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STUDI KRITIS TERHADAP 

SISTEM PERKADERAN MUHAMMADIYAH 

Sebagai Sistem Penyiapan Kader Muhammadiyah 

 

 

ABSTRACT 
 

Post-reformation in 1998, there is an interesting phenomenon in the body of the 

largest Islamic movement in Indonesia, Muhammadiyah. Among them is the 

migration of pilgrims from Muhammadiyah movement to another relatively new 

and growing lately. They are the Tarbiyah Movement (PKS), Hizb ut-Tahrir of 

Indonesia (HTI), Tafsir al-Quran Assembly (MTA), Salafi Movement, and so 

forth. There was dissatisfaction with the Muhammadiyah which made them move 

and follow the methodology of the new movement. In addition to these 

phenomena, there is also another phenomenon, namely the dual position most of 

the leadership in many structures of Muhammadiyah. A leader of 

Muhammadiyah, who served on the panel at the regional level, also served at the 

local level, even a district or village. With such circumstances certainly makes 

leadership is not running optimally. Leadership feels less progressive and tend to 

be comfortable in the establishment. When examined seriously, some of the 

circumstances have actually indicate a problem in the body of Muhammadiyah, 

especially in the preparation of its human resources. This then became the core of 

this research. The author intends to unravel: How Muhammadiyah view of the 

importance of human resources in moving the organization, how the system 

concept of Muhammadiyah perkaderan and how the effectiveness and efficiency 

in its process. Information about Muhammadiyah view of the importance of 

human resources for the organization can be seen from the historical development 

of Muhammadiyah perkaderan. As for the perkaderan system determined through 

a review of the Muhammadiyah Perkaderan system that formulated in the book of 

SPM. The assessment of the effectiveness and efficiency of the perkaderan system 

analyzed by connecting between the needs of the Muhammadiyah cadres views of 

the vastness of the area of interest Muhammadiyah and preaching with various 

activities of perkaderan arranged in SPM. In addition to the material to do the 

analysis, the authors also connects with the general phenomenon of social 

development of today's society and theories on actual educational. This study 

therefore included in the category of qualitative research with descriptive 

analytical method. After doing a reading and analysis, looking at all that 

Muhammadiyah indeed attach importance and give great attention to the problem 

of cadres . One of the seriousness is Muhammadiyah has compiled the perkaderan 

system and regulary continues to evaluate its implementation . The criticism in 

this case is that the system is arranged not been able to be implemented efficiently 

and at a macro scale becomes ineffective. Related to these criticisms, the authors 

advise to do a more radical revision of the SPM, from the revision and 

improvement of the vision, mission, objectives and enrichment forms of 

perkaderan, so that SPM feels more contextual with the needs of the times . 

 

Keywords : Muhammadiyah, Perkaderan, Systems 
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ABSTRAK 
 

Pasca bergulirnya reformasi tahun 1998, terdapat fenomena menarik di tubuh 

gerakan Islam terbesar di Indonesia ini, Muhammadiyah. Diantaranya adalah 

terjadinya migrasi jamaah dari Muhammadiyah kegerakan yang lain yang relatif 

baru dan tumbuh belakangan.  Diantara tempat berlabuhnya sebagian kader 

Muhammadiyah tersebut adalah Gerakan Tarbiyah (Partai Keadilan Sejahtera), 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Tafsir al Quran (MTA), Gerakan Salafi, 

dan lain sebagainya. Seperti ada ketidakpuasan terhadap Muhammadiyah yang 

menjadikan mereka berpindah halauan mengikuti manhaj gerakan yang baru. 

