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SARI 
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Mahasiswa Muslim Indonesia) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa. 

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. 

  

Kata Kunci: Pendidikan Politik, KAMMI 

 

Pendidikan politik adalah proses penyadaran dan pendewasaan politik para 

anggota masyarakat yang diharapkan senantiasa “melek politik”. Pendidikan 

politik sangat penting di berikan bagi generasi penerus bangsa dan pemerintah 

wajib memfasilitasinya. Salah satu sarana pelaksana pendidikan politik bagi 

mahasiswa adalah organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 

Indonesia). 

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Program 

apa saja yang dilaksanakan KAMMI sebagai sarana pendidikan politik 

mahasiswa, (2) Bagaimana hambatan yang dihadapi KAMMI dalam pelaksanaan 

pendidikan politik bagi mahasiswa, dan (3) Bagaimana tindak lanjut (follow up) 

dari proses pendidikan politik bagi anggota KAMMI yang telah lulus sarjana. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui program-program yang 

dilaksanakan KAMMI sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa, (2) Untuk 

mengetahui hambatan–hambatan yang dihadapi KAMMI dalam pelaksanaan 

pendidikan politik bagi mahasiswa, dan (3) untuk mengetahui tindak lanjut 

(follow up) dari proses pendidikan politik bagi anggota KAMMI yang telah lulus 

sarjana. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian 

dalam penelitian ini berada di 2 tempat, yakni KAMMI Komisariat Unnes dan 

KAMMI Komisariat Sholahuddin Al Ayyubi UNS. Alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, observasi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh 

KAMMI dilakukan melalui program  Daurah Marhalah, Aksi KAMMI, dan 

Sekolah politik. Hambatan yang dialami KAMMI sebagai sarana pendidikan 

politik berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan 

karena kader KAMMI yang memiliki amanah lebih dari satu, pendanaan kegiatan, 

dan benturan waktu antara kegiatan intrakampus dan ekstrakampus. Faktor 

eksternal berasal dari peserta pendidikan politik. Follow up / tindak lanjut bagi 

kader yang telah lulus sarjana adalah dengan menjadikan mereka sebagai 

pengurus KAMMI Daerah, KAMMI Wilayah, dan KAMMI Pusat. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini 1) sebelum pelaksanaan kegiatan 

hendaknya melakukan koordinasi dengan semua pengurus agar tidak terjadi 

bentrokan waktu antara kegiatan organisasi intrakampus dan ekstrakampus lain 

serta agar pesertanya bisa optimal dan 2) KAMMI dapat mengembangkan metode 

penyampaian pendidikan politik yang lebih kreatif dan menarik sehingga lebih 

banyak mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti pendidikan politik.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu keharusan bagi setiap warga negara. Pendidikan 

dapat menunjang terhadap pemahaman warga negara akan hak dan 

kewajibannya, khususnya terhadap negara. Dalam kaitannya dengan politik, 

Ruslan (Handoyo 2010:4) menyatakan bahwa pendidikan dapat melakukan 

peran pembantu dalam merealisasikan tujuan sistem politik, yakni pengokohan 

fungsi-fungsi sistem politik ke dalam jiwa dan akal pikiran masyarakat. Salah 

satu diantara pendidikan yang harus diberikan bagi warga negara agar mampu 

merealisasikan tujuan sistem politik adalah pendidikan politik. Kartono 

(1989:14) menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari 

pendidikan orang dewasa. Pendidikan politik dilakukan secara sengaja dan 

sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang 

bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. 

Ruslan (Handoyo 2010:9) memaknai pendidikan politik sebagai berikut: 

Upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik 

formal maupun non formal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan 

kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang 

bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, 

membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala 

tingkatannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi 

politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum 

masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan 

mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik. 
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Senada dengan Ruslan, Hajer (Kartono 1989:14) mendefinisikan 

pendidikan politik sebagai usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang 

bertanggung jawab dalam politik. Dari definisi Hajer tersebut dapat dikatakan 

bahwa melalui pendidikan politik seorang warga negara dipersiapkan menjadi 

kader-kader dalam pertarungan politik, mampu menganalisa macam-macam 

konflik politik, dan berusaha untuk ikut menyelesaikannya. Dengan demikian 

orang akan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik 

untuk ikut mengatur negara dan pemerintahan, dan mengontrol gerak-gerak 

pembangunan, tanpa terjadi konflik-konflik yang membahayakan. 

Giesecke (Kartono 1989:30) memahami pendidikan politik dalam arti 

berikut. “Politische bildung is bildungwissen, orientierungwissen, 

verhaltungweissen, und aktionwissen”. Pendidikan politik diartikan sebagai 

bildungwissen, yaitu bisa mengetahui bentuk dan gambaran kebudayaan 

bangsa sendiri. Orientierungwissen, yaitu mampu berorientsi pada paham 

kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, dan 

kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Verhaltungweissen, 

yaitu memahami hukum, norma, tata tertib dan peraturan yang menuntun 

semua tingkah laku politik. Sehingga subyek menjadi lebih cermat dan lebih 

bijaksana menanggapi situasi kondisi politik sesaat. Aktionwissen, yaitu (1) 

mampu bertingkah laku yang tepat, cermat, dan benar, sebab didukung oleh 

prinsip kebenaran dan keadilan, (2) disertai refleksi obyektif, dan (3) wawasan 

kritis. 
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Gatara (2009:198) mendefinisikan pendidikan politik sebagai proses 

penyadaran dan pendewasaan politik para anggota masyarakat yang diharapkan 

sesantiasa “melek politik”. Sama halnya dengan Gatara, Surbakti (1999:17) 

mengartikan pendidikan politik sebagai suatu proses dialogik antara pemberi 

dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan 

mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya. 

Adapun bentuk pelaksanaan dari pendidikan politik dilakukan melalui kursus, 

latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum 

pertemuan.  

Pendidikan politik sangat penting diberikan bagi generasi penerus bangsa. 

Seperti yang dikemukakan oleh Kartono (1989:19) tujuan dari diadakannya 

pendidikan politik yaitu, untuk mempersiapkan (1) kader-kader politik yang 

mampu berfungsi dalam pertarungan politik, (2) untuk mendapatkan 

penyelesaian politik sesuai dengan konsep politik yang telah ditetapkan. 

Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar 

mendapatkan informasi, wawasan, dan keterampilan politik, sehingga sanggup 

bersikap kritis, dan lebih intensional terarah hidupnya. 

Kewajiban pemerintah untuk memberikan pendidikan politik bisa 

dilakukan secara langsung maupun tak langsung. Akan tetapi, dalam 

mewujudkan program pendidikan politik secara langsung, Pemerintah 

menghadapi hambatan terutama kondisi warga negara dan kondisi geografis. 

Oleh karena itu, Pemerintah berupaya melibatkan elemen-elemen masyarakat 

untuk membantu melaksanakan pendidikan politik bagi warga negara, 
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diantaranya lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan kampus. 

Sudarsono (2010:107) mengungkapkan bahwa kampus adalah tempat lahirnya 

cadangan pemimpin masa depan bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa 

tokoh-tokoh besar dan berpengaruh pernah digembleng di kampus. Soekarno-

Hatta merupakan founding father bangsa Indonesia dan menjadi tokoh sentral 

dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kampus sangat 

penting keberadaanya sebagai sarana pendidikan politik bagi mahasiswa. Peran 

mahasiswa sebagai agent of change dapat menularkan pendidikan politik 

tersebut pada masyarakat luas. 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai 

organisasi ekstra kampus menjadi salah satu sarana pendidikan politik bagi 

mahasiswa. KAMMI memiliki visi “sebagai wadah perjuangan permanen yang 

akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan 

negara Indonesia yang Islami”. Politik yang dianut oleh KAMMI adalah politik 

yang sesuai dengan syariah Islam. Menurut Sudarsono (2010:60) bagi KAMMI 

politik (siyasah) tidak akan lepas dari dakwah.  Antara politik dan dakwah 

akan selalu bergandengan. Dalam kaitannya dengan dakwah, siyasah adalah 

sebagai alat (wasilah). Makna dakwah secara bahasa adalah ‘an tumilasy-syai-

a ilaikan (usahamu mencenderungkan, mencondongkan atau menarik sesuatu 

kepadamu), sedangkan siyasah adalah al qiyamu ‘alasay-syai-I bima 

yushlihuhu (menangani sesuatu dengan cara-cara yang memperbaiki sesuatu 

itu). 
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Elvandi (2011:9) mempertegas bahwa politik Islam bukanlah politik kaku 

dan tidak mampu menerima perkembangan karena hanya bersumber dari 

arahan Rasulullah yang sudah tertinggal 14 abad, tapi politik yang dimaksud 

adalah sesuai dengan perkataan Ibnu Aqil yakni “As-siyasah asy-syar’iyyah 

adalah segala aktivitas yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dn 

lebih jauh dari kerusakan, walaupun tidak dibuat oleh Rasul dan tidak ada pula 

wahyu diturunkan untuknya”. Jadi semua aktivitas politik yang memenuhi 

makna membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari 

kerusakan adalah sesuai semangat syariat Islam.  

Takariawan (2008:91) menjelaskan pendidikan politik (at-tarbiyah as 

siyasiyyah) yang dilaksanakan oleh KAMMI merupakan satu langkah awal 

yang harus dilaksanakan oleh gerakan Islam kepada para aktivis dakwah, agar 

mereka memiliki kesiapan untuk terjun dalam kelembagaan politik. Wilayah 

kerja politik praktis memiliki sifat „keras‟ dan berisiko tinggi, karena 

banyaknya kepentingan, baik yang bersifat ideologis maupun pragmatis dari 

berbagai kelompok masyarakat. Seorang aktivis dakwah yang terjun di medan 

politik harus berani menyampaikan kebenaran dan menentang kebatilan 

penguasa, meskipun resikonya adalah ia bisa dibunuh. Baik dibunuh secara 

fisik, pembunuhan karier politik, maupun pembunuhan karakter dengan 

melemparkan stigma negatif terhadap aktivis dakwah tersebut. Kecenderungan 

untuk terjadi pelarutan idealisme dan komitmen yang dimiliki oleh aktivis 

dakwah di dunia politik sangat tinggi peluangnya mengingat gangguan yang 

sedemikian besar. Oleh karena itu, sebelum terjun di dunia politik, aktivis 
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dakwah dipersiapkan secara rutin dan berkesinambungan dalam program 

tarbiyah siyasiyyah (pendidikan politik). Pendidikan politik tersebut dilakukan 

dalam berbagai bentuk, diantaranya daurah marhalah (pelatihan 

kepemimpinan), madrasah KAMMI, dan sekolah politik, 

Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

mengenai “Kajian Tentang KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 

Indonesia) Tahun 2013 Sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Program apa saja yang dilaksanakan KAMMI sebagai sarana pendidikan 

politik mahasiswa? 

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi KAMMI dalam pelaksanaan 

pendidikan politik bagi mahasiswa? 

3. Bagaimana tindak lanjut (follow up) dari proses pendidikan politik bagi 

anggota KAMMI yang telah lulus sarjana? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui program-program yang dilaksanakan KAMMI sebagai sarana 

pendidikan politik mahasiswa. 

2. Mengetahui hambatan–hambatan yang dihadapi KAMMI dalam 

pelaksanaan pendidikan politik bagi mahasiswa. 
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3. Mengetahui tindak lanjut (follow up) dari proses pendidikan politik bagi 

anggota KAMMI yang telah lulus sarjana. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan bidang ilmu politik, 

khususnya mengenai pendidikan politik bagi mahasiswa serta sebagai salah 

satu sumber referensi guna melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

KAMMI sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan 

pendidikan politik yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan, 

serta mengetahui manfaat pendidikan politik bagi mahasiswa. 

b. Bagi KAMMI 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu masukan dan 

tambahan informasi serta bahan pertimbangan guna perbaikan dalam 

pelaksaan pendidikan politik bagi mahasiswa. 

c. Bagi mahasiswa umum 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai cara 

pelaksanaan pendidikan politik organisasi kemahasiswaan secara baik 
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dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam berorganisasi di 

kampus. 

E. Penegasan Istilah 

Beberapa istilah penting dalam judul ini perlu diberi penjelasan agar tidak 

terjadi perbedaan tafsir dan untuk memberikan kepastian kepada pembaca 

tentang arah dan tujuan yang akan dicapai. Beberapa istilah penting tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 

KAMMI merupakan organisasi ekstrakampus menjadi salah satu sarana 

pendidikan politik bagi mahasiswa. Dalam penelitian ini, KAMMI yang 

dimaksud adalah KAMMI komisariat Unnes dan KAMMI komisariat 

Sholahudin Al Ayyubi (UNS).  

2. Pendidikan Politik 

Kartono (1989:14) menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan 

bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan politik dilakukan secara 

sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi 

partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-

tujuan politik. 

Gatara (2009:198) mendefinisikan pendidikan politik sebagai proses 

penyadaran dan pendewasaan politik para anggota masyarakat yang 

diharapkan sesantiasa “melek politik”. Sama halnya dengan Gatara, Surbakti 

(1999:17) mengartikan pendidikan politik sebagai suatu proses dialogik 

antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota 
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masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan 

simbol-simbol politik negaranya. Adapun bentuk pelaksanaan dari 

pendidikan politik dilakukan melalui kursus, pelatihan kepemimpinan, 

diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan. 

3. Mahasiswa 

Menurut UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa 

adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai 

anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki 

kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi 

untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Dalam 

penelitian ini, mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa muslim yang 

berada di lingkungan tempat penelitian dilakukan, yaitu mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Politik 

Asal mula politik berasal dari kata “polis”, yang berarti negara kota. 

Politik memiliki banyak arti, tergantung pada sudut pandang atau pendekatan 

yang dipakai oleh para penulis. Maran (1999:18) menjelaskan bahwa dalam 

politik selalu menyangkut tujuan-tujuan publik, tujuan-tujuan masyarakat 

sebagai keseluruhan, dan bukan tujuan pribadi seseorang. Surbakti (1999:1) 

menguraikan konsep politik dalam lima pandangan. Pertama, politik 

merupakan usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan dan 

mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah semua yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai 

kegiatan yang berhubungan dengan usaha mencari dan mempertahankan 

kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang 

berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik 

sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-

sumber yang dianggap penting. Politik dapat dilihat pula dari segi masalah 

konflik dan konsesus. Seperti penyataan dari dua ahli berikut dalam buku 

Miriam Budiardjo (2008:16). 

Rod Hague et al menguraikan definisi politik sebagai berikut: 

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-

kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan 

mengikat melalui usaha untuk mendamaiakan perbedaan-perbedaan 

diantara anggota-anggotanya (politics is the activity by wich groups reach 
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binding collective decision through attemping to reconcile differences 

among theirmembers). 

 

Andrew Heywood menjelaskan denisi politik sebagai berikut: 

Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, 

mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang 

mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala 

konflik dan kerja sama (politics is the activity through which a people 

make, preserve and amend the general rules under which they live and 

such is inextricaly linked to the phenomen of conflict and cooperation). 

 

Dari pengertian diatas, Budiardjo menyimpulkan konsep politik menjadi 

lima bagian, yakni (1) negara (state), (2) kekuasaan (power), (3) pengambilan 

keputusan (decision making), (4) kebijakan (policy, beleid), dan (5) pembagian 

(distribution) atau alokasi (allocation).  

Gatara (2009:74) mendefinisikan politik dalam perspektif Islam (siyasah) 

berarti segala pemikiran tentang politik yang berkaitan dengan pengaturan dan 

pemeliharaan umat. Secara etimologi (harfiah), politik (siyasah) berasal dari 

kata „sasa‟, „yasusu‟, „siyasatan‟ yang berarti “mengurus, mengendalikan, 

mengatur atau membuat, keputusan tentang kepentingan seseorang atau umat”. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam politik Islam (siyasah) 

terdapat tiga unsur yang saling berkaitan, yakni (1) negara (pihak yang 

mengatur dan aturannya bersifat eksekutif), (2) umat atau masyarakat (pihak 

yang diatur), (3) kemaslahatan (hal-hal yang diatur atau diurus). Senada dengan 

Gatara, Elvandi (2011:7) menegaskan perbedaan utama antara politik umum 

(as-siyasah al-ammah) dengan politik Islam (as-siyasah asy-syar’iyyah) itu ada 

pada syariah Islam. Politik dalam perspektif Islam ialah segala aktivitas yang 

membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan. 
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Takariawan (2008:82) menjelaskan bahwa dalam terminologi Arab, secara 

umum siyasah berasal dari kata as-saus yang berarti ar-riasah (kepengurusan). 

Seseorang dikatakan berpolitik apabila melakukan sesuatu yang membawa 

maslahat bagi jamaah atau sekumpulan orang. Makna politik (siyasah) dapat 

dibagi dalam tiga pengertian, yakni (a) seni mengatur pemerintahan, (b) upaya 

merealisasikan kebaikan, (c) kepedulian terhadap urusan umat. 

Dari berbagai definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa politik 

merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dimana 

tujuan utamanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. 

B. Pendidikan Politik 

1. Pengertian Pendidikan Politik 

Kartono (1989:14) menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan 

bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan politik dilakukan secara 

sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi 

partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-

tujuan politik. 

Ruslan (Handoyo 2010:9) memaknai pendidikan politik sebagai 

berikut: 

Upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik 

formal maupun non formal, yang berusaha membentuk dan 

menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik 

orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap 

warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan 

segala tingkatannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan 

partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-

persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang 

memungkinkan dan mengantarkan kepada perubahan menuju yang 

lebih baik. 
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Senada dengan Ruslan, Hajer (Kartono 1989:14) mendefinisikan 

pendidikan politik sebagai usaha membentuk manusia menjadi partisipan 

yang bertanggung jawab dalam politik. Dari definisi Hajer tersebut dapat 

dikatakan bahwa melalui pendidikan politik seorang warga negara 

dipersiapkan menjadi kader-kader dalam pertarungan politik, mampu 

menganalisa macam-macam konflik politik, dan berusaha untuk ikut 

menyelesaikannya. Dengan demikian orang akan menyadari hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk ikut mengatur negara 

dan pemerintahan, dan mengontrol gerak-gerak pembangunan, tanpa terjadi 

konflik-konflik yang membahayakan. 

Giesecke (Kartono 1989:30) memahami pendidikan politik dalam arti 

berikut. “Politische bildung is bildungwissen, orientierungwissen, 

verhaltungweissen, und aktionwissen”. Pendidikan politik diartikan sebagai 

bildungwissen, yaitu bisa mengetahui bentuk dan gambaran kebudayaan 

bangsa sendiri, sehingga: 

a. Orang menjadi sadar akan kekuatan pribadi dan kemampuan bangsa 

sendiri, 

b. Sadar akan identitas bangsa sendiri, 

c. Memiliki rasa percaya diri yang kuat, 

d. Sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri/minder waardigheid 

complex serta rasa dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, 
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e. Memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup, dan filsafat 

hidup bangsa (Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk 

mencapai sasaran hidup berbangsa, yaitu hidup sejahtera. 

