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SAMBUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA DIES NATALIS KE-62
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) TAHUN 2009

Ballroom Hotel Sahid 
Jakarta, 16 Februari 2009

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu,
Para Sesepuh dan Alumni HMI yang berbahagia,
Saudara Ketua Umum PB HMI,
Saudara-saudara Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang saya cintai 
dan saya banggakan,
Hadirin yang saya muliakan,

Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan 
puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas 
rahmat dan ridho-Nya, kita masih diberi kekuatan, kesempatan, dan insya Allah 
kesehatan, untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan 
pengabdian kita, kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. 

Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi 
Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para 
pengikut beliau --dan insya Allah kita semua-- sampai akhir zaman.

Hadirin yang saya muliakan,
Sungguh, merupakan kebahagiaan bagi saya, dapat bersilaturrahim, bertatap 
muka, dengan saudara-saudara Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam 
(HMI). Kita hadir di sini, untuk bersama-sama memperingati Dies Natalis ke-62 
Himpunan Mahasiswa Islam.

Atas nama pemerintah, negara, dan pribadi, saya mengucapkan selamat Dies 
Natalis ke-62 HMI. Dengan harapan, semoga HMI dapat meningkatkan peran 
aktifnya dalam mengabi kepada umat, bangsa dan negara. Tetap teguh 
memegang komitmennya untuk meraih kejayaan Islam, kemajuan intelektual, 
serta solidaritas kebangsaan dan kemanusiaan.

Sebagaimana telah dikemukakan tadi oleh saudara Arip Musthopa, Ketua Umum 
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Pengurus Besar HMI, saya ingin mengajak saudara-saudara semua, untuk 
menjadikan Dies Natalis HMI tahun ini, sebagai sarana refleksi terhadap 
perjalanan dan aktivitas HMI, sekaligus melakukan kontemplasi bagi kemajuan 
HMI ke depan.

Oleh karena itu, sungguh tepat, tema yang diangkat pada Dies Natalis HMI kali 
ini yaitu, “The HMI Way For Better Indonesia”. Sebuah keinginan dan harapan 
bagi HMI, juga keinginan dan harapan kita semua, agar HMI terus menjadi salah 
satu pendorong bagi peningkatan kehidupan ke-Islaman, kemasyarakatan, 
kebangsaan, dan kenegaraan. HMI dapat menjadi penghela pencerdasan, 
pencerahan, dan perubahan peradaban. Semua itu, tentu diarahkan bagi 
terwujudnya Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih aman, adil, 
sejahtera dan bermartabat.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran, aktivitas, dan perjuangan HMI 
selama ini. HMI telah menunjukkan jati dirinya, sebagai organisasi kelompok 
intelektual muda Islam yang sangat peduli terhadap kemajuan Islam, dan 
kemajuan Indonesia.

Saudara-saudara,
Sejarah mencatat, sejak didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 di Yogyakarta, 
HMI telah mendorong perubahan dalam cara pandang terhadap Islam dan 
kebangsaan. HMI telah menjadi jembatan dalam membangun persatuan di 
kalangan organisasi massa dan aliran keagamaan.

HMI, pada awal kelahirannya, telah mendorong peningkatan pendidikan dan 
kesejahteraan, yang pada masa itu, kondisinya masih rendah sebagai akibat 
penjajahan yang baru saja berlalu. HMI, telah mengambil langkah-langkah yang 
tepat, strategis, dan terus berperan aktif dalam memberikan pencerahan 
dalam kehidupan kebangsaan di tanah air. 

Tentu saja, masih banyak peran dan aktivitas HMI yang tidak dapat saya 
sebutkan di sini. Kita dapat menyaksikan kiprah dan perjuangan HMI melalui 
kader-kader terbaiknya. Hingga saat ini, telah banyak kader-kader HMI yang 
berkiprah dan memainkan peranan penting di hampir semua bidang, baik sosial, 
politik, ekonomi, pendidikan, birokrasi, maupun di berbagai bidang kehidupan 
lainnya. Tidak berlebihan kiranya, jika arah perjalanan bangsa kita di masa lalu 
dan yang akan datang, banyak diwarnai oleh pemikiran dan aktivitas kader-
kader HMI di berbagai lini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan 
penghargaan atas peran dan aktivitas HMI selama ini.

Saudara-saudara Keluarga Besar HMI yang saya cintai dan saya banggakan,
Hadirin yang saya muliakan.
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Kini, pertanyaannya adalah : Apa dan bagaimana peran HMI ke depan? 
Bagaimana HMI mampu mengambil peluang di era global yang penuh tantangan 
dan persaingan dewasa ini?

Pada kesempatan ini, saya ingin mengulang kembali pernyataan yang telah saya 
sampaikan pada peringatan puncak seabad hari Kebangkitan Nasional, tanggal 
20 Mei 2008 lalu, bahwa untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, maju, dan 
unggul, kita harus memiliki tiga landasan fundamental yang kuat. 

