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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PENGURUS CABANG  

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA  
PURWOKERTO 

MASA KHIDMAT 2010-2011 
 

Bismilahirrohmanirrohim, 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 

A. PENDAHULUAN 
 
Pemenang sejati adalah orang yang mampu berfikir positif disetiap momen yang akan, 
sedang, dan telah dihadapinya. Karena sesungguhnya didalam positifisme itu dia 
mampu memenangkan dirinya sendiri setelah berjuang memenagkan orang lain. 
 
Sebuah intisari dari saduran hadis Nabi tentang berperang melawan hawa nafsu, 
semoga memantapkan sahabat-sahabati dalam berkarya untuk Nusa, Bangsa dan 
Agama, tak lain melalui PMII tercinta. 
 
Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
beserta jajarannya. 
Yang kami hormati Majelis Pembina Cabang PC PMII Purwokerto. 
Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Kordinator Cabang PMII Jawa Tengah beserta 
jajarannya. 
Yang kami hormati sahabat-sahabati anggota, kader dan alumni PMII Purwokerto. 
Yang kami hormati seluruh tamu undangan dan peserta Konferensi Cabang XXX PC.PMII 
Purwokerto. 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk 
rasa syukur kita yang sederhana atas segala rakhmat-Nya. Shalawat dan salam marilah 
kita panjatkan kepada imam kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita tergolong umatnya 
yang beruntung baik di dunia maupun akhirat. Amin 
   
Sahabat-sahabati yang kami hormati 
 
Konferensi Cabang XXIX PMII Purwokerto pada tanggal 17-19 Juli 2010 di Gedung NU 
Kab. Banyumas merupakan bentuk amanah sahabat-sahabati yang harus dilaksanakan 
secara bersama-sama oleh seluruh warga pergerakan, khususnya bagi pengurus 
selanjutnya yaitu PC PMII purwokerto masa khidmat 2010-2011. 
 
Oleh karena itu sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diamanahkan, kami 
merumuskan beberapa hal yang bisa menjadi rujukan dalam melakukan proses 
kaderisasi. Diantaranya adalah dengan melakukan pemetaan kader baik secara 
geografis ataupun latar belakang. Dengan harapan mampu memberikan yang terbaik. 
Adapun bentuknya adalah melalui program kerja kepengurusan berdasarkan hasil pleno 
dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi pengurus sebelumnya, rekomendasi Konferensi 
Cabang XXVIII serta alumni. 
 
Selain itu kita juga mencoba melakukan pendekatan kepada institusi pemerintahan, 
ORMAS dan ORNOP yang lain dengan tujuan untuk mengikat hubungan lebih dalam 
supaya PMII Purwokerto semakin diakui keberadaan dan eksistensinya. 
 
Sahabat-sahabati yang berbahagia 
 
Itulah sekelumit gambaran usaha Kepengurusan Cabang dalam mewujudkan visi misi 
PMII, adapun lebih jelasnya akan di paparkan secara langsung. Dan akhirnya kami 
sampaikan terima kasih atas segala bentuk partisipasi sahabat-sahabati dalam rangka 
mendukung kinerja kami. Permohonan maaf tak lupa kami sampaikan atas segala 
kekurangan dan kesalahan selama mengemban amanah ini. 
 
Berikut ini akan kami paparkan secara umum kondisi PMII cabang Purwokerto selama 
periode kepengurusan 2010-2011. 
 
 



B. KONDISI INTERNAL 
 
Berbicara kondisi internal maka tak jauh dari kondisi kaderisasi dalam PMII. Dalam 
sistem kaderisasi PMII khususnya di Purwokerto, dikenal tiga tahapan proses yakni 
produksi (merekrut-mendidik/ melatih), distribusi (membagi-penyebaran gerakan) dan 
kontestasi (persaingan-bertahan/ menyerang). 
 
Selama perjalanan kepengurusan PC PMII Purwokerto XXIX, terdapat beberapa hal yang 
dapat kita amati dan kemudian untuk kita evaluasi prosesnya. Diantaranya; 
 
1. Sistem Pengkaderan 

PMII sebagai organisasi pengkaderan secara menyeluruh mampu mendidik dan 
melatih anggota dan kadernya untuk dapat bergerak sesuai dengan tujuan dasar 
organisasi. Yakni mampu menjadi kader yang ulul albab, dapat menempatkan diri 
disetiap lini. Bukan hanya politik, namun ekonomi, seni, budaya, sosial, dan 
lainnya. 
 