Kedua, Orientierungwissen, yaitu mampu berorientasi pada paham 

kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, 

dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara 

obyektif orang harus berani melihat realitas nyata, dan mau mengadakan 

orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum mantap, 

khususnya mengoreksi kelemahan, noda dan unsur destruktif lainnya. 

Sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang lebih baik. 

Ketiga, Verhaltungweissen, yaitu memahami hukum, norma, tata tertib 

dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subyek 

menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi kondisi politik 

sesaat. yakni melalui: 

a. Kemampuan mengendalikan tingkah laku sendiri atas pertimbangan hati 

nurani yang murni, 

b. Tidak bersikap egoistis-egosentris dan mau menjunjung tinggi prinsip 

kesusilaan. 

Keempat, Aktionwissen, yaitu (1) mampu bertingkah laku yang tepat, 

cermat, dan benar, sebab didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, (2) 

disertai refleksi obyektif, dan (3) wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan 

keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan 

mempertimbangkan baik-baik dan mampu melakukan pencerminan kembali 
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peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pemawasan reflektif, serta 

membuahkan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat mantap untuk mengatasi 

semua kesulitan. 

Gatara (2009:198) mendefinisikan pendidikan politik sebagai proses 

penyadaran dan pendewasaan politik para anggota masyarakat yang 

diharapkan sesantiasa “melek politik”. Sama halnya dengan Gatara, Surbakti 

(1999:17) mengartikan pendidikan politik sebagai suatu proses dialogik 

antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota 

masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan 

simbol-simbol politik negaranya. Adapun bentuk pelaksanaan dari 

pendidikan politik dilakukan melalui kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, 

dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan.  

2. Tujuan Pendidikan Politik  

Pendidikan politik sangat penting di berikan bagi generasi penerus 

bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh Kartono (1989:19) tujuan dari 

diadakannya pendidikan politik yaitu, untuk mempersiapkan (1) kader-kader 

politik yang mampu berfungsi dalam pertarungan politik, (2) untuk 

mendapatkan penyelesaian politik, (3) sesuai dengan konsep politik yang 

telah ditetapkan. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi 

individu agar mendapatkan informasi, wawasan, dan keterampilan politik, 

sehingga sanggup bersikap kritis, dan lebih intensional terarah hidupnya. 

Selain itu tujuan lain dari pendidikan politik ialah: 

a. Mampu memahami situasi sosial-politik yang penuh konflik. 
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b. Berani memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang 

tidak mampu. 

c. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokrasi sejati. 

d. Sanggup memperjuangkan kepentingan serta ideologi tertentu, khususnya 

yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. 

Landasan pokok pelaksanaan pendidikan politik ialah Pancasila, UUD 

1945, dan Sumpah Pemuda 1928. Khusus bagi generasi muda, tujuan 

pendidikan politik ialah: 

a. Membangun generasi Indonesia yang sadar politik dan sadar akan 

kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945, 

b. Sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia 

seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam sejumlah sifat 

watak/karakteristik kepribadian Indonesia. 

Ciri karakteristik kepribadian Indonesia tersebut antara lain ialah: 

a. Sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab etis/moril dan politis 

terhadap kepentingan bangsa dan negara, yang ditampilkan dalam wujud 

keteladanan yang baik, 

b. Sadar menaati hukum dan UUD 1945, memiliki disiplin pribadi, serta 

disiplin sosial dan kesadaran nasionalyang teguh dan kesdaran nasional 

yang teguh dan tidak sempit/chauvinistis, 
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c. Mempunyai pandangan jauh ke depan, memiliki tekad perjuangan untuk 

mencapai taraf kehidupan bangsa yang lebih tinggi, didasarkan pada 

kemampuan obyektif dan kekuatan kolektif bangsa Indonesia, 

d. Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya 

dalam kegiatan pembangunan nasional, dan pembangunan politik, 

e. Secara berkesinambungan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa 

dengan kesadaran akan adanya keanekaragaman suku-suku bangsa, dan 

mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis, 

f. Sadar akan perlunya memelihara lingkungan hidup manusia dan alam, 

agar menjadi lestari, selaras, dan imbang, 

g. Mampu menilai ulang semua gagasan asing dan nilai-nilai asing yang 

kurang/tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang banyak 

berkecamuk di tengah masyarakat kita, dan sanggup menanggulangi 

ancaman-ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD 1945 

atau dari negara luar, atas dasar penalaran sehat mengenai bela negara, 

h. Pendidikan politik di Indonesia adalah khas bersumber pada aspirasi 

yang digali dari kepribadian bangsa sendiri, dan telah disepakati secara 

nasional, demi tegaknya Republik Indonesia dan demi pencapaian tujuan-

tujuan politik negara serta bangsa. 

3. Materi Pendidikan Politik 

Kartono (1989:29) menjelaskan bahwa dalam penyampaian pendidikan 

politik harus mengandung dua hal pokok, yakni (1) pembentukan hati nurani 

politik dan (2) pertanggungjawaban etis-politis berasaskan keadilan, 
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kebaikan, dan kebenaran. Materi pengajaran dalam pendidikan politik 

adalah kejadian politik yang konkrit dan aktual beserta kontroversi dan 

konflik-konflik yang ada di dalamnya, dan usaha mencari jalan keluarnya. 

Metode pengajaran pendidikan politik ditekankan pada dialog, penyadaran 

masalah. Obyek pendidikan politik ialah kehidupan bersama masyarakat 

dengan segenap permasalahannya. Surbakti (1999:117) menjelaskan bahwa 

materi pendidikan politik adalah yang berkaitan dengan pemahaman, 

penghayatan, pengamalan nilai, norma, dan simbol-simbol politik yang 

dianggap ideal dan baik. Metode penyampaiannya dapat melalui kegiatan 

kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai 

forum pertemuan. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

materi dalam pendidikan politik haruslah terkait dengan isu-isu aktual yang 

sedang dihadapi oleh bangsa. Misalnya, masalah korupsi, pemilu, dan 

lainnya. 

C. Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Politik 

Pendidikan politik sangat diharapkan untuk membentuk kekuatan yang 

dapat melawan dan memberantas segala ketidakadilan, ketidakharmonisan, dan 

segala bentuk penindasan. Akan tetapi, bukan perkara gampang dalam 

pelaksanaan pendidikan politik ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam 

memelekan secara politik warga negara Indonesia seperti yang diungkapkan 

Kartono (1989: 72-73) antara lain sebagai berikut: 

1. amat sulit menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi 

banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya 

hidup dalam ilmu penindasan, penghisapan, dan penjajahan, sehingga 



19 

 

 

 

mereka menjadi terbiasa hidup dalam serba kekurangan dan 

ketertinggalan,  

2. apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus 

asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif dan 

gerakan-gerakan politik. Bahkan banyak di antara massa rakyat yang takut 

pada kemerdekaan (dirinya). 

 

D. Partisipasi Politik 

1. Pengertian Partisipasi Politik 

Surbakti (1999:118) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan 

warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin 

pemerintahan. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (Handoyo 2010:228) 

memahami partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman 

(private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh 

pemerintah. Senada dengan dua pendapat sebelumnya, Maran (2007:147) 

menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga negara 

untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan 

jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran 

akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu 

bangsa dalam suatu negara. 

Budiardjo (2008:367) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan 

seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan 

politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara 

langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public 

policy). Kegiatan dalam partisipasi politik mencakup pemberian surat suara 

dalam pemilu, mengadakan rapat, mengadakan hubungan dengan 
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pemerintah, dan menjadi anggota partai atau gerakan sosial. Kevin R. 

Hardwich (Gatara 2008:310) mendefinisikan partisipasi politik sebagai cara-

cara warga negara dalam upaya menyampaikan kepentingan-kepentingan 

mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan 

kepentingan-kepentingan tersebut. 

Takariawan (2009:86) menjelaskan patisipasi politik warga negara 

bukan hanya terbatas pada pelaksanaan keputusan politik (policy). Namun, 

partisipasi politik meliputi tiga tahap, yakni dalam input yang biasanya 

berupa dukungan (support) ataupun tuntutat (demands), kedua berpartisipasi 

pada tahap proses perumusan kebijakan, dan yang ketiga berpartisipasi pada 

pelaksanaan kebijakan. Dalam bahasa arab parisipasi politik disebut juga 

dengan musyarakah siyasiyah. Musyarakah adalah upaya untuk melakukan 

hirasatud din dan riyatud dunya. Bagi gerakan dakwah, keterlibatan secara 

langsung dalam pentas perpolitikan tidak ada makna yang lebih penting 

kecuali untuk menunaikan dua misi dalam waktu yang bersamaan, yaitu 

menjaga agama (hirasatud din) dan memakmurkan dunia (ri’ayatud dunya). 

Dari beberapa definisi ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

politik merupakan kegiatan warga negara biasa yang dilakukan secara 

sukarela dalam pelaksanaan dan pembuatan kebijakan publik.  

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (Gatara 2008:314) merinci 

bentuk-bentuk partisi politik sebagai berikut. Pertama, kegiatan pemilihan 

(electoral activity), mencakup menyumbangkan dana untuk kampanye dan 



21 

 

 

 

pemberian suara, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi 

seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil 

proses pemilihan. Kedua, kegiatan lobbying, mencakup upaya-upaya 

perseorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat 

pemerintah dan pimpinan-pimpinan politik dengan maksud memengaruhi 

keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang 

menyangkut sejumlah besar orang. Ketiga, kegiatan organisasi 

(organizational activity), menyangkut partisipasi sebagai anggota atau 

pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan implisitnya adalah 

memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, mencari 

koneksi (contacting), merupakan tindakan perseorangan yang ditujukan 

terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud 

memperoleh manfaat hanya bagi satu orang atau segelintir orang. Kelima, 

tindakan kekerasan (violence), cara-cara kekerasan  untuk memengaruhi 

pemerintah juga dapat dimasukkan kedalam partisipasi politik. 

Berbeda dengan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Gabriel A. 

Almond (Gatara 2008:317) membedakan partisipasi politik menjadi dua 

aksi, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik 

nonkonvensional. Adapun partisipasi politik konvensional adalah bentuk 

partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern. Sementara 

bentuk partisipasi politik nonkonvensional adalah kegiatan ilegal, dan 

bahkan penuh kekerasan (violence) dan revolusioner. 
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Tabel 1. Bentuk Partisipasi Politik Versi Almond 

Konvensional Non-Konvensional 

 Pemberian suara 

 Diskusi politik 

 Kegiatan kampanye 

 Membentuk dan bergabung dengan 

kelompok kepentingan 

 Komunikasi individual dengan 

pejabat politik dan administrasi 

 Pengajuan petisi 

 Berdemonstrasi/unjuk rasa 

 Konfrontasi 

 Mogok 

 Pemboman,perusakan, pembakaran 

 Penculikan, pembunuhan 

Sumber: Gatara 2008:317 

Paige (Surbakti 1999:144) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe. 

Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada 

pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, 

apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka 

partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Ketiga, yakni tipe partisipasi 

politik militan radikal. Yaitu apabila kesadaran politik tinggi, tetapi kepercayaan 

kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya apabila kesadaran politik sangat 

rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini 

disebut tidak aktif (pasif). 

Milbrath dan Goel (Handoyo et al 2010:230) membedakan partisipasi 

politik individu dibedakan menjadi empat kategori, yakni sebagai berikut: 

a. Apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses 

politik. Mereka ini sering disebut dengan golongan putih atau golput. 
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b. Spektator, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam 

pemilihan umum. Orang yang pernah golput, termasuk dalam kelompok 

ini. 

c. Gladiator, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, 

seperti pemegang jabatan publik atau pejabat partai, menjadi aktivis 

partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.  

d. Pengkritik, berupa partisipasi yang tidak konvensional. Kelompok ini 

berada di luar pemerintahan, yang perannya memberikan kritik terhadap 

kebijakan pemerintah yang berkuasa. 

E. Organisasi Kemahasiswaan 

Organisasi lahir atas kesadaran bersama bahwa untuk mencapai suatu 

tujuan perlunya pengelolaan yang baik agar mencapai tujuan yang baik pula. 

Adapun definisi organisasi menurut Winardi (2011:15) adalah sebagai berikut: 

…sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka 

macam elemen atau subsistem, di antara mana subsistem manusia mungkin 

merupakan subsistem terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-

masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-

sasaran atau tujuan-tujuan organisasi ynag bersangkutan. 

Organisasi termasuk dalam formal group. Manurut Soekanto (2006:123) 

formal group merupakan kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan 

sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar 

sesama. Organisasi memerlukan pencapaian tujuan dan itu mencakup berbagai 

kepentingan. Liliweri (1996:2) mendefinisikan organisasi sebagai suatu wadah 

tampat manusia mengasah kemampuannya untuk bekerjasama.  
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Setiap organisasi memiliki budaya masing-masing sesuai dengan visi misi 

dari organisasi tersebut. Ndraha (2005:74) mendifinisikan budaya organisasi 

sebagai produk interaksi antara manusia dengan jaringan organisasi terkait. 

Pembentukan budaya organisasi berlangsung sejak organisasi tersebut 

didirikan. Pembentukan budaya organisasi bermula pada pelembagaan nilai 

dan sejak itu terjadi tatkala anggota organisasi belajar menghadapi masalah, 

baik masalah yang menyangkut perubahan-perubahan eksternal, maupun 

masalah internalyang berkaitan dengan persatuan dan keutuhan organisasi. 

Pembentukan budaya organisasi tidak dalam sekejap, tapi memerlukan 

berbagai strategi, cara dan instrumen: komunikasi, sosialisasi, internalisasi, 

implementasi, gerakan dan kontrol. Dalam pembentukan organisasi, seorang 

founder harus mempunyai visi (gagasan) dan misinya terlebih dahulu. Visi dan 

misi organisasi mengandung sistem nilai dasar, yaitu anggapan dasar dan 

keyakinan dasar.  

Salah satu bentuk organisasi adalah organisasi kemahasiswaan. Mengingat 

peran mahasiswa sangat vital dalam masyarakat dan negara, organisasi dan 

budaya organisasi seperti yang diugkapkan di atas merupakan hal yang penting 

bagi mahasiswa. Diharapkan dengan adanya suatu pengorganisasian, 

mahasiswa dapat menyalurkan bakat dan minatnya. Namun yang paling 

penting, perlunya organisasi ini lebih pada pelatihan bagi mahasiswa agar 

mampu menjalankan perannya dalam masyarakat serta posisinya sebagai 

jembatan perantara antara rakyat dengan pemerintahnya. 
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Fungsi organisasi kemahasiswaan menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi antara lain: 

1. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan 

potensi mahasiswa. 

2. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan 

kepemimpinan, serta rasa kebangsaan, 

3. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa. 

4. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 

Secara umum, organisasi kemahasiswaan terbagi menjadi dua yaitu 

organisasi kemahasiswaan intrakampus dan organisasi kemahasiswaan 

ekstrakampus. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 disebutkan organisasi intra perguruan 

tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah 

perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas 

kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Sedangkan organisasi 

kemahasiswaan ekstrakampus adalah wahana dan sarana pengembangan diri 

mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi 

dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan 

kesatuan. Adapun organisasi ekstrakampus diantaranya adalah Kesatuan Aksi 

Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

(IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional 

Indonesia (GMNI), dan lain sebagainya. 
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F. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 

1. Latar Belakang Historis 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) adalah salah 

satu elemen gerakan mahasiswa yang menjadi saksi reformasi. KAMMI 

didirikan di Malang, 29 April 1998 bertepatan dengan Ahad, 1 Dzulhijjah 

1418 Hijriyah. KAMMI dibentuk pada saat musyawarah Forum Silaturahmi 

Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) se Indonesia yang ke sepuluh. 

Musyawarah FSLDK tersebut dihadiri oleh 59 Lembaga Dakwah Kampus 

yang terdiri dari 63 kampus Perguruan Tinggi negeri dan swasta. KAMMI 

di bentuk karena adanya pengekangan kebebasan berislam oleh rezim Orde 

Baru. KAMMI merupakan salah satu kekuatan alternatif bagi mahasiswa 

muslim yang ingin menjadikan Islam sebagai energi perubahan masyarakat.  

Pemilihan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia untuk 

menegaskan beberapa hal, yakni: (1) KAMMI adalah kekuatan kekuatan 

terorganisir yang menghimpun  berbagai elemen mahasiswa muslim baik 

perorangan maupun lembaga yang sepakat bekerja dalam format bersama 

KAMMI, (2) KAMMI adalah sebuah gerakan yang berorientasi kepada aksi 

nyata dan sistematis yang dilandasi gagasan konseptual yang matang 

mengenai reformasi dan pembentukan masyarakat Islami, (3) kekuatan inti 

KAMMI adalah kalangan mahasiswa pada berbagai strata yang memiliki 

komitmen perjuangan keislaman dan kebangsaan yang jelas dan benar, dan 

(4) visi gerakan KAMMI dilandasi pemahaman akan realitas bangsa 

Indonesia dengan berbagai kemajemukannya sehingga KAMMI akan 
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bekerja untuk kebaikan dan kemajuan bersama rakyat, bangsa, dan tanah air 

Indonesia.  

2. Visi Dan Misi KAMMI 

a. Visi KAMMI 

Wadah peruangan permanen yang akan melahirkan kader-kader 

pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsadan negara Indonesia yang 

Islami. 

b. Misi KAMMI 

1. Membina keislaman, keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa muslim 

Indonesia. 

2. Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, 

intelektual, sosial, dan politik mahasiswa. 

3. Memelopori dan memelihara komuikasi, solidaritas,dan kerjasama 

mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan 

negara. 

4. Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia 

menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera. 

5. Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan 

semangat membawa kebaikan,menyebar manfaat, dan mencegah 

kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar). 

3. Ideologi Politik KAMMI 

Ideologi politik ialah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma, 

kepercayaan atau keyakinan, suatu Weltanschauung, yang dimiliki 
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seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya 

terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang 

menentukan perilaku politiknya (Budiardjo 2008:45). 

