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PERATURAN ORGANISASI KOKAM 

PEMUDA MUHAMMADIYAH 

 

BAB I 

NAMA DAN IDENTITAS 

Pasal 1 

Nama 

Komando kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat 
KOKAM Pemuda Muhammadiyah adalah satuan program pembinaan dan 
pengembangan sumberdaya kader Pemuda Muhammadiyah di bidang pelayanan 
bantuan kemanusiaan berbasis bencana/musibah dan belanegara. 

 

PASAL 2 

IDENTITAS 

Untuk menjalankan program pembinaan dan pengembangan KOKAM Pemuda 
Muhammadiyah, maka dibentuk badan pimpinan bidang KOKAM yang disebut Badan 
Pelaksana Operasi KOKAM Pemuda Muhammadiyah, yang selanjutnya disingkat 
dengan BPO-KOKAM. 

 

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

PASAL 3 

MAKSUD 

BPO-KOKAM dimaksud untuk memimpin p[elaksanaan kebijakan teknis Pimpinan 
Pemuda Muhammadiyah di bidang KOKAM Pemuda Muhammadiyah dilaksanakan 
secara terarah dn terencana, serta senantiasa sesuai dengan prosedur pelaksanaan 
kegiatan dalam lingkungan Pemuda Muhammadiyah. Sehingga semua tindakan 
kepemimpinan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan berjalan secara konsisten, 
dapat diukur hasilnya, dapat dipantau pelaksanaannya dan dapat dievaluasi serta 
dipertanggungjawabkan hasilnya. 
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PASAL 4 

TUJUAN 

Keseluruhan aktivitas BPO-KOKAM Pemuda Muhammadiyah secara optimal ditujukan 
untuk membina dan mengembangkan segenap potensi kader Pemuda Muhammadiyah 
yang memiliki minat, bakat dan kemampuan belanegara, relawan, kepeloporan dan 
kekaryaan dalam bidang pelayanan dan pertolongan umum terhadap berbagai bentuk 
musibah/bencana kemanusiaan (alam/sosial) beserta dampaknya. Disamping bantuan 
teknis-langsung atau tidak langsung – terhadap upaya peningkatan resistensi sosial, 
sebagai peran aktualnya memaksimalkan pesona dakwah Pemuda Muhammadiyah ke 
tengah masyarakat. 

 

PASAL 5 

SASARAN 

1. Terarahnya proses pemantapan struktur KOKAM Pemuda Muhammadiyah 
beserta program pembinaan dan pengembangan SDM/Personalnya untuk 
melaksanakan kegiatannya di bidang sosial, kemanusiaan dan arbitrase yang 
berbasis musibah/bencana (sosial/alam); 

2. Uraian tentang sasaran setiap tingkat BPO-KOKAM seperti dimaksud dalam 
ayat 1 di atas, selanjutnya dijelaskan secara terperinci dalam Pedoman Peminaan 
dan Pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah. 

 

BAB III 

VISI, MISI DAN LANDASAN PENGEMBANGAN 

 

PASAL 6 

VISI 

Mewujudkan KOKAM Pemuda Muhammadiyah menjadi lembaga yang handal dan 
tersistemik dalam mencandra, merumuskan dan melaksanakan program penyelesaian 
masalah-masalah sosial kemanusiaan. 
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PASAL 7 

MISI 

Tulus ikhlas dan penuh sukacita dalam melaksanakan tugas-tugas sosial kemanusiaan 
dan arbitrase melalui tindakan pelayanan, pembimbingan dan pembinaan individu dan 
atau komunitas/masyarakat, untuk keluar dari masalah yang melingkupinya, baik 
ditengah kejadian bencana/musibah (sosial/alam) maupun sesudahnya; dalam berbagai 
situasi, kondisi dan di wilayah manapun tugas memanggilnya. 

 

PASAL 8 

LANDASAN PENGABDIAN 

1. Tulus ikhlas meringankan dan memudahkan langkahnya (taisir) dalam 
memenuhi panggilan tugasnya; 

2. Rendah hati (tawadhu) dan selalu bergembira (tabsyir) dalam menjalankan 
tugasnya. 

3. Setia (jundiyatul muti’ah) dalam mengaktualkan perannya untuk melayani dan 
menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan (berbasis bencana). 

4. Senantiasa menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan universal (addienul Islam), 
yakni kerjasama kemanusiaan (taa’awun insani), kehormatan manusia (karramah 
insaniyah) toleransi (tasammuh), kemerdekaan (hurriyah), jiwa yang baik 
(fadilah), keadilan (‘adalah), perlakuan sama (al muamalah bi misli), memenuhi 
janji (wafa’bil ahdi), kasih sayang (mawwadah) dan pencegahan kerusakan. 

5. Memegang prinsip netralitas (hiyaad) dan fleksibelitas (yatalattaf) dalam 
menangani korban dan sasaran program. 

 

BAB IV 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
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PASAL 9 

KEDUDUKAN 

BPO-KOKAM kedudukannya sebagai badan pembantu pimpinan Pemuda 
Muhammadiyah, dibentuk di tingkat Pusat, Tingkat Wilayah, Tingkat Daerah, Tingkat 
Cabang berdomisili di tempat Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di masing-masing 
tingkat. 

PASAL 10 

TUGAS POKOK 

BPO-KOKAM mempunyai tugas pokok: 

1. Membina dan mengembangkan segenap potensi kader angkatan Muda 
Muhammaidyah yang memiliki minat, bakat dan kemampuan dalam bidang 
belanegara, relawan, kepeloporan dan kekaryaan pada aktivitas pelayanan dan 
pertolongan umum kepada berbagai bentuk musibah/bencana kemanusiaan 
(alam/soasial) beserta dampaknya. Di sampingbantuan teknis langsung atau 
tidak langsung – terhadap upaya peningkatan kualitas relasi dan komunikasi 
sosial masyarakat dalam rangka memperkuat resistensi sosialnya terhadap 
bentuk konflik. 

2. Mengoptimalkan peran sumberdaya dan kekuatan sistem yang dimilikinya untuk 
menjalankan visi, misi dan tujuan KOKAM sehingga memberi manfaat yang 
nyata dan sebesa-besar daya gunanya untuk kemaslahatan hidup umat manusia, 
sebagai salah satu peran aktualnya memaksimalkan pesona dakwah, (bilhal) 
Angkatan Muda Muhammadiyah. 

 

PASAL 11 

FUNGSI 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 di atas, 
maka BPO-KOKAM menjalankan fungsinya sebagai berikut:  

1. Proaktif mengambil inisiatif dan atau melibatkan diri dalam seluruh rangkaian 
proses penangana musibah/bencana kemanusiaan (alam/sosial) yang terjadi di 
tengah masyarakat, baik dalam situasi sedang berlangsung maupun sesudahnya; 

2. Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan SDM/Personal 
KOKAM, baik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan konsultasi, maupun 
dalam bentuk pemagangan dan pengorbitan kader terbaik ke dalam lembaga 
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yang memiliki program sejenis, dengan maksud dan tujuan sebesa-besarnya 
untuk meningkatkan mutu keahlian SDM?Personalnya. 

3. Aktif mendorong menggerakkan, membimbing dan memasyarakatkan 
pengetahuan dan teknologi penanganan musibah/bencana kemanusiaan kepada 
masyarakat umum, kelompok sosial termasuk kawasan industri/perusahaan dan 
pembentukan kelompok-kelompok pengguna program (user group) dengan 
model institusi Barisan Cadangan (BC) dan kader-kader sosial (KS) sebagai 
infrastruktur jaringan program yang bersifat non struktural berbasis masyarakat 
(community base). 

4. Proaktif mengambil inisiatif dan ikut serta secara aktif dalam penyelesaian 
konflik sosial di tengah masyarakat, dan atau terhadap kasus-kasus spesifik 
pembajakan, penyanderaan serta konflik antara pihak manajemen/pemilik usaha 
dengan pekerja dan atau dengan pihak masyarakat di luar kawasan 
industri/usaha baik sebagai tenaga arbitrase, tenaga perhubungan dan 
telekomunikasi, tenaga blokade eskalasi beserta menajemen blokade opini dan 
issue (konflik).. dalam situasi tertentu dan menantang, maka KOKAM 
berpeluang dan dapat saja mengambil peran kepemimpinan (team leader) 
penyelesaian kasus-kasus di atas, dengan tetap mendahulukan asas kerjasama 
(karramah & ta’awun insaniyah). 
Sebagai salah satu watak dasar insan KOKAM dalam menjalankan tugas-tugas 
kemanusiaannya.  

5. Menggerakkan bentuk-bentuk usaha penanaman dan sosialisasi nilai, 
pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan visi memuliakan kehidupan 
bersama serta metode-metode pengendalian konflik berbasis individu, dengan 
sasaran kelompok-kelompok usia dini, remaja dan dewasa. Baik dalam bentuk 
poster, buku, model permainan dan simulasi, serta pertunjukan dan pameran 
maupun bersifat perlombaan (karya ilmiah dan model) 

6. Proaktif membina komunikasi dna hubungan kerjasama dengan institusi 
pelaksana sejenis (BKI, Basarnas, PMI dan BAN, MER-C, Pecinta Alam dst.). 
untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan teknologi penanganan masalah-
masalah yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. 

7. Aktif melakukan penelitian dan pengkajian tentang masalah-masalah peradaban 
dan resolusi konflik termasuk contoh penanganan dampaknya. Di samping 
kajian speesifik dalam perspektif Islam, untuk diterbitkan sebagai referensi bagi 
masyarakat. 

8. Memberi bantuan teknis baik dalam bentuk penyuluhan, bimbingan dan 
pembinaan manapun dalam bentuk konsultasi kepada masyarakat umum, 
kelompok sosial termasuk kawasan industri/perusahaan dan atau bersifat 
institusional. 

 



 
Bidang KOKAM dan SAR Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) 
Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

_____________________________________________________________________________ 
Buku Panduan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) 

PASAL 12 

Penjelasan teknis tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi seperti dimaksud dalam 
pasal 8, pasal 9 dan pasal 19 di atas dibahas secara terperinci berdasarkan BPO-
KOKAM di masing-masing tingkat, dalam Pedoman Pembinaan dan Pengembangan 
KOKAM. 

 

BAB V 

ORGANISASI 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

1. BPO-KOKAM dibentuk di tingkat pusat, tingkat wilayah dan tingkat daerah, 
dengan perangkat organisasi masing-masing tingkat sebagai berikut: 
1.1. BPO-KOKAM Tingkat Pusat dan Wilayah, terdiri dari: 

1.1.1. Penanggung jawab umum (exofficio) adalah dijabat oleh Ketua 
Umum/ Ketua PW Pemuda Muhammadiyah ; 

1.1.2. Komandan Nasional/Wilayah (exofficio) adalah dijabat oleh 
Ketua/Wakil Ketua Bidang KOKAM PP/PW Pemuda 
Muhammadiyah; 

1.1.3. Komandan Operasi, diangkat melalui SK Pimpinan Pemuda 
Muhammadiyah di masing-masing tingkat dengan rekomendasi 
Komandan Nasional; 

1.1.4. Asisten Operasi, diangkat melalui SK Kepala Operasi BPO-KOKAM 
setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Pemuda 
Muhammadiyah di masing-masing tingkat; 

1.1.5. Kepala dan Anggota Unit Fungsional, diangkat melalui SK Kepala 
Operasi Pemuda Muhammadiyah masing-masing tingkat. 
 

1.2. BPO-KOKAM Daerah, terdiri dari: 
1.2.1. Penanggung Jawab Umum (exofficio) adalah dijabat oleh Ketua PD 

Pemuda Muhammadiyah ; 
1.2.2. Direktur Operasi (exofficio) adalah di jabat oleh Wakil Ketua Bidang 

KOKAM PD Pemuda Muhammadiyah setempat ; 
1.2.3. Kepala dan Anggota Unit Fungsional diangkat melalui SK Kepala 

Operasi BPO-KOKAM setelah mendapat rekomendasi dari PD 
Pemuda Muhammadiyah setempat. 
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PASAL 14 

Pembentukan BPO-KOKAM sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan 
oleh Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di masing-masing tingkat. 

 

 

 

PASAL 15 

Sebutan tempat yang menjadi pusat pengelolaan program dan aktivitas BPO-KOKAM 

disebut masing-masing: 

1. Tingkat Pusat disebut Markas Besar disingkat MABES ; 

2. Tingkat Wilayah disebut Markas Wilayah disingkat MAWIL ; dan 

3. Sebutan tempat menjadi pusat pengelolaan aktivitas dan tempat penyimpanan 

peralatan tugas unit-unit fungsional BPO-KKAM disebut basecamp/homebase 

atau kantor unit fungsional (UF). 

PASAL 16 

RAPAT-RAPAT 

1. Rapat-rapat BPO-KOKAM terdiri dari: 

1.1. Rapat Pleno ; 

1.2. Rapat Harian ; 

1.3. Rapat Koordinasi ; 

1.4. Rapat Kerja ; 

2. Rapat Pleno yang dihadiri oleh Penanggungjawab Nasional/Wilayah, Komandan 

Nasional/Wilayah, Komandan Operasi, Asisten-asisten Operasi, Ketua Divisi, 

Kepala-Kepala Unit dan atau undangan yang dipandang berkompeten untuk 

pembicaraan khusus. 

3. Rapat Harian dihadiri oleh Komandan Nasional/Wilayah Komandan Operasi, 

Asisten-Asisten Operasi, Ketua Divisi, Kepala-Kepala Unit Fungsional dan atau 

Pembicaraan Khusus. 
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4. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Komandan Operasi Asisten-Asisten Operasi, 

Ketua Divisi, Kepala-kepala Unit Fungsional dan atau melibatkan Tenaga 

Pendukung jika dipandang perlu dan bersifat penting. 

5. Rapat Kerja dihadiri oleh Komandan Nasional, Komandan Operasi, Asisten-

Asisten Operasi, Ketua dna Anggota Divisi Kepala dan Anggota Unit 

Fungsional dan atau tenaga Pendukung beserta undnagan lainnya yang 

dipandang berkompeten.
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PASAL 17 

BPO-KOKAM secara hirarki bertanggung jawab kepada Pimpinan Pemuda 

Muhammadiyah di masing-masing tingkat dengan secara teknis mendapat bimbingan, 

koordinasi dan pengawasan dari BPO-KOKAM di tingkat mereka. 

 

PASAL 18 

Untuk melaksnakan bimbingan. Koordinasi dan pengawasan secara sistematis terhadap 

penyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan KOKAM secara nasional 

maka BPO-KOKAM memiliki hubungan kerja antara msing-masing tingkat yang 

disebut system fungsional. 

 

PASAL 19 

1. Pelaksanaan system fungsional seperti yang dimaksud dalam pasal 14 di atas 

adalah mencakup hubungan hirarki yang bersifat non komanda antara BPO-

KOKAM Pusat dengan seluruh BPO-KOKAM Daerah dan Cabang beserta 

seluruh elemen unit-unit fungsionalnya ; 

2. Pelaksanaan system fungsional adalah mencakup hubungan kerja di bidang: 

2.1. Koordinasi imegrasi dan Singkronisasi pelaksanaan kebijakan program 

pembinaan dan pengembangan KOKAM secara nasional ; 

2.2. Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program 

pembinaan serta pengembangan KOKAM secara Nasional ; 

2.3. Koordinasi dalam mobilisasi bantuan SDM/personal unit-unit fungsional 

antar Daerah dan antar Wilayah dan atau pendayagunaan SDM/personal dan 

seluruh elemen BPO-KOKAM secara nasional. 

 

PASAL 20 
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1. Hubungan dan kerjasama dengan pihak lain di luar Pemuda Muhammadiyah 

diselenggarakan atas persetujuan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di masing-

masing tingkat dan segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam lingkungan organisasi Pemuda Muhammadiyah. 

2. Hubungan dan kerjasama dengan pihak lain di luar negeri dan atau Badan-Badan 

Internasional yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia 

diselenggarakan atas persetujuan Rapat Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di 

tingkat masing-masing dengan melibatkan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah 

dan BPO-KOKAM setingkat di atasnya masing-masing Penasehat dan Pembina 

Program. 

PASAL 21 

PIMPINAN 

1. Struktur pimpinan BPO-KOKAM di tingkat Pusat dan Wilayah terdiri dari: 

1.1. Penanggung jawab Nasional/Wilayah adalah exoffico Ketua Umum 

PP/PW/PD/PC Pemuda Muhammadiyah ; 

1.2. Komandan Nasional/Wilayah adalah exoffico Ketua Bidang KOKAM 

PP/PW Pemuda Muhammadiyah ; 

1.3. Pemimpin BPO-KOKAM yang selanjutnya disebut KOmandan Operasi 

adalah Penanggung jawab operasional dan pelaksanaan kegiatan pembinaan 

dan pengembangan. 

2. Kepala Staf Operasi BPO-KOKAM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 

Umum PP/PW Pemuda Muhammadiyah atas usulan Ketua Bidang KOKAM 

PP/PW Pemuda Muhammadiyah. 

3. Kepala staf Operasi BPO-KOKAM di tingkat Pusat dan Wilayah dibantu oleh 

asisten Operasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. ; 

4. Asisten operasi diangkat dan diberhentikan oleh Komandan Operasi BPo-

KOKAM setelah mendapat rekomendasi dari Komandan Nasional/Wilayah ; 

5. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya, maka Komandan Operasi BPO-

KOKAM di tingkat Pusat dan Wilayah dapat mengangkat tenaga pendukung non 

structural, yang terdiri dari tenaga Ahli dan tenaga Staf Kantor. 
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6. Penjelasan tentang diskripsi tugas Komandan Operasi, Asisten Operasi, Divisi 

dan tenaga-tenaga pendukung seperti dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 di atas akan 

dijelaskan secara terperinci dalam Pedoman Pembinaan dan Pengembangan 

KOKAM dan Panduan Penggunaan Tenaga Pendukung BPO-KOKAM. 

 

PASAL 22 

1. Syarat Pemimpin dan Staf BPO-KOKAM sama dengan syarat Pimpinan Pemuda 

Muhammadiyah di masing-masing tingkat ; 

2. Pemimpin BPO-KOKAM ditetapkan oleh Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di 

masing-masing tingkat. 

3. Masa Bhakti pemimpin BPO-KOKAM sama dengan masa jabatan Pimpinan 

Pemuda Muhammadiyah dari BPO-KOKAM tingkat di atasnya. 

 

PASAL 23 

BPO-KOKAM secara hirarki bertanggung jawab kepada Pimpinan Pemuda 

Muhammadiyah di masing-masing tingkat secara teknis mendapat bimbingan 

koordinasi dan pengawasan dari BPO-KOKAM tingkat di atasnya. 

 

PASAL 24 

1. Pengangkatan Kepala Staf Operasi dan Asisten Operasi BPO-KOKAM 

dilakukan melalui upacara pengukuhan yang diberi sandi “Kuncup Melati 1” 

dilakukan oleh Komandan Nasional/Wilayah/Ketua PD Pemuda 

Muhammadiyah setelah penyampaian Sambutan penanggung jawab Umum 

masing-masing tingkat yang diberi sandi “Amanat Melati”. 

2. Naskah janji dan yang diberi sandi “Setia Melati”, sebagai berikut: 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Asyhaduanlailaha ilallah wa Ashaduanna Muhammadar Rasulullah 
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Raditubillahi Rabba wa bil Islamidiena 

Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasula 

 

Dengan penuh keyakinan dan kesadaran, kami mengakui bahwa: 

a. Ajaran Islam adalah aqidah perjuangan kami ; 

b. Ridha Allah adalah tujuan kami ; 

c. Pelopor, pelangsung dan penyempurna gerakan Muhammadiyah adalah 

fungsi perjuangan kami ; 

d. Ilmu, amal dan taqwa adalah bekal perjuangan kami. 

 

PASAL 25 

1. Unit fungsional adalah satuan-satuan pelaksana operasi pelayanan kemanusiaan 

BPo-KOKAM yang beranggotakan SDM/personil terlatih dan memiliki keahlian 

spesifik di bidang P3K/PPGD (BSM), SAR dan Mediasi social, peralatan dan 

perhubungan untuk tugas pencarian dan evakuasi korban (RGC) dan seni 

drumband (MB). 

2. Unit fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan permasalahan social 

kemasyarakatan di Wilayah, Daerahnya dan Cabangnya dengan ketentuan teknis 

jumlah dan jenis selanjutnya dijelaskan dalam pedoman KOKAM. 

3. Pembentukan Unit Fungsional di tingkat pusat ditetapkan berdasarkan terhadap 

pembentukan SDM/personil yang memiliki kemampuan manajemen dan 

keahlian berskala/berkualifikasi, Pusat, Wilayah dan Daerah. 

 

PASAL 26 

Unit Fungsional di setiap tingkat BPO-KOKAM dibentuk masing-masing 1 (satu) Unit 

dari setiap jenis Unit Fungsional, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. BPO-KOKAM Daerah, meliputi Unit Fungsional Bulan Sabit Merah (BSM) dan 

Satgas, beladiri, Balakar (Bantuan Langsung Kebakaran). 
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2. BPO-KOKAM Wilayah, meliputi Unit Fungsional Bulan Sabit Merah (BSM) 

dan Satgas, Beladiri, Balakar (Bantuan Langsung Kebakaran). 

3. BPO-KOKAM Pusat meliputi Unit Fungsional Bulan Sabit Merah (BSM) dan 

Satgas, Beladiri, Balakar (Bantuan Langsung Kebakaran). 

4. Ketentuan tentang metode pembentukan dan desain organisasi Unit Fungsional 

selanjutnya dijelaskan dalam Pedoman pembinaan dan Pengembangan KOKAM 

dan Buku Panduan Unit Fungsional KOKAM. 

5. Ketentuan tentang metode pembentukan dan desain organisasi Unit Fungsional 

selanjutnya dijelaskan dalam Pedoman Pembinaan dan Pengembangan 

KOKAM. 

