(Pimrednya H Surono)

2. Tahun 1990-1993 wakil bendahara PWI cabang 

Surakarta

3. Tahun 1993-1997 wakil ketua PWI Cabang Surakarta

4. Tahun 1997-2001 Ketua PWI Cabang Surakarta

5. Tahun 2015 Sampai sekarang sebagai Konsultan 

Pendidikan Majalah Didik, dan ketua Dewan pembina 

DPKS kota Surakarta.

c Dialogc Tokoh
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ismillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah 

SWT satu-satunya Tuhan yang ber-hak 

disembah dan diibadahi. Sholawat dan salam 

semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner 

sejati kita baginda Muhammad SAW yang telah berjihad 

sekuat tenaga baik harta, pikiran bahkan nyawa untuk 

kemudian melebarkan syiar Islam ke-semua penjuru mata 

angin. Beliau yang mengajarkan untuk berpakaian layaknya 

sufi, mendalami Islam layaknya NU dan mengamalkan 

Islam layaknya Muhammadiyah.

 Kali ini kami akan memaparkan hasil riset yang 

sudah kami kumpulkan, mengenai progresivitas kader 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang ada di 

Cabang Kota Surakarta. Ada kurang lebih 40 responden 

yang sudah mengisi kuisioner yang kami buat via google 

form, dan kami ucapkan banyak terimakasih karena sudah 

mau mengisi kusioner. Dari sekian banyak kader IMM yang 

ada, cukup 40 orang yang menjadi perwujudan atasnya juga 

bisa dikata sebagai yang mewakili yang lain.

 Pertanyaan yang kami ajukan ada beberapa hal, 

yang secara umum bisa menggambarkan perbedaan kader 

tempo dulu dan tempo sekarang; baik itu kekurangan dan 

kelebihan yang ada. Pertanyaan yang kami ajukan dalam 

kuisioner tersebut diantaranya berapa buku yang dibaca, 

berapa kajian yang diikuti, berapa tulisan yang ditulis, berapa 

karya peninggalan yang pernah didedikasikan, serta juga 

kelebihan dan kekurangan sistem perkaderan yang ada 

ketika responden menjadi kader. Berdasarkan kuisioner 

tersebut, kami akan menuliskan hasil analisa per-5 tahun, 

sebagai berikut:

 Antara tahun 2000 – 2005, responden yang 

menjawab ada sekitar 4 orang. Dilihat dari perkaderan yang 

ada, pada tahun tersebut sangat ideal. 4 responden itu 

sepakat bahwa sistematisasi perkaderan berjalan bagus, 

bahkan Tr i log i  IMM (Rel ig ius i tas,  Humanitas, 

Intelektualitas) berjalan sangat harmonis dan tidak 

memandang kader dari background apapun. Yang mereka 

tahu, saat masuk di IMM dan sudah Darul Arqam Dasar 

(DAD); maka dia adalah kader IMM, bukan kader yang lain. 

Akan tetapi tentu masih ada kekurangannya, yaitu 

masih bergerak sendiri tidak ada sinergitas antara ortom 

Muhammadiyah yang lain; semisal Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah (IPM), Pemuda Muhammadiyah, 

Nasyiatul 'Aisyiyah (NA), Tapak Suci (TS), Hizbul Wathan 

(HW), dan juga AUM yang ada di Kota Surakarta. Selain itu, 

juga berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang monoton dan 

tidak ada muatan lokalnya sehingga semua kegiatan 

perpusat di Cabang. Apa yang Pimpinan Cabang turunkan, 

akan dilaksanakan langsung oleh Pimpinan Komisariat 

tanpa ada kajian mendalam tentang fakultas dan lain 

sebagainya.

Dan 2 diantara 4 responden, mempunyai 

peninggalan yang bisa dirasakan sampai sekarang. Salah satu 

contohnya ada lah Korps Mubal igh Mahas iswa 

Muhammadiyah atau biasa yang kita kenal dengan Km3.

Antara tahun 2006 – 2010, responden yang 

menjawab ada sekitar 3 orang. Dilihat dari perkaderan yang 

ada, pada tahun tersebut tidak jauh dari tahun 2000 – 2005. 

Yang membedakannya adalah mulai terbentuk tradisi 

keilmuan yang kuat, sekaligus tradisi kedekatan dengan 

alumni yang sudah menjadi demisioner. Dan ada yang 

menarik yaitu “berapapun yang hadir tetap jalan”.

 Untuk kekurangan dalam tahun 2006-2010 yaitu 

salah satunya adalah kekurangan dana dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang ada. Selain itu, juga kurangnya kader 

yang selepas IMM mau untuk mengurus Muhammadiyah di 

Cabang dan Ranting masing-masing, mungkin ini sudah 

bisa terbaca karena sudah 10-15 tahun yang lalu.

Progresivitas Kader IMM

dari Masa ke Masa

Oleh: IMMawan Mohammad Taufiq Hassan

cRiset

 Akan tetapi peninggalan dari periode tahun 2006-

2010 itu lumayan bagus, bahkan lebih. Yaitu di tahun inilah 

adanya Forum Alumni (FOKAL) dengan alumni di 5 

kabupaten, dibuatnya jaringan Koordinator Komisariat 

(Korkom) Nasional dan sentralisasi Korkom, serta 

pendirian komisariat baru.

 

 Antara tahun 2011 – 2015, responden yang 

menjawab ada sekitar 9 orang. Dilihat dari perkaderan yang 

ada, pada tahun tersebut komisariat mulai membuat Diskusi 

Tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan komisariat 

masing-masing, dengan ditambah pendekatan person yang 

lebih baik menjadikan gerak perkaderan ideal.

 Dari periode 2011-2015 ini kebanyakan bacaan kiri 

atau paham paham komunis dan lain-lain. Kemudian jika 

ditanya mengenai ilmu fiqih, maka banyak diantaranya 

kemudian tidak faham. Sehingga tidak adanya uswah hasanah 

untuk dijadikan panutan dalam fiqih, dan wacana keislaman; 

maka muncullah saling menjatuhkan antar kader karena 

dampak terlalu sering mengkritisi pemerintah. Akan tetapi 

di periode ini lahirlah web IMM dan sistem keuangan dana 

abadi.

 Antara tahun 2016 – 2020, responden yang 

menjawab ada sekitar 24 orang. Dilihat dari perkaderan yang 

ada, pada tahun tersebut sangat intim; yang menjadikan 

kader sangat susah lepas jika sudah nempel. Akan tetapi di 

per iode  in i  mula i  lun tur  penanaman ideo log i 

Muhammadiyah dan sekedar monoton, ditambah dengan 

program kerja-program kerja yang lain semisal diskusi dan 

yang lainnya, yang sekedar meneruskan apa yang sudah ada 

di periode sebelumnya dan tidak ada pembaharuan yang 

signifikan di dalamnya.

 Dari periode 2016-2020 ini, banyak kader yang 

dikesampingkan dari prioritas dan cenderung selektif. Yang 

pada akhirnya forum-forum hanya diisi oleh mereka yang 

disenangi pimpinan, bukan mereka yang ingin belajar di 

IMM; yang kemudian melahirkan gerakan yang kaku, 

fleksibel, dan terlalu administratif. Sehingga banyak 

menutup pintu ijtihad. Hal tersebut kemudian berdampak di 

periode 2016-2020 ini, tidak adanya karya yang monumental 

yang dikenang, karena hanya sekedar menulis dan 

menjalankan proker yang ada secara monoton.

 Dilihat dari tabel diatas, kita bisa simpulkan bahwa 

selama kurun waktu 20 tahun dari tahun 2000-2020, 

intensitas kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang 

paling banyak adalah 1 buku dihabiskan dalam 1 pekan; 

dengan presentase 32%. Sedangkan nyaris sama dengan 1 

buku 1 bulan dengan presentase 30%, bisa disimpulkan 

bahwa intensitas membaca sebagai budaya intelektualitas 

IMM masih dibawah. Hal ini bisa dilihat dari riset yang 

selanjutnya, mengenai intensitas menulis artikel dan dimuat 

di web cabang atau di web yang lain.

 Akan tetapi, jika dilihat dari intensitas kader IMM 

dalam mengikuti kajian dan diskusi yang diselenggarakan 

oleh komisariat-komisariat, hasilnya  lumayan  tinggi  yaitu 
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ismillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah 

SWT satu-satunya Tuhan yang ber-hak 

disembah dan diibadahi. Sholawat dan salam 

semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner 

sejati kita baginda Muhammad SAW yang telah berjihad 

sekuat tenaga baik harta, pikiran bahkan nyawa untuk 

kemudian melebarkan syiar Islam ke-semua penjuru mata 

angin. Beliau yang mengajarkan untuk berpakaian layaknya 

sufi, mendalami Islam layaknya NU dan mengamalkan 

Islam layaknya Muhammadiyah.

 Kali ini kami akan memaparkan hasil riset yang 

sudah kami kumpulkan, mengenai progresivitas kader 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang ada di 

Cabang Kota Surakarta. Ada kurang lebih 40 responden 

yang sudah mengisi kuisioner yang kami buat via google 

form, dan kami ucapkan banyak terimakasih karena sudah 

mau mengisi kusioner. Dari sekian banyak kader IMM yang 

ada, cukup 40 orang yang menjadi perwujudan atasnya juga 

bisa dikata sebagai yang mewakili yang lain.

 Pertanyaan yang kami ajukan ada beberapa hal, 

yang secara umum bisa menggambarkan perbedaan kader 

tempo dulu dan tempo sekarang; baik itu kekurangan dan 

kelebihan yang ada. Pertanyaan yang kami ajukan dalam 

kuisioner tersebut diantaranya berapa buku yang dibaca, 

berapa kajian yang diikuti, berapa tulisan yang ditulis, berapa 

karya peninggalan yang pernah didedikasikan, serta juga 

kelebihan dan kekurangan sistem perkaderan yang ada 

ketika responden menjadi kader. Berdasarkan kuisioner 

tersebut, kami akan menuliskan hasil analisa per-5 tahun, 

sebagai berikut:

 Antara tahun 2000 – 2005, responden yang 

menjawab ada sekitar 4 orang. Dilihat dari perkaderan yang 

ada, pada tahun tersebut sangat ideal. 4 responden itu 

sepakat bahwa sistematisasi perkaderan berjalan bagus, 

bahkan Tr i log i  IMM (Rel ig ius i tas,  Humanitas, 

Intelektualitas) berjalan sangat harmonis dan tidak 

memandang kader dari background apapun. Yang mereka 

tahu, saat masuk di IMM dan sudah Darul Arqam Dasar 

(DAD); maka dia adalah kader IMM, bukan kader yang lain. 

Akan tetapi tentu masih ada kekurangannya, yaitu 

masih bergerak sendiri tidak ada sinergitas antara ortom 

Muhammadiyah yang lain; semisal Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah (IPM), Pemuda Muhammadiyah, 

Nasyiatul 'Aisyiyah (NA), Tapak Suci (TS), Hizbul Wathan 

(HW), dan juga AUM yang ada di Kota Surakarta. Selain itu, 

juga berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang monoton dan 

tidak ada muatan lokalnya sehingga semua kegiatan 

perpusat di Cabang. Apa yang Pimpinan Cabang turunkan, 

akan dilaksanakan langsung oleh Pimpinan Komisariat 

tanpa ada kajian mendalam tentang fakultas dan lain 

sebagainya.

Dan 2 diantara 4 responden, mempunyai 

peninggalan yang bisa dirasakan sampai sekarang. Salah satu 

contohnya ada lah Korps Mubal igh Mahas iswa 

Muhammadiyah atau biasa yang kita kenal dengan Km3.

Antara tahun 2006 – 2010, responden yang 

menjawab ada sekitar 3 orang. Dilihat dari perkaderan yang 

ada, pada tahun tersebut tidak jauh dari tahun 2000 – 2005. 

Yang membedakannya adalah mulai terbentuk tradisi 

keilmuan yang kuat, sekaligus tradisi kedekatan dengan 

alumni yang sudah menjadi demisioner. Dan ada yang 

menarik yaitu “berapapun yang hadir tetap jalan”.

 Untuk kekurangan dalam tahun 2006-2010 yaitu 

salah satunya adalah kekurangan dana dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang ada. Selain itu, juga kurangnya kader 

yang selepas IMM mau untuk mengurus Muhammadiyah di 

Cabang dan Ranting masing-masing, mungkin ini sudah 

bisa terbaca karena sudah 10-15 tahun yang lalu.

Progresivitas Kader IMM

dari Masa ke Masa

Oleh: IMMawan Mohammad Taufiq Hassan

cRiset

 Akan tetapi peninggalan dari periode tahun 2006-

2010 itu lumayan bagus, bahkan lebih. Yaitu di tahun inilah 

adanya Forum Alumni (FOKAL) dengan alumni di 5 

kabupaten, dibuatnya jaringan Koordinator Komisariat 

(Korkom) Nasional dan sentralisasi Korkom, serta 

pendirian komisariat baru.

 

 Antara tahun 2011 – 2015, responden yang 

menjawab ada sekitar 9 orang. Dilihat dari perkaderan yang 

ada, pada tahun tersebut komisariat mulai membuat Diskusi 

Tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan komisariat 

masing-masing, dengan ditambah pendekatan person yang 

lebih baik menjadikan gerak perkaderan ideal.

 Dari periode 2011-2015 ini kebanyakan bacaan kiri 

atau paham paham komunis dan lain-lain. Kemudian jika 

ditanya mengenai ilmu fiqih, maka banyak diantaranya 

kemudian tidak faham. Sehingga tidak adanya uswah hasanah 

untuk dijadikan panutan dalam fiqih, dan wacana keislaman; 

maka muncullah saling menjatuhkan antar kader karena 

dampak terlalu sering mengkritisi pemerintah. Akan tetapi 

di periode ini lahirlah web IMM dan sistem keuangan dana 

abadi.

 Antara tahun 2016 – 2020, responden yang 

menjawab ada sekitar 24 orang. Dilihat dari perkaderan yang 

ada, pada tahun tersebut sangat intim; yang menjadikan 

kader sangat susah lepas jika sudah nempel. Akan tetapi di 

per iode  in i  mula i  lun tur  penanaman ideo log i 

Muhammadiyah dan sekedar monoton, ditambah dengan 

program kerja-program kerja yang lain semisal diskusi dan 

yang lainnya, yang sekedar meneruskan apa yang sudah ada 

di periode sebelumnya dan tidak ada pembaharuan yang 

signifikan di dalamnya.

 Dari periode 2016-2020 ini, banyak kader yang 

dikesampingkan dari prioritas dan cenderung selektif. Yang 

pada akhirnya forum-forum hanya diisi oleh mereka yang 

disenangi pimpinan, bukan mereka yang ingin belajar di 

IMM; yang kemudian melahirkan gerakan yang kaku, 

fleksibel, dan terlalu administratif. Sehingga banyak 

menutup pintu ijtihad. Hal tersebut kemudian berdampak di 

periode 2016-2020 ini, tidak adanya karya yang monumental 

yang dikenang, karena hanya sekedar menulis dan 

menjalankan proker yang ada secara monoton.

 Dilihat dari tabel diatas, kita bisa simpulkan bahwa 

selama kurun waktu 20 tahun dari tahun 2000-2020, 

intensitas kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang 

paling banyak adalah 1 buku dihabiskan dalam 1 pekan; 

dengan presentase 32%. Sedangkan nyaris sama dengan 1 

buku 1 bulan dengan presentase 30%, bisa disimpulkan 

bahwa intensitas membaca sebagai budaya intelektualitas 

IMM masih dibawah. Hal ini bisa dilihat dari riset yang 

selanjutnya, mengenai intensitas menulis artikel dan dimuat 

di web cabang atau di web yang lain.

 Akan tetapi, jika dilihat dari intensitas kader IMM 

dalam mengikuti kajian dan diskusi yang diselenggarakan 

oleh komisariat-komisariat, hasilnya  lumayan  tinggi  yaitu 

c Riset

2005 - 2010

2000 – 2005

2016 - 2020

2011 - 2015

Intensitas Membaca Buku

Intensitas Diskusi di dalam IMM

CendekiA  |  Edisi Mei 2020CendekiA  |  Edisi Mei 2020 2524



37% untuk semua tema yang diikuti. Sedangkan pada tema-

tema yang menarik, nyaris menyusulnya di urutan ke-2 yaiu 

35%; artinya dalam hal meramaikan kajian dan diskusi antar 

komisariat, kader IMM masih bagus dalam hal tersebut. 

Selaras dengan riset yang di awal, yaitu kekompakan kader 

adalah hal yang paling mencolok.

 Dari hasil riset tersebut, dapat diketahui bahwa sisi 

Humanitasnya kader-kader IMM tidak bisa diragukan lagi. 

Gerakan sosial memang menjadi ciri khas yang 

membedakan antara kader IMM dan bukan kader IMM.

