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Refleksi, 

 

PMII merupakan organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 

250 cabang yang tersebar diseluruh penjuru nusantara. Namun kebesarannya 

terkadang menurunkan kebanggaannya ketika diminta “bersatu” atau ditanya nominal 

“jumlah” kader/ anggotanya berdasarkan data. Berlatar dari besarnya organisasi dan 

banyaknya anggota pun terkadang menyulitkan kepengurusan atau kepanitiaan dalam 

menyelenggarakan suatu kegiatan, hal ini sangat ironis. 

 

Pertanyaannya adalah, apakah bargaining PMII menurun? Apakah rasa memiliki dan 

kebanggaan PMII mulai memudar? Dimana kesadaran kita dalam ber-PMII? 

 

Banyak faktor yang menyebabkan krisis kaderisasi di PMII. Hal tersebut menurunkan 

semangat juang para anggota/ kader ditiap tingkatannya. Disadari ataupun tidak hal 

tersebut merata disetiap organisasi, termasuk PMII. Jika kita amati, PMII sebagai 

organisasi terbesar seharusnya mampu memberikan warna perubahan yang terkesan 

baru dibanding organisasi mahasiswa lainnya. Namun ternyata pola dan karakter 

perubahan yang ditawarkan PMII masih cenderung stagnan dan kurang inofatif, atau 

ketika revolusioner tidak dilirik banyak pihak. Hal tersebut terjadi karena beberapa 

sebab, diantaranya: 

 

 Kurangnya dukungan penuh dari alumni PMII. Alumni yang telah berhasil 

kurang melirik kegiatan organisasi yang pernah membesarkannya, PMII. 

Dukungan lebih banyak bersifat nominal material dibanding dukungan lain 

yang lebih kontruktif. Misalnya menyisihkan waktu untuk mendampingi kader 

secara intens atau mewariskan jaringan yang produktif. 

 Tidak solidnya hubungan antar alumni sehingga seringkali terjadi gesekan yang 

berakibat pada blokisme kader. Kesadaran alumni untuk bersatu membangun 

PMII ditiap tingkatan terkikis akibat kepentingan duniawi dan perbedaan kasta 

yang terlalu “lebay”. Jika saja setiap alumni mempunyai satu kesatuan 

kesadaran untuk membangun PMII dari banyaknya perbedaan, maka PMII akan 

benar-benar menjadi organisasi yang kuat. 

 Interfensi alumni yang terlalu egois atas kekuasaan dan kebesaran untuk dirinya 

bukan untuk organisasi (adu kekuatan alumni). Banyak agenda PMII yang 

cenderung dipandang politis, selama “itu” tidak menguntungkan atau 

berseberangan maka hancurkan. Over primordialisme hingga sekteisme, hal ini 

sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Karena sangat menghambat kreatifitas 

kader/ anggotanya. 

 Kurangnya kesadaran pengurus dalam memelihara hubungan dengan alumni, 

kader, serta anggota di tiap tingkatan. Hubungan pengurus dengan alumni 

biasanya ketika terdapat masalah pendanaan saat kegiatan, hubungan pengurus 

dengan kader biasanya karena terhambat kepanitiaan, hubungan dengan 

anggota biasanya hanya sebatas komodisi masa untuk suatu agenda. Hal 

tersebut “sedikit” bergeser dari makna kaderisasi yang dicita-citakan PMII. 

Rutinitas dan kultural hubungan hanya sebatas ketika ada momen, bukan 

menjadi kesadaran yang harus selalu dibina sebagai tanggungjawab pengurus. 

 Munculnya masalah yang tidak disikapi secara dewasa dalam berorganisasi 

sehingga lebih memicu perselisihan tingkat lanjut. Mungkin karena terlalu 

“cerdas”nya kader-kader PMII sehingga seringkali membesarkan masalah kecil 

dan mengecilkan masalah besar. Berfikiran sempit, keras kepala dan tidak 
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menganalisis masukan secara komplek, mementingkan ego, serta pendendam. 

Hal tersebut sangat merugikan PMII, padahal banyak didalamnya kajian-kajian 

seputar manajemen konflik, pendewasaan, hingga agamis. 

