
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

TERM OF REFERENCE (TOR) 

A. PANDANGAN UMUM 

Pembangunan negara merdeka yang diharapkan menciptakan kehidupan 

yang adil dan sejahtera, nampaknya tidak kunjung terwujud. Mewujudkan harapan 

tersebut masih terkendala oleh terjadinya perubahan sosial yang dialami 

masyarakat dalam memasuki kehidupan modern. Susunan masyarakat tradisional 

tidak dapat bersaing menghadapi masuknya kehidupan modern sehingga 

meruntuhkan pola kehidupan tradisional, yang identik dipenuhi kerukunan dan 

gotong-royong. Kehidupan modern menuntut masyarakat untuk mencoba cara-

cara baru dalam bertindak sebagai individu guna memperbaiki nasibnya. 

Lingkungan desa tidak lagi ramai akan aktivtas-aktivitas pertanian pertanian sebab 

sebagian besar penduduknya pergi ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih 

baik. Kondisi ini tidak lain dilandasi harapan masyarakat atas tingkat dan nilai 

produksi yang lebih tinggi dengan pembagian hasil yang merata di perkotaan.  

Dalam kondisi seperti ini, susunan masyarakat serta sistem politik negara hanya 

akan dapat bertahan jika sanggup mengatasi kemelaratan, karena metode yang 

digunakan negara dalam membangun ekonomi akan menentukan bentuk akhir 

dari tujuan kemerdekaan.  

Apabila meninjau posisi ekonomi negara kita di dunia internasional, 

sebagian besar masih ditentukan oleh faktor-faktor di luar kekuasaan, juga pihak 

asing. Seolah-olah rencana pembangunan dari pemerintah tidak sebagai sesuatu 

yang hadir untuk masyarakat, namun pembangunan hanya sekedar formalitas 

rencana kerja pemerintah saja. Selain itu, partai poitik sebagai perantara 

demokrasi yang seharusnya menyokong dalam pembangunan kurang mampu 

memegang peranan strategis dalam bentuk pemikiran serta proses pembangunan 

ekonomi bangsa. Keadaan ini memperjelas bahwa para politisi hanya 

mendahulukan pertarungan politik dan mengenyampingkan pembangunan demi 

kesejahteraan seluruh rakyat.  Maka tidak heran jika masih sangat banyak 

masyarakat yang tidak memiliki bayangan terang tentang apa yang dimaksud 



 

 

 

 

 

 

 

 

pembangunan dan apa yang harus dilakukan sebagai upaya aktif dalam 

pembangunan negeri. Penyebab yang mendasar, selain mandulnya inisiasi partai 

politik, juga sebab masyarakat kekurangan pengetahuan tentang pandangan 

tentang persoalan pembangunan. 

Kehidupan modern ditandai oleh penggunaan mesin dan teknologi dalam 

masyarakat. Sementara itu, masyarakat desa membutuhkan penyesuaian kreatif 

atas fenomena semacam ini, bukan hanya kecakapan menggunakannya saja, 

melainkan masyarakat harus yakin akan perlunya kesanggupan membuat sendiri 

sebuah mesin yang sesuai dengan kebutuhannya. Mesin serta teknologi harus 

dianggap sebagai kelanjutan tangan manusia untuk dapat dikuasainya.  Untuk itu 

masyakakat perlu menyesuaikan diri dalam cara-cara hidup dalam hubungannya 

dengan produksi secara umum. Hal ini mengarahkan masyarakat untuk 

melangkah pada lapangan industrialisasi. Masifnya penggunaan mesin-teknologi 

hanya merupakan permulaan proses perubahan sosial, yang selanjutnya akan 

mengubah cara-cara organisasi masyarakat bekerja. Dengan kata lain, mesin atau 

teknologi merupakan penjelmaan kebudayaan masyarakat yang tidak dapat 

dipisahkan dari kebudayaan yang menciptakannya. Masyarakat harus 

membangkitkan inovasi dan invensi di dalam kebudayaan berdasarkan asas-asas 

otonom, berdasar kekuatan sendiri mengembangkan dinamika sosial dan mampu 

mendorong dalam menempuh jalan modernisasi kehidupan. Jikalau tidak 

demikian, maka masyarakat akan bersifat pasif dan hanya berada pada tingkatan 

statis serta semakin terbelakang.  

