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A. PANDANGAN UMUM
“Formulasi Arah Gerak Kaderisasi, Gerakan dan Keislaman PMII
Kota Malang”
Sudah setengah abad lebih organ mahasiswa ini berdiri dan hidup dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, Tepatnya sudah berumur 61 tahun dari 17 april 1960
tahun kelahirannya. Semenjak kelahirannya, jejak sejarah dan peran PMII dalam
dalam kehidupan berbangsa dinegeri ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.
Kendati demikian dengan bertambahnya usia tentu ada beberapa hal yang perlu
didiskusikan, dianalisis dan ditata ulang seperti halnya permasalahan serta
dinamika yang ada yang harus terselesaikan dengan rapi, oleh kader – kader
utamanya yang masih berada dalam struktur PMII.
Dengan umur organisasi yang tak lagi muda, gagasan, ide dan peranan PMII jangan
sampai mandek. Sebagai sebuah organisasi yang dapat dikatakan dinamis, gagasan
akan akses dan fungsi PMII sudah selayaknya perlu untuk kita reformulasikan
kembali, mencerna naluri organisasi yang dinamis dan dengan analisa terhadap
dinamika sosial budaya untuk lebih meyakinkan tujuan dan makna dari setiap
aktivitas PMII terutama untuk masa depan bangsa. Reformulasi ini setidaknya
selain kembali memberi keyakinan dalam setiap langkah PMII, juga menjadi
sebuah auto-metabolisme untuk mematuk sekian banyak ortodoksi, yang selama ini
menghambat dinamika gerak PMII.
PMII sebagai sebuah organisasi kader, sudah selayaknya mempertimbangkan
jalinan gerak yang selaras antara pemahaman dan kesadaran sehingga dapat terbina
secara kohesif dalam banyak potensi. Artinya perlu sebuah rumusan arah gerak
organisasi yang dapat menjadi bridge bagi pengembangan pola organisasi demi
menjawab tantangan. Pengembangan pola semacam inilah yang kiranya dibutuhkan
sebuah organisasi untuk menciptakan aktor-aktor yang realistis, yang paham akan
realita sosial dan yang didalamnya banyak diliputi aktivisme yang ragam dan kritis.
Dalam pada itu, PMII perlu juga untuk mempertajam komitemen dengan
perubahan-perubahan yang berorientasi kedepan. PMII berposisi dan berperan

penting dalam pengkaderan generasi bangsa. PMII berperan dalam memberikan
kontribusi riil berupa pemikiran maupun kader pemimpin yang mampu menafsirkan
kondisi sosial masyarakat, respek terhadap pluralitas, siap memperjuangkan
keadilan dan demokrasi kehidupan masyarakat dan negara yang masih menjadi
persoalan pokok. Namun, komitmen yang dibangun tersebut ini, hanya akan
menjadi diktum ketika elaborasi keasadaran tidaklah berpijak pada pentahapan
dinamika perubahan. Bahwa komitmen-komitmen ini harus berdasar rumusan arah
gerak dari organisasi.
Pengembangan pola semacam ini tidaklah cukup dengan hanya dirumuskan dalam
agenda-agenda yang selama ini diatur oleh PMII. Dibutuhkan sebuah arena yang
dapat menjadi pemahaman kesadaran yang nantinya dapat dijadikan sebagai sebuah
internalisasi nilai dan jatidiri pada kader PMII, sehingga setiap langkah organisasi
tidak terjebak pada istilah kontradiksi intermean. Arena semacam ini jugalah yang
dapat PMII gunakan untuk memaknai ideology sebagai sumber nilai dan tujuan
dalam melakukan gerakan, bukan justru malah menafikan fakta sosial yang menjadi
tidak dinominasikan.
Pemaknaan akan ideologi untuk mereformulasikan nilai dan jatidiri organisasi
sejatinya telah menjadi bahasan kajian yang cukup intens dalam beberapa tahun.
Sayangnya, kerap kali pembahasan cenderung mengambang dan terlalu mulukmuluk. Padahal hal ini adalah sebuah keharusan bagi organisasi, yang dapat
menjadi pijakan untuk ditonjolkan. Sebagai sebuah organisasi yang berpijak pada
nilai-nilai kritis dan mengupayakan untuk terciptanya transformasi, PMII tentu saja
harus terus menerus melakukan re-evaluasi organisasi dalam proses interaksi yang
solid dan menajamkan dinamika visi-misi pergerakan.
Pada abad-21 ini, realitas sosial-masyarakat menjadi sangat berbeda dengan ketika
awal PMII berdiri ataupun ketika paradigma PMII dirumuskan. PMII perlu
mempertegas posisi dana rag geraknya dalam realitas sosial hari ini untuk tidak
dikatakan selalu menjadi apa yang dikatakan oleh Hegel sebagai burung Minerva
yang terbang ketika hari menjelang petang, selalu terlambat merespons realitas.
Sebagai sebuah organisasi pergerakan yang harus terus-menerus melakukan

transformasi, PMII dituntut untuk terus menyebarkan produksi-produksi organisasi
yang harus bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat.
Sebagai implementasi dari eksistensi organisasi, aktualisasi yang bisa dilakukan
adalah berolah diri dengan menyertakan segala kekayaan potensi warga PMII, baik
multidisiplin ilmu, multikelas sosial-ekonomi-politik dan multikultur dengan
berbagai perangkat struktur organisasi, dan masyarakat bangsa adalah sebagai
laboratorium sosialnya. Hal inilah yang dapat menjadi bekal untuk mengarahkan
gerak PMII yang ekletik, tapi tidak kaku.
Multidisiplin ilmu kader PMII merupakan modal dari sekian banyak refleksi kritis
kehidupan. Wilayah keilmiahan dalam hal ini patut diandalkan untuk menjalankan
fungsi organisasi secara sinergis dan semangat progresif dalam berbagai
eksperimental sosial. Sedangkan aspek multikelas merupakan potret diri kesadaran
subyektif organisasi. Potensi ini dapat menjadi acuan untuk kader dapat
menimplementasikan potensinya dalam ruang-ruang aktualisasi mencapai misi
transformasi PMII.
Menuju Revolusi Industri 4.0: Tantangan Kaderisasi
Karena mengingat pergerakan mahasiswa islam indonesia ini (PMII) merupakan
organisasi berbasis kaderisasi, gerakan serta spiritual/keagamaan yang didalamnya
bicara perihal nilai. Kita sebagai kader harus sama – sama menyadari bahwa
keberadaan organ mahasiswa ini lahir dari pelopor yang luar biasa. dengan unsur
filosofis seperti agama, ekonomi, politik dan sosial Budaya yang mempunyai tujuan
secara umum untuk menciptakan perubahan sosial sesuai dengan tuntunan
organisasi. Seperti apa yang sudah tertuang dalam AD pasal 4 ayat 4 bahwa PMII
memiliki tujuan
“terbentuknya pribadi muslim indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT.
berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan
ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita –cita kemerdekaan indonesia”.
Kaderisasi pada hakekatnya merupakan pendidikan yang bermuara pada proses
ideologisasi dantransformasi nilai dengan orientasi terbentuknya kader sebagai
regenerasi yang ulul albab dengan kata lain kader yang haus akan ilmu. Sehingga