Selain fenomena tersebut, terjadi juga fenomena lain, yaitu adanya rangkap 

jabatan sebagian pimpinan di banyak struktur Muhammadiyah. Seorang pimpinan 

Muhammadiyah yang menjabat di majelis di tingkat wilayah, juga menjabat di 

tingkat daerah, bahkan cabang atau ranting. Dengan keadaan semacam itu tentu 

menjadikan kepemimpinan tidak berjalan maksimal. Kepemimpinan pun terasa 

kurang progresif dan cenderung nyaman dalam kemapanan. Jika dicermati serius,  

beberapa keadaan tersebut sesungguhnya telah mengisyaratkan adanya masalah di 

tubuh Muhammadiyah,  khususnya dalam penyiapan SDM-nya. Inilah yang 

kemudian menjadi inti penelitian ini. Penulis bermaksud mengungkap:  

Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap pentingnya sumberdaya manusia 

dalam menggerakkan organisasi, bagaimana konsep sistem perkaderan 

Muhammadiyah dan bagaimana pula efektivitas serta efisiensinya dalam proses 

perkaderan.  Informasi tentang pandangan Muhammadiyah terhadap pentingnya 

sumberdaya manusia bagi organisasi dapat dilihat dari sejarah perkembangan 

perkaderan Muhammadiyah selama ini. Sedangkan tentang sistem perkaderan 

diungkap melalui penelaahan terhadap Sistem Perkaderan Muhammadiyah yang 

terumuskan dalam buku SPM. Adapun penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi 

sistem perkaderan dianalisis dengan menghubungkan antara kebutuhan 

Muhammadiyah terhadap kader yang dilihat dari tujuan Muhammadiyah dan 

keluasan wilayah dakwahnya dengan berbagai kegiatan perkaderan yang tersusun 

dalam SPM. Sebagai tambahan bahan untuk melakukan analisis,  penulis juga 

menghubungkan dengan fenomena umum perkembangan sosial masyarakat saat 

ini dan teori-teori pendidikan yang aktual. Dengan demikian penelitian ini masuk 

dalam kategori penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Setelah 

melakukan pembacaan dan analisis, tampak sekali bahwa Muhammadiyah 

sesungguhnya telah menganggap penting dan memberikan perhatian yang besar 

terhadap masalah kader. Salah satu bentuk keseriusannya adalah Muhammadiyah 

telah menyusun sistem perkaderan dan secara berkala terus melakukan evaluasi 

pelaksanaannya. Kritik penulis dalam hal ini adalah, bahwa sistem yang disusun 

belum mampu dilaksanakan secara efisien dan dalam skala luas menjadi tidak 

efektif. Terkait dengan kritik tersebut, penulis memberikan saran agar dilakukan 

revisi SPM secara lebih radikal, mulai dari perbaikan visi, misi dan tujuan serta 

pengayaan bentuk-bentuk perkaderan hingga SPM terasa lebih kontekstual dengan 

kebutuhan zaman. 

 

Kata kunci:  Muhammadiyah, Perkaderan, Sistem 
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1. PENDAHULUAN 

Gerakan Muhammadiyah adalah salah satu gerakan Islam yang tertua 

dan terbesar di Indonesia. Muhammadiyah telah berusia lebih dari satu abad
1
 

dan memiliki ribuan amal usaha di berbagai bidang. Amal usaha yang paling 

banyak adalah di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial
2
. Muhammadiyah 

berdiri sebagai gerakan pemurnian ajaran Islam dan pemberdayaan serta 

pemajuan umat Islam, di Indonesia khususnya dan di dunia Islam pada 

umumnya. Maka Muhammadiyah pun membawa semboyan sebagai gerakan 

Islam yang berkemajuan. Amal usahanya di bidang pendidikan, berupa 

sekolah Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern, dimana sekolah 

model milik Muhammadiyah lahir sebagai sintesa antara pesantren dan 

sekolah Belanda.  

Sementara itu banyak kritik dan masukan juga yang diterima oleh 

Muhammadiyah. Diantara kritik tersebut adalah: 1) Terjadinya migrasi 

jamaah dari Muhammadiyah ke banyak gerakan Islam yang lain, seperti 

gerakat tarbiyah
3
, gerakan salafi, HTI, MTA dan lainnya; 2) banyaknya 

pimpinan Muhammadiyah yang merangkap jabatan di beberapa struktur 

Muhammadiyah; 3) Kualitas amal usaha Muhammadiyah masih harus 

ditingkatkan, dan masih ada yang lain. Berbagai kritik tersebut sesungguhnya 

wajar dan menjadi pemacu bagi Muhammadiyah untuk terus memperbaiki 

                                                           
1
 Tim Penyusun,  Kemuhammadiyahan; jilid 1, (Yogyakarta: Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hal. 17 
2
 LPI PP Muhammadiyah, Profil 1 Abad  Muhammadiyah, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 