 

PASAL 27 

Pimpinan Unit Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Komandan Operasi BPo-

KOKAM atas persetujuan prinsip dari Komandan Nasional dengan Masa Bhakti 1 

(satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya, berdasarkan 

persetujuan dari Pimpinan Pemuda Muhammadiyah yang bersangkutan. 

 

PASAL 28 

KEANGGOTAAN 

1. Unit Fungsional BPO-KOKAM Daerah 

Anggota Unit Fungsional Tingkat Daerah adalah yang telah memenuhi 

persyaratan sebagai kader Pemuda Muhammadiyah dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1.1. Sumber keanggotaan berasal dari masing-masing ; 

1.1.1. Anggota Pemuda Muhammadiyah berumur 17-40 tahun 

1.1.2. Anggota Ortom Muhammadiyah (AMM) berumur 17-40 tahun. 

1.1.3. Pemuda Islam, warga Negara Indonesia yang berumur 17-40 tahun 

yang menyetujui Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah. 
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1.2. Syarat teknis keanggotaan Unit Fungsional BPO-KOKAM Daerah dan 

Cabang Pemuda Muhammadiyah, terdiri dari: 

1.2.1. Sehat bathin/jasmani serta berkelakuan baik. 

1.2.2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, yang berkaitan 

dengan unit lain yang diminati. 

1.2.3. Mengajukan permintaan untuk menjadi anggota secara tertulis 

kepada Kepala Staf Operasi BPO-KOKAM Daerah Pemuda 

muhammadiyah setempat, dengan melampirkan Data Pribadi, Copy 

Sertifikat Diklatsar, Copy Kartu tanda Penduduk (KTP, C1) berkas 

asli surat keterangan Sehat (SKS) dari Rumah Sakit dan Surat 

Kelakuan Baik (SKB) dari Kepolisian setempat. 

 

2. Unit Fungsional BPO-KOKAM Wilayah 

Anggota Unit Fungsional Tingkat Wilayah adalah perempuan dan laki-laki yang 

telah memenuhi persyaratan sebagai kader Pemuda Muhammadiyah dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

2.1. Sumber keanggotaan berasal dari masing-masing: 

2.1.1. Anggota Pemuda Muhammadiyah yang berumur 25-40 tahun. 

2.1.2. Anggota Ortom Muhammadiyah berumur 25-40 tahun. 

2.1.3. Anggota Unit-Unit Fungsional terbaik dari daerah-daerah dalam unit 

Wilayah, yang berumur 25-40 tahun. 

2.2. Syarat Teknis keanggotaan Unit Fungsional BPO-KOKAM Wilayah 

Pemuda Muhammadiyah, terdiri dari: 

2.2.1. Sehat batin/Jasmani serta berkelakuan baik. 

2.2.2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, yang berkaitan 

dengan unit yang diminatinya. 

2.2.3. Mengajukan permintaan untuk menjadi anggota secara tertulis 

kepada Kepala Staf Operasi BPO-KOKAM Wilayah melalui 

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah setempat, dengan 

melampirkan Data Pribadi, Copy Sertifikat Diklatsar, Copy Tanda 

Penduduk dan Kartu Keluarga (KTP/C 1) berkas asli Surat 
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Keterangan Sehat (SKS) dari Rumah Sakit dan Surat Kelakuan Baik 

(SKB) dari kepolisian setempat.  

3. Unit Fungsional BPO-KOKAM Pusat  

Anggota Unit Fungsional Tingkat Wilayah adalah yang telah memenuhi 

persyaratan sebagai kader Pemuda Muhammadiyah dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

3.1. Sumber keanggotaan berasal dari masing-masing: 

3.1.1. Anggota Pemuda Muhammadiyah berumur 25-40 tahun; 

3.1.2. Anggota Ortom Muhammadiyah (AMM) berumur 25-40 tahun 

3.1.3. Anggota Unit-Unit Fungsional terbaik dari Wilayah, yang berumur 

25-40 tahun. 

3.2. Syarat Teknis keanggotaan Unit Fungsional BPO-KOKAM Pusat, terdiri 

dari: 

3.2.1. Sehat batin/jasmani serta berkelakuan baik ; 

3.2.2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, yang berkaitan 

dengan unit yang diminatinya ; 

3.2.3. Mengajukan permintaan untuk menjadi anggota secara tertulis 

kepada Kepala Staf Operasi BPO-KOKAM Pusat melalui Pimpinan 

Wilayah Pemuda Muhammadiyah setempat dengan melampirkan 

Data Pribadi, Copy Sertifikat Diklatsar, Copy Kartu Tanda Penduduk 

dan Kartu Keluarga (KTP/C 1), berkas asli surat Keterangan Sehat 

(SKS) dari Rumah Sakit dan Surat Kelakuan baik (SKB) dari 

kepolisian setempat. 

4. Ketentuan Proses dan penetapan keanggotaan selanjutnya secara teknis 

akan diatur dalam Pedoman Pembinaan dan Pengembangan KOKAM. 

5. Pengangkatan Pimpinan dan anggota Unit Fungsional (UF) ditetapkan 

dengan SK Kepala Staf Operasi Nasional/Wilayah/Daerah setelah mendapat 

persetujuan prinsip dari Komandan Nasional/Wilayah/Ketua PD. Pemuda 

Muhammadiyah. 

6. Pengangkatan Pimpinan dan anggota Unit Fungsional (UF) BPO-KOKAM 

dilakukan melalui upacara pengukuhan yang diberi sandi “Kuncup Melati” 
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dilakukan oleh Komandan Nasional/Wilayah/Ketua PD Pemuda 

Muhammadiyah setelah penyampaian Sambutan Penanggung jawab Umum di 

masing-masing tingkat yang diberi sandi “Amanat Melati”. 

7. Naskah janji dan sumpah yang diberi sandi “Setia Melati” sebagai berikut: 

Bismillahirrahmanirrahim 

Asyhaduanlailaha lilallah, wa Asyhaduanna  

Muhammadar Rasulullah 

Rditubillahi Rabba, wa bil Islamidiena 

Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasula  

Dengan penuh keyakinan dan kesadaran kami mengakui, bahwa: 

1. Ajaran Islam adalah aqidah perjuangan kami, 

2. Ridha Allah adalah tujuan perjuangan kami,  

3. Pelopor, pelangsung dan penyempurna gerakan Muhammadiyah adalah 

fungsi perjuangan kami. 

4. Ilmu, amal dan taqwa adalah bekal perjuangan kami. 

5. Jihad dan berkurban adalah semangat perjuangan kami. 

6. Tambahan Kode Etik menurut unit fungsional masing-masing (SPO-UF). 

 

PASAL 29 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM/PERSONIL 

1. Untuk mempersiapkan SDM/personil Unit Fungsional (UF) dalam 

melaksanakan tugas-tugas kemanusiaannya, dilakukan pembinaan keahlian dan 

pengembangan karier kecakapan spesifik, yang meliputi pendidikan dan 

pelatihan (diklat), pemagangan dan pengorbitan; baik bersifat perorangan, dalam 

satuan unit, antar satuan unit, latihan satuan antar matra dan latihan gabungan 

bersama komponen unit-unit fungsional lainnya. 

2. Keterlibatan dalam sebagian dan atau keseluruhan rangkaian kegiatan 

seperti dimaksud dalam ayat 1 di atas adalah dalam rangka pembinaan lanjutan 

dan pengembangan SDM/personil KOKAM dan bukan merupakan mobilisasi 
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peran kemanusiaan yang selanjutnya diperhitungkan sebagai pengabdian dalam 

dinas aktif. 

3. Ketentuan pendidikan dan pelatihan SDM/personil KOKAM sebagaimana 

dimaksud dalam pasal ini diatur dalam Pedoman Umum Sistem Pendidikan 

KOKAM, sementara program pembinaan keahlian dan pengembangan karier 

kecakapan spesifik selanjutnya diatur dalam Panduan Unit Fungsional masing-

masing.  

PASAL 30 

MOBILISASI SDM/PERSONIL 

1. Mobilisasi SDM/Personil Unit-unit Fungsional BPO-KOKAM dalam 

melaksanakan peran kemanusiaannya senantiasa mengikuti Standar dan 

Prosedur Operasi (SPO) meliputi beberapa pertimbangan utama, diantaranya: 

1.1. Prosedur praoperasi bidang administrasi terdiri dari penyiapan dan 

penyelesaian kelengkapan penugasan SDM/Personal di samping perizinan 

dan sejenisnya. 

1.2. Prosedur pra operasi di bidang pemetaan dan penyusunan profile 

lingkungan lingkungan sasaran program sebelum mobilisasi unit bantuan 

tetap yang dilakukan oleh unit fungsional lainnya. 

1.3. Standar dan prosedur operasi peayanan bantuan yang mencakup 

manajemen bantuan satu peristiwa musibah/bencana di sebuah lokasi yang 

melibatkan sejumlah SDM/personil, waktu, logistik dan peralatan dengan 

tuntutan kebutuhan pelayanan; 

2. Penjelasan tentang peraturan pelaksanaan mobilisasi SDM/personal BPO-

KOKAM selanjutnya diurai secara terperinci dalam Standar Pelaksanaan 

Operasi (SPO) BPO-KOKAM serta Standar dan Prosedur Bantuan (SPOB) 

masing-masing Unit Fungsional (UF). 

 

PASAL 31 

PERAWATAN DAN TANGGUNGAN 
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1. Seluruh SDM/Personil BPO-KOKAM diikutsertakan dalam program 

asuransi jiwa dan kecelakaan, sesuai dengan ketentuan yang selanjutnya 

diputuskan secara tersendiri; 

2. Setiap SDM/Personal yang dalam melaksanakan tugasnya mengalami 

cacat berat, cacat sedang, cacat ringan, gugur dalam atau oleh karena tugas, 

diberlakukan ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi seorang syahid; 

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai 

dengan usia masa bhakti dan kesetaraan nilai asuransi sebagaimana perjanjian 

dengan pihak asuransi; 

4. Setiap SDM/personal yang gugur, tewas, meninggal dunia dalam dan atau 

oleh karena tugasnya berhak dimakamkan dengan upacara khusus yang diberi 

sandi “Harum Melati”. 

 

PASAL 32 

MASA NON AKTIF 

Pemberian status masa non aktif bagi anggota dan pimpinan unit-unit fungsional 

diseluruh tingkat terjadi karena: 

1. Menderita sakit tertentu dan membutuhkan perawatan intensif; 

2. Mengikuti dan atau sedang menempuh pendidikan/pekerjaan yang tidak 

dapat ditangguhkan; 

3. Mengikuti keluarga dan atau suami/istri sehingga tidak memungkinkan 

melaksanakan tugasnya sebagai SDM/personal Unit Fungsional BPO-KOKAM; 

4. Penggantian masa non aktif seperti dimaksud di atas, selanjutnya diatur 

dalam Standar dan Prosedur Operasi (SPO) masing-masing Unit Fungsional 

(UF) kecuali setelah kembalinya personal bersangkutan dinilai telah melanggar 

SPO dan atau yang bersangkutan telah mencapai usia 40 (empat puluh) tahun. 

 

PASAL 33 
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PURNA BHAKTI 

Masa Bhakti SDM/Personal BPO-KOKAM yang diberi sandi “Semai Melati” 

diberhentikan dengan hormat karena: 

1. Telah menjalani masa bhakti minimal 3 (tiga) tahun dan tidak 

diperpanjang; 

2. Telah menjalani masa bhakti lebih dari 5 (lima) tahun; 

3. Telah berusia lebih dari 40 (empat puluh) tahun; 

4. Sudah tidak memenuhi persyaratan kesehatan; 

5. Gugur atau wafat dalam menjalankan tugas;  

6. Tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan 

hilang dalam tugas; 

7. Aturan penanganan SDM/personil “Semai Melati” diatur selanjutnya 

dalam keputusan sendiri. 

PASAL 34 

1. Setiap Pimpinan dan Staf BPO-KOKAM selama berada dalam dinas aktif, 

dan tidak dalam dinas aktif serta yang diberhentikan dengan hormat dan yang 

diberhentikan tidak dengan hormat wajib memegang rahasia BPO-KOKAM 

sekeras-kerasnya. 

2. Setiap Pimpinan dan Staf BPO-KOKAM yang diberhentikan dengan 

hormat wajib melaporkan setiap perubahan alamat dan atau perubahan data 

pribadi lainnya kepada BPO-Pemuda Muhammadiyah setempat, paling lama 7 

(tujuh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut. 

 

PASAL 35 

Setiap mantan Pimpinan dan anggota UF BPO-KOKAM yang memenuhi persyaratan 

dapat diterima menjadi staf BPO-KOKAM sebagai personal karier atau staf sukarela 

dinas jangka pendek. 
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BAB VII 

SANKSI DAN PEMECATAN 

PASAL 36 

Setiap Pimpinan dan SDM/Personil BPO-KOKAM, baik pimpinan struktur maupun 

pimpinan dan anggota Unit Fungsional, yang melakukan tindakan pengingkaran 

terhadap aturan BPO-KOKAM, yang selanjutnya disebut tindakan pelanggaran dan 

indispliner senantiasa mendapat sanksi dengan ketentuan selanjutnya dijelaskan dalam 

keputusan tersendiri. 

 

PASAL 37 

PEMBERHENTIAN TINDAK HORMAT 

1. Menganut dan atau menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan 

Aqidah ad Dienul Islam; 

2. Dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang sudah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

3. Dengan sengaja memberi keterangan palsu, tidak benar dan tidak lengkap 

sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan keputusan dan tindakan operasi di 

lapangan dan atau pada tingkat tertentu mendapatkan penilaian sebagai tindakan 

disinformasi ke dalam tubuh BPO-KOKAM; 

4. Mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan dan atau dapat merugikan 

kepentingan Visi, Misi dan tujuan KOKAM dan atau moral agama Islam, 

institusi persyarikatan Muhammadiyah serta bangsa adan negara Republik 

Indonesia. 

PASAL 38 

Wewenang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di atas, dilakukan 

sesuai dengan prosedur pengangkatan dan pemberhentian seperti dimaksud pasal 17 dan 

24, atas usul Panitia Pemeriksa (ad hcc) yang dibentuk khusus untuk kebutuhan 

dimaksud. 
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PASAL 39 

PENGHARGAAN 

Setiap personil Pimpinan dan anggota BPO-KOKAM beserta Pimpinan dan Anggota 

Unit Fungsional dan atau kepada setiap manusia/lembaga dapat dianugerahi 

penghargaan, dengan jenis dan tindakan sebagai berikut: 

1. Tanda penhargaan berupa “Setia Melati” 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun 3 

(tiga) tahun, 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun diberikan kepada setiap personil 

Pimpinan dan anggota BPO-KOKAM beserta Pimpinan dan Anggota Unit 

Fungsional; 

2. Tanda kehormatan dan atau gelar kehormatan berupa “Melati Dunia” 

diberikan kepada setiap personil Pimpinan dan anggota BPO-KOKAM beserta 

Pimpinan dan Anggota Unit Fungsional atau kepada setiap individu maupun 

lembaga yang memenuhi standar dan kriteria penilaian sebagai berikut: 

2.1. Secara nyata mengabdikan hidupnya bagi penyelesaian masalah-masalah 

kemanusiaan untuk seseorang, keluarga, komunitas dan atau sebuah 

kelompok/lembaga. 

2.2. Secara konsisten dan nyata menunjukkan kepeloporan, dedikasi, imajinasi 

dan daya ciptanya untuk mendorong dan mengakibatkan perdamaian dan 

penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan; 

2.3. Secara konsisten dan penuh ketulusan dalam memberikan dukungan moral, 

konsepsi dan metode, sarana dan prasarana untuk kepentingan optimalisasi 

peran kemanusiaan KOKAM. 

3. Ketentuan mengenai standar dan kriteria penilaian untuk penganugerahan 

penghargaan seperti tersebut dalam ayat 1 dan 2 di atas, selanjutnya ditentukan 

dalam keputusan tersendiri. 

 

PASAL 40 

SARANA DAN PRASARANA FISIK 
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1. Sarana dan prasarana fisik yang menjadi hak milik BPO-KOKAM adalah 

seluruh sarana dan prasarana fisik, baik yang diperoleh dari pembelian tunai 

yang bersumber dari kas BPO-KOKAM dan atau pembelian dari dana 

penyelenggaraan program, maupun diperoleh dari bantuan hibah. 

2. Seluruh jenis dan bentuk sarana dan prasarana hak milik BPO-KOKAM 

yang digunakan sebagai peralatan kerja, diakhiri dengan dikembalikan kepada 

penanggung jawab atau pengelola masing-masing peralatan yang dimaksud, baik 

dalam kondisi baik maupun dalam keadaan rusak. 

3. Ketentuan pengelolaan seluruh jenis dan bentuk sarana dan prasarana 

BPO-KOKAM, selanjutnya diatur dalam keputusan tersendiri. 

 

BAB VII 

ATRIBUT 

 

PASAL 41 

Atribut KOKAM terdiri dari pakaian-pakaian dinas beserta perlengkapan, 

masing-masing: 

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) 

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 

3. Pakaian Dinas Siaga (PDS) 

 

PASAL 42 

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) 

Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah seragam yang digunakan pada acara resmi intern 

dan atau mewakili KOKAM Pemuda pada acara/undangan yang berbentuk Stelan Safari 

berwarna biru tua dengan kelengkapan maisng-masing: Emblim berlambang Pemuda 

Muhammadiyah dengan warna dasar emas, melati berwana hijau dan tulisan “KOKAM 

Pemuda Muhammadiyah” warna merah; Sepatu jenis danggel berwarna hitam; dan 

papan nama dengan tulisan warna putih dan warna dasar hitam. 
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PASAL 43 

PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) 

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah seragam resmi seluruh anggota dan pimpinan 

KOKAM pada saat melaksanakan tugas utamanya dalam memberikan bantuan dan 

pertolongan terhadap korban. 

PDL berbentuk Rompi berkerah berwarna abu-abu tua dengan kelengkapan masing-

masing; Lambang Pemuda Muhammadiyah (standar), Lambang dan moto Wilayah, 

dibuat berdasarkan ciri kgas yang sekaligus menjadi simbol wilayah masing-masing, 

Papan Nama (dijahit permanen) ditulis nama singkat/satu kata dan huruf kapital, Nomor 

Induk Anggota (dijahit permanen) ditulis huruf kapital; Topi dan Sepatu lapangan 

khusus berwarna hitam. 

 

PASAL 44 

PAKAIAN DINAS SIAGA 

Pakaian Dinas Siaga (PDS) adalah seragam resmi seluruh anggota dan pimpinan 
KOKAM yang digunakan pada momentum kebesaran dan kesiapsiagaan. 

PDS merupakan seragam lengkap yang terdiri dari baju dan celana bermotif loreng 
dengan kombinasi warna hijau tua, hijau muda, merah, hitam dan cokelat dilengkapi 
Kacu berwarna merah. Pakaian dalam menggunakan kaos oblong ketat berwarna abu-
abu/merah hati dengan tulisan KOKAM, dengan kelengkapan masing-masing. Lambang 
Pemuda Muhammadiyah (standar), lambang dan motto Wilayah, dibuat berdasarkan ciri 
khas dan merupakan simbol wilayahnya masing-masing; Papan Nama (dijahit 
permanen) ditulis nama singkat/satu kata dan huruf kapital; Nomor Induk Anggota 
(dijahit permanen) ditulis huruf kapital; Badge Merah Putih berbentuk segi tiga tegak; 
Tulisan KOKAM dijahid secara permanen; ikat pinggang dna koploreng; Barret 
berwarna merah hati, dilengkapi emblim yang terbuat dari logam berwarna emas dan 
sepatu jenis Lars berwarna hitam. 

 

BAB IX 

KEADAAN SIAGA 
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PASAL 45 

1. Keadaan siaga ditentukan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Pemuda 
Muhammadiyah yang dalam penetapannya dilakukan melalui Rpaat Pleno 
pimpinan dengan melibatkan Ketua-Ketua Wilayah, Pimpinan BPO-KOKAM 
Pusat dan Wilayah. 

2. Keadaan Siaga seperti dimaksud dalam ayat 1 di atas, akan melibatkan personil 
yang menggunakan atribut Pakaian Dinas Siaga (PDS), yang terdiri dari masing-
masing : 
2.1. Pimpinan dan Anggota KOKAM; 
2.2. Pimpinan dan Staf BPO-KOKAM; 
2.3. SDM/Personil Unit-unit Fungsional (UF) masing-masing: Unit Regu 

Gerak Cepat (RGC), Unit Perhubungan, Komunikasi dan Transportasi 
(PKT). 

3. Keadaan Siaga seperti dimaksud dalam ayat 1 di atas, tidak melibatkan 
SDM/personil BPO-KOKAM dari Unit Fungsional (UF) Bulan Sabit Merah 
(BSM) dan Investigasi dan Atribut (Invar). 

4. Struktur Kepemimpinan BPO-KOKAM pada saat dinyatakannya keadaan Siaga 
seperti dimaksud dalam 1 di atas, secara otomatis berubah dengan komposisi: 
4.1. Penanggung jawab Umum/Penanggung jawab Wilayah berubah menjadi 

Panglima Nasional (Pangnas)/ Daerah (Pangda) 
4.2. Berubah menjadi Komandan Nasional (Danas)/Daerah (Danda)  
4.3. Kepala Staf Operasi BPO-KOKAM Pusat/Wilayah berubah menjadi 

Kepala Staf Operasi Nasional (Kasopnas) Daerah (Kasopda); 
4.4. Penanggungjawab Daerah berubah menjadi Komandan Resort (Danres); 

 

PASAL 46 

Perintah keadaan Siaga seperti dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1, dilaksanakan oleh 
Panglima Nasional (Pangnas) secara terbuka di depan sarana dan prasarana Publik 
dengan di dampingi oleh Komandan Nasional (Danas), Kepala Staf Operasi Nasional 
(Kasopnas) dan atau bersama dengan Komandan Daerah (danda) se Indonesia. 