ada output sebagai pribadi yang mempunyai kontstruk berfikir/paradigma, karakter
dan tindakan yang sesuai dengan tuntunan nilai kePMIIan, baik yang tertuang
dalam produk hukumnya hingga pada kultur dalam setiap aktivitas pergerakan.
Pengkaderan bukan semata – mata hendak menjadikan individu yang terdidik
secara intelektual, berwawasan dan termapil secara teknis. Melainkan membekali
(tepatnya:mengingatkan) individu atas tugas – tugas kekhalifhahan yang harus
diemban manusia sebagai hamba tuhan (abdulla). Seperti apa yang sudah
difirmankan Allah SWT. dalam alquran surat al-baqarah ayat 30 dan surat al-shad
ayat 26.
Saat ini kita dibenturkan dengan zaman baru, yakni revolusi industri 4.0 yang
menghantam dunia terkhusus dibangsa ini, dengan dgitalisasi serta bigdata yang
secara tidak langsung menggiring arus bangsa ini keranah peradaban yang berbeda
dari sebelumnya. Dimana masyarakat indonesia menganut kultur budaya mistik,
yang merekatkan bangsa dengan kulturnya. Maka cenderung konservatif dalam
beradaptasi era teknologi ini. akan tetapi diakui atau tidak masyarakat kita tertuntut
untuk masuk kedalamnya, dengan pelbagai inovasi agar mampu menjaga
keberlangsungan hidup jangka panjang. Selain kepada masyarakat indonesia pada
umumnya, ini juga berefek kepada ranah kehidupan organisasi mahasiswa
utamanya PMII. Yang berpengaruh pada persoalan pengkaderan. Tentu ini adalah
tantangan besar bagi kader, hingga untuk menjawab tantangan ini. perlu adanya
grandesain dalam metode pengkaderan supaya tidak tergerus oleh zaman tanpa
menghilangkan tradisi lama (al-muhafdhatu alalqhodimissholih wal akhdhabil
jadidilashlah), hingga PMII memastikan bahwa dirinya tetap manjadi bagian dari
basis yang mempunyai pengaruh besar atas perubahan sosial dibangsa ini dalam
perihal apapun.
Diluar konteks zaman, sebagai kader PMII pada umumnya dan kader PMII kota
malang khususnya harus selalu merefleksikan bahwa ada semacam problem yang
dirasakan oleh kader melalui gesekan internal atau bahkan diluar PMII. Sehingga
menimbulkan efek yang cenderung menggangguberjalannya kehidupan kaderisasi,
Ini perkara yang tidak boleh dianggap remeh oleh kader. karena diakui atau tidak,
sejauh mata memandang dan kaki melangkah dalam setiap proses, sebagai kader
yang berkhidmat di PMII menyadari bahwa ada semacam pandangan miring oleh

sebagian masyarakat (kampus/diluar kampus) terhadap organisasi yang kita cintai.
hal tersebut juga berpengaruh pada kesolidan kader disetiap basis struktur serta
perangkat organisasi, untuk membangun konsolidasi bersama perihal kaderisasi,
gerakan dan spiritual kader. Oleh karena itu cabang PMII kota malang khususnya
bidang 1 mengajak sahabat/i untuk sama – sama merenungkan dan menganalisis
ada apa dengan PMII hari ini. kondisi semacam ini tidak akan selesai dengan
analisis praktis. butuh asupan tenaga dan keseriusan extra keras agar terselesaikan
dengan rapi, hingga terciptanya komitmen secara kolektif dalam menjaga hittah,
ghirah dan marwah PMII.
Perlu diketahui bahwa dalam sistem pengkaderan itu mendidik seorang kader untuk
mengaktualisasikan ilmunya dari hasil peoses internalisasi nilai yang didapat,
sebagai bentuk pengabdian atas ilmunya yang berangkat dari kesadarannya sebagai
kader PMII kepada orang lain secara kolektivitas, yang berdampak positif bagi
lingkungan dan perubahan sosial. Hingga ada asas kebermanfaatan atas dirinya
sebagai seorang insan yang terdidik secara lahiriyah dan batiniah.
Dalam buku multi level strategi (MLS) kaderisasi PMII, disebutkan ada tiga garis
besar dalam proses pengkaderan PMII, sebagai amanah tugas dalam proses
kaderisasi. Pertama membangun individu yang percaya akan kapasitas
individualitasnya, sekaligus keterikatan dengan kolektivitas. Yakni individu yang
menemukan kesadaran subyek, namun pada saat yang bersamaan tetap
berkesadaran primordial (istilah dalam pendidikan kritis transformatif). Kedua
membebaskan individu dari belenggu yang tercipta selama berabad – abad
sepanjang sejarah nusantara, tanpa memangkas dari sejarah itu sendiri. Kita
mengidealkan lahirnya kader yang tidak mudah menyerah oleh tekanan sejarah
sekaligus mampu memahami bandul gerak sejarah serta mampu bergerak
didalamnya.
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pengetahuan dan keterampilan sekaligus. Pengetahuan bukan semata – mata
intelek, melainkan juga pemahaman kenyataan atau medan gerak. Didalamnya
termasuk tatapan kritis atas sesuatu hal yang bersinggungan dengan hubungan atar
sesama manusia semisal bicara soal hak asasi manusia (HAM).

Sistem pengkaderan dalam aspek kaderisasi formal, non formal serta informal. Ini
memiliki dasaran argumentasi kaderisasi. Antara lain argumentasi pewarisan nilai
– nilai (argumentasi idealis), pemberdayaan anggota (argumentasi strategis),
memperbanyak anggota (argumentasi praktis), persaingan antar kelompok
(argumentasi pragmatis) dan mandat organisasi (argumentasi administrasi). (MLS
hal : 21). Dari macam metode argementasi diatas ini masih real serta pas untuk
diimplementasikan oleh seorang kader dalam menyusun konsepsi – konsepsi
pengkaderan dalam menyongsong formulasi kaderisasi agar tercipta kekondusifan
kaderisasi sesuai tatanan utamanya di PMII kota malang.
Menggapai Keadilan Kota: Upaya Transformasi Ruang Urban
Ali Syariati dalam pemikirannya tentang gerakan intelektual mengingatkan bahwa,
”segeralah para intelektual kembali ke massanya”. Hal ini dimaksudkan agar para
intelektual, tidak ada yang mulia diperankan melainkan dengan melakukan upaya
transformasi untuk masyarakat. dalam struktur sosial masyarakat Indonesia,
terdapat ketimpangan yang semakin meningkat (polarisasi) antara kekuatan sector
ekonomi konglomerat yang minoritas dan rakyat yang mayoritas. Hal inilah yang
seringkali kemudian memicu pertentangan dalam masyarakat.
Ketimpangan ini, semakin meningkat tinggi ketika ekspansi modal semakin meluas
dan cepat. Sayangnya, tidak sedikit organisasi kemahasiswaan yang berusaha untuk
menelurkan gagasan untuk keluar dari masalah ini. Padahal organisasi
kemahasiswaan mempunyai posisi penting dalam memberikan nilai-nilai
perjuangan dan menanamkan kesadaran dalam kepentingan masyarakat. Pada
dasarnya, banyak persoalan penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak di
Indonesia dewasa ini, dimana PMII dapat terlibat secara aktif di dalamnya.
Sebagai sebuah organisasi, PMII perlu untuk melihat kondisi obyektif untuk
menentukan arah, orientasi dan gerakan sosial. Dimana penentuan tersebut mampu
mensinergikan antara gerakan structural dan kultural. Gerakan kultural ini adalah
gerakan yang berorientasi pada penguatan masyarakat. Format ferakan inilah yang
mamandang perubahan tidak bisa semata-mata mengandalkan transformasi
structural. Lebih dari itu, perubahan yang perlu diupayakan oleh PMII sebagai
sebuah misi transformasi harus turut digerakkan oleh massa yang sadar politik.