Nyaris, atau bahkan setengah penuh PMII di cap sebagai organisasi politik karena 
sering terlihat beraktifitas dengan orang-orang politik. Walhasil “mereka” yang 
tidak suka dengan politik seolah lari dan bahkan ikut mendeskriminasi organisasinya 
sendiri. Aneh, tapi itulah realitanya. Ditengah keterpurukan, bukannya menjadi 
penerang malah justru menambah keterpurukan. Perencanaan bunuh diri masal. 
 
Namun mereka yang mampu bertahan, di jalurnya justru malah menyelamatkan 
roda pengkaderan. Mereka yang menggeluti dunia politik tetap pada pembelajaran 
politiknya, begitu juga dengan yang non politik. Keadaan tersebut menjadi warna 
yang menarik dalam pengkaderan. 
Artinya, pendidikan yang disajikan oleh PMII tidak harus menjadi harga mutlak, 
namun juga dapat menjadi referensi yang kemudian mengukur tingkat ketajaman 
análisis dan gerakan pengkaderan. Mereka yang kritis dan dinamis adalah bagian 
dari keberhasilan kaderisasi. 
 
Sitem pengkaderan yang diterapkan di Purwokerto adalah mulai dari produksi-
distribusi-kontestasi. Sistem ini merujuk pada sistem kaderisasi formal-informal-
nonformal dengan penyesuaian potensi dan lingkungannya. 
 

2. Internal Kepengurusan 
Kepengurusan merupakan badan penggerak roda organisasi, kepengurusan yang 
kompak dan solid akan menghasilkan kinerja yang maksimal. Ada beberapa hal yang 
dapat kita amati bersama dalam menelaah aspek kepengurusan di PMII diantaranya: 
a. Komunikasi 

Merupakan hal yang sangat vital dalam berorganisasi, ia dapat menjadi penguat 
dan sekaligus penghancur organisasi. Masalah komunikasi merupakan masalah 
klasik yang menjadi warisan turun temurun. Namun bukan berarti kita akan 
terus mewarisi atau bahkan menghilangkannya. Yang dapat kita upayakan 
adalah meminimalisir masalah tersebut. 
 
Usaha untuk meminimalisir masalah komunikasi dapat memanfaatkan media 
formal maupun nonformal. Surat-menyurat atau melalui media seluser maupun 
internet. Namun agaknya dua hal terahir masih dianggap tabu dan rancu. Wal 
hasil, masalah komunikasi menjadi masalah disintegrasi. 
 
Selain itu, komunikasi juga dapat dilakukan secara langsung baik melalui 
kunjungan kegiatan, maupun kunjungan persahabatan. Baik ke tempat 
kegiatan, sekretariat, tempat pertemuan, maupun home stay. 
 

b. Regenerasi 
Regenerasi baik kepengurusan merupakan upaya kaderisasi internal tingkat 
lanjut. Hal tersebut mampu memberi wawasan bagi kepengurusan baru yang 
siap menjalankan roda organisasi. Kepengurusan baru yang lebih baik dari 
sebelumnya merupakan keberhasilan suatu pengkaderan. Baik itu dilakukan 
secara langsung maupun tidak langsung. Proses regenerasi yang dimaksud 
adalah pengawalan dari kepengurusan lama dan menyiapkan kepengurusan yang 
baru untuk menjadi lebih baik. 



c. Dukungan SDM 
Dukungan sumber daya manusia sebagai hal wajib dalam berorganisasi bukan 
hanya dibutuhkan dalam internalisasi kepengurusan, melainkan dibutuhkan pula 
dari luar kepengurusan. Baik itu berupa support, motifasi, materi, dan lainnya 
yang bersifat kontruktif, tidak termasuk destruktif. Karena belakangan ini, 
dukungan yang bersifat destruktif lebih mudah dicerna oleh awam dibandingkan 
dukungan konstruktifnya. Hal tersebut tentunya akan teramat sangat 
menghambat sekali dalam proses berorganisasi yang baik dan benar. Kita perlu 
jeli dalam membaca hal tersebut. Agar kita tidak terjebak di jalan yang kurang 
benar. 