Pertama, kita harus menjaga dan memperkuat kemandirian kita sebagai sebuah 
bangsa. Kita harus mampu mandiri dengan sumber daya yang kita miliki, baik 
sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kita tidak boleh tergantung 
secara absolut kepada bangsa lain.

Kedua, kita harus memiliki daya saing yang makin tinggi. Di era globalisasi yang 
sarat dengan persaingan dan tantangan ini, bangsa yang menang dan unggul 
adalah bangsa yang kreatif dan inovatif. Bangsa yang menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Cerdas mengambil peluang, serta berani 
menghadapi perubahan. 

Dan ketiga, kita harus membangun dan memiliki peradaban bangsa yang mulia. 
Kita perlu terus mempertahankan nilai, jati diri, dan karakter bangsa kita yang 
luhur dan terhormat. 

Dari apa yang saya kemukakan tadi, sesungguhnya HMI sudah memiliki landasan 
yang kokoh, untuk mengembangkan tiga syarat fundamental tadi. HMI telah 
memiliki dasar dan spirit perjuangan yang luhur dan agung, yakni ajaran Islam 
yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Islam memberikan inspirasi yang tidak 
pernah kering untuk melakukan perubahan dan membangun peradaban secara, 
transendental, humanis dan inklusif. 

HMI juga telah memiliki sikap, komitmen, dan intelektualitas yang dapat 
meningkatkan kemandirian dan daya saing. Dengan kemampuan itulah, HMI 
akan mampu mengemban misi perubahan dan arah sejarah masa depan bangsa 
kita, menuju bangsa yang maju, bermartabat dan sejahtera. 

Misi perubahan itu adalah meningkatkan derajat keilmuan, berani menegakkan 
nilai-nilai kebenaran dan keadilan, membangun prinsip-prinsip demokrasi, dan 
yang lebih penting lagi, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya yakin, HMI 
akan senantiasa mengedepankan etos perjuangannya itu, dengan tetap 
mendasarkan pada nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah, memperkokoh etika dan 
moralitas bangsa, menuju masyarakat yang berkeadilan.

Hadirin yang saya muliakan,
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, ke depan, saya berharap HMI mampu 
melaksanakan prinsip how to change the world (bagaimana mengubah dunia), 



4

bukan hanya how to see the world (bagaimana melihat dunia). Dan juga, how 
to lead the change (bagaimana memimpin perubahan), dan bukan hanya how to 
follow the change (bagaimana ikut dalam perubahan). Oleh karena itu, output
pembinaan dan kaderisasi pun, harus diarahkan menjadi agen perubahan (agent 
of change). Karena perubahan dan pembaharuan di tubuh organisasi yang 
dinamis seperti HMI, merupakan sebuah keniscayaan. 

Demikian pula, saya ingin mengingatkan sekali lagi, sebagai organisasi dari 
kaum muda terdidik, HMI harus senantiasa memegang teguh prinsip 
independensi, sebagai sifat organisasi yang secara etis merupakan karakter dan 
kepribadian kader HMI. Sifat independen itu, sesungguhnya merupakan sifat 
yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah yang secara kodrati menjunjung 
tinggi kebenaran. Implementasi dari sifat independensi itu, harus terwujud di 
dalam bentuk pola pikir, perilaku, dan kiprah dalam kehidupan bermasyarakat. 

Saya mengajak HMI untuk mengembangkan watak dan kepribadian seorang 
muslim yang utuh (kaffah), memiliki potensi kepemimpinan yang baik, 
menumbuhkan sikap kritis melalui dialog dan interaksi antar individu secara 
demokratis dan terbuka, serta memiliki pandangan jauh ke depan (futuristics), 
untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. 

Saudara-saudara,
Zaman memang telah berubah. Generasi muda yang kini bersama-sama saya, 
adalah generasi baru, yang tumbuh dan berkembang pada zaman yang telah 
berubah pula. Saya berharap HMI sekarang, mampu meneladani para seniornya 
yang telah memainkan peran strategis dalam berbagai tahapan sejarah 
perjuangan bangsa. 

Sistem kaderisasi HMI yang telah dibangun cukup baik, saya minta untuk terus 
dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Saya 
berkeyakinan, kebesaran HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam yang tetap 
bertahan hingga saat ini, antara lain, karena berlangsungnya proses kaderisasi 
yang terprogram. Kaderisasi adalah investasi HMI di masa depan. 

Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya, jika saya katakan bahwa HMI bukan 
hanya milik “Mahasiswa Islam”, tetapi telah menjadi ”Harapan Masyarakat 
Indonesia”. Ke depan, tentu HMI harus makin cermat dalam menyikapi berbagai 
perkembangan dan tuntutan peradaban. HMI harus dapat meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia secara sistematis, dan berkesinambungan, agar 
intelektualitasnya sebagai organisasi kemahasiswaan, tetap terjaga. 

Di sisi lain, sebagai organisasi Islam terpelajar, HMI dituntut untuk dapat 
memberikan pemahaman tentang Islam sebagai “rahmatan lil alamin”. HMI 
harus mampu memberikan teladan, bahwa Islam adalah agama yang penuh 
kedamaian dan kasih sayang. Islam yang toleran sebagai cerminan dari rahmat 
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bagi semesta alam. Pemahaman ini harus diimplementasikan dalam setiap sikap 
dan tindakan yang dilakukan para kader HMI.

