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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 
 

Sebagai organisasi kader (harokatu tajnid) dan organisasi pergerakan 

(harokatul „amal), KAMMI menggunakan pendekatan sistematik dalam 

keseluruhan proses pengkaderannya. Semua bentuk aktivitas / kegiatan 

pengkaderan disusun  dengan semangat integralistik untuk mengupayakan 

lahirnya kader – kader berkualitas yang mampu mewujudkan tujuan 

organisasi. 

Risalah Manhaj Kaderisasi KAMMI yang dihasilkan dalam lokakarya 

kaderisasi adalah landasan teoritis dan filosofis munculnya orientasi 

kaderisasi Muslim Negarawan yang masih global untuk diaplikasikan. Agar 

tidak menimbukan variasi pemahaman yang cukup besar dikalangan kader 

terutama para pengelola pengkaderan KAMMI maka perlu disusun sebuah 

buku yang menjadi pedoman dalam pengelolan pengkaderan KAMMI secara 

nasional sehingga diharapkan dapat menghasilkan kader yang memiliki 

karakter Muslim Negarawan sebagaimana orientasi dasarnya. 

Pedoman pengelolan pengkaderan nasional dalam rangka melahirkan 

Muslim Negarawan itulah yang kami susun dan kami beri nama dengan  

MANHAJ KADERISASI KAMMI.  
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BAB II. 

DESAIN UMUM KADERISASI KAMMI 

Manhaj Kaderisasi KAMMI di perlukan demi terwujudnya proses 

pengembangan kopetensi kader-kader gerakan dakwah KAMMI untuk 

meninngkatkan kemampuan dalam mempersiapkan serta membina 

mahasiswa sehingga pasca mereka menjadi mahasiswa mereka mampu 

menjadi batu bata dakwah yang kokoh dengan basis penegakan nilai-nilai 

Islam di lingkungan masyarakat madani/civil society 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAHASISWA 

 

KAMMI 

 

Pasca KAMPUS & 
KAMMI 

 

Eksekutif Legislatif Yudikatif Swasta 

1. Presiden 

2. Menteri 

3. Gubernur 

4. Bupati/Walikota 

5. PNS Pusat 

6. PNS Daerah 

7. Camat 

8. Lurah 

9. RW 

10. RT 

11. Dll 

1. Angt MPR/DPR 

2. Staff Ahli DPR 

3. Angt DPRD 

4. Staff Ahli DPRD 

5. Dll 

1. Jaksa 

2. Dll 
1. Pengusaha 

2. Pegawai Swasta 

3. Dll 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

BAB III.  

JENJANG ANGGOTA 

Pada bab ini menjelaskan tentang tiga jenjang keanggotaan KAMMI dari 

aspek definisi,karakter dan tujuan 

A. Anggota Biasa (AB) 1 

1. Definisi 

AB 1 adalah kader KAMMI yang memiliki syakhsiyah Islamiyah 

(Kepribadian Islam) ,  dan memiliki kesiapan serta kesediaan untuk 

bergerak di tengah – tengah masyarakat guna merealisasikan, 

mengeksekusi tugas-tugas dakwah yang telah digariskan KAMMI.  

2. Karakter 

Membangkitkan rasa kebutuhan kader kepada Islam,juga kepada 

pelaksanaan adab-adab dan hukum-hukumnya serta rasa cinta untuk 

hidup dibawah naungan Islam 

3. Tujuan 

a. Mewujudkan kader yang memahami dan menginternalisasi tauhid: 

prinsip dan konsekuensinya (K, A) 

b. Mewujudkan kader yang memahami aspek-aspek wawasan islam 

dasar (K) 

c. Mewujudkan kader yang memiliki sifat, akhlak dan kepribadian Islam 

dasar (A) 

d. Mewujudkan kader yang memahami sejarah, manhaj perjuangan dan 

mekanisme keorganisasian KAMMI(K) 

e. Mewujudkan kader yang memiliki tradisi belajar dan membaca (P) 

f. Mewujudkan kader yang peka terhadap realitas sosial politik sekitar 

(K, A) 
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g. Mewujudkan kader yang memiliki kemampuan dasar keorganisasian 

(P) 

h. Mewujudkan kader yang mampu melibatkan diri dalam beragam 

aktivitas dakwah dan pergerakan (A,P) 

i. Mewujudkan kader yang memahami sejarah dan potensi Indonesia 

(P)  

j. Mewujudkan kader yang memiliki kemampuan mengelola isu melalui 

kecakapan diplomasi dan manajemen aksi. 

k. Mewujudkan kader memahami sejarah dan filosofi gerakan KAMMI 

 

B. Anggota Biasa (AB) 2 

1. Definisi 

AB 2 adalah Aktivis yang memiliki syakhsiyah da‟iyah 

Muharikah(Kepribadian Dai yang Mampu Menjadi Penggerak) , mampu 

menjadi teladan ditengah masyarakat, menjadi teladan bagi gerakan 

mahasiswa, mengislamisasikan ilmu pengetahuan pada bidangnya dan 

memelopori penerapan solusi Islam terhadap berbagai segi kehidupan 

manusia.  

2. Karakter 

a. Merasakan urgensi amal jama‟i 

b. Merasakan urgensi rela berkorban  demi Islam 

c. Merasakan kemestian bergabung kepada sebuah gerakan dakwah 

Islam untuk menegakkan keadilan 

3. Tujuan  

a. Mewujudkan kader yang memiliki fikrah (perspektif) islami yang 

peka dengan realitas Islam dan kaum muslimin (K,A) 
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b. Mewujudkan kader yang memiliki karakter pendidik (murabi), 

reformis (muslih) dan penggerak (muharrik) dan mampu 

menunaikannya (K,A,P) 

c. Mewujudkan kader yang memahami esensi berjama‟ah dan bekerja 

dalam amal jama‟i (K,A,P) 

d. Mewujudkan kader yang memahami citra dan jatidiri sebagai kader 

dakwah dan membangun kompetensi tarbiyah dzatiyah (K,A) 

e. Mewujudkan kader yang memahami aspek ilmu alat wawasan 

keislaman (bahasa arab) (K) 

f. Mewujudkan kader yang memahami ragam pemikiran (mahdzab, 

aliran dan pergerakan) keislaman (K) 

g. Mewujudkan kader yang memiliki kompetensi kepemimpinan dan 

manajerial (P) 

h. Mewujudkan kader yang memiliki tradisi ilmiah: membaca, 

menganalisa, menulis dan berdialektika (K,A,P) 

i. Mewujudkan kader yang memiliki ketrampilan dan kompetensi khas 

baik dalam disiplin ilmunya maupun alam ragam kompetensi lain 

(K,P) 

j. Mewujudkan kader yang memahami aspek-aspek pembentukan 

negara (P) Mewujudkan kader yang memiliki skill teknis 

membangun diplomasi dan jaringan 

k. Mewujudkan kader yang memahami urgensi rekayasa sosial 

l. Mewujudkan kader memahami paradigma gerakan KAMMI 

 

C. Anggota Biasa (AB) 3 

1. Definisi  

AB 3 adalah Aktivis yang memiliki syakhsiyah qiyadiyah siyasiyah 

(Kepribadian Pemimpin Yang Mampu Mengambil Kebijakan), memiliki 
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kualifikasi keilmuan yang sesuai bidangnya,pemimpin gerakan yang 

menentukan arah gerak dakwah KAMMI, berdasarkan situasi dan 

kondisi yang berkembang. 

2. Karakter 

a. Menanamkan urgensi rela berkorban dengan waktu dan harta 

b..Melaksanakan kerja-kerja yang dibebankan kepadanya dalam lingkup 

berjamaah 

c. Berinteraksi secara aktif dengan manhaj dalam berbagai sisinya. 

3. Tujuan  

1. Mewujudkan kader yang memiliki wawasan, kompetensi, integritas 

dan moralitas diri sebagai pemimpin muslim (K,A,P) 

2. Mewujudkan kader yang memahami ruh pergerakan KAMMI dan 

memiliki komitmen tinggi terhadap manhaj perjuangan KAMMI (K,A) 

3. Mewujudkan kader yang mampu serta bersemangat 

mengaktualisasikan kemampuan konsepsional diri dalam masyarakat 

(K,P) 

4. Mewujudkan kader yang mampu menerapkan ketrampilan dan 

kompetensi khasnya pada kaderisasi KAMMI dan masyarakat (K,P) 

5. Mewujudkan kader yang mampu melakukan evaluasi, reformasi dan 

revitalisasi konsep dan strategi gerakan berdasarkan pemahaman 

kuat terhadap prinsip Islam dan realitas masyarakat (K,P)  

6. Mewujudkan kader yang mampu memahami konsep pengaturan 

negara Indonesia 

7. Mewujudkan kader yang memiliki skill teknis merancang gerakan 
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BAB IV.  

KOMPONEN PENGKADERAN 

 

A. Peserta Pengkaderan 

Peserta Pengkaderan adalah seseorang yang direkrut untuk mengikuti 

proses pengkaderan di KAMMI sesuai dengan jenjang keanggotaannya. 

1. Klasifikasi 

    Mengingat pengkaderan di KAMMI merupakan proses yang 

berkesinambungan maka setiap peserta pengkaderan diklasifikasikan ke 

dalam jenjang keanggotaan sebagai berikut 

a. Anggota Biasa (AB) 1 

b. Anggota Biasa (AB) 2 

c. Angota Biasa (AB) 3 

 

2. Rekrutmen 

a. Rekrutmen Fardi 

Rekrutment Fardi adalah rekrutmen yang dilakukan atas inisiatif 

pribadi atau atas rekomendasi dari halaqoh atau tim kaderisasi 

komisariat. 

b. Rekrutment Jama‟i (Pra DM) 

Rekrutment Jama‟i (Pra DM) adalah rekrutmen yang dilakukan oleh 

komisariat. 

 

1) PRA DAUROH MARHALAH 1 
 

    Sebagai konsekuensi dari ditetapkanya organisasi KAMMI sebagai    

organisasi kader (harokatu tajnid) dan organisasi pergerakan 

(harokatul „amal) maka aspek  kualitas kader menjadi fokus 
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perhatian dalam proses pengkaderan KAMMI. hal ini dilakukan 

guna menjamin terbentuknya output yang berkualitas 

sebagaimana diisyaratkan dalam tujuan organisasi. Maka selain 

kualitas proses pengkaderan itu sendiri, kualitas input calon  kader 

menjadi faktor penentu yang tidak kalah pentingnya. 

 

    Oleh karena itu rekrutmen kader merupakan upaya aktif dan 

terencana  sebagai ikhtiar untuk memperoleh input calon kader 

yang berkualitas bagi proses pengkaderan KAMMI dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

 

    Rekrutmen kader yang lebih memperhatikan aspek pengadaan 

kader yang berkualitas (tanpa mengabaikan aspek kuantitas) 

mengharuskan adanya kriteria rekrutmen. Kriteria rekrutmen ini 

mencakup kriteria sumber – sumber kader dan kriteria kualitas 

calon kader. 

 

    Sesuai dengan statusnya sebagai organisasi kemasyarakatan 

dalam ruang lingkup kemahasiswaan, maka yang menjadi  

sumber-sumber kader KAMMI adalah mahasiswa muslim 

Indonesia yang terdaftar pada Perguruan Tinggi di seluruh 

Indonesia maupun luar negeri dan orang-orang yang secara 

khusus ditetapkan oleh pengurus KAMMI pusat atau pengurus 

KAMMI daerah. 

 

    Kualitas calon kader yang diprioritaskan  ditentukan  oleh kriteria 

tertentu dengan memperhatikan  integritas pribadi dan ke-Islam-an  

calon kader, potensi dasar akademik, potensi berprestasi, potensi 
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dasar kepemimpinan  serta kesediaan  melakukan peningkatan 

kualitas diri  (tarbiyah) secara  terus menerus. 

2) Metode dan Pendekatan Rekrutmen 
 
    Merupakan cara atau pola yang ditempuh untuk melakukan  

pendekatan kepada calon-calon anggota agar mereka  mengenal 

dan  tertarik menjadi kader KAMMI. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka pendekatan rekruitmen  dilakukan dengan  dua 

kelompok sasaran. 

 
a) Tingkat  Pra Perguruan Tinggi 

 

         Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan  sedini 

mungkin  keberadaan KAMMI ditengah-tengah masyarakat 

khususnya masyarakat akademik ditingkat pra perguruan tinggi 

atau pelajar tingkat menengah atas (SMU, SMK, Madrasah 

Aliyah, sekolah kedinasan maupun pesantren). Tujuan 

pendekatan ini adalah agar  terbentuk opini awal yang positif  

dikalangan pelajar, guru dan orang tua siswa terhadap KAMMI. 

Opini yang positif ditengah – tengah civitas akademika sekolah 

menengah atas diharapkan dapat membentuk rasa simpati  dan 

minat untuk bergabung dengan KAMMI setelah para pelajar 

masuk perguruan tinggi. 

 
        Pendekatan rekrutmen dapat dilakukan dengan  pendekatan 

aktivitas (activity approach)  dimana siswa  dilibatkan  seluas-

luasnya  pada sebuah aktivitas yang diselenggarakan oleh 

KAMMI. Bentuk pendekatan ini bisa dilakukan  lewat 

fungsionalisasi  program dan perangkat organisasi KAMMI  

secara efektif  dan efisien. Misalnya dengan melaksanakan 
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kegiatan bersama Jambore Pelajar Islam antara KAMMI, 

Pramuka, Pecinta Alam Sekolah dan Rohis SMA atau 

melaksanakan Kampanye Anti Narkoba antara OSIS dan 

KAMMI.  

 
        Disamping melalui pendekatan aktivitas, pendekatan dapat juga 

dilakukan melalui  pendekatan personal ( personal approach). 

Pendekatan personal didahului dengan membina hubungan 

yang baik dengan para pelajar kemudian dapat juga dilanjutkan 

dengan melakukan pembinaan  keislaman maupun 

keterampilan kepada mereka. 

 
b) Tingkat Perguruan Tinggi (Komisariat /Non Komisariat) 

   
Pendekatan rekrutmen ini dimaksudkan  untuk membangun  

persepsi yang benar dan utuh dikalangan mahasiswa  terhadap 

keberadaan organisasi KAMMI sebagai mitra perguruan tinggi 

baik Perguruan Tinggi  Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS), Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), Institut maupun 

sekolah kedinasan didalam mencetak kader-kader bangsa. 

 
Pendekatan ini  dapat dilakukan melalui aktivitas  dan 

pendekatan perorangan dengan konsekwensi  pendekatan 

fungsional kader KAMMI  yang berhubungan dengan  basis 

calon anggota KAMMI. Selain itu dapat pula melalui sosialisasi 

dan pengkondisian calon anggota   secara  formal  yakni melalui 

kegiatan Pra Dauroh Marhalah (Pra DM) I. 

 
Kegiatan Pra DM diarahkan kepada pengenalan dan penjelasan 

mengenai KAMMI baik itu mengenai sejarah, visi, misi, prinsip 
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dan paradigma gerakan serta hal-hal lain yang bersifat ke-

KAMMI-an maupun mengenai kader – kader KAMMI baik itu 

mengenai prestasi para kader KAMMI, aktivitas umum 

keseharianya dan lain – lain yang mampu membangun 

perasaan simpati dan keinginan untuk menjadi bagian dari 

KAMMI.  

 
Bentuk kegiatan Pra DM bisa di isi dengan Pameran foto, 

pemutaran film, rujak party, ice cream party, Testimoni alumni 

dan pejabat kampus, dan lain – lain. Materi yang dapat disajikan 

dalam Pra DM yaitu: 

 

a. Sejarah kelahiran KAMMI 

b. Visi, misi dan prinsip gerakan KAMMI 

c. Pengenalan struktur dan kepengurusan KAMMI 

d. Proses pengkaderan KAMMI 

 
Metode dan pendekatan rekrutmen seperti tersebut di atas  

diharapkan akan mampu membangun rasa simpati dan hasrat 

untuk mengembangkan  seluruh potensi dirinya lewat pelibatan 

diri pada proses pengkaderan KAMMI secara terus menerus. 

 
c. Rekrutment AB 1  

Adapun rekrutmen peserta pengkaderan untuk AB 1 adalah peserta 

yang telah mengikuti Pra Daurah Marhalah 1. 

 
d. Rekrutment AB2 s.d AB3 

Adapun rekrutmen peserta pengkaderan untuk jenjang keanggotaan 

AB2 dan AB3 melalui mekanisme sertifikasi dan akreditasi. 
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e. Rekrutment AB 2 Khusus  

Adapun rekrutmen peserta pengkaderan untuk jenjang keanggotaan 

AB2 khusus adalah peserta dari luar kader AB 1 KAMMI yang 

memilliki kapasitas sama dengan AB 1 KAMMI yang diproses untuk 

mengikuti DM 2.  

Adapun syarat rekrutment AB 2 Khusus, adalah sebagai berikut  

1) Calon peserta adalah salah satu pimpinan lembaga intra kampus  

2) Telah mengikuti proses pengkaderan yang ada di kampus  

3) Mendapatkan rekomendasi dari murabi/tentor  

4) Mengikuti matrikulasi ke KAMMI an (yang diadakan oleh KAMMI 

daerah terkait).  

    Berikut materi matrikulasi ke KAMMI an 

a) Sejarah dan filosofi gerakan KAMMI 

b) Pengenalan struktur dan kepengurusan KAMMI 

c) Proses pengkaderan KAMMI 

 
B. Pengelola Pengkaderan 

Pengelola adalah institusi yang berwenang dalam perencanaan, 

pengorganisasian, dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi sesuai 

dengan ruang lingkup tanggung jawabnya. 

1. Pengelola pengkaderan untuk AB1  

    adalah tim kaderisasi komisariat (terdiri dari AB2) atau   orang yang di 

tunjuk dan di tetapkan melalui SK oleh tim kaderisasi komisariat. 

2. Pengelola pengkaderan untuk AB2  

    adalah tim kaderisasi KAMMI daerah (terdiri dari AB3) atau orang yang di 

tunjuk dan di tetapkan melalui SK oleh tim kaderisasi KAMMI daerah. 
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3. Pengelola pengkaderan untuk AB3  

    adalah tim kaderisasi KAMMI Daerah/wilayah (terdiri dari AB3 yang telah 

berusia min 1 th status keanggotaan AB3 nya) atau orang yang di tunjuk 

dan di tetapkan melalui SK oleh tim kaderisasi   KAMMI daerah/wilayah. 

 
Tabel 1 Pengelola Pengkaderan. 