Ketertindasan yang dialami oleh massa harus ditrasnfromasikan menjadi energy
sosial dalam melakukan perlawanan baik terhadap kekuasaan yang berjalan mau
pun rezim kapitalisme yang eksploitatif.
Oleh karenanya, sektor gerakan dan arah transformasi PMII perlu didasarkan pada
sektor wilayah masing-masing. Dimana dalam hal ini format dan arah gerakan
menyesuaikan kondisi obyektif dan wilayah geografis dari tiap-tiap wilayah.
Dengan inilah kemudian ditekankan bahwa gerakan sosial harus diarahkan pada
bagaimana persoalan-persoalan lokal dapat dilakukan proses emansipatoris.
Sebagaimana hal tersebut diatas, PMII Kota Malang mencoba untuk merumuskan
format dan arah gerakannya pada konsep Urban Space. Pilihan terhadap ruang
urban, yang bertujuan menuntut hak atas kota ini berkaitan dengan semakin
tingginya ketimpangan, krisis sosial-ekologis, serta arus kapital yang semakin cepat
sehingga turut mengeksklusi masyarakat kota dari wilayah kota. Meskipun, sekali
lagi, persoalan-persoalan yang lain juga tidak kalah pentingnya. Misalnya persoalan
di seputar dunia pendidikan, kebudayaan, politik, batas wilayah Negara, sampai
pada misalnya persoalan tentang pergaulan bebas yang melanda sebagian besar
remaja di Indonesia, tetapi sebagaimana hampir sepenuhnya kader PMII Kota
Malang merupakan warga urban, maka seyogyanya kita perlu turut bertanggung
jawab atas hal ini.
Banyak pemerintah kota yang memiliki agenda untuk menciptakan kawasan kota
yang indah dan bersih. Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang
memiliki agenda untuk menciptakan ruang tersebut dengan konsep penataan kota
dan RTH. Dalam menciptakan kota tersebut seringkali yang menjadi sasaran adalah
masyarakat miskin kota dan kawasan informal. Menurut Surat Keputusan Walikota
(Surat Keputusan Walikota) Nomor 188,45/86/35.73.112/2015, luas permukiman
informal mencapai 608,6 Ha, dibandingkan dengan luas Kota Malang (11.606 Ha),
dengan kawasan kumuh mencapai 5,53% (http ://dpupr.malangkota.go.id/menujumalang-kotaku-kota-tankumuh/). Selanjutnya, di Kota Malang, 29 dari 57
kelurahan merupakan kawasan kumuh (misalnya Jodipan, Polehan, Sukun, Kota
Lama,

Tulusrejo,

Ciptomulyo,

(http://suryamalang.tribunnews.com).

dan

Bandulan)

Secara geografis, kawasan masyarakat miskin kota di Malang terletak di seberang
bantaran sungai Brantas. Dalam perspektif perencanaan kota, kawasan tersebut
merupakan bagian dari kawasan lindung yang mendukung ekologi sungai.
Berdasarkan peraturan pemerintah, ada rencana penataan bangunan yang terletak di
kawasan bantaran sungai, dengan buffer zone 10-15 m. Untuk melindungi wilayah
sungai yang berfungsi untuk mengantisipasi ancaman banjir dan tanah longsor,
maka perlu adanya pembatasan aktivitas manusia di wilayah bantaran sungai, salah
satunya melarang adanya infrastruktur swasta apalagi perumahan (PP No. 38 Tahun
2011 tentang Sungai, Pasal 17 dan Pasal 22). Pada tahun 2014, Walikota Malang
telah membuat rencana normalisasi kawasan bantaran sungai Brantas. Pada
penduduk yang tinggal di sepanjang sungai akan direlokasi. Maka solusi yang
ditawarkan adalah menyediakan rumah susun bersubsidi bagi masyarakat tersebut
(http://www.republika.co.id). Apalagi, Pemprov berjanji akan memberantas
masalah permukiman kumuh di tahun 2019 ini dengan melaksanakan program
Nasional Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), yang
disebut Program Kotaku (Program Kota Tanpa Kumuh). Padahal, jika merujuk
pada data sejarah, sungai Brantas yang membelah Kota Malang telah menjadi pusat
kawasan aktifitas manusia, melalui proses urbanisasi panjang jauh sebelum era
kolonial (Ismanto, 2018).
Urbanisasi kini telah menjadi identik dengan globalisasi kehidupan ekonomi dan
budaya. Pada tahun 1900 tidak ada lebih dari selusin kota di dunia dengan lebih dari
satu juta orang dan pertanian tetap menjadi kegiatan ekonomi yang dominan kecuali
pada sejumlah kecil negara industri. Namun, pada akhir abad kedua puluh, lebih
dari 500 kota memiliki populasi melebihi 1 juta orang dan lebih dari setengah
populasi dunia kini adalah perkotaan. Baru pada abad ke 21, untuk pertama kalinya
dalam sejarah, lebih dari setengah populasi dunia sekarang tinggal di kota.
Tingginya populasi dalam wilayah perkotaan ini pula yang kemudian akan semakin
mengaburkan batas-batas geografis perkotaan. Dalam artian bahwa wilayah kota
akan semakin berlipat ganda atau bahkan tiga kali lipat, tergantung pada populasi
dan dinamika ekonomi (Angel et al. 2011).
Semakin meluasnya wilayah perkotaan ini tidak berarti menjadi fakta bahwa kota
adalah fenomena baru. Sejarah mencatat, sekitar 5000 SM, pemukiman 'proto-

urban' terkonsentrasi muncul di dataran banjir yang subur di Sungai Nil dan
Mesopotamia, dengan kompleks kuil atau kompleks kerajaan yang menampung
populasi yang tidak bekerja di bidang pertanian. Daerah perkotaan awal lainnya
berkembang sebagai kota perdagangan. Jumlah, ukuran dan jangkauan politik dari
pemukiman, administrasi dan komersial yang padat tumbuh secara bertahap selama
ribuan tahun, sampai konsep 'kota' menjadi biasa di sebagian besar dunia ketika
memasuki awal abad 19. Pada abad kesembilan belas, Eropa mengalami urbanisasi
skala besar yang cepat ketika Revolusi Industri memusatkan massa buruh pabrik di
kota-kota kumuh yang penuh sesak. Industrialisasi dan urbanisasi abad kedua puluh
membengkak kota-kota negara di seluruh dunia. Terlepas dari sejarah panjang
urbanisasi ini, pertanian telah lama menjadi sumber penghidupan paling penting
bagi sebagian besar penduduk dunia, dan kebanyakan orang terus tinggal di daerah
pedesaan. Baru pada abad kedua puluh satu lebih dari separuh umat manusia
mengiringi pergeseran demografis yang masif ini.
Pergeseran demografis ini secara langsung telah menjadikan Kota sebagai pusat
dari aktifitas manusia. Tingginya aktifitas manusia ini dapat dilihat dari fakta bahwa
hari ini masyarakat kota mengkonsumsi antara 67% dan 76% dari total energi dunia
dan bertanggung jawab atas 71% hingga 76% emisi gas rumah kaca (GRK)
langsung dan tidak langsung (Seto et al. 2014). Tingginya aktifitas manusia dapat
juga kita lihat dan tandai dengan pengukuran pertumbuhan dalam suatu wilayah,
dengan 380 kota kawasan maju di 600 teratas menurut PDB menyumbang 50% dari
PDB global pada tahun 2007 (Dobbs et al. 2013: 1). Data ini setidaknya dapat
memposisikan kota-kota ini sebagai konsumen terbesar di planet ini, sementara
kawasan pemukiman lainnya berangsur memainkan peran lebih kecil. Hal ini
didukung oleh fakta bahwa pemukiman perkotaan manusia tumbuh pada tingkat
sekitar 2% per tahun, dengan outlier 0,7% untuk beberapa negara maju dan 3%
untuk beberapa daerah berkembang (United Nations, 2012).
Tingginya aktifitas manusia dalam wilayah perkotaan ini juga menjadikan kota
sebagai garis depan model pembangunan kapitalis yang begitu fundamental bagi
reproduksi kapital, seperti yang ditunjukkan Harvey (2008). Peran penting dalam
reproduksi kapital ini, telah menjadikan kota sebagai pusat dari sirkulasi kapital
yang berjalan secara linier dengan massifnya populasi demografis perkotaan.