Pasal 47 

Ketentuan tentang keadaan Siaga seperti dimaksud dalam pasal 45 ayat 1, diatur lebih 
lanjut dalam keputusan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. 

 

BAB XI 
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KEUANGAN DAN KEHARTABENDAAN 

PASAL 48 

1. Sumber Keungan BPO-KOKAM berasal dari: 
1.1. Kas Pemuda Muhammadiyah 
1.2. Zakat, Infaq dan Shadaqah 
1.3. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat 

2. Semua hak milik, harta benda dan keuangan BPO-KOKAM adalah milik 
Pemuda Muhammadiyah yang pengelolaannya dilakukan oleh BPO-KOKAM di 
masing-masing tingkat. 

3. Pimpinan Pemuda Muhammadiyah masing-masing tingkat melakukan 
bimbingan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan BPO-KOAM yang 
bersangkutan. 

 

BAB XII 

LAPORAN 

Pasal 49 

Laporan BPO-KOKAM yang terbagi dalam 2 (dua), jenis masing-masing: 

1. Laporan Operasi adalah Jenis Laporan Tahunan yang ditunjukkan kepada 
Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di masing-masing tingkat dan disampaikan 
selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan Januari tahun berikutnya, dengan 
materi utama masing-masing; laporan hasil pelaksanaan program, laporan 
keuangan dan laporan inventaris hak milik/kekayaan. 

2. Laporan ungsional adalah jenis laporan berkala yang ditunjukkan kepada 
inspektur BPO-KOKAM Pemuda Muhammadiyah setingkat di atasnya, dengan 
jenis laporan masing-masing adalah: Laporan kemajuan (tiap 3 bulan), Laporan 
Semester (tiap 6 bulan) dan Laporan Tahunan (tiap 1 tahun) yang disampaikan 
selambat-lambatnya pada setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya. 

3. Standar dan kriteria Pelaporan Program BPO-KOKAM selanjutnya dijelaskan 
secara terperinci Panduan Pelaporan BPO-KOKAM.  

 

BAB XIII 

PENUTUP 
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1. Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Organisasi (PO) ini akan ditetapkan 
lebih lanjut oleh pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah setelah mendengar 
Pimpinan BPO-KOKAM Pusat. 

2. Peraturan Organisasi ini BPO-KOKAM Mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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PEDOMAN ORGANISASI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Komitmen kemanusiaan dan kebangsaan persyarikatan Muhammadiyah tertulis 

nyata di atas bentang perjalanan usia dan terpatri kuat dalam sejarah bangsa 

Indonesia. Dengan tanpa menyinggung peran konkritnya dalam kehidupan sosial, 

ekonomi dan politik.Dan tanpa melupakan arti penting peran kader-kader 

Muhammadiyah yang berjuang secara individual dan menjadi tokoh besar di 

berbagai bidang dalam zamannya masing-masing mulai fase perjuangan fisik hingga 

pada era pembentukan wajah Indonesia modern. Maka sikap istiqomah 

Muhammadiyah secara kelembagaan tersebut juga tercermin secara nyata dalam 

kancah pertahanan keamanan dan lapangan belanegara, masing-masing Hizbul 

Wathan pada zaman perjuangan kemerdekaan dan KOKAM pada era G.30.S.PKI 

Keterlibatan persyarikatan Muhammadiyah dalam perjuangan fisik atau lapangan 

belanegara pada kedua era di atas merupakan cermin kesejatian cinta tanah air 

institusi ini terhadap negara dan bangsanya bersifat utuh dan total. Muhammadiyah 

sebagai organisasi tidak pernah memilah, membatasi dan atau melakukan 

segmentasi peran dan komitmennya pada bidang tertentu saja, lalui berlagak “pilon” 

terhadap masalah pada bidang lainnya seraya berpegang pada semboyan “carpe 

diem” yang sangat epikuristik. 

Perjuangan membangun bangsa dan negara bagi persyarikatan Muhammadiyah 

bersifat holistik tanpa batas dan tanpa melihat suasana “era menyenangkan” atau 

“era pahit” dan menguntungkan secara material atau tidak. 

Keterlibatan Persyarikatan Muhammadiyah di lapangan belanegara pada era 

G.30.S.PKI – terlepas dari kontradiksi sejarah yang menyertai pergolakan ini – akan 

tetapi kasus tersebut telah mendorong momentum penghancuran rasa kemanusiaan 

secara massif dan menggangu stabilitas dan eksistensi Indonesia sebagai negara dan 

bangsa. Maka dengan penuh kesadaran institusional, Muhammadiyah tepat pukul 

21.30 WIB pada tanggal 1 Oktober 1965 menetapkan berdirinya barisan belanegara 
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yang dikenal dengan nama KOKAM. Keputusan tersebut sekaligus menjadi salah 

satu bentuk peran kongkrit Persyarikatan Muhammadiyah – bersama dengan 

komponen bangsa lainnya – dalam memberi dukungan fisik terhadap berbagai 

bentuk ancaman bagi kedaulatan negara RI. 

Penetapan KOKAM secara resmi sebagai unit bantuan fisik belanegara 

Persyarikatan Muhammadiyah sekaligus menjadi bentuk final dan tempat aktualisasi 

dari semangat kewaspadaan warganya yang memang sejak dini telah diprediksi oleh 

kalangan Pimpinan Persyarikatan.Kemampuan membaca tanda-tanda dini ini 

terbaca dari pembentukan kader Takari satu bulan sebelumnya, yakni pada tanggal 1 

September 1965 yang dipelopori oleh Pimpinan Muhammadiyah Daerah DKI 

Jakarta Raya. 

Seiring dengan usianya masa pergolakan tersebut dan Indonesia memasuki masa 

damai, KOKAM secara alamiah juga menghilang dan pelan-pelan terkubur bersama 

dengan berbagai prestasi dan uniformnya. 

Setelah sekian lama tidak terdengar, paling tidak terhitung sejak 1993 romantisme 

sejarah untuk mnghadirkan kembali KOKAM dalam unit aktivitas Pemuda 

Muhammadiyah muncul di tengah era Muktamar X Pemuda Muhammadiyah di 

Bandung (1993) . Forum permusyawaratan tertinggal dalam organisasi Pemuda 

Muhammadiyah ini sekaligus menetapkan terbentuknya kembali lembaga KOKAM 

tingkat pusat dan selanjutnya merekomendasikan Pimpinan Pusat Periode 1993 – 

1997 untuk membentuk secara nasional. 

Perjalanan untuk merubah urgensi kehadiran KOKAM dalam tubuh Pemuda 

Muhammadiyah dari sekedar romantisme sejarah  menjadikebutuhan rill bagi 

sebuah komunitas sejak tahun 1993, mengalami dinamika pasang surut. Bahkan 

tidak jarang menimbulkan suasana tarik tambang yang cukup keras antara 

fungsionaris, terutama dalam tema “melekatnya nuansa militerisme” dan “perilaku 

satgas Ormas/Orsopol pada umumnya.” 

Meski suasana perdebadan antara yang mendukung dan menolak kehadiran 

KOKAM terus berjalan di tengah mainstream demiliterisme.Namun lembaga 

KOKAM, tetap memantapkan eksistensinya dalam struktur Pemuda 
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Muhammadiyah secara nasional.Sehingga pada Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah 

di Denpasar Bali (1994) dihasilkan rekomendasi untuk segera menyusun Pedoman 

KOKAM. 

Demikian seterusnya penampilan KOKAM menemukan bentuknya – meskipun 

bukan keputusan resmi – menjadi pakem dan enigma tersendiri, terutama pada 

Pembukaan acara-acara resmi Pemuda Muhammadiyah di seluruh level organisasi 

Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Riau (1998) penampilan dalam Muktamar 

Muhammadiyah ke -44 di Jakarta (2000) dan Pawai KOKAM pada acara Muktamar 

XI Pemuda Muhammadiyah di Surabaya (2002). 

Eksistensi KOKAM dalam lingkungan Pemuda Muhammadiyah, hingga kini masih 

dipenuhi dengan kontradiksi dan ironi. Jika kontradiksi pada awalnya hanya 

memberi ruang perdebatan antara dua kutub; setuju dan menolak KOKAM sebagai 

salah satu jalur pembinaan anggota Pemuda Muhammadiyah berdasarkan minat, 

bakat dan kemampuannya, dengan catatan tidak menggunakan uniform militer dan 

merubah arah aktivitas dari satuan pengamanan ke arah penyiapan sumber daya 

terlatih untuk penanganan masalah-masalah publik berbasis bencana.  

Semangat untuk memantapkan kedudukan KOKAM sebagai salah satu unit aktivitas 

dan badan pembantu pimpinan dalam struktur organisasi Pemuda Muhammadiyah 

tidak mungkin dibendung lagi.Kedudukan tersbut ditopang dengan semakin 

dinamisnya pembahasan eksistensi KOKAM dalam Muktamar XII Pemuda 

Muhammadiyah di Surabaya, yang selanjutnya dikukuhkan dalam Tanfidz 

Keputusan Muktamar XII Pemuda Muhammadiyah (periode 2002 – 2006) dengan 

aksentuasi program “restrukturisasi dan penataan kembali kelembagaan KOKAM 

dalam rangka optimalisasi peran dan pemberdayaan kelembagaan KOKAM”. 

Untuk melaksanakan hasil keputusan Muktamar tersebut, Pimpinan Pusat Pemuda 

Muhammadiyah periode 2002-2006 telah menyelenggarakan Lokakarya Nasional 

KOKAM dengan tema Optimalisasi Fungsi dan Peran KOKAM yang dimaksudkan 

sekaligus menyegarkan kembali visi dan orientasi bidang geraknya secara Nasional. 

Sehingga KOKAM Pemuda Muhammadiyah secara visioner memiliki pesona dan 

aktivitas berbeda dengan satgas-satgas yang terdapat dalam Ormas/Orsopol lainnya. 
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Dengan demikian perumusan konsep pembinaan yang menjadi dasar perumusan 

program optimalisasi fungsi dan peran KOKAM harus merujuk pada akar sejarah 

sosial kelahirannya, yakni kesadaran menjatuhkan pilihan berpartisipasi dalam 

bentuk fisik atau belanegara atas dasar empati kemanusiaan dan kebangsaan.Di 

samping dari hasil elaborasi dan analisa peran strategis yang dibutuhkan oleh 

masyarakat bangsa sekarang. 

Perspektif  di atas menjadi kekuatan moral yang besar dan menentukan bentuk 

kesejatinya jika program KOKAM, diarahkan untuk menjadi salah satu bagian dari 

penampilan peran Pemuda Muhammadiyah dalam keikutsertaannya menyelesaikan 

berbagai krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh bangsa, dibangun dalam bingkai 

komitmen untuk “menebar keteladanan manusia Indonesia yang berperadaban” 

sebagaimana menjadi tema Muktamar ke XII Pemuda Muhammadiyah di Surabaya. 

Masing-masing: Pertama, Peneguhan komtmen Pemuda Muhammadiyah untuk 

mewujudkan bangsa Indonesia yang beradab, yaitu bangsa yang mendayagunakan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan akhlakul karimah bersama segenap hasil karya , 

cipta dan kreasi untuk sebesar-besarnya memberi manfaat pada kesejahteraan rakyat 

(rahmatan liil’alamin). Kedua, Pemuda Muhammadiyah harus konsisten dalam 

memegang teguh nilai-nilai Pola Dasar Perjuangan Pemuda Muhammadiyah yakni 

menjadi iman, ilmu dan amal sebagai bekal perjuangan.Ketiga, Pemuda 

Muhammadiyah memandang bahwa jalan yang terbaik untuk mewujudkan 

Indonesia yang berperadaban itu adalah dengan menebar keteladanan. Dengan kata 

lain segenap gerak Pemuda Muhammadiyah dilakukan dalam kerangka proaktif 

memberikan alternatif pemecahan berbagai persoalan bangsa. 

 

B. VISI, MISI DAN LANDASAN PENGABDIAN 

Sebagai unit kegiatan yang diharapkan menampilkan salah satu pesona dakwah 

Pemuda Muhammadiyah dalam menebar keteladanan, maka seluruh bangunan ide 

dasar, kreasi dan daya cipta program KOKAM Pemuda Muhammadiyah diharapkan 

secara esensial diinspirasi dan selanjutnya berpose menuju Visi, Misi, serta di dalam 
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mengimplementasikannya merujuk pada prinsip pelaksanaan program sebagai 

berikut: 

1. Visi 

Mewujudkan KOKAM Pemuda Muhammadiyah menjadi lembaga yang handal 

dan tersistemik dalam mencandra, merumuskan dan melaksanakan program 

penyelesaian masalah-masalah social kemanusiaan. 

2. Misi  

Tulus ikhlas dan penuh suka cita dalam melayani, membimbing dan membina 

manusia, baik dalam keadaan sendiri dan atau berbentuk komunitas/masyarakat 

untuk keluar dari masalah social kemanusiaan berbasis bencana yang 

melingkupinya, dalam berbagai situasi, kondisi dan di wilayah manapun 

panggilan tugas memanggilnya. 

3. Landasan  

3.1. Tulus Ikhlas meringankan dan memudahkan langkahnya (taisir) dalam 

memenuhi panggilan tugasnya; 

3.2. Rendah hati (tawadhu) dan selalu bergembira (tabsyir) dalam 

menjalankan tugasnya; 

3.3. Setia (juniyatul muti’ah) dalam mengaktualkan perannya untuk melayani 

dan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan (berbasis bencana); 

3.4. Senantiasa menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan universal (ad dienul 

Islam), yakni kerjasama kemanusiaan (taa’awun insane), kehormatan 

manusia (karamah insaniyah), toleransi (tasammuh), kemerdekaan 

(hurriyah), jiwa baik (fadilah), keadilan (‘adalah), perlakuan sama 

(almuamalah bil misli), memenuhi janji (wafa’bil ahdi), kasih saying 

9mawaddah) dan mencegah kerusakan. 

3.5. Memegang prinsip netralitas (hiyaad) dan fleksibelitas (yatalataf) dalam 

menangani korban dan sasaran program. 

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 
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Pedoman Pembinaan KOKAM Pemuda Muhammadiyah adalah pola dasar strategi 

yang berisikan rumusan dasar mengenai pokok-pokok arah pemantapan dan 

pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah, meliputi latar belakang 

pelaksanaan, arah, tujuan dan bentuk kegiatan beserta pengorganisasiannya. 

1. Maksud 

Pedoman Pembinaan ini dimaksudkan untuk member arah terhadap seluruh 

aktivitas pembinaan dan pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah, 

secara terencana dan terprogram yang dapat memberikan jalan atau langkah 

yang tegas bagi tercapainya tujuan KOKAM khususnya dan Pemuda 

Muhammadiyah pada umumnya.Di samping menjadi panduan utama dan 

prosedur pelaksanaan tugas fungsionaris besera aktivitasnya, sehingga semua 

tindakan kepemimpinan dan program yang dilaksanakan berjalan secara 

konsisten, dapat diukur hasilnya dan dapat dipantau pelaksanaannya.Serta dapat 

dievaluasi dan dipertanggungjawabkan hasilnya. 

2. Tujuan 

Keseluruhan aktivitas KOKAM secara optimal diupayakan untuk membina dan 

pengembangan segenap potensi kader Pemuda Muhammadiyah yang memiliki 

minat, bakat, kemampuan belanegaram relawan.Kepeloporan, karya dan 

kekaryanyataan, dalam bidang pelayanan dan pertolongan umum terhadap 

berbagai bentuk bencana kemanusiaan (alam dan social) beserta dampaknya.Di 

samping bantuan teknis – langsung atau tidak langsung – terhadap upaya 

peningkatan resistensi social, sebagai peran aktualnya memaksimalkan pesona 

dakwah Pemuda Muhammadiyah. 

3. Sasaran 

Terarahnya proses pemantapan struktur KOKAM Pemuda Muhammadiyah 

beserta program pembinanaan dan pengembangan sumber dayanya, baik yang 

terlibat fungsionaris KOKAM secara structural maupun personil unit program 

fungsional, dengan rincian sebagai berikut: 

3.1. Struktur KOKAM Pemuda Muhammadiyah 
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3.1.1. Konsolidasi organisasi melalui penataan dan penguatan struktur 

KOKAM Pemuda Muhammadiyah secara nasional, mulai dari Pusat, 

Wilayah, Daerah dan Cabang. 

3.1.2. Konsolidasi program melalui penataan arah pembinaan dan 

pengembangan aktivitas KOKAM Pemuda Muhammadiyah secara 

nasional pasca Muktamar XII Pemuda Muhammadiyah dan 

Lokakarya KOKAM ; 

3.1.3. Objektivasi dan validasi melalui pemantapan program dan struktur 

unit-unit fungsional KOKAM Pemuda Muhammadiyah. 

3.2. Pembinaan dan Pengembangan Fungsionaris/SDM 

3.2.1. Pembinaan fungsionaris/SDM KOKAM Pemuda Muhammadiyah 

sehingga tercipta kader pimpinan yang siap menjalankan tugas dan 

mampu mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas 

dan kinerja organisasi, sesuai kapasitas kewenangan dan tanggung 

jawabnya;  

3.2.2. Pembinaan fungsionaris/SDM agar mampu mengembangkan diri 

dalam kegiatan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, mampu 

mengantisipasi aspirasi ummat, memiliki komitmen dan 

keberpihakan kepada perjuangan ummat manusia pada umumnya ; 

3.2.3. Pembinaan dan pengembangan kepemimpinan unit aktivitas 

fungsional KOKAM Pemuda Muhammadiyah yang dinamis, trampil 

dan tanggap terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat, 

sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan bangsa 

umumnya dan ummat Islam khususnya ;  

3.2.4. Pembinaan dan pengembangan kualitas anggota unit aktivitas 

fungsional KOKAM Pemuda Muhammadiyah yang ikhlas, disiplin, 

cekatan dan selalu bergembira dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai bagian dari kesadaran ubudiyah di bidang 

belanegara, bantuan dan pertolongan umum kepada sesame manusia. 

 

D. LANDASAN PROGRAM  
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Landasan Program Pembinaan dan Pemantapan KOKAM Pemuda Muhammadiyah 

didasarkan atas tiga landasan pokok yaitu: 

1. Landasan Organisasi 

1.1. AD & ART Pemuda Muhammadiyah ; 

1.2. Tanfidz Muktamar XII Pemuda Muhammadiyah di Surabaya 2002 ; 

1.3. Program Kerja Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bidang 

KOKAM ; 

1.4. Keputusan PP. Muhammadiyah tentang Qaidah Ortom ; 

1.5. Hasil Raker dan Lokakarya Nasional Bidang KOKAM PP. Pemuda 

Muhammadiyah, Bogor 9 April 2003. 

 

 

2. Landasan Hukum  

2.1. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; 

2.2. Undang-undang No. 8 Th. 1985 tentang keormasan. 

 

3. Landasan Nilai 

Segala ketentuan yang mengatur secara normative dan mengikat seluruh 

pimpinan Pemuda Muhammadiyah.Sebab yang disebut nilai sesungguhnya 

adalah sesuatu yang menggerakkan etos dan berifat universal. Bukan 

sekumpulan instrumentasi cara hidup yang mereduksi aspek instrinsik mereka 

yang tidak terbiasa bersentuhan dengan pernik budaya lainnya. Jika ini 

dipertahankan, maka kita tidak pernah melihat orang-orang bertindak secara 

otentik melainkan sikap kemunafikan yang kapitulatif atau persekutuan semu. 

 

E. PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM 

1. Prinsip Kemanusiaan 

Keseluruhan program KOKAM Pemuda Muhammadiyah didasarkan atas 

pemihakan kepada manusia dan kemanusiaan; 
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2. Prinsip Dakwah 

Pelaksanaan Program KOKAM Pemuda Muhammadiyah didasarkan atas prinsip 

perwujudan pelaksanaan misi dakwah amar ma’ruf nahi munkar dalam bidang 

kegiatan pelayanan social dan kemanusiaan; 

3. Prinsip Kemaslahatan & Rahmatan Lil’Alamin 

Keseluruhan rangkaian aktivitas pelayanan public yang dilaksanakan KOKAM 

Pemuda Muhammadiyah didasarkan atas prinsip mengutamakan kepentingan 

dan kemaslahatan bagi umat manusia dengan tanpa membedakan suku, ras dan 

agama sebagaimana termuat dalam landasan pengabdian di atas. 

4. Sistemik dan Terpadu 

Pelaksanaan Program KOKAM Pemuda Muhammadiyah dilaksanakan secara 

sistematik dan terpadu dan berkesinambungan (sustainable), sehingga setiap 

aktivitas apapun yang dlakukannya menjadi bagian dari mata rantai dari kegiatan 

lainnya yang secara keseluruhan tetap konsisten bermuara pada upaya 

pencapaian tujuan Pemuda Muhammadiyah; 

5. Efisien dan Efektif 

Seluruh agenda program KOKAM Pemuda Muhammadiyah dilaksanakan 

dengan memperhitungkan asas-asas efisiensi dan efektivitas sesuai dengan 

kemampuan. Ketersediaan dana dan personil dan menghindari kemungkinan 

terjadinya overlapping. 
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BAB II 

ORGANISASI 

 

Seperti telah dijelaskan dalam BAB terdahulu bahwa arah pembinaan dan 

pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah adalah memantapkan program kerja 

bidang KOKAM Pemuda Muhammadiyah beserta penataan perangkat kelembagaan 

BPO-KOKAM sebagai manajemen pelaksana kegiatan peningkatan kualitas dan peran 

anggotanya yang terdistribusi ke dalam unit-unit fungsional. 