Dari hasil riset tersebut, kita memang perlu mengasah sisi 

intelektualitas sekali lagi. Dalam latar belakang SOT ke-4 PC 

IMM Surakarta dikatakan, “karena semakin menyusutnya 

intelektualitas, baik kader maupun pimpinan.” Hal ini bisa 

dibuktikan dengan hanya 13% dari 40 responden, yang 

menulis tema-tema progresif, dan hanya 12% yang menulis 

karena ada isu. Artinya adalah bahwa intelektualitas kader 

dalam jalan pencerahan masih bisa dipertanyakan.

Penutup

 Inilah hasil riset yang bisa kami paparkan kepada 

seluruh kader IMM. Walaupun respondennya hanya 40 

kader, dimana perbandingannya mungkin sangat jauh 

dengan fakta kuantitas kader IMM di Surakarta saat ini. 

Akan tetapi sedikit banyak semoga bisa menjadi gambaran 

dari pada kader IMM secara keseluruhan yang ada. 

Kami harap pembaca tidak melihat sisi buruk dari 

riset ini, yang mungkin tidak sempurna di segala sisi. Akan 

tetapi tolong ambillah hikmahnya; bahwa IMM yang kita 

cintai ini nampaknya terlihat hanya bagus di luarnya saja, 

oleh karenanya masih banyak yang perlu dibenahi di 

dalamnya, baik itu dari sisi Religiusitas, Intelektualitas, 

maupun Humanitas. 

Sebagai penutup, kami mengutip kata dari 

Sayyidina Ali RA bahwasanya seorang pemuda adalah 

bukan mereka yang mengatakan itu kakek saya dan itu 

bapak saya, akan tetapi ini lah saya.

cRiset

Hegemoni Massa sebagai Gerakan Bersama

Melawan Pandemi COVID-19

Oleh: IMMawan Yasma Hidayat, Ketua Umum PK IMM Al-Ghozali

unia mengalami guncangan hebat dengan 

adanya wabah Covid-19, yang sejauh ini telah 

banyak menimbulkan korban jiwa. Tak 

terhitung berapa jumlah yang setiap hari terus mengalami 

peningkatan yang fluktuatif. Dunia mencatat per tanggal 10 

April 2020 ada total kasus 1.638.216, total kematian 

100.090, dan sembuh 369.017; sedangkan pemerintah 

Indonesia mengumumkan jumlah kasus menjadi 3.512, 306 

meninggal, dan 282 sembuh dari berbagai daerah yang 

terjadi, terutama di wilayah pulau Jawa. (worldometers.info, 

2020)

Hal ini memang cukup berdampak pada sisi 

kemanusiaan. Namun, media dapat sangat berperan aktif  

sebagai arus penyebaran berita, dan juga mengkonstruksi 

pemikiran tentang bagaimana sikap yang harus dilakukan 

untuk bersama menghadapi pandemi ini. Hal ini bertujuan 

agar apa yang dihimbau, digencarkan, dan menjadi gerakan 

dari pemerintah dapat disambut baik, dan masyarakat pun 

dapat turut berpartisipasi penuh, mengingat betapa cepat 

dan tak terprediksinya penyebaran wabah Covid-19.

Kehidupan organisas i  d i  kampus dalam 

menyatukan suara agar bisa menjadi suatu gerakan, maka 

perlu adanya dominasi suara agar tercapainya suatu tujuan.  

Kemudian melihat pula bagaimana pemerintah dan  tenaga 

medis turut bersinergi dalam menggerakan masyarakat 

untuk menghadapi pandemi ini, yaitu dengan istilah 

“hegemoni massa” untuk mencapai kemashlahatan 

bersama.

Ketika Gramsci (dalam Siswati, 2017) berbicara 

tentang konsensus, dia mengaitkannya dengan spontanitas 

yang bersifat psikologis yang mencakup berbagai 

penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan 

lainnya. Konsensus bisa terjadi; 1) karena rasa takut akan 

konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri, 2) 

karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara 

tertentu, dan 3) karena kesadaran atau persetujuan terhadap 

unsur tertentu. Konsensus menurut Gramsci adalah 

konsensus yang tercipta karena ada dasar persetujuan. Bagi 

Gramsci, sebuah konsensus yang diterima kelas pekerja 

pada dasarnya bersifat pasif, artinya konsensus terjadi 

bukan karena kelas pekerja menganggap struktur sosial 

yang ada itu sebagai keinginannya, tetapi lebih karena 

mereka kekurangan basis konseptual yang memungkinkan 

mereka memahami realitas sosial secara efektif. ( Siswati, 

2017)

Menurut Gramsci, faktor terpenting sebagai 

pendorong terjadinya hegemoni adalah faktor ideologi dan 

politik yang diciptakan penguasa dalam mempengaruhi, 

mengarahkan, dan membentuk pola pikir masyarakat. 

Faktor lainnya adalah; pertama, paksaan yang dialami 

masyarakat, sanksi yang diterapkan penguasa, hukuman 

yang menakutkan. Kedua, kebiasaan masyarakat dalam 

mengikuti suatu hal yang baru. Ketiga, kesadaran dan 

persetujuan dari unsur-unsur dalam masyarakat.

Namun pada artikel kali ini saya tidak akan 

membahas mengenai dampak covid-19 terhadap sisi 

hegemoni secara khusus, melainkan secara umum yang 

dimana menjadi gambaran gerak pemerintah dan tenaga 

medis hingga pada tataran masyarakat. ( Siswati, 2017)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengkonstruksi ulang pemikiran masyarakat terkait 

pola pikir hidup sehat dan upaya-upaya lain untuk 

mencegah penularan wabah Covid-19. Pola pikir (atau 

kadang-kadang disebut paradigma kita) adalah kumpulan 

tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik 

tolak pandangannya sehingga akan membentuk citra 

subjektif  seseorang – mengenai realita – dan akhirnya akan 

menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu.

Maka terdapat tiga komponen sikap, yaitu;  

komponen respons evaluative kognitif, komponen respons evaluative 

afektif, dan komponen respons evaluative perilaku. 
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37% untuk semua tema yang diikuti. Sedangkan pada tema-

tema yang menarik, nyaris menyusulnya di urutan ke-2 yaiu 

35%; artinya dalam hal meramaikan kajian dan diskusi antar 

komisariat, kader IMM masih bagus dalam hal tersebut. 

Selaras dengan riset yang di awal, yaitu kekompakan kader 

adalah hal yang paling mencolok.

 Dari hasil riset tersebut, dapat diketahui bahwa sisi 

Humanitasnya kader-kader IMM tidak bisa diragukan lagi. 

Gerakan sosial memang menjadi ciri khas yang 

membedakan antara kader IMM dan bukan kader IMM.

Dari hasil riset tersebut, kita memang perlu mengasah sisi 

intelektualitas sekali lagi. Dalam latar belakang SOT ke-4 PC 

IMM Surakarta dikatakan, “karena semakin menyusutnya 

intelektualitas, baik kader maupun pimpinan.” Hal ini bisa 

dibuktikan dengan hanya 13% dari 40 responden, yang 

menulis tema-tema progresif, dan hanya 12% yang menulis 

karena ada isu. Artinya adalah bahwa intelektualitas kader 

dalam jalan pencerahan masih bisa dipertanyakan.

Penutup

 Inilah hasil riset yang bisa kami paparkan kepada 

seluruh kader IMM. Walaupun respondennya hanya 40 

kader, dimana perbandingannya mungkin sangat jauh 

dengan fakta kuantitas kader IMM di Surakarta saat ini. 

Akan tetapi sedikit banyak semoga bisa menjadi gambaran 

dari pada kader IMM secara keseluruhan yang ada. 

Kami harap pembaca tidak melihat sisi buruk dari 

riset ini, yang mungkin tidak sempurna di segala sisi. Akan 

tetapi tolong ambillah hikmahnya; bahwa IMM yang kita 

cintai ini nampaknya terlihat hanya bagus di luarnya saja, 

oleh karenanya masih banyak yang perlu dibenahi di 

dalamnya, baik itu dari sisi Religiusitas, Intelektualitas, 

maupun Humanitas. 

Sebagai penutup, kami mengutip kata dari 

Sayyidina Ali RA bahwasanya seorang pemuda adalah 

bukan mereka yang mengatakan itu kakek saya dan itu 

bapak saya, akan tetapi ini lah saya.
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Hegemoni Massa sebagai Gerakan Bersama

Melawan Pandemi COVID-19

Oleh: IMMawan Yasma Hidayat, Ketua Umum PK IMM Al-Ghozali

unia mengalami guncangan hebat dengan 

adanya wabah Covid-19, yang sejauh ini telah 

banyak menimbulkan korban jiwa. Tak 

terhitung berapa jumlah yang setiap hari terus mengalami 

peningkatan yang fluktuatif. Dunia mencatat per tanggal 10 

April 2020 ada total kasus 1.638.216, total kematian 

100.090, dan sembuh 369.017; sedangkan pemerintah 

Indonesia mengumumkan jumlah kasus menjadi 3.512, 306 

meninggal, dan 282 sembuh dari berbagai daerah yang 

terjadi, terutama di wilayah pulau Jawa. (worldometers.info, 

2020)

Hal ini memang cukup berdampak pada sisi 

kemanusiaan. Namun, media dapat sangat berperan aktif  

sebagai arus penyebaran berita, dan juga mengkonstruksi 

pemikiran tentang bagaimana sikap yang harus dilakukan 

untuk bersama menghadapi pandemi ini. Hal ini bertujuan 
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dari pemerintah dapat disambut baik, dan masyarakat pun 

dapat turut berpartisipasi penuh, mengingat betapa cepat 

dan tak terprediksinya penyebaran wabah Covid-19.

Kehidupan organisas i  d i  kampus dalam 

menyatukan suara agar bisa menjadi suatu gerakan, maka 

perlu adanya dominasi suara agar tercapainya suatu tujuan.  

Kemudian melihat pula bagaimana pemerintah dan  tenaga 

medis turut bersinergi dalam menggerakan masyarakat 

untuk menghadapi pandemi ini, yaitu dengan istilah 

“hegemoni massa” untuk mencapai kemashlahatan 

bersama.

Ketika Gramsci (dalam Siswati, 2017) berbicara 

tentang konsensus, dia mengaitkannya dengan spontanitas 

yang bersifat psikologis yang mencakup berbagai 

penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan 

lainnya. Konsensus bisa terjadi; 1) karena rasa takut akan 

konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri, 2) 

karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara 

tertentu, dan 3) karena kesadaran atau persetujuan terhadap 

unsur tertentu. Konsensus menurut Gramsci adalah 

konsensus yang tercipta karena ada dasar persetujuan. Bagi 

Gramsci, sebuah konsensus yang diterima kelas pekerja 

pada dasarnya bersifat pasif, artinya konsensus terjadi 

bukan karena kelas pekerja menganggap struktur sosial 

yang ada itu sebagai keinginannya, tetapi lebih karena 

mereka kekurangan basis konseptual yang memungkinkan 

mereka memahami realitas sosial secara efektif. ( Siswati, 

2017)

Menurut Gramsci, faktor terpenting sebagai 

pendorong terjadinya hegemoni adalah faktor ideologi dan 

politik yang diciptakan penguasa dalam mempengaruhi, 

mengarahkan, dan membentuk pola pikir masyarakat. 

Faktor lainnya adalah; pertama, paksaan yang dialami 

masyarakat, sanksi yang diterapkan penguasa, hukuman 

yang menakutkan. Kedua, kebiasaan masyarakat dalam 

mengikuti suatu hal yang baru. Ketiga, kesadaran dan 

persetujuan dari unsur-unsur dalam masyarakat.

Namun pada artikel kali ini saya tidak akan 

membahas mengenai dampak covid-19 terhadap sisi 

hegemoni secara khusus, melainkan secara umum yang 

dimana menjadi gambaran gerak pemerintah dan tenaga 

medis hingga pada tataran masyarakat. ( Siswati, 2017)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengkonstruksi ulang pemikiran masyarakat terkait 

pola pikir hidup sehat dan upaya-upaya lain untuk 

mencegah penularan wabah Covid-19. Pola pikir (atau 

kadang-kadang disebut paradigma kita) adalah kumpulan 

tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik 

tolak pandangannya sehingga akan membentuk citra 

subjektif  seseorang – mengenai realita – dan akhirnya akan 

menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu.

Maka terdapat tiga komponen sikap, yaitu;  

komponen respons evaluative kognitif, komponen respons evaluative 

afektif, dan komponen respons evaluative perilaku. 

cc Isu Terkini
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 Gambaran tentang cara seseorang dalam 

mempersepsi objek, peristiwa, atau situasi sebagai 

sasaran sikap. Komponen ini adalah pikiran, 

keyakinan, atau ide seseorang tentang suatu objek. 

Dalam bentuk yang paling sederhana, komponen 

kognitif  adalah kategori-kategori yang digunakan 

dalam berpikir. Aspek sikap yang berkenaan dengan 

penilaian individu terhadap obyek atau subyek. 

Informasi yang masuk ke dalam otak manusia, 

melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan 

menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi atau 

diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada di 

dalam otak manusia. Nilai – nilai baru yang diyakini 

benar, baik, indah, dan sebagainya; pada akhirnya 

akan mempengaruhi emosi atau komponen afektif  

dari sikap individu. Sebagai contoh masyarakat ketika 

menerima info terkait penyebaran, perkembangan 

kasus, gejala, dan juga penanganan virus Covid-19.

 Ada l ah  pe r a s a an  a t au  emos i  y ang 

dihubungkan dengan suatu objek sikap. Perasaan 

atau emosi meliputi kecemasan, kasihan, benci, 

marah, cemburu, atau suka. Contohnya dengan 

adanya pandemi ini, himbauan dari pemerintah dan 

tenaga medis adalah agar senantiasa was-was 

kemudian selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. 

Namun ada masyarakat yang ternyata berlebihan 

dalam menaggapi ini, sehingga menimbulkan 

kecemasan yang berlebihan.

 Adalah tendensi untuk berperilaku pada cara-

cara tertentu terhadap objek sikap. Dalam hal ini, 

tekanan lebih pada tendensi untuk berperilaku dan 

bukan pada perilaku secara terbuka. Misalnya, orang 

melakukan tendensi untuk melakukan tindakan public 

buying yang berlebihan terhadap masyarakat lain; 

sehingga menimbun barang-barang seperti hand 

sanitizer, masker, dan lain-lain. Dan menjadi 

pengertian juga bahwa masyarakat hendaknya juga 

memiliki rasa simpati dan empati terhadap yang lain.

Artinya bahwa kita harus mulai memberikan 

informasi yang benar, sugesti positif  serta 

memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagi 

kalangan organisatoris dan mahasiswa, hal ini 

merupakan kewajiban untuk melaksanakannya. 

Berikut, dengan cara:

Pertama, memberikan informasi kepada masyarakat 

dengan informasi yang benar-benar valid. Semisal, 

banyak informasi cara pencegahan Covid-19 yang 

telah dibuat oleh pemerintah hingga organisasi-

organisasi kemasyarakatan; silakan sebarkan 

informasi tersebut melalui media sosial, minimal 

setiap hari satu. Sehingga bila ada yang membaca dan
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berbagi informasi tersebut, maka akan ada pula 

masyarakat yang mulai teredukasi dan memiliki 

pemahaman lebih terkait cara pencegahan Covid-19.

Kedua, sugesti positif  yang harus mulai disebarkan. 

Sugesti adalah pengaruh atas jiwa atau perbuatan 

seseorang, sehingga pikiran, perasaan, dan 

kemauannya terpengaruh; maka dengan begitu orang 

mengakui atau meyakini apa yang dikehendaki dari 

padanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), sugesti adalah pendapat yang dikemukakan, 

anjuran, saran, dan juga berarti pengaruh dan 

sebagainya yang dapat menggerakkan hati orang 

(dorongan). Memberikan sugesti pada orang lain 

merupakan salah satu langkah yang dapat diambil. 

Hal ini dapat memberikan ketenangan di tengah-

tengah masyarakat yang mulai panik. Semisal langkah 

yang dapat diambil adalah dengan menyebarkan 

informasi bahwa banyak masyarakat di belahan dunia 

yang mulai sembuh dan terhindar dari Covid-19. 

Selain itu, memberikan sugesti pada masyarakat 

bahwa kita tidak perlu panik, sehingga pemerintah 

dapat lebih mudah dalam menangani wabah ini. 