 
C. KONDISI EKSTERNAL 

 
PMII sebagai organisasi mahasiswa Indonesia tidak hanya membaca realita Indonesia 
saja. Namun belajar membaca kondisi Internasional hingga lingkungan sekitar. Jika kita 
ketahui sampai saat ini, Jepang-Inggris-Belanda-jerman dan beberapa negara Eropa 
lainnya mempunyai teknologi mutahir dan produk-produk industrinya mampu 
menguasai dunia; China dan India berhasil mengangkat perekonomiannya sehingga 
mampu menjadi basis ekonomi dunia; Amerika masih sebagai negara adi kuasa 
meskipun belakangan ini terjadi crisis yang sangat berat; Arab dan beberapa negara 
Timur tengah menjadi kiblat stabilitas ekonomi; dan beberapa negara besar lainnya 
yang mampu menjadi pengaruh dalam konstelasi global. Namun jika kita lihat 
Indonesia, … apa yang kita miliki??? 
 
Untungnya Indonesia masih punya semangat kebersamaan, semangat persahabatan, dan 
semangat kekeluargaan yang meskipun sangat sulit untuk ditemukan namun kendatinya 
masih menjadi sumbu kebanggaan negara. Tanah air sudah terbeli oleh bangsa asing, 
pemerintahan menjadi kaki tangan asing, industrialisasi dimonopoli bangsa asing, 
dimanakah kekayaan Indonesia yang sering kita banggakan? Bahkan belakangan ini seni 
dan budaya asli pun menjadi perebutan negara tetangga. 
 
Bersyukurlah Indonesia masih punya PMII, yang anggota dan alumninya masih mau 
memikirkan Indonesia, menjadi bagian penggerak generasi bangsa, berdinamika dengan 
sejawatnya untuk kebangkitan, untuk masa depan. Salah satunya bermula dari kader-
kader PMII Purwokerto, yang dewasa ini sedang ditempa dan diasah untuk menjadi 
bagian dari kebanggan Indonesia. Meskipun dari hal terkecil dan lingkungan yang kecil. 
 
Melatih responsibilitas individu terhadap sosial, bermula dari hubungan pertemanan, 
organisasi, LSM, OKP, ORMAS, Pemerintahan, serta tak lupa para alumni yang 
senantiasa membimbing kita dan mengajari kita akan masa depan. Dimana masa untuk 
bertahan dari lawan, maupun menyerang, belajar untuk membaur, tetapi tidak untuk 
kabur. Menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Dan belajar bangga untuk 
diri tanpa sombong, serta bangga untuk lingkungan sekitar tanpa fanatisme. 
 

D. STRUKTUR PC PMII PURWOKERTO MASA KHIDMAT 2010-2011 
 

Kepengurusan PC PMII masa khidmat 2010-2011 disusun dan dirumuskan melalui 
formatur yang dibentuk berdasarkan keputusan KONFERCAB XXIX. Tim formatur 
tersebut melakukan beberapa pertemuan untuk membahas matang tentang 
rekomendasi kepengurusan dari setiap komisariat. Sementara komisariat yang masih 
aktif yaitu komisariat Walisongo (STAIN Purwokerto), Soedirman (UNSOED), dan 
Dukuhwaluh (UMP). 
 
Berdasarkan SK PB PMII Nomor: 505.PB.XVII.01.265.A-I.08.2010 
 
MAJELIS PEMBINA CABANG 
Ketua : KH. Ahbib Mukti 
Sekertaris : Dr. Ahmad Lutfi Hamidi, M.Ag. 
Anggota : Laeli Nasution, M.H. 

Ahmad Rofik, S.Sos 
Abdurrohim Hasan Taftazani 
Habib Ahmad 
Abdul Hakam Aqsho 

 



BADAN PENGURUS HARIAN 
Ketua Umum : Mugi Prastia 
Ketua I  : Mukhammad Aqil Muzakki 
Ketua II  : Muhammad Adnan Asegaf 
Ketua III  : Siti Nurmahyati 
Sekertaris Umum : Haris Miftachu Rochman 
Sekertaris I : Miko Veriyadi 
Sekertaris II : Isro Suwanto 
Sekertaris III : Chilyatul Millah 
Bendahara Umum : Helmi Muhammad 
Bendahara  : Dyah Purwitasari 
 
DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 
Departemen Pendidikan dan Pengkaderan 
Koordinator : Yudi Pramono 
Anggota  : Uji Waluyo 
Departemen Pemberdayaan Skill 
Koordinator : Imam Amrulloh 
Anggota  : Sodikin 
Departemen Penelitian 
Koordinator : Karimatul Khasanah 
Anggota  : Arif Mudakir 
 
