
 

 

 

 

REKOMENDASI MUKTAMAR VII 

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA  

Banda Aceh, 13-19 Maret 2011 

 

Sedikit sketsa pemikiran ini, dimaksudkan untuk menjadi bahan pemikiran kepada peserta Muktamar 

VII KAMMI bahwa kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, penjajahan, fitnah terhadap agama, krisis 

pangan, korupsi dan berbagai aspek-aspek yang menjadi keprihatinan kita selama ini, bukanlah 

sesuatu yang given sifatnya. Apa yang kita saksikan adalah produk sebuah sejarah. Sejarah tentang 

kesalahan mengambil keputusan apa yang baik dan seharusnya dilakukan dengan benar. 

 

Maka  kita para peserta Muktamar VII akan membantu merumuskan rekomendasi yang akan menjadi 

acuan bagi Pengurus Pusat KAMMI periode 2011-2013 dalam menjalankan program kerja, 

menjalankan fungsi-fungsi organisasi, dalam dua tahun ke depan. Di forum tertinggi organisasi ini, kita 

akan membantu perencanaan pengambilan keputusan, sekaligus rekomendasi ini menjadi “alat bukti” 

untuk mengontrol kepengurusan PP KAMMI periode 2011-2013. 

 

Memperhatikan kondisi keummatan dan kebangsaan kita saat ini, Muktamar KAMMI mengingatkan 

kepada seluruh peserta Muktamar VII bahwa masa depan umat Islam di Indonesia, dan masa depan 

bangsa Indonesia yang lebih baik, harus diraih melalui cara-cara yang cerdas, strategi yang tepat, 

tindakan yang bernas. Hanya dengan memperkuat kemampuan individual masing-masing kader 

KAMMI, wajah Indonesia baru yang lebih baik akan diperoleh. Hanya dengan tekad yang kuat 

melawan para pembajak demokrasi, yang ”membeli” pada politisi dan birokrat yang menguasai 

seluruh sumber-sumber produksi, distribusi ekonomi, demokrasi akan mewujudkan kesejahteraan. 

Selama para negara masih berpihak kepada rakyat Indonesia. KAMMI bersama seluruh elemen pro 

demokrasi yang benar-benar berjiwa demokratis yang mampu menghasilkan karya-karya terbaik bagi 

masa depan peradaban di Indonesia. 

 

Agar program aksi seluruh jajaran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 

terkoordinasi dengan baik, perlu ditunjang oleh suatu pemahaman bersama tentang kondisi 

perkembangan lingkungan strategis KAMMI, baik secara internal maupun eksternal. Mengingat 

pentingnya kesamaan persepsi dalam menyikapi perubahan-perubahan lingkungan strategis itulah, 

Muktamar VII KAMMI dengan ini mengeluarkan rekomendasi kepada seluruh jajaran Kesatuan Aksi 

Mahasiswa Muslim Indonesia periode 2011-2013 dengan didasarkan pada Al-Quran dan Hadits Nabi 

Muhammad SAW, AD/ART KAMMI, dan kebutuhan akan masa depan organisasi sebagai berikut: 

 

 

REKOMENDASI EKSTERNAL 
 

 

 

1. Problem Kemiskinan dan Tanggungjawab Sosial 
 

Kemiskinan masih marak, meskipun bangsa Indonesia oleh Allah dianugerahi begitu besar potensi 

berupa kekayaan alam. Padahal juga, Indonesia memiliki populasi penduduk beragama Islam terbesar 

di dunia, yang mestinya dapat hidup dengan tata cara yang lebih beradab, tata cara yang Islami, di 

mana seseorang berdasarkan keyakinan umat Islam memiliki tanggungjawab yang besar terhadap 

persoalan yang dihadapi sesamanya, baik dengan tata cara yang telah diatur oleh syar’i seperti Zakat, 

Infaq dan Sadaqah, maupun berdasarkan naluri kemanusiaan untuk saling bantu-membantu. 



 

 

 

 

Berdasarkan Data BPS hingga saat ini data kemiskinan masih berada di kisaran 16-18% dari total 

populasi bangsa Indonesia. Data ini terus mengalami perkembangan secara signifikan akibat 

memburuknya daya beli masyarakat, terbatasnya lapangan kerja baru yang mampu disediakan oleh 

pemerintah, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dipicu oleh tekanan implasi akibat kenaikan harga 

BBM. Memang harus diakui bahwa pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah untuk 

mengendalikan keadaan agar daya beli masyarakat tetap mampu menjangkau kenaikan harga-harga 

terutama sembilan bahan pokok, seperti dengan melakukan intervensi pasar, menggiatkan program 

padat karya melalui sejumlah program antara lain program pengembangan kecamatan yang juga 

dikenal dengan program PNPM. Pemerintah juga telah menyediakan skema kredit usaha rakyat (KUR) 

dalam jumlah yang cukup besar, termasuk dengan terus menaikkan jumlah subsidi di APBN hingga 

mencapai 180 trilun hanya untuk BBM. Pemerintah juga menyediakan berbagai paket bantuan 

pendidikan melalui program pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Dan banyak lagi kebijakan 

lainnya.  

 

Dari semua kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, terlihat jelas bahwa langkah-langkah tersebut 

tidak secara nyata berdampak posiitif sesuai yang diharapkan. Angka kemiskinan terus saja 

bertambah. Berbagai pendapat dikemukakan berbagai pihak untuk membantu pemerintah dalam 

menangani masalah kemiskinan. 

 

Oleh karena itu, dapat diduga kuat bahwa ada yang salah dalam paradigma pengendalian kemiskinan 

di Indonesia. Bila ditelaah lebih jauh, masalah kemiskinan yang semakin besar di Indonesia itu erat 

kaitannya dengan desain tata ruang pengelolaan ekonomi negara. Bermula dari UUD 1945 hasil 

amandemen yang menjadikan Bangsa Indonesia mengekor kepada kepentingan kapitalisme global. 

UUD 1945 dan berbagai ratifi kasi atas perdagangan internasional melalui WTO, yang dipompakan 

oleh negara-negara maju, dipastikan menjadi akar persoalan terpuruknya sistem ekonomi bangsa. 