2010), hal. xii 
3
 Beni Setiawan, Migrasi Jamaah; Tantangan Dakwah Muhammadiyah Jelang Satu Abad, 

(Yogyakarta: Panji, 2007), hal. xv 
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dan meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini juga indikasi bahwa ada masalah 

serius dalam diri Muhammadiyah, khususnya yang terkait dengan 

sumberdaya manusia, yang di dalam Muhammadiyah sering disebut dengan 

kader. Sementara sumberdaya manusia adalah hal terpenting dalam 

kesuksesan sebuah organisasi
4
. Berangkat dari uraian tersebut, penulis 

bermaksud mengungkap persoala dalam perkaderan Muhammadiyah. Ada 

tiga hal yang hendak penulis ketahui, pertama, bagaimana sesungguhnya 

pandangan Muhammadiyah terhadap masalah kader dan perkaderan di 

Muhammadiyah; kedua, bagaimana konsep sistem perkaderan 

Muhammadiyah itu; serta yang ketiga, bagaimana efektivitas dan efisiensi 

sistem perkaderan Muhammadiyah tersebut saat dilaksanakan dalam 

persyarikatan, apakah ia mampu efektif dan efisien menjawap persoalan 

perkaderan ataukah tidak.  

Penelitian tentang perkaderan Muhammadiyah ini penting dan sangat 

dibutuhkan untuk menggugah kesadaran siapa saja yang peduli dengan 

gerakan Muhammadiyah. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian  ini adalah 

jawaban dari pertanyaan penulis. Bagi Muhammadiyah, penelitian ini akan 

menjadi masukan berharga untuk memperbaiki sebagian kelemahannya. 

Sementara bagi umat Islam pada umumnya, ini akan memperkaya khasanah 

keislaman, khususnya dalam dunia pergerakan Islam.   

2. KAJIAN TEORI 

                                                           
4
 Marihot Tua Efendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia; Pengadaan, Pengembangan, 

Pengkompensasian, dan peningkatan produktifitas pegawai, (Jakarta: Grasindo, 2007),  hal. xi 
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Dari beberapa pengertian yang ditemukan penulis mengambil satu 

kesimpulan bahwa kader adalah orang yang terpilih diantara yang lain yang 

menjadi penggerak dan pengemban misi organisasi. Kader Muhammadiyah 

kemudian dapat didefinisikan sebagai orang yang terpilih diantara anggota 

Muhammadiyah yang mengemban misi untuk mengembangkan dan 

memimpinkan Muhammadiyah di mana saja dia berada.  

Adapun perkaderan Muhammadiyah adalah berbagai hal yang terkait 

dengan kader dan kaderisasi di Muhammadiyah. Penulis memandang 

berbagai hal yang terkait dengan kader dan kaderisasi ini adalah rekrutmen, 

pendidikan, penempatan, distribusi sampai dengan pemerataan ke sektor-

sektor yang menjadi sasaran dakwah Muhammadiyah.  

Sedangkan sistem perkaderan Muhammadiyah terdiri dari kata sistem, 

perkaderan dan Muhammadiyah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

sistem berarti: perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas, sistem diartikan juga sebagai susunan yang teratur 

dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya
5
. Dengan demikian sistem 

perkaderan Muhammadiyah dapat diartikan sebagai seperangkat unsur yang 

bekerja bersama-sama, saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas 

untuk mencapai suatu tujuan atau maksud. Dalam konteks ini adalah bekerja 

untuk mencapai tujuan perkaderan Muhammadiyah, yaitu terpenuhinya 

kebutuhan penggerak yang memimpinkan Muhammadiyah di semua sektor 

yang menjadi sasaran dakwah muhammadiyah. 

                                                           
5
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.cit, hal. 950 

http://kbbi.web.id/sistem
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Perkaderan Muhammadiyah adalah sebuah sistem. Maksudnya adalah 

bahwa kader dan kaderisasi Muhammadiyah adalah sebuah rangkaian dari 

banyak komponen yang saling terkait dan membentuk suatu totalitas. Adapun 

komponen yang masuk dalam rangkaian sistem perkaderan adalah yang 

terkait dengan pemenuhan dan penyiapan para penggerak Muhammadiyah. 