Pengelola Jenjang Keanggotaan 

Tim Kaderisasi Komisariat  AB1 

Tim Kaderisasi KAMMI Daerah  AB2 

Tim Kaderisasi KAMMI Daerah/Wilayah  AB3 

 
4. Tugas Umum Pengelola 

a. Memetakan potensi pengkaderan. Yaitu menghitung kekuatan personil 

dan kekuatan internal maupun eksternal dalam potensi pencapaian 

tujuan pengkaderan. 

b. Merencanakan program pengkaderan. Yaitu mengagendakan program 

yang didasarkan pada manhaj 1427 H dalam kurun waktu tertentu. 

c.  Mengorganisasi aktivitas pengkaderan. Yaitu menyelenggarakan, 

menata,mengontrol dan mengevaluasi implementasi pencapaian 

program pengkaderan  

 
C. Pelaksana Pengkaderan 

1. Strategi Pelaksanaan Program Pengkaderan 

Tim kaderisasi KAMMI memberikan kebijakan global dalam penerapan 

pelaksanaan pengkaderan, strategi peaksanaan dalam pelaksanaan 

pengkaderan yaitu 

a. Untuk menghasilkan kader yang sesuai dengan manhaj,dibutuhkan 

bimbingan intensif oleh pemandu (Murabbi), strategi ini khususnya 
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untuk pencapaian aspek spritual,dokrin kebenaran dan bimbingan 

praktis untuk bramal Islam serta memberikan panduan dalam 

program mandiri dan penugasan 

b. Mengarahkan kader untuk mengikuti berbagai program 

daurah/training baik yang diadakan oleh lembaga dakwah ataupun 

lembaga lain 

c. Mengarahkan kader untuk mengikuti kajian ke Islaman secara intensif 

d. Mengarahkan kader untuk terlibat aktif di lembaga kampus atau non 

kampus    

2. Pelaksana dan Jenjang 

a. Pelaksana pengkaderan untuk jenjang AB1  

    adalah AB2 yang telah lulus daurah pemandu KAMMI tingkat I/tokoh 

masyarakat yang ditunjukan oleh tim kaderisasi komisariat,  

b. Pelaksana pengkaderan untuk jenjang AB2  

    adalah AB3 yang telah lulus daurah pemandu KAMMI tingkat II/tokoh 

masyarakat yang ditunjukan oleh tim kaderisasi KAMMI daerah,  

c. Pelaksana pengkaderan untuk jenjang AB3  

    adalah AB3 yang telah bersatus keanggotaan min 1 th yang telah 

lulus daurah pemandu KAMMI tingkat III/tokoh masyarakat yang 

ditunjukan oleh tim kaderisasi KAMMI daerah/wilayah 

 

Tabel 2 Pelaksana Pengkaderan 

Jenjang Pelaksana 

AB1 AB2 yang telah lulus daurah pemandu 

KAMMI tingkat I/tokoh masyarakat yang 

ditunjukan oleh tim kaderisasi 

komisariat 
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AB2 AB3 yang telah lulus daurah pemandu 

KAMMI tingkat II/tokoh masyarakat 

yang ditunjukan oleh tim kaderisasi 

KAMMI daerah 

AB3 AB3 yang telah bersatus keanggotaan 

min 1 th yang telah lulus daurah 

pemandu KAMMI tingkat III/tokoh 

masyarakat yang ditunjukan oleh tim 

kaderisasi KAMMI daerah /wilayah 

 
3. Pemandu (Murabbi) 

Pemandu (Murabbi) adalah pelaksana penerapan manhaj kaderisasi 

KAMMI pada anggota,untuk mendapatkan kinerja optimal maka para 

pemandu (murabbi) harus mendapatkan sejumlah pelatihan,kurikulum 

pelatihan pemandu (murabbi) ditetapkan oleh departemen kaderisasi. 

jenjang pemandu (murabbi) minimal harus satu jenjang di atas yang di 

kader (mutarabbi). 

a. Pemandu (Murabbi) AB1 

1) Lulus DM 2 serta menguasai materi-materi jenjang AB1 

2) Mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf arab 

3) Tidak terbata-bata dalam membaca Al Quran 

4) Memiliki kemampuan mengorganisir halaqah AB1 

5) Mempunyai kemapuan merespon dan menyelesaikan masalah 

6) Mempunyai kemampuan menyampaikan ide dan pengetahuannya 

kepada orang lain 

7) Memiliki akhlaq Islami 

8) Lulus daurah pemandu KAMMI tingkat I 

b. Pemandu (Murabbi ) AB 2 

1) Lulus DM 3 serta menguasai materi-materi jenjang AB2 

2) Mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf arab 
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3) Mempunyai kemapuan membaca Al Quran sesuai kaidah tajwid 

4) Memiliki kemampuan mengorganisir halaqah AB2 

5) Mempunyai kemapuan merespon dan menyelesaikan masalah 

6) Mempunyai kemampuan menyampaikan ide dan pengetahuannya 

kepada orang lain 

7) Memiliki akhlaq Islami 

8) Lulus daurah pemandu KAMMI tingkat II 

 

c. Pemandu (Murabbi ) AB 3 

1) Berstatus AB3 min 1th serta menguasai materi-materi jenjang AB3 

2) Memiliki syakhsiyah Islamiyah dan syakhsiyah da‟iyah 

3) Mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf arab 

4) Mempunyai kemapuan membaca Al Quran sesuai kaidah tajwid 

5) Memiliki kemampuan mengorganisir halaqah AB3 

6) Mempunyai kemapuan merespon dan menyelesaikan masalah 

7) Mempunyai kemampuan menyampaikan ide dan pengetahuannya 

kepada orang lain 

8) Memiliki akhlaq Islami 

9) Lulus daurah pemandu KAMMI tingkat III 

 

4. Tugas Pemandu 

a. Memimpin pertemuan 

b. Mengambil keputusan dalam musyawarah halaqoh 

c. Menasehati dan menegur anggota 

d. Mempertimbangkan berbagai tuntutan,permintaan anggota 

e. Menyampaikan laporan aktivitas halaqoh 

f. Mengawasi dan mengkoordinir penghimpunan dan penyauran infak 

anggota 
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g. Menghidupkan suasana bi-ah ruhiyah ta‟abudiyah,imiyah fikriyah dan 

da‟awiyah harakiyah 

h. Membangun kinerja halaqoh yang solid,sehat,dinamis,produktif dan 

penuh ukhuwah 

i. Memahami dan menguasai kondisi anggota,meningkatkan potensi 

dan mecarikan solusi masalah mereka 

j. Memperjuangkan hak serta aspirasi anggota  

k. Mengupayakan penuh atas terealisirnya berbagai kebijakan dan 

program-program KAMMI daam lingkup halaqoh 

 

5. Hak Pemandu 

a. Di dengar dan ditaati  

b. Mengajukan permintaan bantuan dan kemudahan dalam 

melaksanakan tugas 

c. Menentukan pilihan dan mengambil keputusan dalam musyawarah 

halaqoh 

d. Mengagkat dan menunjuk pelaksana program 

e. Memperoleh daurah dalam peningkatan kapasitas 

f. Mengajukan peserta pengkaderan untuk mengikuti sertifikasi dan 

akreditasi 

 

6. Instruktur (Trainer) 

Instruktur (trainer) adalah pelaksana penerapan manhaj kaderisasi 

KAMMI untuk sarana-sarana pengkaderan yang ditetapkan dalam 

bentuk training. Untuk implementasi program training, maka dibutuhkan 

peningkatan mutu Instruktur (trainer) dalam penerapan manhaj, maka di 

butuhkan TFT (Training For Trainer). Yaitu Pelatihan untuk menyiapkan 

Instruktur (trainer). 
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D. Proses/Alur Pengkaderan 

1. Alur Pemahaman 

Jika KAMMI ini diibaratkan sebuah rumah produksi dimana didalam 

sebuah rumah produksi bahan baku yang telah dipilih dan diukur mengalami 

sejumlah proses sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah 

baik dari sisi harga maupun dari sisi manfaat, maka KAMMI pun memiliki 

serangkaian proses yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi 

setiap bahan baku yang masuk kedalam KAMMI. 

Sebagaimana visi pengkaderan organisasinya yang berupaya untuk 

menghasilkan para muslim negarawan, maka KAMMI telah menyusun 

pengkaderanya sedemikian ruma sehingga dari pengkaderan inilah 

diharapkan para kader – kader KAMMI menjadi bagian dari solusi (part of 

solution) terhadap berbagai problematika yang terjadi ditengah – tengah 

bangsa dan bukan menjadi bagian dari masalah (part of problem). 

Jika didalam rumah produksi bahan bakunya berupa material, maka 

rumah produksi KAMMI menggunakan bahan baku berupa sumber daya 

manusia yang KAMMI namakan sebagai kader KAMMI. Jadi yang kami 

maksud dengan Kader KAMMI adalah anggota KAMMI yang mengikuti 

proses pengkaderan KAMMI. 

 Pengkaderan ialah usaha organisasi  yang dilaksanakan secara sadar 

dan sistematis, selaras dengan  pedoman (manhaj) kaderisasi nasional 

KAMMI, sehingga memungkinkan seorang kader KAMMI mencapai nilai – 

nilai dasar kader KAMMI yang ditetapkan melalui Indeks Jati Diri Kader 

(IJDK)  KAMMI. 

Karena pengkaderan merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan 

secara sadar dan sistmatis, maka pengkaderan didalam organisasi KAMMI 

bukanlah sebagai sebuah kewajiban melainkan sebagai sebuah kebutuhan. 

Karena pengkaderan merupakan sebuah kebutuhan, maka tanggung jawab 
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untuk menghasilkan kader – kader KAMMI yang memiliki kualifikasi sebagai 

Muslim Negarawan bukanlah menjadi tugas dan tanggung jawab bidang 

kaderisasi semata melainkan menjadi tugas bersama dari seluruh elemen 

organisasi dari tingkat komisariat hingga pusat dan dari level ketua hingga 

anggota, meskipun dalam pelaksanaanya secara fungsional terdapat dalam 

bidang kaderisasi. 

Hal ini dapat dipahami mengingat pengkaderan adalah mega proyek 

kelahiran kader – kader KAMMI sebagai pemimpin peradaban. Untuk lebih 

memahami proses pengkaderan KAMMI, dapat dilihat dalam alur 

pemahaman kaderisasi KAMMI sehingga menjadi bagian integral dari 

organisasi KAMMI 

Bagan Alur Pemahaman Kaderisasi KAMMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Ideologis 

Manhaj Perjuangan 

Gerakan 

Latar Belakang 

Historis – Sosiologis  

Visi & Misi KAMMI 

Paradigma Gerakan 

KAMMI 

Jati Diri Kader 

KAMMI 

Organisasi & 

Manajemen Gerakan 

Kaderisasi Gerakan 

1. AD/ART 
- Kredo Gerakan 
- Prinsip Gerakan 
- Karakter Gerakan 
- Unsur Gerakan 
2. GBHO 
3. Orientasi Gerakan 
4. Aturan2 organisasi 

1. Prinsip Gerakan 
2. Muatan Kaderisasi 
3. Aspek Kaderisasi 
4. Sarana Kaderisasi 
5. Pentahapan Kaderisasi 
6. Pola Kaderisasi 
7. Kurikulum Kaderisasi 
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Proses Pengkaderan KAMMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOMES 

KADER MANHAJ Syakhsiyah 

Islamiyah—AB 1 

MUSLIM 

NEGARAWAN 

Sakhsiyah Da’iyyah 

Muharikah—AB 2 

Sakhsiyah Qiyadiyah 

siyasiyah —AB 3 
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                                    SKEMA MANPOWER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II.3. ALUR PROSES PENGKADERAN 

 

II.3. ALUR PROSES PENGKADERAN 

 

2. Alur Pengkaderan 

Alur Proses Pengkaderan adalah rangkaian tahapan sarana 

pengkaderan yang harus dilalui oleh kader KAMMI sesuai dengan jenjang 

keanggotaanya yang dimulai dari Pra DM 1 hingga mendapatkan status AB3 

untuk kemudian terus berproses secara mandiri menjadi seorang Muslim 

Negarawan. 

Basis Operasional 

Basis Sosial 

AB 1 

AB 3 

AB 2 

DM 
1 

DM 
2 

DM 
3 

Sertifikasi 

Sertifikasi 

Sertifikasi 

Ideolog 

Aktivis 

Kepribadian Islami 

Basis Kebijakan 

Basis Penggerak 

Mahasiswa 

Mendukung 
Mencintai 
Simpatik 
Toleran 
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Alur proses pengkaderan KAMMI ditunjukkan dalam bagan berikut ini: 

 

 
 
 
 
 
 

 
Setiap kader harus melewati tahapan demi tahapan dalam upaya 

pencapaian IJDK secara berurutan. Komitmen dari seluruh kader untuk 

melewati berbagai tahapan yang telah disusun dalam manhaj ini, 

memudahkan KAMMI sebagai organisasi kader, mengontrol dan 

mengevaluasi perkembangan kondisi kadernya secara berkesinambungan. 

Komitmen dalam mengikuti berbagai tahapan pengkaderan juga 

dibutuhkan dalam upaya menjaga regenerasi kepemimpinan dan 

kesinambungan organisasi sehingga secara langsung menyelesaikan 

berbagai permasalahan krisis kepemimpinan dan kepengurusan dalam 

organisasi KAMMI yang disebabkan karena jenjang keanggotanya tidak 

memenuhi persyaratan jenjang keanggotaan yang telah ditetapkan dalam 

AD/ART KAMMI. 

Karena itulah, komitmen dalam melewati tahapan – tahapan 

pengkaderan harus menjadi kesadaran dan budaya dalam organisasi agar 

KAMMI tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kader yang tertata rapih 

dan beramal produktif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra 

DM 1 
DM 1 

MK 1 

SPL AB 1 

STATUS 

AB 1 

SERTIFIKASI  

IJDK AB 3 

 

AKREDI

TASI 

AB 1 

AKREDI

TASI 

 AB 1 

SERTIFIKASI  

IJDK AB 2 

 

DM 3 SPL 

AB 3 

SERTIFIKASI  

IJDK AB 1 

 

DM 2 

MK 2 

SPL 

AB 

2 

AKREDI

TASI  

AB 2 

AKREDI

TASI  

AB 2 

STATUS 

AB 2 
STATUS 

AB 3 
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3. Bidang Studi 

 

  DM I DM II DM III 

Bidang Studi Orientasi Studi 

Peserta di tahap ini mendapatkan 

materi-materi fondasi yang 

membentuk sistem keyakinan 

(ideologi) dan sistem berpikir Islami. 

Peserta di tahap kedua ini mendapat 

materi-materi teoritik yang 

memantik sistem analisa kader pada 

realitas yang dihadapi bangsa dan 

gerakannya, terutama pada realitas 

sosial politik kedaerahannya. 

Peserta di tahap akhir ini mendapat materi-

materi fondasi yang memperkuat basis 

kepemimpinannya secara terpadu, ideolgis, 

analitik, dan cerdas mengambil keputusan dan 

kebijakan gerakannya untuk melakukan 

transformasi gerakan dan bangsanya. 

     

Aqidah  Penguatan Dasar 

Keyakinan Ideologis 

1. Syahadatain Sebagai Titik 

Tolak Perubahan 

1. Konsep Ummah/masyarakat 

Islami 

1. Fiqh Tamkin wan Nashr (Fiqh Kejayaan 

dan Kemenangan) Islam 

2. Studi Kritis Pemikiran Tokoh-

Tokoh Pergerakan Islam 

Kontemporer  

2. Siyasah Syar’iyah (konsepsi 

kepemimpinan)  

Al-Islam Penguatan Dasar 

Pengetahuan Paradigmatis 

2. Syumuliyatul Islam  3. Studi Perbandingan Mazhab 

dan Pemikiran Dalam Islam 

3. Pilar-pilar Kebangkitan Umat (Peradaban) 

4. Konsepsi Ikhwanul Muslimin tentang 

Negara 

Problematika Pemantik sensitivitas 

social-politik keummatan 

dan keindonesiaan 

3. Problematika Umat 

Kontemporer 

4. Konsepsi Negara Perspektif al-

Qur’an dan As-Sunnah 

5. Studi Kritis Gerakan Konspirasi 

Internasional  

5. Membangun Peta Hidup 6. Studi Kritis system ketatanegaraan 

Indonesia 

Solusi 

Strategis 

Memantik kader berpikir 

strategis sebagai pelaku 

perubahan 

4. Islam, Pemuda dan Perubahan 

Sosial 

6. Rekayasa social 7. Menggagas format Indonesia masa depan 

7. Studi  Kepemimpinan Dalam 

Islam (Bercermin Kepada 

kepemimpinan Umar Bin 

Khattab dan Umar Bin Abdul 

Aziz)  

Ke-KAMMI-

an 

Mengenal Wadah 

Perjuangan: sejarah dan 

transformasi gerakannya 

5. Sejarah dan filosofi gerakan 

KAMMI 

8. Tafsir Paradigma Gerakan 

KAMMI 

8. Transformasi gerakan dan strategi 

pengembangan KAMMI 
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E. Implementasi Pengkaderan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.1. PENGELOLAAN ANGGOTA BIASA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

       

Definisi 

Tujuan 

Peserta 

Standar pelaksanaan 

Pengkondisian acara 

Evaluasi Hasil 

Pembelajaran 

Materi  

Satuan pelajaran (SAP) 

 

 

       

AB 1 DM 1 

Sarana & Proses Pembelajaran 
1. Madrasah KAMMI (MK) 1 

2. Penugasan 

   a. Mantuba 

   b. Silaturahmi Tokoh 

3. Mabit 

4. Kajian Tematik 

5. Daurah/Training 

   a. Training Dasar Organisasi  

   b. Training Pengembangan Diri 

   c. Traininng Jurnalistik  

   d. Daurah Quran 

6. Junior Champ I 

7. Pengkaryaan Kader 

 

AB 2 DM 2 

Sarana & Proses Pembelajaran 

1. Madrasah KAMMI (MK) 2 

2. Penugasan 

   a. Mantuba 

   b. Silaturahmi Tokoh 

3. Mabit 

4. Short Course Daerah   

(Mulazamatul Ulama) 

5. Daurah/Training 

   a. Daurah Ijtima’i  

   b. Daurah Siyasi 

   c. Daurah Kehumasan  

   d. Mukkayam Lughawi 

6. Junior Champ II 

7. Pengkaryaan Kader 

 

AB 3 DM 3 

Sarana & Proses Pembelajaran 

1. Madrasah KAMMI (MK) 3 

2. Penugasan 

   a. Mantuba 

   b. Silaturahmi Tokoh 

3. Mabit 

4. Short Course Nasional 

(Mulazamatul Ulama) 

5. Short Course Internasional 

6. Daurah/Training 

   a. Daurah Pasca Kampus 

   b. Daurah Kopetensi  

7. Senior Champ  

8. Pengkaryaan Kader 
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1. Pengelolaan Anggota Biasa (AB) I 

Pengelolaan anggota biasa 1 adalah proses pengkaderan guna 

tercapainya IJDK AB 1 oleh kader KAMMI. Pengelolaan AB 1 

diserahkan kepada bidang kaderisasi komisariat. 

 
IJDK AB 1 

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, khurofat dan 
kemungkaran. 

 Menjauhi dosa-dosa besar 

 Tidak megkafirkan 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 & tujuan dakwah Islamiyah.  

 Memahami karakteristik  da‟wah Rasulullah  pada tiap  
periodesasinya. 

 Memahami Filosofis Gerakan KAMMI sebagai 
harokatuttajnid (organisasi pergerakan) dan harokatul ‟amal 
(organisasi pergkaderan) 

  Intensitas keterlibatan  dalam     forum mentoring  KAMMI 
berjalan baik. 

 Mulai terlibat dalam aktivitas  dakwah kampus. 
 

Akhlaq   Menepati janji 

 Disiplin 

 Menutup aurat 

 Menjaga adab pergaulan: interaksi lawan jenis, ghadul 
bashar, tidak berikhtilat dg lawan jenis 

 Menghindari tempat dan perbuatan maksiat 

 Menghindari akhlak sayyiah: takabur, ghibah, hasad 

 Menghormati dan berbuat baik terhadap orangtua (birrul 
walidain) 
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 Menunaikan hak-hak ukhuwah 

 Menjauhi kesia-siaan 
 

Ibadah  Bersemangat dalam  mengerjakan sholat lima waktu 
secara berjama‟ah. 