Ideologi Politik yang dianut oleh KAMMI adalah politik yang sesuai 

dengan syariah Islam. Menurut Sudarsono (2010:60) bagi KAMMI politik 

(siyasah) tidak akan lepas dari dakwah.  Antara Politik dan dakwah akan 

selalu bergandengan. Dalam kaitannya dengan dakwah, siyasah adalah 

sebagai alat (wasilah). Makna dakwah secara bahasa adalah ‘an tumilasy-

syai-a ilaikan (usahamu mencenderungkan, mencondongkan atau menarik 

sesuatu kepadamu), sedangkan siyasah adalah al qiyamu ‘alasay-syai-I 

bima yushlihuhu (menangani sesuatu dengan cara-cara yang memperbaiki 

sesuatu itu). 

Sudarsono (2009:84) menyebutkan bahwa setiap kader KAMMI 

memiliki karakteristik yakni dari sisi simbolisasi, para KAMMI memiliki 

corak berpakaian yang khas. Simbol ini tampak nyata pada kader muslimah 

(perempuan/akhwat) yaitu dengan memakai jilbab lebar dan kaos kaki. 

Dalam demonstrasi KAMMI, simbol ini dapat diamati secara langsung. 

Untuk kader laki-laki, agak sulit melakukan identifikasi karena memang tak 

memakai  simbolisasi yang khas. Dalam keseharian kader ikhwan (laki-laki) 

tidak merokok, tidak memakai celana jeans, berjenggot tipis, tidak 

berkumis, celana di atas mata kaki. Dari segi pemahaman gerakan kader 

KAMMI memiliki: 
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a. Basis ideologi Islam yang mengakar. Ideologi Islam ini bukan hanya 

masalah ide, tapi juga keyakinan. Tentu maksudnya adalah persoalan 

akidah. 

b. Basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan. Maksudnya tentu 

keluasan pengetahuan. Maksud kata „mapan‟ adalah keyakinan tidak 

goyah, terhadap visi gerakan KAMMI. Sebenarnya hal itu sudah 

tercantum dalam misi kedua, yaitu menggali, mengembangkan dan 

memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, dan politik mahasiswa. 

c. Idealis dan konsisten. Idealis dalam hal ini adalah meletakkan Islam 

sebagai solusi semua permasalahan. Bukan berarti idealis lalu menabrak 

realitas, bahkan bergerak di ruang sunyi sendirian.  

d. Berkontribusi pada pemecahan permasalahan umat dan bangsa. Seorang 

kader dituntut untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan. 

e. Menjadi perekat komponen bangsa sebagai upaya perbaikan. Terjalin dan 

terpeliharanya sebuah komunikasi, solidaritas, dan kerjasama yang baik 

dengan masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah kebangsaan. 

Dengan demikian akan terbentuk sebuah perekat yang kuat antara 

KAMMI dan masyarakat. Dalam konteks antar gerakan, KAMMI harus 

mewacanakan ukhuwah harakiyyah, yaitu konsep persaudaraan antara 

gerakan Islam. 

Kader KAMMI idealnya memiliki kepribadian politik Islam. 

Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada individu 

untuk menghadapi dunia politik. Hal ini mencakup berbagai dimensi, 
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diantaranya informasi dan persepsi yang berkaitan dengan dunia politik, 

berbagai pandangan-baik positif maupun negatif- yang merumuskan 

hubungan individu dengan simbol-simbol politik, berbagai contoh 

loyalitas,orientasi ideologis, dan penilaian terhadap maslah politik serta 

sikap seorang individu terhadap dunia politik. Aspek-aspek ini diperoleh 

individu melalui proses sosialisasi politik. 

Muatan kepribadian politik meliputi anasir kultural yang memiliki 

kandungan politis, yang bekerja untuk membentuk dan menumbuhkan 

kepribadian politik di tengah masyarakat. Nilai dan keyakinan dasar ini 

meliputi prinsip: pertama, agama adalah syarat bagi kebangkitan 

masyarakat. Di wilayah inilah, Islam berposisi sebagai ideologi hidup 

seorang muslim. Kedua, pembebasan akal dari belenggu kejumudan dan 

warisan keterbelakangan. Ketiga, permusyawaratan (syura). Ummat yang 

memilih pemimpin, bertanggung jawab untuk mengawasi, dan punya hak 

untuk menurunkannya. Keharusan untuk membebaskan diri dari despotisme, 

mewujudkan kebebasan dan syura, serta keharusan menegakkan sistem yang 

representatif dan konstitusional. Keempat, komitmen terhadap moralitas 

politik. Moral adalah pengarah dan rambu-rambu bagi hubungan antara 

individu dengan Allah, diri, keluarga, rakyat, dan negara, serta dengan alam 

semesta. 
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G. Kerangka Berpikir 

KAMMI sebagai organisasi ekstrakampus menjadi salah satu sarana 

pendidikan politik mahasiswa. Tujuan pelaksanaan pendidikan politik KAMMI 

adalah untuk memberikan bekal kemampuan politik bagi mahasiswa agar kelak 

setelah lulus sarjana mereka dapat memanfaatkan dan mengembangkan 

kemampuan tersebut sehingga bisa menjadi warga negara yang mengerti hak 

dan kewajibannya dalam politik. Program KAMMI yang berkaitan dengan 

pendidikan politik meliputi daurah marhalah, aksi KAMMI, dan sekolah 

politik. Dalam pelaksanaan pendidikan politik, KAMMI mengalami beberapa 

hambatan, hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan faktor internal. 

Bagi kader KAMMI yang telah lulus sarjana, diharapkan mampu mengabdikan 

dirinya sesuai dengan profesi yang ditekuni tanpa menghilangkan jati diri 

KAMMI. Sehingga kelak apabila KAMMI mengalami kesulitan dalam 

pendanaan ataupun dalam pencarian pemateri, mereka yang telah lulus sarjana 

dapat ikut berkontribusi mengatasi kesulitan tersebut. Tindak lanjut dari 

KAMMI bagi kadernya yang telah lulus sarjana adalah dengan 

mendistribusikan mereka menjadi anggota KAMMI pada tingkatan berikutnya 

atau pada lembaga dakwah lain. Selain itu, bagi anggota KAMMI yang ingin 

mengembangkan kemampuan politik akan direkrut menjadi anggota partai 

politik. 
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Berikut kerangka berpikir penelitian ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

Follow Up Bagi Kader KAMMI 

Yang Lulus Sarjana: 

1. Perekrutan Menjadi Anggota 

KAMMI Tingkat Selanjutnya 

2. Perekrutan Menjadi Anggota 

Lembaga Dakwah 

3. Perekrutan Menjadi Anggota 

Partai Politik 

 

KAMMI Sebagai Sarana Pendidikan 

Politik Mahasiswa 

Program Pendidikan Politik 

KAMMI: 

1. Daurah Marhalah 

2. Aksi KAMMI 

3. Sekolah Politik 

Hambatan yang dialami 

KAMMI: 

1. Faktor Internal 

2. Faktor Eksternal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian yang berjudul Kajian Tentang KAMMI (Kesatuan Aksi 

Mahasiswa Muslim Indonesia) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model 

deskriptif. Menurut Bog dan Tylor, metode kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2005:4). Pada 

prinsipnya pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur untuk mendapatkan 

sejumlah deskripsi tentang apa yang akan ditulis dan diucapkan oleh orang 

yang akan menjadi sasaran penelitian serta deskripsi mengenai perilaku yang 

akan diamati. 

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat 

dan sistematis (Whitney dalam Kaelan, 2005:58). Menurut pendapat Kaelan 

(2005:58) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu obyek, 

baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai 

etika, nilai-nilai karya seni sekelompok, manusia, peristiwa atau obyek budaya 

lainnya. 

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah 

untuk membuat deskripsi atau gambaran, lukisan secara sistematis dan obyektif 
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mengenai fakta-fakta, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada 

atau suatu fenomena tertentu (Kaelan, 2005:58). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan 

penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di dua tempat, yakni KAMMI 

Komisariat Unnes dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al Ayyubi UNS. 

Markas KAMMI Komisariat Unnes terletak di Wisma Al-Fatih Jalan Sekaran-

Banaran RT 2 RW 4 Banaran, Belakang Toko Wahyu Furniture, Gunungpati 

Semarang, sedangkan markas KAMMI Komisariat Sholahuddin Al Ayyubi 

UNS terletak di Jalan Kuburan Mojo KM 1. RT 3 RW 21 Gulon, Jebres, 

Surakarta. 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian kualitatif menghendaki adanya penetapan batas atau fokus 

penelitian. Fokus penelitian membantu bagi penelitian kualitatif dalam 

membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang 

diperolehnya (Rachman 1999:121). 

Fokus penelitian merupakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian, yang menjadi fokus penelitian dari penelitian ini 

adalah: 

1. Program-program yang dilaksanakan KAMMI sebagai sarana pendidikan 

politik mahasiswa. 

2. Hambatan yang dihadapi organisasi KAMMI dalam pelaksanaan pendidikan 

politik bagi mahasiswa. 
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3. Tindak lanjut (follow up) dari proses pendidikan politik organisasi KAMMI 

yang telah lulus dalam bidang akademik (alumni). 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh (Arikunto2006:129). 

Sumber data dalam penelitian ini adalah dikaji dari berbagai sumber, antara 

lain : 

1. Data Primer 

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara 

langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan 

dibahas, yang disebut informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian 

(Moleong 2009:157). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah  

pengurus KAMMI Komisariat Unnes dan KAMMI Komisariat Sholahuddin 

Al Ayyubi UNS yang terdiri dari: (1) Ketua umum; (2) Sekretaris; (3) Ketua 

Bidang; dan (4) pengelola sekolah politik. 

2. Data Sekunder 

Sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber selain sumber data 

primer. Sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi, dokumen resmi (Moleong 2011:113). 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dengan dokumen 

(Sugiyono 2009: 137). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari 
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literatur-literatur relevan yang mendukung data penelitian meliputi buku-

buku tentang pendidikan politik, buku tentang KAMMI, AD ART KAMMI, 

data kepengurusan KAMMI, dan foto-foto kegiatan pendidikan politik 

KAMMI. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

sebagai berikut. 

1. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri 

(self-report), atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan 

pribadi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang harus dilakukan 

peneliti apabila ia ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit (Sugiyono 2009: 137). 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2011:186). Menurut Arikunto 

(2006:227) Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

mengumpulkan data, dengan metode interviw peneliti harus memikirkan 

tentang pelaksanaannya. Memberikan angket kepada respondendan 
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menghendaki jawaban tertulis, lebih mudah jika dibandingkan dengan 

mengorek jawaban responden dengan bertatap muka. 

Teknik wawancara yang dilakukan untuk meneliti program-program 

yang dilaksanakan KAMMI sebagai sarana pendidikan politik adalah 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono 2009: 140). 

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti lebih banyak 

mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan analisis 

terhadap setiap jawaban dari responden, peneliti dapat mengajukan berbagai 

pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan (Sugiyono 2009: 

141). 

2. Teknik Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang 

spesifik, yakni tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang 

lain. Sutrisno Hadi mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis 

(Sugiyono 2009: 145). Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 

Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi 

yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan 
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dan dimana tempatnya. Sedangkan observasi tidak terstruktur adalah 

observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan 

diobservasi (Sugiyono 2009: 146). 

Observasi dalam penelitian ini meliputi pelaksaanaan pendidikan politik 

oleh KAMMI, tempat pelaksanaan pendidikan politik, serta aktivitas-

aktivitas lain yang dilakukan oleh KAMMI yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pendidikan politik. 

3. Teknik dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto 2006: 158). 

Guba dan Lincoln (Moleong 2011: 216-217) mendefinisikan dokumen 

dan record seperti berikut Record adalah setiap pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen ialah setiap bahan tertulis 

ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya 

permintaan seorang penyidik. 

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau 

karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan 

kepercayaannya.Dokumen resmi dibagi menjadi dokumen internal dan 

dokumen eksternal. 
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Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu  

lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. 

Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan 

oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, pernyataan, dan berita 

(Moleong 2011: 219). 

F. Validitas Data 

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan 

hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Menurut Lincoln dan Guba  

(Moeleong 2011:324), untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian 

kualitatif antara lain dengan digunakan taraf kepercayaan data (creadibility). 

Teknik yang digunakan untuk melacak creadibility dalam penelitian ini 

menggunakan teknik trianggulasi (trianggulation).  

Triangulasi dengan sumber berarti membandinhkan dan megecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; 
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5. Membandingkan hasil wawancara dengan dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2011: 330-331). 

G. Metode Analisis Data 

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

(Moleong 2011: 280). 

Penelitian ini berpangkal dari empat kegiatan yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

1. Pengumpulan data 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.,yaitu 

pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai bentuk data yang ada di 

lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.  

2. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung 

terus menerus selama proses kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah 

hal yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan penelitian tentang data mana 

yang dikode, mana yang dibuang, semua itu adalah pilihan-pilihan analisis. 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, 

mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan 
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data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi. 

3. Penyajian data 

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi, yang tersusun memberi 

kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Bentuk penyajian data kualitatif yang sering digunakan adalah bentuk teks 

naratif. Penyajian bentuk data kualitatif ini meliputi bentuk matrik, grafik, 

jaringan dan bagan bentuk-bentuk itu telah diolah dan dirancang guna 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang perlu dan 

mudah diraih. 

4. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus 

di uji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni merupakan 

validitasnya (Miles dalam Rahman 1992 : 19 ). 

Penarikan simpulan ini merupakan bagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan ini juga diverifikasi selama 

penelitian itu berlangsung. Verifikasi itu sesingkat pemikiran yang melintas 

dalam pikiran penelitian selama menulis suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan, dengan demikian semua makna yang muncul dari data 

harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yang 

merupakan validitasnya. 
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Kegiatan analisis data dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini tidak 

berjalan sendiri-sendiri melainkan berlangsung secara interaktif bersama-

sama dalam aktifitas pengumpulan data. Proses analisis mengikuti siklus. 

Penelitian dituntut untuk bergerak bolak balik selama pengumpulan data, 

diantara reduksi penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi. 

Model tahapan analisis ini dapat digambarkan dengan bentuk skema 

seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Analisis Data Penelitian Menurut Miles 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. 

Pertama-tama peneliti melakukan peneliti melakukan penelitian dilapangan 

dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan 

reduksi data.setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu 

pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data (Miles dalam 

rachman 1999:110).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) adalah salah 

satu elemen gerakan mahasiswa yang menjadi saksi reformasi. KAMMI 

didirikan di Malang, 29 April 1998 bertepatan dengan Ahad, 1 Dzulhijjah 

1418 Hijriyah. KAMMI dibentuk pada saat musyawarah Forum Silaturahmi 

Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) se-Indonesia yang ke-sepuluh. 

Musyawarah FSLDK tersebut dihadiri oleh 59 Lembaga Dakwah Kampus 

yang terdiri dari 63 kampus Perguruan Tinggi negeri dan swasta. KAMMI 

di bentuk karena adanya pengekangan kebebasan berislam oleh rezim Orde 

Baru. KAMMI merupakan salah satu kekuatan alternatif bagi mahasiswa 

muslim yang ingin menjadikan Islam sebagai energi perubahan masyarakat. 

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muh. Fatihul Umam 

ketua KAMMI Komisariat Sholahuddin Al Ayyubi ketika menjadi pemateri 

daurah marhalah 1 berikut ini: 

“Tahun 1998 sebelum reformasi dilaksanakan, Pemerintah itu takut 

sama gerakan mahasiswa. Mahasiswa adalah kelompok kecil yang 

selalu berusaha mengkritisi kebijakan Pemerintah, pada saat itu mereka 

semua kompak turun ke jalan demi turunnya rezim Orde Baru. KAMMI 

muncul pasca peristiwa reformasi karena KAMMI menginginkan 

adanya perubahan, KAMMI menginginkan adanya kebebasan 

berislam”. (Sabtu 9 Maret 2013) 
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Pemilihan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia untuk 

menegaskan beberapa hal, yakni: (1) KAMMI adalah kekuatan kekuatan 

terorganisir yang menghimpun berbagai elemen mahasiswa muslim baik 

perorangan maupun lembaga yang sepakat bekerja dalam format bersama 

KAMMI, (2) KAMMI adalah sebuah gerakan yang berorientasi kepada aksi 

nyata dan sistematis yang dilandasi gagasan konseptual yang matang 

mengenai reformasi dan pembentukan masyarakat Islami, (3) kekuatan inti 

KAMMI adalah kalangan mahasiswa pada berbagai strata yang memiliki 

komitmen perjuangan keislaman dan kebangsaan yang jelas dan benar, dan 

(4) visi gerakan KAMMI dilandasi pemahaman akan realitas bangsa 

Indonesia dengan berbagai kemajemukannya sehingga KAMMI akan 

bekerja untuk kebaikan dan kemajuan bersama rakyat, bangsa, dan tanah air 

Indonesia.  

KAMMI wilayah Jawa Tengah membawahi tiga daerah, yakni daerah 

Semarang, Solo, dan Purwokerto. KAMMI daerah Semarang membawahi 

enam belas komisariat yaitu, Unnes, Ikip PGRI, Teknik Undip, Mipa Undip, 

Kombes Undip, FPIK Undip, Ekonomi Undip, Fisip Undip, Hukum Undip, 

FPP Undip, IAIN Walisongo, POLINES, KUDUS, Al Azzam (Salatiga), 

dan Umar (Salatiga). KAMMI daerah Solo membawahi empat komisariat 

yaitu, Komsat Sholahudin Al Ayyubi (UNS), Komsat Al Fath (UMS), 

Komsat Al-Aqso (IAIN), dan Komsat Abdullah Azzam (USB). Sedangkan 

KAMMI daerah Purwokerto hanya membawahi satu komisariat yakni 

Komsat Unsoed. 
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KAMMI Komisariat Unnes berdiri sejak tahun 2001 dan telah berganti 

kepemimpinan selama 13 kali. KAMMI Komisariat Unnes sebagai salah 

satu elemen gerakan mahasiswa yang berusaha membangun masyarakat dan 

memposisikan diri sebagai pemberi solusi yang aplikatif bagi masyarakat 

sekitar Unnes. 

KAMMI Komisariat Sholahuddin Al Ayyubi UNS merupakan 

organisasi kemasyarakatan berasaskan Islam yang berintegrasi dengan 

lingkungan kampus UNS dan sekitarnya. KAMMI Komisariat Sholahuddin 

Al Ayyubi UNS berdiri sejak tahun 2002.  

2. Visi Dan Misi KAMMI 

a. Visi KAMMI 

Wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader 

pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang 

Islami. 

b. Misi KAMMI 

1) Membina keislaman, keimanan, dan memantapkan ketaqwaan 

mahasiswa muslim Indonesia. 

2) Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, 

intelektual, sosial, dan politik mahasiswa. 

3) Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama 

mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan 

negara. 
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4) Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia 

menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera. 

5) Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan 

semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah 

kemungkaran (amar ma‟ruf nahi munkar). 

