
BAB I

PENDAHULUAN

DESKRIPSI UMUM : ADMINISTRASI, MANAJEMEN, DAN ORGANISASI
Ilmu yang mempelajari proses kegiatan kerjasama manusia untuk mencapai tujuan 

yang  ditentukan  adalah  ilmu  Administrasi.  Kegiatan  kerjasama  itu  sendiri  merupakan 
gejala yang sifatnya universal, sejak zaman manusia masih primitif sampai zaman modern 
ini. 

Supaya terjadi kerjasama untuk mencapai tujuan, diperlukan proses penggerakan. 
Proses  penggerakan  dalam  Administrasi  disebut  Manajemen.  Dengan  demikian 
Administrasi  mencapai tujuan melalui  Manajemen. Kemudian,  agar kegiatan kerjasama 
tersebut  berhasil  dengan  baik  dan  mencapai  tujuan  maka dibutuhkan  sebuah  wadah, 
kerangka,  atau  struktur.  Wadah,  kerangka,  atau  struktur  dimana  kerjasama  dilakukan 
disebut Organisasi.

 ADMINISTRASI 
Administrasi berasal dari bahasa Latin : Ad = intensif, dan ministrare = melayani, 

membantu, memenuhi. Pengertian Administrasi dalam bahasa Indonesia ada 2 (dua) :
Administrasi  berasal  dari  bahasa  Belanda  :  “Administratie”  yang  merupakan 

pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-
mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya). Kegiatan ini dalam bahasa Inggris 
disebut : Clerical works (FX.Soedjadi, 1989).

Administrasi  dalam arti  luas, berasal dari  bahasa Inggris “Administration” ,  yaitu 
proses kerjasama antara dua orang atau lebih  berdasarkan rasionalitas  tertentu untuk 
mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (S.P. Siagian, 1973)

 MANAJEMEN
Dibawah ini dikutipkan beberapa definisi dari ahli-ahli Manajemen.

George R.Terry, Management is accomplishing of the predetermined objective through the 
efforts of other people (Manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
melalui kegiatan-kegiatan orang lain).

Harold Koontz dan Ceryill  O Donell,  Management is getting things done through other 
people ( Manajemen adalah penyelesaian pekerjaan melalui orang lain).

John M. Pfiffner,  Management is concerned with the direction of  these individuals  and 
functions to achieve ends previously determined ( Manajemen berhubungan dengan 
pengarahan  orang  dan  fungsi-fungsinya  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah 
ditetapkan).

ORGANISASI
Pengertian organisasi
Organisasi  adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan 

dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengertian Pengorganisasian.
Seperti  telah  diuraikan  sebelumnya  tentang  Manajemen,  Pengorganisasian  adalah 

merupakan  fungsi  kedua  dalam  Manajemen  dan  pengorganisasian  didefinisikan 
sebagai  proses  kegiatan  penyusunan  struktur  organisasi  sesuai  dengan  tujuan-
tujuan,  sumber-sumber,  dan  lingkungannya.  Dengan  demikian  hasil 
pengorganisasian adalah struktur organisasi.

Pengertian Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  adalah  susunan  komponen-komponen  (unit-unit  kerja)  dalam 

organisasi.  Struktur  organisasi  menunjukkan  adanya  pembagian  kerja  dan 
meninjukkan  bagaimana  fungsi-fungsi  atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda 
tersebut  diintegrasikan  (koordinasi).  Selain  daripada  itu  struktur  organisasi  juga 
menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian 
laporan.



Pengertian bagan Organisasi
Struktur  organisasi  pada  umumnya  kemudian  digambarkan  dalam  suatu  bagan  yang 

disebut bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi 
yang  formal,  dimana  dalam  gambar  tersebut  ada  garis-garis  (instruksi  dan 
koordinasi) yang menunjukkan kewenangan dan hubungan komunikasi formal, yang 
tersusun secara hierarkis.

UNSUR-UNSUR DALAM STRUKTUR ORGANISASI
Dalam  rangka  analisis,  struktur  organisasi  perlu  dibagi  dalam  unsur-unsurnya, 

yaitu:
Spesialisasi kegiatan-kegiatan.
Spesialisasi kegiatan ini berkaitan dengan spesaialisasi, baik tugas individu maupun tugas 

kelompok dalam organisasi  (pembagian kerja)  dan mengelompokkan tugas-tugas 
tersebut ke dalam unit kerja (departementasi)

Standarisasi kegiatan-kegiatan.
Standarisasi kegiatan-kegiatan ini berkaitan dengan standarisasi tata kerja, prosedur kerja 

dan sistem kerja yang digunakan dalam organisasi.  Banyak sistem dan prosedur 
kerja,  termasuk  didalamnya  struktur  organisasi  dan  bagan  organisasi,  yang 
dikembangkan  melalui  peraturan-peraturan  tentang  kegiatan-kegiatan  dan 
hubungan-hubungan kerja yang ada dalam organisasi.

Koordinasi kegiatan-kegiatan.
Koordinasi kegiatan ini berkaitan dengan pengintegrasian dan penyelarasan fungsi-fungsi 

dan unit-unit dalam organisasi yang berkaitan dan saling ketergantungan. 
Sentralisasi dan desentralisasi.
Sentralisasi dan desentralisasi ini berkaitan dengan letak pengambilan keputusan.
Dalam struktur organisasi yang disentralisasikan, pengambilan keputusan dilakukan oleh 

para pimpinan puncak saja. Dalam dsentralisasi, kekuasaan pengambilan keputusan 
didelegasikan kepada individu-individu pada tingkat-tingkat manajemen menengah 
dan menengah bawah.



BAB  II

PEMBENTUKAN KMHDI

2  LATAR BELAKANG KONDISI MAHASISWA NASIONAL
Memasuki  awal  tahun 1990-an,  kebijakan Normalisasi  Kehidupan Kampus/Badan 

Koordinasi  Kemahasiswaan (NKK/BKK) dicabut  dan sebagai  gantinya keluar  Pedoman 
Umum  Organisasi  Kemahasiswaan  (PUOK).  Melalui  PUOK  ini  ditetapkan  bahwa 
organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan 
Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Dikalangan  mahasiswa  secara  kelembagaan  dan  personal  terjadi  pro  kontra 
menanggapi  SK  tersebut.  Oleh  mereka  yang  menerima,  diakui  konsep  ini  memiliki 
sejumlah kelemahan namun dipercaya dapat menjadi basis konsolidasi kekuatan gerakan 
mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan bahwa konsep SMPT tidak 
lain hanya semacam hidden agenda untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong 
kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus.

Dalam perkembangan kemudian, banyak timbul kekecewaan di berbagai perguruan 
tinggi  karena  kegagalan  konsep  ini  dalam  eksperimentasi  demokrasi.  Mahasiswa 
menuntut organisasi intra kampus yang mandiri, bebas dari pengaruh korporatisasi negara 
termasuk  birokrasi  kampus.  Setelah  sekian  lama  menunggu  tanpa  adanya  perbaikan, 
tidaklah  mengherankan  bila  akhirnya  mahasiswa  di  berbagai  daerah  kembali 
menghidupkan model organisasi ekstra kampus sebagai alternatif yang independen.

Hal inilah yang juga dipikirkan oleh generasi muda Hindu pada saat itu. Menyikapi 
permasalahan  bangsa  yang  semakin  kompleks  menuntut  demokratisasi,  sedangkan 
pemerintah masih tetap menyekap ruang gerak kebebasan di dalam kampus, persatuan 
dan solidaritas mahasiswa Hindu dari berbagai daerah muncul untuk mewujudkan sebuah 
wadah bersama.

3 LATAR BELAKANG KONDISI MAHASISWA HINDU NASIONAL
Situasi  mahasiswa Indonesia  di  tanah  air,  sebagaimana  yang disebutkan  diatas, 

membawa  pengaruh  yang  besar  pada  mahasiswa  Hindu  di  awal  dekade  90-an. 
Mahasiswa Hindu yang pada saat tersebut telah memiliki jaringan informasi internal yang 
bersifat  Informal  diantara  beberapa  organisasi  mahasiswa  Hindu  yang  terpisah-pisah, 
akhirnya  tergerak  untuk  membuat   suatu  aringan  informasi  yang  permanen  diantara 
mereka. 

Setelah jaringan informasi mahasiswa Hindu Indonesia makin solid,  para pelaku 
pertukaran informasi didalamnya (yang notabene adalah para ketua organisasi mahasiswa 
Hindu  lokal),  memunculkan  suatu  keprihatinan  tentang  ketiadaan  suatu  organisasi 
mahasiswa Hindu yang bersifat Formal dan sekaligus berjangkauan nasional. Ketiadaan 
organisasi  ini,  membuat aspirasi  mahasiswa Hindu Indonesia tersumbat,  dan seringkali 
terpaksa disalurkan melalui organisasi-organisasi lain yang bukan khas mahasiswa Hindu. 
Akhirnya, masa-masa awal dekade 90-an menjadi masa-masa pematangan ide tentang 
suatu organisasi Mahasiswa Hindu Indonesia yang berjangkauan nasional. 

4 PERJALANAN ORGANISASI KMHDI
4.1 Tahap Pemunculan Ide

Tahap  ini  ditandai  dengan  munculnya  keinginan  untuk  membentuk  wadah 
Mahasiswa Hindu Indonesia ke dalam satu wadah yang bersifat nasional di Yogyakarta 
pada saat panel Forum dan Dialog Mahasiswa Hindu Nasional pada tahun 1991. Waktu 
itu  diusulkan  bentuk  forum  komunikasi  informal,  dan  disepakati  KMHD UGM  sebagai 
fasilitator.  Tugas  dari  forum  komunikasi  tersebut  adalah  untuk  membangun  jaringan 
komunikasi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bagi perguruan tinggi 
yang belum memiliki KMHD di perguruan tingginya, diserukan agar segera membentuk 
KMHD yang bisa mengakomodasikan seluruh potensi  dan aspirasi  Mahasiwa Hindu di 
masing-masing  perguruan  tinggi.  Dalam  perjalanannya  Forum  Komunikasi  banyak 
menemui  kendala  sehingga  komunikasi  mahasiswa  Hindu  Indonesia  belum  berjalan 
seperti yang diharapkan.



4.2 Tahap Pemantapan Ide
Menyadari  kendala  yang  dihadapi  oleh  Forum  Komunikasi  tersebut,  dilakukan 

pembicaraan lebih lanjut dalam Dialog Mahasiswa Hindu yang diselenggarakan pada saat 
TPKH  ITS  menyelenggarakan  Seminar  Nasional  Mahasiswa  Hindu  pada  tahun  1992. 
Adapun hasil yang dicapai pada saat itu adalah dibentuknya Koordinator Wilayah (Korwil) 
di  masing-masing  kota  memiliki  pergurun  tinggi.  Selain  itu,  untuk  membicarakan 
mekanisme kerja Forum Komunikasi  Mahasiswa Hindu, maka akan diadakan Dialog di 
Bali  dengan tetap menunjuk KMHD UGM sebagai fasilitator dan penyelenggara.  Untuk 
menindaklanjuti hasil-hasil keputusan di ITS, pada tanggal 3-4 Agustus 1992 KMHD UGM 
bekerjasama  dengan  Senat  Mahasiswa  Universitas  Warmadewa  menyelenggarakan 
Panel  Forum dan Dialog  Mahasiswa Hindu  Indonesia.  Tujuan  utamanya adalah  untuk 
membahas mekanisme kerja dan biaya operasional dari Forum Komunikasi Mahasiswa 
Hindu Indonesia. Pada saat inilah muncul usulan untuk membentuk wadah yang bersifat 
Formal  dan  Nasional.  Usulan  tersebut  dilontarkan  pertama  kali  oleh  KPMHD  Malang 
selaku Korwil Malang.

Pro  dan  kontra  sempat  mewarnai  dialog  tersebut.  Sebagian  peserta  dialog 
mendukung  dengan  alasan  sudah  waktunya  mahasiswa  Hindu  tampil  dalam  forum 
Nasional  dan  bersama  rekan-rekan  mahasiswa  yang  lain  berpartisipasi  membangun 
bangsa dari keterpurukan. Adapun peserta dialog yang tidak mendukung usulan tersebut 
karena  memandang  mahasiswa  Hindu  belum  siap  tampil  di  Forum-Forum  Nasional. 
Perbedaan pandangan ini berlangsung lama dan alot,  sehingga harus  break untuk lobi 
masing-masing pihak.

Pendekatan secara personal pada saat lobi ternyata berhasil memuaskan semua 
pihak. Tiga keputusan penting yang dihasilkan, yaitu:
1. Dalam  waktu  enam  bulan  Mahasiswa  Hindu  Indonesia  harus  menyelenggarkan 

Konggres.
2. Biaya Konggres ditanggung bersama oleh masing-masing Korwil.
3. Dibentuk  Panitia  Kecil  mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  untuk 

pelaksanaan konggres.
Pada kesempatan itu juga disepalati bahwa Konggres dilaksanakan di Bali dengan 

Korwil Bali  (FPMHD UNUD) sebagai penyelenggara dan Korwil Malang sebagai Panitia 
Kecil (Steering Committee).

4.3 Tahap Penyamaan Visi
Untuk menindaklanjuti hasil Dialog di Universitas Warmadewa, pada tanggal 9-11 

Oktober 1992 diadakan Malang Informal Meeting (MIM) yang bersamaan dengan kegiatan 
Dharma Bakti VIII KPMHD Malang. Tujuan utama dari MIM adalah untuk menyamakan 
Visi  dan persepsi tentang wadah yang akan dibentu serta membuat rancangan materi 
untuk keperluan Konggres.  Keputusan penting yang dihasilkan pada saat  MIM adalah 
sebelum  Konggres  perlu  diadakan  Pra  Konggres  yang  bertujuan  untuk  mengevaluasi 
kesiapan mahasiswa Hindu dalam menyelenggarakan Konggres.