 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 KeIslam-an  Memahami karakter agama Islam 

 Memahami siroh nabawiyah 

 Mengetahui „Ulumul Quran  

 Mengetahui fiqh ibadah 

 Mengetahui dasar politik islam 

 Mengetahui sejarah dan perkembangan islam di Indonesia  
 

Wawasan Ke-
Indonesia-an 
 
 

 Memahami sejarah Indonesia 

 Memahami potensi Indonesia (geopolitik, geoekonomi, 
geoculture, demografi) 

Kepakaran dan 
profesionalitas 

 Mengenal disiplin imu yang sedang digeluti 

 Mampu mengetahui potensi enterpreunership 

 menjauhi sumber penghasilan haram tidak menunda dalam 
melaksanakan hak orang lain 
 

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 aktifitas keorganisasian. 

 Aktif dalam aktifitas keorganisasian 

 Memahami dasar-dasar kepemimpinan 
 

Pengembangan diri  Memahami diri dan potensi pribadi 

 Menguasai ketrampilan dasar kehidupan 

 Rajin belajar ragam pengetahuan, kemampuan,dan 
ketrampilan 

 Memiliki tradisi menjaga kesehatan dan kekuatan fisik 
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DAUROH MARHALAH (DM) 1 

 

a. Definisi  

Dauroh marhalah 1 (DM 1)  yaitu dauroh yang diselenggarakan sebagai 

tahap awal menjadi anggota KAMMI yang juga merupakan sebagai tahap 

awal memasuki pengkaderan KAMMI dan berhak mendapatkan status 

sebagai AB1.  

 
b. Tujuan 
 
1) Membangkitkan kebanggaan berislam 

2) Memahamkan kader akan Islam sebagai minhajul hayah yang bersifat 

integral 

3) Memahamkan kader tentang peran dakwahnya sebagai mahasiswa 

4) Memantapkan pemahaman kader akan karakter gerakan KAMMI 

5) Menanamkan kesadaran kepada kader untuk mengikuti proses kaderisasi 

KAMMI secara berkelanjutan 

6) Memahamkan kader tentang kondisi umat Islam saat ini. 

 
c. Peserta 
 
1) Telah mengikuti Pra DM 

2) Bersungguh-sungguh untuk menjadi anggota KAMMI 

3) Siap untuk mengikuti pembinaan di KAMMI 

4) Memiliki perangai Islam dasar (sholat, puasa, zakat fitrah)  

5) Memiliki keinginan untuk berislam dengan baik 

 
d. Standar Pelaksanaan 
 

1) Pelaksanaan DM I di lakukan minimal enam bulan sekali.  

2) Penanggung Jawab dan Pelaksana DM1 adalah KAMMI komisariat  
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3) Pelaksanaan DM1 dapat dilakukan oleh KAMMI komisariat dan atau 

gabungan komisariat (Jarsat) 

4) Menginap selama  2 – 3 hari 

5) Metode yang dipakai yaitu ceramah, diskusi dan simulasi 

6) Suasana Pelatihan diarahkan sedemikian rupa dengan tetap mengacu 

pada kaidah syari‟ah dan tidak meninggalkan keseriusan dalam forum. 

7) Direkomendasikan lokasi jauh dari kampus (alam/desa) 

8) Setting kelas: berhijab, terpisah antara ikhwan dan akhwat, tidak saling 

berhadapan dan tanpa kursi. Ukuran ruang proporsional dengan jumlah 

peserta 

9) Perangkat pelaksana : SC, OC, instruktur 

 
e. Pengkondisian Acara 
 

Dikaitkan dengan penekanan materi-materi ruhiyah, ukhuwah, tsaqofah, 

kedisiplinan dan  keberanian dalam bentuk praktek. 

1) Ruhiyah 

a) Hafalan 

Peserta diberikan pembebanan hafalan beberapa ayat Al-Qur‟an pada 

saat briefing dan dicek sebelum pelantikan peserta. 

Catatan :  

Adanya penekanan harus hafal 

Adanya sanksi bagi yang tidak hafal 

OC dan SC juga harus hafal 

b) Tilawah 

Peserta dibebani tilawah ½ juz perhari selama acara berlangsung guna 

membiasakan bertilawah dalam kondisi apapun. 

c) Qiyamul Lail 

Qiyamul lail dilakukan secara berjama‟ah sebagai masa pengkondisian 

peserta. 
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2) Ukhuwah 

d) Diwajibkan mengenal  seluruh peserta. 

e) Bentuk ta‟aruf dikemas oleh panitia (SC/tim instruktur) 

3) Amal Jama‟i (Team Work) 

a) Pembentukan Team Work yang baik dapat dibuat dengan 

pembentukan kelompok dan tugas-tugas yang dibebankan kepada 

setiap kelompok.  

b) Kelompok disesuaikan dengan kebutuhan. 

4) Kedisiplinan 

a) Kedisiplinan harus diterapkan secara proporsional dengan tetap 

memperhatikan pembangunan kesadaran diri 

b) Pemberian sanksi bagi yang melanggar bukan dimaksudkan untuk 

melecehkan/menghina tetapi dilandasi dengan semangat mendidik. 

Misal : Labeling, Pembebanan tugas, dll 

5) Tsaqofah 

Peserta diminta berkomentar baik secara lisan maupun tulisan 

terhadap coretan/gambar yang berkaitan dengan permasalahan 

ummat yang dibuat oleh panitia dan diletakkan di tempat-tempat 

strategis. 

6) Keberanian 

a) Peserta dilatih keberaniannya dalam mengemukakan pendapat, 

mengambil keputusan dan bertindak secara manhaji. 

b) Panitia memfasilitasi peserta dengan pembentukan forum diskusi,  

kelompok diskusi, presentasi makalah dan lain – lain. 
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f. Materi 
 

1) Peserta di tahap ini mendapatkan materi – materi yang digunakan 

sebagai pondasi yang membentuk sistem keyakinan (idiologi) dan sistem 

berpikir Islami dalam cara pandang Harokah Islamiyah (Idiologisasi) 

2) Materi DM1 terdiri dari 5 materi wajib (Muatan Nasional)  dan  materi 

bebas (Muatan Lokal). 

3) Materi Wajib 

a) Syahadatain sebagai titik tolak perubahan 

b) Syumuliatul Islam 

c) Problematika umat kontemporer 

d) Pemuda dan perubahan social 

e) Sejarah dan filosofi gerakan KAMMI 

4) Materi Non wajib 

Materi Non Wajib adalah materi – materi yang disusun oleh 

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 

 
g. Evaluasi Hasil Pembelajaran  
 

Kelulusan peserta ditentukan oleh tim kaderisasi KAMDA berdasarkan syuro‟ 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1). Parameter Kehadiran 

a) Peserta dinyatakan lulus bila mengikuti minimal 5 materi wajib 

b) Peserta dinyatakan lulus bersyarat jika mengikuti minimal 4 materi dan 

dianggap lulus apabila peserta telah menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh tim kaderisasi KAMDA (materi Islam dan Aqidah 100% 

wajib diikuti) 
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c) Peserta dinyatakan tidak lulus apabila materi yang diikuti kurang dari 4 

materi. 

 

2). Parameter Pemahaman 

a) Hasil Pre Tes yang diadakan sebelum dauroh dimulai 

b) Hasil evaluasi per materi (sebelum/sesudah materi) 

c) Hasil Post Tes yang diadakan sesudah dauroh 

  

Catatan: Materi evaluasi (pre test, evaluasi per materi dan post test)  

disesuaikan oleh komisariat/kamda masing – masing dengan mengacu 

kepada kurikulum dauroh marhalah. 

 
Proses Pencapaian IJDK AB 1 
 

1. MADRASAH KAMMI 1 
 
a. Definisi  
 
Madrasah KAMMI 1 adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah 

mengikuti DM1, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas kader sesuai dengan IJDK KAMMI. MK diselesaikan 

minimal selama 8 bulan. 

 

b. Materi Madrasah KAMMI (MK) 1  
 

No Judul Pokok  Sesi Bidang Studi 

1 Ma'na 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 
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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 Tarbiah (Urgensi Kaderisasi) 1 Fikrul Islami 

35 Ghazwul Fikri 1 Fikrul Islami 

36 Ahwalul Muslimin (Kelemahan Muslimin Dewasa Ini) 1 Fikrul Islami 

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 Qur'an 1 Al-Qur'an 

46 An Nas 1 Al-Qur'an 

47 Al Falaq 1 Al-Qur'an 

48 Al Ikhlas 1 Al-Qur'an 

49 Al Kafirun 1 Al-Qur'an 



 

 

 

 

33 

 

 

 

 

50 Al Maa'un 1 Al-Qur'an 

51 Al 'Ashr 1 Al-Qur'an 

52 Al qariah 1 Al-Qur'an 

53 Al Zalzalah 1 Al-Qur'an 

54 Al Alaq 1 Al-Qur'an 

 
 

2. Penugasan 
 
a. MANTUBA (Manhaj Tugas Baca) 
 
1). Definisi  
 
Mantuba adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah mengikuti 

DM1, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas 

kader sesuai dengan IJDK KAMMI melalui membaca buku. Mantuba 

diselesaikan minimal selama 8 bulan. 

 
2). Buku Mantuba 
 

No Bidang Studi Judul Buku Penulis 

1 Aqidah  Aqidah Islamiyah Sayyid Qutub 

2 Fikrah dan manhaj Perjuangan  1. Manhaj Haroki Jilid 1 
2. Manhaj KAMMI 
3. Tafsir Fi Zhilalil Quran Juz 30 

(Surat 89-114) 

1. Muhammad Ghadban 
2. Tim Manhaj KAMMI 
3. Sayid Qutub 

3 Akhlaq  Madarijus Saihin Ibnu Qayyim Al Jauziyah 

4 Ibadah Ibadah Dalam Islam Yusuf Qardhawi 

5 Tsaqofah KeIslam-an Al Islam Said Hawa 

6 Wawasan Ke-Indonesia-an 1. UUD 1945 

2. Api Sejarah Indonesia Jilid 1 

1. Tim Visimedia 

2. 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 1. Membina Angkatan Mujahid 
2. KAMMI dan Pergulatan 

Reformasi 

1. Said Hawa 
2. Mahfudz Shidik 

10 Pengembangan diri Model Manusia Musllim Abad 21 Anis Matta 
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b. SILATURAHMI TOKOH 
 
1). Definisi  
 
Silaturahmi Tokoh adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah 

mengikuti DM1, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas kader sesuai dengan IJDK KAMMI melalui 

Silaturahmi Tokoh yang telah ditentukan oleh kaderisasi komisariat. 

Silaturahmi Tokoh dilakukan secara berkelompok sampai 8 bulan minimal 

sebulan satu kali. 

 
2). Muatan Silaturahmi Tokoh 
 
No Bidang Studi Frekuensi Pokok Bahasan 

1 Aqidah  1 Ber-Islam dengan Benar 

2 Fikrah dan manhaj Perjuangan  1 Dakwah Kampus 

3 Akhlaq  1 Etika Berinteraksi Ikhwan-
Akhwat 

4 Ibadah 1 Bagaimana Menjaga Aktivitas 
Yaumiyah 

5 Tsaqofah KeIslam-an 1 Sejarah dan Perkembangan 

Islam di Indonesia 

6 Wawasan Ke-Indonesia-an 1 Memahami Potensi Indonesia 

7 Kepakaran dan profesionalitas 1 Menjadi Berprestasi di 

Akademik dan di Organisasi 

8 Kemampuan sosial Politik 1 Dasar-dasar jurnalistik 

9 Pergerakan dan kepemimpinan 1 Kiat sukses menjadi 

pemimpin 

10 Pengembangan diri 1 Menjadi Manusia Unggul 

 
3. MABIT 
 
a. Definisi  
 
Mabit adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah mengikuti 

DM1, yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan ukhuwah kader 
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b. Materi Mabit 
 
No Judu Pokok Bahasan  Bidang Studi 

1 Birrul Walidain dan Silaturahmi Hadits 

2 Taubat dan Bahasan Tentang Taubat Tazkiyah 

3 Sabar Tazkiyah 
4 Menjauhi Tempat-Tempat Yang Haram Tazkiyah 
5 Tabarruj & Ikhtilath Tazkiyah 

 
c. Peserta 
 

Peserta program ini adalah kader KAMMI Komisariat yang direkrut untuk 

mengikuti proses pengkaderan sesuai dengan status keanggotaannya yakni 

anggota Biasa Ikhwan, (Bagi kader akhwat tidak ada mabit tetapi di gantikan 

dengan Jalsah ruhiyah yang waktu pelaksanaannya antara pagi dan sore 

hari/maksimal magrib) 

d. Standar Pelaksanaan 

1). Waktu dan Tempat 

a) Frekwensi MABIT sekurang-kurangnya 2 bulan sekali 

b) Menjaga dan memperhatikan kelayakan tempat dari aspek 

kenyamanan, jarak tempuh dan keamanan 

c) Dimulai dengan shalat isya‟ berjama‟ah dimasjid sekitar/ dilokasi 

MABIT. 

d) Kemudian dilanjutkan dengan mata acara Mabit hingga sekitar pukul 6 

pagi keesokan harinya. Bila memungkinkan atau hari libur, dapat 

dilanjutkan dengan olahraga bersama di lapangan terdekat. 

2). Susunan Acara Mabit 

a) Pembukaan 

b) Tilawah Al-Qur‟an 

c) Informasi dunia Islam 

d) Taujih/materi* MABIT 

e) Tidur 
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f) Qiyamul lail 

g) Istighfar dan Muhasabah** 

h) Shalat Shubuh dan dzikir ma‟tsurat 

i) penutup 

 
4. KAJIAN TEMATIK 
 
a. Definisi  
 
Kajian Tematik adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah 

mengikuti DM1, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas kader sesuai dengan IJDK KAMMI. Kajian Tematik 

dilakukan minimal satu bulan sekali berturut-turut selama  8 bulan. 

 
b. Materi Kajian Tematik  
 
No Judul Pokok Bahasan  Bidang Studi 

1 Beberapa Prinsip Fiqih Fiqih 

2 Ghirah Agama Aqidah 

3 Ilmu Tauhid Aqidah 

4 Wujud dan Sifat Allah Aqidah 

5 Hikmah di Utusnya Para Rasul  Aqidah 

 
 
5. DAURAH / TRAINING 
 
a. Training Dasar Organisasi 
 
1) Definisi 

 

Training Dasar Organisasi adalah suplemen yang diberikan kepada kader 

dalam rangka peningkatan pemahaman kader terhadap dasar organisasi. 

 
2). Tujuan  
 
a) Tujuan Umum 
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I. Agar para kader memperoleh pengetahuan dan kemudian memahami 

dasar-dasar keorganisasian secara umum 

II. Memberikan pengetahuan  mengenai dasar-dasar kepemimpinan . 

 
b) Tujuan Khusus 

 

I. Peserta dapat memeperolah gambaran pengelolaan organisasi yg efektif 

II. Sebagai sarana untuk melatih ketrampilan praktis organisasi 

 

c) Fokus  
 

Mengingat banyaknya training sejenis yang dilaksanakan oleh lembaga 

maupun organisasi lainnya, maka training organisasi ini lebih fokus pada 

keorganisasian KAMMI, sehingga diharapkan saat lulus dari training peserta 

lebih Memahami mengenai seluk beluk keorganisasian dalam KAMMI dan 

dapat manjalankan peranannya sebagai pengurus di tubuh  organisasi 

KAMMI dengan tidak mengalami banyak kesulitan dan lebih baik. 

  
3). Standar Pelaksanaan 
 

Training dilaksanakan oleh  komisariat yang mampu untuk melaksanakan 

sendiri atau gabungan komisariat.  

 

Waktu Pelaksanaan 

I. Training ini dilaksanakan menjelang akhir masa kader sebagai AB I. 

(Menjelang dilaksanakannya DM II). Dengan harapan training ini benar-

benar berfungsi sebagai bekal terjunnya kader dalam kepengurusan 

KAMMI setelah ia lulus DM II dan terlibat lebih aktif sebagai pengurus di 

komisariat. 

II. Training dilaksanakan selama dua hari satu malam
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4). Muatan Training 

NO MATERI TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS POKOK BAHASAN 
METODE 

PEMBELAJARAN 

1 TEAM BUILDING  Peserta mengetahui dan memahami definisi tim 

 Peserta mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pembentukan tim 

 Peserta mengetahui dan memahami bagaimana tim 

dapat berfungsi secara efektif 

 Peserta mengetahui peran pribadi dalam menunjang 

keberhasilan tim 

 

1. Definisi tim 

2. Pembentukkan tim 

3. Tim yang efektif 

4. Peran individu dalam keberhasilan 

tim 

1. Ceramah dan tanya 

jawab 

2. Diskusi kelompok 

3. Simulasi 

 

2 MANAJEMEN 

ORGANISASI 

 Peserta mengetahui dan memahami pengertian 

organisasi dan fungsinya 

 Peserta mengetahui dan memahami pengertian 

manajemen serta kedudukan dan fungsinya dalam 

organisasi 

 Peserta mengetahui dan memahami cara-cara 

pembentukkan organisasi 

 

1. Organisasi : pengertian dan 

fungsinya 

2. Manajemen : pengertian, kedudukan 

dan fungsinya dalam organisasi 

3. Cara-cara pembentukkan organisasi 

 

1. Ceramah dan tanya 

jawab 

2. Diskusi kelompok 

3. Simulasi 

 

3 MANAJEMEN 

RAPAT 

 

 Peserta mengetahui fungsi dan jenis-jenis rapat 

 Peserta mengetahui pentingnya perencanaan dalam 

rapat 

 Peserta mengetahui pokok-pokok rapat yang efektif 

 Peserta mengetahui bagaimana mengembangkan 

agenda rapat 

 Peserta mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam menata suatu rapat 

 Peserta mengetahui peranan pemimpin dalam suatu 

1. Fungsi dan jenis-jenis rapat 

2. Pentingnya perencanaan dalam rapat 

3. Pokok-pokok rapat yang efektif 

4. Mengembangkan agenda rapat 

5. Menata suatu rapat 

6. Kedudukan pemimpin rapat 

7. Mekanisme memimpin rapat yang 

efektif 

8. Merancang tanya jawab dalam rapat 

1. Ceramah dan tanya 

jawab 

2. Diskusi 

3. Simulasi 
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rapat 

 Peserta mengetahui bagaimana mekanisme 

memimpin rapat yang efektif 

 Peserta mengetahui bagaimana merancang tanya 

jawab dalam rapat 

 Peserta mengetahui bagaimana membuat laporan 

rapat 

 Peserta mengetahui hal-hal yang mendorong dan 

menghalangi kreativitas dalam rapat 

 Peserta mengetahui bagaimana mengevaluasi suatu 

rapat 

9. Membuat laporan rapat 

10. Pendorong dan penghalang 

kreativitas dalam rapat 

11. Mengevaluasi rapat 

4 MANAJEMEN 

WAKTU 

 Peserta mengetahui waktu dalam pendangan Islam 

 Peserta mengetahui bagaimana menggunakan waktu 

secara efektif dan efisien 

 Peserta mengetahui bagaimana mengorganisasikan 

diri sendiri dan orang lain dalam menggunakan 

waktu 

 