Penafsiran sepihak atas pasal-pasal UUD 1945 yang membawa bangsa Indonesia masuk dalam 

perangkapsistem ekonomi kapitalisme, secara nyata telah ikut andil dalam mematikan UMKM, dan 

berbagai lembaga ekonomi masyarakat yang telah berlangsung secara tradisional dalam jangka waktu 

yang panjang. Dalam kajian ekonomi modern boleh disebut keberadaan lembaga-lembaga eknomi 

masyarakat yang masih dikelola secara tradisional mungkin jauh dari kebenaran teoritik. Tapi secara 

faktual, justru keberadaan lembaga ekonomi masyarakat seperti inilah yang mampu mepertahankan 

survivalitas ekonomi nasional ketika krisis keuangan melanda Indonesia 1997, yang dampaknya 

masih dirasakan hingga saat ini. 

 

Sikap lemah pemerintah ketika berhadapan dengan kekuatan pemilik modal juga menjadi faktor 

penting yang memperparah keadaan. Alih-alih pemerintah memberikan proteksi terhadap 

perkembangan ekonomi rakyat, pemerintah melalui berbagai kebijakan justru seringkali merugikan 

ekonomi rakyat yang berskala kecil. Kebijakan pemberian izin mendirikan hypermarket, yang tidak 

terkendali yang berdampak pada ”matinya” pasar tradisional salah satu potret buram kebijakan yang 

teramat berpihak kepada pemilik modal. 

 

Hal lain yang nampak dari kebijakan pemerintah di samping pro kepada pemilik modal, kebijakan 

pemerintah juga seringkali tidak komprehensif dan bersifta parsial. Kebijakan keberpihakan kepada 

pemilik modal, memang secara nyata disambut baik oleh ”pasar”, terbukti dengan stabilitas makro 

ekonomi yang terjaga baik setidaknya 3 tahun terakhir. Tetapi pada tataran mikro ekonomi sungguh 

mengenaskan. Kebijakan pemerintah terlihat sporadis, tidak terkoordinasi baik, dan sarat dengan 

spekulasi yang bersifat kasuistik. 

 



 

 

 

Didasari oleh rasa keperihatinan mendalam atas semakin memburuknya kualitas hidup rakyat 

Indonesia, Muktamar VII Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) merekomendasikan 

segera agar : 

1. Mendesak kepada Pemerintah dan DPR dan DPD untuk mengamandemen UUD 1945, dengan 

substansi merumuskan tata kelola sumber-sumber kekayaan negara, yang berpihak kepada 

rakyat Indonesia. 

2. Mengamandemen seluruh Undang-undang yang terkait dengan tata kelola kekayaan negara 

agar benar-benar dapat berdampak langsung bagi terjadinya distribusi ekonomi kepada 

mayoritas rakyat Indonesia, secara adil. 

3. Mendesak ditertibkannya berbagai peraturan daerah yang berpihak kepada UMKM, Koperasi 

dan Pasar Rakyat. 

4. Mendesak kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan 

kepada pengusaha pribumi. 

5. Mendesak kepada pemerintah supaya membuka lapangan kerja baru, dan memberikan 

proteksi kepada hak-hak buruh. 

6. Mendesak secara bersama-sama BPK, KPK, BPKP, untuk melakukan audit terhadap program-

program pengentasan kemiskinan, karena ditengarai telah terjadi pengelolaan keuangan yang 

tidak sehat terhadap berbagai program-program kemiskinan. 

7. Mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, menaikkan pajak bagi perusahaan 

dan memperbesar porsi bagi hasil pemerintah terhadap semua perusahaan asing, maupun 

swasta nasional yang beroperasi pada sektor pertambangan dan perminyakan di Indonesia. 

8. Mendesak agar seluruh kontrak karya pertambangan dievaluasi total, dan bila perlu dilakukan 

nasionalisasi terhadap perusahaan pertambangan asing yang tidak kooperatif dengan skema 

kontrak karya yang menguntungkan pemerintah Indonesia. 

9. Menuntaskan kasus Bank Century dengan menerapkan hukum paksa badan kepada semua 

obligor yang tidak kooperatif. 

10. Mendukung diteruskannya program nyata yang berdampak langsung terhadap upaya 

mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, dengan catatan agar pelaksanaannya dilakukan 

secara transparan, jujur dan adil. 

 

2. Pemberantasan Korupsi 

 
Pemberantasan korupsi memasuki fase baru. Pasca reformasi berbagai inovasi pemberantasan 

korupsi dilahirkan. Baik kelahiran berbagai lembaga maupun sistem pemberantasan korupsi 

dilakukan. Adanya UU Nomor 8 Tahun 2010 salah satu bentuk konkrit inovasi pemberantasan korupsi 

dengan mengejar pada proses transaksi financial. Akan tetapi,  seiring perkembangan tersebut, teknik, 

dan proses manipulasi penyelewengan dana korupsi mengalami evolusi pula.      

Oleh karena itu, Muktamar VII KAMMI kembali menegaskan: 

1. Bahwa praktek korupsi adalah musuh bangsa, musuh KAMMI, dan musuh masyarakat. 

2. Muktamar VII KAMMI menginstruksikan kepada seluruh kader KAMMI, baik secara 

kelembagaan, maupun secara individu, untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap 

para koruptor. Perlawanan terhadap koruptor dilakukan dengan menjaga diri sendiri untuk 

tidak terlibat dalam kegiatankegiatan korupsi. Perlawanan terhadap koruptor juga dilakukan 

dengan tidak memberikan pembelaan dalam bentuk apapun terhadap siapa pun, (termasuk 

kepada Alumni KAMMI) yang terlibat korupsi. 

3. KAMMI mendesak Pemerintah secara serius melakukan langkah-langkah kongkrit proses 

pemberantasan korupsi termasuk dengan melakukan proses reformasi pengadilan pajak 

ssebagai pendapatan terbesar dari Negara dengan melakukan penyelenggaraan pengadilan 

pajak satu atap di bawah MA, melakukan audit wajib bagi seluruh pegawai pajak, serta 



 

 

 

melakukan transparansi dalam proses pengadilan pajak, melakukan reformasi birokrasi 

secara serius, serta memberikan sanksi yang tegas bagi penyelenggara Negara yang 

melakukan korupsi serta tidak melaporkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN). 