Mulai dari korban jiwa, perekonomian, maupun 

dampak-dampak lain yang timbul. Baik yang 

terprediksi, maupun yang tidak terprediksi. (Niam, 

M. 2020)

Penutup 

Melihat semakin cepatnya penularan virus 

Covid-19  yang  dilihat  dari hasil data yang tertera di 

atas,  menjadi  evaluasi sebagai masyarakat harus 

melek akan teknologi dan informasi untuk update 

pencegahan dan perkembangan Covid-19. Bukan lagi 

memandang siapa yang terdidik, siapa yg terbelakang, 

yang kaya ataupun yang miskin, dengan bersama-

sama menjadi yang terdepan untuk membawa 

perubahan yang lebih baik. Mencegah penularan 

wabah Covid-19 dan juga memberikan ketenangan 

serta menjaga kondusifitas masyarakat, agar tidak 

panik dan cemas yang berlebihan. Jangan lupa untuk 

bersikap aman terlebih dahulu, dengan tidak 

berpergian dan berdo'a pada Allah agar wabah ini 

segera berlalu. 

Maka dengan kesadaran kolektif  yaitu secara 

bersama-sama; kita terapkan pola hidup sehat, pola 

pikir positif, serta saling tolong-menolong dengan 

sesama. Mari perangi bersama virus ini dengan 

gerakan yang masif. Jangan biarkan pemerintah 

melalui tenaga medisnya bekerja sendirian dalam hal 

ini. Mari saling berperan dan bersinergi untuk 

menghilangkan Covid-19, sehingga masalah ini dapat 

segera teratasi. Apabila wabah ini telah teratasi, 

tentunya kita dapat segera kembali beraktifitas seperti 

sedia kala.

1 Komponen Respons Evaluative Kognitif

3 Komponen Respons Evaluative Perilaku
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epanikan masyarakat ketika virus corona 
(covid-19) ini masuk ke negara Indonesia kian 
meresahkan. Kabar ini tentu saja membuat 
masyarakat Indonesia menjadi was-was dan 

merubah segalanya menjadi Sosial Distancing. Dengan 
keadaan tersebut, Pimpinan Komisariat Ikatan 
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang ada di 
Surakarta terpaksa harus melaksanakan program 
perkaderannya dengan sistem dalam jaringan (daring). 
Namun tentu saja hal ini menjadi mata pisau, sebagian 
mampu melaksanakan perkaderan dengan baik, dan 
sebagian lainnya merasa masih belum menemukan titik 
keoptimalan perkaderan dengan sistem daring 
tersebut. Inilah beberapa tanggapan dari Bidang Kader 
se-Surakarta atas dilaksanakannya perkaderan dengan 
sistem daring.

Vivi Widya Ningrum 
Sekretaris Bidang KaderKomisariat Al-fatih

“Akibat dari wabah covid-19 ini, kita tidak bisa 
melakukan agenda secara face to face apalagi untuk acara 
forkad, dan hanya bisa melalui media sosial secara 
online. Sehingga kader pun banyak yang tidak terlalu 
merespond forkad tersebut dikarenakan keterbatasan 
kuota dan kendala signal di setiap wilayahnya; selain itu, 
minat baca kader juga menjadi semakin menurun. 
Untuk agenda terdekat ini seharusnya ada Magang 
Bidang, tetapi akan diundur dan belum tahu kapan 
akan dilaksanakannya kembali. Selain itu, ketika setiap 
bidang akan mengadakan suatu agenda, agenda 
tersebut tidak berjalan sesuai targetan pencapaiannya 
(goals) dikarenakan menggunakan sistem daring 
tersebut.”

·Tampi Berkah 
Sekretaris Bidang Kader Komisariat FKIP

“Agenda kita sudah pada tahap Pasca-DAD dan akan 
melakukan sekolah perkaderan pendukung, Sekpol, 
LKMO, Magang Bidang, serta kegiatan kunjungan 
perbidang masing-masing, dan kegiatan lainnya. Di 
Komisariat FKIP terdiri dari 9 bidang, dan ada 8 
bidang yang mempunyai agenda pada tahap Pasca-
DAD ini dan belum terealisasikan semuanya karena 
wabah Covid-19 ini. Lalu tahap perkaderan yang 
dilakukan tidak terlalu efektif  ketika harus melalui social 

media. Tetapi komisariat FKIP masih tetap berusaha 
menjalankan perkaderan dengan sarana online secara 
optimal dan penguatan sistem sel dari pimpinan 
terhadap para kader-kadernya.”

Hanif  Tasya
Ketua Bidang Kader Komisariat Ahmad Dahlan

“Wabah Covid-19 ini menyebabkan semua kegiatan 
kader Pasca-DAD kita terancam batal semua, dan 
menyulitkan para pimpinan untuk mengetahui 
bagaimana perkembangan para kader. Selain itu, kader-
kader juga tidak menyukai sistem forkad online, karena 
menurut mereka kurang efektif  untuk melakukan 
suatu diskusi apalagi mengangkat suatu tema yang 
berbobot.”

Arifin Qois Naufal
Anggota Bidang Kader Komisariat Adam Malik

“Dampak dari Covid-19 ini berdampak pada sistem 
perkaderan dan juga pengawasan terhadap para kader. 
Sistem daring yang diberlakukan kurang efektif, 
komunikasi  menjadi lebih terbatas, forkad atau diskusi 
juga via online; sehingga semua kader tidak bisa turut 
berpartisipasi melainkan hanya segelintir kader yang 
biasanya muncul setiap hari dalam mengikuti agenda 
daring tersebut.”

Asma Zulfa Taqqiyah
Ketua Bidang Kader Komisariat Al-Ghozali

“Dampak pandemi ini secara fisik adalah salah satu 
faktor penting dalam proses perkaderan, mulai dari 
Forkad, Diskusi, Kajian, Makan Bersama, dan 
sebagainya. Ditambah juga Al-Ghozali memiliki desa 
binaan dengan kegiatan-kegiatan didalamnya yang 
akhirnya tidak dapat berjalan lagi seperti biasa. 
Disituasi ini kita belum memiliki rujukan, dan mau 
tidak mau kita sebagai pimpinan harus mencari jalan 
keluar seperti memasifkan media daring sebagai 
alternatif  perkaderan disertai kendala signal, wilayah, 
kuota terbatas, dan juga kendala lain; dengan 
bagaimana mengarahkan setiap diskusi daring secara 
sistematis, dan bagaimana mengintervensi kader yang 
belum muncul agar turut serta berdiskusi bersama. 

Perkaderan di Masa Pendemi 

Reporter: IMMawan Muhammad Hendrawan S.

ccDinamika cc Dinamika

Namun pimpinan maupun kader juga sudah cukup 
aktif  dalam mengikuti setiap diskusi yang diadakan. 
Harapan kita dengan adanya daring ini, kita dapat 
memaksimalkan dan memasifkan peran semua elemen 
yang terlibat, baik pimpinan setiap bidang dan kader 
sendiri.”

Fika Annisa' Sholihah
Anggota Bidang Kader Komisariat Averroes

“Dampak pandemi ini tentunya sangat terasa, baik dari segi 
kegiatan ataupun program kerja dan diskusi kultural yang 
biasanya kita lakukan di komisariat. Dengan intensitas yang 

sedikit, maka yang dapat dilakukan mengandalkan social 
media. Pemasifan media sosial dalam perkaderan masih 
banyak yang kurang, mungkin metode kita dalam 
penyampaian yang harus lebih kreatif  untuk menarik minat 
kader. Cara atau metode yang dilakukan selain dalam grup 
besar pimpinan dan kader, kita juga menggiatkan 
perkaderan kultural. Beberapa kader, sedikit enggan untuk 
muncul di grup karena malu dan terlalu banyak pimpinan 
yang aktif. Kita sedang mengganggas OPINI AVERROES 
(Konten Talkshow di Youtube) bukan hanya di grup whatsapp, 
karena dirasa terlalu mainstream. Harapannya, akan banyak 
opini yang kita angkat untuk dapat didiskusikan bersama.”

Ilustrasi: IMMawan Muhammad Hendrawan S.
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Vivi Widya Ningrum 
Sekretaris Bidang KaderKomisariat Al-fatih
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bidang akan mengadakan suatu agenda, agenda 
tersebut tidak berjalan sesuai targetan pencapaiannya 
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·Tampi Berkah 
Sekretaris Bidang Kader Komisariat FKIP

“Agenda kita sudah pada tahap Pasca-DAD dan akan 
melakukan sekolah perkaderan pendukung, Sekpol, 
LKMO, Magang Bidang, serta kegiatan kunjungan 
perbidang masing-masing, dan kegiatan lainnya. Di 
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berbobot.”

Arifin Qois Naufal
Anggota Bidang Kader Komisariat Adam Malik

“Dampak dari Covid-19 ini berdampak pada sistem 
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Sistem daring yang diberlakukan kurang efektif, 
komunikasi  menjadi lebih terbatas, forkad atau diskusi 
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Asma Zulfa Taqqiyah
Ketua Bidang Kader Komisariat Al-Ghozali

“Dampak pandemi ini secara fisik adalah salah satu 
faktor penting dalam proses perkaderan, mulai dari 
Forkad, Diskusi, Kajian, Makan Bersama, dan 
sebagainya. Ditambah juga Al-Ghozali memiliki desa 
binaan dengan kegiatan-kegiatan didalamnya yang 
akhirnya tidak dapat berjalan lagi seperti biasa. 
Disituasi ini kita belum memiliki rujukan, dan mau 
tidak mau kita sebagai pimpinan harus mencari jalan 
keluar seperti memasifkan media daring sebagai 
alternatif  perkaderan disertai kendala signal, wilayah, 
kuota terbatas, dan juga kendala lain; dengan 
bagaimana mengarahkan setiap diskusi daring secara 
sistematis, dan bagaimana mengintervensi kader yang 
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Perkaderan di Masa Pendemi 

Reporter: IMMawan Muhammad Hendrawan S.

ccDinamika cc Dinamika

Namun pimpinan maupun kader juga sudah cukup 
aktif  dalam mengikuti setiap diskusi yang diadakan. 
Harapan kita dengan adanya daring ini, kita dapat 
memaksimalkan dan memasifkan peran semua elemen 
yang terlibat, baik pimpinan setiap bidang dan kader 
sendiri.”

Fika Annisa' Sholihah
Anggota Bidang Kader Komisariat Averroes

“Dampak pandemi ini tentunya sangat terasa, baik dari segi 
kegiatan ataupun program kerja dan diskusi kultural yang 
biasanya kita lakukan di komisariat. Dengan intensitas yang 

sedikit, maka yang dapat dilakukan mengandalkan social 
media. Pemasifan media sosial dalam perkaderan masih 
banyak yang kurang, mungkin metode kita dalam 
penyampaian yang harus lebih kreatif  untuk menarik minat 
kader. Cara atau metode yang dilakukan selain dalam grup 
besar pimpinan dan kader, kita juga menggiatkan 
perkaderan kultural. Beberapa kader, sedikit enggan untuk 
muncul di grup karena malu dan terlalu banyak pimpinan 
yang aktif. Kita sedang mengganggas OPINI AVERROES 
(Konten Talkshow di Youtube) bukan hanya di grup whatsapp, 
karena dirasa terlalu mainstream. Harapannya, akan banyak 
opini yang kita angkat untuk dapat didiskusikan bersama.”

Ilustrasi: IMMawan Muhammad Hendrawan S.
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uktamar adalah istilah umum di kalangan 

Islam yang merujuk kepada pertemuan besar 

para wakil organisasi atau pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan untuk mendiskusikan dan 

mengambil keputusan. Dalam Muhammadiyah, muktamar 

merupakan pertemuan tertinggi yang diadakan oleh 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang nantinya akan 

dihadiri oleh Pimpinan Wilayah di seluruh Indonesia, untuk 

mengambil keputusan yang telah dibahas bersama-sama. 

Perhelatan ini menjadi ajang yang menghadirkan antusias 

yang besar bagi masyarakat. Terlebih karena acara ini 

dilaksanakan setiap 4 tahun sekali dengan tempat yang 

berbeda-beda.

Pada tahun ini, Solo kembali menjadi tuan rumah 

muktamar setelah sekian lama. Sudah dua kali kota Solo 

menjadi tempat Muktamar. Yang pertama, ketika zaman 

Belanda dulu yang otomatis sangat berbeda dengan keadaan 

saat ini; yang kedua, tiga puluh lima (35) tahun yang lalu 

tepatnya tahun 1985. Muktamar tahun ini menjadi ajang 

yang sangat penting dan memiliki dampak yang luar biasa 

bagi daerah yang menjadi tuan rumah. Karena acara ini 

diperkirakan akan dihadiri oleh ratusan ribu bahkan jutaan 

orang. Hal itu akan mengangkat perekonomian dan nama 

kota Solo di kancah Nasional.  Pariwisata, perdagangan, 

kuliner, transportasi dan perhotelan yang ada di kota Solo 

akan menjadi sorotan penting ketika acara ini terselenggara. 

Se la in  i tu ,  Muhammadiyah juga har us  mampu 

menerangkan kepada masyarakat agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam konsep pemikiran. Dan di saat 

itulah pergumulan ide menjadi hal yang sangat penting. 

“Dengan dise leng garakannya Muktamar 

Muhammadiyah yang ke-48 di kota Solo, tentu akan 

mengangkat nama Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS) sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah 

sekaligus menjadi ajang sosialisasi bagi UMS sendiri.  Dalam 

mempersiapkan acara Muktamar ke-48 ini, UMS sebagai 

tempat terselenggaranya acara tersebut telah banyak 

berperan. Mulai dari tenaga, dana, pemikiran, dan ide yang 

luar biasa. Salah satu bukti nyata keseriusan UMS dalam 

menyambut Muktamar adalah dengan berdirinya bangunan 

megah yang menjadi kebanggaan kampus yaitu Edutorium. 

Edutorium tersebut dibangun khusus untuk acara 

Muktamar ke-48 di kota Solo, walau nantinya bangunan 

tersebut tetap dipakai untuk kepentingan lainnya. Dalam 

pembangunan  Edutorium tersebut, UMS telah 

Muktamar, 

dari Kader Muhammadiyah untuk Muhammadiyah dan Masyarakat Indonesia

Reporter: IMMawan Abdillah Rais dan IMMawati Ervina Chandra W.D.
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menghabiskan dana ratusan milyar; dan itu menjadi bentuk 

keikhlasan UMS dalam ber-Muhammadiyah,” tutur 

Bambang Sukoco selaku dosen UMS sekaligus sekretaris 

panitia Muktamar ke-48 di Solo. 

Dahlan Rais selaku Ketua Badan Pengurus Harian 

(BPH) UMS juga menuturkan bahwasanya Muktamar ke-48 

ini juga akan menimbulkan semangat dan rasa bangga. 

Pertemuan ini akan menjadi pertemuan Nasional yang 

berpengaruh pada Muhammadiyah. Dampak bagi 

masyarakat umum adalah menggeliatnya perekonomian 

dengan datangnya peserta utusan-utusan dari berbagai 

daerah. 

“Dari Muhammadiyah sekitar tiga ribu (3000) 

peserta, Aisyiyah kurang dari dua ribu lima ratus (2500) 

peserta. Jika ditotal semuanya, tidak sampai enam ribu 

(6000) peserta. Namun dibulatkan menjadi jutaan karena 

mengingat acara ini adalah acara penggembira yang 

dinantikan oleh banyak pihak,” tutur Dahlan Rais selaku 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang turut andil dalam 

pelaksanaan Muktamar ini.

Muhammadiyah telah hidup selama satu abad ini 

tidak lepas dari peran kader-kader hebat di dalamnya. 

Sokongan kekuatan, gairah, dan semangat dari kader-kader 

Muhammadiyah memiliki peran yang luar biasa dalam 

mempersiapkan acara Muktamar ke-48 ini. Melihat 

bagaimana kader-kader Muhammadiyah bermusyawarah 

secara langsung, tentunya akan menimbulkan semangat 

baru. 

Kader-kader muda Muhammadiyah yang menjadi 

motor penggerak, mayoritas berasal dari kader-kader Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah (IPM), dan Nasyiatul Aisyiyah, yang 

menyiapkan acara ini secara teknis. IMM dan IPM yang 

berada di sekretariat dan tergabung dalam Tim Sala Mu, 

nantinya siap mendampingi tamu atau peserta muktamar 

yang berasal dari wilayah-wilayah. Tapak Suci (TS) dan 

Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah 

(KOKAM) tergabung dalam Tim Sapa Mu di keamanan. 

Sedangkan Hizbul Wathan (HW) dan Nasyiatul Aisyiyah 

(NA) berada di program Go Green. Di samping itu, biasanya 

sudah menjadi tradisi adanya monumen baru, jika di 

Muhammadiyah berupa Amal Usaha Muhammadiyah 

(AUM), atau gedung baru. 