Departemen Advokasi Kebijakan Publik 
Koordinator : Tobroni 
Anggota  : Saeful Aziz 
 
Departemen Jaringan Sosial 
Koordinator : Heri Kurniawan 
Anggota  : Syarif Hidayatulloh 
 
Departemen Kajian Islam 
Koordinator : Nurul Huda 
Anggota  : Muhammad Bisri 
 
Departemen Gender 
Koordinator : Umi Fahidatul Ummatun Nawiroh 
Anggota  : Niken Widyastuti 
 

E. VISI DAN MISI PC PMII PURWOKERTO 
 
Sebuah organisasi akan berhasil manakala memiliki visi misi yang jelas, untuk itulah PC 
PMII purwokerto masa khidmat 2010-2011 merumuskan Visi Misi sebagai berikut: 
 
Visi 
Membuat PMII lebih diakui dan membumi 
 
Misi 
1. Mengadakan pelatihan atau kegitan yang sesuai dengan kompetensi kader 
2. Mempererat hubungan silaturahmi antar kader 
3. Memperluas jaringan persekawanan baik dengan institusi pemerintahan ataupun 

organ serta cabang lain. 
 

F. PROGRAM KERJA PC PMII PURWOKERTO 
 
1. Departemen Pendidikan Dan Pengkaderan 

Diskusi Publik Setiap Rabu (Tri Wulan) 

Sekolah Kader Cabang Setiap Jum’at (3 Bulan) 

PKL Juli 2011 

Short Course Cadre Oktober 2011 

Pembuatan Modul Kaderisasi Januari 2011 

 
 
 



2. Departemen Pemberdayaan Skill 

Diklat Enterpreneur Hari Koperasi 

Diklat Jurnalistik Maret 2011 

TOF April 2011 

 
3. Departemen Penelitian 

Bedah Ad/ ART November 2010 

Lomba Penulisan Feature Februari 2011 

Membuat Jurnal/ Buku Sejarah PMII Purwokerto Januari 2011 

 
4. Departemen Advokasi Kebijakan Publik 

Diklat dan Pendampingan Pupuk Organik Nov- Januari 2011 

Peringatan PHBN Kondisional 

Advokasi Masyarakat Kondisional 

 
5. Departemen Jaringan Sosial 

Seminar Advokasi TKI Hari Buruh 

Advokasi PKL dan Parkir Kondisional 

Advokasi Wacana dan Media November 2010 

 
6. Departemen Kajian Islam 

Kajian Keagamaan Kamis M2 setiap Bulan 

Peringatan PHBI Kondisional 

 
7. Departemen Gender 

Seminar Gender 21 April 2011 

Diskusi Tematik Minggu M3 setiap Bulan 

 
G. REALISASI PROGRAM KERJA 

 
1. Departemen Pendidikan Dan Pengkaderan 

Dari beberapa prorgam kerja yang telah dirumuskan, berikut ini resume perjalanan 
departemen pendidikan dan pengkaderan diantaranya: 
 
a. Diskusi Publik 

Diskusi yang menjadi bagian dari program kerja cabang tidak berjalan seperti 
yang direncanakan. Untuk waktu yang tadinya dilaksanakan triwulanan dalam 
bentuk kegiatan besar dengan mendatangkan pemateri-pemateri pilihan 
berubah menjadi diskusi dalam kelompok kecil yang sederhana. Disajikan dalam 
bentuk diskusi temporer dan insidental. Salah satunya diskusi tentang 
pendidikan dan buruh secara berkala bersama kelompok Cipayung. Diskusi 
tersebut dilaksanakan selama April-Mei 2011 dengan penempatan bergiliran dari 
sekre PMII, GMNI, PKMRI, dan HMI. 
 

b. Sekolah Kader Cabang (SKC) 
Sekolah kader cabang bertujuan menyiapkan kader-kader PMII dalam distribusi 
kader termasuk kepengurusan dalam berorganisasi. Program ini baru pernah 
diselenggarakan di PMII Purwokerto sehingga masih perlu pembenahan, baik 
kurikulum, pemateri maupun model pembelajarannya. Kegiatan ini berjalan 
beberapa kali pertemuan di bulan November – Februari dengan pembicara 
Ketua I, Ketum PC, sahabat Ismail Marzuki, sahabat Turhamun, sahabat Mahbub 
Zaki, sahabat Ahmad Abdillah. 
 

c. Pelatihan Kader Lanjut 
Secara teknis kegiatan ini tidak terlaksana. Namun upaya terus kami lakukan 
meskipun hanya sebatas konsep dan kelengkapan administrasinya. Sehingga 
dalam rangka kaderisasi tingkat lanjut kami hanya mampu mendelegasikan 
sahabat Firmansyah untuk mengikuti PKL yang diselenggarakan PKC Jateng di 
Wonosobo. Artinya, hanya ada satu penambahan status kader Mujtahid di PC 
PMII Purwokerto. 
 