  Pada umumnya, dalam setiap kebudayaan terdapat suatu daya ke arah 

perubahan. Suatu faktor yang senantiasa menyesuaikan kebudayaan kepada 

masalah-masalah baru yang dihadapinya. Daya ke arah perubahan ialah potensi 

pembaruan yang berakar pada vitalitas kebudayaan. Masyarakat harus bertambah 

meningkat integrasinya dengan suatu kebudayaan sebagai upaya mengawal 

perubahan tersebut. Misalnya, supaya masyarakat desa bisa tahan (survive) di 

lingkungan industrial baru, maka sangat perlu baginya untuk mengetahui situasin 



 

 

 

 

 

 

 

 

dan susunan kedudukan (hirarki) pekerjaan didalam lingkungan baru itu. Maka 

kita, sebagai intelektual-penggerak, harus mengetahui serta mampu 

menggerakkan apa yang merupakan perangsang kerja bagi masyarakat desa. 

Usaha pembangunan merupakan proses yang dapat dipengeruhi, dapat dikuasai, 

dan dapat diarahkan secara sadar. Kita dapat secara sadar mengelola unsur-unsur 

yang dapat mendorong dan merangsang kebudayaan untuk mengejar tujuan 

pembangunan ini. Dengan jalan ini, diharapkan akan mempertemukan rencana-

rencana negara dengan keinginan masyarakat akan perbaikan, pemberdayaan 

dan pembaruan di tingkat lokal. Sehingga, rencana pembangunan negara akan 

dapat didukung oleh dinamika sosial dengan segala daya dan inisiatif yang 

menjadi syarat keberhasilan kita dan masyarakat.  

Pengaruh berbagai pembaruan dan penemuan teknologi telah meningkat 

jauh jumlahnya, serta tentu mempengaruhi cara manusia menikmatinya. Pengaruh 

tesebut, terutama secara konsisten dapat dilihat dari penerapan ilmu pengetahuan 

serta teknologi untuk keperluan industri. Pengerahan ilmu pengetahuan dengan 

perantara “penelitian dan pengembangan”, telah menghasilkan berbagai 

penemuan baru di bidang teknologi. Kemajuan-kemajuan ini membangkitkan 

suatu kekuatan sosial yang baru, yang membawa konsekuensi bagi kehidupan 

manusia. Maka demikianlah ilmu pengetahuan menjadi suatu kekuatan 

revolusioner, yang menentukan perubahan ke arah yang lebih baik, namun bisa 

juga jadi lebih buruk. Kondisi ini menuntut untuk sebaik mungkin menggunakan 

ilmu pengetahuan untuk keperluan pembangunan bagi masyarakat. Maka 

perlunya jalan alternatif untuk mengejar negara-negara industri dengan cara 

mengerahkan kemampuan ilmiah dalam mendorong pembangunan di desa. Oleh 

sebab itu, pelu kita menghadapi persoalan bagaimana cara melaksanakan 

pengerahan ilmu pengetahuan dan daya kreatif guna pembinaan bangsa. 

Ilmu pengetahuan ialah pengetahuan tersusun tentang kenyataan yang 

tercapai dengan cara-cara tertentu, yaitu secara sistematis-ilmiah. Namun begitu 

ilmu pengetahuan harus selalu dikontrol secara kritis, aktivitas kritis ini merupakan 



 

 

 

 

 

 

 

 

metode untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baru lagi. Sementara 

pengetahuan yang sudah ada akan ditinggalkan lantaran terdapat penemuan baru. 

Hal ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan kreatif, sebagai 

kegiatan manusia dalam fungsinya mengejar pengetahuan baru. Oleh karena itu, 

pengetahuan baru sangat dibutuhkan untuk pembangunan masyarakat Indonesia. 

Fokus pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan bantuan dalam 

menempuh jalan-jalan baru di berbagai sektor usaha pembangunan seperti 

industrialisasi, yang kemudian akan berperan sebagai pembebas dan perangsang 

untuk kekuatan-kekuatan produktif di dalam masyarakat. Maka sangat penting 

melakukan rencana-rencana pembinaan dengan menempatkan organisasi-

organisasi masyarakat sebagai aktor. Jika potensi kreatif masyarakat menjadi titik 

pijak usaha pembangunan, maka semakin mudah ilmu pengetahuan untuk 

menyesuaikan rencana-rencana pembangunan. Usaha tersebut sebagai upaya 

mencari jalan baru yang dapat menghindari krisis kemanusiaan yang dialami 

masyarakat industri. Alat atau badan perantara yang bisa melaksanakan proses 

perubahan pembangunan ialah lembaga pengajaran dan pendidikan, serikat-

serikat buruh dan tani, organisasi-organisasi kepemudaan, lembaga swadaya 

masyarakat atau Non-Goverment Organitation dan badan-badan pendapatan 

umum masyarakat; koperasi atau credit union. 