4. KAMMI mendesak kepada seluruh aparat penegak hukum untuk melakukan reformasi serius 

yang terukur untuk menghentikan prilaku korupsi diinstansinya masing-masing termasuk 

adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk membuka rekeningnya sebagai wujud 

transparansi publik dengan dikeluarkannya aturan  oleh kepala instansi masing-masing. 

5. KAMMI mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan DPRD 

sebagai lembaga legeslatif untuk secara serius menerapkan kode etik dan anggota dewan 

seacara serius menerpkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan mewajibkan 

LHKPN serta mendukung penuh usaha pemberantasan korupsi melalui pembentukan UU yang 

berkomitmen untuk memberantas korupsi termasuk menerapkan konsep Illicit Enrichment 

pada amandemen UU Tipikor.  

6. KAMMI mendukung penuh tetap dipertahankannya kewenangan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dengan mempertahankan kewenangan saat ini serta adanya penyidik 

independen sehubungan dengan amandemen UU KPK dan mengawal penuh proses pemilihan 

Ketua KPK dengan mengutamakan intergritas. 

7. KAMMI mendesak kepada seluruh parpol untuk menarik dan memberhentikan anggotanya 

yang terlibat korupsi dan menghalangi proses pemberantasan korupsi. 

8. Merekomendasikan agar seluruh jajaran KAMMI di semua level menggiatkan pembelajaran 

tentang perencanaan dan penganggaran keuangan daerah (APBD) dan nasional (APBN)—bagi 

KAMMI Pusat. Hasil kajian dan analisis anggaran lalu ditindaklanjuti dengan advokasi 

keuangan daerah.   

 

3. Revisi Paket Undang-Undang Politik 
 

Saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas revisi paket undang-undang politik. Setidaknya lima 

undang-undang yang direvisi, yakni UU Partai Politik, UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilu, UU 

Pilpres, dan UU Pemerintahan Daerah. KAMMI mencium aroma transaksi politik dalam pembahasan 

itu. UU yang ditargetkan selesai tahun ini, ternyata belum separuhnya yang tuntas. Baru UU Partai 

Politik yang telah disahkan. Itupun, sudah menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi. 

 

Jelang Pemilu 2009 lalu, banyak UU yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena terbukti 

melanggar konstitusi. Terungkap, dalam prosesnya lebih mengedepankan transaksi politik daripada 

menyuarakan amanat hati nurani rakyat. 

 

KAMMI minta para anggota dewan dan pemerintah yang terlibat pembahasan itu, mengedepankan 

aspirasi rakyat daripada kepentingan sesaat. Penentuan angka parliamentary threshold (ambang batas 

parlemen) misalnya, lebih kentara tarik ulur antar kepentingan partai daripada niat tulus 

menuntaskan konsolidasi demokrasi. KAMMI merekomendasikan : 

1. Penentuan parliamentary threshold harus mempertimbangkan proses menuju konsolidasi 

demokrasi, bukan kepentingan praktis sesaat. KAMMI setuju angka dinaikkan sebesar 5 persen, 

dan berlaku hingga DPRD Kabupaten/Kota. Ini merupakan upaya penyederhanaan partai politik 

di Indonesia. Dengan system multipartai saat ini, penyelenggaraan kekuasaan negara justru 

lebih didominasi kegaduhan, karena terlalu banyaknya fraksi di parlemen. Dengan jumlah partai 

yang berhasil membentuk fraksi di parlemen minimal sebesar 5 persen jumlah kursi, jalan 

menuju konsolidasi demokrasi semakin dekat. 

2. Dalam UU Politik, UU Pemilu, dan UU Pilpres harus diatur mekanisme transparansi 

penggalangan dan penggunaan dana kampanye. Demikian pula system pelaporan yang 



 

 

 

menjamin akuntabilitas harus ditekankan. Kita tahu, dalam pemilu sebelumnya begitu banyak 

terungkap dana-dana siluman yang tidak bisa ditelusuri darimana asalnya. Kalau perlu ada 

mekanisme pembuktian terbalik bila terungkap memiliki dana siluman tersebut. 

3. KPU dan Bawaslu harus benar-benar independen. KAMMI menolak KPU berasal dari unsur 

partai politik. Mekanisme penjaringan anggota KPU harus transparan dan akuntabel. 

4. Mendesak partai-partai politik yang ada, untuk serius melakukan pembenahan kultur demokrasi 

di internal partai-partai masing-masing, terutama dalam hal memperbaiki pola rekruitmen 

mereka dalam mengajukan calon eksekutif, baik pada tingkat nasional, maupun pada tingkat 

daerah. KAMMI berpendapat bahwa peran partai politik dalam mendorong terciptanya 

penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efi sien sangat ditentukan oleh kinerja partai politik. 

5. Kedepan, diharapkan ada proses perbaikan terhadap desain tata ruang politik negara, termasuk 

untuk memberikan kepastian terhadap sistem kepartaian seperti apa yang tepat untuk 

Indonesia. Untuk itu, KAMMI mendesak dilakukannya amandemen kelima atas UUD 1945, untuk 

menegaskan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. 

6. Dalam pandangan KAMMI Indonesia tepat bila menganut sistem multipartai, sesuai karakter dan 

kebhinekaan masyarakat Indonesia. Namun, partai yang terlalu banyak juga kurang baik bagi 

upaya penciptaan pemerintahan yang efektif. Karena itu, KAMMI menilai partai-partai di 

Indonesia sebaiknya dibatasi maksimal 5 (lima) partai politik saja. Untuk mewujudkan hal itu 

KAMMI mendesak agar pembentukan partai-partai politik baru dihentikan, dan persyaratan 

untuk menjadi peserta pemilu dipersulit dengan Undang-Undang. 

7. Kepada PP KAMMI dan seluruh Jajaran KAMMI diinstruksikan untuk memantau pelaksanaan 

pemilu legislatif dan eksekutif agar benar-benar berlangsung jujur adil sesuai amanat UU. 

 

 

4. Krisis Pangan, Global Warming, dan Pelestarian Lingkungan Hidup 
 

Dampak kesalahan penerapan kebijakan yang pro-kapitalis sejak 20 tahun silam di Indonesia, dengan 

memberikan porsi besar terhadap saran dan rekomendasi IMF, Bank Dunia maupun WTO, terbukti 

secara nyata telah melumpuhkan kemampuan negara dan pemerintah dalam mengendalikan 

ketersediaan pangan. Kebijakan pro-kapitalis yang menafikan pentingnya peran negara untuk 

mengatur regulasi ketahanan pangan mencapai puncak absurditasnya ditandai tatkala (International 

Monetery Fund) IMF berhasil mereduksi secara siginifi kan fungsi Bulog, Pertamina, dan Bank 

Indonesia untuk mengendalikan fungsi-fungsi regulasinya dalam rangka mempertahankan ketahanan 

pangan. 

