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A. Latar Belakang 

Organisasi adalah sarana dalam pencapaian tujuan, yang  merupakan  wadah 

kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai  tujuan. 

Keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya 

penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi 

sekelompok orang terhadap masyarakat. Organisasi harus mampu mengelolah 

manajemennya  untuk memenangkan persaingan pada era yang serba kompetitif 

supaya dapat bertahan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan 

organisasi.  

Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi dengan anggota pemuda, yang 

menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi Pemuda Islam serta 

meningkatkan perannya sebagai  kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Agar 

dapat mencapai tujuan itu, organisasi memerlukan sistem  manajemen efektif  yang 

akan menunjang jalannya operasi pelaksanaa secara terus-menerus, kemudian 

tingkat efektivitas anggota juga perlu diperhatikan. Tak jarang permasalahan sering 

kali muncul pada suatu organisasi dan di tuntut oleh anggotanya untuk melewati dan 

menyelesaikannya. Permasalahan yang kompleks  sering  terjadi pada organisasi yang 

pada akhirnya secara tidak langsung menuntut seorang pimpinan untuk membuat 

sebuah keputusan. Dengan adanya persoalan organisasi yang dihadapi, makin 

mendorong usaha merinci dan menerapkan prosedur-prosedur manajemen 

organisasi secara sistemstis dan praktis dalam pelaksaannya.  

Manajeman administrasi dan manajemen organisasi merupakan kesatuan 

yang terpisahkan. Manajeman administasi adalah upaya memanfaatkan sumber daya 

yang dimiliki (3m: man, money, and material) secara efektif dan efesian untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Sedangkan, manajemen organisasi adalah 

proses perencanaan dan pengorganisasian dan pengendalian sumber daya organisasi 

dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Manajemen organisasi terbentuk mengacu 

bagaimana cara manajer (pimpinan) organisasi memimpin dan mengelola sumber 

daya organisasi sedemikian rupa, sehingga membentuk kerja sama yang efektif dan 

koordinasi antar tim.   

Upaya menjamin efisiensi dan efektifitas pengelolaan administrasi dan 

manajemen organisasi, maka diperlukan sistem informasi berupa data base yang 

berbasis teknologi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, serta 

menyelenggarakan tugas dan fungsi melakukan pemetaan sumber daya, inventarisasi 

pontensi, penyiapan bahan penyusunan rencana program, serta evaluasi dan 

pelaporan di Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. 
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Basis data (bahasa Inggris: database) adalah kumpulan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa 

menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data 

tersebut. Pemerolehan data meliputi penghimpunan data organisasi pemuda 

Muhammadiyah se-Jawa Tengah. 

Selain itu, sebagai penjujang kegiatan organisasi dibutuhkan pula informasi 

dasar berupa data keanggotaan pemuda Muhammadiyah. Dalam menjalankan fungsi 

(master plan) perencanaan strategis sumber daya manusia (Human Resource) menjadi 

penting dalam pengembangan setiap anggota di sebuah organisasi serta memastikan segala 

kebutuhan anggota terakomodir sesuai tujuan organisasi. 

Human Resource Management (HRM)/Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) dalam posisi manajemen organisasi berkaitan dengan proses memperoleh, 

melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada anggota. Termasuk juga di 

dalamnya, memperhatikan hubungan eksistensi mereka, dalam bekerja, lingkungan, 

ekonomi, dan masalah sosial lainya. Maka selayaknya sebuah sumber daya atau 

anggota perlu dikelola dengan baik.  

Berdasarkan uraian di atas, guna menyelesaikan persoalan organisasi, maka di 

butuhkan sebuah dukungan manajemen dan pelaksanaan program organisasi berupa 

pendataan organisasi dan anggota pemuda Muhammadiyah di Jawa Tengah. 

  

B. Nama Kegiatan  

Kegiatan ini bernama “Data Base Organisasi dan Keanggotaan Pemuda 

Muhammadiyah” 

 

C. Bentuk Kegiatan  

Bentuk kegiatan ini adalah “Pengisian Data pada Aplikasi google form”  

 

D. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 

1. Adanya aplikasi data efektif dan efesian mendukung manajemen dan pelaksanaan 

program. 

2. Menghimpun data pemetaan potensi sumber daya organisasi. 

3. Analisis Human Resource Management (HRM) anggota pemuda Muhammadiyah.  

4. Bahan strategi perencanaan, penyusunan, dan evaluasi program Pemuda 

Muhammadiyah Jawa Tengah. 

5. Data terpadu organisasi Pemuda Muhammadiyah (Wilayah, Daerah, Cabang, dan 

Ranting). 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
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E. Basis Data 

Basis data (bahasa Inggris: database) adalah kumpulan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa 

menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data. 