Pada tanggal 25-28 Desember 1992 diadakan Urun rembug Nasional di kampus 
IHD Bali  (UNHI) yang merupakan istilah lain dari Pra Konggres seperti  yang dimaksud 
dalam  MIM.  Urun  rembug  ini  lebih  bersifat  kekeluargaan  untuk  lebih  mematangkan 
Pelaksaan Konggres. Namun pada urun rembug ini kembali timbul perbedaan Visi  dan 
persepsi tentang wadah yang akan dibentuk. KMHD UGM tetap menghendaki wadah yang 
bersifat  informal  sedang  delegasi  lainnya  menghendaki  wadah  yang  bersifat  formal 
berbentuk  sebuah Organisasi.  Setelah  melalui  perdebatan yang panjang  maka KMHD 
UGM mengambil sikap walk out. 

Dalam  rangka  mewujudkan  keinginan  untuk  membentuk  wadah  bersama secara 
formal, maka diputuskan :

1. Pelaksanaan Konggres diundur sampai bulan September 1993.
2. Tempat Konggres tetap di Bali
3. Untuk membahas ancangan AD/ART,  GBHO, dan Program Kerja maka 

diadakan pertemuan lanjutan di Bali.
4. Pembiayaan  Kongres  ditanggung  bersama  oleh  seluruh  Korwil,  dan 

Panitia.
5. Dibentuk  Tim  Investigasi  yang  bertugas  untuk  mempelajari  dan 

mendapatkan  informasi  mengenai  kondisi  Mahasiswa  Hindu  di  seluruh 
Indonesia.



Kemudian  pada  tanggal  8-10  dan  14-15  Februari  1993  bertempat  di  Sekretariat 
Panitia Kongres, Jl. Ir. Ida Bagus Oka No.5, diadakan Bali Informal Meeting (BIM). Hasil 
penting BIM adalah :

1. Nama  Organisasi  yang  diusulkan  pada  konggres  adalah  Kesatuan 
Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, disingkat KMHDI.

2. Akan diadakan pertemuan lanjutan di Bandung.
3. Penegasan bahwa biaya konggres ditanggung bersama.
4. Menugaskan untuk Korwil Bali dan NTB untuk membuat rancangan Program 

Kerja, dan Korwil Malang untuk membuat rancangan GBHO.
5. Hal-hal yang belum dibahas dalam BIM akan dibahas dalam pertemuan di 

Bandung.
6. Masing-masing  Perguruan  Tinggi  untuk  mengirimkan  kalender  akademik, 

untuk mencari waktu yang tepat tentang pelaksanaan konggres.
Untuk menindaklanjuti hasil-hasil BIM maka pada tanggal 18-20 April 1993 diadakan 

Pertemuan Informal Bandung (PIB) di Asrama Mahasiswa Viyata Tirta Gangga dan Ciung 
Wanara, dengan hasil-hasil :

1. Konggres tetap diadakan di Bali pada tanggal 1-4 September 1993.
2. Menugaskan  pada  seluruh  Korwil  untuk  memberikan  masukan  tentang 

rancangan GBHO KMHDI.
3. Menugaskan Korwil Jakarta untuk membuat Mars KMHDI.
4. Sebelum diadakan Konggres, perlu diadakan pertemuan antar Korwil.
5. Pembahasan RAD/RAT telah mencapai  90 % dan masalah tempat dan 

kedudukan dipending sampai dengan Konggres.

4.4 Pelaksanaan Konggres Nasional Mahasiswa Hindu Indonesia
Konggres  ini  merupakan  puncak  dari  seluruh  pertemuan  dan  pembahasan 

sebelumnya.  Konggres  berlangsung  dari  tanggal  1-4  September  1993.  pada  intinya 
kegiatan ini bermaksud untuk membentuk wadah nasional bagi Mahasiswa Hindu Dharma 
Indonesia dan sekaligus memilih Pengurus Pimpinan Pusat periode 1993-1996. Konggres 
pada  akhirnya  menghasilkan  lima  Ketetapan,  lima  Keputusan  dan  satu  Keputusan 
Khusus, memilih dan menetapkan Susunan Pengurus Inti yang terdiri dari tiga orang, yaitu 
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum KMHDI.

4.5 Perjalanan KMHDI 1993-1996
Secara de facto KMHDI lahir  pada tanggal 3 September 1993, setelah AD/ART 

berhasil  disusun dan disyahkan.  Beberapa tahun setelah itu KMHDI masih belum bisa 
eksis di masyarakat luas. Kendala-kendala yang dihadapi adalah :
1. Pengurus secara personal tidak memahami tugas dan fungsinya.
2. Komunikasi yang kurang antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Daerah, sehingga 

tidak ada Koordinasi yang baik.
3. Minimnya dana untuk menjalankan roda Organisasi.

Melihat  segala  kekurangan  dan  kendala  yang  dihadapi,  KMHDI  kemudian  mulai 
melakukan  koordinasi  dan  konsolidasi,  sehingga  beberapa  Pimpinan  daerah  dan 
Pimpinan  Cabang  berhasil  dibentuk.  Beberapa  peraturan  Organisasi  juga  berhasil 
disepakati,  tetapi   pelaksanaannya  belum  seperti  yang  diharapkan.  Kurangnya 
komunikasi,  konsisitensi  didalam  menjalankan  program  organisasi  ,  dan  beberapa 
permasalahan lainnya menyebabkan KMHDI mengalami krisis hingga awal tahun 1996. 

Untuk menyelamatkan Oganisasi, maka beberapa tokoh pendiri dan anggota yang 
masih aktif bertekad untuk menyelenggarakan Mahasabha II (Konggres). Konggres yang 
sedianya  diselenggarakan  pada  bulan  September  1996  di  Jakarta,  dialihkan  ke  kota 
Malang yang pada saat itu secara kader dan persiapan lebih baik.

4.6 Perjalanan KMHDI 1996-1999
4.6.1 Pelaksanaan

Didalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kepengurusan Pimpinan Pusat KMHDI berupaya 
melaksanakan  hasil  Ketetapan  Mahasabha  II  KMHDI  Nomor  : 
III/TAP/M.SABHA/KMHDI/1996,  yang kemudian diuraikan menjadi  3(tiga)  bidang pokok 
yaitu bidang organisasi, bidang pendidikan, dan bidang kemasyarakatan.
1. Bidang Organisasi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:
a. Konsolidasi Organisasi



b. Melaksanakan 3 (tiga) kali Rakornas
c. Melaksanakan Mahasabha III
d. Konsolidasi intern kedaerah melalui Dept. Litbang 
e. Konsolidasi  ektern  bersama  8  (delapan)  OKP,  yaitu: 

GMNI,GMKI,PMKRI,GAMKI,PMII,IPNU,IPPNU,  dan  Pemuda  Demokrat 
membentuk Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI).

f. Pertemuan-pertemuan rutin  dengan  Ormas Hindu  yang  ada,  yaitu:Prajaniti, 
Peradah Indonesia, dan PHDI.

g. Bersama-sama  wakil  Ormas  Hindu  di  seluruh  Indonesia  mengadakan 
Pesamuhan Organisasi Hindu Nasional.

2. Pengembangan organisasi, 
a. Berhasil  dibentuk  2  (dua)  Pimpinan  Daerah  baru,yaitu  PD  NTB,  dan  PD 

Palembang sehingga KMHDI telah memiliki 12 PD. 
b. Pembentukan  PC  yang  dilaksanakan  oleh  PD  KMHDI  adalah  PC 

Palangkaraya, PC Bandar Lampung, dan PC Buleleng.
c. Daerah-daerah yang direkomendasikan/berpotensi untuk dibentuk PD KMHDI 

antara lain Jawa Tengah, Yogyakarta,dan Sulawesi Utara. 
d. Pelaksanaan Program Organisasi di masing-masing PD dan PC
e. Secara umum masih terjadi  kesenjangan kuantitas dan kualitas kegiatan di 

beberapa  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  kondisi  obyektif  daerah  yang 
bersangkutan serta kemauan/semangat dari pengurus organisasi.

f. Lembaga-lembaga  Penunjang  Organisasi,  Diakhir  kepengurusan 
dideklarasikan Forum Alumni KMHDI yang diharapkan dapat menjalin ikatan 
bathin yang kuat dengan KMHDI. Lembaga-lembaga penunjang belum dapat 
diwujudkan, karena hanya berupa konsep.

3. Bidang Pendidikan
a. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan Kader.
b. Terlibat dalam pelaksanakan kaderisasi di beberapa daerah.
c. Melaksankan Training of Trainer (TOT) Kebangsaan bersama FKPI.
d. Melaksanakan Diskusi terbatas.

4. Bidang Kemasyarakatan
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  sedapat  mungkin  memberi  dampak  organisasi 
KMHDI  lebih  dikenal  dalam  interaksi  keumatan  maupun  kebangsaan.  Beberapa 
kegiatan  yang  dilakukan  secara  intensif  juga  bersentuhan  dengan  masalah 
keumatan, antara lain:
a. Kasus  pelecehan  simbol  Hindu  oleh  tabloid  Bali  Kini  yang  berakhir  di 

Pengadilan.
b. Kasus penghinaan oleh AM Saeffudin.
c. Melakukan  aksi-aksi  di  era  Reformasi,  melalui  penyataan  sikap  terhadap 

permasalahan Kebangsaan dan Kemasyarakatan.

4.6.2 Evaluasi 
Dalam  menjalankan  program  organisasi,  pengurus  sangat  sulit  merealisasikan 

dikarenakan kendala-kendala, antara lain:
1. Keterbatasan /minim dana 
2. SDM yang tidak maksimal menghasilkan kinerja yang terbatas.
3. Banyaknya pengurus inti yang mundur sebagai konsekwensi keaktifannya 

di Parpol.
4. Komunikasi yang kurang
5. Organisasi  yang  belum  mapan  dan  keberadaannya  yang  kurang 

sehat,sehingga memberatkan secara psikologis.

4.6.3 Saran dari Kepengurusan Periode 1996-1999
1. Perkuat basis Alumni
2. Perkuat basis pengelolaan dana
3. Untuk proses eksisitensi di kalangan pemikir, sebaiknya KMHDI diarahkan 

melakukan  kegiatan  strategis  yang  mampu  menghantarkan  KMHDI 
diperhitungkan dikalangan kekuasaan.

4. Pengkaderan perlu dilakukan secara lebih intensif.



BAB III

ORGANISASI KMHDI

3 BENTUK ORGANISASI

Organisasi  ini  sebagaimana  namanya,  Kesatuan  Mahasiswa  Hindu  Dharma 
Indonesia, adalah berbentuk KESATUAN, yang mengandung pengertian :

KESATUAN : Keanekaragaman yang menjadi satu dan utuh
MAHASISWA : Pelaku kegiatan intelektual
HINDU DHARMA : Landasan Spiritual
INDONESIA : Ruang lingkup Nasional dan Kebangsaan

KMHDI  adalah  komunitas  yang  memiliki  aktivitas  intelektual  dengan  landasan 
moral  spiritual  demi  kepentingan  bangsa  dan  keutuhan  negara  kesatuan  Republik 
Indonesia.

4 TUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI

Sebagaimana yang ada dalam latar belakang terbentuknya, KMHDI memiliki tujuan 
awal untuk  menyatukan aspirasi serta kekuatan mahasiswa Hindu Nasional dalam 
wadah  bersama  secara  formal. Dalam  perkembangan  berikutnya  nilai-nilai  dasar 
perjuangan  ini  semakin  dipertegas  dengan  eksplorasi  ide/konsep  menuju  organisasi 
modern, melalui visi dan misi.

Visi, mengandung pengertian pandangan/harapan ke depan yang hendak dicapai, 
sedangkan, Misi adalah tugas /tanggung jawab yang dibawa.

5 LAMBANG KMHDI

Gambar 3.1: Lambang KMHDI

Keterangan :

Lingkaran
Makna : satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

Asta Dala
Makna : delapan kemahakuasaan Tuhan (Asta Isawarya), menggambarkan delapan 
penjuru  mata  angin;  mempunyai  pola  berfikir  multidimensional  dan  proporsional 
sehingga senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek. 

Tri Datu (Tiga Warna Suci)
Makna : merah, putih, hitam. Tiga warna ini  menggambarkan Tri Murti,  yaitu tiga 
manifestasi Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur (Brahma,Wisnu,Siwa). 
Dengan  kata  lain,  kader  KMHDI  harus  memiliki  daya  piker  yang  inovatif,siap 
menjaga dan melestarikan potensi  Hindu dengan nilai-nilai  Dharma yang dimiliki, 
serta  berani  tampil  di  depan  untuk  mengembalikan  serta  menegakkan  nilai-nilai 
ajaran Dharma dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Segi Lima
Makna  :  philosofi  Agama.  Merupakan  konsep  Panca  Srada,  yaitu  lima  dasar 
kepercayaan dalam Agama Hindu.

Buku terbuka dan kosong
Buku terbuka bermakna : bahwa ilmu pengetahuan bersifat universal.
Kosong bermakna : suatu kemurnian pengabdian KMHDI.



Nyala obor
Makna : semangat perjuangan untuk mewujudkan tujuan KMHDI.

Kepulauan Indonesia
Makna  :  KMHDI  di  dalam  perjuangannya  selalu  berwawasan  Nasional  dan 
menghargai semboyan Bhineka Tunggal Ika

Swastika
Makna : lambang Agama Hindu dan dipercaya sebagai sumber keselamatan dunia. 
Hal ini juga menegaskan bahwa KMHDI adalah organisasi yang berdasarkan Hindu.