 
 



d. Short Coure Cadre 
Rencana semula penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagaimana bentuk 
pelatihan seperti yang lainnya. Namun dikarenakan banyak hal sehingga 
kegiatan ini beralih menjadi pendampingan langsung pada kader-kader tertentu 
dan diforum-forum tertentu. Seperti pelatihan administrasi organisasi, 
manajemen konflik, strategi penguasaan fórum, teknik lobbying, dan beberapa 
materi lainnya yang dikemas secara terpisah dan disesuaikan dengan kebutuhan 
kader. Materi-materi tersebut disampaikan oleh Ketum, Sekum, dan Ketua I, 
sesuai porsinya. Baik dalam bentuk sharing, diskusi, maupun pelatihan secara 
nonformal pada anggota, kader, dan pengurus organisasi. 
 

e. Pembuatan Modul Kaderisasi 
Modul kaderisasi belum bisa dibukukan dikarenakan masih dalam bentuk konsep 
blue print. Pembuatan modul tersebut masih perlu dikaji ulang mengingat 
kondisi kaderisasi yang heterogen di setiap generasinya. 
 

2. Departemen Pemberdayaan Skill 
a. Diklat Enterpreneur 

Bekerjasama dengan FIN Organizer menyelenggarakan diklat trading online di 
balaidesa Pasir Muncang pada tanggal 6 Juni 2011. Pelatihan enterpreneur 
melalui jejaring internet. Peserta kegiatan ini adalah siswa SMA, mahasiswa, 
dan masyarakat umum. Namun ternyata pada masa itu kecenderungan/ 
ketertarikan trading lebih banyak diminati masyarakat dan mahasiswa umum. 
Sedangkan anggota/ sahabat-sahabati PMII yang menjadi tujuan awal kegiatan 
ini justru kurang berminat. Padahal dalam kegiatan ini disajikan pemaparan 
materi beserta trik-triknya, diskusi, dan praktek trading. 
 

b. Diklat Jurnalistik 
Tidak terlaksana. Pada awalnya kepanitiaan dan perencanaan diklat jurnalistik 
diganti menjadi Seminar Kepenulisan dan Lomba Menulis Esay, Puisi, dan 
Directory PMII pada 6 Januari 2011. Namun dikarenakan banyak hal kegiatan ini 
dibatalkan. Pernah beberapa kali akan tetap diselenggarakan, hingga keputusan 
final 15 April 2011. Dan hasilnya tetap sama, sehingga kegiatan ini ditiadakan. 
 

c. Training of Fasilitator 
Tidak terlaksana. 

 
3. Departemen Penelitian 

a. Survey 
Sebagian Pengurus Cabang mendapat kepercayaan untuk melakukan Survey 
dalam rangka PILKADA Banjarnegara 2011, sehingga memberikan pelatihan bagi 
kader yang memiliki fokus dalam bidang penelitian untuk praktik langsung di 
lapangan sekaligus mengasah mental agar menjadi kader yang tangguh. Adapun 
hasil survey yang dilakukan oleh beberapa sahabat/i tentu mendapatkan 
penghargaan baik secara material maupun non material yang sudah barang 
tentu bisa menopang sekaligus pemberdayaan ekonomi bagi kolektif organisasi 
maupun individual kader. 
 

b. Refleksi TAHUN BARU 2011 dan Keakraban 
Refleksi Tahun Baru 2011 yang sebelumnya direncanakan di Wisma 
Wijayakusuma Baturraden beralih di sekretariat Cabang dikarenakan 
keterlambatan penyewaan tempat dan penuh. Sehingga kegiatan tersebut 
bermula dengan tasyakuran dan keakraban di sekre cabang kemudian dilanjut 
dengan pawai ta’aruf dengan rute Sumampir-Sumbang-Ceheng-Buper-Cabang. 
Dengan jumlah peserta lebih dari 40 anggota/ kader dari Komisariat Walisongo, 
Soedirman, dan Dukuhwaluh. Kegiatan tersebut dilaksanakan pukul 16.15 WIB 
mundur sekitar satu jam dari jadwal yakni pukul 15.00 dikarenakan hujan. 
Namun dengan diawali Tahlilan dan tasyakuran pada sore itu tanggal 31 
Desember 2010 peserta mulai datang dan hujan mereda. Tujuan kegiatan ini 
adalah merekatkan hubungan emosial antar kader dan renungan akhir tahun 
sekaligus doa awal dan akhir tahun bersama.  
 