1. Data Organisasi 

Data organisasi ini memuat kebutuhan informasi organisasi Pimpinan 

Daerah Pemuda Muhammadiyah se-Jateng sebagai dukungan manajemen 

organisasi dan pelaksanaan program. Pengisian dilakukan pada alamat link  

berikut : http://bit.ly/DataBasePemudaMuhJateng 

Output yang diharapkan adanya pemetaan berbasis data berupa 

inventarisasi potensi sumber daya organisasi, strategi perencanaan dan 

penyusunan program serta evaluasi dan pelaporan Organisasi Pemuda 

Muhammadiyah yang efektif dan efesien, meliputi : 

a. Alamat Kantor 

b. Telepon Kantor 

c. Email 

d. Website 

e. Akun media sosial 

f. Inventaris kantor 

g. Seragam organisasi 

h. Jumlah cabang dan ranting 

i. Petensi organisasi 

j. Dst. 

 

2. Data Anggota 

Data anggota ini memuat kebutuhan informasi data anggota Pemuda 

Muhammadiyah se-Jateng sebagai dukungan manajemen organisasi dan 

pelaksanaan program. Pengisian dilakukan pada alamat link berikut : 

http://bit.ly/DataBaseAnggotaPemudaMuhJateng 

Output yang diharapkan adanya pemetaan berbasis data inventarisasi 

potensi anggota, dan Human Resource Management (HRM), serta sebagai strategi 

perencanaan, penyusunan, evaluasi program, dan pelaporan Organisasi Pemuda 

Muhammadiyah yang terukur, terarah dan sistematis, misalnya : 

a. Nama anggota 

b. Tempat, tanggal lahir 

c. Alamat lengkap 

d. Pendidikan  

e. Pekerjaan 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
http://bit.ly/DataBasePemudaMuhJateng
http://bit.ly/DataBaseAnggotaPemudaMuhJateng
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f. Status pernikahan 

g. Hobi 

h. No. Handphone 

i. Email 

j. Akun media sosial 

k. NBM (Nomor Baku Muhammadiyah) 

l. KTA Pemuda Muhammadiyah 

m. KTA Kokam 

n. Potensi anggota organisasi 

o. Dst. 

 

Dari hasil pendataan tersebut, data akan menjadi milik pemuda 

Muhammadiyah Jawa Tengah (dari Struktur Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting). 

 

F. Sasaran 

Sasaran kegiatan ini ditujukan pada dua komponen yaitu 

1. Pimpinan Daerah se-Jateng 

2. Anggota Pemuda Muhammadiyah se-Jateng 

 

G. Estimasi Waktu Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Keterangan 

1. Perencanaan 10 – 15 Februari 2020  

 Pemetaan kebutuhan data 17 – 22 Februari 2020  

2. Pembuatan applikasi data 24 – 29 Febuari 2020  

3. Sosialisasi applikasi data 2 – 6 Maret 2020  

4. Pengisian data    

 a. Data organisasi 9 - 14 Maret 2020  

 b. Data anggota 9 – 31 Maret 2020  

5. Rekap data   

 a. Data organisasi 16 – 17 Maret 2020  

 b. Data anggota 1 – 2 April 2020  

6. Laporan dan presentasi  6 April 2020  

 

H. Penutup 

Demikian TOR ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. 

 

Penyusun, 
 

PWPM Jawa Tengah 
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FAQ 

Frequently Asked Question 
 

1. Siapa yang mengisi form data base organisasi Pemuda Muhammadiyah? 
Yang mengisi form data base organisasi adalah pimpinan daerah (utamnya sekertaris) 
dengan hasil koordinasi dan kesepakatan di level pimpinan. 

 
2. Siapa yang mengisi form data base anggota Pemuda Muhammadiyah? 

Yang mengisi form data base anggota adalah pengurus, anggota, dan kader Pemuda 
Muhammadiyah di seluruh daerah, cabang dan ranting di Jawa Tengah. 
 

3. Kapan terakhir pengisian data base organisasi dan anggota? 
Pengisisn data base organisasi paling lambat 14 Maret 2020 dan data base anggota 
selama 1 bulan (31 Maret 2020). 
 

4. Apa manfaat pengisian data base bagi organisasi? 

a. Menghimpun data pemetaan potensi sumber daya organisasi. 
b. Data terpadu organisasi Pemuda Muhammadiyah (Wilayah, Daerah, Cabang, dan 

Ranting). 
c. Analisis Human Resource Management (HRM) dan Human Resource Development 

(HRD) anggota pemuda Muhammadiyah.  
d. Bahan strategi perencanaan, penyusunan, dan evaluasi program Pemuda 

Muhammadiyah Jawa Tengah. 
 

5. Apakah setelah mengisi data base masih bisa diedit? 
Masih bisa. Setelah mengklik “kirim / submit” nanti akan kembali ke menu awal “Edit 
tanggapan Anda”. Batas waktu edit 1 minggu setelah pengisian. 
 

6. Apakah Pimpinan Daerah dapat mengakses data base? 
Bisa. Tetapi tidak dipublikasi untuk umum, hanya untuk konsumsi pimpinan sebagai bahan 
data pokok organisasi. 
 

 