Disinilah mengapa, meskipun kota merupakan pusat aktifitas manusia, tetapi
sirkulasi kapital yang begitu cepat ini menjadi tidak mungkin seperti halnya
dikatakan NATO (2003) bahwa kota juga berpeluang menjadi arena konflik
tertinggi di masa depan. Mike Davis dalam Planet of the Slums melihat bahwa hari
ini di negara-negara berkembang, kota-kota tumbuh dengan kecepatan yang tak
terbendung, membuat semakin jelas akses yang tidak setara ke, dan distribusi,
sumber daya dan kondisi kehidupan (Davis, 2006). Peningkatan polusi, kekerasan,
dan marjinalisasi yang diderita oleh kaum miskin perkotaan, terutama di Selatan
Global merupakan wajah tersembunyi dari urbanisasi, dan kemiskinan menjadi
masalah perkotaan yang jelas (Pugh, 2000). Dengan demikian, tingginya perputaran
kapital dalam kota-kota tidaklah berarti telah menciptakan kesejahteraan.
Sebaliknya, krisis perkotaan akibat kontradiksi kapitalisme menjadi semakin jelas.
Dan perubahan mode of production akibat globalisasi dan sistem neoliberal telah
semakin memperburuk kehidupan kota.
Globalisasi dibentuk oleh penekanan neoliberal pada pasar (global), kemunduran
negara kesejahteraan dan promosi perdagangan bebas. Ideologi neoliberal
menyatakan keunggulan pasar global sebagai kekuatan pengalokasi dan pengatur
dalam ekonomi dan masyarakat di seluruh dunia. Pemerintahan pasar global yang
bebas dikatakan membawa kemakmuran yang lebih tinggi bagi mereka yang berani
menghadapi persaingan global, sementara kegagalan untuk melakukannya berarti
perlambatan ekonomi yang tak terhindarkan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi selffulfilling prophecies karena mempengaruhi kebijakan aktor negara dan non-negara
pada skala lokal, nasional dan global. Kini, Negara-negara di seluruh dunia telah
menulis ulang undang-undang mereka dan mendesain ulang anggaran nasional dan
kebijakan ekonomi mereka agar sesuai dengan standar global ekonomi neoliberal.
Neoliberalisme merayakan efisiensi kekuatan pasar atas intervensi dan regulasi
negara, baik secara nasional maupun global. Ia melihat sistem kesejahteraan yang
luas dan keterlibatan negara yang kuat dalam perekonomian sebagai penyebab
menghambat pertumbuhan ekonomi. Pendukung neoliberalisme melihat tanggung
jawab utama negara sebagai menciptakan iklim bisnis yang sehat, daripada
mengamankan pekerjaan penuh dan kesejahteraan warganya (Harvey, 2005).
Harvey berpendapat bahwa neoliberalisme, terlepas dari penekanan wacana

ideologisnya pada keuntungan pasar, harus dilihat sebagai proyek kelas yang
melayani kepentingan elit ekonomi.
Proyeksi Neoliberal sebagaimana dikatakan Hickel (2017) tidak akan berlangsung
tanpa suatu proses yang mekanismenya dimainkan lewat hutang. Hutang
merupakan alat utama untuk penegakan reformasi neoliberal. Hutang negara-negara
di belahan dunia Selatan yang meningkat pada 1980-an memberikan dorongan
besar bagi reformasi neoliberal. Penurunan tajam harga pasar dunia untuk bahan
mentah, produk ekspor terpenting di banyak negara berpenghasilan rendah,
dikombinasikan dengan kenaikan suku bunga dan resesi ekonomi, memulai 'krisis
utang Dunia Ketiga'. Pemerintah negara-negara yang dililit utang di Selatan global
tidak punya pilihan selain menerima persyaratan ketat yang diberlakukan oleh Dana
Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dalam bentuk program penyesuaian
struktural. Paket langkah-langkah penyesuaian struktural yang kurang lebih standar
seperti itu umumnya melibatkan 'privatisasi aset publik, pengeluaran sosial yang
sangat berkurang, pengurangan upah, devaluasi mata uang, liberalisasi undangundang perdagangan dan investasi dan peningkatan ekspor' (McMichael, 1998).
Program-program ini menetapkan pengurangan pengeluaran negara untuk
kesejahteraan sosial, deregulasi ekonomi neoliberal dan pembukaan pasar nasional
untuk perdagangan bebas. Tahun 1980-an dan 1990-an melihat munculnya sistem
produksi global, di mana berbagai segmen proses produksi tersebar di seluruh
dunia. Perkembangan sistem ekonomi global ini dibantu oleh teknologi komunikasi
baru, deregulasi neoliberal, yang menghilangkan hambatan arus ekonomi global,
dan meningkatnya dominasi industri keuangan dalam perekonomian global.
Menurut Saskia Sassen (2001), situasi ini dapat dicirikan sebagai salah satu
penyebaran spasial dan integrasi global dimana mode organisasi industri Fordist
menjadi tidak populer; ekonomi pasca-Fordis semakin terorganisir dengan cara
'fleksibel', dengan pekerja paruh waktu dengan kontrak jangka pendek atau
fleksibel. Rezim tenaga kerja baru ini memungkinkan produksi untuk beradaptasi
dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah dengan cepat di seluruh
dunia.
Reformasi neoliberal

inilah yang kemudian menyebabkan menyusutnya

kesempatan kerja di sektor publik, peningkatan pengangguran dan bentuk-bentuk

kerja lepas, dan meningkatnya informalisasi kehidupan ekonomi. Pendidikan,
perawatan kesehatan dan keamanan, dan layanan utilitas dasar seperti air, energi
dan pengumpulan sampah diprivatisasi. Sementara itu, dana negara seringkali
dialihkan dari konsumsi kolektif (seperti perumahan rakyat) ke pembangunan
infrastruktur dan spektakuler yang pertama dan terutama melayani segmen elit
masyarakat (Bayat, 2012). Asef Bayat (2012) berpendapat bahwa restrukturisasi
sosial dan ekonomi neoliberal telah melahirkan 'kota-kota neoliberal'.
Kota neoliberal adalah urbanitas yang digerakkan oleh pasar; itu adalah kota
yang lebih dibentuk oleh logika Pasar daripada kebutuhan penduduknya; lebih
menanggapi kepentingan individu atau perusahaan daripada kepentingan
publik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya deregulasi dan privatisasi
produksi, konsumsi kolektif, dan ruang kota.
Menurut Bayat, dorongan menuju deregulasi dan privatisasi ini memicu proses
'inside-outing', pertumbuhan kegiatan ekonomi informal di ruang publik dan
ketergantungan yang lebih besar pada ruang publik oleh penduduk miskin. Seiring
dengan perkembangan tersebut, kota-kota neoliberal ditandai dengan gerakan
menuju penutupan sosial dan segregasi diri, terutama di kalangan elit kota, yang
berusaha untuk melarikan diri dari ruang publik yang padat dan semakin terlantar.
Ketika ruang publik semakin banyak mengalami privatisasi dan rantai produksi
semakin membentang di seluruh dunia, produksi sektor manufaktur padat karya
seringkali ditujukan ke zona ekonomi khusus, yang menjanjikan keuntungan dalam
hal undang-undang dan pasokan tenaga kerja yang murah (dan semakin feminin).
Perubahan semacam ini dapat kita lihat dengan terutama merujuk pergeseran sektor
manufaktur ke arah kota menengah, atau kawasan dimana material dan upah tenaga
kerja didapatkan lebih murah. Kota-kota pasca-industri kini semakin beralih ke
ekonomi simbolis untuk menghasilkan pendapatan dan menciptakan pekerjaan
kerah putih.
Ekonomi simbolik mengacu pada kegiatan ekonomi yang berkonsentrasi pada
produksi dan konsumsi budaya, seperti yang terkait dengan industri pariwisata,
media dan hiburan (Zukin, 1995). Jenis ekonomi perkotaan ini terkonsentrasi pada
rekreasi dan konsumerisme, dan sering kali melibatkan promosi industri warisan

budaya dan museum terkenal, atau pengorganisasian acara mulai dari festival musik
dan makanan hingga acara besar olahraga seperti Olimpiade. Untuk merangsang
ekonomi simbolik, pemerintah kota bersaing untuk menarik tenaga kerja
internasional yang sangat terampil dan kreatif, kelompok profesional yang
produktif secara ekonomi yang oleh Richard Florida (2002) dijuluki 'kelas kreatif'.
Perubahan kota dari sector manufaktur menuju ekonomi simbolik ini juga ditandai
dengan semakin giatnya promosi aktif kelas menengah. Promosi kelas menengah
ini selain menciptakan konsumerisme yang lebih tinggi, juga berdampak pada
lanskap perkotaan, misalnya dalam bentuk pengembangan kawasan perumahan
kelas atas. Pemerintah kota sering berusaha untuk meningkatkan konsumsi
perkotaan dan fasilitas rekreasi (seperti restoran kelas atas dan pemandangan bar)
untuk menarik dan mempertahankan segmen penduduk yang memiliki hak
istimewa.
Segregasi kelas yang semakin tajam di kota, dengan lebih banyak terfasilitasinya
kelas menengah nyatanya menjadi masalah serius di perkotaan. Ekspansi properti
mewah dan eksklusif-seperti kota mandiri, superblok, perumahan elite, menara
apartemen, hotel berbintang, supermal, dan sebagainya-secara massif pada area
tertentu yang sebelumnya memiliki fungsi lain sebagaimana dalam banyak studi
telah

diungkapkan

menjadi

penyebab

utama

peningkatan

ketimpangan.