BENDERA KMHDI

Ukuran : 135 cm x 90 cm
Warna : Dasar putih dengan tambahan lambing organisasi dan tulisan 

  KMHDI
Bahan : Kain satin dan kain jenis lain yang layak pakai
Lambang KMHDI : Dapat dibuat dengan bordiran atau wujud lain dan diletakkan 

  secara simetris.
Gambar :

BENDERA ORGANISASI

STEMPEL ORGANISASI

Ukuran : Diameter ± 3,5 cm
Bentuk Cetakan : Sesuai dengan lambing KMHDI dengan menambahkan tulisan 

nama tingkatan organisasi dengan huruf kapital pada bagian    
bawah dari lambang.

Warna Cetakan : Biru atau warna seperti pada warna lambing KMHDI.
Gambar :

PD KMHDI
NTB



AMPLOP ORGANISASI

Ukuran : 23 cm x 11 cm
Warna Dasar : Putih Polos
Warna Huruf : Hitam
Informasi : 1. Lambang Organisasi (pada pojok kiri atas)

  2. Nama Organisasi KMHDI (pada bagian tengah atas)
  3. Alamat Organisasi (dibawah nama organisasi)
  4. Kontak lainnya: Telpon, Fax, Email/Website (disamping / 
      dibawah alamat organisasi)

KARTU ANGGOTA

Ukuran : 8,5 cm x 5 cm
Warna Dasar : Krem Cerah
Tulisan : Huruf Kapital berwarna hitam
Informas hal. depan : 1. Lambang Organisasi (pada pojok kiri atas)

  2. Nama Organisasi KMHDI (pada bagian tengah atas)
  4. Nama Pemilik (pada bagian bawah sebelah kiri)
  5. Pas Foto 2x3 (pada bagian tengah sebelah kanan)

Informasi hal.belakang:1. Nomor Anggota
  2. Nama Anggota
  3. Tempat & Tanggal Lahir
  4. Alamat 
  5. Jenis Kelamin
  6. Masa Berlaku
  7. Tanggal disahkan
  8. Organisasi yang menerima
  9. Ketua Organisasi penerima

Gambar :
 Tampak Depan      Tampak Belakang

PIMPINAN DAERAH
KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

BALI
Jalan I B Oka No. 5 Denpasar – Bali Telp. 0361-224266

Email: kmhdi_bali@kmhdi.org

Nomor : 301000011
Nama : I Gede Udiantara
Tmp./Tgl.lhr : Denpasar / 28 April 1977
Alamat : Jalan Karang Menjangan VI/30 
Surabaya

  Jawa Timur
Jenis Kel. : Laki-Laki
Berlaku s/d : April 2002

Surabaya, 28 april 2000
PC KMHDI SURABAYA

Made Mahardika 
Ketua

KARTU ANGGOTA
KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA 

INDONESIA
( KMHDI )

I GEDE UDIANTARA



PIN UNTUK NAMA ANGGOTA

Bahan : Mika dan peniti (peniti dipasang pada bagian belakang PIN)
Bentuk : Segi empat panjang dengan warna dasar hitam berukuran 

  7 cm x 1,5 cm 
Tulisan : Warna putih dengan ukuran huruf standar
Gambar : 

PIN UNTUK TINGKATAN ORGANISASI

Bahan : Mika dan peniti (peniti dipasang pada bagian belakang PIN)
Bentuk : Segi empat panjang dengan warna dasar hitam berukuran 

  7 cm x 1,5 cm 
Tulisan : Warna putih dengan ukuran huruf standar
Gambar : 

PAPAN NAMA ORGANISASI

Ukuran papan : 180 cm x 90 cm
Warna Dasar : Putih Polos
Tulisan : Huruf Kapital berwarna hitam
Informasi : 1. Lambang Organisasi (pada pojok kiri atas)

  2. Nama Organisasi KMHDI (pada bagian tengah atas)
  3. Alamat Organisasi (dibawah nama organisasi)
  4. Kontak lainnya: Telpon, Fax, Email/Website (disamping / 
      dibawah alamat organisasi)

Gambar : 
PAPAN NAMA ORGANISASI

PIMPINAN DAERAH

KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

JAWA TIMUR
Jalan Karang Menjangan VI / 30 Surabaya– Jawa Timur 

Telp. 0361-224266 Email: kmhdi_jatim@kmhdi.org

Made Surya Putra, SE

PC KMHDI JEMBER



KOP SURAT ORGANISASI

Ukuran : Kertas Folio (23 cm x 33 cm)
Warna Dasar : Putih Polos
Warna Tulisan : Hitam
Informasi : 1. Lambang Organisasi (pada pojok kiri atas)

  2. Nama Organisasi KMHDI (pada bagian tengah atas)
  3. Alamat Organisasi (dibawah nama organisasi)
  4. Kontak lainnya: Telpon, Fax, Email/Website (disamping / 
      dibawah alamat organisasi)
  5. Semboyan: Satyam Eva Jayate pada bagian bawah

PIMPINAN DAERAH
KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

BALI
Jalan I B Oka No. 5 Denpasar – Bali Telp. 0361-224266

Email: kmhdi_bali@kmhdi.org

Satyam Eva Jayate



JAS ORGANISASI

Bahan : Kain Dril atau sejenis
Warna : Krem Cerah
Model : Jas dengan lengan Panjang
Kancing : Warna Emas sebanyak 3 (tiga) buah
Lambang : Logo KMHDI pada bagian dada sebelah kiri berbentuk bordiran
Tingkatan Org : Bentuk Pin pada bagian dada sebelah kiri dibawah lambang.
Nama : Bentuk Pin pada bagian dada sebelah kanan sejajar dengan 

  Lambang

PIN KMHDI

Bahan : Mika dan peniti (peniti dipasang pada bagian belakang PIN)
Bentuk : Lingkaran dengan diameter  5 cm dengan warna dasar hitam 

  dan didalamnya dicantumkan Lambang KMHDI.
Gambar :



 

6 IKRAR KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

Adalah  perwujudan  komitmen  KMHDI  terhadap  segala  aspek  kehidupan 
berbangsa yang sesui dengan visi dan misinya dalam bentuk janji atau ikrar. selanjutnya 
ikrar ini disebut dengan Asta Prasetya Brahmacarya, yang terdiri dari:

1. Kami  Kesatuan  Mahasiswa  Hindu  Dharma  Indonesia,  berjanji  senantiasa 
setia dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

2. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa berpegang 
teguh pada hukum agama dan hokum negara.

3. Kami  Kesatuan  Mahasiswa  Hindu  Dharma  Indonesia,  senantiasa 
mengobarkan semangat cita-cita perjuangan bangsa.

4. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa mengabdi 
dan berbakti kepada bangsa, negara, dan tanah air Indonesia.

5. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa menjunjung 
tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

6. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa mendukung 
program pembangunan yang berkeadilan sosial.

7. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa menjaga. 
menegakkan, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa.

8. Kami  Kesatuan  Mahasiswa Hindu  Dharma Indonesia,  senantiasa  menjadi 
pelopor  pengamalan  nilai-nilai  ajaran  Dharma  dalam  kehidupan 
bermasyarakat.

7 MARS KMHDI

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
Pengemban Dharma Agama dan Dharma Negara
Ibu kota negara pusat aktivitas kita
Sukseskan pelita abdi bangsa nan jaya

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
Berdasarkan Pancasila dasar negara
Kobarkan s`mangat berkarya `tuk mencapai cita
Moksartham Jagathita Ya Ca Iti Dharma

Reff :
Galang persaudaraan, emban tugas mulia
Sadar Sang Diri kewajiban bersama
Pengabdian masyarakat yang utama

Kejarlah prestasi di segala bidang
Abdikan kreasi `tuk Ibu Pertiwi
Hyang Widhi merestui Karma Yoga ini
S`moga damai di hati, di dunia, dan s`lamanya

8 SEMBOYAN KMHDI

Adalah  salam  juang  untuk  memberikan  dorongan  moral  kepada  kader-kader 
KMHDI. 

“Satyam Eva Jayate”
Artinya: hanya kebenaranlah yang akan menang

Berasal dari :
“Satyam eva jayate nanrtam”  (Mundaka Upanisad III.1.6)
yang artinya: hanya kebenaranlah yang akan menangbukan ketidakadilan



BAB 4

STRUKTUR  ORGANISASI  KMHDI

1. PENGERTIAN 

Pimpinan  Pusat  KMHDI,  Pimpinan  Daerah  KMHDI  ataupun  Pimpinan  Cabang 
KMHDI  adalah  sebuah  struktur  kelembagaan  organisasi  yang  berperan  pada  fungsi 
koordinasi,  konseptual,  dan operasional.  Fungsi  tersebut  dirumuskan berdasarkan atas 
situasi dan kondisi riil umat, masyarakat, kampus di tingkat pusat, daerah atau cabang. 
Sebagai organisasi yang memiliki hirarki kepengurusan, maka dalam menjalankan fungsi-
fungsi yang ada, dituntun oleh dengan rambu-rambu komunikasi, yaitu: garis instruksi dan 
garis koordinasi.

1.1.1 Garis Instruksi 
Adalah  menunjukkan  hubungan  kerja  dengan  pola  perintah  atau instruksi  yang 

disampaikan  dari  pimpinan  kepada  bawahan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  dan 
wewenang sesuai mekanisme yang berlaku. Adapun penggunaan garis instruksi adalah 
sebagai berikut :

1. Garis Instruksi terdapat pada struktur organisasi dimana terdapat tingkatan 
atau  susunan  yang  didalamnya  terdapat  hubungan  pimpinan  dengan 
bawahan.

2. Garis  Instruksi  juga  menunjukkan  mekanisme  pertanggungjawaban  dari 
bawahan kepada pimpinan.

3. Garis Instruksi ditandai dengan suatu garis lurus yang utuh dengan pimpinan 
dan bawahan sebagai titik pangkal.

1.1.2 Garis Koordinasi 
Adalah  garis  kerja  yang  diterjemahkan  sebagai  hubungan  kerjasama  atau 

koordinasi antar beberapa badan yang posisinya sama atau sejajar. Hubungan koordinasi 
dapat dilakukan antar lembaga atau badan atau pengurus dalam suatu struktur maupun 
antar  struktur  organisasi  pada  semua  tingkatan  yang  sifatnya  otonom.  Adapun 
penggunaan garis koordinasi adalah :

1. Garis  Koordinasi  terdapat  pada  semua  tingkatan  organisasi  yang  didalamnya 
terdapat  hubungan  antar  fungsionaris  yang  kedudukannya  sejajar  atau  antar 
tingkatan  organisasi  yang  bersifat  otonom,  dimana  hubungan  antara  atasan  dan 
bawahan yang bersifat instruksi hanya berkaitan dengan program kerja.

2. Dalam  Garis  Koordinasi  tidak  terdapat  mekanisme  atau  hubungan 
pertanggungjawaban. Yang ada hanyalah mekanisme komunikasi dua arah.

3. Garis Koordinasi ditandai dengan garis putus-putus yang dapat menghubungkan 
antara fungsionaris dalam satu tingkatan atau antar tingkatan organisasi.

2. HIRARKI ORGANISASI KMHDI
Hirarki  Organisasi  KMHDI  adalah  susunan  tingkatan  kelembagaan  KMHDI  dari 

tingkat teratas sampai dengan tingkat terbawah. Didalamnya juga dijelaskan gambaran-
gambaran umum berdasarkan bagan yang terbentuk. Dalam Organisasi KMHDI terdapat 
struktur organisasi sebagaimana yang tergambarkan dalam Bagan Organisasi, serta alur 
instruksi dan koordinasi sebagaimana yang tergambarkan dalam Garis Instruksi dan Garis 
Koordinasi.  Hal  ini  diperlukan  dengan  maksud  agar  mekanisme  kerja  dan  alur 
pertanggungjawaban  organisasi  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Bagan  struktur,  alur 
instruksi dan koordinasi digambarkan melalui gambar Bagan Organisasi.



2.1.1 Bagan Hirarki Organisasi

PIMPINAN PUSAT

DEPARTEMEN
NON

DEPARTEMEN

PRESIDIUM
KMHDI

PRESIDIUM
KMHDI SEKRETARIS

JENDERAL

SEKRETARIS
JENDERAL

WAKIL
BENDAHARA

WAKIL
SEKJEN

BENDAHARA
PRESIDIUM

BENDAHARA
PRESIDIUM

KETUA
KETUA

SEKRETARIS
UMUM

BENDAHARA
UMUM

WAKIL
SEKRETARIS

WAKIL
BENDAHARA

NON BIROBIRO-BIRO

PIMPINAN DAERAH

SEKRETARIS
UMUM

BENDAHARA
UMUM

WAKIL
SEKRETARIS

WAKIL
BENDAHARA

NON BIDANGBIDANG-BIDANG

PIMPINAN CABANG

KETUA
KETUA

KOORDINATOR
KOMISARIAT

KOORDINATOR
KOMISARIAT

WAKIL KOORDINATOR
WAKIL KOORDINATOR

KOMISARIAT

Garis Instruksi

Garis Koordinasi

Garis Instruksi antar Pimpinan Organisasi

Garis Koordinasi antar Pimpinan Organisasi

2.1.2 Diskripsi Bagan Hirarki Organisasi
Berdasarkan  gambaran  Bagan  Hirarki  diatas,  dapat  dilihat  hubungan  antara 

pimpinan /tingkatan organisasi  KMHDI.  Secara garis  besar,  bagan Hirarki  KMHDI juga 
menggambarkan hubungan-hubungan yang terjadi  dalam 1 (satu)  tingkatan organisasi. 
Adapun diskripsi dari bagan hirarki organisasi KMHDI tersebut adalah:
1. Antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Daerah

a. Hubungan  yang  dilakukan  menggunakan  Garis  Koordinasi,  sehingga 
hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat koordinatif. 



b. Hubungan  koordinasi  secara  formal  keorganisasian  antara  Pimpinan  Pusat 
dengan Pimpinan Daerah dapat terlaksana apabila diwakili atau diketahui oleh 
Sekretaris Jenderal KMHDI dan Ketua Pimpinan Daerah.

2. Antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Cabang
a. Hubungan  yang  dilakukan  menggunakan  Garis  Koordinasi,  sehingga 

hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat koordinatif. 
b. Apabila dalam suatu daerah wilayah koordinasi organisasi (Propinsi) terdapat 

Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang, maka hubungan koordinasi secara 
formal keorganisasian antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Cabang dapat 
dilaksanakan dengan mengadakan pemberitahuan kepada Pimpinan Daerah 
terlebih dahulu. 

c. Apabila dalam suatu daerah wilayah koordinasi  organisasi  (Propinsi),  hanya 
terdapat  Pimpinan  Cabang,  maka  Koordinasi  secara  formal  keorganisasian 
antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Cabang dapat dilaksanakan secara 
langsung. 

d. Hubungan  koordinasi  secara  formal  keorganisasian  antara  Pimpinan  Pusat 
dengan Pimpinan Cabang dapat terlaksana apabila diwakili atau diketahui oleh 
Sekretaris Jenderal KMHDI dan Ketua Pimpinan Cabang.

3. Antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Komisariat
-. Hubungan  yang  dilaksanakan  adalah  hubungan  koordinasi  secara  tidak 

langsung melalui Pimpinan Cabang.  
4. Antara Pimpinan Daerah dengan Pimpinan Cabang

a. Hubungan  yang  dilakukan  menggunakan  Garis  Koordinasi,  sehingga 
hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat koordinatif. 

b. Hubungan  koordinasi  secara  formal  keorganisasian  antara  Pimpinan 
Daerah  dengan  Pimpinan  Cabang  dapat  terlaksana  apabila  diwakili  atau 
diketahui oleh Ketua Pimpinan Daerah dan Ketua Pimpinan Cabang.

5. Antara Pimpinan Daerah dengan Pimpinan Komisariat
-. Hubungan yang dilaksanakan adalah hubungan koordinasi  secara tidak langsung 

melalui Pimpinan Cabang.  
6. Antara Pimpinan Cabang dengan Komisariat

a. Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan 
yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instrukstif dari Pimpinan Cabang 
kepada  Komisariat,  dimana  Komisariat  sebagai  perpanjangan  tangan 
Pimpinan  Cabang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melaksanakan 
program-program  kerja  cabang.  Garis  kerja  yang  digunakan  adalah  garis 
instruksi

b. Hubungan  instruksi  secara  formal  keorganisasian  antara  Pimpinan  Cabang 
dengan Komisariat dapat terlaksana apabila dilaksanakan atau diketahui oleh 
Ketua Pimpinan Cabang dan Koordinator Komusariat.

3. HIRARKI KEPENGURUSAN KMHDI 
Hirarki Kepengurusan KMHDI adalah struktur organisasi dalam 1 (satu) tingkatan 

organisasi. Seperti halnya Hirarki Organisasi, gambar bagan dan diskripsinya relatif sama 
karena hirarki ini hanya detail yang menjelaskan masing-masing bagian. Adapun bagian-
bagian yang dimaksud adalah Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan 
Komisariat.



3.1.1 Pada Pimpinan Pusat / Presidium
3.1.1.1 Bagan Kepengurusan Pimpinan Pusat / Presidium

PIMPINAN PUSAT

DEPARTEMEN
NON

DEPARTEMEN

PRESIDIUM
KMHDI

PRESIDIUM
KMHDI SEKRETARIS

JENDERAL

SEKRETARIS
JENDERAL

WAKIL
BENDAHARA

WAKIL
SEKJEN

BENDAHARA
PRESIDIUM

BENDAHARA
PRESIDIUM

Gambar 4.2 – Bagan Kepengurusan Pimpinan Pusat

3.1.1.2 Diskripsi Bagan Kepengurusan Pimpinan Pusat / Presidium 
Adapun  diskripsi  dari  Bagan  Kepengurusan  pada  tingkat  Pimpinan  Pusat  / 

Presidium adalah:
1. Antara Presidium KMHDI, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Presidium

Karena merupakan pimpinan yang bersifat kolektif, maka hubungan yang dilakukan 
menggunakan Garis Koordinasi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan 
yang bersifat koordinatif. 

2. Antara Sekretaris Jenderal dengan Wakil Sekretaris Jenderal
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang 
terjadi  adalah  hubungan  yang  bersifat  Instruktif  dari  Sekretaris  Jenderal  kepada 
Wakil  Sekretaris  Jenderal.  Sehingga  Wakil  Sekretaris  Jenderal  akan 
bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal. 

3. Antara Bendahara Presidium dengan Wakil Bendahara Presidium 
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang 
terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif  dari Bendahara Presidium kepada 
Wakil  Bendahara  Presidium.  Sehingga  Wakil  Bendahara  Presidium  akan 
bertanggungjawab langsung kepada Bendahara Presidium.

4. Antara Sekretaris Jenderal dengan Departemen dan Non Departemen
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang 
terjadi  adalah  hubungan  yang  bersifat  Instruktif  dari  Sekretaris  Jenderal  kepada 
Ketua Departemen atau Ketua Non Departemen. Sehingga Ketua Departemen atau 
Ketua  Non  Departemen  akan  bertanggungjawab  langsung  kepada  Sekretaris 
Jenderal. 

5. Dan seterusnya megikuti Garis Instruksi dan Garis Koordianasi yang ada.

3.1.2 Pada Pimpinan Daerah
3.1.2.1 Bagan Kepengurusan Pimpinan Daerah
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Gambar 4.3 – Bagan Kepengurusan Pimpinan Daerah



3.1.2.2 Diskripsi Bagan Kepengurusan Pimpinan Daerah
Adapun diskripsi dari Bagan Kepengurusan pada tingkat Pimpinan Daerah adalah:

1. Antara Ketua dengan Sekretaris
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang 
terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Sekretaris. Sehingga 
Sekretaris akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.

2. Antara Ketua dengan Bendahara
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang 
terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Bendahara. Sehingga 
Bendahara akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua. 

3. Antara Sekretaris dengan Bendahara  
Hubungan  yang  dilakukan  menggunakan  Garis  Koordinasi,  sehingga  hubungan 
yang terjadi  adalah hubungan yang bersifat  Koordinatif  antara Sekretaris  dengan 
Bendahara. 

4. Antara Ketua dengan Biro-Biro
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang 
terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Biro. Sehingga Biro-
Biro akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.

5. Dan seterusnya megikuti Garis Instruksi dan Garis Koordianasi yang ada.

3.1.3 Pada Pimpinan Cabang
3.1.3.1 Bagan Kepengurusan Pimpinan Cabang
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UMUM

BENDAHARA
UMUM

WAKIL
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WAKIL
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NON BIDANGBIDANG-BIDANG

PIMPINAN CABANG
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Gambar 4.4 – Bagan Kepengurusan Pimpinan Cabang

3.1.3.2 Diskripsi Bagan Kepengurusan Pimpinan Cabang
Adapun diskripsi dari Bagan Kepengurusan pada tingkat Pimpinan Cabang adalah:

1. Antara Ketua dengan Sekretaris
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang 
terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Sekretaris. Sehingga 
Sekretaris akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.

2. Antara Ketua dengan Bendahara
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang 
terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Bendahara. Sehingga 
Bendahara akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua. 

3. Antara Sekretaris dengan Bendahara  
Hubungan  yang  dilakukan  menggunakan  Garis  Koordinasi,  sehingga  hubungan 
yang terjadi  adalah hubungan yang bersifat  Koordinatif  antara Sekretaris  dengan 
Bendahara. 

4. Antara Ketua dengan Bidang dan Koordinator Komisariat
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang 
terjadi  adalah  hubungan  yang  bersifat  Instruktif  dari  Ketua  ke  Bidang.  Sehingga 
Bidang-Bidang akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.

5. Dan seterusnya megikuti Garis Instruksi dan Garis Koordianasi yang ada.



3.1.4 Bagan Hirarki Kepengurusan Komisariat
3.1.4.1 Bagan Kepengurusan Komisariat KMHDI
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Gambar 4.5 – Bagan Kepengurusan Komisariat

3.1.4.2 Diskripsi Bagan Kepengurusan Komisariat KMHDI
 Adapun diskripsi dari Bagan Kepengurusan pada tingkat Komisariat adalah:

1. Antara Koordinator dengan Wakil Koordinator 
Hubungan  yang  dilakukan  menggunakan  Garis  Koordinasi,  sehingga  hubungan 
yang terjadi  adalah hubungan yang bersifat  Koordinatif  antara Sekretaris  dengan 
Bendahara. 

2. Koordinator Komisariat bertanggungjawab langsung kepada Ketua Cabang KMHDI 
dan  dapat  diwakili  oleh  Wakil  Koordinator  jika  Koordinator  berhalangan  tetap 
ataupun tidak tetap. 

3. Dan seterusnya megikuti Garis Instruksi dan Garis Koordianasi yang ada.



BAB V

KEPENGURUSAN KMHDI

5.1 DASAR PEMIKIRAN
Kepengurusan KMHDI dimasing-masing tingkatan Organisasi merupakan sebuah 

perangkat  personalia  organisasi  yang  mempunyai  tugas  untuk  menjalankan  Program 
Kerja  yang  telah  ditetapkan  melalui  mekanisme  organisasi.  Didalam  menjalankan 
aktivitasnya kepengurusan, pengurus diberikan  kewenangan yang sesuai dengan kriteria 
dan bidang tugas masing-masing.

5.2 KEPENGURUSAN PIMPINAN PUSAT/PRESIDIUM KMHDI
5.2.1 Kriteria

Yang dapat menjadi Pengurus Pimpinan Pusat/Presidium KMHDI adalah anggota 
yang  pernah  menjadi  Pengurus  Pimpinan  Daerah/Cabang,  telah  mengikuti  Kaderisasi 
Tahap II dan Diklat Kader Manajemen Organisasi Tingkat Nasional serta berprestasi.

5.2.2 Komposisi dan Personalia
1. Pengurus  Pimpinan  Pusat/Presidium  KMHDI  sekurang-kurangnya  terdiri  dari 

PRESIDIUM KMHDI, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
2. Masa jabatan Pengurus  Pimpinan  Pusat/Presidium KMHDI  adalah  3  (tiga)  tahun 

terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari kepengurusan demisioner.
3. Struktur  Kepengurusan  Inti  yang  ada  pada  PP  KMHDI  mendapatkan  komposisi 

minimal  sejumlah  7 (tujuh)  personalia  dengan  dilakukan  pembagian  berdasarkan 
fungsinya.

Komposisi dan Personalia tersebut adalah :
Presidium KMHDI : 5 (lima) orang
Sekretaris   Jenderal   : 1 (satu) orang
Bendahara  Presidium    : 1 (satu) orang

5.2.3 Wewenang dan Tanggung jawab
Pembagian  Tugas  dan  Wewenang  masing-masing  pengurus  dalam  struktur 

kepengurusan inti adalah :
1. Presidium KMHDI: Suatu badan organisasi dengan pimpinan kolektif yang memiliki 

tugas,  kewenangan,dan  tanggung  jawab  yang  sama  untuk  mewakili  organisasi 
dalam berbagai komunikasi dan interaksi ektern keumatan.

2. Sekretaris   Jenderal:  Personalia  dari  Presidium  yang  memiliki  tugas, 
kewenangan dan tanggung jawab untuk urusan intern organisasi.

3. Bendahara  Presidium:Personalia  dari  Presidium  yang  memiliki  tugas, 
kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk  mengurus  dan  mengatur  administrasi 
keuangan Organisasi.

5.2.4 Pembentukan Departemen
Berdasarkan  Anggaran  Rumah  Tangga  KMHDI  maka  dianggap  perlu  dibentuk 

Departemen yang akan menjalankan  GBHO sesuai  dengan  tujuan dan titik  berat  dari 
program kerja.  Untuk itulah dibentuk Departemen-departemen yang diperlukan dengan 
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Departemen Organisasi: Melakukan upaya pemekaran di wilayah yang belum ada 

KMHDI dan melakukan pembinaan organisasi.
2. Departemen Pendidikan dan Kaderisasi: Melakukan upaya menumbuhkembangkan 

dan  pembinaan  kader  melalui  sistem  dan  metode  kaderisasi  di  semua  jenjang 
organisasi.

3. Departemen Penelitian  dan Pengembangan:  Melakukan kajian terhadap berbagai 
permasalahan dan juga terobosan untuk pengembangan eksistensi organisasi.

4. Departemen Pengabdian Masyarakat:  Melakukan upaya komunikasi  dan interaksi 
dengan berbagai elemen keumatan.

5. Departemen Dana  Usaha:  Melakukan  upaya  penggalian  dana  organisasi  melalui 
usaha-usaha swadaya organisasi dan melalui donatur yang tidak mengikat.