“Untuk panitia Muktamar ke-48 ini harus selalu 

ada koordinasi, sinkronisasi dan sinergi. Jangan sampai 

segala sesuatunya berdasar pada asumsi, prediksi, dan 

estimasi, agar tercipta konsolidasi. Muktamar ini akan 

menjadi event  terbesar, karena tidak ada yang lagi yang lebih 

besar dari ini. InsyaAllah acara Muktamar tahun ini seperti 

Muktamar terakhir,  yang diseleng garakan oleh  

permusyawaratan teladan dengan luar biasa, sampai orang 

orang lain itu mengatakan, 'Kalau kepingin itu tertib, terarah, 

demokratis, dan elegan, maka tirulah Muhammadiyah.' Tidak 

hanya terstruktur cara persidangan saja, Muhammadiyah 

memiliki sistem yang baik.   Muhammadiyah tidak mungkin 
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mencalonkan seseorang secara dadakan, harus ada 

pengalaman minimal selama dua periode, memenuhi 

persyaratan keanggotaan, serta demokratis,” papar Dahlan 

Rais.

Bambang Sukoco juga berharap, semoga 

Muktamar ke-48 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

temanya yaitu “Memajukan Indonesia, Mencerahkan 

Semesta”.  Kehadiran Muhammadiyah harus membawa 

dampak baik bagi Negara Indonesia agar menjadi negara 

yang maju. Tidak hanya di Indonesia, Muhammadiyah 

harus bisa menjadi arahan dan pencerah di tengah 

kompleksitas persoalan di dunia. Muhammadiyah telah 

membuktikan perannya dengan memberikan kontribusi di 

berbagai  b idang.  Se la in i tu ,  Dahlan Rais  juga 

menyampaikan; jika berharap muktamar esok lebih baik, 

maka Muhammadiyah harus lebih solid menumbuhkan rasa 

optimisme di tengah keraguan pesimisme masyarakat dan 

bangsa ini. 

 “Di bidang pendidikan, Muhammadiyah telah 

memiliki  puluhan ribu sekolah mulai dari Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi bahkan juga 

banyak Pondok Pesantren. Di bidang kesehatan 

Muhammadiyah memiliki ratusan Rumah Sakit. Di bidang 

perekonomian umat, Muhammadiyah memiliki LazizMu. 

Dan Muhammadiyah dirasa akan semakin maju dari masa 

ke masa untuk memajukan perekonomian bangsa,” papar 

Bambang Sukoco.

Semakin ber ja lannya waktu,  per juangan 

Muhammadiyah tentu semakin berat dan berpacu dengan 

perubahan. Istilahnya 'distruktif' yang artinya mengacaukan 

dan memporak-porandakan. Memaksa orang untuk berada 

dalam sebuah kemapanan. Hal ini juga yang harus 

diantisipasi oleh Muhammadiyah sebagai gerakan Islam 

yang mengusung gerakan tajdid. Salah satu tantangannya  

adalah perbandingan kader dari masa ke masa.Di zaman 

yang penuh dengan teknologi seperti saat ini, problematika 

persoalan masyarakat semakin luas dan kompleks. Hal itu 

yang mengharuskan kader-kader saat ini memiliki daya 

kreativitas dan semangat juang yang lebih tinggi. Namun, 

pada kenyataanya justru banyak tercipta masalah-masalah 

baru. Seperti, minimnya kader-kader yang berikir kritis. 

Kritis disini adalah kritis yang memiliki landasan ilmu dan 

agama. Bisa dibilang kader-kader saat ini adalah kader yang 

pragmastis. Kader yang belum selesai dengan dirinya 

sendiri. Semestinya jika seseorang sudah memutuskan 

menjadi aktivis, dia harus sudah selesai dengan dirinya 

sendiri. Memiliki karakteristik yaitu mumpuni dalam bidang 

akademik karena sadar bahwa itu adalah kewajibannya. 

Memiliki sosial, dan kepedulian yang tinggi, serta tidak 

memerlukan orang lain untuk mengatur dirinya; tetapi 

energi yang dia miliki disalurkan kepada orang lain. 

Tapi pada kenyataanya kebanyakan aktivis saat ini, 

belum selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga muncul 

egoisme, pragmatis, dan tidak peduli dengan apa yang ada di 

sekitarnya. Pada era saat ini juga didominasi oleh politik 

yang berpengaruh juga pada pola pemikiran kader. 

Muhammadiyah adalah bagian dari masyarakat yang tidak 

dapat dipisahkan. Muhammadiyah tidak bisa untuk 

memasang tirai pembatas antar masyakarakat. Jadi, apapun 

persoalan yang terjadi di masyarakat nantinya akan masuk 

ke Muhammadiyah. 

 Sering muncul pertanyaan di benak masyarakat, 

apakah Muhammadiyah yang menikuti zaman atau zaman 

yang mengikuti Muhammadiyah? Idealnya adalah 

Muhammadiyah berjalan di depan zaman, bukan memaksa 

zaman untuk mengikuti. Tapi jika seandainya tidak bisa 

untuk mencapai hal tersebut, Muhammadiyah harus siap 

berpacu  deng an zaman ag ar  t idak  te r t ing g a l . 

Muhammadiyah harus mandiri dan melihat kedepan.  

Memiliki dasar agama dan ilmu pengetahuan yang menjadi 

penguat landasan.

 Buku “A9ama Saya Adalah Jurnalisme” merupakan 

kumpulan dari naskah atau esai milik Andreas. Judul buku 

sebenarnya merupakan pemberian dari Novriantri dalam 

sebuah koran yang merupakan jawaban dari Andreas ketika 

interview.  Dalam buku bersampul merah mencolok ini, 

Andreas membagi kumpulan naskahnya ke dalam empat 

tema yaitu: Laku Wartawan (code of  conduct), Penulisan 

(writing), Dinamika Ruang Redaksi (newsroom diversity), dan 

Liputan (reporting). 

Penggunaan bahasa dalam buku ini sangat unik, 

ada Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia, dan beberapa slang 

kata. Selain itu, tata bahasa ditulis runtut sehingga mudah 

dimengerti. Namun dalam setiap tema, peresensi belum 

dapat menemukan alasan pengelompokkan tema. Buku ini 

banyak membawa ajaran dari seorang Bill Kovach, yang 

merupakan seorang wartawan yang nyaris tanpa cacat.

Pada tema Laku Wartawan, kita dihadapkan 

dengan cerita mengenai pewartawanan. Pada tema ini, ada 

salah satu subtema yang menurut Google Analytics 

merupakan naskah yang paling sering dibaca yaitu Sembilan 

Elemen Jurnalisme. Naskah ini mengajarkan seorang 

wartawan dalam membuat berita. Selain naskah Sembilan 

Elemen Jurnalisme, subbab lainnya adalah:

1. Pendidikan Jurnalisme di Pulau Jawa

2. Model Pelatihan Mahasiswa

3. Byline dan Tagline

4. Pagar Api Desain Surat Kabar

5. Quo Vadis Jurnalisme Islami

6. Jurnalisme Warga (Gereja)

7. Pers, Sejarah, dan Rasionalisme

8. Beasiswa Untuk Wartawan. 

Untuk tema kedua yaitu penulisan, Andreas 

mengatakan “Menulis adalah laku moral. Kita bicara soal 

kebenaran. Kau harus berani menyatakan kebenaran.” 

Kata-kata tersebut tertulis pada subtema Menulis Perlu Tahu 

dan Berani. Pada tema ini kita akan mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan penyusunan naskah, cara merekrut 

wartawan, penulisan referensi nama, hingga kasus wartawan 

yang dihadapkan pada pidana karena tulisannya. 

Beranjak pada tema selanjutnya, tema ketiga; 

Dinamika Ruang Redaksi. Dalam tema ini kita akan 

mengetahui beberapa kepelikan wartawan yang harus 

berpindah-pindah tempat untuk mendapat berita penting 

atau genting yang sesuai dengan kemauan redaksi. Selain itu 

ada beberapa contoh peliputan berita. 

Pada tema terakhir yaitu Peliputan, disoroti 

mengenai independensi seorang wartawan, Bill Kovach. Bill 

Kovach harus berhadapan dengan temannya sendiri, 

Homer Peas; karena melakukan kesalahan. Dalam tema ini, 

terdapat satu judul “Kapan Wartawan Mencuri?” Dari Kovach 

memberikan pedoman ketika kapan wartawan harus 

mencuri: (1) Motivasi kita melakukan pencurian atau 

penyamaran tujuannya murni untuk kepentingan publik, (2) 

Wartawan telah melakukan prosedur yang biasa untuk 

mendapatkan data, informasi, dokumen gambar atau suara.

Resensi Buku 

“A9AMA SAYA ADALAH JURNALISME”

Oleh: IMMawati Maysali Sudarwati

Data Buku:

1. Judul buku : A9AMA SAYA ADALAH JURNALISME

2. Pengarang : Andreas Harsono

3. Penerbit : Penerbit PT Kanisius

4. Tebal buku : 1-268 halaman

5. Harga buku : Rp75.000 (elektronik)

c Resensi Buku
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cLiputan Khusus

mencalonkan seseorang secara dadakan, harus ada 

pengalaman minimal selama dua periode, memenuhi 

persyaratan keanggotaan, serta demokratis,” papar Dahlan 

Rais.

Bambang Sukoco juga berharap, semoga 

Muktamar ke-48 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

temanya yaitu “Memajukan Indonesia, Mencerahkan 

Semesta”.  Kehadiran Muhammadiyah harus membawa 

dampak baik bagi Negara Indonesia agar menjadi negara 

yang maju. Tidak hanya di Indonesia, Muhammadiyah 

harus bisa menjadi arahan dan pencerah di tengah 

kompleksitas persoalan di dunia. Muhammadiyah telah 

membuktikan perannya dengan memberikan kontribusi di 

berbagai  b idang.  Se la in i tu ,  Dahlan Rais  juga 

menyampaikan; jika berharap muktamar esok lebih baik, 

maka Muhammadiyah harus lebih solid menumbuhkan rasa 

optimisme di tengah keraguan pesimisme masyarakat dan 

bangsa ini. 

 “Di bidang pendidikan, Muhammadiyah telah 

memiliki  puluhan ribu sekolah mulai dari Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi bahkan juga 

banyak Pondok Pesantren. Di bidang kesehatan 

Muhammadiyah memiliki ratusan Rumah Sakit. Di bidang 

perekonomian umat, Muhammadiyah memiliki LazizMu. 

Dan Muhammadiyah dirasa akan semakin maju dari masa 

ke masa untuk memajukan perekonomian bangsa,” papar 

Bambang Sukoco.

Semakin ber ja lannya waktu,  per juangan 

Muhammadiyah tentu semakin berat dan berpacu dengan 

perubahan. Istilahnya 'distruktif' yang artinya mengacaukan 

dan memporak-porandakan. Memaksa orang untuk berada 

dalam sebuah kemapanan. Hal ini juga yang harus 

diantisipasi oleh Muhammadiyah sebagai gerakan Islam 

yang mengusung gerakan tajdid. Salah satu tantangannya  

adalah perbandingan kader dari masa ke masa.Di zaman 

yang penuh dengan teknologi seperti saat ini, problematika 

persoalan masyarakat semakin luas dan kompleks. Hal itu 

yang mengharuskan kader-kader saat ini memiliki daya 

kreativitas dan semangat juang yang lebih tinggi. Namun, 

pada kenyataanya justru banyak tercipta masalah-masalah 

baru. Seperti, minimnya kader-kader yang berikir kritis. 

Kritis disini adalah kritis yang memiliki landasan ilmu dan 

agama. Bisa dibilang kader-kader saat ini adalah kader yang 

pragmastis. Kader yang belum selesai dengan dirinya 

sendiri. Semestinya jika seseorang sudah memutuskan 

menjadi aktivis, dia harus sudah selesai dengan dirinya 

sendiri. Memiliki karakteristik yaitu mumpuni dalam bidang 

akademik karena sadar bahwa itu adalah kewajibannya. 

Memiliki sosial, dan kepedulian yang tinggi, serta tidak 

memerlukan orang lain untuk mengatur dirinya; tetapi 

energi yang dia miliki disalurkan kepada orang lain. 

Tapi pada kenyataanya kebanyakan aktivis saat ini, 

belum selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga muncul 

egoisme, pragmatis, dan tidak peduli dengan apa yang ada di 

sekitarnya. Pada era saat ini juga didominasi oleh politik 

yang berpengaruh juga pada pola pemikiran kader. 

Muhammadiyah adalah bagian dari masyarakat yang tidak 

dapat dipisahkan. Muhammadiyah tidak bisa untuk 

memasang tirai pembatas antar masyakarakat. Jadi, apapun 

persoalan yang terjadi di masyarakat nantinya akan masuk 

ke Muhammadiyah. 

 Sering muncul pertanyaan di benak masyarakat, 

apakah Muhammadiyah yang menikuti zaman atau zaman 

yang mengikuti Muhammadiyah? Idealnya adalah 

Muhammadiyah berjalan di depan zaman, bukan memaksa 

zaman untuk mengikuti. Tapi jika seandainya tidak bisa 

untuk mencapai hal tersebut, Muhammadiyah harus siap 

berpacu  deng an zaman ag ar  t idak  te r t ing g a l . 

Muhammadiyah harus mandiri dan melihat kedepan.  

Memiliki dasar agama dan ilmu pengetahuan yang menjadi 

penguat landasan.

 Buku “A9ama Saya Adalah Jurnalisme” merupakan 

kumpulan dari naskah atau esai milik Andreas. Judul buku 

sebenarnya merupakan pemberian dari Novriantri dalam 

sebuah koran yang merupakan jawaban dari Andreas ketika 

interview.  Dalam buku bersampul merah mencolok ini, 

Andreas membagi kumpulan naskahnya ke dalam empat 

tema yaitu: Laku Wartawan (code of  conduct), Penulisan 

(writing), Dinamika Ruang Redaksi (newsroom diversity), dan 

Liputan (reporting). 

Penggunaan bahasa dalam buku ini sangat unik, 

ada Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia, dan beberapa slang 

kata. Selain itu, tata bahasa ditulis runtut sehingga mudah 

dimengerti. Namun dalam setiap tema, peresensi belum 

dapat menemukan alasan pengelompokkan tema. Buku ini 

banyak membawa ajaran dari seorang Bill Kovach, yang 

merupakan seorang wartawan yang nyaris tanpa cacat.

Pada tema Laku Wartawan, kita dihadapkan 

dengan cerita mengenai pewartawanan. Pada tema ini, ada 

salah satu subtema yang menurut Google Analytics 

merupakan naskah yang paling sering dibaca yaitu Sembilan 

Elemen Jurnalisme. Naskah ini mengajarkan seorang 

wartawan dalam membuat berita. Selain naskah Sembilan 

Elemen Jurnalisme, subbab lainnya adalah:

1. Pendidikan Jurnalisme di Pulau Jawa

2. Model Pelatihan Mahasiswa

3. Byline dan Tagline

4. Pagar Api Desain Surat Kabar

5. Quo Vadis Jurnalisme Islami

6. Jurnalisme Warga (Gereja)

7. Pers, Sejarah, dan Rasionalisme

8. Beasiswa Untuk Wartawan. 

Untuk tema kedua yaitu penulisan, Andreas 

mengatakan “Menulis adalah laku moral. Kita bicara soal 

kebenaran. Kau harus berani menyatakan kebenaran.” 

Kata-kata tersebut tertulis pada subtema Menulis Perlu Tahu 

dan Berani. Pada tema ini kita akan mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan penyusunan naskah, cara merekrut 

wartawan, penulisan referensi nama, hingga kasus wartawan 

yang dihadapkan pada pidana karena tulisannya. 

Beranjak pada tema selanjutnya, tema ketiga; 

Dinamika Ruang Redaksi. Dalam tema ini kita akan 

mengetahui beberapa kepelikan wartawan yang harus 

berpindah-pindah tempat untuk mendapat berita penting 

atau genting yang sesuai dengan kemauan redaksi. Selain itu 

ada beberapa contoh peliputan berita. 

Pada tema terakhir yaitu Peliputan, disoroti 

mengenai independensi seorang wartawan, Bill Kovach. Bill 

Kovach harus berhadapan dengan temannya sendiri, 

Homer Peas; karena melakukan kesalahan. Dalam tema ini, 

terdapat satu judul “Kapan Wartawan Mencuri?” Dari Kovach 

memberikan pedoman ketika kapan wartawan harus 

mencuri: (1) Motivasi kita melakukan pencurian atau 

penyamaran tujuannya murni untuk kepentingan publik, (2) 

Wartawan telah melakukan prosedur yang biasa untuk 

mendapatkan data, informasi, dokumen gambar atau suara.

Resensi Buku 

“A9AMA SAYA ADALAH JURNALISME”

Oleh: IMMawati Maysali Sudarwati

Data Buku:

1. Judul buku : A9AMA SAYA ADALAH JURNALISME

2. Pengarang : Andreas Harsono
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4. Tebal buku : 1-268 halaman
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 Film Contagion, sebuah film yang terinspirasi dari 

wabah virus SARS. Film ini mengisahkan bagaimana 

sebuah virus menyerang dunia. Fokus dari film ini terdapat 

pada penyebaran virus di Chicago. Pada beberapa adegan 

awal, pengambilan gambar difokuskan pada tangan dan 

benda yang telah disentuh oleh Beth Emhoff  (diperankan 

oleh Gwyneth Paltrow) dan beberapa orang yang secara 

tidak langsung terkena virus. Virus mematikan tersebut 

kemudian diberi nama MEV-1.