Pembangunan kawasan khusus Kota melalui kehadiran fasilitas mutakhir
(transportasi massal modem, pusat-pusat hiburan, sekolah atau rumah sakit
intemasional, dan sebagainya) yang selama ini dikira akan dapat mengubah
kawasan kumuh dan memecah konsentrasi kemiskinan yang dianggap sebagai
masalah utama perkotaan nyatanya justru malah menjadi sebab dari "eksklusi
langsung" (penggusuran) terhadap pekerja kerah biru dan sektor informal di area
perkotaan.
Proses eksklusi langsung yang terjadi semacam ini di kawasan Urban dikenal
dengan istilah Gentrifikasi. Cresswell (2004) mendefinisikan gentrifikasi sebagai
'pembelian perumahan kumuh dengan harga murah oleh kelas menengah dan
peningkatan berikutnya dari properti dan kenaikan besar-besaran dalam nilai
properti'. Proses ini biasanya melibatkan pemindahan penduduk berpenghasilan

rendah, yang tidak mampu lagi membayar harga sewa, atau yang menjual properti
mereka kepada pengembang real estate. Dalam banyak kasus, gentrifikasi
dipromosikan oleh pemerintah kota sebagai bagian dari regenerasi atau revitalisasi
perkotaan. Gentrifikasi ini secara tidak langsung juga dapat kita maknai sebagai
pengambil alihan ruang untuk ekspansi bisnis. Dimana pembangunan kawasan
Kota menjadi sarana akumulasi kapital kontemporer unggulan, karena memiliki
tingkat keuntungan relatif tinggi dan terus-menerus mengalami peningkatan lewat
ajang spekulasi. Selain itu, tingginya gentrifikasi juga semakin mengancam
ketersediaan ruang publik di Kota.
Ruang Publik berarti sesuatu yang tidak privat, ruang-ruang yang darinya [orang
miskin] tidak dapat dikecualikan oleh hak milik seseorang' (Kaviraj, 1997), dan di
mana mereka merasa memiliki hak tertentu sejak yang bersangkutan itu milik
publik. Ruang publik adalah istilah relasional, yang didefinisikan sebagai lawan
dari privat. Sementara batas antara kedua jenis ruang tidak selalu jelas, 'ruang
publik' mengacu pada ruang perkotaan kolektif yang lebih terbuka, dapat diakses,
sementara 'ruang pribadi' mengacu pada ruang rumah yang lebih terbatas. Ruang
publik ini secara konsep sangat bersinggungan dengan kepadatan perkotaan yang
dapat diterjemahkan ke dalam efisiensi besar dalam penggunaan lahan, energi, dan
sumber daya. Dimana ruang publik yang demokratis dan lembaga budaya juga
memberikan standar kenikmatan yang lebih tinggi secara kualitatif daripada
konsumsi individual dan rekreasi yang dikomodifikasi. Namun, dalam beberapa
kasus ruang publik dalam wilayah kota tidaklah benar-benar menjadi hak
kepemilikan dari warga kota. Selama ini, ruang publik lebih dipenuhi sebagai
pertunjukan dari elit ketimbang sebagai sebuah hak kolektiif. Menyangkut hal ini,
Patrick Geddes (2004) menekankan perlunya ekosistem yang utuh, ruang terbuka,
dan layanan alami: kota membutuhkan aliansi dengan Alam untuk mendaur ulang
ruang publik menjadi input yang dapat digunakan untuk pertanian, berkebun, dan
produksi energi. Urbanisme berkelanjutan mengandaikan pelestarian lahan basah
dan pertanian di sekitarnya.
Aliansi dengan alam ini setidaknya dapat menjadi jalur bagi Kota melangsungkan
metabolismenya. Kota sebagai suatu bentuk kehidupan adalah model pengaturan
hubungan masyarakat dengan alam yang spesifik dan dikembangkan secara

historis. Dimana perjuangan urban sebagian besar adalah perjuangan sosioekologis, karena mereka selalu tentang regulasi sosial dan material dan simbolisasi
sosiokultural hubungan masyarakat dengan alam. (Jahn, 1991). Di medan perkotaan
inilah percepatan transformasi metabolisme alam menjadi paling terlihat, baik
dalam bentuk fisik maupun konsekuensi sosio-ekologisnya.
Melihat apa yang menjadi persoalan dalam kota tersebut diatas, Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia setidaknya perlu untuk memulai menuntut Hak Atas
kota. Hak atas kota disini adalah pemerataan hasil kota dalam prinsip-prinsip
keberlanjutan, demokrasi, pemerataan, dan keadilan sosial. Adalah hak kolektif
penduduk

kota,

khususnya

kelompok

rentan

dan

terpinggirkan,

yang

menganugerahkan kepada mereka legitimasi tindakan dan organisasi, berdasarkan
kegunaan dan kebiasaan mereka, dengan tujuan untuk mencapai pelaksanaan penuh
hak atas kebebasan diri. -determinasi dan standar hidup yang memadai. Dalam
Konferensi Hak atas Kota pada tahun 2005, disepakati bahwa Hak atas Kota saling
bergantung dari semua hak asasi yang diakui secara internasional dan dipahami
secara integral, dan oleh karena itu mencakup semua hak sipil, politik, ekonomi,
sosial, budaya dan lingkungan yang sudah diatur dalam perjanjian hak asasi
internasional. (Piagam Dunia untuk Hak atas Kota, Pasal 2).
Menuntut akan hak atas kota ini juga menjadi sebuah acuan untuk mencapai sebuah
transformasi. Dimana transformasi politik yang terjadi ketika klaim hak atas kota
mengubah warga kota menjadi warga yang aktif untuk memobilisasi keinginannya
melalui organisasi berbasis area tinggal yang mampu melawan rezim ketakadilan
pada skala nasional. Dengan demikian, hak atas kota memiliki cakupan yang luas
tapi tidak bisa direduksi menjadi hak sektoral seperti hak atas perumahan, hak atas
air, atau hak atas mobilitas. Kota telah menjadi simpul akumulasi kapital dan
industrialisasi, di mana nilai tukar (exchange value) menjadi lebih penting daripada
nilai guna (use value). Industrialisasi dan urbanisasi telah menghilangkan oeuvre
atau proses kreatif dan kolektif dalam menghuni (Merrifield 2006).
Hal tersebut mengilustrasikan bagaimana kota menurut Lefebvre (1996) merupakan
oeuvre terbesar bagi peradaban. Memperjuangkan ruang kota melibatkan proses
rekonstruksi ritme kehidupan sehari-hari dan relasi sosial. Hak atas kota, dengan