3. Makna Lambang KAMMI 

 

Gambar 3. Lambang KAMMI 

a. Lambang KAMMI terdiri atas: 

1) Warna dasar putih. 

2) Peta negara Indonesia berwarna hijau tua dengan latar belakang bola 

dunia berwarna biru laut. 

3) Lengan tangan kanan manusia yang kekar dengan jari-jari terbuka. 

4) Lima kuntum bunga mawarmerah yang melingkar di lengan. 

5) Gradasi warna putih menuju hijau tua. 

6) Tulisan “KAMMI” dengan cetak tebal berwarna hijau tua. 
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b. Makna lambang KAMMI adalah: 

1) Warna dasar putih menjelaskan kasucian para pejuang KAMMI yang 

dilandasi nilai-nilai tauhid. 

2) Peta negara Indonesia yang berwarna hijau melambangkan komitmen 

KAMMI dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia dan untuk mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia. 

3) Bola dunia yng berwarna biru cerah melambangkan universal nilai 

Islami yang KAMMI dakwahkan. 

4) Lengan tangan kanan manusia melambangkan strategi pencapaian visi 

KAMMI yang dilakukan secara bertahap. 

5) Tulisan KAMMI bercetak tebal dengan warna hijau tua menjelaskan 

ketegasan KAMMI sebagai  gerakan mahasiswa yang berasaskan 

Islam. 

4. Pengertian Politik Menurut KAMMI 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) adalah salah 

satu organisasi ekstra kampus yang menjadi sarana pendidikan politik bagi 

mahasiswa. Karakter organisasi KAMMI adalah organisasi kader (harokatut 

tajnid) dan organisasi pergerakan (harokatul „amal). Sebagai organisasi 

kader KAMMI fokus pada perekrutan kader-kader baru yang kelak akan 

dilatih menjadi pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara 

Indonesia yang Islami, sesuai dengan visi KAMMI yaitu “sebagai wadah 

perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin”. 

Sebagai organisasi pergerakan, KAMMI memiliki prinsip, paradigma, dan 
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kredo gerakan terhadap dirinya sendiri serta cara mendefinisikan perannya 

di realitas kebangsaan dan peradaban.  

Prinsip yang dipegang oleh KAMMI sebagai organisasi pergerakan 

mahasiswa muslim antara lain: 

a. Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI. 

b. Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI. 

c. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI. 

d. Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI. 

e. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI. 

f. Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI. 

KAMMI sebagai organisasi mahasiswa juga memiliki cara pandang 

terhadap arah gerakan yang akan dilakukan. Umam, ketua KAMMI 

komisariat Sholahuddin Al Ayyubi UNS menjelaskan sebagai berikut: 

“Paradigma KAMMI itu merupakan cara pandang KAMMI sebagai 

organisasi gerakan mahasiswa. Pasca tahun 1998, KAMMI hanya 

dikenal sebagai aksi. Padahal inti dari KAMMI itu pada mahasiswa nya, 

tidak ada aksi kalau tidak ada mahasiswa. Kemudian ditambahlah 

paradigma KAMMI sebagai gerakan intelektual profetik” (wawancara 

tanggal 8 Maret 2013) 

 

Paradigma gerakan KAMMI adalah tolak ukur KAMMI sebagai 

organisasi gerakan mahasiswa. Paradigma gerakan KAMMI terdiri atas: 

a. KAMMI sebagai gerakan dakwah tauhid 

KAMMI sebagai gerakan dakwah tauhid dijelaskan sebagai berikut: 

“Gerakan dakwah tauhid adalah gerakan pembebasan manusia dari 

berbagai bentuk penghambaan terhadap materi, nalar, sesama 

manusia serta mengembalikan pada Allah SWT”. (wawancara 

Choirul Amin 24 April 2013) 
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Jadi gerakan dakwah tauhid merupakan cara pandang yang 

digunakan KAMMI dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah 

SWT, hal ini diperkuat oleh keterangan Sakina berikut:  

“Gerakan dakwah tauhid diwujudkan dengan menyerukan tata 

peradaban kemanusiaan berdasarkan pada nilai-nilai universal 

Ketuhanan (ilahiyyah) sehingga terwujud islam sebagai rahmat 

semesta (rahmatan lil „alamin)”. (wawancara Sakina 9 Maret 2013) 

 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa KAMMI 

sebagai gerakan dakwah tauhid selalu berusaha menegakkan nilai 

kebaikan yang sesuai dengan Islam dan meruntuhkan kemungkaran 

(amar ma‟ruf nahi munkar). 

b. KAMMI sebagai gerakan intelektual profetik 

Intelektual profetik adalah kaum intelektual yang memiliki misi 

kenabian. Gerakan yang mampu mengkolaborasikan antara keimanan 

dengan nalar akal. KAMMI sebagai organisasi mahasiswa berusaha 

membentuk anggotanya menjadi intelektual yang mampu 

mempertemukan nalar akal dan nalar wahyu (agama) pada usaha 

perjuangan perlawanan, pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan 

manusia.  

c. KAMMI sebagai gerakan sosial independen 

Gerakan sosial Independen merupakan gerakan pembebasan yang 

tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik-

ekonomi yang membatasi. Gerakan sosial independen juga diartikan 

sebagai gerakan kritis yang menyerang sistem peradaban materialistik 

dan menyerukan peradaban manusia berdasarkan nilai-nilai tauhid. 
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d. KAMMI adalah gerakan politik ekstra parlementer 

Gerakan politik ekstraparlementer dijelaskan sebagai berikut: 

“KAMMI bukan merupakan sayap partai X, KAMMI juga bukan 

anggota parlemen. Sehingga gerakan politik KAMMI adalah ekstra 

parlementer”. ( wawancara Hikmawati 13 April 2013) 

Gerakan politik ekstraparlementer adalah gerakan sosial kultural dan 

struktural yang berorientasi pada penguatan rakyat secara sistematis 

dengan melakukan pemberdayaan institusi-institusi sosial/rakyat dalam 

mengontrol proses demokrasi formal. 

Kredo gerakan KAMMI adalah cara pandang kader KAMMI terhadap 

dirinya sendiri. Berdasarkan Manhaj KAMMI 1427 H, kredo gerakan 

KAMMI adalah sebagai berikut: 

a. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Tidak 

ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya 

bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar 

keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan. 

b. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. 

Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggentarkan hati kami, atau 

membuat kami tertunduk apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami 

takuti, kecuali ketakutan kepada-Nya. 

c. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama al-haq kami bertempur, 

sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan 

orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang 

yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan 

dengn menegakkan prinsip-prinsip Islam. 
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d. Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-

orang yang takut mengambil risiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-

cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan 

menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami kepada 

suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan 

tilawah, dzikir, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, 

diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-

kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri 

kandung dakwah, akan beredar bersama dakwah ini ke mana pun 

perginya, menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi 

penyebarnya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh. 

e. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa 

depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis 

dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, melakukan 

eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang progressif yang 

bebas dari kejumudan, karena kami memandang bahwa kehidupan ini 

adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi 

perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam. 

f. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis 

terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh 

dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat, seorang 

pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, 

teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru 
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yang mampu memberikan kepahaman dan teladan, sahabat yang tulus 

dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah 

sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap 

masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah 

berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil 

berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, 

semangat yang berkobar tinggi. 

Dari ke enam kredo KAMMI tersebut dapat disimpulkan bahwa kader 

KAMMI adalah orang yang berpikir atas kehendak sendiri tanpa paksaan, 

berani terhadap apapun hanya takut pada Allah SWT, berani bertarung 

untuk membela Islam, berani menghitung resiko serta kritis terhadap isu 

publik. 

Ideologi politik yang dianut oleh KAMMI adalah ideologi politik yang 

sesuai dengan Islam. Bagi KAMMI politik (siyasah) tidak akan lepas dari 

dakwah. Antara Politik dan dakwah akan selalu bergandengan. Dalam 

kaitannya dengan dakwah, siyasah adalah sebagai alat (wasilah). Makna 

dakwah secara bahasa adalah ‘an tumilasy-syai-a ilaikan (usahamu 

mencenderungkan, mencondongkan atau menarik sesuatu kepadamu), 

sedangkan siyasah adalah al qiyamu ‘alasay-syai-I bima yushlihuhu 

(menangani sesuatu dengan cara-cara yang memperbaiki sesuatu itu). Sesuai 

dengan apa yang dikemukakan oleh Muh. Fatihul Umam Ketua Umum 

KAMMI Komisariat Sholahuddin Al Ayyubi saat mengisi materi ke-

KAMMI-an pada daurah marhalah 1. 
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“… politik itu proses dimana seseorang mendapatkan suatu jabatan atau 

kekuasaan. Boleh dalam politik menghalalkan segala cara, asalkan 

sesuai dengan syariat Islam”. (Sabtu 9 Maret 2013) 

 

Sama halnya dengan Umam, Hikmawati Sekretaris Departemen 

Kaderisasi KAMMI Unnes juga memberi penjelasan tentang arti politik 

sebagai berikut. 

“… politik itu ketika kita berhasil menyuruh atau mengarahkan 

seseorang kepada kebaikan, bukan hanya terbatas pada kekuasaan atau 

pemerintahan. Misalnya nih, kita ngajak teman-teman kos kita untuk 

salat berjamaah, dan mereka mau. Itu sudah termasuk berpolitik. 

Begitulah KAMMI mengajarkan politik pada kadernya”. (wawancara 

Minggu 14 April 2013) 

 

Jadi ideologi politik yang dimaksudkan KAMMI adalah seluruh 

pemikiran, sikap, dan kebijakan organisasi maupun kader-kadernya 

bersumber dari ajaran Islam, internalisasi nilai-nilai ideologi harus menjadi 

warna, corak dan identitas KAMMI yang melambangkan keluhuran dari 

ajaran Islam dimana di dalamnya dianjurkan untuk selalu mengajak pada 

kebaikan dan menjauhi segala keburukan (amar ma’ruf nahi munkar). 

5. Latar Belakang Dan Bentuk Pelaksanaan Pendidikan Politik KAMMI 

Program kerja yang dilaksanakan oleh KAMMI UNS berbeda dengan 

KAMMI Unnes, hal ini dikarenakan ruang lingkup dan kedudukannya 

berbeda. Akan tetapi, dari kedua komsat tersebut memiliki kesamaan dalam 

pelaksanaan program pendidikan politik bagi mahasiswa. Berdasarkan hasil 

wawancara ketua KAMMI Komsat Unnes mengenai pandangan tentang 

latar belakang pelaksanaan pendidikan politik bagi mahasiswa, Choirul 

Amin mengatakan:  
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 “… latar belakang dari diadakannya pendidikan politik di KAMMI 

adalah untuk menciptakan kader yang memiliki karakter muslim 

negarawan bukan negarawan muslim. Kalau Pak SBY itu negarawan 

muslim, seorang negarawan yang beragama Islam (muslim). Beda 

dengan muslim negarawan. Seorang muslim negarawan itu apabila dia 

menduduki jabatan dan akan membuat keputusan selalu didasarkan 

pada kebaikan, kepentingan orang banyak, bukan golongan”. 

(wawancara 24 April 2013) 

 

Dari petikan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa latar 

belakang diadakannya pendidikan politik oleh KAMMI adalah untuk 

menciptakan seorang kader yang memiliki karakter muslim negarawan. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan negarawan sebagai seseorang 

yang ahli dalam kenegaraan, ahli dalam menjalankan negara 

(pemerintahan), pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan 

negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara 

dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

diungkapkan  oleh Sakina berikut ini: 

“…latar belakangnya ya ingin menciptakan seorang muslim negarawan. 

Negarawan sama politisi itu beda dek, politisi juga berpikir tentang 

negara dan masyarakat tapi mereka juga memikirkan partai politik yang 

mengusung mereka, terkadang kebijakan yang mereka buat malah 

cenderung untuk menguntungkan kepentingan partai bukan rakyat. Jadi 

pendidikan politik itu penting untuk menciptakan generasi pemimpin 

yang memiliki karakter muslim negarawan” (wawancara 9 Maret 2013) 

 

Alasan yang diberikan oleh Sakina menunjukkan pendidikan politik 

yang dilaksanakan oleh KAMMI bagi mahasiswa sangat penting karena 

untuk menciptakan generasi muda yang kelak diharapkan mampu menjadi 

pemimpin bangsa dengan membawa karakter KAMMI. Keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan politik KAMMI tidak terlepas dari bentuk 

pendidikan politik dan metode yang digunakan untuk menarik simpati 
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mahasiswa. Sakina menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pendidikan politik di 

KAMMI Komsat Sholahudin Al-Ayyubi UNS dibawahi oleh departemen 

kaderisasi dan departemen kajian strategis. Sama halnya dengan KAMMI 

UNS, KAMMI Komsat Unnes, menurut Hikmawati pelaksanaan pendidikan 

politik juga dilaksanakan oleh departemen kaderisasi dan kajian strategis. 

Pendidikan politik yang dilakukan oleh departemen kaderisasi baik di 

KAMMI Komsat Sholahudin Al-Ayyubi UNS maupun KAMMI Komsat 

Unnes memiliki kesamaan, karena disesuaikan dengan manhaj kaderisasi 

KAMMI 1427 H antara lain melalui daurah marhalah, madrasah KAMMI, 

Manhaj Tugas Baca dll. Sedangkan pendidikan politik yang dilaksanakan 

oleh departemen kajian strategis dan kebijakan publik KAMMI Komsat 

Sholahudin Al-Ayyubi UNS adalah sebagai berikut: 

”... kalau kajian strategis itu tugasnya untuk membuat kajian-kajian 

tentang isu yang paling up date sekarang ini, baik itu isu kampus 

ataupun isu luar kampus. Misalnya isu korupsi, apa yang lain. Hasil dari 

kajian itu di kasih ke biro kebijakan publik. Kebijakan publik yang 

bertugas mengeksekusi hasil tersebut. Hasilnya bisa berupa aksi, 

sekolah politik, pewacanaan publik, dll”. (Sakina Sabtu, 9 Maret 2013) 

 

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh departemen kajian strategis 

KAMMI Komsat Unnes adalah sebagai berikut: 

“… kalau progja kastrat periode ini macem-macem. Ada STIPOLIT, 

SUPER, ORPS, PUKATSU, Pengawalan Pilgub, KAMMI in action”. 

(Yuli Mulyana Senin, 15 April 2013) 

 

Berdasarkan wawancara diatas pendidikan politik KAMMI dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: a) Daurah Marhalah, b) Aksi KAMMI, 

dan c) Sekolah Politik. 
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a. Daurah Marhalah  

Daurah Marhalah yaitu training berjenjang yang diselenggarakan 

untuk merekrut calon anggota baru. Daurah Marhalah dibagi menjadi tiga 

tahap, yaitu: Daurah Marhalah 1, Daurah Marhalah 2, dan Daurah 

Marhalah 3.  

Daurah Marhalah 1 (DM1) merupakan tahap awal menjadi anggota 

KAMMI dan setelah lulus dari DM1 berhak mendapatkan status sebagai 

Anggota Biasa 1 (AB1). Tujuan Pelaksanaan Daurah Marhalah 1 adalah 

sebagai berikut: 

“Tujuan dari pelaksanaan DM1 itu untuk merekrut kader baru 

pastinya. KAMMI ingin menciptakan kader yang memiliki sifat, 

akhlak, dan kepribadian Islam. Kader KAMMI juga harus bisa peka 

terhadap lingkungan baik politik ataupun sosial yang terjadi di 

kampus dan luar kampus” (Sakina, 9 Maret 2013) 

   

Senada dengan Sakina, Hikmawati menambahkan: 

 

“Tujuan dari DM1 ada banyak. Tujuan utamanya ya sarana 

perekrutan. KAMMI ingin mewujudkan kader yang mampu 

berorganisasi atau berpolitik di kampus dengan membawa identitas 

keKAMMI-annya”. (wawancara 14 April 2013) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

DM1 KAMMI adalah untuk merekrut kader-kader baru yang akan 

dididik sehingga memiliki sifat, akhlak dan kepribadian Islam dasar, 

memiliki tradisi belajar dan membaca, peka terhadap realitas politik 

sekitar, serta mampu mengelola isu melalui kecakapan diplomasi dan 

manajemen aksi. 

Materi yang diberikan pada DM 1 adalah materi-materi yang 

digunakan sebagai pondasi pembentukan sistem keyakinan (ideologi) dan 
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sistem berpikir islami. Materi DM 1 terdiri atas 5 materi wajib (muatan 

nasional) dan materi bebas (muatan lokal).  

Materi wajib daurah marhalah 1 terdiri atas: 

1) Syahadatain sebagai titik tolak perubahan 

2) Syumuliyatul Islam 

3) Problematika umat kontemporer 

4) Pemuda dan perubahan sosial 

5) Sejarah dan filosofi gerakan KAMMI 

Materi non wajib adalah materi–materi yang disusun oleh Pengurus 

Komisariat/Daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan masing–masing 

daerah seperti urgensi pendidikan Islam, urgensi Islamisasi pengetahuan, 

manajemen organisasi, manajemen aksi, diskusi, permainan, atau materi 

diniyah lainnya. 

Sasaran Daurah Marhalah 1 adalah semua mahasiswa muslim yang 

ada di wilayah sekitar kampus, seperti yang di jelaskan oleh Sakina 

sebagai berikut: 

“KAMMI tidak membeda-bedakan dalam merekrut anggota, 

misalnya untuk akhwat jilbabnya harus gede-gede, sedang 

ikhwannya pakai celana congklang, atau yang lain. Siapa yang daftar 

ikut DM1 asalkan mahasiswa muslim, mau menjadi anggota 

KAMMI ya diterima. Setelah daftar kan ada pra DM, semacam 

technical meeting bagi peserta. Mereka dikasih tau apa saja agenda 

DM dan bagaimana pelaksanaannya.” (Sabtu, 9 Maret 2013) 

 

KAMMI tidak memebrikan syarat khusus bagi mahasiswa yang 

ingin menjadi anggotanya, syarat mutlak yang harus dipenuhi anggota 
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baru adalah beragama Islam, hal ini diperkuat oleh pernyataan hikmawati 

berikut:   

“Untuk sasaran DM 1 sih semua mahasiswa muslim, mau itu anak 

Rohis ataupun umum nggak dibedain kok, yang penting punya 

kepribadian dasar Islam, kaya salat, puasa, zakat. DM1 itu semacam 

pengenalan awal KAMMI, setelah lulus DM1 dapat sertifikat 

Anggota Biasa 1 (AB1). AB 1 yang kemudian akan dibina KAMMI 

sampai pengkaryaan.” (Hikmawati 14 April 2013) 

 

Berdasarkan wawancara diatas, sasaran DM 1 adalah semua 

mahasiswa muslim yang telah mengikuti Pra DM, memiliki keinginan 

berislam yang baik, memiliki kesungguhan untuk menjadi anggota 

KAMMI dan siap untuk mengikuti pembinaan di KAMMI. 