 Dalam film tersebut ditayangkan bagaimana peran 

para tenaga medis, pemerintah, wartawan, dan warga sipil. 

Pemerintah bergandengan dengan World Health Organization 

(WHO) meneliti bagaimana virus ini dapat menyebar, dan 

seorang epidemologis dari WHO menduga bahwa virus 

tersebar dari Hongkong. Dugaan tersebut berdasar pada 

analisa Beth Emhoff  yang melakukan banyak interaksi 

dengan orang-orang yang kemudian meninggal karena 

terinfeksi virus tersebut. 

 Film ini menggambarkan bagaimana kacaunya 

kota ketika muncul seorang jurnalis yang memublikasikan 

bahwa dia dapat sembuh dari gejala virus dengan 

menggunakan Forsythia. Berita terseut menimbulkan 

ketidakpercayaan pada pemerintah, karena pemerintah 

tidak menyampaikan bahwa Forsythia dapat menyembuhkan 

penyakit dari MEV-1. Kota kacau dengan ditandai adanya 

penjarahan supermarket, toko, bahkan hingga rumah. 

 Dalam film ini terdapat ucapan yang menarik dari 

Dr.Cheever ketika debat dengan Alan Krumwide, jurnalis 

yang menyebarkan informasi tentang Forsythia, “Kau hanya 

menyebar rumor melalui TV atau internet. Kurasa Krumwide 

menyebarkan hal yang lebih berbahaya daripada virus”. Dan benar, 

apa yang disebarkan oleh Krumwide ternyata hanya 

subjektifnya sendiri; karena ketika Krumwide melakukan 

tes laboratorium, dia tidak pernah terinfeksi MEV-1. Maka 

pernyataan Krumwide mengenai Forsythia tidaklah benar. 

 Dalam menghadapi wabah ini, berbagai pengujian 

vaksin telah dilakukan. Hingga pada uji coba vaksin #57, 

Dokter Ally menyuntikkan vaksin pada dirinya sendiri 

(daripada menggunakannya pada hewan kera) untuk 

membuktikan apakah vaksinnya berhasil atau tidak. Vaksin 

ke #57 ternyata berhasil, dan kemudian diproduksi luas. 

Pembagian vaksin dilakukan dengan pengundian 

berdasarkan tanggal lahir. 

 Diakhir cerita ditunjukkan bagaiman virus MEV-1 

dapat menyebar. MEV-1 berasal dari kelelawar yang 

menjatuhkan makanan, kemudian makanan tersebut 

dimakan oleh babi. Babi tersebut kemudian dijual pada 

suatu restoran untuk dijadikan masakan oleh seorang koki. 

Koki yang baru saja membersihkan mulut babi (tanpa 

mencuci tangan) kemudian bersalaman langsung dengan 

Beth Emhoff; dan dari sinilah awal penyebaran virus 

tersebut bermula. 

 Film Contagion tidak memiliki plot twist dan fokusan 

film ini terlalu banyak; terlihat dari poster yang memiliki 

banyak aktor. Untuk memahami film ini, membutuhkan 

waktu untuk menghubungkan setiap peran dari aktor. 

Tetapi di sisi lain, teknik sinematografi dalam film Contagion 

tergolong bagus. 

Resensi Film Contagion

Oleh: IMMawati Maysali Sudarwati

cResensi Film

Data Film:

Judul Film  : Contagion

Sutradara  : Steven Soderbergh

Penulis   : Scott Z. Burns

Durasi   : 1 jam 46 menit

Tahun Rilis  : 2011

UNTUKMU : WAKTU & PRAHARA

Kehidupan membawaku ke prahara

Mencari kata benar di sela waktu

Mengusir ego yang sering bertamu

Terjerumus aku dalam permainan aksaramu

Kulihat tangis yang tak berkesudahan

Dalam bayang semu terlintas senyum kepalsuan

Saat ini mencintai bukanlah kepribadian

Karena cinta saat ini hanya figuran

Di bawah kolong langit mereka berdoa

Berharap doa mereka tak berujung nestapa

Duduk bersimpuh di atas sajadah pengaduan

Mengenai hidup yang tidak berkeadilan

Tuhan, adakah kesejahteraan untukku?

Adakah sebutir padi kusimpan untuk anakku?

Sedang lahanku dirampas mereka

Ditanam beton tumbuhlah bangunan raksasa

Yang aku tidak bisa menjamahnya

Tapi hamba punya harapan yang besar Tuhan

Semoga kelak tahta yang tertinggi di singgasana

Adalah cinta yang memanusiakan

Dan semoga dusta sebagai pralambang ketamakan

Yang terus menari di atas kolosal kemakmuran 

Akan hancur binasa

Untuk mereka yang menempatkan nafsu sebagai raja

Semoga mereka cepat temaram

Bersama malaikat yang kejam

Di tempat yang jauh bersama kutukan

PUISI

Oleh: IMMawan Riska Febrianto 

Anggota Bidang Hikmah PK IMM Moh. Hatta FEB UMS

cc Sastracc Sastra
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 Film Contagion, sebuah film yang terinspirasi dari 

wabah virus SARS. Film ini mengisahkan bagaimana 

sebuah virus menyerang dunia. Fokus dari film ini terdapat 

pada penyebaran virus di Chicago. Pada beberapa adegan 

awal, pengambilan gambar difokuskan pada tangan dan 

benda yang telah disentuh oleh Beth Emhoff  (diperankan 

oleh Gwyneth Paltrow) dan beberapa orang yang secara 

tidak langsung terkena virus. Virus mematikan tersebut 

kemudian diberi nama MEV-1.

 Dalam film tersebut ditayangkan bagaimana peran 

para tenaga medis, pemerintah, wartawan, dan warga sipil. 

Pemerintah bergandengan dengan World Health Organization 

(WHO) meneliti bagaimana virus ini dapat menyebar, dan 

seorang epidemologis dari WHO menduga bahwa virus 

tersebar dari Hongkong. Dugaan tersebut berdasar pada 

analisa Beth Emhoff  yang melakukan banyak interaksi 

dengan orang-orang yang kemudian meninggal karena 

terinfeksi virus tersebut. 

 Film ini menggambarkan bagaimana kacaunya 

kota ketika muncul seorang jurnalis yang memublikasikan 

bahwa dia dapat sembuh dari gejala virus dengan 

menggunakan Forsythia. Berita terseut menimbulkan 

ketidakpercayaan pada pemerintah, karena pemerintah 

tidak menyampaikan bahwa Forsythia dapat menyembuhkan 

penyakit dari MEV-1. Kota kacau dengan ditandai adanya 

penjarahan supermarket, toko, bahkan hingga rumah. 

 Dalam film ini terdapat ucapan yang menarik dari 

Dr.Cheever ketika debat dengan Alan Krumwide, jurnalis 

yang menyebarkan informasi tentang Forsythia, “Kau hanya 

menyebar rumor melalui TV atau internet. Kurasa Krumwide 

menyebarkan hal yang lebih berbahaya daripada virus”. Dan benar, 

apa yang disebarkan oleh Krumwide ternyata hanya 

subjektifnya sendiri; karena ketika Krumwide melakukan 

tes laboratorium, dia tidak pernah terinfeksi MEV-1. Maka 

pernyataan Krumwide mengenai Forsythia tidaklah benar. 

 Dalam menghadapi wabah ini, berbagai pengujian 

vaksin telah dilakukan. Hingga pada uji coba vaksin #57, 

Dokter Ally menyuntikkan vaksin pada dirinya sendiri 

(daripada menggunakannya pada hewan kera) untuk 

membuktikan apakah vaksinnya berhasil atau tidak. Vaksin 

ke #57 ternyata berhasil, dan kemudian diproduksi luas. 

Pembagian vaksin dilakukan dengan pengundian 

berdasarkan tanggal lahir. 

 Diakhir cerita ditunjukkan bagaiman virus MEV-1 

dapat menyebar. MEV-1 berasal dari kelelawar yang 

menjatuhkan makanan, kemudian makanan tersebut 

dimakan oleh babi. Babi tersebut kemudian dijual pada 

suatu restoran untuk dijadikan masakan oleh seorang koki. 

Koki yang baru saja membersihkan mulut babi (tanpa 

mencuci tangan) kemudian bersalaman langsung dengan 

Beth Emhoff; dan dari sinilah awal penyebaran virus 

tersebut bermula. 

 Film Contagion tidak memiliki plot twist dan fokusan 

film ini terlalu banyak; terlihat dari poster yang memiliki 

banyak aktor. Untuk memahami film ini, membutuhkan 

waktu untuk menghubungkan setiap peran dari aktor. 

Tetapi di sisi lain, teknik sinematografi dalam film Contagion 

tergolong bagus. 
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Duduk bersimpuh di atas sajadah pengaduan

Mengenai hidup yang tidak berkeadilan

Tuhan, adakah kesejahteraan untukku?
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ELEGI BESI BERKARAT DAN HUJAN 

Oleh: IMMawan M. Salma Abdul Aziz*

Sebuah berkas pabrik tua yang terbengkalai di 
pinggiran Desa Inori. Temboknya sudah penuh lumut 
dan roboh di beberapa sisi. Di pekarangannya yang 
dulu penuh kesibukan truk-truk pengangkut barang 
produksi pabrik, yaitu pistol dan granat; yang kini 
ditumbuhi rumput setinggi pagar serta teronggok besi-
besi tua bekas pabrik itu yang diacuhkan masyarakat. 
Berhantu katanya, yang dekat-dekat akan dikutuk jadi 
gila. 

Mitos masyarakat setempat tidak sepenuhnya 
sa lah .  Bekas  pabr ik  tersebut  memang ada 
penghuninya, namun bukan jin atau hantu yang bisa 
mengutuk orang akan hilang akal, uang lebih mampu 
melakukannya. Mereka adalah besi berkarat, rumput, 
tembok, dan seluruh alam di sekitarnya. Mereka hidup 
dalam dimensi yang berbeda dengan manusia, hanya 
mereka dan hewan yang bisa bercakap. Sebetulnya 
mereka juga berkomunikasi dengan manusia tapi 
dengan pesan yang samar; sehingga manusia yang peka 
saja yang bisa menangkap, dan manusia seperti itu 
langka. 

Hari itu hujan rintik sedari pagi sudah berubah 
menjadi deras. Beberapa hewan nampak berteduh di 
depan pintu pabrik tua. Air yang jatuh tak pandang 
bulu menjatuhi segala yang ada di bumi, termasuk 
bekas pabrik tua dan onggokan besi berkarat di 
pekaranganya. Si besi berkarat tiba-tiba, dengan suara 
yang sedikit menggeram, berkata pada hujan, “hai 
Hujan, sungguh kau adalah berkah bagi bumi. Tumpahmu 
dari langit menumbuhkan tumbuhan, memberi minum hewan 
dan manusia, membawa kehidupan.” “Terima kasih pujianmu 
hai Besi yang baik, sanjunganku untuk penciptaku pula, Sang 
Maha Pencipta, actus purus, semoga Dia memberkatimu,” 
balas Hujan. 

Dialog antara Hujan dan Besi berlanjut; 
didengarkan oleh pabrik tua, lumut, dan rumput. Para 
hewan di depan pintu pabrik juga mencuri dengar. Besi 
berkarat kembali berbicara, “tentu sangat agung 
penciptamu itu, hai Hujan. Hal itu membuatku ingin 
menanyakan padamu dan pada-Nya. Tidakkah kau lihat aku 

dan pabrik tua itu, Hujan? Aku kini telah digerogoti oleh 
karat, tembok pabrik itu sebentar lagi mungkin roboh karena 
dimakan lumut yang tumbuh di tempat lembab. Mengapa kau 
dan segala berkahmu ternyata perlahan-lahan juga membunuh 
kami? Apakah itu salah satu tujuanmu mencurahi bumi? 
Membawa berkah juga aroma kematian kami? Apakah 
sebenarnya kehendak penciptamu, hai Hujan?” 

Sunyi mendadak menyelimuti area pabrik tua itu. 
Lumut yang mendengar dirinya disebut menghentikan 
sebentar proses perkembangbiakannya di tembok 
pabrik. Kucing dan tikus yang berkejaran di sekitar 
pabrik mengadakan gencatan senjata sementara, ingin 
mengikuti perbincangan Besi dan Hujan. Satu-satunya 
suara hanyalah rintik hujan yang termenung 
mendengar pertanyaan Besi tua. 

Memecah kesunyian, Hujan dengan kalut 
bersuara, “tersentak diriku dengan pertanyaanmu itu hai Besi 
berkarat yang bijak, tak pernah terlintas di benakku 
ucapanmu tadi. Jujur aku sendiri pun tidak tahu menahu 
kehendak penciptaku atas diriku. Perintah-Nya hanya 
ambillah air dari bumi, bawalah ke suatu tempat, dan 
turunkan kembali ke bumi. Tak pernah aku mempertanyakan 
tentang rahmat, berkah, atau musibah pada-Nya. Aku hanya 
kadang mendengar kata-kata itu diucap oleh manusia, beserta 
beberapa umpatan saat aku datang di saat yang tidak tepat.”

Diam sejenak, Hujan melanjutkan, ”oh Besi yang 
bijak, pertanyaanmu juga mengingatkanku akan memori yang 
pahit, ketika dulu terlalu banyak air kutumpahkan di suatu 
daerah. Airku membuat banjir besar karena tanah tak bisa 
menyerapnya, sudah terlalu banyak gedung dan sampah 
sehingga airku menggenang menjadi bah. Aku ingat banyak 
orang meninggal waktu itu, terseret arus air dan tenggelam, 
dan.... Di antara orang-orang itu, aku masih mengingat dengan 
jelas ada seorang bayi mungil timbul tenggelam di tengah banjir. 
Wajahnya yang tanpa dosa itu mulai membiru, hingga akhirnya 
dia mengambang tak bernyawa. Kutahu jasadnya saat surut 
menjadi panganan burung bangka di muara suangai.... Dan..... 
Dan....” 

ccSastra cc Sastra

Ilustrasi: IMMawan Muhammad Hendrawan S.

Hujan tak sanggup melanjutkan perkataannya, 
air turun makin deras ditambah petir dan gemuruh. Si 
Besi berkarat yang menyaksikan tangis Hujan sedikit 
tertegun, miris juga hatinya. Dia yang diciptakan 
manusia dari peleburan bijih logam dan dicetak 
menjadi mesin; awalnya juga tidak mengetahui ia akan 
menjadi alat pembuat senjata yang kemudian 
digunakan untuk merenggut nyawa makhluk hidup, 
tak peduli manusia ataupun binatang. Dan tentu saja 
dia tak sanggup melawan kehendak itu. 

“Aku merasakan kesedihanmu kawanku, wahai 
Hujan yang baik. Aku pun tidak jauh berbeda denganmu, dari 
perutku dulu kulahirkan senjata otomat untuk memberondong 
tubuh manusia. Aku tak pernah berkehendak untuk ada. 
Manusia menggaliku dahulu dari dalam bumi yang tenang dan 
sunyi, sampai aku jadi seperti ini. Mungkin saja kamu ada 
untuk menghukum dosaku, hai Hujan,” kata Besi di akhir 
kalimatnya. 

“Hal itu mungkin saja, Besi berkarat yang bijak. 
Namun hal ini terus menggangguku ketika kita terus merasa 
bersalah atas sesuatu yang kita lakukan tanpa kehendak. 
Kesadaran yang kau bawa padaku menusuk perasaan dan 
ingatan.”

“Aku pun terganggu, hai Hujan. Seharusnya kita 
bertanya dan mencari tahu untuk apa kita ada, dan bagaimana 

agar adanya kita menjadi suatu berkah.” 
“Baiklah, biar aku melanjutkan pengembaraanku, 

kawanku Besi yang bijak. Akan kujelajahi lagi dunia yang 
sudah berjuta tahun aku tinggali ini dengan suatu kesadaran 
yang berbeda, kemudian akan kucari apa sebenarnya tujuanku 
ada. Akan kutebus kesalahanku sebelumya, dengan hanya 
menghujani yang kering dan memberikan seperlunya untuk 
tanah yang subur. Terima kasih kawanku, selamat tinggal.” 

“Selamat jalan kawan. Carilah jati dirimu, dan 
kembalilah padaku untuk bercerita jikalau kau kembali dan 
masih menemukanku.” 