1. Waktu dalam pandangan Islam : 

Pengertian waktu, tabiat waktu, 

makna waktu, hal yang perlu diingat 

tentang waktu 

2. Bagaimana menggunakan waktu 

secara efektif dan efisien 

3. Bagaimana mengorganisasikan diri 

sendiri dan orang lain dalam 

menggunakan waktu 

1. Ceramah dan tanya 

jawab 

2. Diskusi 

 

 

 

5 MANAJEMEN 

KONFLIK 

 

 Peserta memahami pandangan Islam tentang konflik 

 Peserta mengetahui dan memahami dampak positif 

dan negatif suatu konflik terhadap organisasi 

 Peserta mengetahui bagaimana mengatasi dan 

menyelesaikan konflik 

 Peserta mengetahui bagaimana memanfaatkan 

konflik untuk pengembangan dan mendinamiskan 

kehidupan organiasasi 

1. Pandangan Islam tentang konflik 

2. Dampak konflik terhadap organisasi 

3. Bagaimana mengatasi dan 

menyelesaikan konflik Konflik dan 

pengembangan serta dinamisasi 

organisasi 

 

1. Ceramah dan tanya 

jawab 

2. Diskusi 

3. Simulasi 

 

6 MERANCANG  Peserta mengetahui prinsip-prinsip merancang 1. Prinsip-prinsip merancang program 1. Ceramah dan tanya 
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PROGRAM 

KERJA 

 

 

program kerja 

 Peserta mengetahui bagaimana menyusun program 

kerja dan sistematika yang baik 

 Peserta mengetahui bagaimana menyusun urutan 

kegiatan berdasarkan prioritas 

 Peserta mengetahui dan mengenal aspek-aspek 

administrasi dalam program kerja 

 Peserta mengetahui bagaimana merencanakan 

evaluasi program 

 

 

kerja 

2. Sistematika program kerja yang baik 

3. Prioritaskan yang harus 

diprioritaskan 

4. Aspek-aspek administrasi dalam 

program kerja 

5. Merencanakan evaluasi program 

jawab 

2. Diskusi 

3. Simulasi : merancang 

program kerja 

7 ANALISIS SWOT 

 

 Peserta mengetahui pengertian analisis SWOT 

 Peserta mengetahui tingkatan analisis 

 Peserta mengetahui langkah-langkah dalam analisis 

SWOT 

1. Analisis SWOT : pengertian 

2. Tingkatan analisis 

3. Langkah-langkah dalam melakukan 

analisis SWOT 

Ceramah dan tanya 

jawab 

Diskusi 

Simulasi 

 

8 TATA 

KEORGANISASI

AN KAMMI 

 Peserta mengetahui tata keorganisasian KAMMI 

 

1. AD/ART, GBHO 

2. Administrasi persuratan dan arsip 

3. struktur organisasi : MPO Pusat, 

Daerah, Komsat 

Ceramah dan tanya 

jawab 

Diskusi 

Simulasi 

 

9 TEKNIK 

PERSIDANGAN 

 Peserta mengetahui teknik dan anturan 

persidangan 

 

Aturan Persidangan Ceramah dan tanya 

jawab 

Diskusi 

Simulasi 
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b. Training Pengembangan Diri 
 
1). Definisi 
 

Training Pengembangan Diri adalah Suplemen dalam pembentukan skill dan   

kapasitas  kader AB I KAMMI. 

 
2). Tujuan 
 

a) Meningkatan kualitas kader dalam manajemen SDM 

b) Melatih kader hidup disiplin 

c) Membantu kader dalam pembentukan jati diri 

 
3). Materi  
 

No Materi Tujuan Pembelajaran  Metode Pembelajaran 

1 Mengenal Potensi Diri 

Kader memahami 
potensi dirinya serta 

dapat mengoptimalkan 
potensi dirinya 

Ceramah,Diskusi,Worksho

p,games 

2 Seven Habit (Stephen 
Covey's) 

3 Management Waktu 

4 Menjadi Pribadi Pembelajar 

5 Belajar Efektif 

6 Membaca Cepat 

 
 

c. Training Jurnalistik 
 
1). Definisi 
 

   Suplemen pembentukan kemampuan kehumasan kader AB I  KAMMI. 

 
2). Tujuan 
 

a) sebagai regenerasi dalam kemampuan bidang kehumasan 

b) Membuka pemahaman kader akan karakter dan positionong kehumasan 

(publikasi) dalam pergerakan   

c) Melatih kader terbiasa agar terbiasa menuangkan idenya dalam tulisan   

d) Melatih peserta agar dapat berkomunikasi dengan siapapun  
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e) Melatih kader agar dapat mengelola kegiatan publikasi yang efektif dan 

efisien  . 

3). Standar Pelaksanaan 
 

a) Diselenggarakan minimal 6 bulan sekali. 

b) Pelaksana dan penanggung jawab adalah KAMMI komisariat 

c) Perangkat yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan  

I. KAMMI komisariat menginformasikan ke KAMMI dearah perihal 

kegiatan training jurnalistik selambat-lambatnya satu bulan sebelum 

terlaksananya acara.  

II. KAMMI komisariat membuat publikasi yang dapat disebar di tiap 

komisariat. 

III. Pendaftaran Administratif , meliputi: 

i. Biodata dan photo (muatan terlampir), sasarannya mengetahui 

identitas calon peserta dan pemahaman keislaman serta 

pemahaman organisasi sebelumnya.  

ii. Lembar isian pre test, sasarannya mengetahui pemahaman 

tentang kehumasan/publikasi/jurnalistik dengan segala 

permasalahannya, sehingga dapat di ketahui kebutuhan 

pelatihan yang harus diberikan 

IV. Hasil Biodata, photo dan lembar isian pre test diserahkan ke panitia 

selambat-lambatnya 2 pekan sebelum kegiatan berlangsung. 

d). SOP (Standart operasional procedur)  

a) Acara berlangsung selama 24 jam (1 hari 1 malam) dengan ketentuan: 

i. Menjaga nilai syar‟i   

-Tempat duduk peserta ikhwan  dan akhwat terpisah (terhijab).  

- Diupayakan lokasi  penginapan  antara  peserta ikhwan dan  

  akhwat  terpisah. 

ii. Penyelenggaraan  dilakukan di dalam kota  
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II. Muatan materi  40% praktek, 60% materi. 

III. metode penyampaian materi diskusi, ceramah dan studi kasus 

IV Suasana yang harus dibangun selama acara adalah suasana 

pelatihan/training, tapi harus  mengacu   pada kaidah yang dibenarkan 

oleh   syari'at. 

4).Pengkondisian Acara 
 
a).  Ukhuwah 

I. Peserta diwajibkan  mengenal seluruh peserta dengan kemasan acara  

yang diatur oleh panitia. 

II. Ada pembentukan team work  dengan pembebanan tugas-tugas yang  

berfungsi membangun soliditas peserta. 

b) Kedisiplinan  

I. Membuat  nuansa indibath (kedisiplinan) kader  dengan pemberian 

tugas dan mekanisme sanksi mendidik .  

II. Mengefektifitas agenda acara. 

c) Keberanian 

I. Menstimulasi peserta agar dapat mengemukakan pendapat baik 

melalui labeling, door prise dan atau predikat peserta terbaik. 

II. Adanya  pemantapan keberanian saat materi berlangsung baik dalam 

hal mengemukakan  maupun pada sikap dan tindakan pada saat 

simulasi (praktek) 

d). Tsaqofah 

I. Memberikan ruang kebebasan ekspresi yang lapang  bagi  peserta untuk 

mengemukakan gagasan , solusi maupun  kritik dalam membedah  

permasalahan keummatan.Metode ini dapat dilakukan dengan bedah 

kasus, pemutaran film, peragaan gambar dan lain sebagainya. 

II.  Adanya evaluasi penyampaian pada tiap materi sebagai bentuk 

penjagaan subtansi materi baik  secara formal ( seperti lembar 
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evaluasi, pre test dan post test) maupun non formal ( evaluasi langsung 

disela- sela acara). 

5). Evaluasi Hasi Pembelajaran 

      Penilaian peserta ditentukan oleh tim kaderisasi & humas KAMMI 

komisariat berdasarkan  syuro' dengan ketentuan sebagai berikut: 

I. Lembar pre Test test yang telah diisi peserta di awal pelaksanaan 

acara. 

II. Peserta dinyatakan lulus bila mengikuti materi>75% 

III. Peserta dianggap lulus apabila telah menyelesaikan tugas yang 

diberikan   selama pelatihan berlangsung 

IV. Peserta dinyatakan tidak lulus apabila materi yang diikuti < 50% dan 

disarankan untuk mengikuti training jurnalistik kembali. 

V. Post Test yakni test akhir materi (isinya disesuaikan dengan materi) 

yang  bertujuan untuk melihat perkembangan pemahaman peserta. 

VI. Hasil post test tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi KAMMI 

komisariat dalam memilih pengurus selanjutnya (khususnya humas). 

 
6). Materi 
 

Materi  terdiri dari 4 materi wajib dan 2 materi suplement. 

Materi wajib: 

1. Dasar-dasar humas 

2. Penulisan berita dan Pendapat 

3. Komunikasi Efektif 

4. teknik publikasi 

Materi suplemen (sesuai kebutuhan di tiap komisariat): 

1. Layout Media (Page maker dan Office Publisher) 

2. Retorika  
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d. Dauroh Qur’an 
 
1). Definisi 
 

Dauraoh Qur‟an adalah suplemen dalam pembentukan Kader AB I yang cinta 

kepada Qur‟an  

2). Tujuan 

a). Tujuan Umum 

 

AB I Memahami bahwa fikroh KAMMI adalah Al Qur‟an.  

b).Tujuan Khusus 

I. AB I memiliki motivasi tinggi untuk gemar bertilawah (bersemangat untuk 

bisa). 

II. AB I memiliki motivasi untuk menjadikan AL Qur‟an sebagai kekayaan hati, 

sehingga rajin menghafal sesuai kemampuan. 

III. AB I termotivasi untuk selalu AL Qur‟an mainded dalam segala amalan. 

3) Standar Pelaksanaan 

a). Waktu 

Di tengah berlangsungnya Madrasah KAMMI.  Kurang lebih tiga atau 

empat bulan setelah berjalannya Madrasah Kammi. Berdasarkan asumsi 

bahwa Madrasah KAMMI berjalan dengan baik.  Sehingga timbul 

kebutuhan untuk mengenal Al Qur‟an lebih jauh lagi. 

b) Pengelola 

Departemen Kaderisasi Komisariat, atau gabungan komisariat. 
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4) Muatan Training 

 
NO 

MATERI 
TIU TIK Metode 

1 Muqaddimah Ulumul 

Qur’an 

Peserta lebih 

Memahami tentang 
rahasia Qur’an  

 Peserta Memahami tentang 

definisi Qur’an, nama-nama 
lain Qur’an 

 Peserta Memahami tentang 

keunggulan-keunggulan nya 
(kedudukannya sebagai 
mukjizat, dan latar 

belakangnya) 
 

ceramah, 

dialog 

2 Akhlaq terhadap 
Qur’an 

Peserta termotivasi 
untuk selalu 

bersama Qur’an 

 menghiasi hari-harinya 
dengan tilawah 

Diskusi,Inform
atif 

3 Pengantar Ilmu Tafsir Peserta mengenal 
ilmu tafsir walau 
hanya kulit luarnya 

sehingga tidak 
‘sembrono’ dalam 
menafsirkan ayat 

 Peserta kenal batasan dan 
kelemahan penafsiran 
manusia   

 Peserta Memahami sekilas 
tentang urgensi asbabun 
nuzul dalam penafsiran 

 Peserta Memahami bahwa 
ALLAH tidak menurunkan 
kecuali kebenaran, yang di 

dalamnya terdapat simpanan 
kebaikan 

 

ceramah, 
dialog, diskusi 

4 Tasmi’ Qur’an Tazkiyatun Nafs  Tazkiyatun Nafs 

 

 

5 Menghapal Qur’an Peserta termotivasi 

untuk rajin 
menghapal sesuai 

dengan 
kemampuan 

 Peserta Memahami tentang 

pentingnya menghapal 
(urgensi, keuntungan-

keuntungan) 
 

Diskusi 

6 Membaca Qur’an 
dengan Benar (Ilmu 
Tajwid) 

Peserta termotivasi 
untuk dapat 
membaca Qur’an 

dengan benar 
sebagai awal yang 
baik 

 Peserta Memahami 
pentingnya bacaan yang 
benar 

 Peserta termotivasi untuk 
belajar membenarkan bacaan 

 

diskusi, 
simulasi 
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6. JUNIOR CHAMP I 
 
a. Definisi  
 

Junior Champ I adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah 

mengikuti DM1, yang dilakukan di alam terbuka untuk meningkatkan kualitas 

kader dalam bidang jasadiyah sesuai dengan IJDK KAMMI melalui traveling 

di alam bebas yang dilakukan oleh kaderisasi komisariat. Junior Champ I 

dilakukan secara berkelompok minimal satu kali dalam delapan bulan. 

 

b. Tujuan 

1) Terwujudnya kebugaran,kekuatan dan ketrampian fisik kader 

2) Tumbuhnya kedislipinan,ketaatan dan kesiap-siagaan 

3) Terlatihnya sifat-sifat keprajuritan,kepemimpinan dan kemampuan bersabar 

dalam kesulitan 

4) Tertingkatnya dan terpeliharanya semangat perjuangan dan pengorbanaan 

5) Terpeliharanya dan tertingkatnya ruhu ukhuwah dan amal jama‟i 

 

c. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Junior Champ terdiri dari beberapa aspek 

1) Aspek Ruhiyah 

a) Ruhiyah i‟tiqadiyah-khuluqiyah,yang merupakan rangkaian nilai-nilai ke 

ikhlasan,keyakinan,keridhoan,kesederhanaan,ta‟bbudiyah,kepeduian 

lingkungan dan tawakal. 

b) Ruhiyah Ukhrawiyah,yang merupakan rangkaian nilai-nilai 

ta‟aruf,ta‟awun,takaful,salamatush-shadr,itsar,dan kepeduian sosial 

c) Ruhiyah Tanzhimiyah, yang merupakan rangkaian nilai-nilai 

kedisiplinan,ketaatan,amanah,jundiyah-qiyadiyyah dan amal jama‟i 

d) Ruhiyah Jihadiyah, yang merupakan rangkaian dari nilai-nilai kesiap-

siagaan,pengorbanan,keteguhan 
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2) Aspek Fikriyah 

a) Wawasan Kepanduan 

b) Manajemen Kepemimpinan 

c) Sirah Nabawiyah dan Shahabat 

d) Asholah Dakwah 

e) Pengetahuan Life-Skill 

3) Jasadiyah 

a) Senam 

b) Jogging 

c) Long March 

d) Bela diri praktis 

e) Life-Skill 

 
 

7. PENGKARYAAN KADER 
 
a. Definisi 
 
Pengkaryaan Kader adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah 

mengikuti DM1, dalam bentuk penempatan kader AB I di lembaga KAMMI 

maupun Intra Kampus dalam upaya pematangan kader dalam berorganisasi 

dan jiwa kepemimpinan kader. 

 

b. Tujuan 

1) Terdistribusikannya kader KAMMI kedalam lembaga dakwah 

2) Mematangkan karakteritik kepemimpinan kader di dalam lembaga 

3) Belajar mengelola kepentingan umum  

 

2. Pengelolaan Anggota Biasa (AB) II 

Pengelolaan Anggota Biasa 2 adalah proses pengkaderan guna 

tercapainya IJDK AB 2 oleh kader KAMMI. Pengelolaan AB 2 diserahkan 

kepada bidang Kaderisasi KAMMI Daerah. 
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a. IJDK AB 2 

INDEKS 

 
ANGGOTA BIASA (AB) 2 

 

Aqidah  Meneguhkan aqidah dengan prinsip al wala wal bara 

 Memahami tauhid rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, dan asma wa shifat. 

 Menerima dan tunduk terhadap kebenaran Al-Quran dan sunnah sebagai 
sumber hukum dalam syari‟at Islam. 

 Menjadikan Rasul sebagai tauladan terbaik (qudwah hasanah). 

 Memiliki komitmen yang menyeluruh terhadap dienul Islam 

 Berlepas diri dari musuh-musuh Islam dan musuh kaum muslimin. 

 Meyakini  bahwa masa depan peradaban di tangan Islam dan kaum 
muslimin. 

Fikrah dan 
manhaj 
Perjuangan 

 Memiliki fikrah Islam yang syamil dan tajarrud.  

 Memahami segala keunggulan fikrah Islam dan mampu membandingkan 
dengan yang lainnya.  

 Menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan 

 Mendukung dan menyebarluaskan fikrah Islam 

 Memahami manhaj gerakan da‟wah Rasul secara umum  ( fiqhudda‟wah ) 

 Mengkaji secara serius referensi – referensi  gerakan da‟wah manhaji. 

 Mampu membandingkan fikrah dan manhaj beberapa gerakan da‟wah 
kontemporer di Indonesia. 

 Mematangkan pemahaman akan Filosofis Gerakan KAMMI 

 Faham terhadap fenomena ghazwul fikri (perang pemikiran) baik berupa 
sarana, metode dan sasarannya  

 Tidak memiliki pandangan minor terhadap dakwah Islam 

 Memahami bahwa  pertarungan antara nilai-nilai  yang haq dan yang bathil 
merupakan keniscayaan. 

 Memiliki satu kelompok binaan. 

Akhlaq   Menyempurnakan akhlaq asasiyah  

 Membiasakan syuro dan tunduk atas keputusan syuro. 

 Mampu menerapkan amal jama‟i dalam lapangan amal dakwah. 

 Tertib dalam bekerja (itqonul ‟amal). 

 Menjaga keseimbangan dan keteraturan  amal (tawadzun) 

 Memiliki kebiasaan untuk saling nasehat menasehati dalam kebenaran, 
kesabaran dan kasih sayang. 

 Rela berkorban 

 Mampu menyimpan rahasia dan aib orang lain. 

 Pemberani. 

 Tawadhu‟ 

 Komitmen terhadap adab meminta ijin (isti‟dzan) 

 Senantiasa berkhuznudzon 

 Qona‟ah. 

 Menjaga kebersihan, kerapihan, dan kesehatan diri. 

 Sabar. 

 Tidak berlebihan dalam melakukan segala hal. 

 Terbuka dalam menerima kritik . 

 Siap menanggung beban 

 Mendengar dan taat     kepada pemimpin kecuali dalam hal kemaksiatan. 
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Ibadah  Berpuasa sunah 

 Membiasakan diri membaca Al-Quran minimal setengah juz setiap hari 

 Membiasakan ibadah Qiyamullail minimal dua kali seminggu 

 Hafal minimal 2 juz Al Quran 

 Hafal minimal 10 buah hadits  

 Berdo‟a pada waktu-waktu utama 

 Amar ma‟ruf  

 Beri‟tikaf  

Tsaqofah 
KeIslam-an 

 Memahami dasar ilmu keislaman : Uslul hadist, Ushul Fiqh, Tafsir Quran 

 Memahami ragam madzhab dan pemikiran dalam islam 

 Memahami ragam gerakan Islam 

 Menguasai metodologi tarbiyah dan fiqh dakwah  

 Memahami pemikiran-pemikiran islam indonesia 

 Memahami gerakan-gerakan islam di Indonesia 

 Mengetahui dasar ekonomi Islam  

 Mengetahui dasar hukum Islam  

Wawasan Ke-
Indonesia-an 
 

 Memahami Idiologi-idiologi yang berkembang di Indonesia dan di dunia. 