Pelaksanaan DM 1 dilakukan minimal satu kali dalam periode 

kepengurusan. KAMMI Komisariat Unnes melaksanakan DM1 2 kali 

dalam periode kepengurusan, sebagaimana yang dikutip berikut: 

“Pelaksanaan DM dilakukan 2 kali, biasanya setiap awal semester, 

untuk kepengurusan tahun 2013-2014 DM1 dilaksanakan Insya 

Alloh besok pertengahan Mei. Tempatnya biasanya di masjid 

Ungaran.” 

 

Sedangkan pelaksanaan DM 1 di Komsat Sholahuddin Al Ayyubi 

adalah sebagai berikut: 

“Pelaksanaan DM 1 Komsat Shoyyub 3 kali dalam 1 periode, awal 

tahun, pertengahan, dan akhir tahun. Tempatnya selalu di luar 

kampus, dulu di Karanganyar sekarang di Tawangmangu, menginap 

selama 2-3 hari.”  

 

Selama pelaksanaan DM 1, Peneliti juga melakukan pengamatan dan 

observasi sehingga memperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan DM 1 dilakukan minimal satu kali dalam periode 

kepengurusan komisariat. 
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2) Penanggungjawab dan Pelaksana DM1 adalah pengurus komisariat 

KAMMI.  

3) Menginap selama  2 – 3 hari. 

4) Metode yang dipakai yaitu ceramah, diskusi dan simulasi. 

5) Setting kelas: berhijab, terpisah antara ikhwan (laki-laki) dan akhwat 

(perempuan), tidak saling berhadapan. Ukuran ruang proporsional 

dengan jumlah peserta. 

Peserta yang lulus DM 1 mendapatkan sertifikat Anggota Biasa 1 

(AB1) KAMMI. AB1 memiliki karakter sebagai berikut: 

Tabel 2. Indeks Jati Diri Kader (IJDK) AB1 

 

INDEKS ANGGOTA BIASA (AB) 1 

Aqidah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memahami prinsip-prinsip tauhid beserta konsekuensinya 

sebagai jiwa dan paradigma  dalam merasa, berfikir dan 

bertindak. 

 Memiliki aqidah yang bersih  yang tercermin dalam sikap, 

pemikiran dan tindakan.  

 Memahami  rukun iman. 

 Berniat dan bersumpah hanya karena Allah. 

 Meyakini adanya siksa kubur. 

 Mengetahui hakikat penciptaan manusia sebagai hamba Allah 

dan sebagai khalifah di muka bumi. 

 Memerangi segala bentuk takhayul, bid‟ah, khurafat dan 

kemungkaran. 

 Menjauhi dosa-dosa besar. 

 Tidak mengkafirkan sesama muslim. 

 

Fikrah dan 

manhaj 

perjuangan  

 

 Meyakini Islam sebagai sistem yang sempurna dalam 

mengatur kehidupan manusia. 

 Menolak segala bentuk  ide dan pemikiran yang bertentangan 

dengan Islam. 

 Memahami hakekat dan tujuan dakwah Islamiyah.  

 Memahami karakteristik  dakwah Rasulullah  pada tiap 

periodesasinya. 

 Memahami Filosofis Gerakan KAMMI sebagai 

harokatuttajnid (organisasi pergerakan) dan harokatul ‟amal 



60 

 

 

 

(organisasi pergkaderan). 

  Intensitas keterlibatan dalam forum mentoring (halaqah) 

KAMMI berjalan baik. 

 Mulai terlibat dalam aktivitas  dakwah kampus. 

 

Akhlaq  Menepati janji. 

 Disiplin. 

 Menutup aurat. 

 Menjaga adab pergaulan: interaksi lawan jenis, ghadul bashar, 

tidak ber-ikhtilat dengan lawan jenis. 

 Menghindari tempat dan perbuatan maksiat. 

 Menghindari akhlak sayyiah: takabur, ghibah, hasad. 

 Menghormati dan berbuat baik terhadap orangtua (birrul 

walidain). 

 Menunaikan hak-hak ukhuwah. 

 Menjauhi kesia-siaan. 

 

Ibadah  Bersemangat dalam  mengerjakan sholat lima waktu secara 

berjamaah. 

 Berpuasa Ramadhan. 

 Mengeluarkan zakat. 

 Membiasakan tilawah rutin dengan tajwid. 

 Hafal minimal 1 juz al-Quran. 

 Membiasakan qiyamullail minimal seminggu sekali. 

 Membiasakan dzikir harian (ma‟tsurot). 

 Membiasakan puasa sunah minimal sehari dalam sebulan. 

 

Tsaqofah 

Keislaman 

 Memahami karakter agama Islam. 

 Memahami siroh nabawiyah. 

 Mengetahui „Ulumul Quran. 

 Mengetahui fiqih ibadah. 

 Mengetahui dasar politik Islam. 

 Mengetahui sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. 

 

Wawasan 

Keindonesia-an 

 Memahami sejarah Indonesia. 

 Memahami potensi Indonesia (geopolitik, geoekonomi, 

geoculture, demografi) 

 

Kepakaran dan 

profesionali-tas 

 Mengenal disiplin imu yang sedang digeluti. 

 Mampu mengetahui potensi enterpreunership. 

 Menjauhi sumber penghasilan haram. 

 Tidak menunda dalam melaksanakan hak orang lain. 
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Kemampuan 

sosial Politik 

 Memiliki kepekaan politik (sense of politics) 

 Memahami pandangan Islam tentang politik 

 Mengenal dasar-dasar politik Islam dan barat. 

 Memiliki kemampuan dasar jurnalistik. 

 Memiliki kemampuan sosial. 

 Memahami masalah-masalah sosial. 

 Memahami dasar-dasar ilmu analisis sosial. 

 

Pergerakan dan 

kepemimpinan 

 Mengetahui tata keorganisasian KAMMI. 

 Mengetahui dasar-dasar aktivitaskeorganisasian. 

 Aktif dalam kegiatan keorganisasian. 

 Memahami dasar-dasar kepemimpinan. 

 

Pengembangan 

diri 

 Memahami diri dan potensi pribadi. 

 Menguasai keterampilan dasar kehidupan. 

 Rajin belajar ragam pengetahuan, kemampuan, dan 

keterampilan 

 Memiliki tradisi menjaga kesehatan dan kekuatan fisik. 

Sumber: Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 H 

Berdasarkan tabel diatas, seorang kader KAMMI yang telah menjadi 

Anggota Biasa 1 diharapkan memiliki kepekaan politik yang tinggi, 

memahami politik menurut pandangan Islam, mengenal dasar-dasar 

politik Islam dan barat, serta memahami dasar-dasar kepemimpinan. 

Pembinaan selanjutnya bagi kader yang telah lulus DM adalah 

mengikuti Madrasah KAMMI 1 (MK 1). MK 1 dilakukan secara 

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas kader sesuai dengan 

IJDK KAMMI. MK1 diselesaikan minimal selama delapan bulan. Materi 

MK 1 terdiri atas enam bidang studi, yaitu: Aqidah, Sirah, Fikrul Islami, 

Tazkiyah, Keakhwatan, dan Al-Qur‟an. Adapun kurikulum MK 1 sebagai 

berikut:  

Tabel 3. Materi Madrasah KAMMI 1 

No Judul Pokok Sesi Bidang Studi 
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1 Makna Syahadatain 1 Aqidah 

2 Syarat-Syarat Diterimanya Syahadat 1 Aqidah 

3 Beberapa hal yang membatalkan syahadat 1 Aqidah 

4 Arti La Ilaha Illallah 1 Aqidah 

5 Larangan Berhubungan dengan Jin  1 Aqidah 

6 Ma'rifatullah 1 Aqidah 

7 Ilmu Allah Swt 1 Aqidah 

8 Ma'rifatu Dinil Islam 1 Aqidah 

9 Syumuliyah Islam 1 Aqidah 

10 Ta'rifur Rasul 1 Aqidah 

11 Setiap Umat Diutus Rasul 1 Aqidah 

12 Kewajiban Beriman kepada Semua Nabi & Rasul 1 Aqidah 

13 Kebutuhan Manusia Terhadap Rasul 1 Aqidah 

14 Makanatur Rasul 1 Aqidah 

15 Shifatur Rasul 1 Aqidah 

16 Wazhifatur Rasul 1 Aqidah 

17 Wajibatul Muslim Nahwar Rasul 1 Aqidah 

18 Khashais Risalah Muhammad Saw 1 Aqidah 

19 Keumuman Risalah Muhammad Saw 1 Aqidah 

20 Makna Muhammad sebagai Penutup Para Nabi 1 Aqidah 

21 Natijatu Risalah Muhammad Saw 1 Aqidah 

22 Beriman kepada Hari Akhir 2 Aqidah 

23 Iman kepada Qadar 1 Aqidah 

24 Ihsan 1 Aqidah 

25 Mukadimah Sirah 1 Sirah (Fikrah 

dan manhaj 

Perjuangan) 

26 Kelahiran Nabi Saw - Menjelang Kenabian 1 Sirah  

27 Masa Kenabiah - Hijrah ke Habasyah 1 Sirah 

28 Masa Hijrah ke Habasyah - Hijrah Ke Madinah 1 Sirah 

29 Hijrah ke Madinah - Posisi Mapan di 

Madinah/Piagam Madinah 

1 Sirah 

30 Jihad Rasul - Fathu Mekkah 1 Sirah 

31 Pasca Fathu Mekkah – Wafat 1 Sirah 

32 Marhalah Makkiyah dan Karakteristiknya 1 Sirah 

33 Rukun Islam dan Prinsip Akhlaq 1 Tazkiyah 

34 Ahammiyatut Tarbiyah (Urgensi Kaderisasi) 1 Fikrul Islami 

35 Ghazwul Fikri 1 Fikrul Islami 

36 Ahwalul Muslimin (Kelemahan Muslimin Dewasa 

Ini) 

1 Fikrul Islami 
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37 Zionisme Internasional 1 Fikrul Islami 

38 Gerakan Terselubung yang Memusuhi Islam 1 Fikrul Islami 

39 Lembaga-Lembaga yang Menentang Islam 1 Fikrul Islami 

40 Berpartisipasi dalam Kerja-Kerja Jama'i 1 Fikrul Islami 

41 Hizbusy Syaithan: Menjadikan Setan Sebagai 

Musuh 

1 Fikrul Islami 

42 Urgensi Tarbiyah Wanita Muslimah 1 Keakhwatan 

43 Membangun Kepribadian Islami 1 Keakhwatan 

44 Peran dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah 1 Keakhwatan 

45 Ta'riful Quran 1 Al-Quran 

46 An Nas 1 Al-Quran 

47 Al Falaq 1 Al-Quran 

48 Al Ikhlas 1 Al-Quran 

49 Al Kafirun 1 Al-Quran 

50 Al Maa'un 1 Al-Quran 

51 Al 'Ashr 1 Al-Quran 

52 Al-Qariah 1 Al-Quran 

53 Al Zalzalah 1 Al-Quran 

54 Al Alaq 1 Al-Quran 

Sumber: Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 H 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa materi Madrasah KAMMI 1 

merupakan meteri-materi dasar yang diberikan untuk meningkatkan 

kualitas kader KAMMI. Materi tersebut berisi tentang pemahaman dasar 

Islam, politik dan gerakan, gender serta pemahaman terhadap ayat-ayat 

Al-Qur‟an.  

Selain Madrasah KAMMI, pembinaan yang dilakukan secara 

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas kader sesuai dengan 

IJDK KAMMI adalah melalui membaca buku (Manhaj Tugas Baca). 

Manhaj tugas baca (matuba) diselesaikan minimal selama delapan bulan.  
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Adapun buku yang diwajibkan dibaca adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Buku Mantuba 

No Bidang Studi Judul Buku Penulis 

1 Aqidah  Aqidah Islamiyah Sayyid Qutub 

2 Fikrah dan 

manhaj 

perjuangan  

Manhaj Haroki Jilid 1 

Manhaj KAMMI 

Tafsir Fi Zhilalil Quran Juz 30 

(Surat 89-114) 

Muhammad 

Ghadban 

Tim Manhaj 

KAMMI 

Sayid Qutub 

3 Akhlaq  Madarijus Salihin Ibnu Qayyim Al 

Jauziyah 

4 Ibadah Ibadah dalam Islam Yusuf Qardhawi 

5 Tsaqofah 

KeIslam-an 

Al Islam Said Hawwa 

6 Wawasan Ke-

Indonesia-an 

UUD 1945 

Api Sejarah Indonesia Jilid 1 

 

A.Mansur 

Suryanegara 

7 Kepakaran dan 

profesionalitas 

One Purpose Milion Ways Carol Addrienne 

8 Kemampuan 

Sosial Politik 

Pemikiran Politik Dalam Al-Quran DR Tijani Abdul 

Qadir Hamid 

9 Pergerakan 

dan 

kepemimpinan 

Membina Angkatan Mujahid 

KAMMI dan Pergulatan Reformasi 

Ijtihad Membangun Basis Gerakan 

Said Hawa 

Mahfudz Shiddik 

Amin Sudarsono 

10 Pengembangan 

diri 

Model Manusia Musllim Abad 21 Anis Matta 

Sumber: Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 H 

Buku yang dibaca dalam manhaj tugas baca sangat beragam. 

Berdasarkan tabel diatas buku tersebut meliputi buku tentang aqidah, 

fikrah dan manhaj perjuangan, akhlak, ibadah, tsaqofah keislaman, 

wawasan ke-Indonesia-an, kepakaran dan profesionalitas, kemampuan 

sosial politik, pergerakan dan kepemimpinan, serta pengembangan diri. 

Buku yang dipilih untuk menunjang kemampuan politik kader adalah 
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buku Pemikiran Politik Dalam Al-Qur‟an oleh DR. Tijani Abdul Qadir 

Hamid.  

Tahap berikutnya adalah pengkaryaan kader. Pengkaryaan kader 

adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah mengikuti DM1, 

dengan menempatkan kader di lembaga KAMMI maupun Intra Kampus 

(BEM, DEMA, UKM, LDK, dll) sebagai upaya pematangan kader dalam 

berorganisasi dan jiwa kepemimpinan kader. Tujuan pengkaryaan kader 

adalah: 

1) Terdistribusikannya kader KAMMI kedalam lembaga dakwah. 

2) Mematangkan karakteristik kepemimpinan kader di dalam lembaga. 

3) Belajar mengelola kepentingan umum. 

Daurah marhalah 2 dan daurah marhalah 3 mempunyai siklus yang 

sama dengan daurah marhalah 1. Materi yang disampaikan pada daurah 

marhalah 2 menekankan pada analisa kader terhadap keadaan politik 

daerah dan pengelolaan dakwah. Materi pada daurah marhalah 3 

memfokuskan pada penguatan ma’nawiyah dakwah, perluasan 

pengetahuan dan pematangan analisa kenegaraan. Materi daurah 

marhalah 3 diarahkan untuk pembangunan pondasi yang kokoh bagi 

pemosisian kader pada qoidah fikriyah (basis konsepsi gerakan), dan 

qoidah siyasiyah (basis ideologi gerakan) dan qoidah amaliyah (basis 

aktualisasi gerakan).  

Bagi kader KAMMI yang lulus DM 2 dan ingin memperdalam 

pengetahuan tentang politik, dianjurkan ntuk mengikuti daurah siyasi. 
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Daurah siyasi adalah suplemen pembentukan wawasan dan kemampuan 

siyasi (politik) bagi kader anggota biasa 2 KAMMI. Tujuan daurah siyasi 

adalah mewujudkan kader yang memahami aspek-aspek pembentukan 

Negara dan memiliki kemampuan siyasi dalam menyikapi problem-

problem sosial politik. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, 

studi kasus, pemutaran film, diskusi buku. Materi daurah siyasi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5. Materi Daurah Siyasi 

No Materi Fokus Materi 

1 Materi tentang kondisi sosial 

politik daerah setempat 

(kabupaten/kota/provinsi). 

Peserta memahami tentang kondisi politik 

di daerah. 

2. Perbandingan Mazhab di 

Dunia 

a. Marxisme 

b. Liberalisme 

c. Sosialisme 

d. Kapitalisme  

e. Nasionalisme  

f. Komunisme 

a.  

Peserta mampu memahami dan 

menganalisa perkembangan ideologi dunia 

dan pengaruhnya terhadap perubahan 

sosial. 

3 Teori-teori Perubahan Sosial 

a. Teori Evolusi 

b. Konflik Sosial 

c. Struktural Fungsi 

d. Modernisasi 

e. Dependensi 

f. Sistem Dunia 

 
Peserta dapat menjelaskan teori-teori 

perubahan sosial Serta merumuskan 

konsepsi Islam tentang perubahan sosial. 4 Konsepsi Islam tentang 

perubahan sosial 

a. Paradigma Teologi 

Transformasi 

b. Ilmu Sosial Profetik 

c. Islam Kiri 

5 Paradigma Dakwah Tarbiyah 
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Sumber: Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 H 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa materi-meteri yang 

diberikan kepada kader anggota biasa 2 meliputi materi tentang kondisi 

sosial politik daerah setempat (kabupaten/kota/provinsi), perbandingan 

mahzab dunia, teori perubahan sosial, konsepsi Islam tentang perubahan 

sosial, paradigma dakwah tarbiyah. Setelah mendapatkan materi tersebut 

peserta diharapkan mampu memahami tentang kondisi politik di daerah, 

mampu memahami dan menganalisa perkembangan ideologi dunia dan 

pengaruhnya terhadap perubahan sosial serta mampu menjelaskan teori-

teori perubahan sosial dan konsepsi Islam tentang perubahan sosial. 

b. Aksi KAMMI 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan demonstrasi sebagai 

pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, baik protes yang 

ditujukan kepada seseorang maupun kelompok atau pemerintahan. 

Sementara aksi massa dimaknai sebagai segala aktivitas yang melibatkan 

beberapa orang untuk tujuan politik. Aksi massa merupakan bentuk 

perjuangan aktif dalam rangka merubah kebijakan yang tidak sesuai 

dengan kehendak massa. Di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, 

demonstrasi menjadi sebuah cara bagi orang-orang lemah untuk 

menyampaikan inspirasi kepada pihak yang kuat. 

Kata “aksi” digunakan oleh KAMMI karena dianggap lebih akrab 

dan lebih lembut daripada “demonstrasi”, seperti yang diungkapkan 

berikut ini: 
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“..demonstrasi biasanya dianggap lebih negatif dek, karena setiap 

ada demo cenderung ada kerusuhan, anarkis, bakar-bakaran. 