Keluarga Besar HMI yang saya banggakan, dan hadirin yang saya muliakan.
Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa, 
penyelenggaraan pembangunan yang kita laksanakan dewasa ini telah berada 
pada arah yang benar, dengan kebijakan dan strategi yang tepat, dan telah 
menghasilkan sejumlah capaian yang patut kita syukuri. Kita makin dapat 
mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan damai, Indonesia yang lebih adil 
dan demokratis, dan Indonesia dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Demikian juga saat kita menghadapi terpaan krisis keuangan global dewasa ini, 
kita telah dapat meminimalkan dampak resesi perekonomian dunia. Kita tidak 
tenggelam dan jatuh ke dalam krisis yang dahsyat, sebagaimana yang pernah 
terjadi pada tahun 1998. Melalui kerjasama yang baik, antara pemerintah, 
dunia usaha, dunia perbankan, dan segenap komponen bangsa, kita bersyukur, 
alhamdullilah, kondisi ekonomi kita, sejauh ini cukup menggembirakan. Upaya 
keras kita ini, oleh sejumlah media dan kalangan internasional juga telah 
dicatat sebagai negara yang berkemampuan dalam mempertahankan kinerja 
perekonomiannya. 

Ke depan, tentu kita harus terus memelihara dan meningkatkan momentum 
pertumbuhan ekonomi, seraya terus mengatasi dampak dari krisis 
perekonomian global ini. Saya mengajak keluarga besar HMI dan segenap 
komponen bangsa lainnya, mari kita semua, terus bekerja keras dan bekerja 
cerdas, dalam memberikan kontribusi terbaik, melalui bidang pengabdian 
masing-masing, dalam penyelenggaraan pembangunan.

Saudara-saudara sekalian,
Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan lagi, kita akan melaksanakan 
perhelatan demokrasi, Pemilihan Umum Tahun 2009. Dalam menyambut 
kegiatan demokrasi itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin 
menyampaikan beberapa pesan kepada para kader HMI sebagai berikut:

Pertama, mari kita jaga agar kegiatan demokrasi yang akan kita gelar, dapat 
berlangsung sesuai dengan kepatuhan pada pranata hukum --rule of law-- dan 
pranata sosial. Mari kita wujudkan demokrasi di tanah air kita, menjadi 
demokrasi yang memiliki akar kepribadian dan ahklak yang mulia. Mari kita 
wujudkan kompetisi politik yang santun dan beradab, yang jauh dari politik 
menghalalkan segala cara, politik kekerasan dan politik yang merusak moral 
dan kehormatan kita sebagai bangsa Indonesia.

Kedua, saya mengajak HMI untuk tetap mengedepankan sikap dan komitmen 
organisasi, hanya untuk bangsa dan negara. Utamakan kepentingan organisasi 
dan bukan kepentingan individu. Pertahankan netralitas HMI sebagai organisasi 
yang independen, sebagaimana telah dibuktikan dalam selama ini.
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Ketiga, sebagai sebuah gerakan intelektual, saya mengajak HMI untuk 
berpartisipasi aktif dalam memberikan pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. 
Jadilah pelopor yang dapat membangkitkan rakyat, untuk turut aktif dalam 
pelaksanaan Pemilu. Saya mendukung upaya HMI dalam mensosialisasikan 
“Gerakan Pemilih Cerdas”, karena dengan cara ini, diharapkan dapat 
melahirkan para pemilih yang cerdas, yang berpartisipasi aktif dalam Pemilu 
yang demokratis.

Hadirin yang saya muliakan,
Dalam bagian akhir dari sambutan ini, sekali lagi, saya mengajak Keluarga 
Besar HMI untuk terus melanjutkan partisipasi aktifnya dalam penyelenggaraan 
pembangunan. Hindarkan keterlibatan pada berbagai permasalahan yang tidak 
produktif, cenderung destruktif, serta kontra produktif dengan tujuan awal 
didirikannya HMI. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih aman, Indonesia 
yang lebih adil, Indonesia yang lebih demokratis, dan Indonesia yang lebih 
sejahtera.

Kepada para penerima HMI Award, yang merupakan tokoh-tokoh HMI yang telah 
berjasa besar, baik terhadap pengembangan HMI maupun terhadap bangsa dan 
negara, saya ucapkan selamat. Semoga, penghargaan ini dapat menjadi teladan 
bagi para kader HMI, serta dapat meningkatkan pengabdian saudara-saudara di 
masa yang akan datang. 

Akhirnya, kepada seluruh keluarga Besar HMI, sekali lagi saya ucapkan selamat 
Dies Natalis ke-62. Semoga HMI tetap jaya dan tetap memegang teguh 
komitmennya dalam turut serta membangun bangsa dan negara yang sama-
sama kita cintai.

Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 Februari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

sumber:  http://www.presidensby.info/  
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