 Penyalahgunaan atau rendahnya kesadaran pengurus dalam menjalankan tugas 

dan program untuk kader, anggota, alumni, dan masyarakat dialihkan untuk 

kepentingan pribadi. Negative Claim, seringkali dilakukan untuk 

mempopularkan ego bukan untuk memperkuat organisasi. Terlalu sombong 

dan merasa sangat berjasa yang berlebihan sehingga membutakan hati atas 

usaha dan kerja keras anggotanya atau orang lain. Hilangnya kesadaran atas 

status keberadaannya sebagai pengurus yang seharusnya “mengurusi” 

anggotanya tetapi seringkali meminta untuk “diurusi” anggotanya. Hal tersebut 

menghilangkan semangat berjihad kader PMII. 

 Anggota sebagai target kaderisasi dijadikan komoditi untuk menggalang 

kadigdayan “senior” atau alumninya. Siapa yang mempunyai kader paling 

banyak maka dialah penguasanya, seperti raja yang memperbudak rakyatnya. 

Padahal tanggungjawab mereka adalah memberikan kaderisasi yang konstruktif 

sehingga mampu menghasilkan kader-kader produktif yang siap saing dalam 

rangka memajukan bangsa, Negara, dan agama. Kaderisasi yang berhasil adalah 

ketika kader mampu menjadi lebih baik dibanding pengkadernya. Dan kader 

yang berhasil, adalah kader yang menghormati dan menghargai kerja keras 

pengkadernya. 

 Munculnya rasa bosan, jenuh, dan pesimis terhadap masa depan PMII jika 

hanya dilihat dari satu sisi negatif kebiasaan buruk para oknumnya. Bahkan 

merasa bangga dengan citra “miring” atas PMII. Disadari atau tidak, PMII 

merupakan organisasi dengan variasi anggota yang sangat komplek. Dari yang 

paling baik sampai yang paling buruk, yang paling moderat hingga yang paling 

kolot, paling alim hingga yang paling bejad, semuanya ada di PMII. Namun sisi 

baik PMII terkadang jarang diperhatikan untuk dipublikasikan, sehingga orang 

akan lebih mudah melihat sisi buruk PMII. Hal tersebut menurunkan semangat 

juang anggotanya, serta menaikkan semangat untuk menghancurkan PMII bagi 

kalangan yang tidak suka dengan PMII. Sungguh mengerikan… 

 Pola dan jangka waktu kepengurusan yang kurang sehat. Pola kepengurusan di 

PMII tergolong kurang sehat, karena “keaktifan” atau “produktifitas” pengurus 

hampir kurang dari 50% dari jumlah kepengurusan ditiap tingkatan. Selain itu, 

masa kepengurusan yang tergolong singkat, sehingga pengurus seolah hanya 

dijadikan event organizer (io) saja. Yakni penyelenggara kegiatan ditiap 

tingkatan kepengurusan. Sementara tugas dan fungsi lainnya terhambat. Jika 

waktu kepengurusan adalah satu tahun, maka 4 bulan awal adalah adaptasi, 4 

bulan kedua adalah membuka jaringan dan penataan, 4 bulan berikutnya baru 

mulai terlihat, namun ketika mulai terlihat dibenturkan dengan persiapan 

reorganisasi. Apakah ini sehat? Mungkin bias dikatakan sehat, hanya saja kurang 

maksimal. Namun sayangnya terjadi setiap tahun… 

 

Oleh karena itu, perlu solusi yang solutif dalam menangani beberapa kendala di atas. 

Harapannya agar PMII benar-benar mampu berbenah dan berkembang kea rah yang 

lebih sistematis dan konstruktif. Solusi awal yang penulis tawarkan adalah mempererat 

kembali tali silaturrahim baik itu antar anggota, kader, pengurus, alumni, ataupun 

semuanya. Merubah pola intruksi top-down instruction menjadi buttom-up 

consultation. Artinya, sudah saatnya kita kreatif, menawarkan ide, gagasan, kreatifitas, 

dan daya saing kita terhadap atasan/ pengurus/ alumni bukan lagi menunggu intruksi. 
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Kepengurusan dan kepemimpinan organisasi adalah orang yang wajib kita kawal, kita 

dukung, dan kita hormati agar muncul kembali kepercayaan diri pengurus serta 

kesadaran akan amanah dan tugas yang dilaksanakannya. Berikan kepercayaan atas 

kinerja pengurus, sehingga mereka lebih optimal dalam mengurusi PMII. Dan jika 

mereka melakukan kesalahan, tegur dan ingatkan mereka layaknya bapak kepada 

anak, kakak kepada adik, atau sebagai seorang sahabat meskipun mungkin kita lebih 

muda daripada mereka. Hal tersebut akan mendewasakan pihak-pihak terkait, tanpa 

harus terus-menerus menyalahkan tetapi tanpa memberi solusi dan konsekuensi logis. 