demikian, adalah hak untuk merebut kembali ruang kota dari apa pun yang
mengalineasinya, dari logika komodifikasi ruang dan pemilikan properti, untuk
menjadi oeuvre. Seperti diungkapkan Purcell (2013), apropriasi ruang mendorong
sebuah pemikiran radikal bahwa yang berhak atas kota adalah warga yang
menghuni ruangnya, bukan yang “membelinya”— definisi ini kemudian
mematahkan pemilikan properti sebagai unsur hak atas kota.
Harvey berargumen bahwa keberlanjutan kota harus dimaknai lebih dari sekadar
mencapai kondisi lingkungan yang berkeadilan, yakni tentang perjuangan sosial
untuk akses dan penguasaan, suatu perjuangan yang bukan hanya untuk hak atas
air, tetapi juga hak atas kota itu sendiri. Upaya untuk mengubah tata pengurusan
lingkungan dengan demikian juga upaya untuk mengklaim hak atas kota
sebagaimana Harvey (2012) katakan bahwa klaim hak atas kota dalam hal ini adalah
klaim atas kuasa yang membentuk proses urbanisasi, atas cara kota kita dibentuk
dan dibentuk kembali, dan untuk melakukannya dengan cara yang fundamental dan
radikal. Melihat ini semua, jika PMII nantinya dapat melihat kota sebagai sebuah
wilayah transformasi maka, tantangan bagi PMII untuk mewujudkan hak atas kota
adalah sebagaimana dikatakan Bakker untuk jangan sampai terjebak dalam
kecenderungan liberalis yang “individualis, antroposentris, berpusat pada negara,
dan kompatibel dengan cara pandang sektor privat” (Bakker, 2007) hal yang paling
mungkin dilakukan oleh PMII adalah mencoba mencari kemungkinan untuk
mengubah menjadi pencarian atas milik bersama (search for the commons).
Ahlussunnah Wal Jamaah PMII: Sebuah Proyeksi Bersama
Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) merupakan bagian integral dari sistem
keorganisasian PMII. Dalam NDP (Nilai Dasar Pergerakan) disebutkan bahwa
Aswaja merupakan metode pemahaman dan pengamalan keyakinan Tauhid. Lebih
dari itu, disadari atau tidak Aswaja merupakan bagian kehidupan sehari-hari setiap
anggota/kader organisasi kita. Akarnya tertananam dalam pada pemahaman dan
perilaku penghayatan kita masing-masing dalam menjalankan Islam.
Kalau kita mempelajari Ahlussunnah dengan sebenarnya, batasan seperti itu
nampak begitu simple dan sederhana, karena pengertian tersebut menciptakan
definisi yang sangat eksklusif Untuk mengkaji secara mendalam, terlebih dahulu

harus kita tekankan bahwa Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) sesungguhnya
bukanlah madzhab, Aswaja hanyalah sebuah manhaj Al fikr (cara berpikir) tertentu
yang digariskan oleh para sahabat dan muridnya, yaitu generasi tabi’in yang
memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam mensikapi situasi politik
ketika itu. Meski demikian, bukan berarti dalam kedudukannya sebagai Manhaj Al
fikr sekalipun merupakan produk yang bersih dari realitas sosio-kultural maupun
sosio politik yang melingkupinya.
Salah satu karakter Aswaja adalah selalu bisa beradaptasi dengan situasi dan
kondisi, oleh karena itu Aswaja tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, dan
juga tidak elitis, apa lagi ekstrim. Sebaliknya Aswaja bisa berkembang dan
sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemapanan yang sudah kondusif.
Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacu pada paradigma dan prinsip alsholih wa al-ahslah.
Karena implementasi dari qaidah al-muhafadhoh ala qodim al-sholih wa al-akhdzu
bi al jadid alashlah. Adalah menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang
berkembang pada masa kini dan masa yang akan datang. Yakni pemekaran
relevansi implementatif pemikiran dan gerakan kongkrit ke dalam semua sektor dan
bidang kehidupan baik, aqidah, syariah, akhlaq, sosial budaya, ekonomi, politik,
pendidikan dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan sebagaim wujud dari upaya
untuk senantiasa melaksanakan.
KH. Hasyim Asy’ari, merupakan Rais Akbar Nahdlatul Ulama’. Beliau
memberikan tashawur (gambaran) tentang ahlussunnah waljamaah sebagaimana
ditegaskan dalam Al-Qanun Al-Asasi, bahwa faham ahlussunnah waljamaah versi
Nahdlatul Ulama’ yaitu mengikuti Abu Hasan alasy’ari dan Abu Manshur alMaturidi secara teologis, mengikuti salah satu empat madzhab fiqh (Hanafi, Maliki,
Syafi’i dan Hanbali) secara fiqhiyah, dan bertashawuf sebagaimana yang difahami
oleh Imam al-Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi (Qonun Asasi).
Selama ini proses reformulasi Ahlussunnah wal Jama’ah telah berjalan, bahkan
masih berlangsung hingga saat ini. Tahun 1994, dimotori oleh KH Said Agil Siraj
muncul gugatan terhadap Aswaja yang sampai saat itu diperlakukan sebagai sebuah
madzhab. Padahal di dalam Aswaja terdapat berbagai madzhab, khususnya dalam

bidang fiqh. Selain itu, gugatan muncul melihat perkembangan zaman yang sangat
cepat dan membutuhkan respon yang kontekstual dan cepat pula. Dari latar
belakang tersebut dan dari penelusuran terhadap bangunan isi Aswaja sebagaimana
selama ini digunakan, lahirlah gagasan ahlussunnah wal-jama’ah sebagai manhaj
al-fikr (metode berpikir).PMII melihat bahwa gagasan tersebut sangat relevan
dengan perkembangan zaman, selain karena alasan muatan doktrinal Aswaja
selama ini yang terkesan terlalu kaku. Sebagai manhaj, Aswaja menjadi lebih
fleksibel dan memungkinkan bagi pengamalnya untuk menciptakan ruang
kreatifitas dan menelorkan ikhtiar-ikhtiar baru untuk menjawab perkembangan
zaman.
Bagi PMII Aswaja juga menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa Islam adalah
agama yang sempurna bagi setiap tempat dan zaman. Islam tidak diturunkan untuk
sebuah masa dan tempat tertentu. Kehadirannya dibutuhkan sepanjang masa dan
akan selalu relevan. Namun relevansi dan makna tersebut sangat tergantung kepada
kita, pemeluk dan penganutnya, memperlakukan dan mengamalkan Islam. Di sini,
PMII sekali lagi melihat bahwa Aswaja merupakan pilihan paling tepat di tengah
kenyataan masyarakat kepulauan Indonesia yang beragam dalam etnis, budaya dan
agama.
Kurang lebih sejak 1995/1997, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia meletakkan
Aswaja sebagai manhaj al-fikr. Tahun 1997 diterbitkan sebuah buku saku tulisan
Sahabat Chatibul Umam Wiranu berjudul Membaca Ulang Aswaja (PB PMII,
1997). Buku tersebut merupakan rangkuman hasil Simposium Aswaja di
Tulungagung. Konsep dasar yang dibawa dalam Aswaja sebagai manhaj al-fikr
tidak dapat dilepas dari gagasan KH Said Agil Siraj yang mengundang kontroversi,
mengenai perlunya Aswaja ditafsir ulang dengan memberikan kebebasan lebih bagi
para intelektual dan ulama untuk merujuk langsung kepada ulama dan pemikir
utama yang tersebut dalam pengertian Aswaja.
PMII memandang bahwa Ahlussunnah wal-jama’ah adalah orang-orang yang
memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan
dengan berlandaskan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran.
Aswaja di PMII bukan sebuah madzhab melainkan sebuah metode dan prinsip

berpikir dalam menghadapi persoalan-persoalan agama sekaligus urusan sosialkemasyarakatan; inilah makna Aswaja sebagai manhaj al-fikr.