 
 



4. Departemen Advokasi Kebijakan Publik 
a. Refleksi dan Aksi Hari Buruh Internasional dan Pendidikan Nasional 2010 

Refleksi dan aksi Hari Buruh Internasional dilaksanakan di depan Gedung DPRD 
Kabupaten Banyumas pada tanggal 2 Mei 2010 bersama organisasi gerakan 
mahasiswa yang lain (CIPAYUNG= PMII, HMI, GMNI, PMKRI) dengan mengusung 
isu UMR yang belum mencapai standar sebagaimana amanat UU, ketidakjelasan 
sangsi bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai UMR, kejelasan LPK. 
Yang selanjutnya menuntut realisasi 20% anggaran pendidikan, Perlunya 
pendidikan berkarakter, pencabutan UU BHP sebagai bentuk aksi dan refleksi 
dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. 
 

b. Penggalangan Dana untuk Bencana Merapi 
Sebagai bentuk kepedulian sosial dan lingkungan hidup, pengurus cabang 
melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana merapi di 
Jogja. Penggalangan dilakukan oleh Rayon syariah dan rayon lainya di bawah 
komando Komisariat Walisongo. Dalam kegiatan ini, Ketum PC turut 
menghantarkan sumbangan kepada korban bencana di Jogja bersama Ketua 
Rasya dan Pengurus Komisariat dengan membawa 2 mobil pick-up penuh berisi 
bantuan hasil turjal sahabat/i. 
 

5. Departemen Jaringan Sosial 
a. Seminar Nasional dan Harlah PMII 

Kegiatan Seminar Nasional ini diselenggarakan pada tanggal 20 April 2011 
bertempat di Pendopo Wakil Bupati Banyumas. Pembicara pada seminar 
tersebut adalah Ketua DPRD Banyumas Juli Krisdianto, S.E., Mantan Ketua KNPI 
Banyumas Agus Wijayanto, dan Mantan ketum PC PMII Purwokerto Ahmad 
Abdillah. Dengan dihadiri oleh sahabat/i Walisongo, Soedirman, dan 
Dukuhwaluh serta Organ Ekstra lainnya (GMNI, HMI, IMM, FMN, PMKRI, KAMMI, 
IPNU, ANSHOR, dll) yang memenuhi pendopo. 
 

b. Pendampingan Pasar Wage 
Pendampingan tersebut memang tidak dilakukan secara masif dikarenakan 
terlalu rumitnya kondisi politik saat itu. Dengan dipimpin sahabat Vandi 
Romadhon, puluhan sahabat/i belajar melakukan advokasi terhadap pedagang 
meskipun ahirnya tetap terjadi penggusuran. Aksi besar-besaran dalam rangka 
advokasi tersebut dilakukan di malam hari hingga pagi berbarengan dengan 
MAPABA Walisongo. 
 

c. Audiensi Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2011 berbarengan dengan 
HARDIKNAS di Ruang Sidang DPRD Banyumas bersamaan dengan Kelompok 
Cipayung (PMII, HMI, GMNI, dan PMKRI). Audiensi ini merupakan aksi lanjutan 
dari diskusi CIPAYUNG BANYUMAS BERGERAK. Dalam audiensi ini mengundang 
Ketua DPRD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Banyumas. Subtansi dari audiensi ini adalah tentang kondisi perburuhan di 
Indonesia khususnya di kabupaten Banyumas dan pembahasan tentang 
pendidikan berkarakter. 
 

6. Departemen Kajian Islam 
a. Amaliyah Ramadhan 

1. Buka Bersama IKA PMII 
Buka bersama ini dilakukan sebagai bentuk keakraban dan ta’aruf 
kepengurusan PC PMII. Baik dari kepengurusan baru, demisioner, serta IKA 
PMII. Kegiatan ini dilaksanakan di sekretariat cabang lama (Periode 2009-
2010). Selain itu juga diisi dengan sharing program kerja dan persiapan 
raker PC PMII Purwokerto Masa Khidmat 2010-2011. 
 