5.3 KEPENGURUSAN PIMPINAN DAERAH KMHDI
5.3 Kriteria

Yang  dapat  menjadi  Pengurus  Pimpinan  Daerah  adalah  anggota  yang  pernah 
menjadi Pengurus Pimpinan Cabang, telah mengikuti Kaderisasi Tahap I dan Diklat Kader 
Manajemen Organisasi Tingkat Daerah serta berprestasi

5.4 Komposisi dan Personalia
1. Pengurus  Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 

Bendahara, yang disebut dengan Kepengurusan Inti.
2. Masa  jabatan  Pengurus  PD  KMHDI  adalah  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak 

pelantikan/serah terima jabatan dari kepengurusan demisioner.
Struktur  Kepengurusan Inti  yang ada pada PD KMHDI mendapatkan komposisi 

minimal sejumlah 3 (tiga) personalia dengan dilakukan pembagian berdasarkan fungsinya. 
Komposisi dan Personalia tersebut adalah :
Ketua PD KMHDI : 1 (satu) orang
Sekretaris      : maksimal 2 (dua) orang
Bendahara      : maksimal 2 (dua) orang

5.5 Wewenang dan Tanggung jawab
Pembagian  Tugas  dan  Wewenang  masing-masing  pengurus  dalam  struktur 

kepengurusan inti adalah :
1. Ketua PD KMHDI : Personalia dari PD KMHDI yang memiliki kewenangan, tugas, 

dan  tanggung  jawab  atas  seluruh  kegiatan  Organisasi  di  tingkat  daerah  dengan 
membangun suasana kerja yang kondusif guna mencapai visi dan misi Organisasi.

2. Sekretaris  PD  KMHDI  :  Personalia  dari  PD  KMHDI  yang  memiliki  tugas, 
kewenangan  dan tanggung  jawab  untuk  urusan Administrasi  dan mewakili  tugas 
Ketua, bila Ketua berhalangan tidak tetap di tingkat daerah.

3. Bendahara  PD  KMHDI  :   Personalia  dari  PD  KMHDI  yang  memiliki  tugas, 
kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengatur administrasi dan 
manajemen keuangan Organisasi.

5.6 Pembentukan Biro
Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga KMHDI maka dianggap perlu dibentuk Biro 

yang akan menjalankan GBPK sesuai dengan tujuan dan titik berat dari program kerja. 
Untuk itulah  dibentuk  Biro-biro yang dianggap  perlu  (sesuai  dengan kondisi/kebutuhan 
masing-masing daerah) sebagai berikut :

1.1.1.1.1.1 Biro Organisasi :
a. Memperbaiki kemampuan berorganisasi kader-kader KMHDI. 
b. Memperbaiki sistem dan hubungan kerja Organisasi di tingkat PC dan PD.
c. Mengupayakan terbentuknya cabang-cabang KMHDI
d. Memberikan  penerangan  mengenai  KMHDI  baik  ke  dalam  maupun  keluar 

Organisasi
e. Membantu tugas Ketua dalam hubungan kelembagaan untuk intern dan ektern 

non keumatan
1.1.1.1.1.2 Biro Kaderisasi :
a. Menyelenggarakan Kaderisasi Tahap II
b. Menyusun  pola/konsep  pendidikan  bagi  kader/anggota  di  bidang  non 

keagamaan
c. Membuat pola/konsep dalam rangka meningkatkan peran serta kader di masa 

kini dan mendatang
d. Biro Penelitian dan Pengembangan
e. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan secara kontinyu dalam rangka 

peningkatan prasarana dan sarana Organisasi
f. Melakukan kajian-kajian untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi Organisasi di 

dalam menjalankan program kerja
g. Melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  situasi  dan  kondisi  di  luar  lembaga 

KMHDI
1.1.1.1.1.3 Biro Umum
a. Membantu  tugas  Ketua  dalam  hubungan  kelembagaan  untuk  Intern  dan 

Ektern keumatan
b. Merencanakan dan melakukan penggalian dana melalui usaha-usaha aktif.



 KEPENGURUSAN PIMPINAN CABANG KMHDI
Kriteria

Yang  dapat  menjadi  Pengurus  Pimpinan  Cabang  adalah  anggota  yang   telah 
mencapai  usia  keanggotaan  satu  tahun,  aktif  berkegiatan  di  tingkat  cabang,  telah 
mengikuti  MPAB  dan  Diklat  Kader  Manajemen  Organisasi  Tingkat  Cabang  dan 
berprestasi.

Komposisi dan Personalia
1. Pengurus Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 

Bendahara.
2. Masa  jabatan  Pengurus  PC  KMHDI  adalah  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak 

pelantikan/serah terima jabatan dari kepengurusan demisioner.
Struktur  Kepengurusan  Inti  yang  ada  pada  PC  KMHDI  mendapatkan  komposisi 

minimal sejumlah 3 (tiga) personalia dengan dilakukan pembagian berdasarkan fungsinya. 
Pembagian wewenang berdasarkan fungsi tersebut adalah :

Ketua PC KMHDI : 1 (satu) orang
Sekretaris      : maksimal 2 (dua) orang
Bendahara      : maksimal 2 (dua) orang

Wewenang dan Tanggung jawab
Pembagian  Tugas  dan  Wewenang  masing-masing  pengurus  dalam  struktur 

kepengurusan inti adalah :
1. Ketua PC KMHDI : Personalia dari PC KMHDI yang memiliki kewenangan, 

tugas,  dan  tanggung  jawab  atas  seluruh  kegiatan  Organisasi  di  tingkat 
Cabang dengan membangun suasana kerja yang kondusif guna mencapai 
visi dan misi Organisasi.

2. Sekretaris  PC KMHDI  :  Personalia  dari  PC  KMHDI  yang  memiliki  tugas, 
kewenangan dan tanggung jawab untuk urusan Administrasi  dan mewakili 
tugas Ketua, bila Ketua berhalangan tidak tetap di tingkat Cabang.

3. Bendahara PC KMHDI :  Personalia dari PC KMHDI yang memiliki  tugas, 
kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk  mengurus  dan  mengatur 
administrasi dan manajemen keuangan Organisasi.

5.4.4 Pembentukan Bidang
Berdasarkan  Anggaran  Rumah  Tangga  KMHDI  maka  dianggap  perlu  dibentuk 

Bidang yang akan menjalankan GBPK sesuai dengan tujuan dan titik berat dari program 
kerja.  Untuk  itulah  dibentuk  Bidang-bidang  yang  dianggap  perlu  (sesuai  dengan 
kondisi/kebutuhan masing-masing Cabang) sebagai berikut :
1. Bidang Organisasi :

a. Memperbaiki  sistem  dan  hubungan  kerja  Organisasi  di  tingkat 
Kampus/Komisariat, dan intern KMHDI lainnya
b. Mengupayakan terbentuknya Komisariat KMHDI
c. Membantu  tugas Ketua dalam hubungan  kelembagaan  untuk intern dan 
ektern  non keumatan
d. Memberikan penerangan mengenai KMHDI baik ke dalam maupun keluar 
Organisasi

2. Bidang Kaderisasi :
a. Menyelenggarakan MPAB dan Kaderisasi Tahap I
b. Menyusun rencana dan melaksanakan pendidikan bagi  kader/anggota di 
bidang non keagamaan
c. Membuat  pola/konsep dalam rangka meningkatkan peran serta kader  di 
masa kini dan mendatang

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
a. Menyelenggarakan  penelitian  dan  pengembangan  secara  kontinyu 
dalam rangka peningkatan prasarana dan sarana Organisasi
b. Melakukan  kajian-kajian  untuk  mengetahui  efektifitas  dan  efisiensi 
Organisasi  di dalam menjalankan program kerja
c. Melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  situasi  dan  kondisi  di  luar 
lembaga KMHDI



4. Bidang Bina Dharma Agama :
a. Membantu tugas Ketua dalam hubungan kelembagaan untuk Intern dan 
Ektern keumatan
b. Menyusun rencana dan melaksanakan pendidikan bagi kader/anggota 
di bidang keagamaan

5. Bidang Dana dan Usaha :
-. Merencanakan dan melakukan penggalian dana melalui usaha-usaha aktif.

5.5 KEPENGURUSAN PIMPINAN KOMISARIAT KMHDI
5.5.1 Kriteria
Yang dapat  menjadi  Pengurus Komisariat  adalah anggota yang telah mengikuti 

MPAB dan berprestasi.

5.5.2 Komposisi dan Personalia
1. Pengurus Komisariat terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator , minimal 1 (satu)  orang 

Wakil Koordinator.
2. Masa jabatan Pengurus Komisariat  KMHDI adalah 1 (satu)  tahun terhitung sejak 

pelantikan/serah terima jabatan dari kepengurusan demisioner.

5.5.3 Wewenang dan Tanggung jawab
Pembagian  Tugas  dan  Wewenang  masing-masing  pengurus  dalam  struktur 

kepengurusan Komisariat KMHDI adalah :
1. Koordinator Komisariat KMHDI 

Adalah Personalia dari Komisariat KMHDI yang memiliki kewenangan, tugas, dan 
tanggung  jawab  atas  seluruh  kegiatan  Organisasi  dan  membantu  Pimpinan 
Cabang untuk mengkoordinir calon/anggota KMHDI di Komisariat. 

2. Wakil Koordinator Komisariat KMHDI 
Adalah Personalia dari Komisariat KMHDI yang memiliki tugas, kewenangan dan 
tanggung  jawab  untuk  urusan  Administrasi,  mewakili  tugas  Ketua  bila  Ketua 
berhalangan  tidak  tetap  di  tingkat  Komisariat,  dan  manajemen  keuangan 
Organisasi.



BAB VI

HUBUNGAN KELEMBAGAAN
6.1 DASAR PEMIKIRAN
Sebagai  sebuah  organisasi  yang  berada  ditengah-tengah  masyarakat,  adalah 

sebuah  keharusan  bagi  KMHDI  untuk  mempunyai  hubungan  kelembagaan  yang  luas 
dengan  berbagai  pihak.Tata  hubungan  ini  merupakan  urat  nadi  yang  memungkinkan 
KMHDI mengetahui apa yang terjadi dan secara aktif berperan sesuai jati dirinya untuk 
membangun diri, dan masyarakat, bangsa dan negara. Berbagai hubungan kelembagaan 
yang  terjalin  harus  ditempatkan  sesuai  dengan  indepedensi  KMHDI.  Sebagai  wujud 
kenetralan serta indepedensi,  maka KMHDI tidak berjalan dalam koridor politik  praktis, 
melainkan  menitikberatkan pada penyadaran  partisipasi  umat  dan masyarakat.  Secara 
umum bentuk hubungan kelembagaan akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu yang bersifat 
internal (keumatan) serta hubungan ekternal (non keumatan termasuk Pemerintah).

6.2 KMHDI DENGAN INDIVIDU
Hubungan  KMHDI  dengan  perseorangan/individu  merupakan  bentuk  dari 

hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai yang diutamakan adalah solidaritas sebagai warga 
negara demi kepentingan bersama yang saling menguntungkan.

6.3 KMHDI DENGAN ORGANISASI HINDU
Hubungan  ini  didasarkan  persamaan  kepentingan  keumatan  yang  dimiliki. 

Persamaan yang dimiliki  merupakan modal  yang utama dalam memberdayakan umat. 
Hubungan  kelembagaan  yang  dimiliki  antara  lain  dengan  Parisadha  Hindu  Dharma 
Indonesia  (PHDI),  PERADAH,PRAJANITI,  dsbnya.  Disamping  memiliki  hubungan 
lembaga  keumatan,  KMHDI  juga  harus  membina  hubungan  sosial  dengan  Asrama 
Mahasiswa Bali  yang tersebar  di  berbagai  propinsi.  Hubungan  lainnya  adalah dengan 
menjalin  hubungan  strategis  dengan  Unit  Kegiatan  Kerohanian  Hindu  diberbagai 
Universitas. Pada akhirnya semua hubungan Internal ini merupakan sebuah modal bagi 
KMHDI  untuk  bersama-sama  individu,  dan  lembaga  di  masyarakat  membangun 
mahasiswa/masyarakat Hindu yang berkualitas.

6.4 KMHDI DENGAN ORGANISASI NON HINDU
Dalam memperjuangkan aspirasi  umat berlandaskan kebangsaan,  KMHDI harus 

aktif membangun hubungan dengan organisasi massa dan juga Pemerintah. Organisasi 
massa yang dimaksudkan antara lain; Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia 
(PMKRI),  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),  Himpunan Mahasiswa  Islam 
(HMI),  Gerakan  Mahasiswa  Kristen  Indonesia  (GMKI),  serta  Gerakan   Mahasiswa 
Nasional  Indonesia  (GMNI).  Hubungan  ini  dilatarbelakangi  oleh  keinginan  yang  sama 
untuk  menciptakan  Keadilan,  Kebebasan,  dan  Solidaritas  di  dalam  kehidupan  plural 
bangsa.

6.5 KMHDI DENGAN PEMERINTAH
Dalam  hubungannya  dengan  Pemerintah,  KMHDI  menempatkan  diri  sebagai 

gerakan  moral,  yang  secara  aktif  menyumbangkan  pemikirannya  dalam  kerangka 
kebangsaan.

6.6 PEMBENTUKAN FORUM DAN HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI
6.6.1 Suatu Forum dapat diikuti atau dibentuk oleh KMHDI dengan syarat :

1. Memiliki Visi dan Misi yang tidak bertentangan dengan 
KMHDI.

2. Tema dan kegiatan dari Forum yang bersangkutan tidak 
membahayakan Organisasi dan personal KMHDI.

3. Kegiatan  dari  Forum  yang  dibentuk  tidak  melakukan 
politik praktis.

6.6.2 KMHDI dapat keluar dari suatu Forum, tanpa sebuah tekanan, apabila :
1. Visi  dan  Misi  pembentukan  Forum  sudah  menyimpang  dari 

kesepakatan semula.
2. Merugikan Organisasi dan pribadi anggota.



3. Membahayakan Organisasi dan pribadi anggota.



BAB VII

PERMUSYAWARATAN

7.1 DASAR PEMIKIRAN
Di  dalam  melaksanakan  fungsi  manajemen  organisasi  dibutuhkan  sebuah 

perencanaan  matang.  Proses  perencanaan  harus  dilakukan  dengan  memaksimalkan 
sumber daya yang ada untuk dapat menghasilkan sebuah keputusan yang nantinya dapat 
dilaksanakan. Permusyawaratan sebagai wadah pengambilan keputusan menjadi penting 
bagi KMHDI, sebagai langkah awal sebuah program kerja.