Hal ini meliputi proses rekrutmen, pendidikan dan distribusi kader.  

Sistem perkaderan Muhammadiyah juga disusun dengan 

mempertimbangkan empat hal berikut: 1) Tujuan Muhammadiyah. Tujuan 

Muhammadiyah dalam konteks ini sangatlah penting, yaitu sebagai pemandu 

arah gerak dan dinamika Muhammadiyah, termasuk di dalamnya adalah 

penyiapan para kader penggeraknya. Pertama, Setiap kader penggerak 

Muhammadiyah sudah seharusnya memahami arah gerak perjuangan 

organisasinya. Kedua, Tujuan perjuangan adalah gambar jadi dari sesuatu 

yang hendak diraih Muhammadiyah dalam perjuangannya.. 2) 

Perkembangan sosial yang melingkupi Muhammadiyah. Gerak dakwah 

Muhammadiyah mencapai cita-citanya tidak berada di ruang kosong, 

melainkan berada di tengah kehidupan masyarakat yang dinamis. Mengetahui 

situasi sosial ini penting bagi Muhammadiyah untuk dua hal, yaitu: pertama, 

untuk membaca tantangan yang dihadapi Muhammadiyah. Dalam kontek 

perkaderan, mengetahui tantangan diperlukan untuk mengukur kemampuan 

apa saja yang harus diwujudkan pada diri para kader untuk dapat menghadapi 

tantangan yang ada, sehingga keberadaan kader Muhammadiyah benar-benar 

dapat menjadi solusi dari keburukan yang terjadi. Kedua, adalah untuk 
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mengetahui tipologi masyarakat pada umumnya sesuai dengan perkembangan 

zaman yang selalu berubah secara cepat. Pemahaman akan situasi ini berguna 

untuk menciptakan strategi pembinaan yang tepat, yaitu yang efektif dan 

efisien sesuai dengan perkembangan zaman. 3) Konsep pendidikan Islam. 

Perkaderan adalah sebuah proses penyiapan tenaga penggerak organisasi. 

Bagian dari menyiapkan kader adalah pendidikan. Paling tidak ada tiga hal 

yang menjadi titik tekan dalam pendidikan kader: ideologisasi, pewarisan 

nilai serta peningkatan kapasitas. Sebagai gerakan Islam, maka selayaknya 

Muhammadiyah merujuk pada konsep pendidikan Islam. 4) Prinsip-prinsip 

manajemen modern. Perkaderan adalah proses penyiapan sumberdaya 

manusia dalam organisasi yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan 

dunia pendidikan dan pergerakan pada umumnya. Sementara khasanah terkait 

keduanya terus berkembang dan semakin maju seiring dengan majunya 

peradaban manusia. Maka wajar jika perkaderan pun membutuhkan 

pembaharuan terus menerus hingga selalu aktual dengan zaman.  

Keempat hal tersebut adalah bagian dari sistem yang saling terkait dan 

kemudian membentuk sebuah totalitas. Berangkat dari keempatnya, maka 

sistem perkaderan Muhammadiyah secara ideal mensyaratkan: 1) Bersifat 

edukatif (mendidik) terhadap anggota sehingga terjadi transformasi 

(perubahan), pada aspek ideologi, militansi, kapasitas diri, berubah dari 

anggota biasa menjadi kader yang ideologis, militan dan kompeten pada lini 

dakwah yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Mengajarkan Islam secara 

menyeluruh dan melalui proses yang berkelanjutan. Pengajaran Islam yang 
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berkelanjutan sesuai dengan makna kata Islam sendiri, yang memiliki akar 

kata yang sama dengan kata sullam yang artinya tangga
6
, maka harus 

dilakukan secara bertahap, intensif dan berkelanjutan (terus-menerus); 3) 