Untuk menjalankan seluruh aktivitas tersebut dibutuhkan organisasi pelaksana yang 

kuat, handal, memiliki eksistensi dan kemandirian yang jelas dengan cakupan tata kerja 

dan manajemen yang dijelaskan sebagai berikut: 

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

1. KEDUDUKAN 

Badan Pelaksana Operasi (BPO) KOKAM adalah pembantu pimpinan Pemuda 

Muhammadiyah yang menjalankan tugas dan pertanggungjawabannya kepada 

Ketua Bidang KOKAM Pemuda Muhammadiyah di tiap levelnya masing-

masing. 

2. TUGAS POKOK 

BPO-KOKAM Pemuda Muhammadiyah mempunyai tugas pokok: 

a. Membina dan mengembangkan segenap potensi kadernya yang memiliki 

minat, bakat dan kemampuan dalam bidang belanegara, relawan, 

kepeloporan dan kekaryaan pada aktivitas pelayanan dan pertolongan umum 

kepada berbagai bentuk bencana kemanusiaan (alam dan social) beserta 

dampaknya. Di samping bantuan teknis – langsung atau tidak langsung – 

terhadap upaya peningkatan kualitas relasin dan komunikasi social 

masyarakat dalam rangka memperkuat resistensi sosialnya terhadap berbagai 

bentuk konflik. 

b. Mengoptimalkan peran sumberdaya dan kekuatan system yang dimilikinya 

untuk menjalankan visi misi dan tujuan KOKAM Pemuda Muhammadiyah 
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sehingga memberi manfaat yang nyata dan sebesarbesar dayagunanya untuk 

kemaslahatan hidup masyarakat, sebagai peran aktualnya memaksimalkan 

pesona dakwah (bilhal) Pemuda Muhammadiyah. 

 

3. FUNGSI  

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan di atas, maka 

KOKAM Pemuda Muhammadiyah mempunyai tugas. 

a. Proaktif mengambil inisiatif dan atau melibatkan diri dalam seluruh 

rangkaian proses penanganan musibah kemanusiaan (alam dan social) yang 

terjadi di tengah masyarakat, baik dalam situasi sedang berlangsung maupun 

sesudahnya.  

b. Aktif mendorong, menggerakkan, membimbing dan memasyarakatkan 

pengetahuan dan teknologi penanganan musibah kemanusiaan kepada 

masyarakat umum, kelompok social termasuk kawasan industry/perusahaan 

dan atau bersifat internasional, bimbingan dan konsultasi, social dan 

kampanye, maupun pembentukan kelompok-kelompok pengguna program 

(user group) dengan model institusi Barisan Cadangan (BC) dan kader-kader 

social (KS) sebagai infrastruktur jaringan program yang bersifat non 

structural bersifat non-struktural berbasis masyarakat (Community base). 

c. Proaktif mengambil inisiatif dan atau ikut serta secara aktif dalam 

penyelesaian konflik social di tengah masyarakat, dan atau terhadap kasus-

kasus spesifik seperti pembajakan, penyanderaan serta konflik antara pihak 

manajemen/pemilik usaha dengan pekerja, dan atau dengan pihak 

masyarakat di luar kawasan industry/usaha. Baik sebagai tenaga arbitrase, 

tenaga kepalangmerahan (medis & paramedic), tenaga evakuasi, tenaga 

perhubungan dan telekomunikasi, manajemen opini dan issue serta konflik. 

 

Dalam situasi tertentu dan menantang, maka KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah berpeluang dan dapat saja mengambil peran kepemimpinan 

(team leader) sebagai asas kerjasama (karramah & ta’awun insaniyah) 
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sebagai salah satu watak dasar insane KOKAM Pemuda Muhammadiyah 

dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaannya. 

d. Menggerakkan bentuk-bentuk usaha penanaman dan sosialisasi nilai, 

pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan visi memulaikan 

kehidupan bersama serta metode “berkaca di depan jiwa” dan “melihat 

dengan nurani” sebagai metode pengendalian konflik berbasis individu, 

dengan sasaran kelompok usia dini, remaja dan dewasa. Baik dalam bentuk 

poster, pamphlet, buku, model permainan dan simulasi, serta pertunjukan 

dan pameran maupun bersifat perlombaan (karya ilmiah dan model). 

e. Proaktif membina komunikasi dan hubungan kerjasama dengan instiusi 

pelaksana program sejenis (basarnas, PMI dan BAN, MER-C, UNHCR, 

WHO, Pencinta Alam dst.) untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan 

teknologi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penanganan 

masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dalam unit-

unit fungsional masing-masing. 

f. Aktif melakukan penelitian dan pengkajian tentang masalah-masalah 

peradaban dan kemanusiaan yang berkaitan dengan misi perdamaian dan 

resolusi konflik termasuk contoh penanganan dampaknya. Di samping kajian 

spesifik dalam perspektif Islam, untuk diterbitkan sebagai referensi bagi 

masyarakat. 

g. Memberi bantuan teknis baik dalam bentuk penyuluhan, bimbingan dan 

pembinaan maupun bentuk konsultasi kepada masyarakat umum, kelompok 

social termasuk kawasan industry/perusahaan dan atau bersifat instrational 

(pemerintah), untuk meningkatkan kemampuan daya tahan dan daya tolak 

masyarakat (resistensi social) dan atau sebuah entitas/kawasan terhadap 

konflik/kerusuhan. 

 

B. STRUKTUR  

1. Bagan Organisasi  
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Untuk menggambar struktur organisasi BPO-KOKAM Pemuda Muhammadiyah 

baik di tingkat nasional.Wilayah dan Daerah seperti diurai dalam gambar 

(terlampir). 

 

 

2. Diskripsi Tugas dan Wewenang 

Sebagaimana digambarkan dalam bagian atas, bahwa untuk kebutuhan 

optimalisasi peran BPOKOKAM, maka jika dipandang perlu, BPO-KOKAM 

dapat mengangkat tenaga pendamping yang memiliki keahlian spesifik pada 

bidang-bidang yang dibutuhkan sebagai tenaga ahli beserta tenaga pendukung 

tetap dalam melaksanakan manajemen program sebagai staf kantor/secretariat.  

Kedudukan tenaga ahli sebagai konsultan program dan staf kantor/sekretaiat 

adalah tenaga teknis pendukung program, yang oleh karenanya berada diluar 

struktur atau non-struktural. 

Adapun uraian pembahasan tugas dan wewenang BPO-KOKAM Pusat, Wilayah 

dan Daerah Pemuda Muhammadiyah adalah sebagai berikut: 

 

3. Badan Pelaksana Operasi 

3.1. Pengertian  

Institusi pelaksana program pembinaan dan pengembangan KOKAM 

Pemuda Muhammadiyah di tingkat Pusat disebut badan Pelaksana 

Operasional (BPO) Nasional dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik 

Indonesia. 

3.2. Tugas Pokok 

3.2.1. Menetapkan kebijakan umum, system kelembagaan metodologi 

pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan KOKAM 

Pemuda Muhammadiyah secara Nasional. 

3.2.2. Mempimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang 

berkaitan langsung atau tidak langsung dengan program pembinaan 

dan pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah secara 

Nasional. 
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3.2.3. Mengolah dan mengintegrasikan keunggulan-keunggulan wilayah 

menjadi kekuatan nasional untuk pengembangan program KOKAM 

Pemuda Muhammadiyah baik menyangkut personil, model program 

maupun hal-hal yang bersifat konsepsional. 

4. Komandan Nasional (Dan-Nas) 

Komandan Nasional secara otomatis dijabat oleh Ketua Bidang KOKAM PP. 

Pemuda Muhammadiyah, dengan tugas pokok sebagai berikut: 

a. Membuat kebijakan strategis dan mengkoordinasikannya dengan berbagai 

pihak yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan program 

pembinaan dan pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah; baik 

kepada pihak intern Pemuda Muhammadiyah dan persyarikatan 

Muhammadiyah maupun kepada pihak luar. Sesuai dengan Visi, Misi dan 

Landasan Pengabdian KOKAM Pemuda Muhammaidyah. 

b. Memimpin dan bertanggungjawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan 

kebijakan program pembinaan dan pengembangan KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah secara nasional; 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program 

pembinaan dan pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah secara 

Nasional sesuai dengan visi, Misi, dan Tujuan KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah ; 

d. Melaksanakan keseluruhan beban peran kepemimpinannya sesuai dengan 

wewenang, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Ketua Bidang KOKAM 

PP. Pemuda Muhammaidyah. 

 

5. Kepala Staf Operasi  

Tugas 

a. Memimpin dan bertanggungjawab secara penuh atas keseluuhan proses 

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan program KOKAM 

Pemuda Muhammadiyah secara Nasional; 

b. Mengkoordinasikan seluruh rangkaian manajemen program pembinaan dan 

pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah, mulai dari aspek 
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konseptual, metodologi pendekatan serta desain teknis pelaksanaan 

kegiatannya. Di samping mengkoordinasikan dan menfasilitasikan seluruh 

komponen yang terlibat langsung terhadap optimalisasi peran pencapaian 

visi, misi dan tujuan KOKAM Pemuda Muhammadiyah. 

c. Menjabarkan dan mengarahkan tugas-tugas spesifik kepada pelaksana 

program, mulai dari penjelasan maksud dan tujuan pekerjaan, lingkup kerja 

masing-masing Asistensi, Ketua dan anggota unit fungsional beserta Tenaga 

Ahli dan Kepada Kantor.  

d. Mengangkat dan memberhentikan Asistensi, Ketua dan anggota unit beserta 

Tenaga Ahli dan Kepala Kantor setelah mendapat pertimbangan dan 

persetujuan adri Komandan Nasional BPO-KOKAM Nasional Pemuda 

Muhammadiyah sebagai ex-officio Ketua KOKAM PP. Pemuda 

Muhammadiyah. 

e. Bertangung jawab atas inisiatif dan atau pemberian persetujuan terhadap 

tindakan mobilisasi unit fungsional dalam menjalankan peran dan tugasnya, 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

f. Mendampingi Kabid. PP. Pemuda Muhammadiyah di depan siding-sidang 

pertanggungjawaban dan atau forum presentase yang berkaitan langsung 

atau tidak langsung dengan KOKAM Pemuda Muhammadiyah; 

g. Menyampaikan laporan berkala kepada Komandan Nasional exo-officio 

Kabid. KOKAM PP. Pemuda Muhammadiyah, masing-masing; laporan 

Bulanan (tiap tiga bulan), Laporan Kemajuan Program (tiap 3 bulan), 

Laporan Semester 9tiap 6 bulan) dan laporan tahunan (tiap 1 tahun) yang 

disampaikan pada setiap tanggal 25 pada bulan berjalan. Sesuai dengan 

standard an kinerja pelaporan Program BPO-KOKAM Nasional Pemuda 

Muhammadiyah yang telah ditetapkan. 

h. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Komandan 

Nasional BPO-KOKAM Nasional Pemuda Muhammadiyah; baik 

menyangkut administrasi program secara keseluruhan maupun 

penyelenggaraan administrasi keuangan, sesuai dengan standard an kriteria 
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Pelaporan Program BPO-KOKAM Nasional Pemuda Muhammadiyah, yang 

telah ditetapkan. 

 

6. Asisten Operasi 

Asisten operasi membidangi program pembinaan dan pengembangan personil 

KOKAM Pemuda Muhammadiyah, dengan tugas utama sebagai berikut: 

a. Menetapkan kebijakan umum yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi SDM/personil dan 

kelompok masyarakat sasaran program KOKAM Pemuda Muhammadiyah 

secara nasional, sesuai dengan jenis kegiatan fungsional yang dikembangkan 

dalam lingkungan KOKAM Pemuda Muhammadiyah. 

b. Merumuskan, mengagendakan dan mendiskusikan masalah yang berkaitan 

dengan program pembinaan dan pengembangan SDM/personil KOKAM 

Pemuda Muhammadiyah secara nasional. 

c. Menyusun rencana induk dan melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan SDM/personil dan 

kelompok masyarakat sasaran program KOKAM Pemuda Muhammadiyah 

secara nasional; baik dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun 

dalam proses pemagangan dan penyertaan personil dalam kegiatan aksi 

kemanusiaan yang diselenggarakan organisasi sejenis di luar institusi 

KOKAM Pemuda Muhammadiyah sesuai dengan visi misi dan tujuan 

KOKAM Pemuda Muhammadiyah. 

d. Bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan data dan recording 

perkembangan SDM/personil dan kelompok masyarakat sasaran program 

KOKAM Pemuda Muhammadiyah secara nasional. 

e. Bersama-sama dengan Asisten Operasi mempersiapkan draft Surat 

Keputusan, maupun surat-surat resmi lainnya, khususnya yang berkaitan 

dengan administrasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 

SDM/personil dan kelompok masyarakat sasaran program KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah secara nasional. 
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f. Mewakili Komandan Operasi Nasional dalam proses monitoring dan 

evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan 

SDM/perosnil dan kelompok masyarakat sasaran program KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah. 

g. Bersama-sama dengan Komandan Operasi nasional mendampingi Kabid. 

KOKAM PP Pemuda Muhammadiyah di depan sidang-sidang koordinasi 

dan pertanggungjawaban dan atau forum presentasi yang berkaitan langsung 

atau tidak langsung dengan masalah pembinaan pengembangan 

SDM/personil dan kelompok masyarakat sasaran program KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah secara nasional. 

h. Menyampaikan laporan berkala kepada Komandan Operasi Nasional BPO-

KOKAM Pemuda Muhammadiyah masing-masing; Laporan Bulanan (tiap 

bulan), laporan kemajuan Program Tahunan (tiap 1 tahun) yang disampaikan 

pada setiap tanggal 20 bulan berjalan. Sesuai dengan standard an kriteria 

Pelaporan Program BPO-KOKAM Nasional Pemuda Muhammadiyah yang 

telah ditetapkan.  

i. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Komandan 

Operasi Nasional BPO-KOKAM nasional Pemuda Muhammadiyah. 

 

7. UNIT FUNGSIONAL 

Kelengkapan organisasi masing-masing Unit Fungsional KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah dapat berbeda.Hal ini disebabkan karena penentuan perangkat 

organisasi setiap Unit Fungsional ditentukan oleh spesifikasi lingkup tugas dan 

prasarana yang dibutuhkannya dalam mengimplementasikan perannya sebagai 

gugus pelaksana teknis, program pelayanan public KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah. 

Setiap unit Fungsional yang dibentuk atas dasar pertimbangan mendalam 

terhadap 2 (dua) factor utama: Pertama, Kebutuhan Pokok (basic need). 

Kebutuhan program dalam kerangka pembentukan Unit Fungsional harus betul-

betul didasarkan pada kebutuhan utama/pokok yang ditandai dengan lebih 

dominannya jenis potensi masalah kemanusiaan (secara spesifik) di suatu 
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wilayah, yang ditemukan dalam proses Studi Pendahuluan (panduan disiapkan). 

Kedua, Ketersediaan SDM personil yang terlatih sebagai sumberdaya pelaku 

dan pelaksana program mutlak diperlukan dalam menunjang keberhasilan Unit-

Unit Fungsional memerankan misinya di tengah masyarakat. 

Untuk tahap pertama, rekruitmen sumberdaya personalia dan perencanaan 

kepemimpinan setiap Unit Fungsional dapat dilakukan melalui Forum RTL, 

yang diselenggarakan pada penutupan acara pendidikan dan pelatihan yang telah 

didesain untuk kebutuhan dimaksud. Sementara untuk rekruitmen tahap 

selanjutnya akan dilakukan melalui seleksi standar, sesuai dengan standard an 

kriteria penilaian yang dimuat dalam buku Panduan Unit. 

Setiap Unit Fungsional memiliki Panduan Kegiatan masing-masing, yang 

dibukukan secara tersendiri dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan 

kelengkapan administrasi BPO-KOKAM Nasional Pemuda Muhammadiyah. 

Adapun penjelasan umum mengenai jenis Unit Fungsional beserta gambaran 

ringkas kedudukan, lingkup tugas dan kemampuan spesifiknya, sebagaimana 

diuraikan di bawah ini: 

 

8. UNIT REGU GERAK CEPAT (RGC) 

1. Kedudukan 

Unit RGC tingkat pusat disebut RGC-Nasional and berkedudukan di ibu kota 

Negara Rebublik Indonesia. 

2. Lingkup Tugas  

2.1. Melakukan survey pendahuluan untuk dijadikan bahan pemetaan 

kondisi eksisting lokasi sasaran program yang selanjutnya menjadi 

rekomendasi pendekatan dan saran tindakan pelaksanaan aksi 

kemanusiaan yang dilakukan oleh unit lainnya. 

2.2. Memimpin dan melakukan pekerjaan evakuasi terhadap 

masyarakat sasaran program dan atau terhadap personil unit Fungsional 

KOKAM lainnya jika dipandang telah mencapai tingkat ancaman A, 

sesuai standard an kriteria tindakan RGC, sebagaimana telah ditetapkan 

dalam buku Panduan RGC; 



 
Bidang KOKAM dan SAR Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) 
Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

_____________________________________________________________________________ 
Buku Panduan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) 

2.3. Memimpin mobilisasi fasilitas, sarana dan prasarana kebutuhan 

unit lainnya yang sedang menjalankan peran pelayanannya di tengah 

masyrakat sasaran, secara cepat dan tepat dan dalam kondisi apapun 

dapat menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal yang ditentukan. 

 

9. BADAN PELAKSANA OPERASI (BPO) KOKAM WILAYAH 

9.1. Pengertian  

Institusi pelaksana program pembinaan dan pengembangan KOKAM di 

tingkat Provinsi disebut Badan Pelaksana Operasional (BPO) KOKAM 

Wilayah Pemuda Muhammadiyah, dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. 

 

9.2. Tugas Pokok 

9.2.1. Menetapkan kebijakan teknis, system kelembagaan, metodologi 

pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Pemuda 

Muhammadiyah di wilayahnya. 

9.2.2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang 

berkaitan langsung atau tidak langsung dengan program pembinaan 

dan pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah. 

9.2.3. Mengolah dan mengintegrasikan keunggulan-keunggulan daerah 

menjadi kekuatan di tingkat wilayah/provonsi untuk pengembangan 

program KOKAM Pemuda Muhammadiyah: baik menyangkut 

personil, model program maupun hal-hal yang bersifat konsepsional; 

9.2.4. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pembinaan dan 

pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah di wilayahnya, 

dengan merujuk pada arah dan kebijakan program beserta system 

kelembagaannya, sebagaimana telah ditetapkan. 

 

10. KOMANDAN WILAYAH 

Komandan Wilayah secara otomatis dijabat oleh Kabid KOKAM PW Pemuda 

Muhammadiyah, dengan tugas pokok sebagai berikut: 
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a. Membuat kebijakan teknis dan mengkoordinasikannya dengan berbagai 

pihak, baik berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan 

program KOKAM Pemuda Muhammadiyah di wilayahnya; baik kepada 

pihak intern Pemuda Muhammadiyah dan persyarikatan Muhammadiyah 

maupun kepada pihak luar, sesuai dengan Visi, Misi dan landasan 

pengabdian KOKAM Pemuda Muhammadiyah. 

b. Memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan 

kebijakan program pembinaan dan pengembangan KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah di wilayahnya. 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanan kebijakan program 

pembinaan dan pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah secara 

regional, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah 

11. KEPALA STAF WILAYAH 

Uraian Tugas 

a. Memimpin dan bertanggung jawab secara penuh atas keseluruhan proses 

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah di Wilayah; 

b. Mengkoordinasikan seluruh rangkaian manajemen program pembinaan dan 

pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah, mulai dari aspek 

konseptual, metodologi, pendekatan serta desain teknis pelaksanaan 

kegiatannya. Di samping mengkoordinir dan memfasilitasi seluruh 

komponen yang terlibat langsung atau tidak langsung terhadap optimalisasi 

peran pencapaian visi, misi dan tujuan KOKAM Pemuda Muhammadiyah di 

wilayahnya. 

c. Menjabarkan dan mengarahkan tugas-tugas spesifik kepada pelaksana 

program, mulai dari penjelasan maksud dan tujuan pekerjaan. Lingkup kerja 

masing-masing Asisten, Ketua dan Anggota Unit Fungsional beserta Tenaga 

Ahli dan Kepala Kantor. 

d. Mengangkat dan memberhentikan Asistensi, Ketua dan Anggota Unit 

beserta Tenaga Ahli dan Kepala Kantor setelah mendapatkan pertimbangan 
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dan persetujuan dari Komandan Wilayah BPO-KOKAM Wilayah Pemuda 

Muhammadiyah ecoffico Ketua Bidang KOKAM PW Pemuda 

Muhammadiyah. 

e. Bertanggung jawab atas inisiatif dan atau pemberian persetujuan tehadap 

tindakan mobilisasi unit fungsional dalam menjalankan peran dan tugasnya, 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

f. Mendapingi Kabid KOKAM PW Pemuda Muhammadiyah di depan sidang-

sidang pertanggungjawaban dan tidak langsung dengan KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah di Wilayahnya. 

g. Menyampaikan laporan berkala kepada Komandan Wilayah exoffico Ketua 

Bidang KOKAM Pemuda Muhammadiyah, masing-masing: Laporan 

Bulanan (tiap bulan), laporan Kemajuan Program (tiap 3 bulan), Laporan 

Semesteran (tiap 6 bulan) dan Laporan tahunan (tiap 1 tahun) yang 

disampaikan pada setiap tanggal 25 pada bulan berjalan. Sesuai dengan 

standard dan kriteria pelaporan Program BPO-KOKAM Wilayah Pemuda 

Muhammadiyah yang telah ditetapkan. 

h. Mempertanggungjawabakan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada 

Komandan Nasional, BPO-KOKAM Wilayah Pemuda Muhammadiyah, 

exofficio Ketua Bidang KOKAM PW Pemuda Muhammadiyah; baik 

menyangkut administrasi program secara keseluruhan maupun 

penyelenggaraan administrasi keuangan, sesuai dengan standard dan kriteria 

Pelaporan Program BPO-KOKAM Wilayah Pemuda Muhammadiyah yang 

telah dilaksanakan. 