Sedangkan citra KAMMI itu selalu damai dan tertib dalam 

melakukan aksi…” (wawancara Sakina 9 Maret 2013) 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Fatihul Umam sebagai berikut: 

“..aksi KAMMI bisa diterjemahkan ke berbagai bentuk, bukan hanya 

demonstrasi. Misalnya aja menulis buku, menyebarkan selebaran, 

berkarya di organisasi, itu juga bentuk dari aksi. Tapi selama saya 

menjadi aktivis mahasiswa, belum pernah saya mengikuti aksi 

(demonstrasi) sedamai yang dilakukan oleh KAMMI. Ketika yang 

lain sibuk lempar-lemparan batu dengan aparat, hanya kader 

KAMMI yang duduk bersila kemudian bertilawah. Ketika 

berkumandang azan, yang lain masih tetap diposisi mereka, lagi-lagi 

hanya kader KAMMI yang membubarkan diri untuk melakukan salat 

berjamaah di masjid terdekat…” (wawancara Umam 9 Maret 2013) 

 

Dari dua pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aksi yang 

dilakukan KAMMI selalu berjalan damai dan tertib. Aksi KAMMI tidak 

hanya dilakukan dengan demostrasi tetapi juga dalam berbagai betuk, 

seperti menulis buku, menyebarkan selebaran dan berkarya di organisasi. 

Aksi massa dikenal dalam berbagai bentuk sesuai dengan target dan 

sasaran aksi. Aksi massa dibedakan menjadi dua yaitu aksi statis dan aksi 

dinamis. Aksi statis adalah aksi massa yang dilakukan pada satu titik 

tertentu dari awal hingga aksi berakhir. Bentuk aksi ini seperti mimbar 

bebas dan panggung kesenian. Aksi dinamis adalah aksi yang dimulai 

dari titik kumpul tertentu lalu berpindah sesuai dengan sasaran aksi, 

misalnya rapat akbar, rally atau long march. Sasaran aksi massa adalah 

institusi pemerintah atau institusi lain yang relevan dengan tuntutan 

massa. Waktu pelaksanaan aksi ditentukan berdasarkan basis massa dan 

sasaran aksi massa. Basis massa KAMMI adalah mahasiswa, maka aksi 
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diselenggarakan pada hari libur mahasiswa atau saat jeda kuliah. Begitu 

pula dengan sasaran instansi pemerintah Indonesia yang aktif dari hari 

Senin hingga Jumat dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00, maka aksi tidak 

menarik jika dilaksanakan diluar waktu tersebut. Aksi Massa memiliki 

beberapa elemen sebagai berikut: 

1) Kegiatan yang berangkai 

Aksi massa bukan hanya euphoria atau letupan insiden yang 

mendadak kebetulan dan melibatkan banyak orang tetapi merupakan 

kegiatan berangkai yang dipersiapkan sebelumnya. 

2) Rancangan aksi 

Rancangan, skenario, dan desain menentukan pangkal dan ujung 

aksi. Aksi dilaksanakan secara terorganisir. 

3) Peserta aksi 

Peserta aksi terdiri dari berbagai pihak, sesuai perannya masing-

masing. Ada yang bertindak sebagai penggerak (leader), pendukung 

penuh (active participant), penggembira (simpatisan/floating mass), 

dan juga penyusup (infiltrant). 

4) Besaran (magnitude).  

Aksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta (kuantitatif) 

melainkan seberapa penting isu yang digemakan dan skala yang 

digerakkan (kampus, daerah, nasional, atau internasional).  

Aksi yang dilakukan KAMMI biasanya terkait dalam isu publik, isu 

sosial masyarakat, dan isu keislaman. Aksi yang yang akan dijalankan oleh 



70 

 

 

 

KAMMI tidak ada yang spontan, semua dipersiapkan secara matang mulai 

dari kekuatan massa yang akan terlibat, perangkat aksi, isu, dan tuntutan 

serta institusi yang dituju. Berikut tahapan aksi KAMMI: 

1) Persiapan 

Gagasan untuk melakukan aksi massa biasanya dikarenakan 

adanya ketidaktanggapan institusi atau lembaga pemerintahan 

terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya tekanan (pressure) massa untuk mendorong persoalan rakyat 

menjadi perdebatan luas dan terbuka di muka pendapat umum (public 

opinion). Persiapan aksi massa dilakukan melalui diskusi yang 

berorientasi pada pemunculan isu atau tuntutan. Penentuan isu 

dianggap penting karena akan memberi batasan gerak secara 

keseluruhan dari proses aksi massa di lapangan. KAMMI sebagai 

organisasi gerakan mahasiswa memiliki kekuatan dalam hal pemikiran 

termasuk dalam isu yang akan dibuat. Isu yang diusung dalam aksi 

KAMMI harus didukung data yang akurat agar pesan dan tuntutan 

yang disampikan berbobot dan jelas.   

2) Prakondisian aksi 

Prakondisian aksi adalah aktivitas yang dilakukan sebelum aksi 

massa berlangsung. Pra kondisi tersebut meliputi penyebaran 

selebaran, penempelan poster, bisa juga melalui pemanasan 

penyebaran desas-desus. Tujuan pra kondisi aksi adalah 

mensosialisasikan rencana aksi massa beserta isu dan tuntutannya dan 
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memanaskan situasi pada sasaran kampanye atau sasaran aksi. Teknis 

pelaksanaan pra kondisi aksi KAMMI adalah sebagai berikut: 

a) Membuat press release. Press release tersebut berisi pesan dan 

tuntutan dari isu yang dibahas. Pesan yang disampaikan harus 

fokus dan tidak melebar jauh sehingga masyarakat bisa menerima 

pesan aksi secara jelas. 

b) Mengumpulkan massa. Aksi KAMMI membutuhkan massa. 

Parameter keberhasilan aksi adalah semakin banyak massa yang 

hadir dalam aksi sehingga dapat menjadi force power untuk 

menunjukkan bahwa banyak orang yang telah memahami isu yang 

dibawa dan turut menyuarakan isu tersebut.  

c) Menghubungi media. Aksi KAMMI bertujuan untuk 

menyampaikan pesan dari isu yang diangkat kepada orang banyak. 

Agar tujuan tersebut berhasil, maka perlu mengundang media 

agardapat melakukan peliputan aksi. Media yang diundang meliputi 

media cetak, audio, dan visual agar aksi ini mendapat perhatian dari 

masyarakat luas.  

d) Mempersiapkan perangkat aksi. Perangkat aksi yang dibuttuhkan 

antara lain: spanduk atau baliho berisi pesan aksi, bendera lembaga 

yang mengusung aksi, press release untuk masyarakat luas, 

perangkat dokumentasi, poster untuk dibawa oleh peserta aksi, 

media publikasi tambahan untuk dibagikan masyarakat seperti 

leaflet atau pamflet, pengeras suara seperti TOA dan mobil sound 
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system, dan identitas peserta aksi untuk memastikan aksi tidak 

disusupi, identitas tersebut seperti pengikat kepala atau jaket.  

e) Skenario dan pembagian peran. Skenario digunakan untuk 

menentukan arah dan rute aksi serta apa yang dilakukan ketika aksi 

berlangsung. Pembagian peran dilakukan agar aksi dapat terarah 

dan tertib. Pembagian peran disesuaikan dengan kebutuhan, 

biasanya meliputi: 

1) Koordinator lapangan (korlap) bertugas memimpin aksi di 

lapangan.  

2)  Divisi acara bertugas menyusun acara yang berlangsung pada saat 

aksi massa dan bertugas mengatur dan mengemas jalannya acara 

agar massa tidakjenuh. 

3) Orator bertugas menyampaikan tuntutan aksi massa dalam bahasa 

orasi, menggunakan lagu, yel-yel, humor atau sindiran keras 

dengan bahasa yang menarik. 

4) Humas bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal aksi kepada 

pihak yang berkepentingan terutama pers. 

5) Negosiator berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. 

Seorang negoisator hendaknya memiliki kemampuan diplomasi. 

6) Mobilisator bertugas untuk mengajak massa bergabung pada aksi 

massa yang akan digelar. 
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7) Kurir bertugas sebagai penghubung apabila terjadi aksi yang 

dilakukan oleh lebih dari satu kelompok atau organisasi dengan 

sasaran yang sama.   

8)  Advokasi bertugas membela dan memberikan perlindungan hukum 

terhadap massa aksi yang ditangkap oleh aparat keamanan. 

9) Bagian keamanan bertugas untuk mencegah terjadinya penyusupan 

oleh pihak luar yang yang bertujuan memperkeruh suasana. 

10) Logistik dan medical rescue. Logistik bertugas menyediakan 

perlengkapan fisik yang diperlukan dalam aksi massa seperti 

spanduk, poster, selebaran, pengeras suara, dan pernyataan sikap. 

Medical rescue bertugas menyediakan obat-obatan dan 

memberikan bantuan P3K terhadap massa yang kesehatan 

fisiknya terganggu ketika aksi berlangsung. 

11) Dokumentasi bertugas mangabadikan penyelenggaraan aksi 

massa dalam bentuk gambar, video, atau dalam bentuk tulisan 

kronologi. 

12) Sentral informasi bertugas mendapatkan dan memberikan 

informasi tentang kondisi massa, situasi lapangan, dan informasi 

lainnya.  

f) Menghubungi pihak kepolisian untuk perizinan. Perizinan 

dilakukan ke pihak kepolisian agar selama aksi berlangsung polisi 

membantu mengamankan peserta aksi dengan baik. 
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3) Memasuki arena 

Aksi KAMMI dilaksanakan berdasarkan persiapan yang telah 

dilakukan. Semua bekerja sesuai dengan tugas yang telah dibuat 

bersama dalam persiapan. Tindakan yang bisa dilakukan saat aksi 

antara lain: 

a) Membagikan pesan yang telah dibuat seperti pamflet dan leaflet 

b) Berorasi dalam perjalanan dan di tempat tujuan akhir 

c) Yel-yel dan menyanyikan lagu 

d) Melakukan aksi teatrikal 

e) Audiensi kepihak yang dituju sehingga bisa mencapai sebuah 

keputusan bersama 

f) Pembacaan press release atau pernyataan sikap yang dilakukan 

pada akhir aksi 

4) Kembali ke barak 

Langkah terakhir dari aksi adalah pemulangan peserta. Beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam aksi yang mengusung nama 

KAMMI antara lain: peserta berjalan dengan tertib, tidak ada sampah 

berserakan saat aksi berlangsung, kata-kata yang digunakan adalah 

kata-kata yang baik dan sopan serta tidak merusak fasilitas umum dan 

mengganggu hak masyarakat.  

5) Evaluasi dan koreksi 

Evaluasi adalah tahap akhir dari rangkaian aksi massa. Evaluasi 

merupakan forum atau wadah tempat mengoreksi kesalahan atau 
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penyimpangan yang terjadi di lapangan, mengoreksi apakah pesan 

yang diusung telah tersampaikan serta menentukan langkah 

selanjutnya terkait perjuangan isu atau pesan yang disampaikan.    

c. Sekolah Politik KAMMI 

Sekolah politik meupakan salah satu program KAMMI sebagai 

sarana pendidikan politik mahasiswa. Sekolah politik yang dilaksanakan 

oleh KAMMI berbeda-beda di setiap komisariat. Sekolah politik 

KAMMI komisariat Sholahuddin Al Ayyubi UNS diberi nama ICES 

sedangkan KAMMI komisariat Unnes diberi nama STIPOLIT. 

1) ICES 

ICES (Islamic Civilization Engineering School) adalah Sekolah 

rekayasa peradaban Islam yang diadakan oleh KAMMI komisariat 

Sholahuddin Al Ayyubi UNS. Tujuan ICES adalah untuk 

meningkatkan kualitas kader agar mempunyai kemampuan politik 

yang sesuai dengan paradigma Islam. Berikut penjelasan dari Siti 

Abriyani selaku tim pengelola ICES tahun 2012: 

“Salah satu bentuk pendidikan politik di KAMMI ya ICES ukh. 

ICES itu sekolah rekayasa peradaban Islam dimana materinya 

seputar peradaban islam itu sendiri, fiqh siyasi, fiqh negara, 

kepemimpinan dan masi banyak lagi, nanti saya kasih file nya aja, 

hehe. Tujuan dari ICES yang pertama membentuk kader muslim 

negarawan, selain itu ICES juga membekali kader KAMMI 

dengan berbagai materi agar mereka dapat terus beraktivitas 

dalam organisasi kampus tanpa mengesampingkan aktivitas 

dakwah kampus. Melalui ICES KAMMI ingin mencetak kader 

yang mampu berpolitik sesuai dengan paradigma Islam” 

(wawancara 9 maret 2013) 
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Materi ICES adalah sebagai berikut: 

Tabel 6. Materi ICES 

No Materi Pokok materi Pembicara 

1.  Pengantar peradaban 

Islam 

 Islam sebagai peradaban 

 Elemen-elemen peradaban 

 Dinamika kekhilafahan 

pasca Rasulullah 

 Studi runtuhnya 

kekhilafahan 

 Iqomatuddin 

 Ust. Muhtarom 

 Ust. Abdul 

hakim 

2.  Tokoh Pemikir Islam 

Kontemporer 

Dinamika pemikiran Islam 

pasca tahun 1924: 

 Hasan al banna 

 Rasyid ridho 

 Jamaludin al afghani 

Ust. Bambang S 

3.  Fiqh Siyasi & Fiqh 

Negara 

 Hakikat kata siyasi dan 

politik 

 Perbandingan/analisis 

penyetaraan hakikat siyasi 

dan konsep politik 

 Politik dalam paradigma 

Islam 

 Dasar politik Islam dan 

barat 

 Pokok-pokok pembahasan 

dalam politik 

 Paradigma negara dalam 

Islam 

 Batasan-batasan negaran 

 Ust.Tamim 

azis 

 Ust.Fachrudin 

 Ust.Bambang 

 Ust.Sugeng 

 Ust.Rodhi 

 Ust.jasiman 
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yang dibangun Islam 

4.  Penegakan Syari‟ah 

Islam dan Sejarah 

Politik Islam 

Indonesia 

 Hakikat syariah Islam 

 Hakikat penegakan 

syariah Islam 

 Sejarah usaha penegakan 

Islam di Indonesia 

 Studi berbagai alternatif 

penegakan syariat Islam 

 Perkembangan Islam di 

Indonesia 

 Perkembangan politik 

Islam di Indonesia 

 Gerakan kebangkitan 

kesadaran nasional 

 Ust abdul 

hakim 

 Ust.Hatta 

 Ust.ikhlas 

tamrin 

 Ust amron 

5.  Filosofi Negara & 

Founding Fathers 

Indonesia 

 Mengenal filosofi negara 

(sejarah piagam jakarta 

dan pancasila) 

 Mengenal konsep 

kenegaraan founding 

fathers (HOS 

cokroaminoto, Sukarno, 

Muh.natsir, H.Agus 

salim) 

 Akh samsul 

 Akh ardianus 

ikhsan 

6.  Leadership  Mempertegas visi 

KAMMI adalah mencetak 

pemimpin 

 Kepemimpinan umat 

adalah strategi perjuangan 

KAMMI 

 Dasar-dasar 

 Akh beri 

 Akh budi 

Subarjo 
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kepemimpinan Rasulullah 

 Kepemimpinan kampus 

 Memahami diri dan 

potensi kepemimpinan 

 Pemimpin yang 

profesional 

7.  Study Gerakan 

Mahasiswa 

 Mengenal gerakan 

mahasiswa di UNS 

 Mengetahui karakteristik 

setiap gerakan mahasiswa 

Perwakilan dari 

setiap gerakan 

mahasiswa 

8.  Dakwah Sya’biyah  Prinsip dan urgensi 

dakwah sya’biyah 

 Langkah-langkah dakwah 

sya‟biyah 

 Analisis kondisi 

masyarakat 

 Teori dan bentuk perilaku 

masyarakat  

 Bentuk–bentuk 

pendekatan pada 

masyarakat dan strategi 

untuk mendekati 

 Organisasi volunteer 

Akh Heri Susanto 

Akh Ircham,  

Sumber: Arsip Kaderisasi KAMMI Komsat Sholahuddin Al Ayyubi UNS 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa materi yang 

disampaikan pada ICES adalah pengantar peradaban Islam, tokoh 

pemikir Islam kontemporer, fiqh siyasi dan fiqh negara, penegakan 

syari‟ah Islam dan sejarah politik Islam Indonesia, filosofi negara dan 
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founding fathers Indonesia, leadership, studi gerakan mahasiswa, 

dakwah sya’biyah. 

2) STIPOLIT 

STIPOLIT (Sekolah Tinggi Ilmu Politik) merupakan salah satu 

program pendidikan politik dari departemen Kajian Strategis KAMMI 

Komsat Unnes. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yuli Mulyana 

berikut ini: 

“Bentuk kegiatan STIPOLIT berupa kajian rutin dan diskusi 

terkait ilmu politik. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan dan pemahaman kader mengenai ilmu 

politik. Sasarannya seluruh kader yang telah mengikuti DM1. 

Pelaksanaan STIPOLIT adalah 2 pekan sekali mbak, materinya 

sesuai dengan kurikulum sedang pematerinya biasanya kader 

KAMMI sendiri, kalau materinya dirasa berat ya kami ngundang 

dari luar” (wawancara 14 April 2013) 

 

Materi STIPOLIT terdiri atas: 

a) Siyasah era nubuwah 

b) Siyasah pasca Rasulullah 

c) Fiqh Politik 

d) Urgensi Politik Islam 

e) Sistem politik dan pemerintahan Indonesia 

f) Rekayasa politik 

g) Sejarah dan perkembangan politik mahasiswa 

h) Telaah paradigma politik mahasiswa ekstraparlementer KAMMI 

i) Sistem sospol kampus 

j) Advokasi 

k) Analisis 
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l) Materi SUPER: 

1) Aqidah, doktrin, dan filosofi 

2) Masa depan di tangan islam 

3) Seni menghadapi publik 

4) Memoar Hasan Al Banna 

5) Cita-cita politik islam 

6) Rekayasa sosial 

7) Membentuk karakter islam 

8) Pilar-pilar kebangkitan umat 

9) Wajah peradaban barat 

6. Hambatan Pendidikan Politik KAMMI 

a. Faktor internal 

Faktor internal organisasi yang menghambat pendidikan politik 

meliputi: 

1) Sumber dana 

Sumber dana sangat penting dalam mendukung sukses atau 

tidaknya pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan KAMMI. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sakina, ia mengatakan:  

“… kalau hambatan pasti ada. Terutama dana. tapi, ketika kita 

udah mau nyampe hari-H, Alhamdulillah ada saja dana ajaib yang 

datang. Ngga tau dari mana asalnya, Insya Alloh dana tesebut 

halal. Sebelum ada kegiatan kami juga ngajuin proposal 

sponsorship ke radio, perusahaan, bank, atau instansi pemerintah. 

