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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya sehinggatersusunlah Makalah dengan berjudul “Spirit 

Kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara Sebagai Upaya Pengembalian 

Fitrah Kader HMI” sebagai syarat mengikuti Intermediate Basic Training 

(Latihan Kader 2) yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Kudus. 

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan Nabi besar 

Muhammad saw, sang pelopor dari segala peloppor, yang luar biasa 

dalam hal kebaikan, kasih sayang, pembebasan dari belenggu kekafiran 

dan kemunafikan, serta keberhasilan perjuangannya menghantarkan 

manusia dari kegelapan kepada cahaya yang sungguh merupakan rahmat 

Allah SWT yang tiada kemuliaan serupa. 

Terimakasih penulis ucapkan kepada Kanda-Kanda dan yunda-

yunda HMI komisariat Ahmad Dahlan I Cabang Sukoharjo yang telah 

membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan makalah ini, 

sehingga dapat terselesaikan makalah ini dengan lancar dan baik. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan 

makalah ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menambah 

grade pengetahuan dan kemampuan penulis. 

Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Amin. 

 

Sukoharjo, 28 Agustus 2017 
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BAB 1 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

Aguste Comte seorang Sosiolog Barat mengisyaratkan 

bahwa “tidak ada manusia stagnan”, pernyataan itu berimplikasi 

pada kenyataan bahwa manusia sebagai individu ataupun suatu 

kelompok masyarakat akan terus dinamis, karena tidak ada suatu 

masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang 

masa.1 Begitupun Himpunan Mahasiswa Islam atau yang disingkat 

dengan HMI yang merupakan salah satu organisasi mahasiswa  

yang bergerak dinamis sejak pembentukannya 70 tahun silam. 

HMI lahir pada tanggal 5 februari 1947 Yogyakarta, yang 

di prakarsai oleh 15 pemuda.2 Sejak masa awal berdirinya hingga 

sekarang HMI mengemban dua tugas yang tidak dapat dipisahkan 

yakni tugas Negara dan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

HMI adalah bagian mutlak yang tak terpisahkan dari hidup dan 

kehidupan bangsa Indonesia.3  

Sebagai salah satu bagian dari keping-keping sejarah 

Indonesia, HMI ikut membangun serta mengawal bangsa Indonesia 

hingga saat ini. Melalui wadah ini para generasi muda, mahasiswa 

muslim Indonesia berupaya untuk memberi gagasan-gagasan yang 

bersifat konstruktif dalam upaya membangun Indonesia. 

Sebagaimana tujuan HMI yakni “Terbinanya insan akademis 

pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab 

atas terwujudnya masyarakat adil maksur yang diridhoi oleh Allah 

Swt”. Demi terwujudnya cita-cita mulia itu tentu diperlukan 

                                                           
1 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali 1982) Press. hlm. 301 
2 Agussalim Sitompul, Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam tahun 1947-1993 Cet. Kedua 

(Jakarta : CV Misaka Galiza. 2008). Hlm. 12. 
3 Agussalim Sitompul, Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa 

Indonesia Cet. Ketiga (Jakarta:CV Misaka Galiza, 2008), hlm. 1. 
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adanya komitmen kuat dari segenap kader himpunan dalam 

menjalakan roda organisasi, dimulai dari tingkatan komisariat, 

korkom, cabang, badko dan pengurus besar. 

Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen 

yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa 

ini. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi 

pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi, merupakan salah 

satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki 

seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan.4 Diperlukan 

pemimpin dengan komiten yang kuat dalam menjalankan roda 

organisasi. Selaim itu integritas juga diperlukan dalam memimpin. 

hal-hal tersebut bersifat urgent mengingat HMI masa sekarang 

mengalami kemunduran yang membuatnya nyaris kehilangan jati 

diri, serta tidak mempunyai kepribadian yang utuh.5 

 Dalam rangka mengembalikan fitrah HMI, diperlukan 

kader-kader himpunan kredibiltas tinggi, memiliki jiwa kompetitif 

dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik serta yang tak kalah 

penting adalah kader yang senantiasa mendekatkan dirinya pada 

lima kualitas insan cita. 