 

Secara global, kebijakan neo-liberalisme yang memberikan proporsi kepada para pemilik modal, 

secara signifi kan telah menyebabkan terjadinya destruksi massif terhadap kelestarian lingkungan 

hidup, yang berdampak kepada terjadinya pemanasan global (global warming). Kebijakan penguasaan 

hutan misalnya; telah menyebabkan terjadinya penggundulan hutan secara massif. 

 

Mentalitas aparat yang berkoalisi dengan penjahat hutan semakin memperparah kerusakan hutan dan 

habitatnya. Sementara itu, potensi hasil laut lebih banyak dinikmati oleh nelayan-nelayan asing yang 

melakukan penangkapan ikan secara membabi buta, dengan teknologi modern yang mereka gunakan 

tanpa mampu dicegah oleh pihak keamanan laut. Kebangkitan ekonomi Cina, India, Korea, Jepang 

telah berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pangan dengan kualitas yang lebih baik. 

Keadaan itu bersinergi dengan semakin banyak pengusaha ikan dari Cina, Jepang maupun Korea yang 

menjarah ikan di perairan Indonesia. 

 



 

 

 

Faktor pargmatisme aparat keamanan dipicu oleh rendahnya penghasilan mereka, serta terbatasnya 

kemampuan aparat dengan alutista yang tidak memadai, telahmeningkatkan kuantitas maupun 

kualitas kegiatan illegal fishing.  

 

Pada saat yang sama, daya saing nelayan pribumi untuk memaksimalkan potensi ketersediaan bahan 

pangan dari sektor kelautan semakin hari-semakin terbatas. Teknologi yang mereka gunakan, hampir 

dipastikan bukan tandingan dari para nelayan asing yang melakukan illegal fishing. Nelayan kita juga 

didesak oleh iklim yang kian tidak bersahabat, akibat global warming. Para nelayan kita beberapa 

tahun terkhir praktis lebih banyak tidak melaut dari waktu-waktu sebelumnya karena cuaca yang 

semakin tidak bersahabat. 

 

Ironisnya, negara-negara maju yang telah banyak skema kebijakan pro-kapitalisme yang sebelumnya 

mereka ”paksa”kan kepada negara-negara berkembang, alih-alih berfi kir untuk memberikan insentif 

dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan di negara-negara miskin. Negara-negara kaya, justru 

melihat keadaan yang dialami oleh negara miskin (yang telah mereka kuras sumber dayanya) sebagai 

peluang untuk mempertegas hegemoni mereka. Berbagai skema kebijakan dipaksakan oleh negara-

negara kaya sebagai pra syarat bagi negara miskin memperoleh pinjaman. Di Indonesia misalnya, kita 

menyaksikan kebijakan sewa lahan hingga 100 tahun telah diberlakukan; alih fungsi hutan lindung 

terus-menerus dilegalkan. Kebijakan-kebijakan seperti ini dipastikan hanya menguntungkan pemilik 

modal besar, dan merugikan masyarakat adat, serta mengancam masa depan Bangsa. Hutan-hutan 

tropis sebagian besarnya telah punah, digantikan dengan tanaman industri seperti sawit, karet dan 

berbagai keperluan industri lainnya. Ironisnya, umumnya alih fungsi lahan dari hutan tropis menjadi 

hutan industri kelihataannya tidak memberi manfaat yang lebih baik terhadap peningkatan kualitas 

kesejahteraan penduduk di sekitarnya. Lebih ironis lagi, para pengusaha yang diberi kuasa untuk 

mengelola lahan, seringkali tidak 

bertanggungjawab. 

 

Mencermati ancaman krisis ketahanan pangan nasional, sebagai dampak dari semakin memburuknya 

iklim akibat perubahan cuaca, dan kerusakan lingkungan hidup, Muktamar VII Kesatuan Aksi 

Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) merekomendasikan: 

1. Perlunya paradigma baru dalam membangun kebijakan ekonomi politik yang mampu 

menciptakan keadilan perlakuan dan mendorong percepatan tingkat kesejahteraan rakyat.  

2. Pemerintah harus mampu merancang suatu blue print, kebijakan ekonomi politik yang 

mencerminkan bahwa pemerintah dapat berlaku adil, ada keberpihakan kepada rakyat yang 

sedang susah. Momentum perubahan iklim yang mengancam kelamatan jiwa rakyat Indonesia, 

menggerogoti daya saing ekonomi, menciptakan pengangguran, kemiskinan, wabah penyakit, 

kerusakan infrastruktur, bahkan mengancam keberlangsungan pranata sosial; semestinya 

menjadi momentum untuk melakukan perubahan kebijakan ekonomi politik secara radikal.  

3. Perubahan paradigma diharapkan tercermin dari blueprint kebijakan ekonomi politik 

pemerintah untuk:  

a. Segera mengamandemen UU tentang Bank Indonesia. 

b. Membuat UU tentang Bulog sebagai pemegang regulasi dalam rangka ketahanan pangan 

nasional  

c. Revisi terhadap UU pengelolaan Tanah, Air dan Hutan agar sebesar-besarnya dalam 

penguasaan negara sebagaimana amanat UUD 1945, agar sebesar-besar manfaatnya dapat 

dirasakan oleh rakyat Indonesia.  

d. Memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan proteksi terhadap hasil-

hasil produk pertanian nasional. 

e. Membuat kebijakan pembatasan ekspor hasil pertanian sampai stok untuk kebutuhan 

dalam negeri dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. 



 

 

 

4. Perubahan paradigma dimaksudkan agar pemerintah dapat berhadapan dengan para 

koorporatokrasi yang seringkali melakukan ”pembajakan” terhadap pemerintahan 

demokratis. Membiarkan para pembajak demokrasi terus-menerus beraksi, tanpa kemampuan 

negara dalam mengendalikannya, dan atau secara sengaja memberikan ruang, berarti negara 

telah melakukan pengingkaran kepada Pancasila dan UUD 1945. 