PERAN PMII DALAM PEMBANGUNAN 

PMII merupakan organisasi mahasiswa yang berdimensi kepemudaan, juga 

memiliki peranan penting sebagai aktor inovasi dan invensi dalam perubahan 

sosial dan guna terciptanya pertumbuhan ekonomi (economic growth). Peran yang 

dapat dilakukan; pertama, ialah penyelidikan mengenai mesin atau teknologi yang 

sudah ada. Kedua, ialah mencari inovasi dan invensi baru sebagai jalan alternatif 

pada usaha pembangunan. Ketiga, ialah mengorganisasikan dan menggunakan 

sepenuhnya daya kreatif masyarakat untuk secara sistematis merangsang 

kemampuan mengadakan perbaikan pola perilaku masyarakat lama. Keempat, 

ialah melakukan penetrasi terhadap public policy yang berkenaan dengan 



 

 

 

 

 

 

 

 

pembangunan. Beberapa peranan tersebut merupakan kontribusi yang akan 

diberikan degan pendekatan ilmu pengetahuan, sebagai upaya memaksimalkan 

capital-labour ratio. Sebuah metode untuk menggunakan dan mengerahkan 

kreatifitas masyarakat secara langsung di dalam bidang industri. 

Tentu PMII memiliki peranan sangat penting dalam proses pembangunan 

bangsa dan negara. Agar dapat menunaikan peranan-peranan yang disebutkan 

diatas, maka PMII harus melakukan re-orientasi baik secara kaderisasi maupun 

gerakan. Adapun orientasi yang harus ditempuh PMII sebagai berikut: 

KADERISASI: ORGANIZED CREATIVITY 

Beberapa persoalan yang perlu kita hadapi secara sungguh-sungguh, 

sistematis dan urgen, ialah penelitian dan pengembangan; baik di bidang 

teknologi, di bidang ilmu pengetahuan alam, maupun di bidang ilmu-ilmu sosial. 

Riset tak lain adalah suatu teknik untuk menjawab persoalan-persoalan dengan 

memanfaatkan pengetahuan secara teratur dan memiliki kapasitas produktif. 

Dalam hal itu, pekerjaan riset hanya mungkin terlaksana jika didukung sepenuhnya 

oleh seluruh masyarakat yang ingin mencari pengetahuan dan mencari jalan untuk 

memperbaiki kehidupan mereka. Maka dalam usaha untuk mengerahkan dan 

menggunakan pengetahuan untuk pembangunan masyarakat, perlu kiranya 

menyusun kerangka institusional yang akan memudahkan dalam penyuburan 

usaha ilmiah.  

Dalam upaya mengoptimalkan kemampuan ilmu pengetahuan guna 

pembangunan masyarakat diperlukan proses pendidikan kader-kader profesional 

yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fase awal yang harus 

dilalui dalam menumbuhkan sistem pendidikan ini, (mengingat kebutuhan akan 

hasil-hasil ilmiah baru) agaknya diperlukan pendobrakan secara radikal sehingga 

dapat mempercepat tujuan optimalisasi ilmu pengetahuan. Ada dua hal yang 

kiranya dibutuhkan oleh PMII, yakni; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pertama: Membentuk Barisan Pelopor Ilmiah.  

Ialah terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang kreatif di bidang ilmunya, 

yang secara khusus digunakan pada front pembangunan sebagai pejuang ilmiah, 

sebagai pasukan penggerak. Tugas barisan pelopor ilmiah ini untuk menjalankan 

riset yang dapat menyelidiki mesin atau teknologi yang sudah ada sehingga dapat 

melahirkan inovasi dan invensi yang kreatif. Riset yang dijalankan tersebut bersifat 

terapan (applied) dan teoritis (basic), guna menilai pelaksanaan kebijakan-

kebijakan pemerintah dan sekaligus menjadi pertimbangan untuk dijadikan 

landasan dalam merumuskan public policy bagi pemerintah.  

Pembentukan barisan pelopor ini merupakan suatu investasi yang bersifat 

strategis. Pendidikan yang diberikan untuk merangsang daya kreatif, ialah dengan 

membebaskan pikirannya dari segala kecenderungan ke arah absolutisme dan 

dogma untuk membangun intellectual curiosity dan creative imagination. Maka 

setiap peninjauan mengenai pengerahan ilmu pengetahuan guna pembangunan, 

harus pula mencukupi penyesuaian pada kondisi kualitas masyarakat supaya 

dapat menjadi alat perubahan struktur kebudayaan (socio-cultural change). Pada 

fase ini,  kader PMII sangat perlu mendapat didikan yang menanamkan padanya 

suatu orientasi umum yang kemudian diarahkan pada perubahan dan perbaikan. 

Kedua: Revolusi Organisasi.  