Sebagaimana tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya 

yang sangat luas dengan mencakup seluruh sektor kehidupan manusia, maka 

tentu membutuhkan proses perkaderan yang masif dan berlangsung di seluruh 

sektor kehidupan, sehingga perkaderan akan memenuhi dua hal penting, yaitu 

kuantitas atau jumlah kader dan kualitas atau mutu dan kapasitas kader; 4) 

Untuk konsistensi dan kesempurnaan proses perkaderan, maka perkaderan 

harus disusun dengan  mensistematisasi semua unsur yang ada, yaitu 

mencakup dua hal penting: pendidikan kader dan pemerataan kader. Dalam 

hal pendidikan kader, SPM harus mampu mensistematisasi unsur-unsur yang 

meliputi landasan berfikir terkait pendidikan Islam, perumusan tujuan 

perkaderan, formulasi proses sampai dengan evaluasi. Sementara dalam hal 

pemerataan kader, SPM harus mampu mensistematisasi proses tersebut 

dikaitkan dengan tujuan dakwah dan perjuangan Muhammadiyah serta 

perkembangan sosial yang melingkupi keberadaan Muhammadiyah. 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian tentang Sistem Perkaderan Muhammadiyah ini adalah jenis 

penelitian kualitatif dan sering juga disebut sebagai penelitian literer
7
 dengan 

metode analisis deskriptif analitis
8
. Dalam penelitian ini data dikumpulkan 

                                                           
6
 Ahmad Warson Munawir, Op.cit, hal. 655 

7
  Tatang M. Anwari, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta : Rajawali, 1996), hal. 135 

8
  http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-gyanherlia-26682-6-unikom_g-i.pdf 
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melalui dokumentasi Muhammadiyah, observasi, wawancara dan focus group 

discussions (FGD). Dengan jenis dan metode tersebut, penelitian ini berupaya 

mendeskripsikan fenomena-fenomena seputar perkaderan Muhammadiyah 

dengan sistem yang menggerakkannya dan dihubungkan dengan tujuan 

perjuangan Muhammadiyah, perkembangan sosial dan sistem pendidikan 

Islam serta perkembangan konsep manajemen modern.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membaca sejarah perkaderan Muhammadiyah yang telah bermula 

sejak zaman K.H. Ahmad Dahlan dalam berbagai bentuk pengajian dan 

dilanjutkan oleh generasi berikutnya, Sesungguhnya tampak bahwa 

Muhammadiyah sangat serius memandang urusan kader dan kaderisasi.  

Lahirnya Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) adalah 

perwujudan berikutnya dari konsepsi tentang perkaderan yang dimiliki 

Muhammadiyah. Muhammadiyah memahami bahwa usaha mewujudkan 

kader yang menjadi penggerak organisasi harus dilakukan dengan sebuah 

sistem yang mampu bekerja secara efektif dan efisisien. Maka SPM yang ada 

akan dinilai baik ketika benar-benar mampu menjadi alat untuk melahirkan 

kader-kader sebagaimana kebutuhan Muhammadiyah tersebut. 

SPM adalah Seperangkat unsur dan keseluruhan komponen yang 

secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas yang 

berhubungan dengan kader dan kaderisasi di Muhammadiyah. SPM memliki 

visi, yaitu: Kader Muhammadiyah paripurna untuk mewujudkan masyarakat 

Islam yang sebenar-benarnya. Visi ini diturunkan ke dalam misi: 1) 
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Mengintensifkan peneguhan ideologi Muhammadiyah di seluruh lini 

persyarikatan, Ortom dan AUM, 2) Menyinambungkan pewarisan nilai-nilai 

ber-Muhammadiyah dan 3) Mengoptimalkan revitalisasi kader. Misi 

kemudian diturunkan lagi ke dalam tujuan perkaderan, yaitu: “Terbentuknya 

kader Muhammadiyah yang berjiwa Islam berkemajuan serta mempunyai 

integritas dan kompetensi untuk berperan dalam persyarikatan, kehidupan 

umat, dinamika bangsa dan konteks global”. 