7.2 PERMUSYAWARATAN ORGANISASI TINGKAT NASIONAL
7.2.1 Mahasabha
1. Adalah forum pengambilan keputusan tertinggi secara nasional.
2. Dihadiri oleh anggota KMHDI dan peninjau.
3. Terdapat  kewenangan  untuk  Perencanaan/kebijakan  umum  Organisasi 

(planning),  Pengorganisasian  (organizing),  Penyusunan  personalia  kepengurusan 
(staffing), dan Evaluasi (evaluating).

7.2.2 Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
4. Tujuan  utama  pelaksanaan  Rakernas  adalah  untuk 

merinci  ,  mengkoordinasikan,  dan  menterjemahkan 
hasil-hasil  Mahasabha  ke  dalam  Program  Kerja 
PRESIDIUM.

5. Dihadiri oleh Pengurus PRESIDIUM  dan peninjau.
6. Terdapat  kewenangan  untuk  perencanaan  kerja 

PRESIDIUM  (planning),  dan  pengorganisasian  kerja 
(organizing).

7.2.3 Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
4. Tujuan  utama  pelaksanaan  Rakornas  adalah  untuk 

mengkoordinasikan (coordinating)  program kerja  dan kebijakan-
kebijakan  di  tingkat  pusat  (nasional)  khususnya,  dan  di 
daerah/cabang pada umumnya.

5. Dihadiri oleh Pengurus PRESIDIUM, Pimpinan Daerah, Pimpinan 
Cabang, dan peninjau.

6. Kewenangan yang ada, diluar Pengkoordinasian tergantung dari 
kebutuhan pada saat pelaksanaan.

7.2.4 Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)
1. Tujuan  utama pelaksanaan  Rapimnas adalah untuk  membicarakan 

kebijakan-kebijakan strategis organisasi.
2. Dihadiri oleh Kepengurusan Inti PRESIDIUM dan peninjau.
3. Kewenangan  yang  ada,  tergantung  dari  kebutuhan  pada  saat 

pelaksanaan.

7.3 PERMUSYAWARATAN ORGANISASI TINGKAT DAERAH
7.3.1 Lokasabha
1. Adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah.
2. Dihadiri oleh anggota KMHDI (Cabang / Daerah) dan peninjau..
3. Terdapat kewenangan untuk Perencanaan/kebijakan umum Organisasi  (planning), 

Pengorganisasian (organizing), Penyusunan personalia kepengurusan (staffing), dan 
Evaluasi (evaluating).

7.3.2 Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
1. Tujuan  utama  pelaksanaan  Rakerda  adalah  untuk  merinci  , 

mengkoordinasikan,  dan  menterjemahkan  hasil-hasil  Lokasabha  ke 
dalam Program Kerja Pimpinan Daerah.

2. Dihadiri oleh Pengurus Pimpinan Daerah   dan peninjau.



3. Terdapat  kewenangan  untuk  perencanaan  kerja  Pimpinan  Daerah 
(planning), dan pengorganisasian kerja (organizing).

7.3.3 Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)
1. Tujuan  utama  pelaksanaan  Rakorda  adalah  untuk 

mengkoordinasikan  (coordinating)  program  kerja  dan  kebijakan-
kebijakan di tingkat daerah  khususnya, dan cabang pada umumnya.

2. Dihadiri  oleh  Pengurus  Pimpinan  Daerah,  Pimpinan  Cabang,  dan 
peninjau.

3. Kewenangan  yang  ada,  diluar  Pengkoordinasian  tergantung  dari 
kebutuhan pada saat pelaksanaan.

7.3.4 Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda)
1. Tujuan utama pelaksanaan Rapimda adalah untuk membicarakan kebijakan-

kebijakan strategis organisasi.
2. Dihadiri oleh Kepengurusan Inti Pimpinan Daerah dan peninjau.
3. Kewenangan yang ada, tergantung dari kebutuhan pada saat pelaksanaan

7.4 PERMUSYAWARATAN ORGANISASI TINGKAT CABANG
7.4.2 Sabha
1. Adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Cabang.
2. Dihadiri oleh anggota KMHDI (Cabang) dan peninjau.
3. Terdapat kewenangan untuk Perencanaan/kebijakan umum Organisasi  (planning), 

Pengorganisasian (organizing), Penyusunan personalia kepengurusan (staffing), dan 
Evaluasi (evaluating).

7.4.3 Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
1. Tujuan  utama  pelaksanaan  Rakercab  adalah  untuk  merinci  , 

mengkoordinasikan,  dan  menterjemahkan  hasil-hasil  Sabha  ke  dalam 
Program Kerja Pimpinan Cabang.

2. Dihadiri oleh Pengurus Pimpinan Cabang dan peninjau.
3. Terdapat  kewenangan  untuk  perencanaan  kerja  Pimpinan  Cabang 

(planning), dan pengorganisasian kerja (organizing).

7.4.4 Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab)
1. Tujuan  utama  pelaksanaan  Rakorcab  adalah  untuk  mengkoordinasikan 

(coordinating)  program  kerja  dan  kebijakan-kebijakan  di  tingkat  cabang 
khususnya, dan Komisariat (jika ada).

2. Dihadiri oleh Pengurus Pimpinan Cabang, dan peninjau.
3. Kewenangan yang ada, diluar Pengkoordinasian tergantung dari kebutuhan 

pada saat pelaksanaan.

7.4.5 Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab)
1. Tujuan  utama  pelaksanaan  Rapimcab  adalah  untuk  membicarakan 

kebijakan-kebijakan strategis organisasi.
2. Dihadiri oleh Kepengurusan Inti Pimpinan Cabang dan peninjau.
3. Kewenangan yang ada, tergantung dari kebutuhan pada saat pelaksanaan.



BAB VIII

DISIPLIN ORGANISASI

8.1 DASAR PEMIKIRAN
Organisasi modern yang eksis, solid, dan independen membutuhkan keseragaman 

gerak  dalam  mengambil  sebuah  tindakan.  Disiplin  organisasi  memberikan  sebuah 
pemahaman  akan  hak  dan  tanggung  jawab  seorang  anggota  /pengurus  dalam 
aktivitasnya sehari-hari.

8.2 RANGKAP ANGGOTA
8.2.1 Pengertian

1. Yang  dimaksud  dengan  rangkap  anggota  adalah  bila  seorang  anggota 
KMHDI juga menjadi anggota organisasi lain diluar KMHDI dalam waktu yang 
bersamaan.

2. Organisasi  yang  dapat  dirangkap  adalah  Organisasi  sosial 
kemasyarakatan/instansi/lembaga yang mempunyai  identitas,  asas,  tujuan, 
dan usaha yang tidak bertentangan dengan jati diri KMHDI.

8.2.2 Sanksi Pelanggaran terhadap Rangkap Anggota
1. Pelanggaran terhadap aturan rangkap anggota diatas diberikan peringatan 

yang  berisi  saran agar  yang  bersangkutan  memilih  salah  satu  organisasi 
yang dikehendaki.

2. Apabila  yang  bersangkutan  tidak  mengindahkan  peringatan  (maks.3  kali) 
maka kepadanya dapat dikenakan sanksi, yaitu tuduhan pelanggran AD/ART 
dan selanjutnya dapat diskors/dipecat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Anggota KMHDI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan 
untuk  mengadakan  pembelaan  diri  dalam  forum  yang  diatur  secara 
tersendiri.

4. Instansi  yang  berwenang  mengeluarkan  surat  keputusan 
skorsing/pemecatan adalah  Pimpinan  tertinggi  dimana anggota  KMHDI itu 
terdaftar.

8.3 RANGKAP JABATAN
8.3.1 Pengertian

1. Yang  dimaksud  rangkap  jabatan  adalah  anggota  KMHDI  yang  sedang 
menduduki  suatu  jabatan  struktural  di  kepengurusan  KMHDI,  dan  dalam 
waktu  yang  bersamaan  juga  menduduki  jabatan  struktural  kepengurusan 
pada organisasi lain.

2. Jabatan  yang  dimaksud  dalam  poin  (a)  diatas  adalah  jabatan  struktural, 
bukan jabatan fungsional.

3. Jabatan  struktural  adalah  jabatan  yang  bersifat  hierarki,  seperti:Pengurus 
Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dsb.

4. Jabatan  fungsional  adalah  jabatan  tanpa  hierarki  vertical,  seperti  jabatan 
profesi,  jabatan  yang  diperoleh  secara  otomatis  karena  memiliki  jabatan 
(posisi) tertentu,dsb.

5. Pengurus  yang  menjadi  pengurus  inti  (Ketua,Sekretaris,dan  Bendahara) 
dalam salah satu tingkatan organisasi KMHDI tidak boleh menjabat sebagai 
pengurus inti dalam organisasi lain ataupun dalam tingkatan organisasi yang 
berbeda di KMHDI.

8.3.2 Sanksi Pelanggaran terhadap Rangkap Jabatan
1. Anggota KMHDI yang melanggar ketentuan rangkap jabatan, diberikan peringatan 

dan saran agar yang bersangkutan memilih salah satu jabatan yang dikehendaki.
2. Apabila  yang  bersangkutan  tidak  mengindahkan  peringatan  (maks.3  kali)  maka 

kepadanya  dapat  dikenakan  sanksi,  yaitu  tuduhan  pelanggran  AD/ART  dan 
selanjutnya dapat diskors/dipecat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Anggota KMHDI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk 
mengadakan pembelaan diri dalam forum yang diatur secara tersendiri.



4. Instansi  yang  berwenang  mengeluarkan  surat  keputusan  skorsing/pemecatan 
adalah  Pimpinan  tertinggi  dalm  setiap  tingkatan  organisasi,  seperti  PRESIDIUM 
KMHDI/SEKJEN, Ketua PD KMHDI, dan Ketua PC KMHDI.

8.4 KEDUDUKAN  ANGGOTA/PENGURUS  AKIBAT 
SKORSING/PEMECATAN

1. Anggota  yang  terkena  sanksi  skorsing/pemecatan  harus  ditinjau  dahulu 
kedudukannya dalam kepengurusan KMHDI.

2. Peninjauan terhadap kedudukan di dalam kepengurusan dilakukan oleh Tingkatan 
Organisasi  (PD/PC) dimana yang bersangkutan ditetapkan oleh Surat  Keputusan 
Rakornas, apabila yang bersangkutan menjadi Pengurus PRESIDIUM. 

3. Pengurus  yang  dikenakan  skorsing/pemecatan  diberikan  kesempatan  untuk 
mengadakan pembelaan diri.

8.5 SKORSING DAN PEMECATAN
8.5.1 Ketentuan skors atau pemecatan Anggota/Pengurus

1. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh Organisasi.

2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Organisasi.
3. Anggota/Pengurus yang diskors/dipecat, dapat melakukan pembelaan dalam 

forum yang ditunjuk untuk itu.

8.5.2 Tata cara skorsing/Pemecatan.
1. Tuntutan  skorsing/pemecatan  Anggota/Pengurus  dapat  dilakukan  oleh 

Pengurus Pimpinan Daerah atau Pengurus Pimpinan Cabang.
2. Skorsing/pemecatan dapat dilakukan oleh Presidium KMHDI atau Pimpinan 

Cabang.
3. Skorsing/pemecatan dapat dilakukan dengan satu peringatan terlebih dahulu.
4. Dalam  hal-hal  luar  biasa,  skorsing/pemecatan  dapat  dilakukan  tanpa 

peringatan terlebih dahulu.
5. Skorsing/pemecatan  Pengurus,  terlebih  dahulu  dilakukan  pencabutan 

jabatan sebagai Pengurus oleh tingkatan organisasi yang berwenang.

8.6 PEMBELAAN DIRI 
1. Ketentuan Umum

a. Anggota/Pengurus yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan 
membela diri dalam Rapat/Pertemuan yang ditentukan Pengurus.

b. Apabila  yang  bersangkutan  tidak  menerima  keputusan  Rapat/Pertemuan 
diatas, maka dapat mengajukan /meminta banding dalam Sabha/Lokasabha/Mahasabha 
sebagai pembelaan akhir.
2. Komisi Khusus Pembelaan Diri

a. Adalah  Komisi  Khusus  untuk  pembelaan  diri  yang  dibuat  berdasarkan 
pengaduan penolakan/ketidaksetujuan atas skorsing/pemecatan.

b. Komisi ini merupakan hak yang bersangkutan dan bersifat internal Organisasi.
c. Komisi  ini  diselenggarakan  oleh  Pengurus  Pimpinan  Daerah  dibantu  oleh 

Pengurus  Pimpinan  Cabang  atau Presidium KMHDI  dibantu  oleh Pengurus 
Pimpinan Daerah dan Pengurus Pimpinan Cabang.

d. Syarat terbentuknya Komisi Khusus
- Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan 

kepada Pimpinan organisasi dimana yang bersangkutan terdaftar.
- Surat  permintaan/pengaduan,  paling  lambat  diterima  dua  minggu 

sebelum Rapat/Pertemuan.
- Untuk tingkat Cabang; Komisi Khusus dihadiri oleh Pengurus Pimpinan 

Cabang , Anggota/Pengurus yang mengadu dan Undangan (Saksi).
- Untuk tingkat Daerah; Komisi Khusus dihadiri  oleh Pengurus Pimpinan 

Daerah, Pengurus Pimpinan Cabang, Anggota/Pengurus yang mengadu 
dan Undangan (Saksi).

- Untuk tingkat Nasional; Komisi Khusus dihadiri oleh Pengurus Presidium 
KMHDI,  Pengurus  Pimpinan  Daerah,  Pengurus  Pimpinan  Cabang, 
Anggota/Pengurus yang mengadu dan Undangan (Saksi).