Sebagai upaya dalam rangka memobolisasi ilmu pengetahuan. Pendidikan 

kader memerlukan penegasan yang lebih tepat dan jelas jika hendak menunaikan 

kewajiban itu dengan hasil optimal. Kemampuan manajemen organisasi harus 

diberikan kepada kader-kader agar pengajarannya lebih terarah kepada 

kebutuhan nyata di dalam masyarakat, guna berangsur-angsur mewujudkan 

peralatan konseptual yang akan dapat menjadikan kader-kader ini sebagai 

pelaksana revolusi organisasi yang lebih efektif. Hal ini tentu menunjukkan 

pentingnya pendidikan disiplin, sebagai persiapan untuk tugas manajeria, yang 

akan berdampak dalam usaha pembangunan. Dalam hal meningkatkan 



 

 

 

 

 

 

 

 

kemampuan manajerial organisasi, kader harus memiliki kapasitas mengenai 

teknik-teknik analisa manajemen dan perencanaan organisasi (planning).  

Perencanaan organisasi yang dimaksudkan adalah memperbarui arah 

organisasi yang bersandar pada suatu arahan umum, dengan menjalin komunikasi 

bottom-up (horizontal) yang bersifat inheren sehingga mencapai kohesi antara 

keinginan individu dan tujuaan organisasi (a massive flow of information). 

Organisasi yang dijalankan harus bersifat impersonal agar terhindar dari tendensi 

ke arah groupthink, sehingga memerlukan adanya sanksi terhadap kerja 

organisasi yang kurang baik (underperformence).                 

GERAKAN: SOCIO-CULTURAL CHANGE 

Pengembangan dayacipta suatu bangsa bukan saja berdasar kemampuan 

individu, melainkan suatu proses sosial yang ditentukan oleh kondisi sosial pula. 

Namun disisi lain, pembangunan cenderung masih dianggap sebagai proses 

pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada penanaman modal, tanpa 

memberikan perhatian terhadap pertumbuhan kualitas hidup masyarakat. Hal 

demikian tidak dalam kapasitas untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan 

(sustained growth). Situasi ini menyebabkan perekonomian masyarakat, terkhusus 

di desa dalam keadaan stagnasi. Susunan sosial yang ada tidak dapat 

menyalurkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih 

makmur, adil dan sejahtera. Sedangkan kekuatan-kekuatan politik di dalam 

masyarakat, di dalam kemampuan negara untuk menguasai alat-alat kebijakan 

masih dalam proses kristalisasi. Sebab proses pembangunan merupakan suatu 

proses sosial yang continuous dan dialektis, yang hanya dapat dipahami secara 

dinamis. Sehingga daya penggerak utama didalam usaha pembangunan ialah 

tekad suatu bangsa untuk maju.  

Fenomena dan pergolakan diatas bisa jadi celah bagi PMII untuk 

mengambil peran dalam mendorong tekad masyarakat agar dapat menyalurkan 

keinginan mereka untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Hal pertama yang 



 

 

 

 

 

 

 

 

harus dilakukan PMII ialah memberikan suatu bayangan akan kehidupan masa 

depan, suatu perspektif pertumbuhan (growth perspective) yang dapat 

memberikan arah kepada kekuatan-kekuatan dinamis di dalam masyarakat. Ten 

tu kiranya kader-kader PMII harus memahami proses sosial dengan segala aspek 

dinamis dan strategis. Kemudian yang kedua ialah mendorong masyarakat untuk 

mengorganisasikan diri guna keperluan pembangunan. Artinya, pentingnya 

organisasi sosial sebagai penyusun dan penyalur potensi-potensi yang terpendam 

di dalam diri masyarakat. Kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan langkah-

langkah strategis sebagai berikut:  

Pertama: Orientasi Perubahan; Human Mind 

Suatu bangsa yang hidup bersama didalam suatu daerah, akan berangsur-

angsur memberikan tanggapan terhadap proses perubahan sosial. Maka perlunya 

usaha pembinaan suatu masyarakat sebagai refleksi dari tekad mencari jalan 

sendiri, dan mencerminkan penolakan subjektif atas pola pembangunan negara 

dan sistem politik dan ekonomi yang telah ada. Hal tersebut menuntut PMII untuk 

membangkitkan dan mengembangkan sebesar-besarnya daya kreatif masyarakat. 

Perlu di pupuk pada masyarakat suatu kepercayaan mengenai dayacipta mereka 

guna memperluas lingkungan kehidupan yang lebih baik. Dengan cara membuka 

perspektif hari depan yang terang, dengan merangsang imajinasi, 

menghubungkan lingkungan-lingkungan masyarakat desa dengan kebutuhan-

kebutuhan mereka, maka daya kreatif itu akan dapat diarahkan atau dibangkitkan 

kepada usaha pembangunan masyarakat.    