Dalam SPM dijelaskan bahwa perkaderan Muhammadiyah terdiri dari 

perkaderan utama dan perkaderan fungsional. Perkaderan utama adalah 

kegiatan kaderisasi pokok yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan atau 

pelatihan untuk menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta aksi 

gerakan yang diselenggarakan oleh pimpinan persyarikatan atau MPK di 

setiap struktur pimpinan. Perkaderan ini dilaksanakan dengan standar  

kurikulum yang baku dan waktu penyelenggaraannya dalam satuan waktu 

tertentu yang telah ditetapkan. Bentuk perkaderan utama ini terdiri dari 

pelatihan kader Darul Arqom dan Baitul Arqom. Darul Arqom dilaksanakan 

untuk pimpinan persyarikatan, badan pembantu pimpinan, pimpinan 

organisasi otonom dan pimpinan amal usaha. Sementara Baitul Arqom adalah 

penyederhanaan dari Darul Arqom yang dilaksanakan untuk simpatisan, 

anggota dan juga untuk para pimpinan yang terkendala mengikuti Darul 

Arqom. Yang membedakan antara kedua pelatihan kader ini adalah lama 

waktu dan keluasan serta kedalaman materinya. Masing-masing pelatihan 

memuat lima kelompok materi, empat sebagai materi wajib, yaitu kelompok 
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materi ideologi Muhammadiyah; pengembangan wawasan; sosial 

kemanusiaan dan kepeloporan; serta kepemimpinan dan keorganisasian 

ditambah satu materi muatan lokal. 

Sementara perkaderan fungsional adalah kegiatan kaderisasi yang 

dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus atau kajian intensif 

yang terstruktur namun tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku 

untuk mencukupi kebutuhan dan fungsi tertentu dari majelis atau lembaga. 

Perkaderan fungsional dilaksanakan sebagai pendukung perkaderan utama 

dan berfungsi untuk pengembangan sumberdaya kader. Kurikulumnya dapat 

dikembangkan secara fleksibel sesuai jenis pelatihan serta kebutuhan dan 

kreativitas masing-masing penyelenggara. Bentuk-bentuk perkaderan 

fungsional adalah: sekolah kader, pelatihan instruktur, dialog ideopolitor, 

pelatihan oleh majelis dan lembaga, pengajian pimpinan, pengajian khusus, 

pelatihan tata kelola organisasi, dan diklat khusus. Adapun jenjang 

perkaderan ini dilaksanakan sesuai dengan jenjang struktur pimpinan 

Muhammadiyah dengan penanggungjawab kegiatan adalah Majelis 

Pendidikan Kader ditingkatnya masing-masing. 

Terkait dengan materi, terdapat empat kelompok materi wajib dalam 

kurikulum perkaderan Muhammadiyah, yaitu kelompok materi ideologi 

Muhammadiyah, kelompok materi pengembangan wawasan, kelompok 

materi sosial, kemanusiaan dan kepeloporan, kelompok materi kepemimpinan 

dan keorganisasian ditambah satu kelompok materi muatan lokal.   
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Adapun metode yang digunakan dalam Sistem Perkaderan 

Muhammadiyah berangkat dari teori belajar konstruktivisme, yaitu teori yang 

melihat bahwa belajar merupakan proses merekonstruksi pengetahuan 

berdasarkan pengalaman dan interaksi baru yang telah diperoleh oleh subjek 

belajar. Dari teori belajar ini kemudian dipilih model belajar andragogie, 

yaitu metode belajar orang dewasa yang memahami bahwa subjek belajar 

adalah orang dewasa yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

dapat menjadi sumber belajar bersama. Dari metode ini kemudian 

dikembangkan strategi pembelajaran active learning yakni sebuah 

pembelajaran yang mengandalkan pembelajar mengambil peran aktif sebagai 

subjek belajar dengan pendekatan partisipatif dialogis. 

Setiap proses apapun meniscayakan adanya evaluasi untuk melihat 

setiap perkembangan yang ada untuk mempersiapkan langkah-langkah 

berikutnya. Dalam SPM terdapat lima macam evaluasi, yaitu: komponen 

konteks, komponen input, komponen proses, komponen output, dan 

komponen outcome. 

Adapun pengorganisasian penyelenggaraan perkaderan 

Muhammadiyah terdiri dari unsur penanggung jawab, penyelenggara, panitia 

(SC dan OC), tim instruktur (fasilitator), dan narasumber. Penanggung jawab 

perkaderan adalah Pimpinan Muhammadiyah di tingkatnya masing-masing. 