5. Mendesak kepada pemerintah agar menindak tegas perusahaan-perusahaan yang beroperasi 

di seluruh Indonesia, tapi tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. 

 

 

5. Pendidikan Nasional 

 
Mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah amanat UUD 1945 yang didedikasikan sebagai salah satu 

tujuan bernegara. Untuk maksud tersebut penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh negara. 

Karena keterbatasan pemerintah, maka pihak swasta dilibatkan dalam proses penyelenggaraan 

pendidikan. Mengingat penting dan stategisnya masalah ketersediaan kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan, UUD 1945 mengamanahkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari total 

APBN disisihkan untuk keperluan tersebut. 

 

Sebagai bagian integral dari upaya pencapaian tujuan bernegara, keberadaan lembaga pendidikan 

tentu tidak bebas nilai. Lembaga pendidikan karena itu di samping memiliki fungsi sebagai wadah 

pembelajaran, peran terpenting yang tidak dapat dipisahkan adalah sebagai agen untuk 

mencerdaskankehidupan Bangsa. Dalam kaitan itu, maka aktivitas lembaga pendidikan harus 

berkorelasi dengan tujuan NKRI dan tuntutan perkembangan masyarakat. Lembaga pendidikan harus 

mampu menghasilkan karya-karya yang dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka 

mendorong kemandirian Bangsa, lembaga-lembaga pendidikan harus mampu bersaing dengan 

lembaga-lembaga pendidikan negara-negara yang terlebih dahulu mengalami kemajuan berkat 

penguasaan teknologi informasi. Tanpa adanya kemampuan untuk bersaing secara kualitatif dengan 

lembaga-lembaga pendidikan negara maju, dipastikan Bangsa Indonesia akan terus menjadi Bangsa 

pemakai (customer state), saja. Keadaan seperti itu, akan membuat Bangsa Indonesia terus-menerus 

mengalami ketergantungan kepada Bangsa-Bangsa maju. Muhammad Iqbal mengatakan ”penjajahan 

yang paling nyata adalah penjajahan pemikiran”. 

 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan, 

memiliki andil dan tanggungjawab yang besar untuk ikut serta dalam pemberdayaan kinerja lembaga-

lembaga pendidikan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh KAMMI untuk membantu masyarakat, 

bangsa dan negara dalam mendorong perbaikanperbaikan disektor pendidikan. Demikian pentingnya 

masalah pendidikan ini, Muktamar VII KAMMI merekomendasikan: 

1. PP KAMMI harus terus memperjuangkan terealiasasinya amanat UUD 1945 untuk memenuhi 

20% anggaran pendidikan, memperbanyak program beasiswa, dan memberikan perhatian 

yang tinggi bagi pengembangan riset dan alih teknologi. 

2. Mendukung diteruskannya sistem ujian nasional bagi pendidikan dasar dan menengah, karena 

dipandang mampu memacu semangat belajar siswa. Namun, dalam teknis pelaksanaannya 

harus dilakukan dengan lebih baik lagi. 

3. Mendesak kepada pemerintah baik pusat maupun daerah agar memberikan prioritas bagi 

pembangunan infra maupun suprastruktur pendidikan. 

4. Mendesak pemerintah segera menindaklanjuti amanah UU pendidikan yang mengharuskan 

adanya pengalihan lembaga-lembaga kedinasan di bawah kendali departemen pendidikan 

nasional. 



 

 

 

5. Mendesak pemerintah agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak melalui uang 

APBD, tapi langsung ke rekening sekolah.  

6. Penguatan peran Komite Sekolah sebagai lembaga poengawas dan penyeimbang bagi Kepala 

Sekolah yang merupakan representasi eksekutif sekolah dalam membelanjakan uang-uang 

yang masuk ke sekoalh. 

7. Merapikan dana yang masuk ke sekolah dengan memangkas skema pendanaan yang 

terlampau banyak. Selama ini, sekolah mendapat kucuran dari BOS Nasional, BOS Daerah, 

DAK, DAU, Blockgrant, dan sebagainya. Banyaknya skema tanpa integrasi akuntansi akan 

membuka celah korupsi lebih lebar bagi pembelanjaan BOS. 

 

 

6. Perempuan dan Masalah Ruang Publik 

 
Secara politik, perempuan di Indonesia memiliki pengakuan yang jauh lebih baik daripada keberadaan 

perempuan di negara berpenduduk Islam pada umumnya. Kebebasan berpendapat, berserikat dan 

berekspresi di kalangan perempuan Indonesia telah sedemikian maju. Berbagai UU telah dibuat untuk 

memberikan hak-hak politik perempuan, termasuk UU tentang Partai politik yang mengharuskan 

setiap partai politik memberikan jatah 30% dari total caleg yang mereka ajukan dalam pemilu tahun 

2009. Substansi UU Parpol ini, jauh lebih tegas dari substansi UU Parpol pada pemilu tahun 2004 lalu.  

 

Meski secara politik, perempuan telah memperoleh pengakuan yang jauh lebih maju, tapi dalam 

banyak hal, kondisi perempuan di Indonesia masih memprihatinkan. Konstruksi budaya yang masih 

didominasi oleh budaya patriarkhi, dalam berbagai aspek masih menempatkan perempuan pada 

posisi yang tidak terhormat. Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, ditempat kerja, di sarana 

sarana transportasi publik, perempuan masih sangat rentan terhadap kekerasan, baik secara fisik, 

maupun dalam bentuk pelecehan seksual (sexual abuse).  

 

Angka kematian akibat melahirkan juga masih tinggi, di samping itu, terjadi trend peningkatan 

pengangguran di kalangan perempuan utamanya di pedesaan. Desakan ekonomi keluarga memaksa 

tidak sedikit perempuan di pedesaan harus melakukan migrasi ke kota, yang tanpa mereka sadari 

tidak sedikit di antara mereka yang justru terjebak dalam jebakan para mucikari. Tanggungjawab 

pemeliharaan anak juga masih dominan dalam wilayah tugas perempuan. Dalam banyak hal ini tentu 

lebih baik, mengingat perempuan jauh lebih peka dalam memberikan perhatian yang diperlukan 

seorang anak dalam pertumbuhannya. Namun, dalam banyak kasus, pekerja perempuan 

justru terlibat dalam berbagai praktek trafficking. Ini tentu persoalan tersendiri yang harus 

dipecahkan oleh aktivis perempuan umumnya dan negara pada khususnya. 