Kedua: Orientasi Masa Depan; Community Development 

Dinamika proses pembangunan dan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, memberikan tugas berupa menentukan kemampuan kreatifitas 

masyarakat. Pengerahan daya kreatif merupakan faktor dorongan ke arah 

pembangunan masyarakat. Karena seringkali kurang mendapat perhatian 

pemerintah yang mempengaruhi kebijakan umum demi tujuan merangsang faktor 



 

 

 

 

 

 

 

 

tersebut, gagasan kemajuan dan kepercayaan pada kemampuan masyarakat 

untuk memperbaiki hidupnya agar mencapai kemajuan dengan menggunakan 

dayacipta, menjadi tanggungjawab moril yang dilekatkan pada para kaum 

intelektual, cerdik-cendikiawan dan akademisi, termasuk PMII.  

Penyusunan kekuatan kreatif masyarakat akan mendapat hasil yang 

diperlukan hanya dengan bantuan organisasi-organisasi yang muncul dari 

masyarakat itu sendiri. Pengerahan daya kreatif masyarakat tersebut harus 

dirangsang dan digerakkan. Maka agaknya perlu penyusunan kekuatan tersebut 

jadi saluran guna mewujudkan dayacipta masyarakat sendiri, sesuai dengan 

kemampuannya sehingga memungkinkan terpeliharanya sikap kreatif dan aktivitas 

kreatif itu sendiri. 

Dalam rangka pencapaian pada tujuan-tujuan yang dimaksud diatas maka 

perlu kiranya untuk memperhatikan kembali subtansi proses kaderisasi yang 

termaktub didalam aturan organisasi. Dimana untuk mencetak kader-kader 

penurus bangsa, maka dibutuhkan pemahaman yang signifikan dan universal 

tentang pelaksanaan kaderisasi tersebut agar dalam proses kaderisasi dapat 

terarah dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan serta output yang dihasilkan 

benar-benar kridible dalam pemahaman dan penguasaan pengetahuan yang 

disesuaikan dengan potensi kader. Oleh sebab itu, segenap pengurus PMII 

Cabang Kota Malang menyelenggarakan kegiatan kaderisasi formal tingkat ketiga 

agar terlaksananya amanah organisasi. 

 

B. LANDASAN KEGIATAN 

Kegiatan ini bersandar pada beberapa landasan, yaitu:  

1. Al-Qur,an dan Hadist 

2. Pancasila dan UUD 1945 

3. Nilai Dasar Pergerakan 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. AD/ART PMII 

 

C. NAMA DAN TEMA KEGIATAN 

Nama kegiatan ini adalah Pelatihan Kader Lanjut XXI atau disingkat PKL XXI. 

Kegiatan ini diberi tema “Revolusi Industri 4.0: PMII sebagai Pelopor Dayacipta 

dalam Pembangunan Negeri” 

 

D. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Kegiatan Pelatihan Kader Lanjut XXI akan diselenggarakan pada tanggal 18 – 

23 Desember 2018 yang bertempat di Balai Dinas Sosial – Bima Sakti – Kota 

Batu.  

 

E. TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan Pelatihan Kader Lanjut (PKL) sebagai berikut: 

 Tujuan Umum 

Membentuk kader pelopor dalam penyebaran ajaran Ahlu Sunnah Wal 

Jama’ah serta Penggerak Perjuangan Bangsa. 

 Tujuan Khusus 

1. Mampu mengembangkan kualitas kepemimpinan pergerakan nasional.  

2. Mampu merancang strategi gerakan jangka pendek dan jangka panjang 

bagi misi PMII.  

3. Memiliki kematangan dalam pengetahuan, kemandirian, sikap dan 

perilaku organisasi.  

4. Mampu mengidentifikasi ruang gerak dirinya saat ini dan masa yang akan 

datang. 

5. Memberikan bekal kepada Kader PMII untuk menghadapi pertarungan 

politik dan ekonomi yang berkembang. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Memiliki karakteristik pemimpin yang berlandaskan NDP PMII. 

7. Memiliki karakter Religius, Sosialis dan Nasionalis sebagai garda depan 

kedaulatan NKRI. 

8. Memiliki kemampuan menganalisis dan menempatkan diri dalam 

fenomena sosial kemasyarakatan. 

 

F. TARGET KEGIATAN 

Target yang diharapkan dari Pelatihan Kader Lanjut XXI adalah: 

1. Peserta memiliki kemampuan analitik terhadap perubahan sosial. 

2. Peserta memiliki kemampuan dalam bidang penelitian dan 

pengembangan organisasi. 

3. Peserta memiliki kemampuan pengorganisiran masyarakat.  

4. Peserta mampu meningkatkan kepekaan terhadap ruang gerak serta 

memahami medan juang. 