Membahas perihal kepemimpinan tentu  hal tersebut 

termasuk hal yang penting terlebih dalam organisasi sekelas HMI. 

Karena dengan berorganisasilah akan muncul sosok-sosok 

pemimpin muda yang nantinya akan memimpin bangsa ini. 

pemimpin disini bukan hanya berarti sebatas seseorang yang 

memimpin rapat atau sidang melainkan seorag pemimpin yang 

asecra aktif dapat membawa organisasi yang ia pimpin mencapai 

tujuannya. 

                                                           
4 Raharjo, Susilo Toto dan Durrotun Nafisah. 2006. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada 

Departemen Agama Kabupaten Kendal Dan Departemen Agama Kota Semarang). Jurnal Studi 

Manajemen dan Organisasi Vol.3 No. 2. Hlm. 69.  
5 Agussalim Sitompul. 44 Indikator  Kemunduran HMI Cet. Ketiga 2008 Jakarta: CV Misaka 

Galiza hlm. 106 
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Pemimpin adalah mereka yang mampu mempengaruhi, 

mengarahkan dan memotivasi orang lain/kelompok untuk 

mencapai tujuan. Dalam memimpin, seorang pemimpin 

membutuhkan spirit untuk senatiasa konsisten dalam berjuang. 

Termasuk dalam organisasi HMI, pemimpin perlu memiliki spirit 

dan kemudian mengaktualisasikannya sebagaimana kondisi 

organisasi dan keadaan sekarang ini.  

Salah satu filosofi Jawa yang dikenal memiliki spirit trilogi 

kepimimpinan adalah filosofi ki Hadjar Dewantoro yakni  “Ing 

Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri 

Handayani”. Konsep yang ditawarkan oleh Ki Hadjar dewantara 

dapat dikatakan sebagai konsep kepemimpin yang paripurna atau 

bersifat menyeluruh yang aspek-aspeknya mencakup keteladanan, 

motivasi dan dorongan.6 

Konsep kepemimpinan yang ditawarkan oleh KI Hadjar 

Dewantara tersebut, diharap dapat diimplementasikan dalam 

pribadi para kader HMI. Para kader inilah yang nantinya 

diharapkan akan memimpin HMI di masa mendatang, dan 

diharapkan bisa mengembalikan masa kejayaan HMI. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pemimpin? 

2. Bagaimana relevansi pemikiran Ki Hadjar Dewantara terhadap 

kader Himpunan Mahasiwa Islam? 

C. Tujuan  

1. Mengetahui apa pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang 

pemimpin. 

2. Mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Ki Hadjar 

Dewantara terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam. 

                                                           
6 Benedictus Kusmanto  dan Sri Adi Widodo. Pola kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara. Jurnal 

Manajemen Pendidikan Vol. 11, No. 2. 2016. Hlm. 22-23 
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Bab II 

ISI 

 

A. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pemimpin. 

1. Biografi Ki Hadjar Dewantara. 

Ki Hadjar Dewantara merupakan pelopor pendidikan untuk 

masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan 

Kolonial Belanda. Mengenai profil Ki Hadjar Dewantara sendiri, 

beliau terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat yang 

kemudian berganti nama menjadi  sebagai Ki Hadjar Dewantara. 

Beliau sendiri lahir di Kota Yogyakarta, pada hari Kamis Legi tanggal 

2 Puasa 1818 atau tanggal 2 Mei 1889, tanggal 2 Mei kemudian 

diperingati setiap tahun oleh Bangsa Indonesia sebagai Hari 

Pendidikan Nasional. Beliau merupakan putra dari Kanjeng Pangeran 

Harjo Soerjaningrat, putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati 

Hardjo Surjosasraningrat yang bergelar Sri Pakualam III.7  

Terlahir sebagai bangsawan maka beliau berhak memperoleh 

pendidikan untuk para kaum bangsawan. Akhirnya beliau mengganti 

namanya tanpa gelar bangsawan agar dapat lebih dekat dengan rakyat. 