 Memahami konsep Demokrasi 

 Memahami aspek-aspek pembentuk negara ; penduduk, idiologi, militer, 
suku, civil society, dll.  

Kepakaran dan 
profesionalitas 

 Memahami disiplin imu yang sedang digeluti 

 Mampu bekerja dan berpenghasilan 

 Mampu mengembangkan skill/ketrampilan yang dapat memberi 
keuntungan finansial 

Kemampuan 
sosial Politik 

 Mampu mengaplikasikan kemampuan politik 

 Mampu menganalisa tren politik yang sedang berkembang 

 Mengetahui teknik advokasi masyarakat 

 Memahami teori-teori perubahan masyarakat 

 Memiliki kemampuan politik (sistem mobilisasi, politiking, media, logistik, 
networking, diplomasi, isolasi, komando, koordinasi komunikasi, kendali, 
informasi) 

 Mampu merumuskan masalah sosial dan alternatif solusinya 

Pergerakan dan 
kepemimpinan 

 Memahami dan mampu mengaplikasikan teknik – teknik kepemimpinan 

 Memiliki kemampuan untuk meningkatkan, mengembangkan dan 
memberdayakan objek dakwahnya 

 Independen dan merdeka dalam menentukan pilihan 

 Tegas 

 Akomodatif 

 Empatik 

 Progressif 

 Mampu membangun dan mengelola jaringan  

 Penerimaan publik terhadap dirnya baik 

 Memiliki kemampuan diplomasi 

Pengembangan 
diri 

 Memiliki keterampilan pasif salah satu  bahasa asing. 

 Memiliki ketrampilan dan kompetensi khas 

 Memiliki semangat menjadi  pribadi pembelajar 
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DAUROH MARHALAH 2 
 
a. Definisi 
 
Dauroh Marhalah 2 (DM 2)  merupakan dauroh yang berfungsi sebagai sarana 

seorang kader  untuk menjadi AB 2 KAMMI. 

 
b. Tujuan 

1. Membangun militansi/jiddiyah kader 

2. Membangun komitmen kader dalam gerakan dakwah 

3. Melatih kader berfikir dan bersikap kritis 

4. Membangun jiwa kepemimpinan kader  

5. Membangun karakter syahsiyah da‟iyah 

6. Membangun pemahaman kader tentang metodologi dakwah 

7. Melatih kader untuk membangun sebuah tim dakwah yang solid 

8. membangun pemahaman tentang pluralitas di Indonesia 

9. Membangun pemahaman tentang syariat islam 

 
c. Peserta  

 

1. Telah mendapatkan sertifikasi IJDK AB 1 

2. Aktif dalam kegiatan KAMMI minimal satu tahun 

3. Bersedia menjadi pengurus  KAMMI  Daerah atau pimpinan  KAMMI  

Komisariat. 

4. Bersedia untuk mengikuti mekanisme pengkaderan di KAMMI. 

5. Menyerahkan makalah sesuai dengan tema dan referensi yang ditetapkan 

panitia. 

 

d. Standar Pelaksanaan    

 

 Bentuk Kegiatan 

 Menginap selama 3-4 hari 
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 Materi  Indoor  tidak ada out bond 

 Setting acara ditekankan pada pembangunan kemampuan analisis 

 Setting ruangan : kelas metode accelerate & quantum learning 

 Perangkat : SC, OC, instruktur, dan observer 

 Peralatan yang harus tersedia : papan tulis, alat tulis, lap 

top/computer/vidio, infocus 

 
e. Pengkondisian Acara 

 
1). Optimalisasi kemampuan ruhiyah, fikriyah dan jasadiyah (contoh format). 

a) Ruhiyah 

I. Hafalan 

Peserta diberikan pembebanan hafalan beberapa ayat Al-Qur‟an 

pada saat briefing dan di cek sebelum pelantikan peserta. 

Catatan :   

i.Adanya penekanan harus hafal  

ii.Adanya sanksi bagi yang tidak hafal 

iii.OC dan SC juga harus hafal 

II. Tilawah 

Peserta dibebani tilawah 1 juz perhari selama acara berlangsung 

guna membiasakan bertilawah dalam kondisi apapun. 

III. Qiyamul Lail  

Qiyamul lail disertai kultum dan ma‟tsurots dari peserta. 

Sholat Berjamaah wajib dengan muadzin, imam, kultum dari 

peserta. 

b) Jasadiyah 

           Riyadhoh wajib bagi setiap peserta dengan mudarrib dari Panitia 

c) Fikriyah  

 Memperbanyak diskusi tentang materi/permasalahan umat 
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 Peserta diwajibkan membuat makalah sesuai dengan referensi yang 

dibaca. 

2). Penanggung jawab pelaksanaan DM 2 

 Penanggung jawab pelaksanaan DM 2 adalah KAMMI daerah. 

3). Tim Disiplin (contoh format) 

a) Merupakan bagian dari panitia yang bertugas mengkondisikan peserta 

agar tetap disiplin dalam mengikuti setiap rangkaian acara DM 2. 

b) Memberikan sanksi pada peserta yang melanggar peraturan. 

c) Mengarahkan/memberikan saran masukan kepada panitia atau 

berkaitan dengan jalannya acara DM 2. 

d) Berwenang dalam melakukan pengkondisian peserta maupun panitia 

bila dirasa perlu oleh Tim Disipliner. 

4). Sanksi 

a) Sanksi DM 2 diberikan pada peserta yang melanggar peraturan DM 2 

atau tidak disiplin  

b) Sanksi yang diberikan harus tegas dan mendidik 

c) Sanksi yang diberikan berupa sanksi fisik dan psikis yang bertujuan 

mendidik peserta untuk senantiasa disipln dan serius dalam mengikuti 

acara DM 2 

d) Sanksi yang diberikan harus tetap mengacu pada tujuan DM 2 

(membangun militansi dan kekritisan kader)  

5).  Diskusi 

a) Diskusi pada DM adalah diskusi pendalaman Materi  yang 

dilaksanakan sebelum dan sesudah  materi  

b) Setiap diskusi dalam DM 2 dimoderatori (diarahkan)  oleh  tim instuktur 

DM 2 

c) Ada diskusi dalam setiap materi  

d) waktu diskusi minimal 4 jam untuk penuntasan pemahaman materi 
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f. Evaluasi Hasil Pembelajaran Materi 

Kelulusan  ditentukan oleh KAMDA berdasarkan syuro‟ dengan ketentuan : 

1. Mengikuti Materi  75 %  

2. Lembar evaluasi per materi 

3. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 

 
g. Materi  
 

1) Peserta di tahap kedua ini mendapat materi-materi teoritik yang memantik 

sistem analisa kader pada realitas yang dihadapi bangsa dan gerakannya, 

terutama pada realitas sosial politik kedaerahannya (rasionalisasi) 

2) Materi DM 2 terdiri dari 8 materi Wajib (Muatan Nasional)   

3) Setiap materi DM 2 diperdalam dalam diskusi (FGD) 

Materi Wajib 

a) Konsep Ummah (Masyarakat Islami) 

b) Studi Kritis Pemikiran Tokoh-Tokoh Pergerakan Islam Kontemporer 

c) Studi Perbandingan Mazhab dan Pemikiran Dalam Islam 

d) Konsepsi Negara Perspektif al-Qur‟an dan As-Sunnah  

e) Membangun Peta Hidup 

f) Rekayasa Sosial 

g) Studi  Kepemimpinan Dalam Islam (Bercermin Kepada kepemimpinan 

Umar Bin Khattab dan Umar Bin Abdul Aziz) 

h) Tafsir paradigma gerakan KAMMI 

Materi Non Wajib 

1.Studi geografis, sosiologis dan potensi daerah  

 
Proses Pencapaian IJDK AB 2 
 
1. MADRASAH KAMMI (MK) 2 
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a. Definisi  
 

Madrasah KAMMI 2 adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah 

mengikuti DM2, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas kader sesuai dengan IJDK KAMMI. MK diselesaikan 

minimal selama 10 bulan. 

 

b. Materi Madrasah KAMMI (MK) 2  
 

No Judul Pokok Bahasan Sesi  Bidang Studi 

1 Risalatul Insan 1 Aqidah 

2 Syarat-syarat ditterimanya Syahadat 1 Aqidah 

3 Al Wara Wal Bara 1 Aqidah 

4 Al Mustataqbal Li Hadzad Din 1 Aqidah 
5 Halawatul Iman 1 Aqidah 
6 Nataijul Ibadah Wa Halawatul Ibadah 1 Aqidah 
7 Abasa 1 Al Quran 

8 Al  Buruj 1 A Quran 

9 Silaturahmi 1 Hadits 

10 Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak 1 Hadits 

11 Adab Bertetangga 1 Hadits 

12 Cinta Karena Allah 1 Hadits 

13 Hak Ibu 1 Hadits 

14 Ta’awun Sesama Mukmin 1 Hadits 

15 Akhlaq Yang Baik 1 Hadits 

16 Janganlah Suatu Kaum Memperolok Kaum Yang lain 1 Hadits 

17 Awal Kerasulan Muhammad 1 Sirah 

18 Dakwah Sirriyah 1 Sirah 
19 Dakwah Jahriyah 1 Sirah 
20 Pemboikotan 1 Sirah 
21 Hijrah Ke Habasyah 1 Sirah 
22 Dakwah Ke Thaif 1 Sirah 
23 Tahun Kesedihan 1 Sirah 
24 Isra Mi’raj 1 Sirah 
25 Hijrah 1 Sirah 
26 Mempersaudarakan Muhajirin dengan Anshar 1 Sirah 
27 Marhalah Madaniyah 1 Sirah 
28 Tarbiyah Islamiyah 1 Rumah Tangga 

Muslim 

29 Uslub Tarbiyah Dzatiyah 1 Rumah Tangga 

Muslim 

30 Ahdafut Tarbiyah 1 Fiqih Dakwah 

31 A Quwwah Wal Amanah 1 Fiqih Dakwah 
32 Adamul ’Inad (Tidak Membangkang) 1 Fiqih Dakwah 
33 Fadhail Dakwah 1 Fiqih Dakwah 
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34 Studi Risalah Ilas Syabab (Risalah Pergerakan 

Hasan Al Banna) 

1 Fiqih Dakwah 

35 Studi Risalah Ila Ayyi Syai-in Nad’un Nas (Risaah 
Pergerakan Hasan Al Banna) 

1 Fiqih Dakwah 

36 Quwatul Maal 1 Fiqih Dakwah 
37 At Tawazun 1 Fiqih Dakwah 
38 Bina Al Izzah 1 Fiqih Dakwah 
39 Amradul Ummah Fid Dakwah 1 Fiqih Dakwah 
40 Takwinus Syakhsiyah Islamiyah 1 Fiqih Dakwah 
41 Takwinul Ummah 1 Fiqih Dakwah 
42 Taat Kepada Qiyadah 1 Fiqih Dakwah 
43 Fiqh Dakwah (Rasmul Bayan 12-M) 3 Fikrul Islami 
44 Risalah Dakwah Kita (Risalah Pergerakan Hasan Al 

Banna) 
4 Fikrul Islami 

45 Risalah Antara Kemarin dan Hari ini (Risalah 
Pergerakan Hasan Al Banna) 

5 Fikrul Islami 

46 Kewajiban Da’iyah Muslimah  Keakhwatan 

47 Al-Indhibat (Disiplin) 1 Tazkiyah 
 

 
2. Penugasan 
 

a. MANTUBA (Manhaj Tugas Baca) 
 

1). Definisi  
 

Mantuba adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah mengikuti 

DM1, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas 

kader sesuai dengan IJDK KAMMI melalui membaca buku. Mantuba 

diselesaikan minimal selama 10 bulan. 

2). Buku Mantuba 
 

No Bidang Studi Judul Buku Penulis 

1 Aqidah  Al Wala Wal Bara Muhammad bin Sa’id 

Al-Qathani 

2 Fikrah dan manhaj Perjuangan  1. Risalah Pergerakan Hasan Al Banna 
2. Komitmen Muslim Terhadap 
Harakah Islam 

3. Tafsir Fi Zhilalil Quran Juz 30 (Surat 
78-88) 

1. Hasan Al-Banna 
2. Fathi Yakan 
 

3. Sayyid Qutub 

3 Akhlaq  Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim) Abu Bakr Jabir Al-
Jazairi 

4 Ibadah Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq 

5 Tsaqofah KeIslam-an 1. Fiqih Dakwah 1. Jum’ah Amin 
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2. Sejarah Islam (sejak nabi Adam 

hingga abad XX) 

2. Ahmad Al-Usairy 

6 Wawasan Ke-Indonesia-an 1. Pergulatan ideologi partai politik di 
Indonesia 
2. Karakteristik Umat Terbaik 

 
3. Api Sejarah Indonesia 

1. S. Kirbiantoro, 
Dody Rudianto 
2. Prof DR Ali Abdul 

Halim Mahmud 
3. A. Mansur 
Suryanegara 

7 Kepakaran dan profesionalitas Rahasia Sukses Orang-Orang Sukses FBI Ruslanputra 

8 Kemampuan sosial Politik Memahami Ilmu Politik Ramlan Surbakti 

9 Pergerakan dan kepemimpinan 1. Re-Code Your Change DNA 
2. Skill With People 
3. Mencari Format Gerakan Dakwah 

Ideal 

1. Rhenald Kasali 
2. Les Giblin 
3. Dr Shadiq Amin 

10 Pengembangan diri 1. Menjadi Manusia Pembelajar 
2. Seven Habits 

1. Andrias Harefa 
2. Stephen Covey’s 

 
 

b. SILATURAHMI TOKOH 
 
1). Definisi  
 
Silaturahmi Tokoh adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah 

mengikuti DM2, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas kader sesuai dengan IJDK KAMMI melalui Silaturahmi 

Tokoh yang telah ditentukan oleh kaderisasi KAMMI Daerah. Silaturahmi 

Tokoh dilakukan secara berkelompok sampai 10 bulan minimal sebulan satu 

kali. 

 

2). Muatan Silaturahmi Tokoh 
 

No Bidang Studi Frekuensi Pokok Bahasan 

1 Aqidah  1 Komitmen Muslim Terhadap Agama Islam 

2 Fikrah dan manhaj Perjuangan  1 Menjadi Murabbi Sukses 

3 Akhlaq  1 Rela Berkorban 

4 Ibadah 1 Motivasi Puasa Sunah 

5 Tsaqofah KeIslam-an 1 Pemikiran Islam di Indonesia 

6 Wawasan Ke-Indonesia-an 1 Konsep Demokrasi Indonesia 

7 Kepakaran dan profesionalitas 1 Menjadi Pengusaha Sukses 

8 Kemampuan sosial Politik 1 Teori Perubahan Sosial 

9 Pergerakan dan kepemimpinan 1 Membangun & Mengelola Jaringan 

10 Pengembangan diri 1 Motivasi Berbahasa Asing 

 
 

http://www.google.co.id/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22S.+Kirbiantoro%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.co.id/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Dody+Rudianto%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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3. MABIT 
 
a. Definisi  
 
Mabit adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader dalam rangka pemenuhan 

IJDK, yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan ukhuwah kader 

 
b. Materi Mabit 
 
No Judul Pokok Bahasan  Bidang Studi 

1 Menjaga Kebiasaan Baik Tazkiyah 

2 Amanah Tazkiyah 

3 Asy Syajaah Tazkiyah 

4 Istiqamah Tazkiyah 

5 Akhlaq Yang Baik Tazkyah 

 
 

b. Peserta 
 

Peserta program ini adalah kader KAMMI Komisariat yang direkrut untuk 

mengikuti proses pengkaderan sesuai dengan status keanggotaannya yakni 

anggota Biasa I. 

ikhwan 

c. Standar Pelaksanaan 

 

1). Waktu dan tempat 

a) Frekwensi mabit sekurang-kurangnya 3 bulan sekali 

b) Menjaga dan memperhatikan kelayakan tempat dari aspek 

kenyamanan, jarak tempuh dan keamanan 

c) Dimulai dengan shalat isya‟ berjama‟ah dimasjid sekitar/ dilokasi 

MABIT. 

d) Kemudian dilanjutkan dengan mata acara MABIT hingga sekitar pukul 6 

pagi keesokan harinya. Bila memungkinkan atau hari libur, dapat 

dilanjutkan dengan olahraga bersama di lapangan terdekat. 
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2). Susunan acara mabit 

a) Pembukaan 

b) Tilawah Al-Qur‟an 

c) Informasi dunia Islam 

d) Taujih/materi* MABIT 

e) Tidur 

f) Qiyamul lail 

g) Istighfar dan Muhasabah** 

h) Shalat Shubuh dan dzikir ma‟tsurat 

i) penutup 

 
4. SHORT COURSE DAERAH (MULAZAMATUL ULAMA) 
 
a. Definisi  
 
Short Course Daerah (Mulazamatul Ulama)adalah sarana kaderisasi bagi 

seluruh kader yang telah mengikuti DM2, yang dilakukan secara 

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas kader sesuai dengan IJDK 

KAMMI. Short Course Daerah (Mulazamatul Ulama) dilakukan minimal dua 

kali selama  10 bulan. 

 
b. Materi Short Course Daerah (Mulazamatul Ulama) 
 
No Bidang Studi Frekuensi Pokok Bahasan 

1 Aqidah  - - 

2 Fikrah dan manhaj Perjuangan  - - 

3 Akhlaq  - - 

4 Ibadah - - 

5 Tsaqofah KeIslam-an - - 

6 Wawasan Ke-Indonesia-an - - 

7 Kepakaran dan profesionalitas - - 

 a. Pendidikan 1 Telaah Kritis Pendidikan Daerah 

 b. Kesehatan 1 Telaah Kritis Kesehatan Daerah 

 c. Sosial 1 Telaah Kritis Sosial Daerah 

 d. Ketenagakerjaan & 

Transmigrasi 

1 Telaah Kritis Ketenagakerjaan & 

Transmigrasi Daerah 
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 e. Perhubungan,Komunikasi dan 

Informatika 

1 Telaah Kritis Perhubungan,Komunikasi 

dan Informatika Daerah 

 f. Kependudukan dan Catatan 
Sipil 

1 Telaah Kritis Kependudukan dan 
Catatan Sipil Daerah 

 g. Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda dan Olah Raga 

1 Telaah Kritis Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda dan Olah Raga Daerah 

 h. Pekerjaan Umum 1 Telaah Kritis Pekerjaan Umum Daerah 

 i. Perindustrian Perdagangan 
Koperasi dan UMKM 

1 Telaah Kritis Perindustrian 
Perdagangan Koperasi dan UMKM 

Daerah 

 j. Pertaniaan Tanaman Pangan 

dan Holtikutura 

1 Telaah Kritis Pertaniaan Tanaman 

Pangan dan Holtikutura Daerah 
 k. Perikanan dan Kelautan 1 Telaah Kritis Perikanan dan Kelautan 
 l.Pengairan Energi dan Sumber 

Daya Mineral 
1 Telaah Kritis Pengairan Energi dan 

Sumber Daya Mineral Daerah 
 m. Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 
1 Telaah Kritis Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 
 n. Kehutanan dan Perkebunan 1 Telaah Kritis Kehutanan dan 

Perkebunan Daerah 
8 Kemampuan sosial Politik - - 

9 Pergerakan dan kepemimpinan - - 

10 Pengembangan diri - - 

 
 

5. DAURAH / TRAINING 
 
a.  DAUROH IJTIMA’I  
 
1) Tujuan 
 

Terbangunnya Sensitivitas Sosial Kader dan Kontinuitas Amal Strategis 

Gerakan
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2) Satuan Pengajaran 
 

No. Materi Fokus Materi Metode 

1. Da’wah Sya’biah  - Urgensi, Prinsip & langkah-langkah da’wah Syabi’ah - Ceramah dan diskusi 

2. Analisis Realitas 

Masyarakat 

- Aspek Ekonomi, Sosial, Budaya, Kesehatan, Pendidikan, dan Agama - Observasi dan Diskusi 

3. Perilaku Masyarakat & 

lingkungan sosial  

- Mengetahui teori-teori dan bentuk-bentuk perilaku masy. & memahami 

metode pendekatan 

- Ceramah, Observasi dan 

Diskusi 

4. Metode pendekatan 

kepada Masy. 