5. Peserta memiliki mental pelopor 

6. Peserta memiliki kepribadian reflektif 

7. Peserta mampu menjadi kader yang bermoral dan memiliki intelektualitas 

yang mumpuni 

8. Peserta mampu memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi sebagai 

bentuk keberpihakan terhadap Jama’ah 

9. Peserta memiliki karakter yang kuat 

10. Peserta memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengelola organisasi 

dan memperkuat system kaderisasi. 

11. Peserta mampu menjadi kader yang komunikatif dan visioner 

12. Peserta menjadi teguh pendirian dan memiliki prinsip yang kuat. 

 

G. OUT PUT KEGIATAN 

Out Put yang diharapkan dari Pelatihan Kader Lanjut Ulul Albab XX adalah: 

1. Alumini PKL mampu menjadi inisiator dalam menyikapi berbagai 

persoalan yang di hadapi 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alumni PKL mampu menjadi pribadi yang selalu bermuhasabah atas 

segala tindakan-tindakannya 

3. Alumni PKL mampu menjadi tauladan  yang bermoral dan memiliki 

intelektualitas yang mumpuni 

4. Alumni PKL mampu memberikan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi 

sebagai bentuk keberpihakan terhadap  Jama’ah 

5. Alumni PKL memiliki karakteristik dan citra diri yang karismatik 

6. Alumni PKL memiliki kemampuan managerial yang baik dalam menata 

sistem organisasi 

7. Alumni PKL memiliki  kecakapan komunikasi 

8. Alumni PKL memiliki pandangan yang jauh ke depan 

9. Alumni PKL menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dan memiliki 

prinsip yang kuat. 

 

 

H. PENDEKATAN KEGIATAN 

Kegiatan Pelatihan Kader Lanjut XXI merupakan proses pendidikan dan 

pengajaran yang diberikan kepada kader. Pendekatan yang digunakan adalah: 

1. Pedagogik.  

2. Deduktif. 

 

  

I. PERANGKAT PELAKSANA KEGIATAN 

Kegiatan Pelatihan Kader Lanjut XXI melibatkan beberapa unsur, yaitu; 

1. Streering Committee 

2. Organizer Committee 

3. Moderator  

4. Narasumber  



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Instruktur 

6. Fasilitor 

 

 

J. PESERTA KEGIATAN 

Kegiatan Pelatihan Kader Lanjut XXI diikuti oleh 43 peserta dari kader PMII 

Kota Malang (Internal) dan 7 dari  kader dari luar Cabang Kota Malang (Eksternal). 

 

K. RANGKAIAN KEGIATAN 

Kegiatan Pelatian Kader lanjut ini terdiri dari beberapa rangkaian agenda 

sebagai berikut; 

Pendaftaran    : 20 November – 05 Desember 2018 

Screening Berkas   : 07 – 09 Desember  

Pengumuman lolos berkas  : 10 Desember 2018 

Wawancara   : 11 – 14 Desember 2018 

Pengumuman Peserta PKL  : 15 Desember 2018 

Technical Meeting  : 16 Desember 2018 

Pelaksanaan PKL XXI  : 18 – 23 Desember 2018  

 

 

L. MATERI KEGIATAN 

Kegiatan Pelatihan Kader Lanjut XXI terdiri dari beberapa materi-materi, yaitu; 

1. Stadium General 

2. PMII Perspektif Ideologi dan Organisasi 

3. PMII Perspektif Strategi Gerakan dan Kepemimpinan 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. PMII dan Peta Gerakan Islam 

5. PMII Perspektif Paradigma Perubahan Sosial 

6. Pancasila dan Sistem Politik Indonesia 

7. Geo-Politik, Geo-Ekonomi, Geo-Teknologi dan Geo-Strategi 

8. Antropologi Masyarakat Indonesia 

9. Analisis Korporasi dan Ideologi Media  

10. Manajemen Komunikasi dan Informasi 

11. Strategi Pengembangan Potensi organisasi 

12. Kajian Pembangunan berbasis Maritim, Agraris dan Industri 

13. Riset peningkatan Potensi Daerah 

14. Komunitas Perempuan dalam Isu Pembangunan 

   

M. NARASUMBER KEGIATAN 

Setiap materi pada kegiatan Pelatihan Kader Lanjut XXI disampaikan oleh 

beberapa narasumber, yaitu; 

1. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawasa, M,Si. 