 

Berbagai kelompok aktivis perempuan telah bahu-membahu untuk memperjuangkan hak-hak 

perempuan. Tentu semua itu patut disyukuri. Namun, dalam batas-batas tertentu kita juga prihatin. 

Bahwa tidak sedikit aktivis perempuan yang justru kehilangan orientasi dalam memposisikan diri dan 

tujuan mereka dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan. Tentu, kita menghendaki bahwa 

aktivis akhwat KAMMI khususnya, maupun di Indonesia pada umumnya, yang terjebak dalam 

radikalisme kaum feminisme. Bahwa perjuangan gender sesungguhnya bukanlah perjuangan yang 

memposisikan laki dan perempuan pada posisi yang kontras. Isu gender (kesetaraan) harus 

diposisikan dalam konstruksi budaya saja, dan jangan sampai merusak sendi-sendi yang bersifat 

kodrati. 

 

Karena itu, BKM (Badan Koordinasi Muslimah) KAMMI untuk merespons isu-isu gender, harus 

memperjuangkan hak-hak perempuan tetap dalam koridor nilai-nilai yang Islami. Mengingat arti 



 

 

 

penting dari peran perempuan dalam rangka dalam upaya mewujudkan tujuan berbangsa dan 

bernegara, Muktamar VII KAMMI merekomendasikan hal berikut: 

1. Diperlukan kebijakan negara yang lebih luas untuk memberi ruang bagi perempuan Indonesia 

menyumbangkan kreatifitasnya bagi pembangunan bangsa, dalam segala bidang kehidupan. 

2. Bahwa untuk itu, diperlukan political will pemerintah untuk membuat kebijakan yang 

responsif-gender, termasuk dengan mengalokasikan anggaran yang memadai bagi 

peningkatan kualitas skill perempuan, terutama di pedesaan. 

3. Diperlukan langkah-langkah terukur dari negara dan pemerintah untuk memberikan 

perlindungan terhadap kalangan perempuan pekerja migran. Jika dibutuhkan, pemerintah 

Indonesia menghentikan pengiriman TKW, ke luar negeri. 

4. Masih diperlukan sosialisasi yang lebih massif terhadap UU KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga). 

5. Seluruh unsur pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah didesak untuk 

mengalokasikan anggaran yang memadai bagi peningkatan kualitas skill pekerja perempuan, 

memberikan perlindungan hukum, serta membuka akses sebesar-besarnya bagi perempuan 

untuk berkonstribusi dalam pembangunan di era otonomi daerah. 

6. Menugaskan seluruh jajaran BKM PP KAMMI untuk mengawal kebijakan-kebijakan 

pemerintah, baik pusat maupun daerah agar terjadi keadilan gender dalam semua produk 

kebijakan publik. 

7. Semua agenda BKM PP KAMMI agar dimaksimalkan orientasinya untuk peningkatan skill 

akhwat KAMMI khususnya dan perempuan Indonesia pada umumnya. 

 

7. Kebijakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia 
 

Kebijakan kerukunan antara umat beragama di Indonesia oleh pemerintah didasarkan kepada UUD 

1945, terutama pada tujuan pendirian NKRI “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial”.  

 

Perpres No 7 tahun 2005 memuat program pembangunan di Bidang Agama di Indonesia sebagai 

berikut: (1) peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai 

keagamaan (2) peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (3) peningkatan pelayanan 

kehidupan beragama (4) pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan 

keagamaan (5) penelitian dan pengembangan agama dan (6) peningkatan kerukunan umat beragama. 

 

Departemen Agama selaku lembaga teknis kemudian menjabarkan Perpres No 7 tahun 2005 dengan 

suatu Peraturan Menteri Agama (Permenag) No 8 Tahun 2006, yang berbunyi, “terwujudnya 

masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar 

sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

 

Dengan visi seperti itu, pemerintah merumuskan dua kebijakan besar  untuk menjaga kerukunan 

umat beragama; (1) memberdayakan masyarakat kelompok-kelompok agama, serta pemuka agama 

untuk menyelesaikan sendiri masalah kerukunan umat beragama (KUB). (2) memberikan rambu-

rambu dalam pengelolaan Kerukunan umat beragama. Upaya merealisasikan kebijakan ini ditempuh 

melalui program; (a) meningkatkan pemahaman keagamaan yang moderat;(b) melakukan perubahan 

paradigma pendekatan dalam membangun kerukunan antar umat beragama dari pendekatan formal, 

struktural menjadi pendekatan humanis kultural (c)penanganan daerah konfl ik (d) pemberdayaan 

forum kerukunan antar umat beragaman (FKUB);(e) orientasi pemberdayaan tenaga rekonsiliasi (f) 



 

 

 

peningkatan wawasan multikultural bagi para guru agama (g)perkemahan pemuda lintas agama 

(h)temu karya pemuda lintas agama.  

 

Untuk mengatur tata hubungan antar pemeluk umat beragama, dikeluarkan Peraturan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006, yang substansinya memuat tiga (3) hal: 

pertama tentang tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan; kedua, 

pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragama (FKUB) dan ketiga, pendirian rumah Ibadah. 

Mengenai pendirian rumah Ibadah ditekankan bahwa yang diatur adalah: (a) peraturan bersama 

bukan aspek doktrin agama, tetapi lalu lintas warga negara indonesia pemeluk suatu agama ketika 

berinteraksi dengan WNI lainnya yang memeluk agama berbeda. (b) beribadat tidak sama dengan 

membangun rumah ibadat meskipun keduanya saling berhubungan.  

 

Peraturan bersama ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip (1) PBM adalah hasil dari kesepakatan 

majelis-majelis agama di tingkat pusat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. (3) 

memenuhi peraturan perundang-undangan (4) memelihara kerukunan umat beragama (5) 

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (6) pemberian kepastian pelayanan secara adil 

dan terukur kepada pemohon pendirian rumah ibadah, (7) pemberdayaan masyarakat, khususnya 

para pemuka agama dan (8) kebersamaan antar masyarakat dan pemerintah. 