- Bentuk-bentuk pendekatan pd Masy. 

- Mapping kebutuhan dan strategi mendekati masy. 

- Ceramah 

- Simulasi 

5. Mengenal Organisasi 

Volunteer 

- Definisi Volunteer 

- Ciri-ciri Organisasi Volunteer 

- Produk Organisasi Volunteer: Ide dan jaringan 

- Ceramah 

 

No Materi Fokus Materi Metode 

1. Teori & Konsep Rekayasa 

Sosial 

Mengetahui tipe-tipe perubahan sosial & penguasaan perangkat-perangkat 

Rekayasa Sosial 

Ceramah dan Diskusi 

2. Sosiologi Masyarakat & 

problematika Sosial 

Analisa kultur sosial masyarakat & alternatif solusi untuk problem masyarakat Ceramah, Diskusi, dan 

Observasi 

3. Strategi Organisasi & 

Metode Komunikasi 

dengan Masyarakat 

Penguasaan Perangkat organisasi masyarakat & metode komunikasi ke 

masyarakat 

Ceramah, Diskusi, dan 

Observasi 

4. Strategi Penawaran 

Kerjasama & 

Penggalangan Dana 

Mengetahui konsep proposal yang punya daya jual & strategi penggalangan 

dana 

Ceramah, Diskusi, dan 

Simulasi 

5. LSM dan Ornop di 

Indonesia 

Mengetahui & memahami fungsi Ornop & LSM dalam Negara Ceramah  

Studi Banding 

6. Advokasi Masyarakat Mampu mempraktekkan sistem kerja advokasi masyarakat Ceramah dan Simulasi 

7. Analisis kebijakan publik tantangan kebijakan sosial, Advokasi, proses analisis, naskah, analisis, model-

model, pembangunan sosial, teknik penyuluhan masyarakat 
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b. DAUROH SIYASI 
 
1) Definisi 

Suplemen dalam pembentukkan wawasan dan skill siyasi bagi kader AB II 

KAMMI. 

 

2) Tujuan 
 

Mewujudkan kader yang memahami aspek-aspek pembentukkan Negara 

Memiliki skill siyasi dalam menyikapi problem-problem sosial politik 

 
3) Materi 

No Materi Fokus Materi  Metode 

1 (Materi tentang Politik Daerah) Peserta memahami tentang 
kondisi politik di daerah 

Ceramah,diskusi 

2. Perbandingan Mazhab di Dunia 

a. marxisme 
b. liberalisme 
c. sosialisme 

d. kapitalisme  
e. nasionalisme  
f. komunisme 

a.  

Peserta mampu memahami 

dan menganalisa 
perkembangan idiologi dunia 
dan pengaruhnya terhadap 

perubahan sosial 

ceramah, diskusi, studi 

kasus 

3 Teori-teori perubahan social 
a. teori evolusi 
b. konflik social 

c. structural fungsi 
d. modernisasi 
e. depedensi 

f. system dunia 
 

Peserta dapat menjelaskan 
teori-teori perubahan social 

Serta merumuskan konsepsi 
Islam tentang perubahan 

sosial 

Ceramah, diskusi, studi 
kasus 

4 konsepsi Islam tentang 
perubahan social 

a. paradigma teologi transformasi 
b. ilmu sosial profetik 
c. islam kiri 

Ceramah, diskusi, studi 
kasus 

5 Paradigma Dakwah Tarbiyah Ceramah, diskusi, studi 

kasus 
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c. DAUROH KEHUMASAN 
 
1) Definisi 
 

Suplemen dalam pembentukan kemampuan kehumasan bagi kader AB II 

KAMMI. 

2) Tujuan 

a) melatih kader agar dapat menjalin dan memelihara komunikasi dengan 

semua elemen sosial politik (parlemen, pemerintah, LSM, media 

massa, ormas, masyarakat dll) yang ada di daerahnya masing-masing. 

b)  Melatih agar tiap kader menjadi “public relation” bagi KAMMI 

c) Dapat membaca kecenderungan (baca: keberpihakan) tiap media 

massa dalam memberitakan suatu peristiwa atau pendapat. 

d) Dapat membuat opini public 

e) Mengetahui mekanisme dan sirkulasi sebuah media massa dalam 

memproduksi berita.  

 

3) Peserta 
 

a) Telah lulus mengikuti DM II 

b) aktif dalam kegiatan KAMMI minimal enam bulan di komisariat. 

c) bersedia menjadi pengurus KAMMI daerah atau pimpinan di KAMMI 

komisariat. 

d) bersedia mengukuti mekanisme pengkaderan di KAMMI. 

 

4) Standar Pelaksanaan 

a). WAKTU  

1. Diselenggarakan minimal 1 tahun sekali. 

2. pelaksana dan penanggungjawab adalah KAMMI daerah 

b). Perangkat yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan  

a) KAMMI komisariat menginformasikan ke KAMMI dearah perihal 

kegiatan training jurnalistik selambat-lambatnya satu bulan sebelum 

terlaksananya acara.  
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b) KAMMI komisariat membuat publikasi yang dapat disebar di tiap 

komisariat. 

c) Lembar isian biodata dan Pre test, sasarannya mengetahui 

pemahaman tentang kehumasan/publikasi/jurnalistik dengan 

segala permasalahannya, sehingga dapat di ketahui kebutuhan 

pelatihan yang harus diberikan 

d) Hasil Biodata, photo dan lembar isian pre test diserahkan ke panitia 

selambat-lambatnya 2 pekan sebelum kegiatan berlangsung. 

c). SOP (Standart operasional procedur)  

1. Acara berlangsung selama 3 hari 2 malam. 

2. Menjaga nilai syar‟i  

- Tempat duduk peserta ikhwan  dan akhwat terpisah (terhijab).  

-  Diupayakan lokasi  penginapan  antara  peserta ikhwan dan 

akhwat  terpisah. 

3. Muatan materi 60 % praktek, 40 % materi 

4. Acara ditekankan pada proses pengembangan kemampuan 

analisis tiap peserta.    

5) Pengkondisia Acara 

 

Optimalisasi kemampuan analisis, keilmuan dan keberanian 

a) Keberanian 

a. Menstimulasi tiap peserta agar dapat mengemukakan pendapatnya  

b. Melatih tiap peserta agar dapat berkomunikasi dengan baik dan 

efektif  

c. Melatih peserta agar terbiasa dengan suasana diskusi dan 

perbedaan pendapat, serta dapat aktif dalam diskusi tersebut. 

d. Melatih keberanian tiap peserta untuk “mempromosikan” KAMMI. 

b) Keilmuan 

a. Melatih peserta agar dapat mengemukakan argumentasi dengan 

landasan ilmu yang jelas (baca: secara ilmiah) 
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b. Dapat mengeksplorasi kemampuan ilmu yang dimiliki tiap peserta 

untuk mempublikasikan, membangun dan menjaga citra KAMMI 

c) Analisis 

a. Melatih peserta agar dapat berfikir kritis  

b. Melatih peserta agar sensitive dengan opini dan pemberitaan yang 

berkembang di masyarakat. 

c. Dapat menganalisis setiap perkembangan opini dan pemberitaan 

tersebut, sehingga menemukan permasalahannya dan dapat 

mencari solusi yang tepat. 

d. Dapat menganalisis kecenderungan (baca: keberpihakan) media 

massa dalam memberitakan suatu peristiwa atau pendapat.  

 

6) Evaluasi Hasil Pembelajaran 

 

a) Penilaian Kelulusan 

    Penilaian peserta ditentukan oleh tim kaderisasi & humas KAMDA 

berdasarkan  syuro' dengan ketentuan sebagai berikut: 

I. Lembar pre Test test yang telah diisi peserta di awal pelaksanaan 

acara. 

II. Peserta dinyatakan lulus bila mengikuti materi>75% 

III. Peserta dianggap lulus apabila telah menyelesaikan tugas yang 

diberikan  selama pelatihan berlangsung 

IV. Peserta dinyatakan tidak lulus apabila materi yang diikuti < 50% dan 

disarankan untuk mengikuti Dauroh kehumasan kembali. 

V. Post Test ,yakni test akhir materi (isinya disesuaikan dengan materi) 

yang   bertujuan untuk melihat perkembangan pemahaman peserta. 

VI. hasil post test tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi KAMMI 

daerah dalam memilih pengurus selanjutnya (khususnya humas 

daerah). 
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b) Follow Up 

Follow up dilakukan oleh humas daerah, ditujukan kepada peserta yang 

mempunyai kecenderungan di bidang humas berdasarkan hasil post test 

yang dilakukan oleh kaderisasi dan humas 

.  

7) Materi 

 

Materi terdiri dari 7 materi wajib dan 3 materi suplement 

Materi wajib : 

1. Komunikasi Politik 

2. Manajemen Media Massa  

3. Teknik iklan, pemasaran dan publikasi 

4. Public Opinion 

5. Manajemen isu  

6. Pers Ralation 

7. Analisis Wacana  

Materi Suplemen (diberikan sesuai kebutuhan daerah) 

1. Feature  

2. Psikologi komunikasi  

3. Komunikasi massa 

 

d. MUKHAYYAM LUGHAWI 
 
1) Definisi 
 

Suplemen dalam pembentukan dan menstimulus kemampuan bahasa 

bagi kader AB II KAMMI. 

2) Tujuan 

a) Melatih kader agar dapat berbahasa (Arab dan Inggris) dengan baik 

b) Mewujudkan rasa berbahasa 

 

3) Pelaksanaan 

a) Diselenggarakan minimal dua kali dalam satu periode pengkaderan. 
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b) Pelaksana dan penanggungjawab adalah KAMMI daerah 

c) Acara berlangsung selama 1 pekan 

 

6. JUNIOR CHAMP II 
 
a. Definisi  
 
Junior Champ II adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah 

mengikuti DM2, yang dilakukan di alam terbuka untuk meningkatkan 

kualitas kader dalam bidang jasadiyah sesuai dengan IJDK KAMMI 

melalui traveling di alam bebas yang dilakukan oleh kaderisasi 

KAMMI Daerah. Junior Champ II dilakukan secara berkelompok minimal 

satu kali dalam delapan bulan. 

 
b. Tujuan 

1) Terwujudnya kebugaran,kekuatan dan ketrampian fisik kader 

2) Tumbuhnya kedislipinan,ketaatan dan kesiap-siagaan 

3) Terlatihnya sifat-sifat keprajuritan,kepemimpinan dan kemampuan 

bersabar dalam kesulitan 

4) Tertingkatnya dan terpeliharanya semangat perjuangan dan 

pengorbanaan 

5) Terpeliharanya dan tertingkatnya ruhu ukhuwah dan amal jama‟i 

 

c. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Junior Champ terdiri dari beberapa aspek 

1) Aspek Ruhiyah 

a) Ruhiyah i‟tiqadiyah-khuluqiyah,yang merupakan rangkaian nilai-nilai 

ke 

ikhlasan,keyakinan,keridhoan,kesederhanaan,ta‟bbudiyah,kepeduian 

lingkungan dan tawakal. 

b) Ruhiyah Ukhrawiyah,yang merupakan rangkaian nilai-nilai 

ta‟aruf,ta‟awun,takaful,salamatush-shadr,itsar,dan kepeduian sosial 
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c) Ruhiyah Tanzhimiyah, yang merupakan rangkaian nilai-nilai 

kedisiplinan,ketaatan,amanah,jundiyah-qiyadiyyah dan amal jama‟i 

d) Ruhiyah Jihadiyah, yang merupakan rangkaian dari nilai-nilai kesiap-

siagaan,pengorbanan,keteguhan 

2) Aspek Fikriyah 

a) Wawasan Kepanduan 

b) Manajemen Kepemimpinan 

c) Sirah Nabawiyah dan Shahabat 

d) Asholah Dakwah 

e) Pengetahuan Life-Skill 

3) Jasadiyah 

a) Senam 

b) Jogging 

c) Long March 

d) Bela diri praktis 

e) Life-Skill 

 
 
7. PENGKARYAAN KADER 
 
a. Definisi 
 
Pengkaryaan Kader adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang 

telah mengikuti DM1, dalam bentuk penempatan kader AB I di lembaga 

KAMMI maupun Intra Kampus dalam upaya pematangan kader dalam 

berorganisasi dan jiwa kepemimpinan kader. 

 

b. Tujuan 

1) Terdistribusikannya kader KAMMI kedalam lembaga dakwah 

2) Mematangkan karakteritik kepemimpinan kader di dalam lembaga 

3) Belajar mengelola kepentingan umum 
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3. Pengelolaan Anggota Biasa (AB) III 

Pengelolaan Anggota Biasa 3 adalah proses pengkaderan guna 

tercapainya IJDK AB 3 oleh kader KAMMI. Pengelolaan AB 3 diserahkan 

kepada bidang Kaderisasi KAMMI Pusat. 

 

 IJDK AB 3 
 

INDEKS 

 
ANGGOTA BIASA (AB) 3 

 

Aqidah  Senantiasa memperkuat hubungan   dengan Allah melalui amal taqarrub 
dan tazkiyatun nafs. 

 Memelihara keistiqomahan dalam keimanan  dan amal sholeh. 

 Menjaga sikap khauf dan Raja‟ pada Allah (merindukan surga dan 
berlindung diri dari neraka) 

 Ridho terhadap qadha & qadar Allah serta senantiasa tawakal kepada-
Nya 

 Senantiasa bersiap menghadapi datangnya kematian. 

 Berhusnuzhon akan terhapusnya dosa dengan taubatan nasuha  

 Berusaha meraih kelezatan iman dan manisnya ibadah. 
 

Fikrah dan 
manhaj 
Perjuangan  

 Mampu menawarkan  solusi atas problematika keummatan dan 
kebangsaan berbasis pada fikrah  dakwah Islamiyah dan realitas 
masyarakat. 

 Memiliki kemampuan  untuk memelihara konsistensi dan kontinuitas 
gerakan dengan tetap mempertahankan asholah -orisinalitas gerakan. 

 Mampu merekat komponen bangsa  (mahasiswa dan masyarakat) pada 
upaya perbaikan 

Akhlaq   Memiliki kemandirian  untuk melakukan aktivitas tarbiyah dzatiyah . 

 Itsar terhadap kepentingan saudara sesama muslim. 

 Teguh dalam memegang prinsip-prinsip Islam  dalam lingkungan 
masyarakat yang heterogen. 

 Komitmen dengan adab  dalam berbicara dan mendengar. 

 Menegakkan prinsip keadilan dalam menilai dan menghukumi. 

 Menjaga kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. 

 Berlindung diri dari penyakit cinta yang berlebihan terhadap dunia 
berupa harta dan kekuasaan 

 Zuhud 

 Bersungguh-sungguh dalam setiap aktifitas. 
 

Ibadah  Banyak bertaubat dan beristighfar 

 Membiasakan diri membaca Al-Quran minimal satu juz setiap hari 

 Membiasakan Qiyamullail minimal tiga kali seminggu 

 Hafal minimal 3 juz Al Quran 

 Hafal minimal 15 buah hadist 

 Banyak mentadaburi ayat – ayat  kauniyah. 
 

Tsaqofah 
KeIslam-an 

 Mampu merangkaikan wacana Islam dengan wacana masyarakat 

 Mampu menerjemahkan dan membumikan prinsip dan nilai Islami 
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dalam realitas masyarakat 

 Memahami perkembangan islam di dunia 

 Memahami konsepsi kenegaraan versi islam 
 

Wawasan Ke-
Indonesia-an 

 Memahami peta Indonesia didunia Internasional 

 Memahami konsep pengaturan negara indonesia. 

Kepakaran dan 
profesionalitas 

 Matang dengan disiplin imu yang sedang digeluti 

 Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat 

 Berinvestasi pada proyek –proyek yang prospektif 

Kemampuan 
sosial Politik 

 Matang dalam aplikasi kemampuan politik 

 Matang dalam menganalisa politik kekinian. 

 Mampu merancang strategi rekayasa sosial 

Pergerakan 
dan 
kepemimpinan 

 Matang dalam aplikasi teknik kepemimpinan (mampu menjadi 
pemimpin dimasyarakat). 

 Matang dalam mengorganisir kader binaan 

 Visioner 

 Kharismatik 

 Mampu mentranformasi ide/gagasan/skill 

 Mampu merancang strategi 

 Profesional dalam segala aktifitasnya 
 

Pengembanga
n diri 

 Mampu mengaktualisasikan kompetensi diri ditengah masyarakat. 
 

 
 
DAUROH MARHALAH 3 
 
a. Definisi 
 
Dauroh Marhalah 3 (DM 3)  merupakan dauroh yang berfungsi sebagai 

sarana seseorang untuk menjadi AB  3 KAMMI. 

 

b. Tujuan   

1) Membangun kader yang menegaskan ideologi, fikroh, dan arah 

gerakan KAMMI. 

2) Membangun kemampuan kader melakukan analisis sejarah Islam 

dalam kerangka peletakan dasar-dasar rekayasa sosial. 

3) Melatih kader agar mampu merancang dan melakukan rekayasa sosial 

politik dalam gerakan Islam. 

 

 

c. Peserta 

1) Telah mendapatkan sertifikasi IJDK AB 2  

2) Aktif dalam kegiatan KAMMI  
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3) Aktif dalam kegiatan KAMMI (Kamda, Komisariat atau 

diberdayakan dalam wajihah da‟wah yang lain) selaraskan! 

4) Bersedia Menjadi Pimpinan Kamda, Pimpinan atau Pengurus Pusat  

5) Sudah terbina secara kontinyu minimal 2 Tahun 

6) Mendapat Rekomendasi Kamda 

 

d. Standar Pelaksanaan     

1) Pelaksanaan DM 3  di lakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun 

2) Penanggung Jawab dan Pelaksana DM 3 adalah PP Kammi 

3) Pelaksana adalah Ketua Teritorial 

Penugasan Peserta 

 

I. Membaca buku-buku referensi yang terkait, jika memungkinkan buku-

buku tersebut silakan dibawa. Penjelasan terlampir. 

II. Menyiapkan fisik, mental dan wawasan. 

III. Menyiapkan perlengkapan diri selama di lokasi (Mushaf Al Quran, 

perlengkapan MCK, pakaian dll.) 