 

12. KOMANDAN DAERAH 

Komandan Daerah secara otomatis dijabat oleh Kabid KOKAM PD Pemuda 

Muhammadiyah, dengan tugas pokok sebagai berikut: 

a. Membuat kebijakan teknis dan mengkoordinasikannya dengan berbagai 

pihak, baik kaitannya langsung maupun tidak dengan pelaksanaan program 

KOKAM Pemuda Muhamaidyah di daerahnya; baik kepada pihak intern 

Pemuda Muhammadiyah dan persyarikatan Muhammadiyah maupun kepada 



 
Bidang KOKAM dan SAR Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) 
Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

_____________________________________________________________________________ 
Buku Panduan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) 

oihak luar, sesuai dengan Visi, Misi dan landasan Pengabdian KOKAM 

Pemuda Muhammadiyah; 

b. Memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan 

kebijakan program pembinaan dan pengembangan KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah di wilayahnya. 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program 

pembinaan dan pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah secara 

regional, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah; 

d. Melaksanakan keseluruhn beban peran kepemimpinannya, sesuai dengan 

wewenang, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Bidang KOKAM 

Wilayah Pemuda Muhammadiyah. 

 

 

13. KEPALA STAF DAERAH 

Uraian Tugas  

a. Memimpin dan bertanggung jawab secara penuh atas keseluruhan proses 

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan KOKAM Pemuda 

Muhammadiyah di Daerahnya; 

b. Mengkoordinasikan seluruh rangkaian manajemen program pembinaan dan 

pengembangan KOKAM Pemuda Muhammadiyah, mulai dari aspek 

konseptual, metodologi, pendekatan serta desain teknis pelaksanaan 

kegiatannya. Di samping mengkoordinir dan memfasilitasi seluruh 

komponen yang terlibat langsung atau tidak langsung terhadap optimalisasi 

peran pencapaian visi, misi dan tujuan KOKAM Pemuda Muhammadiyah di 

daerahnya. 

c. Menjabarkan dan mengarahkan tugas-tugas spesifik kepada pelaksana 

program, mulai dari penjelasan maksud dan tujuan pekerjaan, lingkup kerja 

masing-masing Asisten, Ketua dan Anggota Unit Fungsional beserta Tenaga 

Ahli dan kepala Kantor. 
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d. Mengangkat dan menghentikan Asisten, Ketua dan Anggota Unit Beserta 

Tenaga Ahli dan kepala kantor setelah mendapatkan pertimbangan dan 

persetujuan dari Komandan Daerah. BPO-KOKAM Daerah Pemuda 

Muhammadiyah exofficio Ketua Bidang KOKAM PD. Pemuda 

Muhammadiyah. 

e. Bertanggung jawab atas inisiatif dan atau pemberian persetujuan terhadap 

tindakan mobilisasi unit fungsional dalam menjalankan peran dan tugasnya, 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

f. Mendampingi Kabid KOKAM PD Pemuda Muhammadiyah di depan 

sidang-sidang pertanggungjawaban dan tidak langsung dengan KOKAM 

Pemuda Muhammadiyah di Daerahnya; 

g. Menyampaikan laporan berkala kepada Komandan Daerah exofficio Ketua 

Bidang KOKAM Pemuda Muhammadiyah, masing-masing: Laporan 

Bulanan (tiap bulan), Laporan Kemajuan Program (tiap 3 bulan), Laporan 

Semester (tiap 6 bulan) dan Laporan Tahunan (tiap 1 tahun) yang 

disampaikan pada setiap tanggal 25 pada bulan berjalan. Sesuai dengan 

standard dan kriteria pelaporan Program BPO-KOKAM Daerah Pemuda 

Muhammadiyah yang telah di tetapkan. 

h. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Komandan 

nasional, BPO-KOKAM Daerah Pemuda Muhammadiyah, exofficio Ketua 

Bidang KOKAM PD Pemuda Muhammadiyah; baik menyangkut 

administrasi program secara keseluruhan maupun penyelenggaraan 

administrasi keuangan, sesuai dengan standard dan kriteria Pelaporan 

Program BPO-KOKAM Daerah Pemuda Muhammadiyah yang telah 

dilaksanakan. 

 

C. ATRIBUT 

Atribut KOKAM Pemuda Muhammadiyah terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH), 

Paaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Siaga (PDS). 

1. Pakaian Dinas Harian  
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Pakaian Dinas Harian (PDH)  berbentuk Stelan Safari berwarna biru tua dengan 

kelengkapan masing-masing: 

1.1. Papan Nama 

Papan nama diletakkan di atas suku kanan, dengan tulisan warna putih dan 

warna dasar hitam. 

1.2. Emblim 

Emblim Pemuda Muhammadiyah berwarna hijau, warna dasar emas dengan 

tulisan KOKAM warna merah diletakkan pada dada kanan. 

1.3. Sepatu  

Seperti (diupayakan) menggunakan jenis danggel berwarna hitam. 

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berbentuk Rompi berkerah berwarna abu-abu 

tua dengan kelengkapan masing-masing. 

2.1. Papan Nama 

Papan Nama diletakkan di atas saku kanan, dengan formasi dan materi 

seperti papan nama dalam PDH, yang membedakan hanya papan nama PDH 

dijahid/menempel secara permanent dalam rompi. 

2.2. Lambang Pemuda Muhammadiyah 

Lambang Pemuda Muhammadiyah yang standard. 

2.3. Lambang dan motto Wilayah 

Lambang dan moto Wilayah dibuat berdasarkan ciri khas wilayah masing-

masing. Seperti contohny DKI Jakarta: dengan symbol PERKASA dan atau 

DIY dengan symbol BIMASENA. 

2.4. Topi 

Topi PDL menggunakan jenis pet berwarna biru tua dengan tulisan KOKAM 

di depan, tulisan nama pemilik samping kanan dan tulisan Unit/Pimpinan 

samping kiri. 

3. Pakaian Dinas Siaga (Pds)  

Pakaian Dinas Siaga (PDS) merupakan pakaian kesiapsiagaan yang 

menggunakan seragam kebesaran KOKAM Pemuda Muhammadiyah jenis 

loreng lengkap dengan atribut dan perlengkapan sebagai berikut: 
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3.1. Baju, Celana dan Kacu 

Lambang Pemuda Muhammadiyah standar, diletakkan di tengah lengan kiri, 

dengan warna dasar merah. 

3.2. Lambang  

Lambang Pemuda Muhammadiyah standar, diletakkan di lengan kiri dengan 

warna dasar merah 

3.3. Nama  

Penulisan standar seperti PDL, dijahit secara permanen. 
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PANDUAN KURIKULUM DAN PENDIDIKAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemuda muhammadiyah sebagai ormas kePemudaan saat ini, dihadapkan pada 

tantangan sejarah untuk selalu tampil kedepan menuntun bangsanya keluar dari 

berbagai problematika. 

Perspektif ini sekaligus menyiratkan pengertian bahwa Pemuda sebagai creator 

perubahan diharapkan dalam mempetakan perannya tidak sekedar menjadi sumber 

kartasis yang hanya mampu mendobrak dan membuka gerbang sejarah komunitas 

atau bangsanya, yang terkesan hanya dalam kondisi bertahan (to survive). Akan 

tetapi, karena setiap perjalanan dan proses sejarah selalu mengandung 

determinasinya sendiri yang berhubungan secara mekanis dengan berbagai factor 

yang melingkupi zamannya. Maka sebuah generasi harus secara sadar membangun 

jalan sejarahnya sendiri, melangkah ke depan, ke hari esok dengan semangat menata 

jalannya sebuah perubahan (to exist). 

Implementasi dari peran kesejarahan yang berorientasi “to exist”bitu sesungguhnya 

telah lama menjadi acuan visi pembinaan kader Pemuda Muhammadiyah.Artinya, 

Pemuda Muhammadiyah yang aktif menggalang dan membina potensi Pemuda 

Islam sebagai kadernya, bukan hanya semata-mata dipersiapkan untuk memenuhi 

proseso rutin suksesi kepemimpinan organisasinya atau Muhammadiyah (kader 

persyarikatan).Akan tetapi, justru dalam jumlah yang lebih besar, kader-kader 

Pemuda Muhammadiyah telah banyak mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara; 

baik sebagai penata social, pengusaha, teknokrat, politisi maupun tokoh nasional. 

Untuk mewujudkan keadaan yang dicitakan tersebut, maka diperlukan adanya 

program peningkatan dan mengembangkan sumberdaya aparat kepemimpinan 

KOKAM yang diselenggarakan secara komprehensif, integral dan konsisten dalam 

system pendidikan KOKAM. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud  
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Pendidikan ini dimaksudkan untuk mendidik anggota KOKAM guna mendalami 

visi, misi dan metodologi kerja KOKAM serta mendapat pengetahuan dan 

ketrampilan manajerial dan kepemimpinan pengembangan KOKAM. Di 

samping penguasaan perangkat analisis dalam bidang pelayanan public, 

ideology-ideologi dan logika gerakan social beserta penguasaan teknis 

administrasi kepemimpinan KOKAM, untuk melakukan komunikasi 

organisasional, interpersonal dan anggota sebagai penunjangan kelancaran 

pelaksanaan Kepemimpinan KOKAM pada bidang kerja yang merupakan tugas 

dan tanggung jawabnya. 

 

2. Tujuan 

Tujuan penyelenggaraan pendidikan ini adalah agar anggota KOKAM: 

a. Mempunyai kemampuan visioner, amanah dan berdedikasi tinggi, sehingga 

mampu mewujudkan serta member arah untuk mencapai tujuan dan 

keberhasilan KOKAM. 

b. Menguasai pengetahuan tentang KOKAM secara kelembagaan beserta arah 

baru program yang diembannya dan seni membina hubungan antar 

komponen lainnya diluar institusi KOKAM dalam upaya menunjang 

tercapainnya tujuan KOKAM. 

c. Mempunyai kemampuan pemecahan masalah-masalah (koordinasi, integrasi 

dan singkronisasi (KIS) secara structural yang muncul dari lingkungan intern 

KOKAM. 

d. Mempunyai kemampuan pemecahan masalah-masalah dan menguasai 

kemampuan pengembangan program dan institusi KOKAM.  

e. Memiliki kemampuan inovasi dan kreasi untuk mengembangkan ide dan 

kreasi untuk mengembangkan ide dan strategi penyelenggaraan misi 

KOKAM pada masa kini dan masa depan. 

 

C. Sasaran dan Target 

1. Sasaran 
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a. Terlatihnya sejumlah anggota KOKAM yang memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dan dedikasi yang tinggi dalam penatalaksaan program 

KOKAM. 

b. Terlatihnya sejumlah anggota yang secara managerial trampil dan secara 

operasional mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam lingkungan KOKAM. 

c. Terlatihnya anggota KOKAM yang memiliki keleluasaan cakrawala 

programatik dan kekayaan wawasan kelembagaan sebagai prasyarat SDM 

KOKAM masa depan. 

d. Munculnya kemampuan pemimpin KOKAM untuk melakukan apresiasi 

program serta mengembangkan system dan lembaga-lembaga/unit-unit 

jaringan aktivitas KOKAM. 

e. Terbentuknya sosok innovator, creator dan dinamisiator serta mengkristalnya 

kemampuan reponsif yang proposional setara dengan kecenderungan 

perubahan sebagai upaya revitalisasi makna jaringan lembaga KOKAM di 

masa depan. 

 

2. Target 

Target yang diharapkan dari pendidikan ini adalah 

a. Terwujudnya profil managerial KOKAM yang berorientasi kepada 

kepentingan visi dan misi KOKAM sebagai bagian dari kader dan 

pengemban misi dakwah Pemuda Muhammadiyah. 

b. Tersediannya anggota KOKAM yang memiliki wawasan, ketrampilan, sikap 

integralis dan holistic dalam mengelola KOKAM senantiasa memadukan 

kepentingan misi Pemuda Muhammadiyah dengan kepentingan seni 

pengembangan KOKAM dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

c. Tersedianya anggota KOKAM yang memiliki kemampuan mengantisipasi 

dan memecahkan masalah yang timbul, baik dari persoalan structural 

maupun dalam pelaksanaan program. 
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d. Berkembangnya system manajemen KOKAM kearah yang lebih rasional, 

efisien, dan efektif sehingga setiap pemecahan masalah yang timbulm baik 

bersifat structural maupun programatik dapat berjalan secara sistematis dan 

terpadu. 

e. Berkembangnya system manajemen KOKAM ke arah yang lebih 

proporsional dan professional sebagai landasan dalam mengelola program-

program baru KOKAM ke depan. 
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BAB II 

SISTEM PENDIDIKAN KOKAM 

 

A. PARADIGMA PENDIDIKAN 

Paradigma pendidikan yang digunakan adalah participatori learning proses, yaitu 

proses belajar secara partisipatif yang bertumpu pada falsafah sinergogi. Dimana 

instruktur mengambil posisi fasilitator dalam mengarahkan dan memacu peserta 

untuk mencari dan menformulasikan topik bahasan dan masalah, kemudian 

mengembangkan topik bahasan dan masalah tersebut secara bersama di lingkungan 

peserta. 

Peserta dan inftruktur sama-sama menjalankan fungsi mewujudkan tujuan 

pendidikan sesuai dengan peran masing-masing. Dalam kondisi tertentu, instruktur, 

setelah memperhatikan posisi peserta baik kognisi, afeksi maupun kemampuan 

teknisnya—sebagai refleksi pengetahuan yang telah diperolehnya melalui proses 

belajar, dapat mengintrodusir materi yang lebih berorientasi kepada 

“pengungkapan” metode. Dengan demikian, paradigma pendidikan ini menuntut 

adanya kemestian logis dari peran maksimal peserta itu sendri dan ketahanan EQ 

dan Instruktur untuk memange peranya untuk tidak menguasai waktu proses 

pendidikan. Sementara kepada peserta yang dianggap telah memiliki nnilai, 

wawasan, ketrampilan, sikap dan pengalaman manajerial atau kepemimpinan, maka 

posisi Intruktur Pelatih berfungsi mengarahkan, memproduksi melalui penggalian 

dan pengembangan potensi yang dimiliki peserta dengan menambahkan wawasan 

dan pengalaman baru untuk mampu menjalankan fungsi kepemimpinan peserta 

khususnya dalam mewujudkan program KOKAM dalam wilayah tugasnya. 

Perspektif pendekatan ini mensyaratkan adanya asumsi dasar terhadap raw-input 

pendidikan sebagi orang dewasa yang telah memiliki seperangkat bekal potensi 

untuk dikembangkan, sehingga posisi instruktur hanya berperan sebagai fasilitator 

yang menyediakan segala fasilitas, mendisain pola dan mekanisme forum untuk 

merangsang peserta dalam mengaktuasikan dan mengembangkan potensi dirinya, 

kepribadianya, sikap dan perilakunya. Peserta sama sekali tidak diperbolehkan atau 
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memiliki kecendrungan untuk berada pada posisi diisi  atau hanya  menerima saja, 

tetapi aktif merespon setiap masalah yang menjadi topik kajian berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Sehingga susasana forum bergairah 

yang diwarnai oleh proses penemuan nilai serta dihidupkan oleh interaksi timbal 

balik dalam memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang. 

Proses transformasi nilai dilingkungan peserta ini biasanya melalui beberapa tahap 

di mana tiap tahap menunjukan kesalingterkaitan antara satu tahap dengan tahap 

lainya sebagai daur atau siklus yang dimnamis, seperti dalam gambar di bawah: 

       KETERANGAN 

1. Mengalami 

2. Mengungkapkan 

3. mengolah 

4. Menggeneralisir  

5. Menerapkan  

 

Paradigma ini juga mensyaratkan adanya pemetaan secara komprehensif dan 

sempurna terhadap berbagai hal yang membawa implikasi langsung atau tidak 

kedalam lingkungan pendidikan, seperti stratum raw-input, kondisi tim instrruktur, 

panitia dan masyarakat lokasi sebelum proses pendidikan atau dalam interaksi 

dalam pendidikan yang sedang berlangsung. 

Proses pendidikan dimaksud dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 4 
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PENDIDIKAN 
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B. PENDEKATAN PENDIDIKAN 

Pendekatan pendidikan yang digunakan adlah perpaduan dari tiga pendekatan 

dalam teknik pendidikan yaitu: 

1. Pendekatan Sistem, 

Yang berarti mengembangkan sistem pendidikan yang sedang diterima dengan 

selalu memberikan ruang kepada peserta untuk melakukan analisa peran yang 

berkaitan langsung dengan kemungkinan tugas yang akan dilaksanakan setelah 

selesai masa pendidikan serta kemungkinan pengembanganya di masa 

mendatang; 

2. Pendekatan Lingkungan 

Yang berarti dengan mempelajari situasi yang mengelilingi tugas dan 

menciptakan kondisi belajar dan mengajar yang menyerupai situasi tersebut. 

 

C. Jenis Pendidikan 

1. Pendidikan Khusus 

Yakni pendidikan yang dimaksudkan untuk mendukung pengembangan dan 

pelaksanaan organisai secara profesional. 

Pendidikan khusus ini terdiri dari: 

a. Pendidikan staf, Badan Pelaksanaan Operasi 

b. Latihan Instruktur 

2. Pendidikan Ketrampilan 

Yakni pendidikan yang dimaksudkan untuk melatih ketrampilan profesional 

untuk unit-unit fungsional, diantaranya, diklat SAR, Bulan Sabit Merah, 

BALAKAR, Evakuasi eksodus dan korban Bencana Alam, Recording Akibat 

Tindak Kekerasan, SATGAS, dan Beladiri. 

 

D. Jenjang Pendidikan 
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1. Pendidikan Tingkat Cabang 

2. Pendidikan Tingkat Daerah 

3. Pendidikan Tingkat Wilayah 

4. Pendidikan Tingkat Nasional 

Jenjang pendidikan ini dilaksanakan berdasarkan level kepemimpinan 

dengan memperhatikan kemampuan pemimpin dan kebutuhan nyata 

berdasarkan kondisi dan karakteristik demografi masing-masing. 

 

E. DESAIN KURIKULUM 

1. Bentuk Kurikulum 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bentuk kurikulum yang dipergunakan 

adalah gabungan dari dua tipe kurikulum. Masing-masing: 

a. “Corer Curriculum” yaitu kurikulum yang disusun atas pokok-pokok 

pelajaran inti ditambah pelajaran pendukung untuk mencapai tujuan 

pendidikan 

b. “Job Analysis Curriculum”, yaitu kurikulum yang berisikan pelajaran-

pelajaran yang dibutuhkan dalam penugasan nantinya, dengan 

mengambil pengalaman dari tugas-tugas yang akan dilaksanakan. 

2. Klasifikasi Materi 

Materi pendidikan diklasifikasikan dalam tiga kelompok: 

a. Materi Umum (MU) 

Kelompok materi umum merupakan materi pendidikan memberikan 

landasan dan wawasan ke-Islam-an dan Kemuhammadiyahan. 

b. Materi Ketrampilan (MK) 

Kelompok materi ini untuk memberikan ketrampilan dalam 

melaksanakan tugas sebagai SAR, BSM, BALAKAR, Evakuasi 

Eksodus, Recording Akibat Tindak Kekerasan, SATGAS, Beladiri dan 

pemimpin, baik dalam lingkungan struktur Komite maupun unit aktivitas 

yang bersifat spesifik untuk pelayanan publik. 

c. Materi Penunjang (MP) 
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Kelompok materi ini merupakan materi pendidikan untuk pengembangan 

wawasan tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan. 

 

 

 

 

3. Struktur Kurikulum 

a) Komponen Materi Pelatihan 

Semua materi pendidikan KOKAM mengandung 3 aspek yaitu: sikap 

(kepribadian), wawasan (teori) dan ketrampilan (teknis). Diharapkan 

dengan adanya ketiga aspek tersebut peserta pelatihan akan mengalami 

perubahan sikap (kepribadian), wawasan (teori) dan ketrampilan (teknis). 

Adapaun komponen materi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sikap (Kepribadian) 

Yaitu materi-materi yang mendasari sikap dalam menentukan 

orientasi, perilaku organisasional dan manajerial peserta untuk 

menjalankan fungsinya sebagai khalifah, melalui keterlibatannya 

dalam KOKAM. 

Untuk meluruskan penerapan ranah ini, maka sangat penting adanya 

materi khusus yang menggambarkan nilai moral secara benar yang 

bersumbar dari ajaran Agama Islam, sehingga ada rujukan tegas dan 

pasti dalam menilai tindakanpersonal secara benar.Sebab sadar atau 

tidak, selama ini kita lebih banyak merujuk pada definisi dan 

instrumen penilaian moral yang berakar dari budaya dan teori 

pelapisan sosial. 

b. Wawasan (teori) 

Semua materi-materi yang memberikan wawasan (teori) mengenai 

pembangunan dan pengembangan intitusi dan program KOKAM 

yang akan memberikan orientasi perilaku teknis manajerial dalam 

merumuskan dan memecahkan masalah sehingga setiap mengambil 

keputusan manajerial dapat dipertanggung jawabkan secara teoritis. 
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c. Ketrampilan (teknis) 

Yaitu materi-materi yang memberikan dasar praktis bagaimana suatu 

kegiatan dilaksanakan secara tepat guna dan sistematis sehingga 

sumber daya manajemen dapat digunakan dalam mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. 

b) Proses Implementasi kurikulum 

Proses pendidikan terdiri dari kegiatan-kegiatan belajar mengajar untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan melalui pengintegrasian konsepsi, 

metodologi dan implementasinya, yang meliputi intruktur, peserta, 

penyaji, penyelenggara, evaluator, kondisi masyarakat dan struktur 

kognitif peserta, sistem pendidikannya dan intrumen yang dipakai. 