 

Hasil evaluasi pemerintah atas 2 tahun pelaksanaan PBM no 9 dan 8 tahun 2006 diperoleh temuan 

sebagai berikut: (1) sebanyak 285 Kabupaten/kota telah memiliki FKUB (2) seluruh provinsi telah 

memiliki FKUB (kecuali Sulawesi Barat dan Papua Barat) (3) Perlu sosialisasi bahwa tugas FKUB 

bukan hanya memberi rekomendasi pendirian rumah ibadat. (4) agar pemerintah khususnya jajaran 

polri lebih tegas dalam menangani masalah rumah ibadat sesuai peraturan yang berlaku. (5) Agar 

Pemkab/Pemkot konsisten dalam menjalankan aturan PBM (6) Agar sosialisasi PBM diteruskan 

kepada lapisan pemerintahan terbawah, yaitu camat, kades, polsek dsb. (7) Agar ormas-ormas 

keagamaan mendapat perhatian utama dalam sosialisasi PBM.  

 

Menurut pemerintah, pengaruh sosialisasi PBM yang mereka lakukan secara nyata berpengaruh 

positif terhadap Kerukunan umat Beragama. Dengan prosentase keberhasilan sebanyak 17,4% dari 

banyaknya faktor yang mempengaruhi kerukunan umat beragama.  

 

Meski pemerintah terlihat secara konseptual telah mampu memberikan langkah-langkah kongkrit 

dalam rangka menciptakan suatu pola hubungan yang harmonis antar umat beragama, tapi faktanya 

masih ditemukan berbagai bentuk ketidakharmonisan dalam masyarakat disebabkan karena faktor 

sentimen antara agama. Kenyataan seperti ini membuat publik merasa belum percaya terhadap 

langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah. Kritik paling mengemuka yang muncul terhadap 

pemerintah adalah  

 

Mengingat demikian pentingnya masalah kerukunan inter maupun antar umat beragama di Indonesia, 

dalam menentukan arah dan kelangsungan masa depan bangsa dan negara, Muktamar VII KAMMI 

merekomendasikan kepada Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Jajaran 

KAMMI di seluruh Indonesia agar: 

1. Kepada Pengurus Pusat KAMMI periode 2008-2010, diamanahkan untuk segera membentuk 

tim perumus kebijakan Kerukunan antar Umat Beragama di Indonesia. Tim ini dibentuk oleh 

PP KAMMI pada semester pertama kepengurusan, dengan melibatkan alumni KAMMI yang 

memiliki kompetensi. Hasil rumusan Tim dimaksud, agar disampaikan kepada pihak-pihak 

terkait, baik di Legislatif maupun di Eksekutif. Salah satu tugas tim ini adalah mengkaji 

keberadaan Bakorpakem apakah masih relevan dengan UUD 1945 hasil amandemen. 



 

 

 

2. Mendorong secara terus-menerus terjadinya dialog kultural antar sesama pemeluk agama di 

Indonesia. 

3. Kepada KAMMI, di seluruh Indonesia diharapkan secara kontinyu melakukan monitoring 

terhadap kinerja Forum Kerukunan Antara Umat Beragama (FKUB) di wilayah kerja masing-

masing. 

4. Kepada seluruh jajaran KAMMI diinstruksikan untuk menciptakan kondisi yang kondusif 

dalam rangka memperkuat hubungan inter maupun antar umat beragama, dengan tetap 

berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. 

5. Kepada seluruh anggota/kader KAMMI di himbau untuk memperdalam pemahaman 

keagamaannya dengan mengefektifkan kegiatan-kegiatan pengajian maupun pengkajian 

terhadap Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, agar nafas Islam sebagaimana 

termaktub dalam tujuan KAMMI benar-benar bersenyawa dengan aktivitas kader-kader 

KAMMI. 

 

8. Pertahanan Keamanan dan Masalah Hubungan Internasional 

 
Hubungan internasional sangat penting dalam era globalisasi, terlebih lagi bagi Indonesia yang 

memiliki posisi paling strategis di wilayah Asia Pasific. Tiap-tiap negara, merumuskan strategi 

pertahanan dan keamanan negaranya berdasarkan defenisi mereka terhadap kemungkinan ancaman 

yang mereka hadapi. Karena itu, setiap negara menyusun kebijakan politik luar negerinya secara 

integral dengan kebijakan pertahanan dan keamanannya. 

 

Doktrin pertahanan keamanan Bangsa Indonesia menurut UUD 1945 adalah melindungi segenap 

Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sementara itu, kebijakan politik luar negeri 

Indonesia adalah ”bebas aktif”, sebagai konsekuensi dari amanat UUD 1945 untuk ”ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

 

Hingga saat ini kebijakan pertahanan keamanan nasional umumnya masih dikuasai oleh konsep 

pertahanan terotorial dengan konsep SISHANKAMRATA, sistem pertahanan rakyat semesta. 

Sementara itu, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, masih dibingkai dalam frame diplomasi 

politik untuk menunjang kebijakan pertahanan keamanan teritorial dimaksud.  

 

Menurut hemat KAMMI, ancaman serius yang dihadapi bangsa Indonesia, dalam kurung waktu 10-20 

mendatang bukanlah ancaman teritorial, baik dalam bentuk aneksasi dari negara lain, maupun dalam 

bentuk gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari NKRI, dengan catatan, pemerintah mampu 

merencanakan suatu kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ancaman 

internal bangsa sesunggunya adalah sejauh mana pemerintah pusat berlaku adil terhadap seluruh 

wilayah NKRI dalam setiap kebijakannya. Sementara itu, ancaman yang sifatnya dari luar, jauh bersifat 

budaya, baik politik, ekonomi, maupun infiltrasi ideologi. 

 

Namun di antara semua bentuk ancaman, yang paling serius yang harus diantisipasi adalah ancaman 

penjajahan ekonomi. Potensi strategis Indonesia, kekayaan alam, jumlah penduduk yang besar untuk 

dijadikan pasar merupakan keunggulan-keunggulan sekaligus dapat menjadi kelemahan bagi 

pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, kebijakan politik luar negeri harus diperkuat 

pada sisi bagaimana membangun hubungan internasional yang bernilai ekonomis. 