- Dipimpin  oleh  salah  seorang Presidium Sidang  Rapat/Pertemuan dan 
dibantu oleh seorang Sekretaris.

e. Tugas Pimpinan Komisi Khusus
- Mengambil sumpah seluruh peserta/saksi hidup.
- Mendengarkan  keterangan-keterangan  dari  semua  unsur  yang  hadir 

dalam Komisi Khusus.
- Mengambil  keputusan  secara  adil  dan  jujur  tanpa  dipengaruhi  oleh 

siapapun, dengan berpegang kepada AD/ART, Pedoman organisasi dan 
peraturan lainnya, dan tanggung jawab kepada Tuhan.

f. Keputusan
- Keputusan  Komisi  Khusus  disyahkan  oleh  Rapat/Pertemuan  dengan 

persetujuan paling sedikit ½ + 1 dari peserta yang hadir.
- Apabila  Keputusan  Komisi  Khusus  tidak  tercapai,  maka  persoalan 

dibawa  ke  tingkat  diatasnya  Lokasabha/Mahasabha  dengan  disertai 
rekomendasi Pengurus Pimpinan Cabang/ Pengurus Pimpinan Daerah.

g. Penutup  
Seluruh  prosedur  ini,  baru  dilakukan  apabila  ternyata  penyelesaian  secara 
berdialog/musyawarah  dengan  semangat  membangun  Hindu  tidak  dapat 
menghasilkan keputusan terbaik.



 BAB IX

KEPROTOKOLAN KMHDI

9.1 DASAR PEMIKIRAN
Keprotokolan  KMHDI  merupakan  segala  aktivitas  yang  berhubungan  dengan 

kelancaran  kegiatan  penyelenggaraan  (Upacara)  KMHDI.  Oleh  karena  itu  memegang 
peranan  penting  bagi  kelangsungan  suatu  Upacara.  Demi  tertib  dan  teraturnya  serta 
keseragaman  Upacara  oleh  setiap  tingkatan  atau  pengurus  KMHDI,maka  Pedoman 
Keprotokolan ini diberikan sebagai bagian integral dari tugas bidang Kesekretariatan.

Agar  sasaran  suatu  aktivitas  dapat  dicapai  secara  optimal,  diperlukan 
penanggungjawab  dan  pembagian  tugas  didalam  penyelenggaraannya.  Apabila 
penyelenggaraan  suatu  aktivitas  tanpa  adanya  panitia  penyelenggara  (Organizing 
Committee),  maka pengelolaan penataan dan penyelenggaraannya langsung berada di 
bawah koordinasi  staf  Kesekretariatan.  Namun kesemuanya itu,  masih lagi  dibutuhkan 
pelengkap penyelenggara seperti pembawa acara. penerima tamu, pengatur kelengkapan, 
konsumsi, kesenian dan segala hal yang berhubungan dengan kelancaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu upacara:
1. Tempat / gedung (layout,pengaturan kursi, dekorasi)
2. Tamu / undangan (disediakan tempat khusus,selain buat pengurus / anggota KMHDI
3. Jenis acara
4. Pengatur acara
5. Susunan acara

9.2 UNSUR-UNSUR PROTOKOL UPACARA 
Di  dalam protokol  upacara terdapat  3 (tiga)  unsur  penting yang harus dipenuhi 

yaitu:
1. Tata cara, di dalam setiap upacara KMHDI harus selalu diupayakan untuk 

dilaksanakan  dengan  hikmat  dan  agung.  Segala  perbuatan  atau  tindakan  yang 
dilakukan selalu berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Aturan tersebut berupa 
urutan  atau  tata  cara  yang  telah  tetap  dan  harus  diikuti  oleh  seluruh  peserta 
upacara.

2. Tata  krama,  salah  satu  bagian  protokol  yang  amat  penting  adalah  tata 
krama yang berarti  penggunaan kata dan perlakuan yang paling baik dan paling 
tepat berdasarkan tinggi rendahnya situasi dan kondisi.

3. Aturan-aturan tertentu, dalam menyelenggarakan suatu upacara kita selalu 
duhadapkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan (fixed), yang harus diikuti dan 
dilaksanakan dengan seksama.

9.3 SYARAT-SYARAT BAGI PETUGAS PROTOKOL
1. Secara teknis, setiap petugas harus menekuni bidang tugas masing-masing 

dan dituntut pula untuk memperhatikan kepentingan bidang lainnya.
2. Bisa mewujudkan dirinya sebagai aparat pengelola yang efektif dalam iklim 

yang  kompak,  tertib  dan  berwibawa  dalam  suatu  kondisi  yang  berazaskan 
kekeluargaan guna menjamin tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas / acara.

3. Protokol perlu menguasai segala permasalahan, tetapi tidak berarti harus 
melaksanakan sendiri.

4. Mampu  memahami  pentingnya  dekorasi,  kebersihan,  keindahan, 
keamanan, ketertiban, dan lain-lain.

5. Memahami tentang prinsip-prinsip manajemen yang baik.
6. Mampu berpenampilan yang baik.
7. Mampu berkomunikasi dengan baik.

9.4 PEDOMAN UMUM TATA TEMPAT DAN TATA URUTAN
9.4.1 Aturan Dasar Tata Tempat

1. Orang  yang  berhak  mendapatkan  tata  urutan  yang 
pertama/  paling  tinggi  adalah  mereka  yang  mempunyai 
urutan paling depan, paling mendahului.

2. Jika  mereka  berjajar,  maka  mereka  yang  berada  di 
sebelah  kanan  dari  orang  yang  mendapat  urutan  tata 



tempat  paling  utama,  dianggap  lebih  tinggi/mendahului 
orang yang duduk di sebelah kirinya.

3. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang 
menghadap  pintu  keluar  dan  tempat  terakhir  adalah 
tempat yang paling dekat pintu keluar.

9.4.2 Aturan Umum Tata Tempat
Dalam pengaturan tata tempat suatu deretan, yaitu apabila orang duduk berjajar 

pada garis yang sama, maka tempat yang paling utama adalah tempat sebelah kanan luar 
atau tempat yang paling tengah.

1. Bila dua orang, yang kanan adalah yang pertama (2,1)
2. Bila ada tiga orang,yang tengah adalah yang pertama 

(3,2,1)
3. Bila ada empat orang, maka urutannya adalah sebagai 

berikut (4,2,1,3)
4. Bila  ada lima orang,  maka urutannya sebagai  berijut 

(5,3,1,2,4)
5. Pada  umumnya  urutan  tata  tempat  diatur  menurut 

pedoman di bawah ini:
6. Yang harus ditetapkan terlabih dahulu adalah tempat 

yang  tertinggi  (pertama),  tempat  ini  tergantung  pada 
ruangan  dan/atau  meja.  Tempat  berikutnya  diatur 
secara  berurutan  berdasarkan  jarak  tempat  tersebut 
terhadap tempat yang pertama, yaitu biasanya tempat 
sebelah  kanan  dari  tempat  pertama  dianggap  lebih 
tinggi daripada tempat sebelah kirinya.

9.4.3 Tata Urutan Naik Kendaraan
Bagi  sesorang  yang  mendapat  tata  urutan  paling  utama,  apabila  naik/  turun 

kendaraan:
1. Kapal terbang, naik paling akhir, turun paling awal
2. Kapal laut, naik paling akhir, turun paling awal
3. Mobil/kereta api

a. Pada prinsipnya pada waktu naik turun kendaraan (mobil/kereta   api) orang 
yang paling dihormati adalah mereka yang paling dahulu.

b. Letak kendaraan  agar  diatur  sedemikian  rupa,  sehingga  orang yang paling 
dihormati dapat turun terlebih dahulu, letak kendaraan pada waktu berangkat 
diharapkan ke kanan agar orang yang paling dihormati naik terlebih dahulu, 
diikuti oleh orang kedua dan duduk disebelah kirinya.

c. Sewaktu  tiba  ditempat  tujuan,  agar  kendaraan  diatur  sedemikian  rupa 
sehingga pintu sebelah kanan kendaraan tersebut menghadap pintu gedung 
yang dituju dan orang yang paling dihormati turun terlebih dahulu.

d. Jika tempat duduk dibelakang dalam mobil dirancang untuk tiga orang, maka 
orang yang terhormat duduk paling kanan, sedang orang yang kedua duduk 
sebelah kiri dan orang ketiga duduk di tengah.

9.4.4 Tata Urutan Kedatangan dan Pulang
Pedoman umum yang berlaku adalah, bahwa dalam peristiwa resmi orang yang 

paling dihormati selalu datang paling akhir dan apabila pulang atau meninggalkan ruangan 
adalah yang paling awal.

9.4.5 Jajar Kehormatan
1. Orang  yang  paling  dihormati,  harus  datang  dari  arah 

sebelah kanan dari pejabat yang menyambut
2. Apabila  orang  yang  paling  dihormati  adalah  yang 

menyambut  tamu,  maka  tamu  akan  datang  dari  arah 
sebelah kirinya.

3. Tata urutan dalam jajar  kehormatan untuk penerimaan 
yaitu orang paling utama adalah yang menjabat tangan / 
menyambut pertama kali dan seterusnya sesuai dengan 
urutannya.



4. Tata urutan dalam jajar kehormatan untuk penglepasan 
yaitu  orang  yang  paling  utama adalah  yang  menjabat 
tangan/melepas paling akhir.



9.4.6 Contoh-Contoh Pengaturan Tata Tempat
Berdiri
1. Pada  waktu  orang  yang  dihormati/Pimpinan  menerima  surat-surat/hasil-hasil 

upacara :
5
3 *

1 ............ *
2
4

2. Pada waktu orang yang dihormati/Pimpinan melantik Pimpinan dibawahnya:
1 ............ *

2
3
4
5

3. Pada waktu Pimpinan menyambut tamu dengan berjabat tangan dalam upacara:
1, 2, 3, 4, 5

4. Pada waktu Pimpinan mengadakan penerimaan lain, jika tidak dengan jabat tangan:
4, 2, 1, 3, 5, 

5. Tata tempat penyambutan:

6. Tata tempat pelepasan: 

7. Duduk
Duduk dalam rapat/konperensi dengan meja:

6     4    2    1    3    5    7

1 Yang memimpin menurut jabatan
2 - 7

b. Berhadapan dengan Pimpinan/Pengurus/Mimbar:

-. Terbagi dalam golongan:

PIMPINAN



         dst  5     3     1     2     4       dst

-. Tidak terbagi dalam golongan:

PIMPINAN

       dst  4  3  2  1         1  2   3  4  dst
       dst  4  3  2  1         1  2   3  4  dst

c. Duduk menghadap meja makan:
         7         3         1         5           9

PIMPINAN

        10        6         2         4           8

9.5 PELANTIKAN
Yang dimaksud dengan pelantikan adalah upacara resmi pengangkatan pimpinan, 

baik  Pimpinan  Cabang,  Pimpinan  Daerah,  Pimpinan  Pusat  KMHDI  untuk  memangku 
jabatan  tertentu  oleh  pejabat  yang  berwenang  dengan  cara  mengangkat  ikrar  Asta 
Prasetya Brahmacarya.

9.5.1 Pelantikan Pengurus KMHDI Hasil Musyawarah
Musyawarah dalam hal ini adalah apa yang dimaksudkan di dalam AD/ART yaitu: 

Mahasabha, Lokasabha, Sabha dan Sabha Khusus.

Kelengkapan Pelantikan:
1. Bendera Merah Putih
2. Bendera KMHDI
3. JAS KMHDI atau PIN KMHDI

Susunan Acara:
1. Persiapan (oleh panitia):

a. Petugas pembawa kedua bendera, menempati tempat yang telah ditentukan. 
Posisi bendera merah putih ada disebelah kanan bendera KMHDI.

b. Semua pengurus terpilih menempati tempat yang telah ditentukan. 
2. Pelantikan (oleh pimpinan yang berwenang):

b. Pembacaan SK KMHDI oleh pimpinan yang berwenang, dalam hal ini adalah 
pimpinan KMHDI diatasnya.

c. Pemakaian JAS KMHDI atau penyematan PIN KMHDI  oleh pimpinan yang 
berwenang sebagai simbol telah resminya pengurus terpilih menjadi pengurus 
yang telah siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pemakaian Jas 
atau  Pin  ini  dapat  dilakukan  secara  simbolik  pula  kepada  Ketua  KMHDI 
terpilih.

d. Penghormatan kepada Negara  RI  dan KMHDI  serta menunjukan  komitmen 
pengabdian kepada kedua lembaga ini yang dilakukan  dengan cara simbolik 
mencium  bendera  Merah  Putih  dan  bendera  KMHDI.  Penciuman  bendera 
dilakukan  secara  bergilir  oleh  pengurus  terpilih  dimulai  dari  Ketua.  Dalam 
prakteknya,  pada saat  penciuman bendera,  dapat  diiringi  lagu kebangsaan, 
lagu religius atau Mars KMHDI.

e. Pengurus kembali ke barisan / tempat semula.
f. Upacara  pelantikan  selesai,  selanjutnya  panitia  pelantikan  mempersilahkan 

pengurus terpilih untuk kembali ketempatnya masing-masing.
g. Petugas  pembawa  bendera  telah  menyelesaikan  tugasnya,  selanjutnya 

diperkenankan untuk meninggalkan tempat upacara.

9.5.2 Pelantikan Pengurus Antar Waktu
Pengurus antar waktu yang dimaksud disini adalah pengurus yang diangkat pada 

masa kepengurusan dalam satu periode yang sedang berjalan. Pengangkatan pengurus 
bisa disebabkan 2 hal yaitu: resufle dan restrukturisasi. 



1. Resufle pengurus: pergantian pengurus yang terjadi akibat tidak berfungsinya satu 
atau lebih personalia pengurus dalam satu periode kepengurusan. 