2. Prof. M. Mas’ud Said, MM, Ph.D. 

3. Fauzan Alfas,S.H 

4. Robikin Emhas, S.H., M.H. 

5. Ir. Muhammad Nuruddin, M.P. 

6. Andry Dewanto Ahmad, S.H., M.H. 

7. Dr. Tirmidzi, M.Pd 

8. Fadhilah Putra, S.Sos., M.Si., Ph.D. 

9. Dr. Ahmad Zainul Hamdi 

10. M. Hasanudin Wahid, M.Hum. 

11. Drs. H. Amin Said Husni. 

12. Ir. Kurniawan Muhammad 

13. Anggia Ermarini, MKM.  



 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ilhamuddin Nukman, S.Psi, MA. 

15. Dwi Winarno, M.Si. 

16. Agus Mulyono Herlambang, S.S 

 

N. FASILITATOR KEGIATAN 

Setiap pertemuan kegiatan Pelatihan Kader Lanjut XXI akan dilakukan 

pendalaman materi yang akan di bombing oleh beberapa fasilitator, yaitu; 

1. M. Yunus Zaenal, M.H.  

2. Winartono, S.S. 

3. Lian Agustina, S.Sos., M.Ikom. 

4. Dwi Fitri Wiyono, M.Pd.I 

5. Edi Purwanto, M.Si. 

6. Nirianto, S.E. 

7. Syamsul Arifin, M.Pd. 

8. Habiburrahman El-Stiffiani, S.Fil. 

9. Alif Khafi Nur Naqti, S.Kom. 

10. Mustiko Romadhoni, S.H. 

 

O. PERSYARATAN PESERTA 

(Terlampir) 

 

P. SUSUNAN ACARA 

(Terlampir) 

 

Q. SILABUS 

(Terlampir) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 

PERSYARATAN PESERTA 

PELATIHAN KADER LANJUT XXI 

1. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Komisariat asal (internal) atau Cabang 

asal (eksternal). 

2. Membuat Papper tentang “Strategi Pengembangan Organisasi”. Dengan 

pilihan topik; Manajemen Organisasi, Formula Kaderisasi, dan Strategi 

Menguasai Kepemimpinan Gerakan, Strategi Penyebaran Ajaran Ahlussunah 

Wal-Jamaah di Kampus) sesuai lembaga masing-masing. 

Format Paper : 

a. Format Penulisan berisi  Analisis Umum, Pembahasan, Kesimpulan, Daftar 

Rujukan. 

b. Ketentuan Penulisan; menggunakan kertas A4, font Times New Roman, 

spasi 1,5, Margins Top 3 Bottom 3 Left 3 Right 3. 

3. Membuat Esai dengan tema “Revolusi Industri 4.0: PMII sebagai Pelopor 

Dayacipta dalam Pembangunan Negeri”. Minimal 500 Kata. 

4. Mengisi Formulir PKL yang telah disediakan Panitia di Wab : 

http://pmiikotamalang.or.id  

5. Melampirkan Fotocopy Sertifikat MAPADA & PKD. 

6. Melampirkan Foto 3x4 sebanyak 2 lembar (background berwarna biru) 

7. Melampirkan Fotocopy KTP dan KTM sebanyak 1 lembar. 

8. Mengisi Surat Pernyataan kesediaan mengikuti seluruh rangkaian acara 

(bermaterai 6000). 

9. Membayar Uang Registrasi sebesar Rp 200.000,- (Internal), Rp 300.000,- 

(Eksternal). Pembayaran melalui via transfer; Rek. 0051-01-048977-53-3 a.n 

PMII KOTA MALANG Bank BRI (Melampirkan Bukti Pembayaran). 

10. Persyaratan dapat dikirim melalui via email; pklpmiikotamalang@gmail.com 

atau diantarkan ke Kantor PC. PMII Kota Malang. 

http://pmiikotamalang.or.id/
mailto:pklpmiikotamalang@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 

SUSUNAN ACARA 

PELATIHAN KADER LANJUT XXI 

Hari/Tanggal Waktu Acara 
Narasumber  

& Fasilitator 

Selasa, 18 

Desember 2018 

12.00 – 13.00 Registrasi Peserta  

13.00 – 14.00 Pembukaan  

14.00 – 17.00 Stadium General 

Dra. Hj. Khofifah 

Indar Parawasa, 

M,Si. 

 

Ir. Muhammad 

Nuruddin, M.P. 

 

Agus Mulyono 

Herlambang 

17.00 – 18.30 ISHOMA  

18.30 – 19.30 Bina Suasana  

19.30 – 21.30 

Materi I: PMII Perspektif 

Strategi Gerakan dan 

Kepemimpinan 

Drs. H. Amin 

Said Husni 

21.30 - 23.00 FGD 
Yunus Zaenal, 

S.H., M.H. 