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 Lokakarya PC PMII Kota Malang. Kagiatan ini diberi tema
―”Formulasi Arah Gerak Kaderisasi, Gerakan dan Keislaman PMII Kota
Malang”
D. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Lokakarya PC. PMII kota malang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober
– 10 Oktober 2021. Bertempat di villa Tlekung, Kota Batu.
E. TUJUAN KEGIATAN
SECARA UMUM
Merancang formulasi arah gerak kaderisasi, gerakan dan keislaman
PMII Kota Malang
SECARA KHUSUS
1. Membahas arah gerak kaderisasi, gerakan dan keislaman PMII
Kota Malang
2. Menghimpun informasi dan data terkait permasalahan kaderisasi,
gerakan dan keislaman dan berbagai aspek sesuai kondisi objektif
3. Mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam kaderisasi,
gerakan dan keislaman PMII Kota Malang
4. Merumuskan modul kaderisasi, gerakan dan keislaman PMII kota
Malang
F. TARGET KEGIATAN

Para peserta mampu memahami kerangka berpikir, proses dan hasil dari
lokakarya dalam kerangka formulasi arah gerak PMII Kota Malang

G. OUTPUT KEGIATAN
1. Peserta lokakarya mampu memahami modul arah gerak PC PMII Kota
Malang
2. Peserta lokakarya mampu mengembangkan modul arah gerak PC PMII
Kota Malang
3. Peserta lokakarya mampu menjadi inisiator pengembangan wacana modul
arah gerak PC PMII Kota Malang
4. Peserta Lokakarya mampu menjembatani konsep dan gagasan dalam
modul arah gerak PC PMII Kota Malang
H. METODE KEGIATAN
Metode pelaksanaan kegiatan dalam bentuk lokakarya. Lokakarya
diselenggarakan dengan menggunakan empat pendekatan, yakni seminar
umum, pemaparan materi, focus grup discussion (FGD) dan rapat paripurna.
Selain membahas materi tentang arah gerak dan rencana strategis, dalam
lokakarya ini juga akan forum khusus terkait pembahasan modul.
1. Seminar Umum
Seminar umum dilaksanakan untuk tujuan pemaparan kondisi objektif
PMII secara umum dan PMII Kota Malang secara khusus dari berbagai
perspektif. Melalui seminar ini, peserta lokakarya diharapkan
mendapatkan informasi gambaran umum tentang arah gerak PC PMII
Kota Malang untuk dibawa pada materi terbatas.
2. Pemaparan materi
Pemaparan materi dilaksanakan setelah seminar umum dalam ruang-ruang
terbatas. Pemaparan materi diikuti oleh peserta lokakarya untuk
membedah kerangka arah gerak PMII Kota Malang. Pelaksanaannya
dalam rangkaian kegiatan lokakarya, kelas pemaparan materi dibagi
menjadi tiga kelas yaitu: kaderisasi, gerakan dan keislaman. Melalui
pemaparan materi ini, peserta lokakarya diharapkan dapat merumuskan
secara kohesif dan komprehensif.

3. Focus Group Discussion (FGD)
FGD diskusi kelas kecil sebagai suatu metode dan teknik dalam
mengumpulkan data kualitatif melalui diskusi kelompok dan pembahasan
dalam kelompok tentang suatu masalah atau topik tertentu.
Pelaksanaannya dalam rangkaian kegiatan lokakarya, kelas FGD dibagi
menjadi tiga sesuai dengan kelas pemaparan materi. FGD dilaksanakan
dalam setiap selesai pemaparan materi.

4. Rapat paripurna
Pada sesi akhir, hasil FGD dari tiap-tiap kelas akan difinalisasi melalui
kelas besar lanjutan dalam satu ruangan rapat paripurna. Tiap-tiap peserta
masing-masing kelas akan mendapatkan respons dari anggota kelas
lainnya.
I. PERANGKAT PELAKSANA KEGIATAN
1. Pelindung
2. Penanggung jawab
3. Steering commitee
4. Organizer comitee
5. Moderator
6. Narasumber
7. Fasilitator
J. PESERTA KEGIATAN
Kegiatan lokakarya ini diikuti oleh 112 peserta dari setiap perwakilan
komisariat se-PMII Kota Malang dengan rincian; 3 peserta dalam ruang
kaderisasi, 2 peserta dalam ruang gerakan, dan 2 peserta dalam ruang
keislaman
K. RANGKAIAN KEGIATAN
Kegiatan Pelatian Kader lanjut ini terdiri dari beberapa rangkaian agenda
sebagai berikut;
Pendaftaran

: 28 September - 2 Oktober 2021

Screening Berkas

: 3 Oktober – 5 Oktober 2021

Pengumuman lolos berkas

: 5 Oktober 2021

Wawancara

: 6 Oktober 2021

Pengumuman peserta

: 7 Oktober 2021

Technical Meeting

: 7 Oktober 2021

Seminar umum

: 8 Oktober 2021

Pelaksanaan lokakarya

: 8 Oktober – 10 Oktober 2021

L. MATERI
1. Kurikulum kaderisasi
2. Silabus Kaderisasi
3. Evaluasi materi kaderisasi
4. Ruang Produksi
5. Teori perubahan sosial
6. Gerakan sosial
7. Aswaja sebagai manhaj
8. Sejarah dan genealogi aswaja
9. Peta Gerakan Islam
M. PEMATERI
1. Syamsul Arifin S.Pd, MPd
2. Yunus Zainal S.H, M.Hum
3. Tirmidzi
4. Galih Ramadhan F. S.E, M.M
5. Anton Novenanto M.A, PhD
6. Nur Sayyid Santoso Kristeva S.Pd, M.A
7. In’amul Mustofa
8. Fathul H. Panatapraja
9. Achasani Fathur Rahman
10. Habiburrokhman el-stifianto
11. Dr. Hj. Syafiyah, M.A
N. FASILITATOR
1. Uswatun K. Makluf S.Psi
2. Ragil Setyo Cahyono
3. Urtha Dwinata
4. Ubaidillah

5. Wahyu Eka S.Psi
6. Syaiful Anam S.Sos
7. Muhammad Izzudin S.Si
8. Gus Mikail
9. Benny Yusman
10. Muiz Liddinillah

O. SUSUNAN KEPANITIAAN
(Terlampir)
P. PERSYARATAN PESERTA
(Terlampir)
Q. SUSUNAN ACARA
(Terlampir)
R. FORMULIR
(Terlampir)
S. SURAT PERNYATAAN
(Terlampir)

Lampiran 1:

SUSUNAN KEPANITIAAN
LOKAKARYA PC. PMII KOTA MALANG

Pelindung

: Megiyanto, S.Pdi., M.Pdi

Penanggung Jawab

: Moh. Sa’I Yusuf

Steering Commite

: Fitrah Izul Falaq
: Faith Liberta Aieda Muhammad
: Ade Bagus Permana Putra
Moh. Zainullah
Fahrizal Abdi Sugama
Zulaibam. A.Hi.Ali
Roby Dwi Ardiansyah
Moh. Basri
Ricky Andriawan Basuki
Aisyatir Rodliyah Bahtiar
Hafifatun Nisa’
Fika Ariski Nurfadilah A. S

Ketua Pelaksana

: Ahmad Mukmin

Sekretaris

: Mashuril Ilmi

Bendahara

: Khairunnisa Fauziah

Wakil Bendahara

: Abel Farochi

Sie Kesekretariatan
Koordinator

: Indayu Sri Mulyani

Anggota

: Ihwan Ansori
A Ainun Aulia Rahman
Ainun Maulana Alwy
Aristo Dema S.
Ardian Wisnu Aji
Reza Zulfahmi A
Arif Puja Sakti

Ahmad Yusak Zainuri
Miri Pariyastuti
M. Husnur Ridho
Misbahuddin Yusuf Murja’ie
Muhammad Miqdad Arifin
Rizqiya F
Luluk Anggraini
Desy Miftahul K
Mambaul Hikam
Sie Acara
Koordinator

: Mahdub

Anggota

: Ghulam Rudima Algiffary
Moh. Faisol
Farchan Anas
Achmad Mu’afi Ja’far
Hasan Basri
Ali Imron Maulana
Muhammad Jailani
M. Farih Ramdlani
Dimas Prayoga
Novia Anjaswari
Wahyu Candra Zein
Alvina Dilla Fudla
M. Saiful Rohman
A Fatah
Inas Aqila Sabrinata
Mirza Ananda Firdaus
Adib Maulida