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, beliau belajar di 

STOVIA, tetapi tidak menamatkannya karena sakit. BeIiau kemudian 

bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain De 

Express, Utusan Hindia,dan Kaum Muda. Sebagai penulis yang 

handal, tulisannya mampu membangkitkan semangat antikolonialisme 

rakyat Indonesia. 8 

Ki Hadjar Dewantara juga aktif di bidang politik dengan 

bergabung ke dalam Budi Utomo, lalu mendirikan Indische Partij 

sebagai partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia 

                                                           
7 Bartolomeus Samho dan Oscar Yasunari, Konsep Pendidikan Ki  Hadjar Dewantara dan 

Tantangan Tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa Ini, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Universitas Katholik Parahyangan. 2010. Hlm. 11. 
8 http://www.biografiku.com/2009/02/biografi-ki-hadjar-dewantara.html  

http://www.biografiku.com/2009/02/biografi-ki-hajar-dewantara.html
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pada tanggai 25 Desember 1912 bersama kedua rekannya, Douwes 

Dekker dan dr. Cipto Mangunkusumo . Ki Hadjar Dewantara juga ikut 

membidani terbentuknya Komite Bumiputra di tahun 1913 sebagai 

bentuk protes terhadap rencana Belanda memeringati 

kemerdekaannyaa dan Perancis. Beliau kemudian membuat sebuah 

tulisan pedas di harian De Express yang berjudui “Als lk een 

Nederlander” (Seandainya Aku Seorang Belanda). Melalui tulisan ini, 

beliau menyindir Belanda yang hendak merayakan 100 tahun 

kemerdekaannyaa dan Perancis di negeri jajahan dengan menggunakan 

uang rakyat indonesia. Berikut ini kutipannya. 

“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan 

menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita 

rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, 

bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh Si 

inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. ide untuk 

menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan 

sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan 

lahir dan batin itu ! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama 

menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah 

kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan 

yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya” 

Akibatnya, Belanda pun langsung menjatuhkan hukuman 

pengasingan. Bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangoenkoesomo, 

beliau dibuang ke Belanda. Di Belanda, Ki Hadjar Dewantara 

memanfaatkan kesempatan mendalami masalah pendidikan dan 

pengajaran. Setelah kembali ke tanah air, Ki Hadjar Dewantara 

memusatkan perjuangan melalui pendidikan dengan mendirikan 

perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 JuIi 1922. Perguruan ini 

merupakan wadah untuk menanamkan rasa kebangsaaan kepada anak 

didik.  

Ajaran Ki Hadjar Dewantara yang terkenal adalah ing ngarsa 

sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani.. 



6 
 

Selain itu beliau juga menajdi pendiri taman siswa sebuah sekoah 

untuk pribumi yang ia dirikan pada tahun 1919. Berkat jasanya yang 

besar di bidang pendidikan maka pemerintah menetapkan beliau 

sebagai Bapak Pendidikan dan tanggal lahirnya, 2 Mei sebagai Hari 

Pendidikan Nasional.  

Pada tahun 1957, beliau mendapat gelar Doctor Honoris Clausa 

dan UniversitaS Gadjah Mada. Dua tahun setelah mendapat gelar 

tersebut, beliau meninggal dunia pada tanggat 26 April 1959 di 

Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. 

 

2. Pemikiran ki Hadjar Dewantara Tentang Pemimpin 

 

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai kepemimpinan 

tertuang dengan apik dalam trilonginya yang sudah disinggung 

sebelumnya. Trilogi itu adalah “Ing Ngarso Sung Tuldha” yang 

memiliki arti di depan memberi contoh. Seorang pemimpin 

harus mampu menjadikan dirinya pola panutan bagi orang–

orang yang dipimpinnya dalam hal sikap dan perbuatan. Dalam 

pengertian pemberi teladan ini tidak hanya cukup jika seorang 

pemimpin memberi contoh, namun ia juga harus memantaskan 

dirinya untuk dicontoh atau dijadikan contoh kebaikan oleh 

anggota-anggota yang di pimpinnya.  

Pemimpin yang berada di depan dan memberi contoh dalam 

Islam dikenal dengan sebutan Al- Imam. Imam adalah yang 

diikuti jejaknya, yakni orang yang didahulukan urusannya, atau 

perkataannya, atau perbuatannya. Seorang imam perlu memiliki 

atau mengusahakan dirinya memiliki sifat-sifat yang 

membuatnya bisa dicontoh. Seperti shidiq, amanah, fathanah 

dan tabligh. Semua sifat itu dibutuhkan dalam rangka untuk 

memimpin organisasinya.  