Proses tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

(a) Penyadaran dan pengarahan potensi diri, keterlibatan dalam organisai 

yang sudah dan sedang berjalan dan penemuan rancangan perilaku 

baru perlu bagi petugas yang akan datang. Kegiatan ini termasuk 

dalam mikrolab, masukan dari penggunaan intrumen awal, bermain 

peran dan simulasi. Semua proses ini disebut sebagai pengarahan 

yang terjadi pada keseluruhan proses pendidikan. 

(b) Internalisasi nilai, teori dan teknis: 

Internalisasi adalah suatu proses penyajian informasi nilai-nilai 

wawasan dan ketrampilan yang disajikan dalam kelas sebagai cara 

pembentukan kerangka teori dan teknis pelaksanakan tugas 

kepemimpinan KOKAM tingkat nasional. 

Kegiatan ini disajikan dalam kajian oleh para penyaji. 

(c) Pengintegrasian, materi kajian dengan pengalaman. 

Pengintegrasian semua mata kajian dengan pengalaman peserta 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan; bermain peran, simulasi 

perilaku, studi lapangan, penulisan makalah, penyajian makalah dan 

laporan diskusi kasus. Dari kegiatan ini diharapkan akan terjadi 

proses internalisasi dan eksternalisai nila, teori dan kerangka teknis 

bagaimana mengelola KOKAM yang efisien dan efektif. Semua yang 
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dikenalkan dalam kajian materi dialami di lapangan sehingga nilai 

dan pengetahuan menjadi praktis dan melembaga. 

(d) Menstranformasikan input menjadi output. 

Adalah semua proses kegiatan yang dilakukan sejak awal sampai 

akhir pendidikan yang selalu mengacu bahwa pengelolaan 

pendidikan harus dapat mengkonversikan masukan pendidikan (raw 

input) menjadi luaran (out put)-profil peserta sesuai dengan tujuan 

dan sasaran pendidikan KOKAM. 

(e) Menilai proses dan hasil pelatihan. 

Proses-proses pelatihan dijadikan salah satu penilaian dalam tahapan-

tahapan transformasi yang diusahakan melalui item-item kegiatan 

pelatihan. Demikian juga prestasi peserta setelah mengalami 

pendidikan harus dinilai, sehingga dapat disimpulkan apakah tujuan 

dan sasaran pendidikan dapat dicapai atau tidak.Evaluasi ini 

dilakukan dalam tiga tahap pada awal, pertengahan dan akhir 

pelatihan. 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Berdasarkan paradigma pendidikan, ruang lingkup, maksud, tujuan, sasaran dan 

pendekatan yang telah dirumuskan maka metode pembelajaran yang dipakai 

merujuk pada beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

1. Metode pendidikan yang dipergunakan harus bersumber dariprogram 

pendidikan, latihan dan pengabdian; 

2. Perlu diperhitungkan motivasi, kematangan, dan kemampuan peserta; 

3. Metode pembelajaran juga didasarkan pada prinsip berorientasi pada 

pengalaman; 

4. Dari hakikat pengetahuan, metode harus bersifat analitik; 

5. Dipandang dari proses belajar mengajar, diusahakan agar peserta diaktifkan 

dalam pengguanaan pendekatan, penelitian dan pemecahan persoalan untuk 

mengembangkan cara berfikir reflektif dengan menggunakan penalaran 

mantik 
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6. Dari segi sosiologis, dalam usaha mengmbangkan jiwa kerjasama dan 

berkarya dalam kelompok digunakan melalui diskusi, studi kasus dan 

bermain peran (role planning). Agar peserta berperan secara aktif dan 

partisipasi, maka pemerataan pembagian tugas diantara peserta perlu 

diperhatikan. 

7. Untuk memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan kerjasama, 

perlu dikembangkan tanggung jawab individual melalui mental belajar 

sendiri dan penelitian. 

Adapun implementasi metode pembelajaran dimaksud meliputi, masing-masing: 

1. Ceramah 

Yaitu metode penyajian materi yang dilangsungkan secara lisan di depan 

kelas. Metode ini digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, 

ketrmpilan dan sikap yang akan dijelaskan secara teoritik. 

2. Diskusi Kasus 

Yaitu cara pendalaman materi dan pengembangan pengalaman dalam forum 

tukar pendapat antar peserta dengan merumuskan, menganalisis dan mencari 

alternatif pemecahan masalah dari kasus tertentu. Kasus yang didiskusikan 

dalam kelas adalah kasus yang ada kaitanya dengan KOKAM. 

3. Refleksi 

Yaitu suatu metode pendalaman dan penguasaan materi yang terdiri dari 

aktifitas perenungan kembali semua wawasan (pengetahuan) dan 

pengalaman yang telah diterima selama pendidikan dan menyusun kembali 

dengan mengabtraksikanya visi teori tertentu untuk merumuskan dan 

menganalisis masalah yang dituangkan dalam karya tulis yang berupa 

makalah. 

4. Kajian Lapangan 

Adalah cara penguaasaan, pendalaman dan pengembangan wawasan teori 

dengan melihat langsung kegiatan yang berkaitan dengan kasus pengelolaan 

KOKAM dan kajian perbandingan lapangan dari beberapa lembaga sejenis 

dari pengelola pelayanan publik seperti BSN/SAR, PMI, MER-C (LSM para 

dokter) dan LSM yang banyak bergerak dalam penanganan social daerah 
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konflik. Hasil kajian lapangan tersebut dijadikan dasar pengembangan 

wawasan teori manajerial pengembangan seni mengelola aktifitas yang 

sejenis dalam lingkungan KOKAM. 

5. Demonstrasi 

Adalah cara penyajian materi dengan menggunakan alat peraga atau model 

bagan hasil sebuah proses kegiatan. 

6. Permainan Peran 

Metode penguasaan, pendalaman dan pengembangan wawasan dengan 

menciptakan suatu situasi khusus.Peran-peran dalam permainan itu 

dirumuskan dengan jelas melalui instruksi singkat kepada peserta.Kemudian 

peserta mengambil peran-peran itu dan sungguh-sungguh melakukanya, 

seolah-olah situasinya benar-benar terjadi.Peran-peran itu berkaitan dengan 

pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan topic bahasan tiap 

session.Metode ini sangat tepat unntuk pengembangan ketrampilan 

memimpin dan bekerja secara kelompok, membantu penilaian diri, 

menemukan sikap untuk mengubah perilaku organisasional dan manajerial 

(memudahkan internalisasi nilai, mengubah sikap kepada orang, mengubah 

sikap terhadap diri sendiri dan mengembangankan kecendrungan bertindak). 

7. Simulasi Perilaku 

Suatu cara pendalaman materi dengan meniru dan menciptakan beberapa 

segi dari kenyataan (yang sebenarnya terjadi) dengan bertolak dari 

pemahaman atau saling berkaitan satu sama lain. Simulasi perilaku meniru 

proses-proses perilaku manusia dengan menekankan proses interaksi antar 

pribadi. Karena itu simulasi pertama-tama dipusatkan pada proses dan proses 

belajar tentang dan dari proses itu. Proses itu sendiri membahas mengapa 

dan bagaimana tentang perilaku itu. Misalnya, simulasi perilaku akan 

menitikberatkan pada bagaimana proses pengambilan keputusan dan dengan 

akibat daripda keputusan-keputusannya sendiri. Sumber kajian metode ini 

sepenuhnya mengabstaksi temuan dari praktek dan atau kunjungan lapangan. 

8. Penggunaan Instrumen 
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Instrumen atau alat digunakan untuk mengetes kemampuan, sikap, 

kepribadian gaya dan perilaku. Instrumen ini memberikan data penting yang 

dapat digunakan oleh peserta untuk meningkatkan pengertian mereka dan 

mempersiapkan perilaku baru.Cara ini digunakan dalam pembelajaran pada 

mikrolab dan analisa perilaku organisasional. 

 

 

 

9. Evaluasi 

Yaitu suatu cara unntuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang dicapai 

peserta dalam pendidikan dan sebagai dasar penyusunan rancangan dan 

tindak lanjut pasca pendidikan. 

 

G. Fasilitator  

Fasilitator terdiri dari penyaji dan instruktur. 

1. Penyaji 

a) Kualifikasi Penyaji 

Kualifikasi penyaji didasarkan pada kesesuaian dan kemampuannya 

menyampaikan setiap materi kurikulum sesuai dengan target, maka 

klasifikasi penyaji adalah baik (B) dan dengan latar belakang keilmuan 

sesuai dengan materi yang dibutuhkan dalam pelatihan. 

b) Fungsi Penyaji 

1) Menyiapkan/menulis makalah tentang subyek kajian pelatihan sesuai 

dengan topik dan silabus serta modul praktek. 

2) Menyajikan makalah dalam kelas sesuai dengan jadwal. 

3) Mengarahkan cara berfikir dan menggali potensi peserta melalui 

dialog kelas. 

4) Menyajikan kasu-kasus lapangan sebagai mantan pengelola KOKAM 

5) Merekomendasikan aspek atau parameter evaluasi kepada panitia 

penyelenggara secara tertulis yang akan dipakai sebagai acuan 

evaluasi prestasi peserta. 
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2. Instruktur  

a) Kualifikasi 

Kualifikasi Instruktur adalah Tenaga ahli pendidikan dengan klasifikasi 

baik. 

b) Fungsi pemandu 

1) Memimpin pendidikan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengelolaan maupun penilaian pendidikan. 

2) Menyiapkan modul-modul; penugasan, penulisan, diskusi, simulasi 

perilaku; intrumen-instrumen pendidikan, studi lapangan, 

mengelaborasi proses kurikulum dan menyusun jadwal pendidikan, 

menyiapkan modul evaluasi peserta (tes awal, pertengahan dan akhir 

pendidikan) dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan. 

3) Mentranformasikan masukan menjadi keluaran yaitu profil peserta 

yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. Kegiatan ini 

meliputi membimbing peserta dalam mengikuti kajian teori, 

penulisan, diskusi, studi lapangan, bermain peran, simulasi perilaku 

serta kegiatan minilab dan mengevaluasi peserta. 

4) Menyiapkan pelaporan pelaksanaan pendidikan. 

 

H. PESERTA 

Rekrutmen peserta didasarkan atas kemampuanya menempati posisi dan 

berperan dalam program KOKAM disetiap level kepemimpinannya.Oleh karena 

itu perlu diperhatiakan benar unsur dedikasi dalam rekrutmen. 

1. Kualifikasi Peserta 

a) Pemimpin Pemuda Muhammadiyah; 

b) Ketua Umum dan Ketua Bidang Kokam Pimpinan Pemuda 

Muhammadiyah; di setiap level kepemimpinan. 

c) Berdedikasi dan loyal terhadap tugas; 

d) Bersedia mengamalkan ilmu yang diperoleh dari pendidikan dalam 

melaksanakan tugan; 

2. Kedudukan Peserta dalam Pendidikan 
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a) Paradigma pendidikan KOKAM adlah sinergogi dimana dalam kondisi 

tertentu dapat turun pada level berikutnya dan atau menformulasi 

diantara keduanya (andragogi dan pedagogi) sesuai dengan kepentingan 

pendidikan. Karena itu, peserta berkedudukan sebagai subyek (objek dan 

subjek) pendidikan. 

b) Peserta sebagai objek, karen peserta akan menerima penambahan ilmu 

dan nilai-nilai, wawancara (teori) dan ketrampilan teknis dari instruktur. 

Peserta sebagai subjek, karena peserta akan melakukan pelbagai kegiatan 

yang menurut kreatifitas dan dinamika tinggi dalam mengalami, 

menemukan, merumuskan dan memecahkan masalah yang disajikan 

dalam proses pendidikan. 

c) Dalam kerangka pendidikan yang demikaian, maka peranserta dalam 

kesemua program pendidikan adalah proses belajar mengenai 

pengetahuan dan mengalami dinamika pengetahuan itu dalam praktek 

sebagaimana diprogramkan. 

d) Atas dasar pendidikan participatory learning proses ini maka semua 

kegiatan dalam pendidikan mengarahkan peserta menjadi personil yang 

praksis, yaitu mampu mengintegrasikan teori dan realitas dalam tugas 

manajerial dan profesional. 
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BAB III 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KOKAM 

 

A. ORGANISASI PELAKSANA 

Untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program 

pendidikan KOKAM, maka ditetapkan organisasi pelaksana dengan susunan 

organisasi sebagai berikut: 

1. Bentuk Organisasi Pelaksanaan Mandiri 

1) Penanggungjawab : Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah (di level 

masing-masing) 

2) Panitia Pengarah : Diketuai oleh Ketua Bidang KOKAM, dengan 

anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan; 

3) Panitia Pelaksana : diutamakan dari fungsionaris Pemuda 

Muhammadiyah bidang KOKAM yang dipandang mampu menjalankan 

tugas sesuai dengan spesifikasi kegiatannya, dan ditetapkan melalui 

Surat Keputusan (SK); 

4) Instruktur  : Diutamakan dari fungsionaris Pemuda 

Muhammadiyah bidang KOKAM dan atau dengan menambah personil 

dari luar yang dipandang mampu menjalankan tugas sesuai dengan 

spesifikasi kegiatanya, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK); 

 

2. Bentuk Pelaksana Atas Kerjasama 

1) Penasehat/Pembina : Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah bersama 

dengan unsur Pimpinan dari masing-masing lembaga yang terkait dalam 

Pelaksanaan Pelatihan. 

2) Penanggungjawab : Ketua Bidang KOKAM 

3) Panitia Pengarah : Diketuai oleh Sekretaris Bidang KOKAM, 

dengan anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan; 

4) Panitia Pelaksana : Diutamakan dari fungsionaris .Pemuda 

Muhammadiyah bidang KOKAM yang dipandang mampu menjalankan 
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tugas sesuai dengan spesifikasi kegiatannya, dan ditetapkan melalui 

Surat Keputusan (SK); 

5) Instruktur  : Diutamakan dari fungsionaris Pemuda 

Muhammadiyah  bidang KOKAM dan atau dengan mengambah personil 

dari luar yang dipandang mampu menjalankan tugas sesuai dengan 

spesifikasi kegiatanya, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK); 

 

B. PEDOMAN PELAKSANAAN 

1. Perencanaan Program Pendidikan 

a) Penetapan panitia penyelenggra, waktu dan tempat pendidikan. 

b) Menganalisis sistem pendidikan 

c) Menyusun anggaran pendidikan 

d) Menetapkan peserta pendidikan sesuai dengan kualifikasi yang telah 

ditetapkan. 

e) Menetapkan instruktur yang terdiri dari penyaji materi dan pemandu 

pendidikan. 

f) Menetapkan jadwal pendidikan yang meliputi: 

1. Nomor urut;   2.  Hari, tanggal, waktu; 

3. Nama penyaji;   4.  Mata Kajian/Kegiatan; 

5. Nama Pemandu;   6.  Tempat; 

7. Keterangan; 

Jadwal ditanda tangani oleh pemandu dan Ketua Panitia Penyelenggara. 

g) Menyiapkan dan Menulis: 

1. Makalah-makalah Pendidikan 

2. Modul dan Instrumenya yang berkaitan dengan kegiatan praktek 

3. Daftar hadir 

4. Daftar penulisan makalah 

5. Daftar pengamatan peranserta kelas 

6. Daftar pengamatan peranserta lapangan 

7. Daftar nilai ujuan tertulis 
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8. Meningkatkan Sertifikat kelulusan peserta pendidikan yang dilampiri 

daftar nilai dan predikat kelulusan 

h) Menyiapkan Sarana 

Ruang tempat pendidiakan dengan fasilitas yang memadai: AC, Meja 

sidang serta kursi, proyektor selengkapnya, sound system, spanduk, 

white boar dan spidol dan fasilitas terkait. 

i) Mengurus perijinan pendidikan (jika diperlukan). 

 

2. Koordinasi 

a) Koordinasi dengan Instruktur, meliputi; 

1) Menjelaskan fungsi pokok pemandu. 

2) Menjelaskan Rencana Program Pendidikan. 

3) Menyusun kegiatan opersaional dari setiap mata kegiatan pendidikan 

sebagai penerjemahan tujuan dan sasaran pendidikan ini. 

4) Menyusun penjelasan proses kegiatan setiap tahap kegiatan. 

5) Menjelaskan makalah yang tersedia, modul dan instrumen 

pendidikan lainya. 

6) Menjelaskan sistem dan metode pendidikan dalam kaitan dengan 

kurikulum, silabus dan jadwal pendidikan. 

7) Menjelaskan sistem evaluasi dan menyiaokan semua intrumen 

evaluasi. 

8) Penyerahan kepemimpinan/pengeloolaan pendidikan dari awal 

sampai akhir. 

b) Koordinasi dengan penyaji 

Koordianasi dengan penyaji mencakup penjelasan sebagai berikut: 

1) Penyajian harus sesuai dengan silabus 

2) Metode penyajian: ceramah dan dialog serta penyajian dengan 

bagan/gambar. 

3) Penyajian harus mengangkat kasus kongkrit yang ada di lingkungan 

Program KOKAM secara nasional. 

4) Penjelasan bahwa kegiatan praktek dikelola oleh pemandu. 
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5) Penyaji harus menyiapkan soal, mengoreksi dan menilai ujian 

tertulis. 

 

 

3. Pelaksanaan  

a) Pembukaan  

Acara pembukaan diupayakan secara kreatif menjadi ruangpemantapan 

tekad peserta memasuki manual pendidikan dan diselenggarakan secara 

efektif dan efisien mungkin.Jika tidak terlalu penting, maka publikasi 

tidak perlu. 

Agenda inti pembukaan meliputi; 

1) Pembacaan Kalam ilahi (diupayakan menggunakan Surat/ayat yang 

berkaitan dengan kekhalifahan, etos kejuangan dan perintah menjaga 

ketertiban); 

2) Sambutan-sambutan 9termasuk laporan panitia Pelaksana); 

3) Penyerahan peserta dari Ketua Bidang KOKAM dan atau yang 

mewakili kepada master/koordinator Instruktur/pelatih; 

b) Manual Kurikulum Pendidikan 

Pelaksanaan jadwal dan kurikulum sebagai inti acara pendidikan ini, 

meliputi tahapan sebagai berikut; 

1) Minilab 

- Pengenalan antara Tim Intruktur dengan peserta; 

- Pengarahan dan gambaran umum pendidikan oleh Master dan 

hal-hal yang bersifat khusus oleh anggota intruktur lainya; 

- Penetapan tata tertib pendidikan 9kontrak belajar). 

2) Pengelolaan Materi dan Kelas 

Pelaksanaan acara inti berupa penerapan kurikulum dan pengelolaan 

kelas dan pengembangan peserta sesuai jadwal, dengan mekanisme 

dan rangkaian kegiatan sebagai berikut: 

- Pengarahan; 

- Pembahasan Materi 
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- Dialog dengan penyaji 

- Pedalaman materi melalui diskusi kasus, penulisan makalah, 

simulasi perilaku/bermain peran serta kajian lapangan dan 

pelaporan; 

- Refleksi atas informasi yang diperoleh dari kajian dan 

pengalaman yang diperoleh dari lapangan; 

- Penyadaran akan fungsi manajerial yang diemban; 

- Pemantauan dan penilaian peserta pendidikan. 

3) Waktu pendidikan berjalan selama 70 point satuan kegiatan; 

c) Penutupan 

Acara penutupan diselenggarakan hampir sama nuansanya dengan acara 

pembukaan, dengan agenda sebagai berikut: 

1) Pembacaan Kalam Illahi (Surah/ayat yang berkaitan dengan perintah 

mempertahankan kesepakatan dan bahaya bagi oorang-orang yang 

terlalu banyak bicara tanpa melaksanakanya termasuk ancaman bagi 

orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, intelektual 

dan fisik); 

2) Laporan Master/Koordinasi Instruktur/Pelatih nsekaligus penyerahan 

berkas Pelatihan kepada ketua Bidang KOKAM; 

3) Sambutan-sambutan (termasuk laporan Panitaia pelaksana); 

4) Sambutan dan sikap dasar peserta (peserta terbaik); 

 

4. Monitoring dan Evaluasi 

a) Monitoring pelaksanaan 

1) Pelaksana menyampaikan pelaporan kepada pemberi tugas secara 

bertahap. 

2) Pelaporan dibuat sesuai dengan ketentuan. 

b) Evaluasi Pelaksanaan 

1) Evaluasi pelaksanaan keseluruhan kegiatan program pendidikan, 

dilakuakan oleh ketua Bidang KOKAMPimpinan Pusat Pemuda 

Muhammadiyah didampingi oleh Danas KOKAM Pusat. 
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2) Standar dan kriteria evaluasi mengacu pada pedoman umum Sistem 

pendidikan (PUSP) sebagaimana tercantum pada Bab II pedoman ini. 

 

 

 

C. LAPORAN PELAKSANAAN  

Laporan ini harus sudah diterima oleh Ketua Bidang KOKAM dan atau 

yang ditunjuk untuk keperluan pendidikan ini, dalam waktu dua minggu 

kalender setelah selesainya pendidikan.Kepanitian diserahkan.Laporan keuangan 

ditulis lengkap dan dibukukan secara tersendiri, sekaligus menjadi lampiran dan 

bagian tidak terpisahkan dengan laporan pelaksanaan pendidikan. 