2. Shalat Tarawih dan Tahlil 
Shalat Tarawih berjama’ah dilaksanakan di Masjid Al-Fatah Sumampir 
selama kurang lebih satu minggu. Bersamaan dengan warga dalam rangka 
pendampingan konflik jamaah NU dengan non-NU. Bekerjasama dengan 
ranting IPNU setempat serta ranting-ranting di PAC IPNU Kedungbanteng 
dan Purwokerto Utara. 
 



b. Diskusi Keagamaan 
Diskusi keagamaan ini bertema “ISLAM; KHILAFIYAH DAN PLURALISME” dalam 
rangka penguatan basis ke-NU-an dan pentingnya perbedaan tanpa kekerasan. 
Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin selama satu minggu bersamaan setelah 
tarawih bersama dan tahlilan di lingkungan Masjid Al-Fatah Sumampir. 
 

7. Departemen Gender 
a. Aksi Hari Kartini 

Dipelopori sahabati Chilyatul Millah selaku Sekertaris III yang membawahi 
departemen Gender pada 21 April 2011 melaksanakan aksi hari kartini didepan 
universitas Jendral Soedirman bersama sahabati dari PK Walisongo, Soedirman, 
dan Dukuhwaluh. 
 

H. HAMBATAN DAN SOLUSI 
 
Setiap perjalanan suatu organisasi baik itu secara kelembagaan maupun kepanitiaan 
tentunya terdapat kisah yang sedikit banyak mampu memberikan pembelajaran bagi 
para aktor penggerak organisasi. Kerja keras, kekompakan, keberhasilan, dan 
kegagalan. Yang kesemuaanya itu akan melewati kendala/ hambatan. Beberapa 
hambatan dan solusi secara indikatoral diantaranya: 
 
1. Komunikasi, bukan berarti hambatan disini adalah warisan klasik yang tidak dapat 

diselesaikan. Namun dikarenakan adanya kesibukan/ kepentingan lain dari jajaran 
kepengurusan sedikit banyak menghambat realisasi program kerja. Jarak yang 
sebetulnya dekat menjadi sangat jauh karena alasan tersebut. Sehingga miss 
communication sering terjadi. Padahal bersamaan dengan perkembangan teknologi 
harusnya mampu membantu meringankan masalah komunikasi tersebut. Namun 
realitanya “sms/ pone call/ email” masih belum menjiwai komunikan dari esensi 
kegunaannya. Sehingga pertemuan masif dan penyampaian secara tertulis menjadi 
hal mutlak dalam komunikasi ini. Model komunikasi “Multi Level Strategi” menjadi 
pilihan tepat dalam komunikasi organisasi baik secara langsung maupun sebaliknya. 
 

2. Kepengurusan, idealnya sebuah organisasi mampu berjalan dengan baik apabila 
struktur kepengurusannya solid dan mampu bekerja keras. Namun dalam hal ini, 
struktur tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kinerja ganda, 
penyalahgunaan wewenang dan saling lempar tanggung jawab, menjadi pemicu 
eksistensi tersebut. Sehingga nuansa politis muncul disetiap gerak, padahal 
sejatinya tidak. Berkali-kali kepengurusan menyelenggarakan resign namun hasilnya 
tetap nihil. Sehingga diahiri dengan pengunduran diri para pengurus secara besar-
besaran. Faktor penyebabnya adalah kesalahan manajemen dan kurangnya 
kesadaran dari setiap pihak. Resufle yang menjadi upaya perbaikanpun gagal, 
ahirnya hanya tersisa beberapa pengurus saja dalam mengemban amanah yang 
begitu besar ini. Ciptakan nuansa keakraban dan persamaan rasa dapat 
meringankan kinerja dan status kepengurusan. 
 

3. Keputusan dan Pengorbanan, dalam ruang politik PMII lokal maupun nasional 
tentunya didalamnya terlibat berbagai macam pandangan. Baik yang dibawa oleh 
kader, alumni, anggota, pengurus, maupun kondisi saat itu. Tentunya menurunkan 
netralitas PC PMII sebagai kepengurusan PMII tertinggi di Purwokerto. Sesekali di 
“paksa” berpihak pada satu sisi, sesekali “dijerumuskan” dalam sisi yang lainnya. 
Sehingga dalam menggambil keputusan akan sangat dilematis dan mengharuskan 
adanya pengorbanan. Dan tentunya dalam rangka mencari keputusan terbaik 
dengan resiko terkecil, meski sering menimbulkan kontrofersi “bodoh” yang 
berkepanjangan. Sadar diri dan sadar posisi menjadi langkah positif untuk 
meringankan perselisihan disamping iktikad sharing, penjelasan, dan pengertian. 
 