Pada bagian berikutnya adalah “Ing madya Mangun Karso” 

yang memiliki arti ditengah memberi contoh. Pemimpin harus 

mampu membangkitkan semangat berswakarsa untuk 
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memujudkan tujuan bersama bagi orang-orang yang 

dipimpinnya.9 Sebagai seorang pemimpin harus akrab dengan 

posisi di tengah ini. karena dengan berada di posisi tersebut ia 

diharapkan dapat berkontribusi dengan memberikan ide dan 

gagasannya agar keadaan organisasinya lebih maju.10 Di posisi 

ini pemimpin perlu menunjukkan sikap perhatian pada anggota-

anggotanya.  

Dalam perspekif Islam pemimpin yang berada di tengah  

disebut dengan Ulil Amri. Istilah ulil Amri oleh ahli Al-Qur’an 

dapat diterjemahkan sebagai functionaries, orang yang 

mengemban tugas, atau diserahi menjalankan fungsi tertentu 

dalam suatu organisasi.  

Kalimat terakhir dari trilogi itu adalah “Tut wuri 

Handayani”. Kalimat ini merupakan semboyan pendidikan 

Indonesia, yang memiliki arti di belakang memberi dorongan. 

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pemimpin haruslah mampu 

mendorong orang-orang yang dipimpinnya. Dorongan dari 

pemimpin sangat diperlukan agar anggotanya dalam 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan lebih 

berseangat. kata kunci dari kalimat ketiga ini adalah 

dorongan.11 

Dalam konsep Islam, pemimpin yang berada di belakang 

yakni khalifa. Secara etimologis, kata khalifah berakar kata 

pada huruf-huruf kha’, lam, dan fa’, mempunyai tiga makna 

pokok, yaitu mengganti, belakang, dan perubahan. pada diri 

setiap manusia terpendam jawaban mengenai berbagai macam 

persoalan dalam dunia nyata namun kadang mereka 

memerlukan dorongan untuk bisa mnegeluarkan jawaban 

                                                           
9 Benedictus Kusmanto  dan Sri Adi Widodo. Pola kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara. Jurnal 

Manajemen Pendidikan Vol. 11, No. 2. 2016. Hlm. 22-23. 
10 Iman Nabawi,  “Konsep Kepemimpinan Jawa Ki Hadjar Dewantara (Perspektif Manajemen 

Dakwah)”. Skripsi  tidak di terbitkan, Program Sarjana Jurusan  Filsafat Agama Fakultas 

Dakwah dan komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2016. Hlm. 1 
11 Jurnal pola kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara 
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tersebut. Disinilah peran pemimpin yang dapat mendorong 

dibutuhkan. 

 

B. Relevansi pemikiran Ki Hadjar Dewantara terhadap kader Himpunan 

Mahasiwa Islam. 

 

HMI sebagai organisasi kepemudaan terfokus mewadai 

mahasiswa beragama Islam sudah berkecimpung sejak 1947. Ia  

mengalami perjalanan yang cukup panjang. Kondisi HMI saat ini 

nyatanya berbeda dengan perkembangannya pada kisaran tahun 

1960-1980an yang merupakan masa keemasannya. Melihat kondisi 

sekarang ini HMI ada pendapat bahwa HMI terlihat sebagai the 

sickman from Yogyakarta – orang sakit dari Yogyakarta.12 

Kemunduran HMI ini terdapat dalam banyak aspek. Dalam 

buku 44 indikator kemunduran HMI tulisan Prof. Dr. H. Agussalim 

Sitompul, beliau mengidentifikasi permasalahan-permasalan baik 

internal maupun eksternal organisasi yang menggerogoti kekuatan 

HMI. Salah satu dalam masalah lemahnya manajerial organisasi 

dan sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

kontemporer. Akibat dari kelemahan tersebut terlihat pada 

penyusunan program kerja, pelaksanaan program kerja 

pemantauan/evaluasi, tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip 

manajemen organisasi modern.13 

Selain permasalah itu, banyak juga permasalah yang 

memicu kemunduran HMI. Diantaranya kurangnya kader, bila dulu 

HMI yang dicari oleh mahasiswa yang ingin menjadi anggota, kini 

berbalik. HMI lah sekarang yang justru mencari anggota. 