Mekanisme pengesahan laporan dilakukan melalui Rapat Koordinasi & 

evaluasi Program dan atau didepan sebuah forum yang secara khusus 

diperuntukan untuk pembahasan laporan. Setiap laporan kegiatan pendidikan, 

harus dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap/eksemplar dan disampaikan kepada 

masing-masing Pimpinan Intitusi yang terkait dalam pelaksanaan pendidikan 

KOKAM. (sistematika laporan pendidikan terlampir). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Sebagai pedoman Umum sistim pendidikan KOKAM ini hanya berisikan pokok-

pokok dan garis besar yang akan dijadikan sebagai pedoman sistem pendidikan 

KOKAM secara nasional. 

 Pada tingkat opersioanal dan teknis, masing-masing level kepemimpinan 

KOKAM hendaknya dapat mengembangkanya sesuai dengan kondisi objektitif masing-

masing Pimpinan.Hal ini juga menyangkut tingkat atau jenjang dari pendidikan 

KOKAM yang harus dipikirkan selanjutnya. 

 

FASTABIQUL KHAIRAT 



 
Bidang KOKAM dan SAR Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) 
Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

_____________________________________________________________________________ 
Buku Panduan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) 

 

LAMPIRAN 

 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN 

 

BAB I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Program Pendidikan 

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran Pendidikan 

C. Hasil-hasil yang Diharapkan 

D. Program pendidikan 

E. Rumusan Masalah yang dipecahkan melalui program pendidikan dalam 

kaitannya dengan program perbaikan kampong 

BAB II. PENDEKATAN TEORI DAN METODOLOGI 

A. Penjelasan Teori Pendidikan yang digunakan dengan acuan pokok RIP 

B. Metodologi yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan dengan acuan pokok RIP 

BAB III. GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN 

A. Profil Peserta dilihat dari berbagai latar belakang (bio data) 

B. Profil Instruktur (Penyaji dan Instruktur) sesuai biodata 

C. Peran serta Peserta dalam Pendidikan (dilihat dari kehadiran, diskusi, 

penulisan, simulasi perilaku, pelaporan, studi lapangan). 

BAB IV. ANALISA PELAKSANAAN 

A. Pelaksanaan Struktur dan Mekanisme Kurikulum 

B. Pelaksanaan Mekanisme Pendidikan 

C. Pelaksanaan Proses Transformasi Pencapaian Tujuan 

D. Pelaksanaan Peran Serta Peserta Pendidikan 

E. Evaluasi Prestasi Peserta dan evaluasi Peserta terhadap penyelenggaraan 

pendidikan 

F. Perbandingan antara hasil evaluasi dengan pencapaian tujuan  
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G. Rancangan Tindak Lanjut 

BAB V. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran dan Rekomendasi 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Kerangka Acuan 

2. Judul Pendidikan 

3. Nama Peserta dan Biodatanya 

4. Nama Instruktur (Penyaji dan Instruktur) dan Biodatanya 

5. Hasil evaluasi prestasi peserta dan penyelenggaraan pendidikan 

6. Sosiogram dan dinamika kelas 

7. Pelaporan studi lapangan  

8. Makalah dan modul-modul pendidikan 

9. Photo copy sertifikat peserta pendidikan 
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1. KURIKULUM STAF BPO-KOKAM 

1.1. STAF BPO-KOKAM NASIONAL 

No MATERI BOBOT 

 A. UMUM  

1 Tauhid 2 (2 – 0) 

2 Kekhalifahan 2 (2 – 0) 

3 Pancasila & UUD 45 2 (2 – 0) 

4 Kemestaan Jenderal Soedirman (Kapita Selekta I) 2 (2 – 0) 

5 Dinamika Perilaku Organisasional 2 (1 – 1) 

6 Pengembangan Potensi Diri 2 (1 – 1) 

7 Minilab 2 (0 – 2) 

(7 Materi) 14 (10-4) 

 

No MATERI BOBOT 

 B. KETRAMPILAN  

8 Pembinaan Teritorial 1 (Prinsip & Strategi) 3 (1 – 2) 

9 Manajemen Opini dan Issue 2 (1 – 1) 

10 Strategi Gichen-bawehung & Disinformasi  2 (2 – 0) 

11 Logika Gerakan “X” & Security Commando 2 (2 – 0) 

12 Metode Kontra Spionase & Reaksi Sosial 4 (3 – 1) 

13 Technical Feeling Respons (TFR-1) 2 (1 – 1) 

(7 Materi) 15 (10-5) 

 

No MATERI BOBOT 

 C. PENUNJANG  
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14 Sistem Pelaporan BPO-I 2 (1 – 1) 

15 Sistem Blokade “Issue” dan “Opini” 2 (1 – 1) 

16 Latsar Fisik (OP) 20 (5 – 15) 

17 RTL (Penugasan) 5 (2 – 3) 

(4 Materi) 29 (9-20) 

 

 

1.2. STAF BPO-KOKAM WILAYAH 

No MATERI BOBOT 

 A. UMUM  

1 Tauhid 2 (2 – 0) 

2 Kekhalifahan 2 (2 – 0) 

3 Pancasila & UUD 45 2 (2 – 0) 

4 Kemestaan Jenderal Soedirman (Kapita Selekta II) 2 (2 – 0) 

5 Dinamika Perilaku Organisasional 2 (1 – 1) 

6 Pengembangan Potensi Diri 2 (1 – 1) 

7 Minilab 2 (0 – 2) 

(7 Materi) 14 (10-4) 

 

No MATERI BOBOT 

 B. KETRAMPILAN  

8 Pembinaan Teritorial II (Prinsip & Strategi) 3 (2-1) 

9 Metode Penangkalan Massa 2 (2-0) 

10 Manajemen “crowd” (gerakan massa) 3 (2-1) 

11 Prinsip 7 langkah lokalisasi maneuver 3 (2-1) 

12 Technical Feeling Respons (TFR-2) 2 (1-1) 
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(5Materi) 13 (9-4) 

 

No MATERI BOBOT 

 C. PENUNJANG  

13 Sistem Pelaporan BPO II 4 (2-2) 

14 Teknik Penyusunan “KISS ME” 3 (1-2) 

15 Teknik Blokade Massa (kerumunan I) 4 (1-3) 

16 Latsar Fisik (OP) 20 (5-15) 

17 RTL (Penugasan) 5 (2-3) 

(5Materi) 36 (11-25) 

 

 

1.3. STAF BPO-KOKAM DAERAH 

No MATERI BOBOT 

 A. UMUM  

1 Tauhid 2 (2 – 0) 

2 Kekhalifahan 2 (2 – 0) 

3 Pancasila & UUD 45 2 (2 – 0) 

4 Kemestaan Jenderal Soedirman (Kapita Selekta III) 2 (2 – 0) 

5 Dinamika Perilaku Organisasional 2 (1 – 1) 

6 Pengembangan Potensi Diri 2 (1 – 1) 

7 Minilab 2 (0 – 2) 

(7 Materi) 14 (10-4) 

 

No MATERI BOBOT 

 A. KETRAMPILAN  
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8 Pembinaan Teritorial III (Modov & Manuver) 2 (2 – 0) 

9 Metode Penangkalan Massa 2 (2 – 0) 

10 Teknik Penangkalan Issue 2 (1 – 1) 

11 Metode Pembinaan Resistensi Sosial 2 (2 – 0) 

(4Materi) 8 (7-1) 

 

No MATERI BOBOT 

 A. PENUNJANG  

12 Sistem Pelaporan BPO III 4 (2 – 2) 

13 Pendekatan “key persons” 2 (2 – 0) 

14 SIM 1 (Teknik halau naga) 4 (2 – 2) 

15 SIM 2 (Teknik Bedah – Tangkal Bola Salju) 4 (2 – 2) 

16 Teknik Blokade Massa (Kerumunan II) 20 (5 – 15) 

17 Latihan dasar Fisik (OP) 60 (20 – 50) 

18 RTL (Penugasan) 5 (2 – 3) 

(7Materi) 99 (25-74) 

 

 

2. KURIKULUM LATIHAN INSTRUKTUR 

 

No MATERI BOBOT 

 A. UMUM  

1 Tauhid 2 (2 – 0) 

2 Kekhalifahan 2 (2 – 0) 

3 Pancasila & UUD 45 2 (2 – 0) 

4 Kemestaan Jenderal Soedirman (Kapita Selekta I) 2 (2 – 0) 

5 Dinamika Perilaku Organisasional 2 (1 – 1) 
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6 Pengembangan Potensi Diri 2 (1 – 1) 

7 Minilab 2 (0 – 2) 

(7 Materi) 14 (10-4) 

 

No MATERI BOBOT 

 B. KETRAMPILAN  

8 Psikologi Belajar 3 (1 – 2) 

9 Manajemen Kelas 2 (1 – 1) 

10 Sistem Pendidikan KOKAM 2 (2 – 0) 

11 Keinstrukturan 2 (2 – 0) 

12 Monitoring & Evaluasi 4 (3 – 1) 

13 Rekayasa SDM 2 (1 – 1) 

(6 Materi) 15 (10-5) 

 

No MATERI BOBOT 

 C. PENUNJANG  

14 Filsafat Pendidikan  2 (1 – 1) 

15 Pola Belajar Orang Dewasa 2 (1 – 1) 

16 Sejarah pendidikan islam 20 (5 – 15) 

17 RTL (Penugasan) 5 (2 – 3) 

(4 Materi) 29 (9-20) 

 

 

3. KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT UNIT FUNGSIONAL  

3.1. KURIKULUM  

3.1.1. UNIT REGU GERAK CEPAT (RGC) 

No MATERI BOBOT 
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 A. UMUM  

1 Tauhid 2 (2 – 0) 

2 Kekhalifahan 2 (2 – 0) 

3 Pancasila & UUD 45 2 (2 – 0) 

4 Kemestaan Jenderal Soedirman (Kapita Selekta III) 2 (2 – 0) 

5 Dinamika Perilaku Organisasional 2 (1 – 1) 

6 Pengembangan Potensi Diri 2 (1 – 1) 

7 Minilab 2 (0 – 2) 

(7 Materi) 14 (10-4) 

 

No MATERI BOBOT 

 B. KETRAMPILAN  

8 Pengetahuan dan teknik Navigasi 2 (2 – 0) 

9 Pengetahuan dan Teknik Survival 2 (2 – 0) 

10 Pengetahuan dan Teknik Mountainering 2 (1 – 1) 

11 Pengetahuan dan Teknik Evaluasi  2 (2 – 0) 

12 Pengetahuan dan Teknik Explore SAR 2 (2 – 0) 

13 Pengetahuan dan Teknik Komunikasi  2 (2 – 0) 

14 
Pengetahuan dan Teknik Kemampuan Peralatan 

Perang 
3 (3 – 0) 

(7 Materi) 15 (14-1) 

 

No MATERI BOBOT 

 C. PENUNJANG  

15 Sejarah dan organisasi SAR di Indonesia 4 (2 –2) 

16 Peralatan SAR 2 (2 – 0) 
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17 Penyelenggaraan Operasi SAR 4 (2 – 2) 

18 Dokumentasi dan Fotografi 4 (2 – 2) 

19 Teknik Penggunaan jenis Peralatan Perang 3 (0 – 3) 

20 Latihan Dasar Fisik (OP) 60 (10 – 50) 

21 RTL (Penugasan) 5 (2 – 3) 

(4 Materi) 82 (20-62) 

 

3.1.2. UNIT BULAN SABIT MERAH (BSM) 

No MATERI BOBOT 

 A. UMUM  

1 Tauhid 2 (2 – 0) 

2 Kekhalifahan 2 (2 – 0) 

3 Pancasila & UUD 45 2 (2 – 0) 

4 Kemestaan Jenderal Soedirman (Kapita Selekta III) 2 (2 – 0) 

5 Dinamika Perilaku Organisasional 2 (1 – 1) 

6 Pengembangan Potensi Diri 2 (1 – 1) 

7 Minilab 2 (0 – 2) 

(7 Materi) 14 (10-4) 

 

No MATERI BOBOT 

 B. KETRAMPILAN  

8 Pengetahuan dan Teknik Survival 2 (2 – 0) 

9 Pengetahuan dan Teknik Mountainering 2 (2 – 0) 

10 Pengetahuan dan Teknik P3K/PPGD 2 (1 – 1) 

11 Pengetahuan dan Teknik Evakuasi 2 (2 – 0) 

12 Pengetahuan dan Teknik Explorer SAR  
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(5 Materi) 8 (7-1) 

 

No MATERI BOBOT 

 C. PENUNJANG  

13 Sejarah dan Organisasi Kepalangmerahan 4 (2 –2) 

14 Peralatan Operasi Kepalangmerahan 2 (2 – 0) 

15 Penyelenggaraan Operasi P3K dan PPGD 4 (2 –2) 

16 Organisasi Kepalangmerahan Dunia dan Indonesia 4 (2 –2) 

17 Dapur Umum  

18 Latihan Dasar Fisik (OP) 30 (5 –25) 

19 RTL (Penugasan) 5 (2 –3) 

(7 Materi) 99 (25-74) 

 

3.1.3. UNIT PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN 

TRANSPORTASI (PKT) 

No MATERI BOBOT 

 A. UMUM  

1 Tauhid 2 (2 – 0) 

2 Kekhalifahan 2 (2 – 0) 

3 Pancasila & UUD 45 2 (2 – 0) 

4 Kesemestaan Jenderal Soedirman (Kapita Selekta III) 2 (2 – 0) 

5 Dinamika Perilaku Organisasional 2 (1 – 1) 

6 Pengembangan Potensi Diri 2 (1 – 1) 

7 Minilab 2 (0 – 2) 

(7 Materi) 14 (10-4) 

 

No MATERI BOBOT 
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 B. KETRAMPILAN  

8 Pengetahuan dan Teknik Navigasi 2 (2 – 0) 

9 Pengetahuan dan Teknik Survival 2 (2 – 0) 

10 Pengetahuan dan Teknik Explore SAR 2 (1 – 1) 

11 Pengetahuan dan Teknik Komunikasi 2 (2 – 0) 

12 Pengetahuan dan Teknik Persiapan Perjalanan 2 (2 – 0) 

13 Pengetahuan dan Teknik Prosedur Operasi Healt 2 (2 – 0) 

(6 Materi) 8 (7-1) 

 

No MATERI BOBOT 

 C. PENUNJANG  

14 Penyelenggaraan Operasi SAR 4 (2 – 2) 

15 Teknik Pembangunan Marshailing/Parking Master 4 (2 – 2) 

16 Latihan Dasar Fisik (OP) 60 (10 – 50) 

17 RTL (Penugasan) 5 (2 – 3) 

(4 Materi) 73 (16-57) 

 

3.1.4. UNIT INVERSTIGASI ARBITRASE (INVAR) 

No MATERI BOBOT 

 A. UMUM  

1 Tauhid 2 (2 – 0) 

2 Kekhalifahan 2 (2 – 0) 

3 Pancasila & UUD 45 2 (2 – 0) 

4 Kesemestaan Jenderal Soedirman (Kapita Selekta III) 2 (2 – 0) 

5 Dinamika Perilaku Organisasional 2 (1 – 1) 

6 Pengembangan Potensi Diri 2 (1 – 1) 
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7 Minilab 2 (0 – 2) 

(7 Materi) 14 (10-4) 

 

No MATERI BOBOT 

 B. KETRAMPILAN  

8  2 (2 – 0) 

9  2 (2 – 0) 

10  2 (1 – 1) 

11   

12  2 (2 – 0) 

(6 Materi) 8 (7-1) 

 

No MATERI BOBOT 

 C. PENUNJANG  

13 Sejarah dan Organisasi SAR di Indonesia 4 (2 – 2) 

14 Penyelenggaraan Operasi SAR 4 (2 – 2) 

15 Dokumentasi dan Fotografi 4 (2 – 2) 

16 Latihan Dasar Fisik (OP) 60 (10 – 50) 

17 RTL (Penugasan) 5 (2 – 3) 

(4 Materi) 99 (25-74) 

 

 

3.2. SILABUS 

3.2.1. MATERI NAVIGASI  

Materi Klasifikasi MK Kode:  

Navigasi Waktu 70 Jam Bobot:  

Tujuan Instruksional: Ruang Lingkup: 
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1. Memberi pemahaman bagaimana 

melaksanakan navigasi di darat 

dan di laut serta memiliki 

kemampuan untuk menganalisa 

medan; 

2. Dapat mengaplikasikan di 

lapangan semua pengetahuan 

navigasi sesuai dengan medan 

tugas yang dihadapi; 

3. Memiliki daya nalar yang tinggi 

untuk diaplikasikan di setiap 

medan. 

1. Pengethuan peta (darat, laut dan 

udara); 

2. Pengetahuan kompas; 

3. Menentukan tempat kedudukan: 

3.1. Membaca koordinasi; 

3.2. Reseksi dan interseksi; 

3.3. Tanda-tanda medan. 

4. Menafsir jarak, menghitung jarak 

dan langkah; 

5. Garis ketinggian; 

6. Orientasi peta; 

7. Pengetahuan tentang arus dan 

pasang surut; 

8. Teknik jalan kompas. 

Referensi Metode 

 

1.   

2.   

3.  

 

3.2.2. Materi Survival 

Materi Klasifikasi MK Kode:  

Survival Waktu 50 Jam Bobot:  

Tujuan Instruksional: 

1. Memberi Pemahaman 

bagaimana hidup di alam 

bebas (darat/laut); 

2. Dapat mengaplikasikan di 

lapangan semua pengetahuan 

teknik hidup di alam bebas 

sesuai dengan lingkungan dan 

Ruang Lingkup: 

1. Pengetahuan Jungle Survival; 

2. Pengetahuan Sea Survival 

3. Penyeberangan Survival  
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kemungkinan permasalahan 

yan dihadapi; 

3. Memilik daya nalar yang 

tinggi untuk diaplikasikan di 

setiap medan tugas. 

Referensi Metode 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  

 

3.2.3. Materi P3K/PPGD 

Materi Klasifikasi MK Kode:  

P3K/PPGD Waktu 40 Jam Bobot:  

Tujuan Instruksional: 

1. Memberi pemahaman bagaimana 

menangani korban/pertolongan 

pertama atau menolong diri 

sendiri sebelum pertolongan 

lanjutan, di darat dan di air. 

2. Dapat mengaplikasikan di 

lapangan serta melaksanakan 

penanganan korban dengan benar 

sesuai dengan jenis kasus 

kecelakaan yang dihadapi. 

Ruang Lingkup: 

1. Pengetahuan dan teknik 

pelaksanaan P3K di darat; 

2. Pengetahuan dan teknik 

pelaksanakan P3K di air dan di 

laut; 

3. Pengetahuan dan teknik PPGD 

terbatas untuk kasus-kasus khusus 

Referensi Metode 

 

1.   

2.   

3.  
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3.2.4. Materi Mountainering 

Materi Klasifikasi MK Kode:  

Mountainering Waktu 50 Jam Bobot:  

Tujuan Instruksional: 

1. Memberikan pemahaman 

bagaimana pelaksanaan teknik-

teknik Mountainering dan Helly 

Repling. 

2. Dapat mengalikasikan di 

lapangan serta memodifikasikan 

teknik-teknik Mountenering 

sesuai dengan medan tugas yang 

dihadapi. 

Ruang Lingkup: 

1. Pengetahuan dasar tali-temali; 

2. Pengeathuan peralatan 

Mountenering; 

3. Rock Climbing; 

4. Pionering 

5. Rapplening 

6. Karakteristik Pegunungan di 

Indonesia. 

Referensi Metode 

 

1.   

2.   

3.  

 

3.2.5. Materi Evakuasi 

Materi Klasifikasi  Kode:  

Evakuasi Waktu  Bobot:  

Tujuan Instruksional: 

1. Memberi pemahaman bagaimana 

melaksanakan teknik Evakuasi 

yang benar, dihadapkan pada 

kasus korban dan medan yang 

dihadapi; baik di darat, di laut 

maupun di air dan jeram sungai. 

2. Dapat mengaplikasikan 

Ruang Lingkup: 

1. Pengetahuan tentang Evakuasi; 

2. Teknik evakuasi di medan 

(dengan/tanpa alat); 

3. Teknik Evakuasi di darat, air 

sungai dan di laut; 

4. Teknik evakuasi dengan helicopter 

5. Teknik evakuasi dari tempat dan 
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pengetahuan Evakuasi di 

lapangan secara benar dan tepat 

sesuai dengan kasus dan medan 

tugas. 

atau gedung tinggi; 

6. Teknik evakuasi dengan 

menggunakan sarana transportasi 

penderita gawat darurat. 

Referensi Metode 

 

1.   

2.   

3.  

 

3.2.6. Materi Explore Sar (ESAR) 

Materi Klasifikasi MK Kode:  

Explore SAR (ESAR) Waktu 60 Jam Bobot:  

Tujuan Instruksional: 

1. Memberikan pemahaman 

bagaimana menggunakan metode 

dan teknik pencarian di darat 

maupun di laut; 

2. Mampu mengaplikasikan di 

lapangan metode dan teknik 

pencarian korban di darat dan di 

laut sesuai dengan jenis tugas 

yang diharapi. 

Ruang Lingkup: 

1. .metode dan teknik SAR darat; 

2. Metode dan Teknik SAR laut. 

Referensi Metode 

 

1.   

2.   

3.  

 

3.2.7. Materi Komunikasi  

Materi Klasifikasi MK Kode:  
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Komunikasi Waktu 36 Jam Bobot:  

Tujuan Instruksional: 

1. Memberikan pemahaman 

bagaimana melaksanakan 

komunikasi radio/signal dengan 

baik dan benar; 

2. Mampu mengaplikasikan di 

lapangan teknik-teknik 

komunikasi radio/signal. 

Ruang Lingkup: 

1. .pengetahuan tentang radio; 

2. Prosedur komunikasi; 

3. Jaringan komunikasi frekuensi; 

4. Signal/tanda-tanda dan isyarat. 

Referensi Metode 

 

1.   

2.   

3.  