 

Organisasi hanyalah wadah, apa yang kita isi maka itulah yang kita nikmati. Artinya 

eksistensi organisasi bergantung pada anggota, kader, alumni, serta lingkungan 

sekitarnya. Jika satu sama lain saling bersinergi, maka tentunya akan dapat dirasakan 

keberadaan organisasi tersebut dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut mensejahterakan masyarakatnya. 

 

PMII selalu berpartisipasi aktif dalam mengawal pembangunan Negara sejak 1960 lalu, 

hingga sekarang. Banyak kontribusi yang diberikan setiap generasinya, nah pada 

generasi sekarang, apa yang akan kita berikan? 

 

Apa yang kita berikan untuk PMII itulah yang sesungguhnya kita dapatkan. 

 

Dari banyaknya kepengurusan yang produktif disetiap tingkatan tentunya menjadi 

modal awal bagi leader PMII. Potensi disetiap daerah yang sangat varian menjadi 

dinamika kebesaran organisasi yang perlu dibenahi dan dikembangkan. Jika tidak 

ditangani secara professional dan kolektif maka PMII hanya kan menjadi seunggukan 

besar kelompok mahasiswa. Sementara mahasiswa adalah agent of change and agent 

of social control yang menjadi generasi penerus bangsa. 

Kesadaran tersebut harus secara massif dikelola dan ditanamkan pada setiap elemen 

PMII agar secara sinergis mampu meuwujudkan misi besar organisasi dalam rangka 

sumbangsih terhadap tanah air tercinta dan dunia. Kembali mentradisikan “urunan 

dan iuran” baik secara material maupu non material disetiap aspek. 

 

Organisasi mandiri adalah organisasi yang mampu berdikari. 

 

Jangan pernah merasa bangga jika hidup dari PMII, tapi banggalah jika kita mampu 

menghidupi PMII. Karena didalamnya terdapat nuansa perjuangan fisabilillah jika kita 

benar-benar meniatkan ibadah, berjihad untuk nusa, bangsa, agama dari PMII. Maka 

kemudian PMII akan menjadi organisasi yang benar-benar besar dan membesarkan 

NKRI. Untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku… 
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HADIS 

(Hasil Diskusi) 

PMII SE JAWA TENGAH 

 

Diskusi publik yang diselenggarakan PC PMII Purwokerto pada 29-30 Oktober 2012 

dibagi dalam dua sesi, yakni: 

1. Diskusi I 

 Sharing program di masing-masing cabang 

 Program unggulan, kaderisasi, hambatan, solusi 

 Kritik, autokritik dan masukan untuk PMII Jateng 

 Hasil-hasil 

2. Diskusi 2 

 Upaya PMII Jateng 

 Warna, autokritik, dan dukungan 

 Hasil-hasil 

 

1. PKC segera menyelenggarakan forum antar cabang se-Jateng 

 Forum pra muspimnas 

 Evaluasi PMII Jateng 

 Hearing 

 Pembahasan solusi 

 Alokasi waktu sebelum 20/21 November 2012 

 Ketentuan teknis dari PKC 

2. Pertegas kembali perlindungan hokum dan pendidikan kader 

3. Maksimalisasi potensi kader putri Jateng 

4. Maksimalisasi diskusi dan hubungan region 

5. Study banding/ sharing program antar cabang 

6. Penguatan nilai, jaringan, dan basis PMII Jateng (kultural) 

7. Sosialisasi hasil-hasil konkorcab 

 Pos 

 Mail 

 Web/ blog 

8. Memperkuat bargaining PKC Jateng 

9. Sharing dan pengawalan isu-isu seputar Jateng dan lokalitas cabang/ daerah 

 

Purwokerto, 30 Oktober 2012 

No Nama Delegasi Paraf 

1 M. Sabihis PC PMII Cilacap Ttd 

2 M. Faiz Fuadi PC PMII Semarang Ttd 

3 Vandi Romadhon PC PMII Purwokerto Ttd 

4 Walid Maula W PC PMII Salatiga Ttd 

5 Miqdam Y.A PC PMII Pekalongan Ttd 

6 Ahmad Zaenudin PC PMII Wonosobo Ttd 

7 Moh. Arifin PC PMII Purworejo Ttd 

 

Notulen, 

 

Mukhammad Aqil Muzakki 

Sekertaris Umum 

 