Penyelenggara perkaderan utama adalah MPK di tingkatnya masing-masing.  

Dengan penataan perkaderan sebagaimana uraian tersebut, perkaderan 

Muhammadiyah diharapkan mampu menyelesaikan problem kebutuhan akan 
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kader. Namun masih banyaknya masalah tentang kader menggambarkan 

bahwa Muhammadiyah harus berlari lebih kencang lagi mengikuti dinamika 

masyarakat yang sangat cepat. Kebutuhan akan jumlah kader dan kualitas 

yang memadai untuk disebarluaskan ke berbagai sektor kehidupan harus 

mampu dipenuhi dengan sistem perkaderan yang handal. Sistem Perkaderan 

Muhammadiyah yang ada terbukti belum mampu menjadi solusi dari 

permasalahan tersebut. Paling tidak ada dua alasan yang menjelaskan hal ini: 

Pertama, sistem Perkaderan Muhammadiyah hanya berorientasi pada 

pendidikan kader saja. Tidak ditemukan dalam formulasi SPM, mengenai 

bagaimana jumlah kader akan bertambah secara besar-besaran sekaligus 

terukur untuk memenuhi kebutuhan; tidak ditemukan juga di dalam SPM 

tentang bagaimana para kader dapat terdistribusikan secara merata ke 

berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu kalaupun SPM berhasil sesuai 

tujuannya mendidik kader-kader militant, belum tentu akan sesuai jumlah 

kebutuhan dan  dapat didistribusikan secara luas. Kedua, persepsi perkaderan 

yang tergambar dalam SPM adalah pelatihan. Bangunan utama kegiatan 

perkaderan dalam SPM adalah pelatihan, yaitu Darul Arqom dan Baitul 

Arqom serta dilengkapi dengan beberapa pelatihan pendukung. Di 

masyarakat modern saat ini, dimana mobilitas individu demikian cepat karena 

berbagai tuntutan kehidupan, banyak orang cenderung menyukai kegiatan-

kegiatan yang praktis dan mudah dilakukan dalam waktu yang singkat. 

Terkait dengan itu, pelatihan-pelatihan perkaderan yang ditawarkan oleh SPM 

membutuhkan waktu yang lama, mahal dan tidak mudah dilaksanakan. Oleh 
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karenanya bentuk kegiatan perkaderan Muhammadiyah menjadi tidak efisien 

dilaksanakan dan dalam skala yang luas menjadi tidak efektif.  

5. KESIMPULAN 

Muhammadiyah sangat menyadari bahwa perkaderan adalah salah satu hal 

terpenting bagi persyarikatan, dan karenanya Muhammadiyah berupaya 

menciptakan perkaderan yang handal dan mampu menyelesaikan problem 

kebutuhan kader. Namun demikian, sistem perkaderan yang tersedia saat ini 

belum cukup efektif dan efisien melaksanakan tugas kaderisasi.  Oleh karena 

itu sitem perkaderan Muhammadiyah perlu diperbaiki dengan: Pertama, 

mengubah persepsi bahwa perkaderan tidak hanya proses mendidik, 

melainkan menyiapkan kebutuhan kader secara luas. Dengan demikian 

agenda perkaderan tidak hanya pada usaha mendidik, melainkan juga 

melakukan analisis kebutuhan, pendidikan dan pemerataan kader ke banyak 

sektor. Kedua, mengubah persepsi kembali bahwa pendidikan kader tidak 

selalu identik dengan kegiatan pelatihan saja. Kegiatan pendidikan kader 

dapat berupa banyak kegiatan yang bertujuan pada ideologisasi, pewarisan 

nilai dan peningkatan kapasitas kader. Untuk kepentingan ini, penulis 

merekomendasikan kajian rutin dapat menjadi alternatif sarana ideologisasi 

dan pewarisan nilai, serta fasilitasi pendidikan formal sampai jenjang 

pendidikan tertinggi pada banyak disiplin ilmu sebagai alternatif untuk 

peningkatan kapasitas kader di banyak profesi.  
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