23.00 – 03.30 ISTIRAHAT  

03.30 – 05.00 Sholat Subuh + Kultum  



 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 19 

Desember 2018 

05.00 – 06.30 Olahraga  

06.30 – 08.00 Persiapan  

08.00 – 10.00 
Materi II: PMII dan Peta 

Gerakan Islam 

Robikin Emhas, 

S.H., M.H. 

10.00 – 11.30 FGD 
Dwi Fitri Wiyono, 

M.Pd.I. 

11.30 – 12.00 Ice Breaking  

12.00 – 13.00 ISHOMA  

13.00 – 15.00 
Materi III: Pancasila dan 

Sistem Politik Indonesia 

Andry Dewanto 

Ahmad, S.H., 

M.H 

15.00 – 16.30 FGD 
Mustiko 

Romadhoni, S.H. 

16.30 – 18.30 ISHOMA  

18.30 – 20.00 

Materi IV: Strategi 

Pengembangan Potensi 

Organisasi 

Dwi Winarno, 

M.Si. 

20.00 – 21.30 FGD 
Edi Purwanto, 

M.Si. 

21.30 – 04.00 ISTIRAHAT  

Kamis, 20 

Desember 2018 

03.30 – 05.00 Sholat Subuh + Kultum  

05.00 – 06.30 Olahraga  



 

 

 

 

 

 

 

 

06.30 – 08.00 Persiapan  

08.00 – 10.00 

Materi V: Geo-Politik, 

Geo-Ekonomi, Geo-

Teknologi dan Geo-

Strategi 

M. Fadhila Putra, 

S.H,. M.Si., 

Ph.D. 

10.00 – 11.30 FGD  

11.30 – 12.00 Ice Breaking  

12.00 – 13.00 ISHOMA  

13.00 – 15.00 
Materi VI: Antropologi 

Masyarakat Indonesia 

Dr. Ahmad 

Zainul Hamdi 

15.00 – 16.30 FGD Winartono, S.S. 

16.30 – 18.30 ISHOMA  

18.30 – 20.00 

Materi VII: PMII 

Perspektif Ideologi dan 

Organisasi 

Fauzan Alfas, 

S.H. 

20.00 – 21.30 FGD 
Syamsul Arifin, 

M.Pd. 

21.30 – 04.00 ISTIRAHAT  

Jum’at, 21 

Desember 2018 

03.30 – 05.00 Sholat Subuh + Kultum  

05.00 – 06.30 Olahraga  

06.30 – 08.00 Persiapan  



 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 – 10.00 

Materi VIII: PMII 

Perspektif Paradigma 

Perubahan Sosial 

Dr. Tirmidzi 

10.00 – 11.00 FGD 
Habiburrohman 

El-Stifiani, S.Fil.. 

11.00 – 13.00 ISHOMA  

13.00 – 15.00 

Materi IX: Analisis 

Korporasi dan Ideologi 

Media 

Ir. Kurniawan 

Muhammad 

15.00 – 16.30 FGD 
Alif Khofi Nur 

Naqti, S.Kom. 

16.30 – 18.30 ISHOMA  

18.30 – 20.00 
Materi X: Manajemen 

Komunikasi dan Informasi 

M. Hasanudin 

Wahid, M.Hum. 

20.00 – 21.30 FGD Nirianto, S.E. 

21.30 – 04.00 ISTIRAHAT  

Sabtu, 22 

Desember 2018 

03.30 – 05.00 Sholat Subuh + Kultum  

05.00 – 06.30 Olahraga  

06.30 – 08.00 Persiapan  

08.00 – 10.00 

Materi XI: Riset 

Peningkatan Potensi 

Daerah 

Prof. M. Mas’ud 

Said 



 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.30 FGD Winartono, S.S. 

11.30 – 12.00 Ice Breaking  

12.00 – 13.00 ISHOMA  

13.00 – 15.00 

Materi XII: Komunitas 

Perempuan dalam Isu 

Pembangunan 

Anggia Ermarini, 

MKM. 

15.00 – 16.30 FGD 
Lian Agustina, 

S.Sos., M.Ikom. 

16.30 – 18.30 ISHOMA  

18.30 – 20.00 

Materi XIII: Kajian 

Pembangunan Berbasis 

Maritim, Agraris dan 

Industri 

Ir. Nuruddin 

20.00 – 21.30 FGD  

21.30 – 04.00 ISTIRAHAT  

Minggu, 23 

Desember 2018 

03.30 – 05.00 Sholat Subuh + Kultum  

05.00 – 06.30 Olahraga  

06.30 – 08.00 Persiapan  

08.00 – 10.00 Pengukuhan Peserta  

10.00 – 12.00 RTL  

12.00 – 13.00 ISHOMA  

12.00 – 17.00 Field-Trip  

 