Selain itu kami juga memiliki infaq rutin kader. Jadi kami ngga 

pernah khawatir lagi masalah itu” (Wawancara 9 Maret 2013) 
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Pendapat Sakina, diperkuat oleh Hikmawati: 

“hambatannya masalah pendanaan. Infaq rutin kadang nggak 

jalan, jadi menjelang hari pelaksanaan kalau dananya kurang 

biasanya dari ada sumbangan dari anggota KAMMI yang sudah 

memiliki penghasilan, KAMMI kan bukan organisasi 

intrakampus jadi ngga bisa minta dari kampus” (wawancara 14 

April 2013) 

 

Sumber dana yang digunakan KAMMI dalam melaksanakan 

pendidikan politik berasal dari infaq anggota sebesar lima ribu rupiah 

setiap satu bulan sekali, pengajuan proposal sponsor, dan sumbangan 

dari anggota KAMMI yang telah memiliki penghasilan.  

2) Benturan waktu pelaksanaan kegiatan antara organisasi intrakampus 

dan ekstrakampus 

Setiap kader KAMMI yang telah menjalani pembinaan pasca 

mengikuti DM akan dikaryakan di organisasi intrakampus baik di 

HIMA, DPM, BEM Fakultas maupun BEM KM. Oleh karena itu, 

ketika KAMMI akan mengadakan suatu kegiatan sering terjadi 

benturan antara kegiatan kader di organisasi intrakampus dengan 

kegiatan KAMMI. Seperti apa yang dikemukakan oleh Sakina berikut: 

“Hambatan lain biasanya waktu. Kalau kita mau ngadain 

kegiatan, biasanya benturan sama kegiatan intrakampus. Kader 

KAMMI kan banyak yang megang amanah di intra 

juga“(Wawancara 9 Maret 2013) 

 

Pernyataan Sakina tersebut senada dengan Choirul Amin Ketua 

KAMMI Komsat Unnes sebagai berikut: 

“… hambatannya banyak, tapi Insya Alloh masih bisa 

dikendalikan. Kebanyakan kader kan dobel amanah, jadi sulit 

untuk menyesuaikan waktunya. Selain itu kegiatannya sering 
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berbenturan. Antara kegiatan KAMMI, dengan kegiatan internal 

lain” (wawancara 24 April 2013)  

 

Kader KAMMI memang diwajibkan untuk memegang amanah 

bukan hanya di KAMMI tetapi juga di lembaga intrakampus, halini 

dimaksudkan sebagai upaya pematangan kader dalam berorganisasi.  

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yang menghambat diantaranya meliputi:  

1) Kurangnya Kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan 

politik 

Mahasiswa sebagai sasaran utama pelaksanaan pendidikan politik 

KAMMI banyak memiliki anggapan bahwa belajar politik itu 

bukanlah hal yang penting. Sebagian dari mereka banyak yang 

memiliki anggapan bahwa tugas utama mahasiswa adalah belajar di 

kampus dan indikator keberhasilan dari proses belajar itu dilihat dari 

jumlah Indeks Prestasi Komulatif yang tinggi. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan Umam berikut ini: 

“menyadarkan mahasiswa untuk mengikuti pendidikan politik itu 

agak sulit. Mengubah mindset mereka bahwa kegiatan mahasiswa 

bukan hanya belajar di bangku perkuliahan, tetapi juga 

berorganisasi” (wawancara 9 Maret 2013) 

 

Anggapan mengenai tidak pentingnya mengikuti pendidikan 

politik juga dibenarkan oleh Yuli Mulyani berikut ini: 

“saya sebelumnya kurang antusias mengikuti KAMMI, karena 

seperti yang saya lihat dari kakak tingkat saya , mereka banyak 

yang tidak bisa lulus tepat waktu karena terlalu sibuk 

berorganisasi di kampus” (wawancara 13 April 2013) 
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Kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pendidikan politik 

dapat menyebabkan mereka memiliki sikap apatis terhadap politik.  

2) Pragmatisme 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Umam, ia mengatakan:  

“sikap mahasiswa sekarang banyak yang pragmatis, tidak mau 

mengikuti kegiatan kalau kegiatan itu dianggap tidak memberikan 

manfaat bagi dirinya”   

 

Pragmatis merupakan sikap yang selalu mengutamakan segi 

kepraktisan dan segi kegunaan. Seseorang yang memiliki sikap 

pragmatis akan mengikuti seesuatu apabila mendapat imbalan. Tidak 

semua mahasiswa memiliki sikap pragmatis, ada pula mahasiswa yang 

secara sukarela mengikuti pendidikan politik yang diadakan KAMMI. 
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7. Follow Up Bagi Kader Pasca Lulus Sarjana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagan Pemetaan Kader KAMMI Pasca Lulus Sarjana 

Berdasarkan bagan pemetaan kader KAMMI pasca lulus sarjana 

diharapkan mampu memasuki dunia kerja, baik di lembaga pemerintahan 

ataupun swasta tanpa meninggalkan jati diri kader KAMMI. Ketika 

diwawancarai mengenai tindak lanjut bagi kader KAMMI yang telah lulus 

sarjana, Sakina mengungkapkan: 

”. KAMMI itu bukan hanya fokus di politik tapi menyeluruh. KAMMI 

menyiapkan kadernya untuk lebih matang dalam menghadapi dunia 
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sosial, bagaimana seorang kader bisa masih bisa memegang teguh 

keislamannya, karakter keKAMMIannya, ketika mereka sudah 

menghadapi dunia kerja. Kalau dari organisasi KAMMI sendiri, 

biasanya kalo sudah dari KAMMI komsat ya ntar naik nya ke KAMMI 

wilayah, abis itu ke KAMMI daerah, dan muaranya ke KAMMI pusat. 

Itu juga bukan paksaan, hanya yang bersedia diamanahi saja. Kalau 

ngeliat KAMMI di usia se muda ini, 15 tahun. Tapi kadernya hampir di 

setiap Universitas ada, Insya Alloh beberapa tahun ke depan, Presiden 

Indonesia pun berasal dari kader KAMMI juga..” (wawancara 9 Maret 

2013) 

 

Selanjutnya dilengkapi pula oleh Hikmawati: 

”... untuk kader yang telah lulus sarjana biasanya dimintai bantuan jadi 

donatur, pengisi materi juga. Kalau tidak lanjut dari KAMMI nya, 

biasanya dari KAMMI komsat, direkrut ke KAMMI daerah, KAMMI 

wilayah, dan KAMMI pusat...” (wawancara 13 April 2013) 

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan follow up / tindak lanjut bagi 

kader yang telah lulus sarjana adalah dengan merekrut mereka dari KAMMI 

Komsat, ke KAMMI Daerah, KAMMI Wilayah, dan KAMMI Pusat. Selain 

itu berdasarkan hasil pengamatan selama penelititian banyak dari kader 

KAMMI yang telah lulus sarjana dan sekarang menjadi anggota dewan 

berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, berikut tanggapan dari Muh. Fatihul 

Umam selaku ketua KAMMI UNS: 

”tidak ada paksaan atau rekrutmen khusus bagi kader KAMMI yang 

telah lulus untuk terjun di dunia politik dengan menjadi kader dari 

partai tertentu. Tapi kalau banyak dari kader KAMMI yang menjadi 

simpatisan PKS, mungkin karena partai yang ideologinya dianggap 

mendekati KAMMI adalah PKS” 

 

Menanggapi hubungan antara PKS dengan KAMMI, Choirul Amin 

selaku Ketua KAMMI Unnes menambahkan: 

”secara struktural KAMMI tidak ada hubungannya dengan PKS, hal ini 

bisa dilihat dari AD ART KAMMI ataupun AD ART PKS. Tapi secara 

historis ada hubungannya, karena kebanyakan kader KAMMI menjadi 

simpatisan PKS kemudian bisa menjadi anggota dewan melalui partai 
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tersebut. Saya rasa pilihan itu bukan masalah ya, ketika kita bisa 

bersikap profesional. Ketika di KAMMI ya yang dibahas KAMMI 

bukan membawa-bawa PKS lagi” (wawancara 7 juli 20130 

 

Senada dengan pernyataan sebelumnya, Sakina mengungkapkan: 

”KAMMI kan organisasi mahasiswa ekstraparlementer yang 

memberikan bekal kemampuan politik pada kadernya ketika masih di 

kampus. Kalau kadernya sudah lulus sarjana dan ingin mengembangkan 

kemampuan politiknya wajar saja kalau menjadi kader partai tertentu. 

Karena sistem yang ada Indonesia mengharuskan seseorang yang ingin 

menduduki jabatan politik misal menjadi anggota dewan dengan 

menjadi kader partai tertentu, maka kader KAMMI juga harus mencari 

partai yang dianggap sesuai dengan karakter KAMMI. Mungkin mereka 

menganggap PKS merupakan partai ideal yang sesuai dengan KAMMI. 

Mengenai korupsi yang dilakukan oleh PKS yang akhir-akhir ini sering 

dibahas, itu sudah bukan menjadi tanggungjawab KAMMI lagi. 

Pembinaan yang dilakukan KAMMI hanya pada kader KAMMI yang 

masih aktif, ketika mereka sudah aktif menjadi kader partai, KAMMI 

sudah lepas tangan. Korupsi atau tidak korupsi itu tergantung pada 

masing-masing individu. KAMMI hanya mempersiapkan input berupa 

dasar-dasar kemampuan politik. KAMMI itu ibarat sekolah bagi 

kadernya” (wawancara 10 Juli 2013) 

  

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

paksaan bagi kader KAMMI untuk menjadi anggota atau simpatisan partai 

tertentu. KAMMI hanya membekali kemampuan politik bagi kadernya. 

Kader KAMMI diharapkan setelah lulus sarjana mampu mengabdikan 

dirinya sesuai dengan profesi yang ditekuni tanpa menghilangkan jati diri 

KAMMI. Sehingga kelak apabila KAMMI mengalami kesulitan dalam 

pendanaan ataupun dalam pencarian pemateri, mereka yang telah lulus 

sarjana dapat ikut berkontribusi mengatasi kesulitan tersebut. 

B. Pembahasan 

Pendidikan politik merupakan upaya-upaya yang dicurahkan oleh 

lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, yang berusaha 
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membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, 

membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, 

dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan 

segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan mengantarkan kepada 

perubahan menuju yang lebih baik.  

1. Program yang dilaksanakan KAMMI sebagai sarana pendidikan politik 

mahasiswa 

KAMMI sebagai salah satu organisasi ekstrakampus memiliki misi 

menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, 

sosial, dan politik mahasiswa sesuai dengan fungsi organisasi 

kemahasiswaan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, yakni salah satu fungsi organisasi kemahasiswaan 

adalah untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, 

keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsan mahasiswa. Salah satu 

program yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan 

mengadakan pendidikan politik bagi mahasiswa. 

Tujuan pelaksanaan pendidikan politik KAMMI adalah untuk 

memberikan bekal kemampuan politik bagi mahasiswa agar kelak setelah 

lulus sarjana mereka memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan 

tersebut sehingga bisa menjadi warga negara yang mengerti hak dan 

kewajibannya dalam politik. Apa yang menjadi tujuan dari KAMMI 

tersebut senada dengan Hajer (Kartono 1989:14) yang mengatakan melalui 

pendidikan politik seorang dipersiapkan menjadi warga negara yang mampu 
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menganalisa macam-macam konflik politik, dan berusaha untuk ikut 

menyelesaikannya. Dengan demikian orang akan menyadari hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk ikut mengatur negara 

dan pemerintahan, dan mengontrol gerak-gerak pembangunan, tanpa terjadi 

konflik-konflik yang membahayakan. 

Surbakti (1999:17) memberikan contoh bentuk pelaksanaan dari 

pendidikan politik takni melalui kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan 

keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan. Materi pendidikan politik 

adalah yang berkaitan dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai, 

norma, dan simbol-simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Hal 

tersebut telah dilaksanakan oleh KAMMI melalui program-programnya 

sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa. Program tersebut adalah (1) 

daurah marhalah, (2) aksi KAMMI, dan (3) sekolah politik. 

Daurah marhalah merupakan training berjenjang yang dilaksanakan 

untuk merekrut anggota baru. Daurah marhalah (DM) dilaksanakan 

minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan. Kegiatannya 

berlangsung selama dua sampai tiga hari. Tempat pelaksanaan kegiatan 

berada dialam terbuka dan jauh dari kampus, hal ini dimaksudkan untuk 

membawa peserta DM pada suasana baru agar tidak jenuh selama 

pelaksanaan kegiatan. Materi DM terdiri atas materi wajib dan materi non 

wajib. Materi wajib adalah materi yang diberikan sesuai dengan Manhaj 

KAMMI 1427 H. Sedangkan materi non wajib merupakan muatan lokal 

yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan masing-masing 
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komisariat. Peserta yang telah selesai mengikuti DM akan terus 

mendapatkan pembinaan dan penjagaan dari KAMMI melalui madrasah 

KAMMI, Penugasan Baca Buku, dan setiap pekan mengikuti kajian yang 

diadakan KAMMI. Hal ini sebagai upaya pematangan kader dalam 

berorganisasi dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan kader untuk kemudian 

siap untuk diterjunkan ke lembaga-lembaga intrakampus seperti HIMA, 

DPM, dan BEM. 

Aksi KAMMI merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang 

bertujuan melatih kader KAMMI untuk berpartisipasi aktif dalam rangka 

mengawasi kebijakan Pemerintah agar sesuai dengan kehendak rakyat. Aksi 

KAMMI dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti menulis artikel di surat 

kabar, diskusi publik, long march, dan demonstrasi. Aksi yang dilakukan 

KAMMI terkait dalam isu publik, isu sosial masyarakat, dan isu keislaman. 

Aksi dipersiapkan secara matang mulai dari kekuatan massa yang akan 

terlibat, perangkat aksi, isu, dan tuntutan serta institusi yang dituju.Waktu 

pelaksanaan aksi ditentukan berdasarkan basis massa dan sasaran aksi 

massa. Basis massa KAMMI adalah mahasiswa, maka aksi diselenggarakan 

pada hari libur mahasiswa atau saat jeda kuliah. Begitu pula dengan sasaran 

instansi pemerintah Indonesia yang aktif dari hari Senin hingga Jumat dari 

pukul 08.00 hingga pukul 14.00, maka aksi tidak menarik jika dilaksanakan 

diluar waktu tersebut. 

Sekolah politik yang dilaksanakan oleh KAMMI memiliki kurikulum 

berbeda-beda di setiap komisariat. Tujuan dari sekolah politik KAMMI 
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adalah untuk meningkatkan kualitas kader agar mempunyai kemampuan 

politik yang sesuai dengan paradigma Islam. Waktu pelaksanaan sekolah 

politik adalah dua pekan sekali. ICES (Islamic Civilization Engineering 

School) adalah nama sekolah politik KAMMI komisariat Sholahuddin Al 

Ayyubi UNS sedangkan STIPOLIT (Sekolah Tinggi Ilmu Politik) adalah 

nama sekolah politik dari KAMMI komisariat Unnes.  

2. Hambatan yang dihadapi KAMMI dalam pelaksanaan pendidikan politik 

bagi mahasiswa? 

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KAMMI memiliki beberapa 

hambatan. Kartono (1989: 72-73) menjelaskan hambatan pelaksanaan 

pendidikan politik antara lain sebagai berikut: 

a. amat sulit menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi 

banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya 

hidup dalam ilmu penindasan, penghisapan, dan penjajahan, sehingga 

mereka menjadi terbiasa hidup dalam serba kekurangan dan 

ketertinggalan, 

b. apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus 

asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif 

dan gerakan-gerakan politik. Bahkan banyak di antara massa rakyat yang 

takut pada kemerdekaan (dirinya). 

 

Hambatan yang dialami oleh KAMMI berasal dari faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal meliputi sumber dana dan terjadinya 

benturan waktu pelaksanaan kegiatan antara organisasi intrakampus dan 

ekstrakampus. 

Ketersediaan dana sangat penting dalam mendukung kesuksesan dan 

kelancaran  pelaksanaan pendidikan politik karena apabila dana yang 

tersedia minim kegiatan tidak dapat berjalan dengan lancar. Untuk 
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mengatasi masalah tersebut KAMMI mewajibkan infaq lima ribu rupiah 

setiap bulan bagi para kadernya. Sebelum mengadakan kegiatan KAMMI 

juga mengajukan proposal sponsorship ke perusahan-perusahan, radio, 

bank, atau instansi pemerintah.  

Terjadinya benturan waktu pelaksanaan kegiatan antara organisasi 

intrakampus dan ekstrakampus karena semua kader KAMMI selain menjadi 

pengurus KAMMI juga memiliki amanah di organisasi intrakampus. 

Faktor eksternal yang menjadi hambatan pelaksanaan pendidikan 

adalah kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan 

politik dan sikap pragmatis mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa 

beranggapan bahwa mengikuti pendidikan politik bukan hal yang penting 

karena tugas utama mahasiswa adalah belajar di ruang kelas. Masih 

kurangnya pemahaman tentang politik oleh mahasiswa dan sikap pragmatis, 

membuat politik dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting.  

3. Bagaimana tindak lanjut (follow up) dari proses pendidikan politik bagi 

anggota KAMMI yang telah lulus sarjana? 

Follow up / tindak lanjut bagi kader yang telah lulus sarjana adalah 

dengan mendistribusikan dari KAMMI Komsat, ke KAMMI Daerah, 

KAMMI Wilayah, dan KAMMI Pusat. Kader KAMMI diharapkan setelah 

lulus sarjana mampu mengabdikan dirinya sesuai dengan profesi yang 

ditekuni tanpa menghilangkan jati diri KAMMI. Sehingga kelak apabila 

KAMMI mengalami kesulitan dalam pendanaan ataupun dalam pencarian 

pemateri, mereka yang telah lulus sarjana dapat ikut berkontribusi mengatasi 



92 

 

 

 

kesulitan tersebut. Bagi kadernya yang ingin mengembangkan kemampuan 

politik, tidak ada paksaan dari KAMMI untuk menjadikan mereka sebagai 

anggota atau simpatisan dari partai tertentu. Akan tetapi, pada kanyataannya 

sebagian besar anggota KAMMI yang telah lulus sarjana akan direkrut oleh 

Partai Keadilan Sejahtera untuk menjadi kadernya. Hal ini dikarenakan 

adanya kesamaan ideologi politik yang dianut oleh KAMMI dan PKS.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program yang dilaksanakan KAMMI sebagai sarana pendidikan politik 

mahasiswa yaitu melalui daurah marhalah, aksi KAMMI, dan sekolah 

politik KAMMI. Bidang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan 

pendidikan politik adalah bidang kaderisasi dan kajian strategis. 