 

Hubungan internasional dalam konteks politik luar negeri yang bebas aktif, harus diterjemahkan 

dalam ranah ekonomi politik. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 bahwa negara bertanggungjawab 

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat UUD 1945 



 

 

 

ini harus diterjemahkan dalam bahasa ekonomi politik. Diterjemahkan bahwa negara memiliki 

kewajiban dan tanggungjawab untuk melidungi warganya dari ancaman kelaparan, perbudakan, 

kolonialisme ekonomi. Karena itu, negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan 

terhadap setiap faktor-faktor ekonomi bangsa. Baik faktor produksi, distribusi maupun 

pemasarannya. Dalam rangka ini pula, mestinya politik luar negeri Indonesia lebih difokuskan. 

 

Mengingat demikian pentingnya persoalan pertahanan dan keamanan negara, dan demikian 

strategisnya fungsi dan peran diplomatik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, KAMMI menilai 

bahwa: 

1. Diperlukan kontekstualisasi makna “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia” dalam UUD 1945 dalam perspektif ekonomi politik, dan tidak 

sebatas perspektif pertahanan terirotial semata. 

2. Diperlukan reorientasi peran diplomatik dalam kerangka kebijakan politik luar negeri 

Indonesia yang bebas aktif, untuk lebih difokuskan kepada ranah ekonomi politik, ketimbang 

hanya sebatas diplomatik an-sich. 

3. Penterjemahan politik luar negeri yang bebas aktif dalam persepetif ekonomi politik, 

diharapkan lebih mendorong terjadinya hubungan people to people (P to P) dalam 

memperkuat hubungan Government to Government (G to G) yang selama ini telah berlangsung 

baik. 

4. Untuk memperkuat hubungan bilateral, maupun multilateral, serta mendorong kearah 

peningkatan hubungan people to people, penting bagi para diplomat Indonesia untuk terus-

menerus memperkuat pola niche diplomacy. Konsep niche diplomacy mengacu pada 

kemampuan negara (dan negara mitra) untuk mengidentifikasi secara mendalam 

kepentingan-kepentingan utamanya dalam hubungannya dengan negara lain. Niche 

diplomacy, ditunjukkan dengan adanya kesamaan karakter dan fokus hubungan bilateral 

kedua negara. Karakter merujuk pada kesamaan nilai, kepentingan dan kebutuhan strategis 

sedangkan fokus bermakna sebagai lingkungan ekternal terdekat dari kedua negara yang 

bermitra. 

5. Menugaskan kepada PP KAMMI untuk mengkaji makna dari amanat UUD 1945 untuk 

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia”, dalam 

perspektif ekonomi politik sebagai konsekuensi atas amanat UUD 1945 untuk “ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

 

 

REKOMENDASI INTERNAL 
 

 

Memperhatikan kondisi internal KAMMI, kita patut prihatin dengan semakin berkurangnya daya saing 

organisasi. Namun bukan berarti bahwa kesempatan untuk melakukan pembenahan-pembenahan 

telah tertutup sama sekali. Karena itu, Muktamar VII merekomendasikan upaya-upaya perbaikan 

internal organisasi dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Letak persoalan yang paling penting dihadapi oleh KAMMI berasal dari kader-kader KAMMI 

sendiri. Dewasa ini, terlihat bahwa kader-kader KAMMI terutama yang aktif di kepengurusan, 

semakin tidak antusias mengembangkan kualitas individunya. 

2. Militansi dan loyalitas kader yang menurun, karena tidak didukung oleh daya nalar dan skill 

yang kuat, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh isu-isu dari luar—bahkan sebagian 

berasal dari “dalam”. Tentu tidak semua isu yang datang dari luar harus ditepis, tapi 

setidaknya, respons atas sebuah isu hendaknya mampu dikritisi secara intelektual sebelum 

diberi apresiasi. 



 

 

 

3. Komposisi kepengurusan di seluruh tingkatan terlalu banyak, sehingga ketua umum di seluruh 

tingkatan, tidak memiliki waktu yang cukup untuk organisasi, tapi habis untuk mengurus 

“masalah dalam negeri” pengurus. Dan lain-lain masalah yang perlu diantisipasi secepatnya. 

4. Implikasi dari semuanya adalah, belum membaiknya citra organisasi di mata anggota, maupun 

di kalangan stakeholders KAMMI. 

 

Untuk itu Muktamar VII KAMMI di Banda Aceh merekomendasikan agar: 

1. Proses rekruitmen pengurus diperketat dengan memperhatikan track record anggota yang 

akan diangkat sebagai pengurus, berbasis kompetensi dan kapasitas. 

2. Memberikan kesempatan kepada Ketua Umum PP KAMMI terpilih untuk menyusun 

kepengurusan bersama Mide Formatur Muktamar VII dengan ketentuan maksimal 40  orang 

anggota Pengurus Pusat, yang di dalamnya ada representasi minimal 30 persen akhwat. 

Keseluruhan dari jumlah kepengurusan merepresentasikan seluruh provinsi di Indonesia. 

Dalam penyusunannya, tetap mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

KAMMI. 

3. Merekomendasikan kepada Pengurus Pusat KAMMI untuk menyediakan sekretariat 

permanen bagi sentra aktivitas PP KAMMI. Muktamar VII KAMMI memberikan keluasan 

kepada PP KAMMI untuk mencari tempat baru yang representatif. 

4. Merekomendasikan pembentukan Komisi Konstitusi dan Sistem Organisasi (K2SO), sebagai 

lembaga yang akan menjadi rujukan atas tafsir konstitusi. Lembaga ini diutamakan berisi 

kader KAMMI yang memiliki latar belakang pendidikan Hukum. Pembentukan K2SO maksimal 

60 hari setelah Muktamar ditutup.  

5. Merapikan manajemen keuangan organisasi dalam bentuk audit oleh pihak eksternal selama 

satu periode kepengurusan ke depan. Audit akan memudahkan proses fundrising KAMMI ke 

depan sehingga mengurangi ketergantungan KAMMI terhadap “dana-dana” politik yang 

mengikat dan memenjara. 

6. PP KAMMI menciptakan mars KAMMI yang baru dan Hymne KAMMI. Mars akan ditetapkan 

dalam Muktamar sementara Hymne dalam Mukernas terdekat. 

 

III. Penutup 
Demikian rekomendasi Muktamar VII KAMMI di Banda Aceh dibuat untuk dilaksanakan secara 

bertanggungjawab, semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai seluruh aktivitas kita semua. 

 