Kurangnya koordinasi antara komisariat dengan cabang, cabang 

dengan badko maupun pengurus besar ditengarai sebagai salah satu 

alasan yang cukup kuat atas melemahnya kekuatan HMI.14 

                                                           
12 Agussalim Sitompul. 44 Indikator  Kemunduran HMI hlm. 2  
13 Agussalim Sitompul. 44 Indikator  Kemunduran HMI hlm. 85 
14 Agussalim Sitompul. 44 Indikator  Kemunduran HMI, hlm. 80-85 
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Perlu adanya revitalisasi manajerial yang kokoh terlebih 

dulu sebelum akhirnya dapat menangani masalah-masalah lain 

serta mengembalikan HMI dalam Khittah perjuangnanya yang 

mulai memudar. Dalam upaya revitalisasi di perlukan sosok-sosok  

pemimpin yang mampu menjawab segala tantangan HMI, baik 

dalam tingkat komisariat, korkom, cabang, badko dan PB. 

Pemimpin yang berintegritas tinggi dan memiliki spirit dan 

komitmen yang berkelanjutan dalam mengembalikan kebasan 

nama HMI. Diperlukan pemimpin yang tidak hanya sekadar 

menjabat, melainkan juga melakukan kepemimpinan.  Karena itu 

sering muncul pertanyaan mengapa  perlu kepemimpinan, karena 

pada kenyataannya seseorang menjabat sebagai pemimpin, namun 

sesungguhnya tidak melaksanakan kepemimpinan. Kepemimpinan 

pada prinsipnya adalah suatu daya atau pengaruh seorang 

pemimpin mampu untuk menggali makna, menemukan visi misi 

dapat menginspirasi atau menggerak kan orang, menstranformasi 

orang dan komunitasnya, serta mengangkat harkat timnya 

sepanjang operasional organisasi.15 

Organisasi dituntut agar mampu menyesuaikan diri secara 

terus menerus untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Salah 

satu sumberdaya organisasi yang sangat mempengaruhi proses 

pencapaian tujuan organisasi adalah manusia terutama 

pemimpinnya. Hal itu disebabkan karena Untuk dapat membangun 

budaya organisasi yang efektif sesuai dengan tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan, dibutuhkan kepemimpinan dan komunikasi 

organisasi antara atasan-bawahan, bawahan-atasan ataupun dengan 

rekan kerja yang baik agar budaya organisasi dapat berjalan dengan 

efektif.16  

                                                           
15 Jatmiko, Pemimpin Dan Kepemimpinan Organisasi. Jurnal Forum Ilmiah vol.10 no. 2 2013 hlm. 

211 
16 Harsono, Agus Budi, dkk.  Analisis Gaya Kepemimpinan Dan Komunikasi Organisasi Antara 

Atasan-Bawahan Dalam Membangun Budaya Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Dprd 

Kota Bengkulu . Jurnal Komunikasi KABERA vol. 4 No. 3 2015. Hlm. 330 
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Trilogi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tersebut memuat 

nilai-nilai kepemimpinan yang dibutuhkan oleh pemimpin muda 

sekarang ini, untuk kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan 

berorganisasi. Sebagaimana organisasi lainnya, HMI tentunya 

membutuhkan pemimpin pemimpin yang tak hanya cerdas tapi 

juga perlu memiliki kualifikasi nilai-nilai kepemimpinan Ki Hadjar 

Dewantara.  