 
Bentuk Kegiatan 
 

I. Menginap selama  7-8 hari 

II. Materi 100% Indoor  tidak ada out bond 

III. Setting acara ditekankan pada faktor penguatan idiologi, analisis 

kenegaraan 

IV. Setting ruangan : kelas metode accelerate & quantum learning 

V. Perangkat : SC, OC, instruktur, dan observer 

VI. Peralatan yang harus tersedia : papan tulis, alat tulis, lap 

top/computer/vidio, infocus 
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e. Evaluasi Hasil Pembelajaran 

 
Mekanisme Kelulusan 
 

Kelulusan  ditentukan oleh SC DM III berdasarkan syuro‟ dengan 

ketentuan : 

I. Mengikuti Materi > 75 %  

II. Aktif  dalam diskusi, dan kegiatan lain 

III. Membuat Makalah sesuai ketentuan 

IV. Mengikuti pre test dan Post Test 

V. Menyerahkan satu buku yang dikarang secara kolektif dalam 1 

kelompok ketika DM 3  

 

f. Materi 

Materi Dauroh Marhalah 3 menyeimbangkan antara penguatan 

ma‟nawiyah da‟wah,  dan peluasan tsaqofah dan pematangan analisa 

kenegaraan. 

Materi DM 3 diarahkan pembangunan pondasi yang kokoh bagi 

pemenuhan Indeks Jati diri Kader KAMMI AB 3, yaitu pemposisian kader 

pada qoidah fikriyah (basis konsepsi gerakan), dan qoidah siyasiyah 

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

1. fiqh tamkin wan nashr (fiqh kejayaan dan kemenangan) Islam 

2. siyasatu syar‟iyah (konsepsi kepemimpinan) 

3. Pilar-pilar Kebangkitan Umat (Peradaban) 

4. konsepsi ikhwanul muslimin tentang Negara 

5. studi Kritis Gerakan Konspirasi Internasional 

6. studi kritis system ketatanegaraan Indonesia 

7. menggagas format Indonesia masa depan 

8. transformasi gerakan dan strategi pengembangan KAMMI 
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Proses Pencapaian IJDK AB 3 
 

2. MADRASAH KAMMI (MK) 3 
 

a. Definisi  
 
Madrasah KAMMI 3 adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang 

telah mengikuti DM3, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas kader sesuai dengan IJDK KAMMI. MK 

diselesaikan minimal selama 2 Tahun. 

 
b. Materi Madrasah KAMMI (MK) 3  
 

No Judul Pokok Bahasan Sesi  Bidang Studi 

1 Adab Tilawah 1 Umul Qur’an 

2 Ikhlas dan Pengaruhnya dalam Amal 2 Hadits 

3 Iman 1 Hadits 

4 Proses Penciptaan Manusia 1 Hadits 

5 Islam Itu Ittiba Bukan Ibtida 1 Hadits 

6 Dien Itu Nasihat 1 Hadits 

7 Amal Itu Menyatukan dan Debat Itu Memecah 
Belah 

1 Hadits 

8 Sanksi Pemakan Harta Yang Haram 1 Hadits 

9 Jadilah Orang Yang Baik KeIslamanya 1 Hadits 

10 Disyariatkannya Qital dalam Islam 1 Hadits 

11 Perang Badar 1 Sirah 

12 Perang Bani Qainuqa 1 Sirah 

13 Perang Uhud 1 Sirah 

14 Perang Bani Nadhir 1 Sirah 

15 Perang Khandak 1 Sirah 

16 Pengepungan Banu Quraizhah 1 Sirah 

17 Perjanjian Hudaibiyah 1 Sirah 

18 Mendakwahkan Islam Ke Luar Arab 1 Sirah 

19 Perang Khaibar 1 Sirah 

20 Perang Mu’tah 1 Sirah 

21 Fathu Mekah 1 Sirah 

22 Perang Hunain 1 Sirah 

23 Perang Tabuk 1 Sirah 

24 Utusan-utusan Rasulullah 1 Sirah 

25 Haji Wada 1 Sirah 

26 Sakit dan Wafatnya Rasulullah 1 Sirah 

27 Tajarrud 1 Tazkiyah 

28 An Nizham 1 Tazkiyah 

29 Musa As dengan Firaun 1 Kisah Nabi 

30 Musa As dengan Bani Israel 1 Kisah Nabi 

31 Daud As dengan Thalut 1 Kisah Nabi 

32 Sulaiman As 1 Kisah Nabi 

33 Yunus As 1 Kisah Nabi 
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34 Zakaria As 1 Kisah Nabi 

35 Yahya As 1 Kisah Nabi 

36 Ayyub As 1 Kisah Nabi 

37 Keluarga Muslim Teladan 1 Rumah Tangga 
Muslim 

38 Zaad Ad Daa’iyah 1 Keakhwatan  

39 Peran Akhwat Dalam Amal Jama’i 1 Keakhwatan  
40 Fahmu At Tha’ah Lil Mar’ah 1 Keakhwatan  
41 Nahwan Nur (Majmu’ah Rasail) 1 Fiqih Dakwah 

42 Bainal Amsi Wal Yaum (Majmu’ah Rasail) 1 Fiqih Dakwah 
43 Almar’ah 1 Fiqih Dakwah 
44 Ikwanul Muslimin Tahta Rayatul Qur’an (Majmu’ah 

Rasail) 

1 Fiqih Dakwah 

45 Risalah Usrah 1 Fiqih Dakwah 
 
 
2. Penugasan 
 
a. MANTUBA (Manhaj Tugas Baca) 
 
1). Definisi  
 
Mantuba adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah 

mengikuti DM1, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas kader sesuai dengan IJDK KAMMI melalui 

membaca buku. Mantuba diselesaikan minimal selama 10 bulan. 

 
2). Buku Mantuba 
 
No Bidang Studi Judul Buku Penulis 

1 Aqidah  Menyucikan Jiwa DR.M.Abdul Qadir Abu Faris 

2 Fikrah dan manhaj Perjuangan  Pilar-Pilar Kebangkitan Umat Abdul Hamid Al Ghazali 

3 Akhlaq  Kiat Membersihkan Hati Dari 
Kotoran Maksiat 

Ibn Qayyim Al Jawziyyah 

4 Ibadah Energi Ibadah Syekh Tosun Bayrak & 
Murtadha Muthahhri 

5 Tsaqofah KeIslam-an 1. Relasi Islam dan Negara 
Perspektif Modernis dan 

Fundamentalis 
2. Dari Puncak Bagdad 
(sejarah dunia versi Islam) 

1. Kamaruzzaman 
 

 
2. Tamim Ansary 
 

6 Wawasan Ke-Indonesia-an Agama dan Negara Perspektif 

Islam 

M Natsir 

7 Kepakaran dan profesionalitas Becoming Unstoppable 

Menang Dalam Olimpiade 
Kehidupan Anda 

Ruben Gonzalez 
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8 Kemampuan sosial Politik Rekayasa Masa Depan Menuju 

Kemenangan Dakwah Islam 

Cahyadi Takariawan 

9 Pergerakan dan kepemimpinan 1. Super Muslim 
2. Change 

1. Imam Munadi 
2. Renald Kasali 

10 Pengembangan diri Kompetensi Plus Teori,Desain, 
Kasus dan Penerapan Untuk 

HR Serta Organisasi Yang 
Dinamis 

Parulian Hutapea,MBA dan 
Dr. Nurianna Thoha,MBA 

 
b. SILATURAHMI TOKOH 
 
1). Definisi  
 
Silaturahmi Tokoh adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang 

telah mengikuti DM2, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas kader sesuai dengan IJDK KAMMI melalui 

Silaturahmi Tokoh yang telah ditentukan oleh kaderisasi KAMMI 

Daerah. Silaturahmi Tokoh dilakukan secara berkelompok sampai 10 

bulan minimal sebulan satu kali. 

 
2). Muatan Silaturahmi Tokoh 
 

No Bidang Studi Frekuensi Pokok Bahasan 

1 Aqidah  1 Istiqomah  

2 Fikrah dan manhaj Perjuangan  1 Menjaga Asholah Dakwah 

3 Akhlaq  1 Teguh Memegang Prinsip Islami di 

Tengah-tengah Masyarakat Heterogen 

4 Ibadah 1 Motivasi Qiyamullail 

5 Tsaqofah KeIslam-an 1 Konsep Negara Menurut Islam 

6 Wawasan Ke-Indonesia-an 1 Konsep Pengaturan Negara Indonesia 

7 Kepakaran dan profesionalitas 1 Membaca Tren Usaha Hari Ini 

8 Kemampuan sosial Politik 1 Kondisi Politik Kekinian 

9 Pergerakan dan kepemimpinan 1 Berfikir Strategis 

10 Pengembangan diri 1 Menjadi Berdaya di Masyarakat 

 
 

3. MABIT 
 
a. Definisi  
 
Mabit adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader dalam rangka 

pemenuhan IJDK, yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan 

ukhuwah kader 
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b. Materi Mabit 
 
No Judul Pokok Bahasan  Bidang Studi 

1 Agar Engkau Tidak Hidup Dalam Kesedihan dan 

Kegelisahan 

Hadits 

2 Iman Kepada Allah Adalah Kehormatan dan 
Penghormatan 

Hadits 

3 An nazharu Wa Tafakkur (Melihat dan Berfikir) Tazkiyah 

4 Marah yang Tercela Hadits 

5 Kebersihan Agama dan Kehormatan (Hadits 

Arbain) 

Hadits 

 

b. Peserta 
 

Peserta program ini adalah kader KAMMI Komisariat yang direkrut untuk 

mengikuti proses pengkaderan sesuai dengan status keanggotaannya 

yakni anggota Biasa I. 

ikhwan 

c. Standar Pelaksanaan 

1). Waktu dan tempat 

e) Frekwensi MABIT sekurang-kurangnya 3 bulan sekali 

f) Menjaga dan memperhatikan kelayakan tempat dari aspek 

kenyamanan, jarak tempuh dan keamanan 

g) Dimulai dengan shalat isya‟ berjama‟ah dimasjid sekitar/ dilokasi 

MABIT. 

h) Kemudian dilanjutkan dengan mata acara MABIT hingga sekitar 

pukul 6 pagi keesokan harinya. Bila memungkinkan atau hari libur, 

dapat dilanjutkan dengan olahraga bersama di lapangan terdekat. 

2). Susunan Acara MABIT 

a) Pembukaan 

b) Tilawah Al-Qur‟an 

c) Informasi dunia Islam 

d) Taujih/materi* MABIT 

e) Tidur 

f) Qiyamul lail 

g) Istighfar dan Muhasabah** 

h) Shalat Shubuh dan dzikir ma‟tsurat 

i) Penutup 
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4. SHORT COURSE NASIONAL (MULAZAMATUL ULAMA) 
 
a. Definisi  
 
Short Course Nasional (Mulazamatul Ulama)adalah sarana kaderisasi 

bagi seluruh kader yang telah mengikuti DM3, yang dilakukan secara 

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas kader sesuai dengan 

IJDK KAMMI. Short Course Daerah (Mulazamatul Ulama) dilakukan 

minimal dua kali selama  2 Tahun. 

b. Materi Short Course Nasional (Mulazamatul Ulama) 
 
No Bidang Studi Frekuensi Pokok Bahasan 

1 Aqidah  - - 

2 Fikrah dan manhaj Perjuangan  - - 

3 Akhlaq  - - 

4 Ibadah - - 

5 Tsaqofah KeIslam-an - - 

6 Wawasan Ke-Indonesia-an - - 

7 Kepakaran dan profesionalitas - - 

 a. Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Telaah Kritis Energi dan Sumber 
Daya Mineral Indonesia 

 b. Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1 Telaah Kritis Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Indonesia 

 c. Kehutanan 1 Telaah Kritis Kehutanan Indonesia 
 d. Kesehatan 1 Telaah Kritis Kesehatan Indonesia 
 e. Keuangan dan Perekonomian 1 Telaah Kritis Keuangan dan 

Perekonomian Indonesia 
 f. Kelautan Dan Perikanan 1 Telaah Kritis Kelautan Dan Perikanan 

Indonesia 
 g. Kebudayaan Dan Pariwisata 1 Telaah Kritis Kebudayaan Dan 

Pariwisata Indonesia 
 h. Komunikasi Dan Informatika 1 Telaah Kritis Komunikasi Dan 

Informatika Indonesia 
 i. Pekerjaan Umum 1 Telaah Kritis Pekerjaan Umum 

Indonesia 
 j. Perhubungan 1 Telaah Kritis Perhubungan Indonesia 
 k. Pendidikan Nasional 1 Telaah Kritis Pendidikan Nasional  
 l. Perdagangan 1 Telaah Kritis Perdagangan Indonesia 
 m. Pertanian 1 Telaah Kritis Pertanian Indonesia 
 n. Pertahanan 1 Telaah Kritis Pertahanan Indonesia 
 o. Perindustrian 1 Telaah Kritis Perindustrian Indonesia 
 p. Sosial 1 Telaah Kritis Sosial Indonesia 
 q. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1 Telaah Kritis Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Indonesia 
 r. Badan Usaha Milik Negara 1 Telaah Kritis Badan Usaha Milik 

Negara Indonesia 
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 s. Perencanaan Pembangunan 

Nasional/BAPPENAS 

1 Telaah Kritis . Perencanaan 

Pembangunan Nasional/BAPPENAS 

 t. Pemberdayaan Perempuan 1 Telaah Kritis Pemberdayaan 
Perempuan Indonesia 

 u. Pemuda Dan Olahraga 1 Telaah Kritis Pemuda Dan Olahraga 
Indonesia 

8 Kemampuan sosial Politik - - 

9 Pergerakan dan kepemimpinan - - 

10 Pengembangan diri - - 

 
5. SHORT COURSE INTERNASIONAL 
 
a. Definisi  
 
Short Course Internasional adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader 

yang telah mengikuti DM3, yang dilakukan secara berkesinambungan 

untuk meningkatkan kualitas kader sesuai dengan IJDK KAMMI. Short 

Course Internasional dilakukan minimal dua kali selama  3 Tahun. 

 
b. Pelaksanaan Short Course Internasional 
 

Pelaksanaan Short Course Internasional di laksanakan minimal dua kali 

selama  3 Tahun dengan peserta mengikuti kajian (dengan tema yang 

sudah ditentukan) yang di lakukan di luar negeri  

Dengan tujuan meningkatkan kapasitas kader melalui negara atau 

warganegara tertentu yang memiliki kelebihan bidang studi tertentu.  

 
5. DAURAH / TRAINING 
 
a.  DAUROH PASCA KAMPUS 
 
1) Definisi 

 

Suplemen pelatihan dalam pembentukkan pemahaman kader AB 3 

tentang kesiapannya dakwah pasca kampus.  

 
2) Tujuan 
 

Terbangunnya Sensitivitas Sosial Kader dan Kontinuitas Amal Strategis 

Gerakan 
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3) Materi 
 

No. Materi Tujuan Pembelajaran Metode 

1. Peran Kader Dakwah Pasca Kampus 

Terbentuknya 

Pemahaman Kader 

Tentang Kesiapannya 

Setelah Pasca kampus 

Ceramah, 

Diskusi, 

Workshop 

2. Agar Tetap Bersama Dakwah 

3. Kebutuhan Manusia Indonesia Masa 

Depan 

4. Tantangan Hidup Pasca Kampus 

5. Membangun Rumah Tangga Islami 

 
b. DAUROH KOMPETENSI 
 
1) Definisi 

Suplemen pelatihan dalam pembentukkan pemahaman kader AB 3 

keharusan memiliki kopetensi dalam mihwar dauli dalam tahapan dakwah.  

 
2) Tujuan 

 

Terbentuknya kader yang memiliki kompetensi di bidang ilmunya 

 
3) Materi 

No. Materi Tujuan Pembelajaran Metode 

1. Tes Psikotest 

Terbentuknya Kader yang 

memiliki Kompetensi  

Ceramah, 

Diskusi, 

Workshop 

2. Metodelogi Riset  

3. Teknik Penulisan Karya Ilmiah 

4. dst 

5. Dst... 

 
6. SENIOR CHAMP  
 
a. Definisi  
 
Senior Champ adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang telah 

mengikuti DM3, yang dilakukan di alam terbuka untuk meningkatkan 

kualitas kader dalam bidang jasadiyah sesuai dengan IJDK KAMMI 

melalui traveling di alam bebas yang dilakukan oleh kaderisasi 
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KAMMI Daerah. Senior Champ dilakukan secara berkelompok minimal 

satu kali dalam setahun 

 
b. Tujuan 

1) Terwujudnya kebugaran,kekuatan dan ketrampian fisik kader 

2) Tumbuhnya kedislipinan,ketaatan dan kesiap-siagaan 

3) Terlatihnya sifat-sifat keprajuritan,kepemimpinan dan kemampuan 

bersabar dalam kesulitan 

4) Tertingkatnya dan terpeliharanya semangat perjuangan dan 

pengorbanaan 

5) Terpeliharanya dan tertingkatnya ruhu ukhuwah dan amal jama‟i 

 

c. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Junior Champ terdiri dari beberapa aspek 

1) Aspek Ruhiyah 

a) Ruhiyah i‟tiqadiyah-khuluqiyah,yang merupakan rangkaian nilai-nilai 

ke 

ikhlasan,keyakinan,keridhoan,kesederhanaan,ta‟bbudiyah,kepeduian 

lingkungan dan tawakal. 

b) Ruhiyah Ukhrawiyah,yang merupakan rangkaian nilai-nilai 

ta‟aruf,ta‟awun,takaful,salamatush-shadr,itsar,dan kepeduian sosial 

c) Ruhiyah Tanzhimiyah, yang merupakan rangkaian nilai-nilai 

kedisiplinan,ketaatan,amanah,jundiyah-qiyadiyyah dan amal jama‟i 

d) Ruhiyah Jihadiyah, yang merupakan rangkaian dari nilai-nilai kesiap-

siagaan,pengorbanan,keteguhan 

2) Aspek Fikriyah 

a) Wawasan Kepanduan 

b) Manajemen Kepemimpinan 

c) Sirah Nabawiyah dan Shahabat 

d) Asholah Dakwah 

e) Pengetahuan Life-Skill 
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3) Jasadiyah 

a) Senam 

b) Jogging 

c) Long March 

d) Bela diri praktis 

e) Life-Skill 

 
7. PENGKARYAAN KADER 
 
a. Definisi 
 
Pengkaryaan Kader adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang 

telah mengikuti DM3, dalam bentuk penempatan kader AB 3 di lembaga 

KAMMI maupun Intra Kampus dalam upaya pematangan kader dalam 

berorganisasi dan jiwa kepemimpinan kader. 

 

b. Tujuan 

1) Terdistribusikannya kader KAMMI kedalam lembaga dakwah 

2) Mematangkan karakteritik kepemimpinan kader di dalam lembaga 

3) Belajar mengelola kepentingan umum 

 
F. Metode Pengkaderan 

1. Metode Belajar Dalam Pengkaderan 

Dalam pelaksanaan pengkaderan, digunakan metode – metode 

untuk memudahkan kader mencapai IJDK. Berbagai metode tersebut 

yaitu: 

 

NO METODE KETERANGAN 

1.  Ceramah Melalui penerangan dan penuturan dari trainer/instruktur 

kepada peserta. Biasanya dimulai dengan:  

1. Pendahuluan : menjelaskan tujuan, pokok-pokok 

bahasan, memancing pengalaman peserta dengan 

materi yang akan dibahas.  

2. Menyajikan bahan baru : dengan memperhatikan 
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faktor perhatian peserta, penyajian yang sistematis, 

kegiatan yang variatif, pertanyaan sebagai pengujian 

pemahaman, media pembelajaran yang variatif.  