 

3.2.8. Materi Prosedur Operasi Helly 

Materi Klasifikasi MK Kode:  

Prosedur Operasi Helly Waktu 24 Jam Bobot:  

Tujuan Instruksional: 

1. Memberikan pemahaman 

bagaimana mengoperasikan 

helicopter, mempersiapkan helly 

pad dan bagaimana mendaratkan 

helicopter; 

2. Mampu mengaplikasikan teknik 

mengoperasikan helicopter sesuai 

prosedur operasi secara baik dan 

benar. 

Ruang Lingkup: 

1. .pengenalan karakter helicopter; 

2. Teknik penyiapan helly pad; 

3. Marshailing/parking Master 

Referensi Metode 

 
1.   

2.   
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3.  

 

3.2.9. Materi P3M/Persiapan Perjalanan 

Materi Klasifikasi  Kode:  

P3M/Persiapan Perjalanan Waktu  Bobot:  

Tujuan Instruksional: 

1. Memberikan pemahaman 

bagaimana melaksanakan 

persiapan untuk bertugas sesuai 

dengan kondisi medan yang akan 

dihadapi (sesuai hasil pemetaan 

URGC). 

2. Memberikan pemahaman 

bagaimana melaksanakan 

pemeliharaan kesehatan; 

3. Mampu mengaplikasikan P3M 

secara baik dan benar. 

Ruang Lingkup: 

1. .penyiapan administrasi; 

2. Penyiapan perbekalan dna 

makanan; 

3. Pengenalan ilmu gizi; 

4. Teknik pengepakan bahan dan atau 

makanan; 

5. Pengetahuan kesehatan perjalanan. 

Referensi Metode 

 

1.   

2.   

3.  

 

3.2.10. Materi Fisik dan Mental 

Materi Klasifikasi MK Kode:  

Navigasi Waktu 26 Jam Bobot:  

Tujuan Instruksional: 

1. Membentuk dan mengembangkan 

pola sikap dan pola tidak sebagai 

insane SAR; 

2. Memiliki rasa kerelaan berkorban 

Ruang Lingkup: 

1. PBB; 

2. Aerobik; 

3. Lari; 

4. Renang; 
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serta rasa cinta sesame; 

3. Memiliki kemampuan fisik 

sebagai Rescuer. 

5. Push Up; 

6. Sit Up; 

7. Full UP; 

8. Squat trush; 

9. Dan lainnya (OP). 

Referensi Metode 

 

1.   

2.   

3.  

 

3.2.11. Materi Penyelenggaraan Operasi SAR 

Materi Klasifikasi MK Kode:  

Penyelenggaraan Operasi SAR Waktu 4 Jam Bobot:  

Tujuan Instruksional: 

1. Memberikan pemahaman 

bagaimana operasi SAR 

diselenggarakan. 

Ruang Lingkup: 

1. .pengenalan penyelenggaraan 

operasi SAR. 

Referensi Metode 

 

1.   

2.   

3.  

 

3.2.12. Materi Organisasi SAR 

Materi Klasifikasi  Kode:  

Organisasi SAR Waktu  Bobot:  
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Tujuan Instruksional: 

1. Memberikan pemahaman tentang 

Organisasi SAR di Indonesia dan 

Organisasi Operasi SAR. 

Ruang Lingkup: 

1. Organisasi SAR di Indonesia; 

2. Organisasi Operasi SAR; 

3. Organisasi Bakornas PB. 

Referensi Metode 

 

1.   

2.   

3.  
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SEJARAH KOKAM 

 

Sekilas Sejarah Terbentuknya KOKAM.  

Dalam tahun-tahun menjelang Kup Gestapu PKI, kaum komunis mulai berusaha 

mematangkan kadernya dengan meningkatkan ofensif revolusionernya, dan mulai 

mengadakan percobaan-percobaan dengan melakukan aksi-aksi sepihak. Pada tanggal 

15 November 1961, 3000-an orang anggota BTI (Barisan Tani Indonesia) mengadakan 

aksi sepihak menggarap tanah milik Perusahaan Perkebunan Negara secara liar. Aksi-

aksi sepihak kemudian dilancarkan oleh PKI, dibanyak daerah mereka meningkatkan 

“Situasi Revolusioner” sebagai persiapan merebut kekuasaan. Peristiwa Bandar Betsi di 

Sumatera Utara seorang letnan angkatan darat mati dicangkul oleh BTI dan peristiwa itu 

cukup menyakitkan hati Pimpinan Angkatan Darat. Pancasila diperas menjadi Trisila, 

Trisila diperas menjadi Ekasila, Ekasila adalah Gotong Royong. Gotong Royong itu 

terwujud dalam NASAKOM. NASAKOM adalah singkatan dari NAS (Nasional), A 

(Agama), KOM (Komunis). Pemuda Muhammadiyah tidak mendapat tempat di Front 

Nasional karena ditolak menjadi anggota Front Pemuda. Yang menjadi anggota Front 

Pemuda hanyalah organisasi Pemuda yang berafiliasi dengan partai politik. 

 

Untuk mengimbangi kegiatan Internasional yang sudah menjurus ke kiri, ummat Islam 

mengadakan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA). Komferensi pendahuluan 

dilaksanakan pada tanggal 6 – 22 Juni 1964 di Jakarta, sedang Main Conference 

(Konferensi utamanya) diselenggarakan di Bandung dari tanggal 6 – 14 Maret 1965. 

Baik pada konferensi pendahuluan maupun pada konferensi utama susunan delegasi 

Indonesia orangnya tetap yaitu: K. H. Dr. Idham Chalid, H. Anwar Tjokroaminoto, H. 

A. Sjarchu, K.H. Sirajuddin Abbas, K.H.A Badawi (Muhammadiyah), Wartomo 

Dwidjojuwono (GASBIINDO), H. Aminuddin Aziz (NU), H. Marzuki Yatim 

(Muhammadiyah), H. Sofyan Sirajd (PERTI), H.M. Subhan Z.E (NU), H. Dja’far 

Zaenuddin ( Al Washliyah), Let. Kol. Isa Idris (Pusrah AD), Syeh Marhaban (PSII), 

Hamid Widjaja (NU), Drs. Saidan Sohar. Sedangkan Drs. Lukman Harun duduk sebagai 

Wakil Sekretaris merangkap anggota “Pratical Working Comite” untuk delegasi 

Indonesia. Pak H.S. Prodjokusumo duduk di dalam sekretariat panitia penyelenggara 
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dan ketua seksi pengerahan massa. Seksi pengerahan massa dibagi dua sub, untuk sub 

seksi pengerahan massa Jakarta dan sub seksi pengerahan massa Bandung. 

Sub seksi pengerahan massa di Jakarta dipercayakan kepada Kuaseni Sabil (PERTI) 

sebagai ketua, dan wakil ketua Suhadi (NU) dan wakil ketua Muhammad Suwardi 

(Muhammadiyah). Kuaseni sebagai ketua tidak dapat berbuat banyak karena di PERTI 

sulit untuk mengerahkan massa, maka semua kegiatan dipercayakan kepada wakil ketua 

yaitu Suhadi (NU) dan Drs. H. Muhammad Suwardi. 

 

Di sinilah, ummat Islam menunjukkan kekuatannya dalam pengerahan massa. Massa 

ummat Islam terdiri tua-muda, pria-wanita, baik pada waktu penyambutan di Jakarta 

maupun di Bandung. Penyambutan di Jakarta dapat dibagi dua bagian: pertama, 

pengerahan massa di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh para delegasi dan disitu 

ummat Islam sambil melambaikan bendera Merah Putih dan Bendera Negara peserta 

KIAA, mereka mengelu-elukan dengan takbir “Allahu Akbar”. Atas usul ketua PDM 

(Pimpinan Daerah Muhammadiyah ) Jakarta Raya mengambil inisiatif bersama-sama 

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Jakarta di bawah asuhan: Letnan Kolonel S. 

Prodjokusumo, H. Ibrahim Nazar, Noerwidjojo Sardjono, Drs. Lukman Harun, Sutrisno 

Muhdam, BA, Drs. Haiban, dan Muhammad Suwardi, BA, merencanakan mengadakan 

kursus kader yang dinamakan Kader Takari. 

 

Pengkaderan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan mental, daya juang keluarga 

besar Muhammadiyah dalam menghadapi segala kemungkinan. 

Kursus Kader yang dibuka pada tanggal 1 September 1965 ini, diikuti oleh 250 orang 

untuk Angkatan Pertama terdiri dari orang tua yang bersemangat muda dan angkatan 

muda laki-laki dan perempuan dari utusan Cabang. Acara ini diselenggarakan di Aula 

UMJ Jl. Limau, dan penanggung jawab kursus ini adalah PDM DKI Jakarta. 

Materi yang diberikan antara lain: Tauhid, Kemuhammadiyahan, Kepribadian 

Muhammadiyah, Fungsi Kader Muhammadiyah dalam Revolusi, tentang Front 

Nasional, tentang Gerakan Massa Revolusioner, tentang Keamanan dan Pertahanan, 

tentang Revolusioner yang sedang Berkembang dan lain-lain. Yang memberikan kursus 

kader disamping oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri, utamanya oleh: H. Mulyadi 
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Djojomartono, Jendral A.H. Nasution, Jenderal Polisi Sutjipto Judodiharjo, Mayor 

Jenderal Soetjipto, SH dan Kolonel Djuhartono. 

 

Kursus kader berjalan dengan lancar, pada malam tanggal 30 September 1965 yang 

memberikan ceramah adalah Jenderal Polisi Sutjipto Judodiharjo sampai jam 21.20, 

kemudian berikutnya diisi oleh Jendral A.H. Nasution. Dalam ceramahnya beliau 

dengan berani menentang ide Angkatan ke-5. Angkatan ke-5, tidak lain Angkatan 

Tambahan yang tidak termasuk dalam ke-4 angkatan yang sudah ada, yaitu barisan 

rakyat yang dipersenjatai. Semua yang disampaikan pada peserta kursus memberikan 

motivasi yang sangat bernilai dan menjadi pedoman bagi mereka. Jam 23.30 Jendral 

A.H. Nasution baru meninggalkan Universitas Muhammadiyah. 

 

Pada tanggal 1 Oktober 1965, hari Jum’at, pada waktu berita jam 7.15 pagi RRI Jakarta 

menyiarkan pengumuman “Gerakan 30 September”. Dari pengumuman itu ditujukan 

kepada Jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan coup kepada 

pemerintah. Kemudian siaran itu diulang kembali pada jam 8.15. 

Siang harinya pukul 13.00 kembali disiarkan sebuah dekrit tentang pembentukan 

Dewan Revolusi dengan mengumumkan sederetan nama orang-orang penting di bawah 

pimpinan Letnan Kolonel Untung dan wakil-wakilnya Brigadir Jenderal Supardjo, 

Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi dan Komisaris Besar Polisi Anwas. 

Peserta kursus sudah berdatangan ke Universitas Muhammadiyah jl. Limau Kebayoran 

Baru, seolah-olah tidak terjadi apapa-apa, mereka memenuhi aula menunggu 

kedatangan pemateri yang mengisi malam itu adalah Mayor Jenderal Soetjipto, SH. 

Kemudian panitia mengumumkan kepada peserta kursus diskors, Pimpinan akan sidang 

sebentar. Pimpinan yang ada pada waktu itu H.S. Prodjokusumo, Drs. Lukman Harun, 

Sutrisno Muhdam, H. Soejitno, Drs. Haiban HS, Sumarsono, Imam Sam’ani, Jalal 

Sayuthi, dan penulis sendiri (Drs. H. Muhammad Suwardi), mengadakan sidang darurat 

dan kilat di ruang rektor UMJ yang hanya diterangi dengan lilin, karena pada hari itu 

semua aliran listrik putus. 
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Setelah semua kumpul di ruang Rektor, Drs. Lukman Harun memberikan informasi 

kepadsa yang hadir, yang isinya: 

1. Apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” yang telah membentuk 

Dewan Revolusi serta mendemisionerkan kabinet Dwikora sebenarnya adalah suatu 

perebutan kekuasaan. 

2. Menurut informasi yang dapat dikumpulkan yang mendalangi perebutan kekuasaan 

tersebut adalah PKI / DN Aidit. 

3. Negara dalam keadaan bahaya. Presiden dan beberapa prang Perwira Tinggi hilang 

belum ada kabar beritanya. 

4. Terjadi penculikan terhadap beberapa orang Jenderal Pimpinan Angkatan Darat. 

5. Perlu disampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Pemuda Muhammadiyah 

untuk siap dan waspada menghadapi segala kemungkinan. 

 

Pada waktu itu Letnan Kolonel S. Prodjokusumo sebagai Kepala Piket di HANKAM 

telah mendapat breefing pula di HANKAM seputar masalah G30S / PKI pada hari 

Jum’at tanggal 1 Oktober 1965. Berdasarkan informasi tersebut maka diambil 

keputusan atas usul Letnan Kolonel S. Prodjokusumo untuk perlunya dibentuk 

Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah dan kemudian forum 

mengangkat Letnan Kolonel S. Prodjokusumo menjadi komandannya dan UMJ jl. 

Limau sebagai markasnya.  

 

Setelah kebijaksanaan tersebut diambil pimpinan kembali ke Aula dan peserta kursus 

diminta berkumpul ke Aula. Skors dicabut Letnan Kolonel S. Prodjokusumo yang telah 

diangkat sebagai komandan menyampaikan penjelasan kepada peserta kursus, bahwa 

pemateri malam ini Mayor Jenderal Soetjipto, SH tidak bisa hadir karena saat ini negara 

dalam keadaan darurat. Kemudian menyampaikan informasi-informasi dan atas usul 

pimpinan dan disambut dengan suara bulat oleh peserta kursus untuk membentuk 

“Kesatuan Perjuangan di dalam Muhammadiyah Jakarta Raya” dengan nama 

“Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah” yang disingkat 
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KOKAM. Tepat jam 21.30 tanggal 01 Oktober 1965 diproklamirkan berdirinya 

KOKAM. 

 

Kemudian Pak Prodjokusumo selaku Komandan KOKAM mengeluarkan instruksi 

sebagai berikut: 

1. Di setiap Cabang Muhammadiyah segera dibentuk KOKAM. 

2. Seluruh pimpinan cabang setiap hari harus memmberikan laporan ke Markas 

Besar KOKAM di Jl. Limau Kebayoran Baru. 

3. Angkatan Muda Muhammadiyah disetiap cabang bertanggungjawab atas 

keselamatan semua keluarga Muhammadiyah di Cabangnya masing-masing. 

4. Seluruh pimpinan Angkatan Muda Muhammadiyah siap dan waspada 

menghadapi segala yang terjadi guna membela Agama, negara dan bangsa 

5. Mengadakan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan kekuatan-kekuatan yang 

anti Gerakan 30 September. 

 

Setelah selesai mengeluarkan instruksi (Perintah Harian) maka peserta kursus 

dipersilahkan pulang ke tempat masing-masing dengan sikap waspada. 

Tanggal 2 Oktober 1965, informasi-informasi sudah cukup banyak masuk dan telah 

dapat membaca situasi yang sebenarnya. Karena pada tanggal itu Komandan Gabungan 

V Koti Brigadir Jenderal Sutjipto, SH mengundang Pimpinan Partai Politik dan 

Organisasi massa untuk datang ke Kantor Gabungan V Koti di Merdeka Barat untuk 

mendengarkan breefing mengenai perkembangan yang terjadi di tanah air. Brigadir 

Jenderal Sutjipto, SH menerangkan segala sesuatu yang terjadi, bagaimana jalannya 

perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September. Dijelaskan oleh Beliau bahwa 

perwira tinggi Angkatan Darat telah diculik oleh G 30 S PKI, mereka itu adalah Letnan 

Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Haryono Mastirtodarmo, Mayor Jenderal 

Suwondo Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan dan Brigadir Jenderal Soetojo 

Siswodimiharjo. Sedangkan Jenderal A.H. Nasution yang sampai jam 23.00 

memberikan ceramah di kursus Kader Muhammadiyah, yang pada waktu itu jabatan 

beliau selaku Menteri Kopartemen Hankam atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang 

menjadi sasaran utama berhasil meloloskan diri dari usaha penculikan tetapi putri 
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beliau, Ade Irma Suryani Nasution tewas akibat tembakan penculik. 

PERWIS (Perwakilan Istimewa) PP Muhammadiyah di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 

1965 mengeluarkan pernyataan mengutuk keras apa yang menamakan Gerakan 30 

September dan apa yang disebut “Dewan Revolusi”.  

 

Setelah keputusan Konferensi Kilat Muhammadiyah, seluruh kekuatan keluarga besar 

Muhammadiyah menjelma menjadi KOKAM dan merupakan satu kesatuan organisasi 

dengan komando KOKAM Pusat bangkit menentang Gerakan 30 September / PKI 

bersama dengan unsur ABRI.  

 

Laporan-laporan pembentukan dan kegiatan KOKAM mengalir dari seluruh Tanah Air. 

Di Yogyakarta, KOKAM juga terbentuk dan menjadi pengawal Muhammadiyah 

Wilayah dan PP Muhammadiyah yang berdomisili di Yogyakarta. KOKAM Yogyakarta 

dengan daya tangkal yang tinggi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik bahkan 

anggota KOKAM dilatih oleh Pasukan Baret Merah (RPKAD) dan menjadi anak 

emasnya Sarwo Edhi. 

 
Menurut kisah anggota KOKAM tahun 1965-an yang sekarang masih aktif di 

Muhammadiyah Tempel, KOKAM dalam menjalankan tugasnya memang tidak bisa 

terlepas dari RPKAD bahkan sering dipinjami sejata, termasuk juga granat. Sebetulnya 
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masih banyak kisah-kisah tentang eksistensi KOKAM di Wilayah Yogyakarta, termasuk 

di Turi dimana asal kelahiran Letnan Kolonel S. Prodjokusumo. Temasuk juga di 

Prambanan, anggota KOKAM digembleng oleh Subagiyo HS yang sekarang mantan 

KSAD. 

 

Berdiri pula KOKAM Jawa Tengah, mereka mengadakan latihan dan pembinaan kader. 

Kekuatan KOKAM Jawa Tengah berpusat di Pekalongan yang mempunyai satu kompi 

“Pasukan Inti”, yang mendapat latihan dan pembinaan dari ABRI. Disamping 

Pekalongan, Surakarta juga mempunyai kesatuan-kesatuan KOKAM, diantaranya ada 

pasukan intinya yang diberi nama “Fighting Flower” (Bunga Penempa). KOKAM di 

Surakarta juga bahu membahu dengan ABRI khususnya RPKAD. 

Pembentukan KOKAM Jawa Timur cukup unik, Fatchurrahman pada tanggal 1 Oktober 

1965 kebetulan berada di jakarta. Letnan Kolonel S. Prodjokusumo mengangkat beliau 

langsung menjadi Komandan KOKAM Jawa Timur, setelah pulang ke Jawa Timur, 

barulah beliau menyusun pasukannya. Unsur-unsur perwira Angkatan Darat dan 

Angkatan Laut di Jawa Timur yang melatih dan membina bahkan ada yang langsung 

memimpin kesatuan KOKAM. Jawa Timur merupakan daerah yang paling rawan ke-2 

setelah Jawa Tengah. Pernah dalam suatu upacara, barisan KOKAM terkena 

berondongan peluru. Di luar Jawa tercatat yang secara teratur memberikan laporan, 

antara lain Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, 

dan Jambi. Bahkan KOKAM Sulawesi Selatan diberi pinjaman senjata oleh ABRI dan 

mengadakan camping bersama ABRI. KOKAM Lampung bekerjasama dengan 

Pimpinan Perkebunan Negara dan mendapat pinjaman kendaraan Landrover dan 

sebagainya. 

 

Sumber lain menjelaskan bahwa: *) 

KOKAM sebenarnya adalah organisasi ad hoc (dibentuk atau dimaksudkan untuk salah 

satu tujuan saja). KOKAM dibentuk “hanya” untuk menanggulangi komunis, G30S/PKI 

selesai, sementara, dan tidak berlanjut. Pak H.S. Prodjokusumo ditunjuk oleh Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah ketika di Universitas Muhammadiyah Jakarta (kolonel aktif 

ketika itu) diamanahi wewenang teritorial Jakarta. Beliau adalah aktivis 
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Muhammadiyah Cengkeh, Jakarta (walaupun asalnya dari Turi, Sleman). Ketika 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melihat kondisi negara dalam ancaman komunis, 

kemudian membentuk kesatuan-kesatuan KOKAM di masing-masing daerah. Termasuk 

di Yogyakarta. Di bebedara daerah, KOKAM dibina oleh kesatuan-kesatuan TNI. Di 

Yogyakarta, KOKAM dibina oleh Kopasgat (Komando Pasukan Gerak Tjepat) TNI AU 

dengan baret kuning. Jadi awal KOKAM muncul dengan jaket kuning dan baret kuning. 

Namun berbeda kondisi dengan daerah yang lain yang dibina oleh kesatuan lain. Seiring 

berjalannya waktu kemudian berganti warna baret menjadi hijau dan merah. Setelah 

peristiwa pemberontakan PKI berhasil ditumpas, kemudian dibentuklah BIMASENA 

(Barisan Inti Muhammadiyah Serbaguna). KOKAM baru dimunculkan kembali ketika 

sidang Tanwir Pemuda Muhammadiyah di Bandung dengan seragam doreng dan baret 

merah. 

 

 

 
Ditulis oleh: M.H. Abror (ketika menjadi Komandan Operasional KOKAM Daerah 
Sleman) dengan beberapa tambahan. 
Sumber: 
Buku SESOSOK PENGABDI “SERBA-SERBI PRIBADI H.S. PRODJOKUSUMO” 
(Diterbitkan oleh Yayasan Amal Bakti Masyarakat Jakarta. Cetakan Pertama tahun 
1990). 
Drs. Akhid Widi Rahmanto (KOKAM Senior, Ketua PDM Kota Yogyakarta) *). 
 

 

 