Gagasan Ki Hadjar Dewantara pada Intinya adalah  

menyampaikan tiga spirit seorang pemimpin atau dalam hal ini 

adalah kader HMI. Tiga spirit itu adalah keteladanan, motivasi dan 

dorongan. Kader HMI perlu memantutkan dirinya untuk dijadikan 

teladan, baik oleh sesama kader maupun masyarakat luas. Karena 

dalam kenyataannya para pemimpin dapat mempengaruhi moral 

orang-orang yang dipimpinnya.17  

keteladanan menjadi penting karena sekarang keteladanan 

akan secara tidak langsung menjadikan tokoh dapat disegani oleh 

pihak internal organisasi maupun dari pihak luar. Keteladanan 

merupakan hal yang tidak dapat dimunculkan secara cepat. Perlu 

adanya pendalaman nilai-nilai kebaikan –dalam hal ini adalah nilai-

nilai keislaman- yang nantinya diharapkan akan muncul dalam 

kepribadiannya. Mewujudkan keteladanan yang bersumber dari 

nilai islam juga selaras dengan misi Nabi Muhammad Saw, yaitu 

untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda 

Nabi: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia” (H.R. Baihaqi). Nahlawi18 menyatakan bahwa 

perjalanan Nabi Muhammad SAW penuh dengan akhlak yang 

                                                           
17 Friska, Kepemimpinan dalam organisasi U, dalam jurnal e-USU Repository 2004 hlm. 1 
18 Abdurrahman al-Nahlawi, Usulut Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha atau Pendidikan Islam di 

Rumah, Sekolah, dan Masyarakat, terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 

25. 
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luhur yang apabila diterapkan dalam kehidupan akan memberi 

kebahagiaan bagi individu dan masyarakat.19 

Selain keteladanan, seorang pemimpin atau kader HMI juga 

memiliki kekuatan dalam memotivasi sesama maupun masyarakat 

luas. Ia perlu memosisikan dirinya berada di tengah-tengah 

kelompok yang ia pimpin, sehingga saat terjadi kelesuan dalam 

kelompok ia hadir untuk memberi semangat. Semangat ini tidak 

lain adalah untuk memberikan mereka keyakinan mental untuk 

bagaimaana caranya bisa mewujudkan tujuan bersama-sama. 

Di depan seorang pemimpin memosisikan diri sebagai 

teladan, di tengah memosisikan diri sebagai motivator dan saat 

memosisikan diri di belakang pemimpin perlu memiliki kemapuan 

untuk mendorong anggotanya bergerak mewujudkan tujuan. 

Seorang pemimpin terlebih kader HMI harus bisa menggerakkan 

anggotanya agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan posisinya 

masing-masing. Tujuan akan lebih mudah terwujud dengan kerja 

yang terencana. Revitalisasi manajerial yang mulai dari tingkat 

komisariat perlu dimotori oleh pemimpin-pemimpinnya. Dengan 

adanya sumber daya pemimpin yang memegang spirit 

kepemimpinan ki Hadjar Dewantara, diharapkan HMI akan mampu 

menjawab persoalan kini dan masa yang akan datang.  

 

 

 

 

  

                                                           
19 Muthoifin dan Mutohharun Jinan, Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara: Studi Kritis 

Pemikiran Karakter Dan Budi Pekerti Dalam Tinjauan Islam,  Profetika Jurnal Studi Islam, 

Vol. 16. No. 2. 2015. Hlm.  174 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Himpunan Mahasiswa Islam, merupakan organisasi Mahasiswa 

Islam terutua di Indonesia. Dalam perjalannya dari tahun 1947-2017 

sekarang ini telah melewati banyak masa. Masa kejayaan pernah 

dikecapnya dalam kisaran tahun1960-1980. Panjangnya sejarah HMI tidak 

menjamin masa kejayaannya selalu konstan. HMI Hari ini berada dalam 

keadaan yang tak segemilang dulu, banyak persoalan internal dan 

eksternal yang mempengaruhinya. 

Maka dari itu dirasa perlu untuk menghadirkan sosok sosok 

pemimpin dari kader-kader HMI, yang bisa membawa HMI menaiki 

tangga kesuksesan. Karena itu perlu adanya penggalian nilai-nilai, untuk 

menampilkan sosok pemimpin HMI yang berintegritas tinggi. Spirit 

keteladanan, motivasi, dan dorongan yang merupakan sari pati gagasan 

trilogi kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara, bisa menjadi salah satu 

alternatif untuk memunculkan pemimpin yang mampu mengembalikan 

fitrah HMI.  
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