4. Intervensi, dalam rangka menjaga keutuhan organisasi tidak akan pernah lepas dari 
intervensi. Terkadang intervensi mampu menyelamatkan keutuhan tersebut, namun 
seringkali menjadi tekanan yang menghancurkan eksistensi hingga subtansi dari 
organisasi tersebut. Baik intervensi dari anggota, kader, alumni, pengurus, atau 
pihak lainnya. Kepengurusan yang solid mampu meringankan intervensi negatif, 
bahkan meniadakannya. 
 
Bersikap positif pada suatu hambatan akan mendekatkan kita pada keberhasilan.  



I. PROYEKSI DAN REKOMENDASI 
 
Proyeksi masa depan dari jalannya suatu pergerakan PC PMII Purwokerto haruslah 
selalu menjadikan sejarah sebagai salah satu rujukannya. Baik sejarah internal PMII 
dari setiap masa dan lingkungannya maupun ekternal PMII bila dibandingkan dengan 
organisasi yang lainnya. Top-down intruction sudah bukan lagi model kinerja 
kepengurusan yang up to date, namun bukan berarti dihilangkan sepenuhnya. Dimasa 
mendatang buttom-up consultation akan menjadi trend berorganisasi yang kontruktif 
dan up to date. Maka bersiaplah untuk menjadi pelopor perubahan tersebut. 
 
Model gerakan PMII di Purwokerto harus semakin jelas dan tegas. Belakangan ini terjadi 
dekaderisasi yang semakin samar, sehingga menyulitkan penyesuaian model gerakan. 
Pembagian ruang gerak juga harus semakin dipertajam tanpa menghadirkan 
perselisihan dan kesalahpahaman. Sehingga kedepan PMII menjadi organisasi yang 
paling diminati dan bahkan menjadi satu-satunya pilihan gerakan. 
 
Masifitas pendampingan bila dilakukan oleh banyak orang akan lebih ringan dan lebih 
efektif dalam rangka kaderisasi. Oleh karenanya diperlukan corps yang lebih konstruktif 
sehingga mampu meningkatkan libido gerakan. Sehingga PMII Purwokerto selalu 
diperhitungkan dalam komunitas regional maupun nasional. 
 
Beberapa rekomendasi yang kami ajukan yaitu: 
 
1. Meningkatkan rasa solidaritas antar anggota, kader dan alumni 
2. Memperkuat hubungan mitra dengan pemerintah daerah, organisasi setempat, serta 

kepengurusan PMII disetiap tingkat. 
3. Melakukan tahapan kaderisasi secara matang 
4. Melanjutkan pembenahan administrasi dengan tertib 
 

J. LAMPIRAN 
 
Terlampir 
 

K. PENUTUP 
 
Demikian penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia Purwokerto masa khidmat 2010-2011. Kelebihan dan 
kekurangan adalah proporsionalitas dan kolektifitasnya kinerja sahabat-sahabati 
semua. Jika kelebihan tersebut berasal dari kami, maka lanjutkan dan kembangkan. 
Jika kekurangan tersebut berasal dari kami, maka pelajari dan perbaiki. Karena 
kesempurnaan adalah suatu kesatuan kelengkapan yang saling berdampingan. 
 
PC PMII Purwokerto masa khidmat 2010-2011 mengucapkan terima kasih kepada 
sahabat-sahabati semua, baik anggota, kader, maupun alumni yang senantiasa 
memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan kepada kami. Serta para donatur, 
instansi pemerintahan maupun swasta, lembaga/ organisasi-organisasi seperjuangan, 
dan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami bangga berada ditengah 
kalian semuanya. Semoga segala bentuk amal dan ibadahnya diterima dan dibalas oleh 
Allah SWT. 
 
Satu barisan, satu cita 
Satu angkatan, satu jiwa 
 
Wallahul muwaffieq ilaa aqwamitharieq 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Purwokerto, 11 Januari 2012 
Mandataris Konfercab PMII XXIX 
 
 
 
Mugi Prastia 
Ketua Umum 
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