Pelaksanaan pendidikan politik disesuaikan dengan kurikulum yang telah 

dibuat oleh masing-masing komisariat. Pendidikan politik dilakasanakan 

KAMMI untuk memberikan bekal kemampuan politik bagi mahasiswa agar 

kelak setelah lulus sarjana mereka memanfaatkan dan mengembangkan 

kemampuan tersebut sehingga bisa menjadi warga negara yang mengerti 

hak dan kewajibannya dalam politik. 

2. Faktor yang menghambat KAMMI dalam pelaksanaan pendidikan politik 

bagi mahasiswa terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

meliputi sumber dana dan terjadinya benturan waktu pelaksanaan kegiatan 

antara organisasi intrakampus dan ekstrakampus. Faktor eksternal yang 

menjadi hambatan pelaksanaan pendidikan adalah kurangnya kesadaran 

mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan politik dan sikap pragmatis 

mahasiswa. 
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3. Tindak lanjut (follow up) dari proses pendidikan politik bagi anggota 

KAMMI yang telah lulus sarjana dengan mendistribusikan mereka dari 

KAMMI Komsat, ke KAMMI Daerah, KAMMI Wilayah, dan KAMMI 

Pusat. Bagi kadernya yang ingin mengembangkan kemampuan politik, tidak 

ada paksaan dari KAMMI untuk menjadikan mereka sebagai anggota atau 

simpatisan dari partai tertentu. Biasanya, sebagian anggota KAMMI yang 

telah lulus sarjana akan direkrut oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk 

menjadi kadernya. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan ideologi politik 

yang dianut oleh KAMMI dan PKS.    

B. Saran 

1. Untuk pengurus KAMMI Unnes dan UNS periode 2013-2014, sebelum 

pelaksanaan kegiatan pendidikan politik hendaknya melakukan koordinasi 

dengan semua pengurus secara maksimal agar tidak terjadi bentrokan 

waktu dengan kegiatan yang diadakan oleh organisasi intrakampus dan 

ekstrakampus lain serta agar pesertanya bisa optimal. 

2. Untuk KAMMI Unnes dan UNS, mengembangkan metode penyampaian 

pendidikan politik yang lebih kreatif dan menarik sehingga lebih banyak 

mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti pendidikan politik.
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INSTRUMEN PENELITIAN 

KAJIAN TENTANG KAMMI SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA 

TUJUAN  INDIKATOR PERTANYAAN 

Program-program yang dilaksanakan KAMMI 

sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa 

Program – program yang 

berkaitan dengan 

pendidikan politik 

 

 

 

 

 

1. Apakah yang melatarbelakangi anda ikut 

bergabung di KAMMI? 

2. Apa saja bidang-bidang yang ada di 

KAMMI? 

3. Adakah program yang berhubungan dengan 

pendidikan politik? 

4. Bagaimana pandangan KAMMI terhadap 

pendidikan politik? 

5. Apakah yang melatarbelakangi KAMMI 

mengadakan pendidikan politik? 

6. Apakah tujuan dilaksanakannya pendidikan 

politik oleh KAMMI? 
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Pelaksanaan pendidikan 

politik 

7. Siapa yang menjadi sasaran dilaksanakannya 

pendidikan politik oleh KAMMI? 

8. Apakah ada jenjang dalam pelaksanaan 

pendidikan politik oleh KAMMI? 

9. Kapan pelaksanaan pendidikan politik 

dilakukan oleh KAMMI? 

10. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 

melaksanakan pendidikan politik? 

11. Dimanakah tempat yang sering digunakan 

untuk melaksanakan pendidikan politik? 

12. Apakah tempat yang selama ini digunakan 

sudah cukup memadai serta representatif bagi 

para peserta pendidikan politik? 

13. Media apa yang digunakan KAMMI dalam 

pelaksanaan pendidikan politik? 

14. Metode apakah yang digunakan KAMMI 

dalam melaksanakan pendidikan politik? 

15. Apakah materi yang disampaikan dalam 

pendidikan politik ditentukan oleh KAMMI 
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masing-masing komisariat sendiri? 

16. Siapa yang menjadi pemateri / narasumber 

dalam pelaksanaan pendidikan? 

17. Berapakah jumlah peserta dalam pelaksanaan 

pendidikan politik? 

Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan 

politik serta upaya mengatasinya 

Hambatan pelaksanaan 

pendidikan politik 

18. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan 

pendidikan oleh KAMMI? 

19. Apakah faktor yang menyebabkan hambatan 

dalam pelaksanaan pendidikan politik? 

 Upaya mengatasi hambatan 20. Bagaimana KAMMI mengatasi segala  

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pendidikan politik? 

Follow up / tindak lanjut terhadap anggota 

yang lulus sarjana 

Tindak lanjut 21. Apakah tindak lanjut bagi anggota KAMMI 

yang telah lulus sarjana? 

22. Apakah ada anggota KAMMI yang telah 

lulus sarjana yang kemudian menjadi kader 

dari suatu partai politik? 

23. Apakah peranan kader KAMMI pasca lulus 

sarjana? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

KAJIAN TENTANG KAMMI (KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM 

INDONESIA) SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA 

 

Untuk Pengurus KAMMI Komisariat Unnes 

 

Hari / tanggal : ……………………………………… 

Lokasi Wawancara : ……………………………………… 

Nama  : ……………………………………… 

Jabatan  : ……………………………………… 

Jurusan  : ……………………………………… 

Alamat  : ……………………………………… 

     ……………………………………… 

 

 Program-program yang dilaksanakan KAMMI sebagai sarana pendidikan 

politik mahasiswa 

1. Apakah yang melatarbelakangi anda ikut bergabung di KAMMI? 

2. Apa saja bidang-bidang yang ada di KAMMI? 

3. Adakah program yang berhubungan dengan pendidikan politik? 

4. Bagaimana pandangan KAMMI terhadap pendidikan politik? 

5. Apakah yang melatarbelakangi KAMMI mengadakan pendidikan 

politik? 

6. Apakah tujuan dilaksanakannya pendidikan politik oleh KAMMI? 

7. Siapa yang menjadi sasaran dilaksanakannya pendidikan politik oleh 

KAMMI? 

8. Apakah ada jenjang dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh 

KAMMI? 

9. Kapan pelaksanaan pendidikan politik dilakukan oleh KAMMI? 

10. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan 

politik? 
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11. Dimanakah tempat yang sering digunakan untuk melaksanakan 

pendidikan politik? 

12. Apakah tempat yang selama ini digunakan sudah cukup memadai serta 

representatif bagi para peserta pendidikan politik? 

13. Media apa yang digunakan KAMMI dalam pelaksanaan pendidikan 

politik? 

14. Metode apakah yang digunakan KAMMI dalam melaksanakan 

pendidikan politik? 

15. Apakah materi yang disampaikan dalam pendidikan politik ditentukan 

oleh KAMMI masing-masing komisariat sendiri? 

16. Siapa yang menjadi pemateri / narasumber dalam pelaksanaan 

pendidikan? 

17. Berapakah jumlah peserta dalam pelaksanaan pendidikan politik? 

 

 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik 

1. Apakah ada hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan 

politik? 

2. Apakah faktor yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan 

pendidikan politik? 

3. Bagaiamana cara mengatasi hambatan tersebut agar pelaksanaan 

pendidikan politik tetap berjalan lancar? 

 Follow up/tindak lanjut untuk anggota yang lulus sarjana 

1. Apakah tindak lanjut bagi anggota KAMMI yang telah lulus sarjana? 

2. Apakah ada anggota KAMMI yang telah lulus sarjana yang kemudian 

menjadi kader dari suatu partai politik? 

3. Apakah peranan kader KAMMI pasca lulus sarjana? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

KAJIAN TENTANG KAMMI (KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM 

INDONESIA) SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA 

 

Untuk Fungsionaris KAMMI Komisariat Sholahuddin Al Ayyubi UNS Solo 

 

Hari / tanggal : ……………………………………… 

Lokasi Wawancara : ……………………………………… 

Nama  : ……………………………………… 

Jabatan  : ……………………………………… 

Jurusan  : ……………………………………… 

Alamat  : ……………………………………… 

     ……………………………………… 

 

 Program-program yang dilaksanakan KAMMI sebagai sarana pendidikan 

politik mahasiswa 

1. Apakah yang melatarbelakangi anda ikut bergabung di KAMMI? 

2. Apa saja bidang-bidang yang ada di KAMMI? 

3. Adakah program yang berhubungan dengan pendidikan politik? 

4. Bagaimana pandangan KAMMI terhadap pendidikan politik? 

5. Apakah yang melatarbelakangi KAMMI mengadakan pendidikan 

politik? 

6. Apakah tujuan dilaksanakannya pendidikan politik oleh KAMMI? 

7. Siapa yang menjadi sasaran dilaksanakannya pendidikan politik oleh 

KAMMI? 

8. Apakah ada jenjang dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh 

KAMMI? 

9. Kapan pelaksanaan pendidikan politik dilakukan oleh KAMMI? 

10. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan 

politik? 
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11. Dimanakah tempat yang sering digunakan untuk melaksanakan 

pendidikan politik? 

12. Apakah tempat yang selama ini digunakan sudah cukup memadai serta 

representatif bagi para peserta pendidikan politik? 

13. Media apa yang digunakan KAMMI dalam pelaksanaan pendidikan 

politik? 

14. Metode apakah yang digunakan KAMMI dalam melaksanakan 

pendidikan politik? 

15. Apakah materi yang disampaikan dalam pendidikan politik ditentukan 

oleh KAMMI masing-masing komisariat sendiri? 

16. Siapa yang menjadi pemateri / narasumber dalam pelaksanaan 

pendidikan? 

17. Berapakah jumlah peserta dalam pelaksanaan pendidikan politik? 

 

 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik 

1. Apakah ada hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan 

politik? 

2. Apakah faktor yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan 

pendidikan politik? 

3. Bagaiamana cara mengatasi hambatan tersebut agar pelaksanaan 

pendidikan politik tetap berjalan lancar? 

 

 Follow up/tindak lanjut untuk anggota yang lulus sarjana 

1. Apakah tindak lanjut bagi anggota KAMMI yang telah lulus sarjana? 

2. Apakah ada anggota KAMMI yang telah lulus sarjana yang kemudian 

menjadi kader dari suatu partai politik? 

3. Apakah peranan kader KAMMI pasca lulus sarjana? 
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PENGURUS KAMMI KOMISARIAT SHOLAHUDDIN AL AYYUBI  

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

PERIODE 2012 

 

N

o 
Jabatan Nama Fak/Jur/Ank 

JA

* 
CP 

1.  Ketua Umum Muh. Fatihul Umam FKIP/P.IPS/2008 
AB

2 
085642899415 

2.  
Sekretaris 

Jenderal 
Hartono FISIP/AN/2008 

AB

2 
085725505722 

3.  Wakil Sekjend Anis Roikhatin 
FKIP/P.MIPA/200

8 

AB

2 
085725606864 

4.  Staff  Ahmad Faidzin FP/ ITP /2010 
AB

1 
08561817795 

5.  Staff Erick C. Nugraha FT/Mesin /2010 
AB

1 
085647827778 

6.  Staff Nurrasyidah FK/PD/2009 
AB

1 
085867333124 

7.  Staff Wiwich Puspa FKIP/PBS/2009 
AB

1 
085725243034 

8.  
Bendahara 

Umum 
Tri Prasetyo Utomo FMIPA/Fis/2008 

AB

1 
083865091912 

9.  Wakil Bendum Sri Hastuti FP/ITP/2008 
AB

1 
085647316299 

10.  Staff Parji FKIP/ 2011 
AB

1 
085257230121 

11.  Staff Iqbal  FKIP/ 2010 
AB

1 
087836889201 

12.  Staff M. Hesby A. FMIPA/2011 
AB

1 
085740596585 

13.  Staff Suryati FE/Manaj/2008 
AB

2 
085728231966 

14.  Staff Rhozifah Azmi FKIP/PI/2009 
AB

1 
087834883369 

15.  
Bidang 

Kaderisasi 
Zulfikar Ali Ahmad FE/Akt/2008 

AB

2 
085647150932 
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16.  Sekretaris Bidang 
Sakina Yeti 

Kiptiyah 
FP/ITP/2008 

AB

2 
08561799683 

17.  Staff Hafidz FE/2011 
AB

1 
085712490029 

18.  Staff Hasan FKIP/2011 
AB

1 
082118931516 

19.  Staff Hanafi FMIPA/2011 
AB

1 
089679512513 

20.  Staff Nungki Suryo FKIP/2011 
AB

1 
08157710116 

21.  Staff 
Vetie 

Kusumaningsari 
FE/KP/2009 

AB

2 
089673123477 

22.  Staff 
Irviana Chalifatul 

Azmi 
FMIPA/Bio/2010 

AB

1 

0897628172

3 

23.  Staff Yuniana FMIPA/TI/2009 
AB

1 

0856423919

16 

24.  Staff Alikta FKIP/Kimia/2011 
AB

1 

0856479789

93 

25.  

Ketua Bidang 

Kebijakan 

Publlik 

Eghar Prasetya FISIP/AN/2008 
AB

1 
087735010208 

26.  Sekretaris Bidang Ridla Surya R. FISIP/Ilkom/2008 
AB

2 
085647037462 

27.  Staff Hendra W.K. FT/Sipil/2010 
AB

1 
087836461401 

28.  Staff Asep Nur H. FKIP/2011 
AB

1 
081959395902 

29.  Staff Fandra Eka FKIP/2011       
AB

1 
085728664098 

30.  Staff Irine Riskyana FISIP/Sos/2010 
AB

1 

0852288116

63 

31.  Staff Andaria 
FSSR/Sasindo/201

1     

AB

1 

0878581403

97 

32.  Staff Asri Ruby Rahmah FKIP/P.IPS/2010 
AB

1 

0857992780

21 
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33.  
Ketua Bidang 

Kajian Strategis 
Galih Mustaufa FKIP/PTM/2008 

AB

2 
085647319804 

34.  Sekretaris Bidang Dian Kusumawati FKIP/P.IPS/2008 
AB

2 
085645744824 

35.  Staff Aminuddin FKIP/POK/2010 
AB

1 
085647938382 

36.  Staff Henry Trias Puguh FKIP/2010 
AB

1 
08572528301 

37.  Staff Kholid Sibgatullah FMIPA/2011 
AB

1 
085733322295 

38.  Staff Siswandi FP/2010 
AB

1 
08572335165 

39.  Staff Zulfa Faizatul J.E. FSSR/ Sasing/2011 
AB

1 

0856417379

17 

40.  Staff Fitria Apriliani FMIPA/ Bio/2012 
AB

1 

0856975671

04 

41.  Staff Aurorana FKIP/2011 
AB

1 

0856423485

18 

42.  

Ketua Bidang 

Sosial-

Masyarakat 

Suryanto FKIP/PTM/2011 
AB

1 
083865671278 

43.  Sekretaris Bidang Khalida Wadhah FKIP/PIP/2009 
AB

2 

0857250049

65 

44.  Staff 
Muzakky 

Wikantoto 
FP/Pter/2008 

AB

2 
085213406949 

45.  Staff Fuadi FE/2011 
AB

1 
085728173928 

46.  Staff Agus Suroso FT/2010 
AB

1 
08562640577 

47.  Staff Tri Fathono FSSR/2010 
AB

1 
087835050514 

48.  Staff Sri Rustanti FP/2009 
AB

1 

0819047625

51 

49.  Staff Maya Nurani FMIPA/Bio/2011 
AB

1 

0877351407

62 
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50.  Staff Titik FMIPA/2011 
AB

1 

0815567878

68 

51.  

Ketua Bidang 

Hubungan 

Masyarakat 

Arip Budhi 

Hermawan 

FKIP/P.MIPA/200

8 

AB

3 
085790300919 

52.  Sekretaris Bidang Umi Sartika Sari 
FKIP/P.MIIPA/20

08 

AB

1 
085640870489 

53.  Staff Andri Gunawan FT/T.Mesin/2008 
AB

1 
085691851534 

54.  Staff Insan Prasetya Jati FMIPA/TI/2009 
AB

2 
085640787023 

55.  Staff Ayu Soraya 
FP/ 

Agribisnis/2010 

AB

1 
081919870092 

56.  Staff Ismy Saridiyanti FKIP/P.IPS/2009 
AB

1 
085728153989 

57.  

Ketua Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Putri Permata Sari 
FKIP/P.MIPA/200

8 

AB

1 

 

0857270338

39 

58.  Sekretaris Bidang Illu Astari T.N. FMIPA/Kim/2008 
AB

1 

0856162493

8 

59.  Staff Wulan FE/ /2009 
AB

1 

0857251887

68 

60.  Staff Hafidzah N. Kartika FP/2011 
AB

1 

0853253114

52 

61.  Staff Wenty Arumsari FISIP/ 2009 
AB

1 

0856420471

26 

62.  Koord. Jafa  
Muh. Hanif 

Jundulloh 
FMIPA/TI/2009 

AB

1 

0856471972

31 

63.  
Koord.Akhwat  

Jafa  
Eka Sulistiana FISIP/Ilkom/2009 

AB

2 

0856959427

06 
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STRUKTUR KEPENGURUSAN KAMMI KOMISARIAT UNNES PERIODE 

2013-2014 

 

Ketua Komisariat   : Choirul Amin 

Sekretaris    : Saefa Novitasari 

Bendahara   : Aprilia Hasanah 

Biro Pengembangan Organisasi : - Sanusi 

- Salma H. M. 

- Sumayyah 

Departemen Kaderisasi  : - Teguh Ashari 

- Hikmawati 

- Ardias 

- Zahroni 

- Nur Salim 

- Zahratul 

- Ross 

- Herlina 

Departemen Kajian Strategis : - Prasetyo Listiaji 

- Yuli Mulyana 

- Isa 

- Dwika 

- Imron S 

- Ibnu R 
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- Chafid 

- Siti Aisyah 

- Arum S. 

- Ni‟mah 

Departemen Hubungan Masyarakat : - Dony Kusuma Ariwibawa 

- Eveny 

- Irfan 

- Arif 

- Miftah 

- Ichsan 

- Ira 

- Iffah 

- Devi 

Departemen Sosial Kemasyarakatan : - Alfa Bayu Sanjaya 

- Asthma 

- Dicky 

- Solikhin 

- Galang 

- Ardiyan 

- R. Azizah 

- Ana 

- Khanifah 

Departemen Ekonomi   : - Hira Monica A. P 
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- Riska L 

- Hamid 

- Ali M 

- Hanifah 

- Febri 

- Listyowati 

- Ni‟mah 

 

 