3. Menutup pada akhir materi : mengambil kesimpulan, 

memberi kesempatan kepada peserta untuk 

menanggapi, melaksanakan penilaian 

2.  Tanya jawab Memberikan stimulai dan mengadakan pengarahan aktivitas 

belajar dengan mengajukan pertanyaan. 

3.  Diskusi Percakapan ilmiah yang responsif berisikan pertukaran 

pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan 

problematis pemunculan ide-ide dan pengujian ide-ide 

ataupun pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang 

tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan untuk 

memperoleh pemecahan masalahnya dan untuk mencari 

kebenaran. 

4.  Demonstrasi Pertunjukkan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau 

benda sampai pada penampilan tingkah laku yang 

dicontohkan agar dapat diketahui dan diMemahamii oleh 

peserta secara nyata atau tiruannya. 

5.  Sosiodrama  

(role playing) 

Mempertunjukkan atau mempertontonkan atau 

mendramatisasi cara tingkah laku dalam hubungan sosial. 

6.  Karyawisata  

(fieldtrip) 

Peserta dibawah bimbingan instruktur/pemandu mengunjungi 

tempat-tempat tertentu untuk belajar. 

7.  Kerja kelompok Peserta dalam suatu kelompok mencari satu tujuan pelajaran 

tertentu dengan bergotongroyong 

8.  Latihan Untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari 

apa yang telah dipelajari, melatih pengembangan motorik 

peserta. 

9.  Pemberian tugas Pemberian tugas tertentu agar peserta melakukan kegiatan 

belajar, kemudian harus dipertanggungjawabkannya. 

10.  Eksperimen Peserta melakukan percobaan dengan mengalami untuk 

membuktikan sendiri sesuatu pertanyaan/hipotesis yang 

dipelajari 
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G. Sarana Pengkaderan 

Sarana adalah berbagai kegiatan yang diadakan dalam rangka mencapai 

tujuan pengkaderan KAMMI. 

 

1. Dauroh Marhalah (DM) 

Merupakan  sarana pengkaderan formal KAMMI yang dilakukan 

secara sadar, terencana, sistematis dan berkesinambungan berdasarakan 

pada  pedoman secara nasional (Manhaj KAMMI 1427 H) dalam upaya 

mencapai tujuan pengkaderan dan tujuan organisasi KAMMI. 

Dauroh ini berfungsi memberikan kemampuan tertentu  kepada para 

pesertanya  sesuai dengan tujuan dan target  pada masing-masing 

jenjang dauroh sehingga menuntut persyaratan tertentu dari pesertanya.  

Dauroh Marhalah terdiri dari 3 (tiga) jenjang , yaitu : 

a. Dauroh Marhalah I  (DM I) 

b. Dauroh Marhalah II (DM II) 

c. Dauroh Marhalah III (DM III) 

 

 

Penerapan Kurikulum 

Kurikulum yang terdapat dalam pedoman ini merupakan  

penggambaran metode training. Oleh sebab itu, penerapan dari kurikulum 

ini erat hubungannya dengan metode – metode yang digunakan dalam 

training. Materi training pun memiliki keterpaduan dan kesatuan dengan 

metode yang ada dalam penjenjangan dauroh marhalah (DM). Dalam 

penerapan kurikulum Dauroh Marhalah ini perlu diperhatikan beberapa 

aspek: 

1.1  Penyusunan jadwal materi dauroh. 

Jadwal dauroh  adalah sesuatu yang menggambarkan isi dan 

sistematika dari dauroh itu sendiri. Oleh karena itu  perumusan 

jadwal dauroh  hendaknya memperhatikan hal – hal sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan urutan materi hendaknya saling terkait dengan 

materi sebelum dan sesudahnya sehingga tidak berdiri 
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sendiri. Hal ini agar peserta dauroh dapat memahami 

keseluruhan materi sehingga tujuan DM dapat tercapai. 

b. Materi dalam dauroh marhalah (DM) harus selalu 

disesuaikan  dengan jenjang keanggotaanya. 

 
1.2  Metode penyampaian materi dauroh. 

Materi – materi dalam dauroh disampaikan dengan metode 

gabungan antara ceramah dan diskusi/dialog. Semakin tinggi 

jenjang/status keanggotaan peserta dauroh, maka semakin banyak 

terjadi komunikasi ide   (dialog/diskusi). Karenanya instruktur 

bersama Master of Training (MoT) harus membangun iklim yang 

kondusif guna terciptanya diskusi/dialog tersebut. Untuk 

menumbuhkan  kegairahan dan suasana dinamis dalam dauroh, 

maka  peserta difasilitasi dalam bentuk forum group discusion 

(FGD). 

    
   Pemilihan  dan penentuan metode dauroh  disesuaikan dengan 

jenjang dan materi yang akan disajikan. Gambaran  tentang metode yang 

digunakan  dalam training sesuai dengan jenjangnya adalah sebagai 

berikut : 

a. Dauroh Marhalah I 

- Penyampaian materi bersifat penyadaran, penguatan, penanaman 

dan penjelasan. 

- Teknik yang digunakan berupa ceramah, tanya jawab/dialog, 

penugasan (resume) 

- Proses belajar mengajar dilakukan dengan penyampaian materi oleh 

penceramah kemudian peserta bertanya tentang hal - hal tertentu. 

b. Dauroh Marhalah II 

- Penyampaian materi bersifat analisis, pengembangan dan praksis. 

- Teknik yang digunakan berupa ceramah, tanya jawab/dialog dan 

penugasan (membuat makalah tanggapan atau analisis sebuah 

kasus). 
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- Proses belajar mengajar dilakukan dengan memberikan sesi khusus 

dalam bentuk tutorial. 

c. Dauroh Marhalah III 

- Penyampaian bersifat analisis problematik dan alternatif. 

- Teknik yang digunakan berupa ceramah, dialog dan penugasan 

membuat makalah banding (peserta membuat  alternatif pemecahan 

secara konsepsional). 

- Proses belajar mengajar dilakukan dengan mengangkat berbagai 

masalah oleh penceramah kemudian peserta melakukan 

pembahasan secara mendalam. 

 

2. Madrasah KAMMI (MK) 

Madrasah KAMMI merupakan sarana pengkaderan yang diikuti oleh 

kader KAMMI setelah mengikuti Dauroh Marhalah.   

 

3. Penugasaan 

Penugasaan adalah sarana pengkaderan formal KAMMI yang 

diselenggarakan setelah Madrasah KAMMI untuk meningkatkan 

kualitas spesifikasi (Kekhasan) kader dalam upaya pemenuhan IJDK-

nya di masing-masing jenjang. Jenis Penugasaan diantaranya: 

 

a. Silaturahmi  

Kunjungan yang bersifat rutin kepada tokoh yang dilakukan  sebulan 

sekali dengan muatan dakwah dan politik 

b. Mantuba 

Program membaca rutin dengan referensi buku yang teah di 
tentukan 

 
4. Kajian Tematik 

Kajian yang bersifat rutin yang dilaksanakan 2 pekan sekali dengan 

tema-tema yang bersifat tekstual maupun kontekstual. 
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5. Short Course 

Kunjungan yang kepada tokoh yang dilakukan  sekali dalam periode 

pengkaderan dengan muatan yang lebih mengarah ke profesionalitas 

kerja untuk menunjang kerja-kerja dakwah di kemudian hari 

 

6. Daurah/Training 

Proses pengkaderan mealui forum study selama beberapa hari dalam 

wilayah tertentu Indoor maupun Outdoor 

 

7. Junior/Senior Champ 

sarana pengkaderan melalui traveling di alam bebas yang dilakukan 

secara berkelompok minimal satu kali dalam periode pengkaderan. 

 

    8. Pengkaryaan Kader 

Pengkaryaan kader merupakan  upaya pengkaderan yang dilakukan 

dengan cara mendorong aktualisasi dan partisipasi kader dalam 

kegiatan publik dan atau  keterlibatan dalam lembaga publik (baik 

internal maupun eksternal). 

 

H. Prasarana Pengkaderan 

Prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang tidak berhubungan 

langsung dengan proses pengkaderan,tetapi keberadaannya membantu 

proses pengkaderan, seperti peningkatan kapasitas kepemimpinan, 

bermasyarakat dll. 

Prasarana dibagi menjadi dua 

1. Infrastruktur 

Beberapa lembaga infrastruktur kampus dan non kampus dapat 

berfungsi sebagai prasarana,peran lembaga ini sangat penting dalam 

proses pengkaderan 
 

a. BEM dan lembaga kampus lainnya (DPM,UKM,UPT,HMJ dll) 

BEM dan lembaga kampus lainnya sangat diperlukan dalam penerapan 

pemikiran kader yang ia dapatkan dalam proses pengkaderan serta 

sarana mengasah skill kepemimpinan kader. 
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b. Lembaga Kajian Ke-Islaman  

c. Lembaga Kajian Kontemporer 

d. LSM 

e. Perpustakaan 

f. Media Cetak dan Elektronik (Koran,Majalah,Internet,Radio dan 

Televisi) 

  

2. Prasarana Proses Pengkaderan 

Prasarana yang disiapkan dalam proses pengkaderan berupa peralatan 

tuis menulis serta hal-hal lainnya. 

 
I. Administrasi Pengkaderan  

Administrasi pengkaderan meliputi tulis menulis daam rangka fungsi 

manajemen (perencanaan, pengorganisasian, implementasi, kontrol, dan 

evauasi) 

1. Administrasi Peserta Pengkaderan 

    Setiap peserta pengkaderan yang baru memasuki jenjang 

pengkaderan pada tiap jenjang melakukan pengisian biodata 

lengkap. 

2. Mutasi 

    Mutasi adalah kepindahan domisili peserta pengkaderan lintas 

kabupaten,propinsi atau negara yang berakibat pada kepindahan 

halaqah (Madrasah KAMMI). 

    Prosedural mutasi kader mengisi form mutasi dengan di 

tandatangani pemandu (murabbi) dan menyerahkan kepada tempat 

tujuan pindah.   

3. Laporan Kegiatan Pengkaderan 

    a. Buku Madrasah KAMMI (Halaqoh)  

  Buku haaqah adalah kumpulan laporan aktivitas madrasah KAMMI 

(halaqah) terdiri dari biodata anggota,rekap laporan mingguan 

aktivitas halaqah sekaligus berfungsi sebagai berita acara 
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pengkaderan,rekam kejadian-kejadian penting yang diakukan 

peseta halaqah. 

    b. Laporan Bulanan Madrasah KAMMI (Halaqah) 

Adalah laporan berkaa setiap bulan yang merupakan rekapituasi    

laporan mingguan dan aktivitas pengkaderan lainnya. 

c. Laporan Bulanan Madrasah KAMMI (Halaqah) Komisariat 

Adalah laporan berkala setiap bulan yang merupakan rekapituasi    

laporan mingguan dan aktivitas pengkaderan lainnya yang 

dilakukan oleh komisariat 

d. Laporan empat Bulanan Madrasah KAMMI (Halaqah) KAMMI 

daerah 

Adalah laporan berkala setiap empat bulan yang merupakan 

rekapituasi    laporan mingguan dan aktivitas pengkaderan lainnya 

yang dilakukan oleh KAMMI DAERAH 

e. Laporan Tahunan Madrasah KAMMI (Halaqah) KAMMI WILAYAH 

Adalah laporan tahunan  yang di buat oleh KAMMI WILAYAH, 

laporan ini merupakan pembahasan perkembangan pengkaderan 

per propinsi/Wiayah,disusun berdasarkan laporan empat bulan 

KAMMI DAERAH ditambah sumber lain 

f. Laporan Tahunan Madrasah KAMMI (Halaqah) Nasional 

Adalah laporan tahunan  yang di buat oleh KAMMI PUSAT, laporan 

ini merupakan pembahasan perkembangan pengkaderan per 

propinsi/wilayah,disusun berdasarkan laporan empat bulan KAMMI 

daerah ditambah sumber lain. 
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 BAB V 

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI 

A. Pengertian 

Sertifikasi Indek Jati Diri Kader ( IJDK ) KAMMI adalah proses 

akreditasi berupa pemberian sertifikat IJDK. 

    Akreditasi ialah proses penilaian IJDK kader dimulai pasca DM hingga    

sertifikasi. 

 
B. Tujuan 

 
1. Melakukan evaluasi pencapaian Indek Jati Diri Kader bagi kader 

yang telah mengikuti proses kaderisasi. 

2. Menyeragamkan Kualitas kader dalam setiap jenjang kaderisasi. 

3. Melakukan penjagaan kredibilitas serta nama baik organisasi 

melalui penjagaan kualitas diri. 

4. Legalisasi pencapaian IJDK sebagai prasarat untuk mengikuti 

proses kaderisasi pada jenjang yang lebih tinggi. 

 
C. Metode 

1. Reguler 

Adalah aktivitas yang sejalan dengan proses pengkaderan untuk 

mengevaluasi anggota pengkaderan daam hal 

a. Aspek Madrasah KAMMI (Haaqah) 

1) Frekuensi Kehadiran 

2) Ketepatan Waktu 

3) Adab Majlis 

4) Kepemimpinan 

5) Kestsiqahan 

6) Pengorbanan   

b. Perkembangan pencapaian IJDK 

Pelaksana sertifikasi dan akreditasi reguler adalah pemandu (murabbi)  

c. Membuat Karya tulis/Paper  



 

 

 

 

90 

 

 

 

 

Salah satu aspek penilaian sampai sejauhmana pemikiran serta saah 

satu pertanggungjawaban Intelektual yang di miliki kader KAMMI 

terhitung mulai dari AB 2 sampai AB 3 adalah karya tulis /paper yang di 

buat minimal 3 bulan sekali. 

 
2. Irreguler 

Adalah aktivitas untuk mengevaluasi perkembangan pencapaian fokus 

pengkaderan dan IJDK yang tidak dapat dilakukan secara reguler,yang 

dilakukan oleh tim kaderisasi. 

 

D. Sifat   

1. Proses terbuka untuk kader yang ada dijenjang lebih atas serta 

bisa memberikan masukan kepada tim akreditasi. 

2. Tertutup bagi kader yang mengikuti proses sertifikasi. 

 

E. Sarana 

1. Pergaulan sehari-hari 

2. Pembinaan Madrasah KAMMI 

3. Kepanitiaan 

4. Penugasan (Menjadi Relawan di Daerah Binaan,Sebagai Pengurus 

gerakan dakwah,dll) 

5. Diskusi dan Bedah buku 

6. Sarana Lainya yang di pandang efektif 

 

F. Penanggungjawab 

Lembaga Akreditasi Kader (LAK) atau departemen Kaderisasi KAMDA 

atau Komisariat. 

 

G. Pelaksana 

Pelaksana sertifikasi adalah tim akreditasi kamda atau komsat yang 

dibentuk oleh Departemen Kaderisasi KAMDA atau Komisariat. 



 

 

 

 

91 

 

 

 

 

Tim akreditasi komsat untuk menilai AB1 dan tim akreditasi kamda 

untuk menilai AB2 serta tim khusus (yang ditunjuk kamda) untuk AB 3. 

Pelaksana sertifikasi bisa terdiri dari : 

a. Pemandu MK 

Syarat Pemandu ada dalam mekanisme pelaksanaan MK 

Tugas : 

 Melakukan pengamatan secara intensif terhadap 

kemajuan kader selama waktu yang ditentukan dengan 

mengisi buku Rapor 

 Memberikan penilaian secara kualitatif dengan kode L ( 

untuk lulus) dan T ( untuk tidak lulus) pada setiap point 

IJDK di lembar yang sudah disediakan. 

 Memberikan catatan di lembar penilaian jika ada hal-hal 

yang harus diperhatikan. 

b. Kaderisasi Komisariat 

Tugas :  

 Membuat rekomendasi kekurangan pencapaian IJDK 

kepada pemandu bagi kader yang belum memenuhi 

IJDK. 

 Menentukan hasil rekapitulasi dari pemandu MK dan 

menyerahkan kepada kaderisasi KAMDA untuk di 

legalisasikan. 

c. Kaderisasi Kamda  

Tugas : 

 Memberikan perangkat administratif sebagai tanda lolos 

sertifikasi. 

 Mengevaluasi secara umum proses sertifikasi yang telah 

dilakukan melalui progres report yang diberikan oleh 

pemandu MK melalui Forum Pemandu (FP) dan oleh 

Kaderisasi komisariat melalui progres report yang 

dikumpulkan melalui Forsi. 
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d. pengurus inti komisariat/kamda 

e. pihak lain yang disepakati oleh departemen kaderisasi 

kamda/komsat 

Kriteria Anggota Tim Akreditasi 

1. Aspek Ma‟nawiyah (Moralitas) Tim Akreditasi 

Landasan moral adalah ikhlas, adil, jujur, tawadzun, amanah harus 

selalu memenuhi jiwa dan atmosfer tim akreditasi, karena ia sedang 

aktif dalam proses seseorang menjadi layak untuk „dijual‟ atau menjual 

dirinya kepada Allah (At-Taubah :111) 

 Ikhlas 

 Adil 

 Jujur 

 Tawazun dan proporsional 

 Amanah 

2. Aspek Amaliyah (Operasional) 

 konsistensi ibadah 

 stabilitas moral 

 tidak terpesona oleh fenomena 

 tidak membaurkan antar program peningkatan dengan program 

penyeleksian 

3. Administratif dan manajerialKriteria Anggota Tim Akreditasi 

 

H. Syarat Kelayakan Akreditasi dan Sertifikasi 

1. Umur Status Keanggotaan 

2. Aspek Madrasah KAMMI (Halaqah) 

3. Capaian akhir IJDK 

 

I. Standar Kelulusan Sertifikasi 

Kelulusan kader untuk dapat menuju jenjang berikutnya dibagi menjadi 

Tiga yaitu sebagai berikut : 

a. Secara administratif 
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 Kehadiran MK minimal 80% dari yang dijadwalkan untuk 

AB1 dan 100% untuk AB 2. 

 Mendapat surat bukti kelulusan sertifikasi dari kaderisasi 

KAMDA yang akan memberikan legalisasi kelulusan 

sertifikasi. 

b.  Secara Kualitatif 

 100% indeks Aqidah dan akhlak terpenuhi 

 Minimal 75% IJDK selain indeks Aqidah dan Akhlak 

terpenuhi 

 

J. Waktu Pelaksanaan 

a. Penilaian untuk sertifikasi dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan 

setelah prosesi kaderisasi berlangsung semenjak rekrutmen 

awal dan selanjutnya dilakukan sertifikasi setelah 6 bulan. 

b. Secara teknis Pemandu sudah mengamati perkembangan 

peserta MK sejak awal prosesi MK berlangsung, sehingga 

setelah 6 bulan Pemandu hanya melakukan  evaluasi pada 

kader melalui raport kader maupun melalui lembar IJDK yang 

sudah disediakan. 

c. Waktu untuk melakukan legalisasi sama dengan proses 

penilaian melalui sertifikasi tesebut. Secara otomatis akan 

diperoleh dari hasil sertifikasi yang diberikan Pemandu kepada 

kaderisasi KAMDA . 

d. Waktu akreditasi dilakukan semenjak kader lulus DM dan 

dievaluasi per 3 bulan 

e. Waktu sertifikasi dilakukan setelah proses MK dan suplemen 

selesai atau 8 (enam)  bulan untuk AB 1, untuk AB 2  (delapan) 

10 bulan  sedangkan untuk AB 3 (delapanbelas) 24 bulan 

 