Sore itu, saat hujan akhirnya pergi menyisakan 
lembab dan pelangi di cakrawala; kesunyian kembali 
hadir. Bahkan lebih sunyi daripada sebelumnya, tanpa 
suara rintik hujan. Para penghuni daerah sekitar pabrik 
tua itu termenung, gamang, dan penuh gelisah. Sebuah 
dialog antara Hujan dan Besi berkarat terngiang di 
benak mereka. Lumut berniat meminta maaf  pada 
tembok karena telah membuatnya keropos. Rumput 
tak bergerak karena angin enggan pula berembus. 
K u c i n g  m e l i h a t  p a d a  t i k u s  d a n  b e r l a l u 
meninggalkannya. Dalam benak sang kucing berkata, 
“mengapa aku makan tikus? Mengapa aku diciptakan di 
dunia?” 
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ELEGI BESI BERKARAT DAN HUJAN 

Oleh: IMMawan M. Salma Abdul Aziz*

Sebuah berkas pabrik tua yang terbengkalai di 
pinggiran Desa Inori. Temboknya sudah penuh lumut 
dan roboh di beberapa sisi. Di pekarangannya yang 
dulu penuh kesibukan truk-truk pengangkut barang 
produksi pabrik, yaitu pistol dan granat; yang kini 
ditumbuhi rumput setinggi pagar serta teronggok besi-
besi tua bekas pabrik itu yang diacuhkan masyarakat. 
Berhantu katanya, yang dekat-dekat akan dikutuk jadi 
gila. 

Mitos masyarakat setempat tidak sepenuhnya 
sa lah .  Bekas  pabr ik  tersebut  memang ada 
penghuninya, namun bukan jin atau hantu yang bisa 
mengutuk orang akan hilang akal, uang lebih mampu 
melakukannya. Mereka adalah besi berkarat, rumput, 
tembok, dan seluruh alam di sekitarnya. Mereka hidup 
dalam dimensi yang berbeda dengan manusia, hanya 
mereka dan hewan yang bisa bercakap. Sebetulnya 
mereka juga berkomunikasi dengan manusia tapi 
dengan pesan yang samar; sehingga manusia yang peka 
saja yang bisa menangkap, dan manusia seperti itu 
langka. 

Hari itu hujan rintik sedari pagi sudah berubah 
menjadi deras. Beberapa hewan nampak berteduh di 
depan pintu pabrik tua. Air yang jatuh tak pandang 
bulu menjatuhi segala yang ada di bumi, termasuk 
bekas pabrik tua dan onggokan besi berkarat di 
pekaranganya. Si besi berkarat tiba-tiba, dengan suara 
yang sedikit menggeram, berkata pada hujan, “hai 
Hujan, sungguh kau adalah berkah bagi bumi. Tumpahmu 
dari langit menumbuhkan tumbuhan, memberi minum hewan 
dan manusia, membawa kehidupan.” “Terima kasih pujianmu 
hai Besi yang baik, sanjunganku untuk penciptaku pula, Sang 
Maha Pencipta, actus purus, semoga Dia memberkatimu,” 
balas Hujan. 

Dialog antara Hujan dan Besi berlanjut; 
didengarkan oleh pabrik tua, lumut, dan rumput. Para 
hewan di depan pintu pabrik juga mencuri dengar. Besi 
berkarat kembali berbicara, “tentu sangat agung 
penciptamu itu, hai Hujan. Hal itu membuatku ingin 
menanyakan padamu dan pada-Nya. Tidakkah kau lihat aku 

dan pabrik tua itu, Hujan? Aku kini telah digerogoti oleh 
karat, tembok pabrik itu sebentar lagi mungkin roboh karena 
dimakan lumut yang tumbuh di tempat lembab. Mengapa kau 
dan segala berkahmu ternyata perlahan-lahan juga membunuh 
kami? Apakah itu salah satu tujuanmu mencurahi bumi? 
Membawa berkah juga aroma kematian kami? Apakah 
sebenarnya kehendak penciptamu, hai Hujan?” 

Sunyi mendadak menyelimuti area pabrik tua itu. 
Lumut yang mendengar dirinya disebut menghentikan 
sebentar proses perkembangbiakannya di tembok 
pabrik. Kucing dan tikus yang berkejaran di sekitar 
pabrik mengadakan gencatan senjata sementara, ingin 
mengikuti perbincangan Besi dan Hujan. Satu-satunya 
suara hanyalah rintik hujan yang termenung 
mendengar pertanyaan Besi tua. 

Memecah kesunyian, Hujan dengan kalut 
bersuara, “tersentak diriku dengan pertanyaanmu itu hai Besi 
berkarat yang bijak, tak pernah terlintas di benakku 
ucapanmu tadi. Jujur aku sendiri pun tidak tahu menahu 
kehendak penciptaku atas diriku. Perintah-Nya hanya 
ambillah air dari bumi, bawalah ke suatu tempat, dan 
turunkan kembali ke bumi. Tak pernah aku mempertanyakan 
tentang rahmat, berkah, atau musibah pada-Nya. Aku hanya 
kadang mendengar kata-kata itu diucap oleh manusia, beserta 
beberapa umpatan saat aku datang di saat yang tidak tepat.”

Diam sejenak, Hujan melanjutkan, ”oh Besi yang 
bijak, pertanyaanmu juga mengingatkanku akan memori yang 
pahit, ketika dulu terlalu banyak air kutumpahkan di suatu 
daerah. Airku membuat banjir besar karena tanah tak bisa 
menyerapnya, sudah terlalu banyak gedung dan sampah 
sehingga airku menggenang menjadi bah. Aku ingat banyak 
orang meninggal waktu itu, terseret arus air dan tenggelam, 
dan.... Di antara orang-orang itu, aku masih mengingat dengan 
jelas ada seorang bayi mungil timbul tenggelam di tengah banjir. 
Wajahnya yang tanpa dosa itu mulai membiru, hingga akhirnya 
dia mengambang tak bernyawa. Kutahu jasadnya saat surut 
menjadi panganan burung bangka di muara suangai.... Dan..... 
Dan....” 

ccSastra cc Sastra

Ilustrasi: IMMawan Muhammad Hendrawan S.

Hujan tak sanggup melanjutkan perkataannya, 
air turun makin deras ditambah petir dan gemuruh. Si 
Besi berkarat yang menyaksikan tangis Hujan sedikit 
tertegun, miris juga hatinya. Dia yang diciptakan 
manusia dari peleburan bijih logam dan dicetak 
menjadi mesin; awalnya juga tidak mengetahui ia akan 
menjadi alat pembuat senjata yang kemudian 
digunakan untuk merenggut nyawa makhluk hidup, 
tak peduli manusia ataupun binatang. Dan tentu saja 
dia tak sanggup melawan kehendak itu. 

“Aku merasakan kesedihanmu kawanku, wahai 
Hujan yang baik. Aku pun tidak jauh berbeda denganmu, dari 
perutku dulu kulahirkan senjata otomat untuk memberondong 
tubuh manusia. Aku tak pernah berkehendak untuk ada. 
Manusia menggaliku dahulu dari dalam bumi yang tenang dan 
sunyi, sampai aku jadi seperti ini. Mungkin saja kamu ada 
untuk menghukum dosaku, hai Hujan,” kata Besi di akhir 
kalimatnya. 

“Hal itu mungkin saja, Besi berkarat yang bijak. 
Namun hal ini terus menggangguku ketika kita terus merasa 
bersalah atas sesuatu yang kita lakukan tanpa kehendak. 
Kesadaran yang kau bawa padaku menusuk perasaan dan 
ingatan.”

“Aku pun terganggu, hai Hujan. Seharusnya kita 
bertanya dan mencari tahu untuk apa kita ada, dan bagaimana 

agar adanya kita menjadi suatu berkah.” 
“Baiklah, biar aku melanjutkan pengembaraanku, 

kawanku Besi yang bijak. Akan kujelajahi lagi dunia yang 
sudah berjuta tahun aku tinggali ini dengan suatu kesadaran 
yang berbeda, kemudian akan kucari apa sebenarnya tujuanku 
ada. Akan kutebus kesalahanku sebelumya, dengan hanya 
menghujani yang kering dan memberikan seperlunya untuk 
tanah yang subur. Terima kasih kawanku, selamat tinggal.” 

“Selamat jalan kawan. Carilah jati dirimu, dan 
kembalilah padaku untuk bercerita jikalau kau kembali dan 
masih menemukanku.” 

Sore itu, saat hujan akhirnya pergi menyisakan 
lembab dan pelangi di cakrawala; kesunyian kembali 
hadir. Bahkan lebih sunyi daripada sebelumnya, tanpa 
suara rintik hujan. Para penghuni daerah sekitar pabrik 
tua itu termenung, gamang, dan penuh gelisah. Sebuah 
dialog antara Hujan dan Besi berkarat terngiang di 
benak mereka. Lumut berniat meminta maaf  pada 
tembok karena telah membuatnya keropos. Rumput 
tak bergerak karena angin enggan pula berembus. 
K u c i n g  m e l i h a t  p a d a  t i k u s  d a n  b e r l a l u 
meninggalkannya. Dalam benak sang kucing berkata, 
“mengapa aku makan tikus? Mengapa aku diciptakan di 
dunia?” 
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Potret Kader

Reporter: IMMawati Denny Wahyuningtyas M. J.

1.  PK IMM Adam Malik

Kegiatan IMMawan dan IMMawati Care bersama penyandang 

disabilitas di SLB Negeri Surakarta yang diselenggarakan oleh PK 

IMM Adam Malik pada hari Kamis, 12 Maret 2020, merupakan 

kegiatan mewarnai bersama teman-teman disabilitas yang juga 

kelanjutan dari kegiatan IMMawati berkarya, dimana pimpinan dan 

kader membuat sebuah karya dari flannel untuk teman-teman 

disabilitas.

2. PK IMM STIKES ‘Aisyiyah

Sekolah Kader oleh PK IMM STIKES 'Aisyiyah dengan tema 

“Konsep Pemahaman Asma' Wasifat dan Manhaj Salaf ” dengan 

pembicara IMMawan Arupadhatu Nuzra Putra di Kampus Stikes 

Aisyiyah pada hari Kamis, Desember 2019 yang diikuti pimpinan 

dan kader dengan jumlah kurang lebih 40 orang.

3. PK IMM AZZAHRAWI

Bakti Sosial oleh PK IMM Azzahrawi dengan tema “Senyum 

Mereka, Senyum Kita Semua” berlangsung pada hari Ahad, 1 Maret 

2020 di Desa Glonggongan Nogosari Boyolali dengan diikuti oleh 

kurang lebih 30 pimpinan dan 50 kader dengan kegiatan 

pemeriksaan gigi, pengobatan, pasar murah, dan promosi 

kesehatan. 

ccLensa

4. PK IMM Al-Ghozali

Nonton Bareng “Jejak Langkah 2 Ulama” oleh PK IMM Al-Ghozali 

yang merupakan rangkaian acara semarak Milad IMM ke-56 

diselenggarakan di Desa Jaya pada hari Selasa, 10 Maret 2020. 

Diikuti oleh kurang lebih 100 mahasiswa dan 100 masyarakat Desa 

Jayan serta dihadiri Kyai Haji Joko Murjito Ketua MWC Kecamatan 

Sambi dan Salman Zaky Kabid Tabligh PC IMM Surakarta 

2018/2019 sebagai pengisi diskusi setelah penayangan film. 

5. PK IMM Ki Bagus Hadi Kusumo

Bedah tokoh HOS Tjookroaminoto oleh PK IMM Ki Bagus 

Hadikusumo yang dilakukan 2 sesi; menonton film dan sesi diskusi 

dengan pembicara IMMawan Hussain Hanafi Kabid RPK IMM 

Cabang Surakarta pada tanggal 12 Oktober 2019 yang diikuti oleh 

kurang lebih 20 kader. 

6. PK IMM Avicenna 

akina (Sekolah Kader Avicenna) oleh PK IMM Avicenna dengan 

tema “Peran Akal Intelektual Muslim dalam Konteks Tauhid” yang 

diisi oleh IMMawan Hussain Hanafi Kabid RPK IMM Cabang 

Surakarta pada hari Selasa, 26 november 2019 di Hall Lantai 3 

Fakultas Famasi UMS dengan dihadiri kurang lebih 30 kader. 

7.PK IMM Ar-Razi

Kalem (Kajian Islam Pemuda) oleh PK IMM Ar-Razi dengan 
tema “Sikap Pemuda Menghadapi Akhir Zaman” pada tanggal 14 
Januari 2020 di Ruang Kuliah Ali bin Abu Thalib Fakultas 
Kedokteran UMS dengan pembicara Ust. Agus Setiawan Founder 
NgajiAsik.ID yang dihadari kurang lebih 50 orang. 

cc Lensa
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Potret Kader

Reporter: IMMawati Denny Wahyuningtyas M. J.

1.  PK IMM Adam Malik

Kegiatan IMMawan dan IMMawati Care bersama penyandang 

disabilitas di SLB Negeri Surakarta yang diselenggarakan oleh PK 

IMM Adam Malik pada hari Kamis, 12 Maret 2020, merupakan 

kegiatan mewarnai bersama teman-teman disabilitas yang juga 

kelanjutan dari kegiatan IMMawati berkarya, dimana pimpinan dan 

kader membuat sebuah karya dari flannel untuk teman-teman 

disabilitas.

2. PK IMM STIKES ‘Aisyiyah

Sekolah Kader oleh PK IMM STIKES 'Aisyiyah dengan tema 

“Konsep Pemahaman Asma' Wasifat dan Manhaj Salaf ” dengan 

pembicara IMMawan Arupadhatu Nuzra Putra di Kampus Stikes 

Aisyiyah pada hari Kamis, Desember 2019 yang diikuti pimpinan 

dan kader dengan jumlah kurang lebih 40 orang.

3. PK IMM AZZAHRAWI

Bakti Sosial oleh PK IMM Azzahrawi dengan tema “Senyum 

Mereka, Senyum Kita Semua” berlangsung pada hari Ahad, 1 Maret 

2020 di Desa Glonggongan Nogosari Boyolali dengan diikuti oleh 

kurang lebih 30 pimpinan dan 50 kader dengan kegiatan 

pemeriksaan gigi, pengobatan, pasar murah, dan promosi 

kesehatan. 

ccLensa

4. PK IMM Al-Ghozali

Nonton Bareng “Jejak Langkah 2 Ulama” oleh PK IMM Al-Ghozali 

yang merupakan rangkaian acara semarak Milad IMM ke-56 

diselenggarakan di Desa Jaya pada hari Selasa, 10 Maret 2020. 

Diikuti oleh kurang lebih 100 mahasiswa dan 100 masyarakat Desa 

Jayan serta dihadiri Kyai Haji Joko Murjito Ketua MWC Kecamatan 

Sambi dan Salman Zaky Kabid Tabligh PC IMM Surakarta 

2018/2019 sebagai pengisi diskusi setelah penayangan film. 

5. PK IMM Ki Bagus Hadi Kusumo

Bedah tokoh HOS Tjookroaminoto oleh PK IMM Ki Bagus 

Hadikusumo yang dilakukan 2 sesi; menonton film dan sesi diskusi 

dengan pembicara IMMawan Hussain Hanafi Kabid RPK IMM 

Cabang Surakarta pada tanggal 12 Oktober 2019 yang diikuti oleh 

kurang lebih 20 kader. 

6. PK IMM Avicenna 

akina (Sekolah Kader Avicenna) oleh PK IMM Avicenna dengan 

tema “Peran Akal Intelektual Muslim dalam Konteks Tauhid” yang 

diisi oleh IMMawan Hussain Hanafi Kabid RPK IMM Cabang 

Surakarta pada hari Selasa, 26 november 2019 di Hall Lantai 3 

Fakultas Famasi UMS dengan dihadiri kurang lebih 30 kader. 

7.PK IMM Ar-Razi

Kalem (Kajian Islam Pemuda) oleh PK IMM Ar-Razi dengan 
tema “Sikap Pemuda Menghadapi Akhir Zaman” pada tanggal 14 
Januari 2020 di Ruang Kuliah Ali bin Abu Thalib Fakultas 
Kedokteran UMS dengan pembicara Ust. Agus Setiawan Founder 
NgajiAsik.ID yang dihadari kurang lebih 50 orang. 

cc Lensa
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9.PK IMM Al-Idrisi 

Kegiatan Makrab “Having Fun, Enjoy, Relax” oleh PK IMM Al-Idrisi 

berlangsung dari tanggal 7-8 September 2019 bertempat di Sekipan 

Tawangmangu dengan diikuti oleh sekitar 50 kader, 20 pimpinan, dan 

beberapa alumni dimana bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar 

kader baru, pimpinan dan alumni serta menjadi media untuk 

memperkenalkan IMM lebih dalam pada kader. 

10. PK IMM Moh. Hatta 

Fosil Kama (Forum Silaturahmi Keluarga Mahasiswa) oleh PK 

IMM Moh. Hatta dilaksanakan hari Sabtu, 7 Maret 2020 di 

Lapangan Fakultas Psikologi UMS dengan dihadiri oleh perwakilan 

masing-masing KAMA FEB UMS yang berjumlah sekitar 30 orang. 