Sie Humas
Koordinator

: Adnan Maghribi SS

Anggota

: Jefry Hadi SR
Anjas Pramono S

Ilham Pangestu
Bahiedin Nofal
Wahyu Satrio N
Ari Wibowo
Ahlan Ramadana
Mas Aril Ilham
Achmad Fauzi Kasim
Suhardin
Alfan Fahri
Achmad Shofiudin
Ahmad Fahmil Aziz
Ahmad Faisal Muzaki
Yana Fajar Prakasa
Ahmad Junaidi
Siska Nihaytul Khusna
Ainda M. Noor
Moh. Yazid Fauzi
Sie Pubdekdok
Koordinator

: Febry Adi Susmianto

Anggota

: Andi Ansarullah Ibrahim
Agung Yudha Purnama
Sirajuddin
Very Febrianto
Silmy Mahdiah
Fikriyanto
Eka Arianto
Nur Jazah
Anil Husna
M. R Firdausi
Mas Ahmad DM
Ghufron Ali Ibnu Zain
Muhammad Dzulkifli Nur Fiansah

Akmal Cahya Ramadhani
Abu Rizal
Yulifita Ayuningtyas
Ajeng Wafaul Jumroh
Aini Mukrimah

Sie Konsumsi
Koordinator

: Mahmud

Anggota

: Meilina Martasari
Zainal
Gustamin Abjar
M. Rasyid Musdin
Tsabitatur Rochmawati
Ahmad Saifulloh
Elly Nur Farida
Hibria Olivia
Abdul Ghoni
Ali Akbar F
Lutfillah
Mouhammad Syafri
M. Amin Iqbal Alam
Agus Alfayd
Khafabil Khair
Sri Lestari
Nurul Afiatul Jannah
Eliza Isnaini Syahputri

Sie Perlengkapan
Koordinator

: Badrus Sholeh

Anggota

: Andy Prastyo M.
Bakhrul Alam Endi
Zainur Romli
Andi Irsyadul Imamul Ibad

Alif Perdana P
Arrozy Anwar
Agus Susilo
Hotibul Umam
Kamal A
Miftahul Ulum
Mokhammad Fiky Romadhon
Moh. Alif Fatona
Aidi Rohman Arrasyid
Ahmad Hafidz Rezam
Faris Din Habibie
Jihatunnajah Hayati
Abd. Basid
Sie Kesehatan
Koordinator

: Kitmanul Asrori

Anggota

: Yusuf Ikram Nur A
Kiambang
Didit Prasetyo

Lampiran 2:

PERSYARATAN PESERTA
LOKAKARYA PC. PMII KOTA MALANG

1. Melampirkan surat rekomendasi dari komisariat asal (internal)
2. Catan Pribadi berupa essai tentang kondisi objektif PMII cabang Kota
Malang: Indentifikasi masalah terkait kaderisasi, gerakan dan keislaman
selama ber-PMII
3. Mengisi formulir pendaftaran mengikuti lokakarya yang telah disediakan
panitia
4. Melampirkan foto kopy sertifikat PKD. dan atau surat keterangan telah
mengikuti PKD dari setiap komisariat asal

*Catatan:
 format essai : ketentuan penulisan: kertas A4, font times new roman, spasi
1,5. Minimal 200 kata, dan tulis acuan literatur sebagai referensi.

Lampiran 3:
SUSUNAN ACARA
LOKAKARYA PC. PMII KOTA MALANG

Hari/tanggal

Waktu

Jumat, 8 Oktober

12.00-17.00

2021

Narasumber dan

Acara

fasilitator

Seminar Umum Tema

1. Fauzan Alfas S.H M.H

“Formulasi Arah Gerak

2. Fadillah Putra, S.Sos,

Kaderisasi, Gerakan dan

M.Si, P.hD

Keislaman PMII Kota

3. H. Noor Shodiq S.E,

Malang” dan Opening

M.M

Caramony
Pelindung, penanggung
jawab, SC dan OC

Jumat, 8 Oktober

17.00-18.00

Registrasi Peserta

OC Kesekretariatan

18.00-19.00

ISHOMA

OC Sie Acara dan

2021

Konsumsi
Jumat, 8 Oktober

19.00-21.00

2021

Materi 1:
-

Kurikulum kaderisasi

-

Produksi Ruang

-

Aswaja sebagai
manhaj

-

Syamsul Arifin S.Pd,
MPd

-

Anton Novenanto
P.hD

-

Achasani Fathur
Rahman

Jumat, 8 Oktober

21.00-22.30

2021
Jumat, 8 Oktober

Forum Group Discussion
(FGD)

23.30-04.00

Istirahat

04.00-05.00

Salat Subuh

06.00-09.00

Persiapan materi

2021
Sabtu, 9 Oktober
2021
Sabtu, 9 Oktober
2021

Fasilitator

Sabtu, 9 Oktober

09.00-12.00

2021

Materi 2:
-

Silabus Kaderisasi

-

Teori perubahan sosial

-

Sejarah dan Genealogi
Aswaja

-

Yunus Zainal S.H
M.H

-

Nur Sayyid Santoso
Kristeva M.A

-

Habiburrokhman elstifianto

Sabtu, 9 Oktober

12.00-14.00

ISHOMA

2021
Sabtu, 9 Oktober

Konsumsi
14.00-15.30

2021
Sabtu, 9 Oktober

Forum Group Discussion

15.30-19.00

ISHOMA

19.00-21.00

21.00-22.30

2021
Sabtu, 9 Oktober

OC Sie Acara dan
Konsumsi

2021

Sabtu, 9 Oktober

Fasilitator

(FGD)

2021
Sabtu, 9 Oktober

OC Sie Acara dan

Materi 3:

-

Tirmidzi

-

Evaluasi Materi

-

In’amul Mustofa

-

Gerakan Sosial Kota

-

Fathul H. Panatapraja

-

Peta Gerakan Islam

Forum Group Discussion

Fasilitator

(FGD)
23.30-04.00

Istirahat

04.00-05.00

Salat Subuh

06.00-09.00

Persiapan

09.00-12.00

Rapat Paripurna I

OC. Sie Acara

12.00-13.00

ISHOMA

OC Sie Acara dan

2021
Minggu, 10
Oktober 2021
Minggu, 10
Oktober 2021
Minggu, 10
Oktober 2021
Minggu, 10
Oktober 2021
Minggu, 10

Konsumsi
14.00-16.00

Rapat Paripurna II

OC. Sie Acara

16.00-18.00

ISHOMA

OC Sie Acara dan

Oktober 2021
Minggu, 10
Oktober 2021

Konsumsi

Minggu, 10

18.00-19.00

Persiapan Penutupan

19.00-21.00

Penutupan dan Closing

Pelindung, penanggung

Ceremony

jawab, SC dan OC

Oktober 2021
Minggu, 10
Oktober 2021

Lampiran 4:

FORMULIR PENDAFTARAN
LOKAKARYA PMII KOTA MALANG

Nama TTL

:

Alamat Di Malang : Jur/Fak/Univ

:

Asal Rayon/Kom

:

Tgl & Tahun PKD

:

Riwayat Pendidikan
Nama Lembaga

Jurusan

Tahun Masuk-Keluar

Jabatan

Periode

Pengalaman organisasi
Nama organisasi

Bidang yang ditekuni:

Lampiran 5:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

Asal Komisariat/Cabang

:

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa:
1. Semua data yang diberikan kepada Panitia lokakarya PC PMII Kota Malang
benar adanya. Tidak ada unsur manipulasi kelengkapan administrasi, dan plagiasi
tulisan dalam essai
2. Sanggup mengikuti lokakarya dari awal hingga akhir sesuai jadwal yang
ditentukan panitia
3. Siap mengikuti serangkaian agenda lokakarya sesuai dengan peraturan yang
ditentukan panitia

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa saya melanggar
salah satu atau keseluruhan 3 pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima
sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang,.................2021

(………………..)