Acara dilakukan secara outdoor agar antar KAMA saling membaur.

11. PK IMM FKIP

Cadre Camp atau Kemah Kader “Mengemban Alam, Merekatkan 

Ukhuwah dalam Ikatan” oleh PK IMM FKIP dilaksanakan mulai 

tanggal 5-6 oktober 2019 di Segoro Gunung yang diikuti oleh 

kurang lebih 30 kader dan 30 pimpinan; dengan acara api unggun, 

hiburan, dan outbond. Cadre Camp adalah  strategi perkaderan yang 

ada di IMM FKIP UMS untuk merekatkan ukhuwah antara kader 

dan pimpinan.

8. PK IMM Averroes

Diskusi Keperempuanan oleh PK IMM Averroes dengan tema 

“Polemik dibalik Wajah Perempuan” bersama pembicara IMMawati 

Luxy Nabela Kabid IMMawati IMM Surakarta 2017/2018 dan 

Ninin Karlina, S.Ud PDNA Sukoharjo, pada hari Selasa, 3 Maret 

2020 bertempat di Ruang Seminar FEB UMS dengan dihadiri 

sekitar 70 orang, yang mana acara tersebut merupakan agenda 

tahunan juga salah satu serangkaian semarak Milad IMM ke-56. 

ccLensa

12. PK IMM Al-Fatih

PK IMM Al-Fatih menyelenggarakan Bedah Buku “Kelahiran yang 

dipersoalkan” oleh Lintang Agung dan Nahid Achmad dari 

Komisariat Al-Fatih feat. Salsabila Azzahra dan Frischa Aura dari 

Komisariat Adam Malik, pada hari Kamis, 19 Desember 2019 di 

Lantai 2 Fakultas Psikologi UMS dengan dihadiri sekitar 40 kader 

IMM. 

Sekolah Kader “Akal dan Agama” oleh PK IMM Al-Fatih 

dengan pembicara IMMawan Ubaidillah R. berlangsung 

pada hari Jumat, 8 November 2019 di Foodcourt Kelapa 

yang dihadiri oleh kurang lebih 20 kader.

13. PK IMM Ahmad Dahlan

Bakti Sosial oleh PK IMM Ahmad Dahlan dalam rangka semarak 

Milad IMM ke-56 yang dilaksanakan hari Ahad, 8 Maret 2020 di 

Desa Ngaren Juwangi Boyolali. Acara ini diikuti oleh kader, 

pimpinan, serta warga Desa Ngaren; dimulai dengan bersih desa 

kemudian pembagian sembako, penyuluhan hukum, lomba TPA, 

dan donor darah. 

14. PK IMM FIK

Sekolah Kader PK IMM FIK bertema “Mengapa Aku Harus 

Bertauhid” dengan pembicara IMMawan Abdullah Muhammad 

Alfarisi dilaksanakan hari Jumat, 11 Oktober 2019 bertempat di 

Lantai 2 FAI UMS dengan dihadiri kurang lebih oleh 20 kader.
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9.PK IMM Al-Idrisi 

Kegiatan Makrab “Having Fun, Enjoy, Relax” oleh PK IMM Al-Idrisi 

berlangsung dari tanggal 7-8 September 2019 bertempat di Sekipan 

Tawangmangu dengan diikuti oleh sekitar 50 kader, 20 pimpinan, dan 

beberapa alumni dimana bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar 

kader baru, pimpinan dan alumni serta menjadi media untuk 

memperkenalkan IMM lebih dalam pada kader. 

10. PK IMM Moh. Hatta 

Fosil Kama (Forum Silaturahmi Keluarga Mahasiswa) oleh PK 

IMM Moh. Hatta dilaksanakan hari Sabtu, 7 Maret 2020 di 

Lapangan Fakultas Psikologi UMS dengan dihadiri oleh perwakilan 

masing-masing KAMA FEB UMS yang berjumlah sekitar 30 orang. 

Acara dilakukan secara outdoor agar antar KAMA saling membaur.

11. PK IMM FKIP

Cadre Camp atau Kemah Kader “Mengemban Alam, Merekatkan 

Ukhuwah dalam Ikatan” oleh PK IMM FKIP dilaksanakan mulai 

tanggal 5-6 oktober 2019 di Segoro Gunung yang diikuti oleh 

kurang lebih 30 kader dan 30 pimpinan; dengan acara api unggun, 

hiburan, dan outbond. Cadre Camp adalah  strategi perkaderan yang 

ada di IMM FKIP UMS untuk merekatkan ukhuwah antara kader 

dan pimpinan.

8. PK IMM Averroes

Diskusi Keperempuanan oleh PK IMM Averroes dengan tema 

“Polemik dibalik Wajah Perempuan” bersama pembicara IMMawati 

Luxy Nabela Kabid IMMawati IMM Surakarta 2017/2018 dan 

Ninin Karlina, S.Ud PDNA Sukoharjo, pada hari Selasa, 3 Maret 

2020 bertempat di Ruang Seminar FEB UMS dengan dihadiri 

sekitar 70 orang, yang mana acara tersebut merupakan agenda 

tahunan juga salah satu serangkaian semarak Milad IMM ke-56. 
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12. PK IMM Al-Fatih
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Komisariat Adam Malik, pada hari Kamis, 19 Desember 2019 di 

Lantai 2 Fakultas Psikologi UMS dengan dihadiri sekitar 40 kader 
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TBM PANGGON SINAU

Oleh: IMMawan Alfian Fajar Budi Nugroho, Sekum PK IMM Al-Ghozali

Rumah baca ini terletak di sebuah tempat yang 

penuh dengan ketentraman, ramah lingkungannya, serta 

terjaga keasriannya yang selaras menyatu dengan alam. 

Berlokasi di Dusun Jayan, Desa Senting, Kecamatan 

Sambi, Kabupaten Boyolali tepatnya di tepi Waduk 

Cengklik. Banyak ditemui pohon yang rindang, jalan 

setapak, persawahan, dan perkebunan; hingga rumah joglo 

masih terawat dengan baik. Suasana pun sangat alami 

selayaknya asrinya pedesaan yang belum terjamah hiruk 

pikuk dunia luar. 

Di tempat nan indah tersebut, terdapat sebuah 

bangunan berupa gubuk saung di salah satu rumah warga 

yang bukan seperti gubuk biasa. Namun terdapat susunan 

beragam buku yang memikat mata untuk dibaca. Gubuk 

tersebut diberi nama “Taman Baca Masyarakat (TBM) 

Panggon Sinau”. TBM tersebut tidak luput dari eksistensi 

komunitas Panggon Sinau. Panggon Sinau sendiri 

diprakarsai oleh Alumni dan Demisioner Pimpinan 

Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Al-

Ghozali Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Berangkat dari rasa taggung jawab di desa binaan 

yang telah terjalin lama, nilai Kemasyarakatan Trilogi IMM 

serta nilai Intelektualitas Tri Kompetensi Dasar IMM; 

akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2015 komunitas 

tersebut berdiri. Nama Panggon Sinau yang berasal dari 

Bahasa Jawa mempunyai arti “Tempat Belajar”; yang 

dipilih karena memiliki filosofi untuk orang-orang yang 

ingin selalu belajar dan menimba ilmu. 

Pada serangkaian acara Festival Waduk Cengklik, 

tepatnya pada tanggal 25-26 November 2017;  TBM 

Panggon Sinau diresmikan. Selaku penggagas berdirinya 

Komunitas Panggon Sinau, IMMawan Ragil menuturkan 

bahwasannya pemilihan nama “Panggon Sinau” 

mempunyai harapan agar komunitas tersebut mudah 

berbaur  da lam l ingkung an  masyaraka t ,  se r ta

dapat menjadi jembatan bagi siapapun yang haus akan ilmu 

d a n  p e n g e t a h u a n .       . 

 Mengingat derasanya arus perubahan zaman, 

adanya komunitas tersebut bertujuan untuk menggugah serta 

menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat di sekitar 

lokasi TBM. Koleksi buku yang dimiliki Panggon Sinau 

beraneka ragam; mulai dari buku anak-anak, sosial, agama, 

sains, sejarah, teknologi, dan lain sebagainya. Buku-buku 

tersebut perolehan dari berbagai donatur, Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia, dan Serikat Taman Pustaka 

(salah satu gerakan literasi oleh Muhammadiyah). Buku 

–buku    tersebut   dipinjamkan   kepada    anak-anak      dan 
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masyarakat; dengan langkah ini diharapkan dapat 

menggugah sedikit-demi sedikit minat literasi baca 

masyarakat.

 Selain  meminjamkan  buku,  ada  berbagai  

kegiatan rutin yang dilakukan. Seperti pada hari Jumat, 

PK IMM Al-Ghozali baik pimpinan maupun kader 

mengajar TPA untuk anak-anak di Masjid Al-Ikhlas 

setempat, mulai pukul 16.00 WIB sampai menjelang 

magrib. Tidak hanya itu, pada akhir tahun 2017 

Komunitas Panggon Sinau PK IMM Al-Ghozali 

bersama Pengurus Masyarakat membuat agenda Festival 

Waduk Cengklik. Agenda tersebut didukung oleh PSB-

PS UMS, Bupati Boyolali, 

dan UKP-PIP. Pada tahun 2018 bentuk festival diubah menjadi 

Guyub Bocah, dimana kegiatan tersebut anak-anak dari berbagai 

TBM berkumpul di TBM Panggon Sinau untuk bermain dan 

belajar di sekitar waduk; mulai dari membuat kincir 

anginKeberadaan TBM tidak hanya diperuntukan bagi anak-

anak, sering kali TBM digunakan untuk tempat berkumpul 

sehingga mampu meningkatkan budaya      kolektifitas   

masyarakat.   Pemerintah     juga menganggap bahwa TBM 

mampu mencerdaskan anak, membuat anak lebih kreatif, serta 

mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. 

 D a l a m  m e n g e l o l a  k o m u n i t a s  t e r s e b u t , 

Muhammadiyah senantiasa memberikan sumbangsih terhadap 

TBM Panggon Sinau; melalui IMM, PSB-PS UMS dan 

beberapa kali mengadakan pengajian disana yang di isi oleh 

pengurus Muhammadiyah. Hingga detik ini, berbagai kegiatan 

telah dilaksanakan oleh PK IMM Al-Ghozali di Panggon Sinau 

tersebut; mulai dari mengajar TPA, Nonton Film bareng, 

bermain dengan anak-anak, dan mengadakan bakti sosial. 

Saat ini Komunitas Panggon Sinau dipimpin oleh 

IMMawan Aris Purwanto, S.Psi. yang tengah melanjutkan 

pendidikannya di Magister Psikologi UMS. Beliau juga 

menuturkan, bahwa kedepannya Panggon Sinau akan tetap 

diarahkan pada gerakan sosial baru untuk mengembangkan 

potensi sosial budaya dan agama; dengan model pendekatan 

literasi masih menjadi alat interverensi utama pada harmonisasi 

manusia dan alam. Berbagai metode dan gagasan senantiasa 

dilakukan demi terwujudnya tujuan tersebut walaupun terdapat 

berbagai kendala. 

Menjadi akademisi merupakan hak bagi kader IMM, 

namun perjuangan ikatan bukan hanya sebatas duduk dalam 

bangku kuliah; masih banyak perjuangan dan proses 

pembelajaran  yang akan ditemukan di luar kampus. Teori 

memang penting dalam setiap mata kuliah; yang harus diingat 

ketika ada metode kuantitatif, maka ada pula metode kualitatif. 

Semua ilmu yang diperoleh seharusnya diterapkan dalam sendi 

kehidupan; tidak hanya berputar pada teori, tetapi perlu aksi 

nyata agar teori tersebut terbukti valid.

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, 

karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia“ – Nelson 

Mandela, bercerita, sampai kegiatan outbond
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terjaga keasriannya yang selaras menyatu dengan alam. 
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–buku    tersebut   dipinjamkan   kepada    anak-anak      dan 

ccKomunitas

masyarakat; dengan langkah ini diharapkan dapat 

menggugah sedikit-demi sedikit minat literasi baca 

masyarakat.

 Selain  meminjamkan  buku,  ada  berbagai  

kegiatan rutin yang dilakukan. Seperti pada hari Jumat, 

PK IMM Al-Ghozali baik pimpinan maupun kader 

mengajar TPA untuk anak-anak di Masjid Al-Ikhlas 

setempat, mulai pukul 16.00 WIB sampai menjelang 

magrib. Tidak hanya itu, pada akhir tahun 2017 

Komunitas Panggon Sinau PK IMM Al-Ghozali 

bersama Pengurus Masyarakat membuat agenda Festival 

Waduk Cengklik. Agenda tersebut didukung oleh PSB-

PS UMS, Bupati Boyolali, 

dan UKP-PIP. Pada tahun 2018 bentuk festival diubah menjadi 

Guyub Bocah, dimana kegiatan tersebut anak-anak dari berbagai 

TBM berkumpul di TBM Panggon Sinau untuk bermain dan 

belajar di sekitar waduk; mulai dari membuat kincir 

anginKeberadaan TBM tidak hanya diperuntukan bagi anak-

anak, sering kali TBM digunakan untuk tempat berkumpul 

sehingga mampu meningkatkan budaya      kolektifitas   

masyarakat.   Pemerintah     juga menganggap bahwa TBM 

mampu mencerdaskan anak, membuat anak lebih kreatif, serta 

mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. 

 D a l a m  m e n g e l o l a  k o m u n i t a s  t e r s e b u t , 

Muhammadiyah senantiasa memberikan sumbangsih terhadap 

TBM Panggon Sinau; melalui IMM, PSB-PS UMS dan 

beberapa kali mengadakan pengajian disana yang di isi oleh 

pengurus Muhammadiyah. Hingga detik ini, berbagai kegiatan 

telah dilaksanakan oleh PK IMM Al-Ghozali di Panggon Sinau 

tersebut; mulai dari mengajar TPA, Nonton Film bareng, 

bermain dengan anak-anak, dan mengadakan bakti sosial. 

Saat ini Komunitas Panggon Sinau dipimpin oleh 

IMMawan Aris Purwanto, S.Psi. yang tengah melanjutkan 

pendidikannya di Magister Psikologi UMS. Beliau juga 

menuturkan, bahwa kedepannya Panggon Sinau akan tetap 

diarahkan pada gerakan sosial baru untuk mengembangkan 

potensi sosial budaya dan agama; dengan model pendekatan 

literasi masih menjadi alat interverensi utama pada harmonisasi 

manusia dan alam. Berbagai metode dan gagasan senantiasa 

dilakukan demi terwujudnya tujuan tersebut walaupun terdapat 

berbagai kendala. 

Menjadi akademisi merupakan hak bagi kader IMM, 

namun perjuangan ikatan bukan hanya sebatas duduk dalam 

bangku kuliah; masih banyak perjuangan dan proses 

pembelajaran  yang akan ditemukan di luar kampus. Teori 

memang penting dalam setiap mata kuliah; yang harus diingat 

ketika ada metode kuantitatif, maka ada pula metode kualitatif. 

Semua ilmu yang diperoleh seharusnya diterapkan dalam sendi 

kehidupan; tidak hanya berputar pada teori, tetapi perlu aksi 

nyata agar teori tersebut terbukti valid.

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, 
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STIGMA NEGATIF ISLAM DI DUNIA BARAT 

Oleh: IMMawan Fadlan Hussein Al-Utsman

cWawasan

 Sebagaimana yang kita ketahui dalam dunia 

barat memang tergolong lebih maju, dan dunia Islam 

cenderung tertinggal dari mereka. Stigma negatif  yang 

disematkan pada Islam sebenarnya dapat dilihat dari 

berbagai propaganda yang dilakukan oleh orang-

orang barat. Saya akan menyebutnya sebagai 

propaganda “hollywood”. Ribuan film hollywood 

mendeskripsikan orang arab sebagai musuh utama 

Iran, yang merupakan negara yang paling disebut 

sebagai teroris. 

Kita tahu bahwa orang arab identik dengan 

muslim, karena Nabi Muhammad merupakan nabi 

yang berasal dari Bangsa Arab, dan dari Bangsa Arab 

lah agama Islam mulai menyebar. Selain Rusia, Bangsa 

Arab selalu dianggap menjadi tokoh yang jahat, teroris 

terbelakang, dan stigma ini melekat di dalam 

masyarakat dunia barat. Dijelaskan dalam film 

dokumentasi Reel Bed Arab Reel Bad Arab; Hollywood 

melabeli umat muslim yang dikaitkan dengan orang 

arab sebagai agama fanatik yang brutal, tak 

berperasaan, tidak berada, dan budaya yang gila. 

Menurut, ada 4 stereotipe dalam menggambarkan 

orang muslim dalam film-film hollywood pasca peristiwa 

9/11 yaitu: a) sangat kaya, b) maniak seks, c) barbar 

dan kasar, dan d) mereka yang bersenang-senang 

dalam aksi terorisme. Hal ini menyebabkan apa yang 

akan disebut sebagai islamophobia.
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 Islamophobia adalah ketakutan berlebih pada 

segala sesuatu tentang Islam dan pengikutnya. Orang-

orang yang berpaham islamophobia memiliki 

kesalahan persepsi tentang Islam, berprasangka buruk 

terhadap pengikutnya, dan berpendapat buruk 

mengenai agama Islam. Sebenarnya sejak dahulu 

negara barat yang mayoritas beragama Kristen 

memiliki perseteruan berabad-abad dengan Khilafah 

Islam dalam perang salib, karena tokoh pahlawan 

mereka diambil dalam perang salib seperti Richard the 

Lion; yang menempatkan muslim sebagai musuh 

utama. Perlu diketahui, perang salib merupakan perang 

atas dasar agama yang memperebutkan Yerussalem. 

Menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), Ibnu Nadzir; bahwa budaya negara 

barat itu dipengaruhi dengan nilai-nilai Kristen, hal ini 

sedikit banyak mempengaruhi persepsi  masyarakat 

barat  terhadap Islam dan penganutnya.

Per is t iwa 9/11 mer upakan per is t iwa 

penyerangan teroris terhadap gedung World Trade 

Center (WTC) yang membuat dunia barat, khususnya 

Amerika sangat terpukul. Akibat serangan itu, 

beberapa tudingan diarahkan pada Islam dikarenakan 

pelakunya adalah Al-Qaeda. Selanjutnya hal ini 

membuat Amerika menginvasi Afghanistan atas dasar 

mengejar dalang peristiwa 9/11 yaitu Osama Bin 

Laden; yang menyebabkan ribuan muslim Afghanistan 

meninggal dan jutaan mengungsi. Setelah peritiwa ini, 

negara barat mulai mengasosiasikan Islam sebagai 

teroris.

Efek islamophobia, kita masih ingat insiden 

Egg Boy, Will Connoly; yang memecahkan telor di 

kepala Senator Australia, Fraser Anning; yang 

menyalahkan Islam sebagai penyebab penembakan 

Masjid Chistchurch di Islandia. Anning menyatakan 

bahwa pertumpahan darah di jalanan Islandia 

disebabkan kesalahan program imigrasi yang membuat 

banyak imigran datang ke Islandia. Selanjutnya dia 

menyatakan bahwa saat ini muslim menjadi korban 

karena biasanya merekalah pelakunya dan membunuh 

orang atas dasar agama (The Citizen 15/3), yang 

dimuat ulang dalam  . Pandangan buruk yang ada 

disematkan pada Islam membuat banyak muslim 

mendapatkan banyak diskriminasi dan menjadi objek 

kekerasan. Terutama pada wanita muslimah yang 

berkerudung, seringkali menjadi sasaran utama 

pelecehan dengan dilepaskan kerudung secara paksa, 

pemecatan pegawai yang beragama Islam, dan di 

beberapa tempat orang muslim diperlakukan sebagai 

penjahat.

Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan 

terhadap muslim lebih banyak dan angka islamophobia 

lebih rendah daripada sebelumnya. Banyak orang barat 

yang mulai menerima dan merasa empati dengan 

muslim. Pada Tahun 2015, Mark Zuckerberg dengan 

lantang dan bangga mengatakan menentang kebencian 

anti Islam . Saya sebagai penulis sangat berterima kasih 

pada peran Mark Elliot Zuckerberg, dia memblokir 

segala sesuatu yang bersifat islamophobia dan 

kebencian terhadap Islam melalui platform miliknya 

yaitu Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sekarang, 

apakah kita bisa melakukan hal yang lebih dari 

seseorang yang dibesarkan secara Yahudi?

Apa itu Islamophobia? 

Propaganda Hollywood 
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Oleh: IMMawan Fadlan Hussein Al-Utsman

cWawasan
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mendeskripsikan orang arab sebagai musuh utama 

Iran, yang merupakan negara yang paling disebut 

sebagai teroris. 
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muslim, karena Nabi Muhammad merupakan nabi 

yang berasal dari Bangsa Arab, dan dari Bangsa Arab 

lah agama Islam mulai menyebar. Selain Rusia, Bangsa 

Arab selalu dianggap menjadi tokoh yang jahat, teroris 

terbelakang, dan stigma ini melekat di dalam 

masyarakat dunia barat. Dijelaskan dalam film 

dokumentasi Reel Bed Arab Reel Bad Arab; Hollywood 

melabeli umat muslim yang dikaitkan dengan orang 

arab sebagai agama fanatik yang brutal, tak 

berperasaan, tidak berada, dan budaya yang gila. 

Menurut, ada 4 stereotipe dalam menggambarkan 

orang muslim dalam film-film hollywood pasca peristiwa 

9/11 yaitu: a) sangat kaya, b) maniak seks, c) barbar 

dan kasar, dan d) mereka yang bersenang-senang 

dalam aksi terorisme. Hal ini menyebabkan apa yang 

akan disebut sebagai islamophobia.

cc Wawasan

 Islamophobia adalah ketakutan berlebih pada 

segala sesuatu tentang Islam dan pengikutnya. Orang-

orang yang berpaham islamophobia memiliki 

kesalahan persepsi tentang Islam, berprasangka buruk 

terhadap pengikutnya, dan berpendapat buruk 

mengenai agama Islam. Sebenarnya sejak dahulu 

negara barat yang mayoritas beragama Kristen 

memiliki perseteruan berabad-abad dengan Khilafah 

Islam dalam perang salib, karena tokoh pahlawan 

mereka diambil dalam perang salib seperti Richard the 

Lion; yang menempatkan muslim sebagai musuh 

utama. Perlu diketahui, perang salib merupakan perang 

atas dasar agama yang memperebutkan Yerussalem. 

Menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), Ibnu Nadzir; bahwa budaya negara 

barat itu dipengaruhi dengan nilai-nilai Kristen, hal ini 

sedikit banyak mempengaruhi persepsi  masyarakat 

barat  terhadap Islam dan penganutnya.

Per is t iwa 9/11 mer upakan per is t iwa 

penyerangan teroris terhadap gedung World Trade 

Center (WTC) yang membuat dunia barat, khususnya 

Amerika sangat terpukul. Akibat serangan itu, 

beberapa tudingan diarahkan pada Islam dikarenakan 

pelakunya adalah Al-Qaeda. Selanjutnya hal ini 

membuat Amerika menginvasi Afghanistan atas dasar 

mengejar dalang peristiwa 9/11 yaitu Osama Bin 

Laden; yang menyebabkan ribuan muslim Afghanistan 

meninggal dan jutaan mengungsi. Setelah peritiwa ini, 

negara barat mulai mengasosiasikan Islam sebagai 

teroris.

Efek islamophobia, kita masih ingat insiden 

Egg Boy, Will Connoly; yang memecahkan telor di 

kepala Senator Australia, Fraser Anning; yang 

menyalahkan Islam sebagai penyebab penembakan 

Masjid Chistchurch di Islandia. Anning menyatakan 

bahwa pertumpahan darah di jalanan Islandia 

disebabkan kesalahan program imigrasi yang membuat 

banyak imigran datang ke Islandia. Selanjutnya dia 

menyatakan bahwa saat ini muslim menjadi korban 

karena biasanya merekalah pelakunya dan membunuh 

orang atas dasar agama (The Citizen 15/3), yang 

dimuat ulang dalam  . Pandangan buruk yang ada 

disematkan pada Islam membuat banyak muslim 

mendapatkan banyak diskriminasi dan menjadi objek 

kekerasan. Terutama pada wanita muslimah yang 

berkerudung, seringkali menjadi sasaran utama 

pelecehan dengan dilepaskan kerudung secara paksa, 

pemecatan pegawai yang beragama Islam, dan di 

beberapa tempat orang muslim diperlakukan sebagai 

penjahat.

Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan 

terhadap muslim lebih banyak dan angka islamophobia 

lebih rendah daripada sebelumnya. Banyak orang barat 

yang mulai menerima dan merasa empati dengan 

muslim. Pada Tahun 2015, Mark Zuckerberg dengan 

lantang dan bangga mengatakan menentang kebencian 

anti Islam . Saya sebagai penulis sangat berterima kasih 

pada peran Mark Elliot Zuckerberg, dia memblokir 

segala sesuatu yang bersifat islamophobia dan 

kebencian terhadap Islam melalui platform miliknya 

yaitu Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sekarang, 

apakah kita bisa melakukan hal yang lebih dari 

seseorang yang dibesarkan secara Yahudi?

Apa itu Islamophobia? 

Propaganda Hollywood 

Foto: Google.com
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BERDAKWAH MELALUI 
MEDIA

Oleh: IMMawati Mutmainnah Khaerah

cMotivasi

ama media sudah sangat digemari oleh 
masyarakat pada umumnya, dengan 
mengikuti perkembangan perkembangan 

zaman yang memberikan pengaruh signifikan dalam 
segala BENTUK bidang. Ajaran agama Islam 
sebagai pembawa rahmah bagi seluruh alam semesta 
tentunya mengikuti alur dalam perkembangan 
zaman. Dengan perkembangan itu menghasilkan 
banyak medium yang dapat dijadikan media 
informasi maupun penyebaran ajaran Islam  melaui 
media dakwah berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.
    Media-Media yang dapat digunakan antara lain; 
media cetak sebagai media informasi, yang dapat 
dijadikan salah satu alat untuk memberikan 
pemahaman keagamaan atau ajaran Islam terhadap 
masyarakat luas. Karena media tersebut menjadi 
sarana yang sangat mudah diakses di kalangan 
masyarakat saat ini. Seiring berputarnya waktu, 
dapat melahirkan Cendekiawan Muslim dan 
Pendakwah yang  menyebarkan pemikirannya 
melalui media tentang religiusitas ayat-ayat Al-
Qur'an.
     Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist terkadang 
muncul dalam media menjadi bahan tulisan yang 
terkait dengan isu-isu keagamaan, ataupun kajian 
islami. Namun hal ini tidak lantas menjadikan 
m a s y a r a k a t  m e m p e r o l e h  p e m a h a m a n 
komprehensif  terkait ajaran agama islam. Tema 
yang diambil menjadi salah satu “motivasi religius” 
yang menjadi alat dakwah untuk menginspirasi dan 
mengapreasiasi ajaran Islam.  

 Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl:125, Allah 
SWT berfirman, yang artinya:

“Ajaklah manusia ke jalan Tuhan-mu dengan “hikmah” 
dan nasihat yang baik dan debatlah mereka dengan cara 
terbaik. Sesungguhnya Tuhanmulah yang lebih mengetahui 
tentang siapa yang tersesat dari jalanNya. Dan dialah yang 
lebih mengetahui tentang orang-orang yang dapat petunjuk.” 
(QS.Al-Nahl [16] : 125)

 Melalui ayat ini, Allah SWT memerintahkan 
kita untuk senantiasa mengajak ortang lain kejalan 
Tuhan atau mengikuti apa yang dianggap benar dan 
baik. Salah satu syiar atau dakwah islamiyah di jaman 
modern seperti saat ini yaitu dengan metode 
berdakwah melalui media.

Menyeru kebaikan dalam berdakwah 
melalui media-media sosial kini bisa melalui cara 
yang beragam, misalnya dengan berbagai ilustrasi 
gambar, audio, dan lain sebagainya. Dimana dapat 
diakses dan dilihat dimana pun, seperti halnya di 
media sosial  whatshap, youtube, istagram, dan facebook. 
Dengan pemanfaatan media sosial tersebut, apa 
yang terkandung di dalam Al-Qur'an juga akan 
tersampaikan dengan cepat dalam rangka 
menyerukan kebaikan-kebaikan ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran:104, 
Allah SWT berfirman, yang artinya:

 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuru kepada yang ma'ruf  
dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang 
yang beruntung.”(Ali-Imran[3]:104) 

c Komik

N

CendekiA  |  Edisi Mei 2020CendekiA  |  Edisi Mei 2020 4948

Foto: Google.com



 

BERDAKWAH MELALUI 
MEDIA

Oleh: IMMawati Mutmainnah Khaerah

cMotivasi

ama media sudah sangat digemari oleh 
masyarakat pada umumnya, dengan 
mengikuti perkembangan perkembangan 

zaman yang memberikan pengaruh signifikan dalam 
segala BENTUK bidang. Ajaran agama Islam 
sebagai pembawa rahmah bagi seluruh alam semesta 
tentunya mengikuti alur dalam perkembangan 
zaman. Dengan perkembangan itu menghasilkan 
banyak medium yang dapat dijadikan media 
informasi maupun penyebaran ajaran Islam  melaui 
media dakwah berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.
    Media-Media yang dapat digunakan antara lain; 
media cetak sebagai media informasi, yang dapat 
dijadikan salah satu alat untuk memberikan 
pemahaman keagamaan atau ajaran Islam terhadap 
masyarakat luas. Karena media tersebut menjadi 
sarana yang sangat mudah diakses di kalangan 
masyarakat saat ini. Seiring berputarnya waktu, 
dapat melahirkan Cendekiawan Muslim dan 
Pendakwah yang  menyebarkan pemikirannya 
melalui media tentang religiusitas ayat-ayat Al-
Qur'an.
     Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist terkadang 
muncul dalam media menjadi bahan tulisan yang 
terkait dengan isu-isu keagamaan, ataupun kajian 
islami. Namun hal ini tidak lantas menjadikan 
m a s y a r a k a t  m e m p e r o l e h  p e m a h a m a n 
komprehensif  terkait ajaran agama islam. Tema 
yang diambil menjadi salah satu “motivasi religius” 
yang menjadi alat dakwah untuk menginspirasi dan 
mengapreasiasi ajaran Islam.  

 Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl:125, Allah 
SWT berfirman, yang artinya:

“Ajaklah manusia ke jalan Tuhan-mu dengan “hikmah” 
dan nasihat yang baik dan debatlah mereka dengan cara 
terbaik. Sesungguhnya Tuhanmulah yang lebih mengetahui 
tentang siapa yang tersesat dari jalanNya. Dan dialah yang 
lebih mengetahui tentang orang-orang yang dapat petunjuk.” 
(QS.Al-Nahl [16] : 125)

 Melalui ayat ini, Allah SWT memerintahkan 
kita untuk senantiasa mengajak ortang lain kejalan 
Tuhan atau mengikuti apa yang dianggap benar dan 
baik. Salah satu syiar atau dakwah islamiyah di jaman 
modern seperti saat ini yaitu dengan metode 
berdakwah melalui media.

Menyeru kebaikan dalam berdakwah 
melalui media-media sosial kini bisa melalui cara 
yang beragam, misalnya dengan berbagai ilustrasi 
gambar, audio, dan lain sebagainya. Dimana dapat 
diakses dan dilihat dimana pun, seperti halnya di 
media sosial  whatshap, youtube, istagram, dan facebook. 
Dengan pemanfaatan media sosial tersebut, apa 
yang terkandung di dalam Al-Qur'an juga akan 
tersampaikan dengan cepat dalam rangka 
menyerukan kebaikan-kebaikan ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran:104, 
Allah SWT berfirman, yang artinya:

 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuru kepada yang ma'ruf  
dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang 
yang beruntung.”(Ali-Imran[3]:104) 

c Komik

N

CendekiA  |  Edisi Mei 2020CendekiA  |  Edisi Mei 2020 4948

Foto: Google.com



CendekiA  |  Edisi Mei 202050

Pimpinan Redaksi

Redaktur Pelaksana

IlustratorLayouter

Reporter

IMMawati Azzah Juharida

IMMawan M.Hendrawan S.

IMMawati Maysali S.

IMMawan Abdillah Rais

IMMawan Muhammad Rifai IMMawati Vina Devi K.

IMMawati Denny W. M. J.

IMMawan Fadlan Hussein A.

IMMawan M. Alif  Mujahid

IMMawati Ervina Chandra W. IMMawan M. Taufiq Hassan

IMMawati Mutmainnah K.

Santun dalam Kata
Unggul dalam 

Intelektual



CendekiA  |  Edisi Mei 202050

Pimpinan Redaksi

Redaktur Pelaksana

IlustratorLayouter

Reporter

IMMawati Azzah Juharida

IMMawan M.Hendrawan S.

IMMawati Maysali S.

IMMawan Abdillah Rais

IMMawan Muhammad Rifai IMMawati Vina Devi K.

IMMawati Denny W. M. J.

IMMawan Fadlan Hussein A.

IMMawan M. Alif  Mujahid

IMMawati Ervina Chandra W. IMMawan M. Taufiq Hassan

IMMawati Mutmainnah K.

Santun dalam Kata
Unggul dalam 

Intelektual



Diterbitkan Lembaga Pers Mahasiswa Cendekia 
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
Cabang Kota Surakarta 

1

1
2

2

33

4
4

5

5

6
7

8

9

10
11 12

6

6

7

7

8
89 9

10
10

11

11 12

12


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54