2. Restrukturisasi  pengurus:  pergantian  pengurus  yang  terjadi  akibat  tidak 
berfungsinya struktur dan satu atau lebih personalia pengurus dalam satu periode 
kepengurusan. Kedua hal ini sebaiknya dibicarakan dulu melalui mekanisme Rapim 
(Rapat Pimpinan). 

Kelengkapan Pelantikan:
1. Bendera Merah Putih
2. Bendera KMHDI
3. JAS KMHDI / PIN KMHDI

Urutan Acara Pelantikan:
1. Persiapan (oleh panitia) :

a. Petugas pembawa kedua bendera, menempati tempat yang telah ditentukan. 
Posisi bendera merah putih ada disebelah kanan bendera KMHDI.

b. Semua pengurus terpilih menempati tempat yang telah ditentukan. 
2. Pelantikan (oleh pimpinan yang berwenang):

a. Pembacaan SK KMHDI oleh pimpinan yang berwenang yang dalam hal ini 
cukup oleh Ketua KMHDI dimana terjadinya pergantian antar waktu tersebut. 

b. Penyematan  JAS  KMHDI  /  PIN  KMHDI  sebagai  simbol  telah  resminya 
pengurus antar waktu diangkat menjadi pengurus dan telah siap menjalankan 
tugas  serta  tanggung  jawabnya.  Penyematan  Jas  atau  Pin  ini  dapat  juga 
dilakukan secara simbolik  kepada pengurus antar waktu KMHDI yang akan 
diangkat.

c. Penghormatan kepada Negara  RI  dan KMHDI  guna menunjukan  komitmen 
pengabdian kepada kedua lembaga ini yang dilakukan  dengan cara simbolik 
mencium  bendera  Merah  Putih  dan  bendera  KMHDI.  Penciuman  bendera 
dilakukan secara bergilir  jika  terdapat  lebih  dari  satu pengurus antar  waktu 
yang akan dilantik.

d. Pengurus antar waktu kembali ke barisan / tempat semula.
e. Upacara  pelantikan  selesai,  selanjutnya  panitia  pelantikan  mempersilahkan 

pengurus antar waktu terpilih untuk kembali ketempatnya masing-masing. 
f. Petugas  pembawa  bendera  telah  menyelesaikan  tugasnya,  selanjutnya 

diperkenankan untuk meninggalkan tempat upacara.

9.5.3 Acara Pelantikan Anggota dalam MPAB
Acara Pelantikan Anggota KMHDI dilakukan 1 (satu) kali untuk satu calon anggota 

dan  merupakan  tahapan  terakhir  sebelum  menjadi  anggota  KMHDI.  Seperti  telah 
diketahui, dalam MPAB terdapat 3 (tiga) tahap utama (Hasil Rakornas III KMHDI), yaitu: 
Pendaftaran, Pengenalan dan Pelantikan. Setelah calon anggota KMHDI mendaftar dan 
mengikuti  acara pengenalan,  maka berikutnya adalah pelantikan anggota KMHDI yang 
meliputi hal-hal sebagai berikut:

Kelengkapan Pelantikan:
1. Bendera Merah Putih
2. Bendera KMHDI
3. Teks Asta Prasetya Brahmacarya
4. Kartu Anggota / PIN KMHDI

Susunan Acara:
1. Persiapan (oleh panitia) :

a. Petugas pembawa kedua bendera, menempati tempat yang telah ditentukan. 
Posisi bendera merah putih ada disebelah kanan bendera KMHDI.

b. Semua pengurus terpilih menempati tempat yang telah ditentukan. 

2. Pelantikan (oleh pimpinan yang berwenang)
a. Pembacaan SK KMHDI  oleh  pimpinan  yang berwenang  dalam hal  ini  oleh 

Ketua  atau  yang  mewakili  pimpinan  KMHDI  dimana  diselenggarakannya 
MPAB KMHDI.

b. Pemberian Kartu Anggota KMHDI / penyematan PIN KMHDI sebagai simbol 
telah resminya calon anggota terpilih menjadi anggota dan siap menjalankan 



tugas dan tanggung jawabnya.  Pemberian Kartu Anggota atau penyematan 
Pin  ini  dapat  dilakukan  secara  simbolik  pula  kepada  2  (dua)  peserta  yang 
mewaklili  peserta putra dan peserta putri.

c. Penghormatan kepada Negara  RI  dan KMHDI  serta menunjukan  komitmen 
pengabdian kepada kedua lembaga ini yang dilakukan  dengan cara simbolik 
mencium  bendera  Merah  Putih  dan  bendera  KMHDI.  Penciuman  bendera 
dilakukan  secara  bergilir  oleh  Anggota  baru.  Dalam prakteknya,  pada  saat 
penciuman bendera, dapat diiringi lagu kebangsaan, lagu religius atau Mars 
KMHDI.

d. Anggota baru kembali ke barisan / tempat semula.
e. Upacara  pelantikan  selesai,  selanjutnya  panitia  pelantikan  mempersilahkan 

anggota baru untuk kembali ketempatnya masing-masing.
f. Petugas  pembawa  bendera  telah  menyelesaikan  tugasnya,  selanjutnya 

diperkenankan untuk meninggalkan tempat upacara.

9.5.4 Serah Terima Jabatan
Acara serah terima jabatan di KMHDI dilakukan setelah Pengurus Baru dipillih dan 

dilantik.  Seperti  halnya pelantikan,  dalam pelaksanaannya,  serah terima jabatan dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan waktu yang ada.

Kelengkapan Serah Terima :
1. Form Berita Acara Serah Terima Jabatan
2. Stempel Organisasi

Susunan Acara:
1. Persiapan (oleh panitia) :

-.  Ketua pengurus lama dan ketua pengurus baru menempati  tempat yang telah 
ditentukan. 

2. Pelaksanaan :
a. Ketua atas nama pengurus lama menandatangani  form Berita Acara Serah 

Terima Jabatan. 
b. Ketua terpilih  atas nama pengurus baru menandatangani  form Berita Acara 

Serah Terima Jabatan. 
c. Upacara  serah  terima  jabatan  selesai,  selanjutnya  panitia  pelantikan 

mempersilahkan  ketua  lama  dan  ketua  baru  untuk  kembali  ketempatnya 
masing-masing.



BAB X

PENJELASAN ATAS PURWAKA AD/ART KMHDI

Disusun dari kumpulan tulisan :
Made Surya Putra, Ketua Dept. Litbang PP. KMHDI 1999-2002

Pengantar
Ketika bangsa Indonesia yang masih sangat muda, dihadapkan dengan masalah-

masalah kenegaraan sesudah kemerdekaan, terjadi silang pendapat antar elit kekuasaan 
yang berimbas terhadap kehidupan rakyat. Situasi ini belum mampu dihentikan sekalipun 
rejim yang berkuasa telah berganti  dari  waktu ke waktu.  Sistem pemerintahan otoriter 
yang menegakkan kekuasaan dengan kekerasan, menimbulkan antipati rakyat terhadap 
bentuk-bentuk kekuasaan, yang pada akhirnya menurunkan partisipasi masyarakat dalam 
kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Pemusatan  kekuasaan  yang  disertai  dengan 
penindasan  politik,  sosial  dan  budaya  yang  dilakukan  secara  sistematis  dalam  suatu 
sistem birokrasi  negara  yang ditujukan untuk melanggengkan  kekuasaan,  telah  meng-
hegemoni masyarakat pada semua tingkatan sosial. 

Setelah kejatuhan Orde Baru,  terpampang harapan baru bagi  bangsa Indonesia, 
namun  KMHDI  harus  belajar  dari  pengalaman,  bahwa  masa  depan  tergantung  dari 
tindakan manusia sendiri,  selalu ada kemungkinan untuk kembali  ke suatu masa yang 
KMHDI  kira  telah  lenyap  untuk  selamanya.  Karena  itu  perjuangan  untuk  mewujudkan 
sebuah  masyarakat  yang  mandiri  harus  terus  diperjuangkan  setahap  demi  setahap 
dengan menghadapi  semua rintangan yang ada.  Kemajuan apapun yang telah dicapai 
akan  selalu  berada  dalam  keadaan  bahaya  apabila  tidak  ada  upaya  untuk  terus 
memajukannya.  Bangsa  Indonesia  terutama  harus  mengejar  ketertinggalannya  dalam 
masalah sumber daya manusia.

Sebagai  sebuah  bagian  dari  komponen  bangsa,  KMHDI  harus  ikut  memikul 
tanggung jawab tersebut. Pertanyaan yang mungkin muncul dari orang-orang yang baru 
mengenal  KMHDI  adalah  “Kenapa  KMHDI  harus  ikut  memikul  tanggungjawab  atas 
perkembangan masyarakat ?”. Ada dua alasan utama yang melatarbelakangi tindakan ini. 
1. Alasan  pertama  adalah  alasan  normatif,  “Manusia  yang  bermartabat,  adalah 

manusia  yang  bertanggungjawab”.  Setiap  kader  KMHDI  sebagai  manusia  yang 
bermartabat harus bersedia mengambil tanggungjawab atas segala perubahan yang 
mungkin terjadi atas dirinya dan lingkungannya.

2. Alasan  kedua  adalah  alasan  pragmatis  yang  sangat  praktis,  ini  dikenal  dengan 
Hutang Waktu Produktif  Pada Masyarakat. Pengertiannya adalah sebagai berikut. 
Setiap  pelajar,  di  Sekolah  Dasar,  di  Sekolah  Menengah  Pertama,  di  Sekolah 
Menengah Umum dan di perguruan tinggi memiliki hutang waktu produktif kepada 
masyarakat.  Kenapa  hutang  tersebut  dapat  terjadi  ?.  Karena  selama  menerima 
pendidikan,  masyarakat telah mengijinkan seorang pelajar  untuk tidak melakukan 
kegiatan produktif yang dapat menghasilkan sesuatu bagi masyarakat. 

Sebagai  contoh,  andaikan  seorang  anak  berumur  12  tahun  (yang  baru 
menyelesaikan pendidikannnya di sekolah dasar) memutuskan untuk bekerja dan 
tidak melanjutkan sekolah. Apabila si anak menjadi seorang penangkap ikan, maka 
ia  telah berkontribusi  kepada masyarakat  dalam bentuk ikan yang ditangkapnya, 
apabila si anak memilih menjadi seorang penanam padi, maka ia berkontribusi pada 
masyarakat  dengan  padi  yang  dihasilkannya.  Namun  bila  ia  memilih  untuk 
melanjutkan pendidikannya hingga strata perguruan tinggi, maka selama ia belajar di 
bangku sekolah formal,  ia tidak akan menghasilkan apapun bagi masyarakat dan 
justru menghabiskan sumber daya masyarakat. 

Hitungan waktu hutang waktu produktif pada masyarakat ini, berjangka sangat 
panjang,  bukan  harian,  bukan  bulanan  tapi  puluhan  tahun.  Setiap  kader  KMHDI 
adalah  mahasiswa,  yang  dari  sejak  kelahirannya  hingga  lulus  sebagai  sarjana 
menghabiskan  waktu  sekitar  21-24  tahun  membebani  masyarakat.  Hutang  inilah 
yang  harus  diingat  baik-baik  oleh  setiap  kader  KMHDI,  untuk  kemudian  harus 
dibayar kepada masyarakat dalam bentuk ilmu yang teraplikasikan. 
Karena itu, adalah suatu hal yang sangat ironis dan memalukan apabila kader-kader 

KMHDI  ikut  menikmati  hasil-hasil  dari  suatu  perubahan  tanpa  ikut  terlibat  dalam 
mengusahakan perubahan tersebut. Untuk itu KMHDI harus merumuskan ulang konsep-
konsep  dasar  yang  akan  dijadikan  pegangan  bagi  perjalanan  organisasi  ini.  Konsep-



konsep  dasar  ini  akan  dijadikan  “ideologi”  KMHDI  dalam  menyikapi  berbagai 
permasalahan organisasi dan anggota-anggota KMHDI. 

KMHDI merumuskan pokok-pokok pikiran kenegaraan dalam tiga hal, yaitu negara, 
hukum dan demokrasi. Pokok-pokok pikiran kenegaraan KMHDI ini tidak dapat dilepaskan 
dari  pengakuan  KMHDI  atas  nilai-nilai  fundamental  seorang  individu  yaitu  kebebasan, 
keadilan dan solidaritas. Seluruh konsep diatas kemudian diwadahi dalam konsep jati diri 
Anggota KMHDI. Dan sebagai penjelas atas tindakan strategis, maka penjelasan atas Visi 
dan Misi KMHDI akan menutup tulisan ini. 

Jalinan  konsep  kenegaraan,  nilai-nilai  fundamental,  jati  diri  dan  visi  misi  KMHDI 
tersebut,  untuk memudahkan pengertiannya,  akan dibuat  dalam bentuk bagan sebagai 
berikut 

Bagan Ideologi KMHDI

Kebebasan

Nilai-nilai Fundamental Individu

Keadilan

Negara

Solidaritas

HukumDemokrasi Masyarakat 

Individu

Pokok-pokok Pikiran Kenegaraan KMHDI

Jati diri  Anggota KMHDI

Religiusitas Humanisme Nasionalisme Progresifitas 

Visi KMHDI

Wadah Pemersatu dan Alat Pendidikan Kader Mahasiswa Hindu

Misi KMHDI

Memperbesar Jumlah Kader Mahasiswa Hindu Yang Berkualitas



PENJELASAN

Konsep Nilai-nilai Fundamental Individu KMHDI
Secara teoritis, harus diingat oleh semua kader KMHDI bahwa pada awalnya tidak 

ada negara ataupun masyarakat. Yang ada adalah individu-individu yang secara naluriah 
sejak  lahirnya  telah  memiliki  rasa-rasa  kebebasan,  keadilan  dan  solidaritas  didalam 
dirinya.  Nilai-nilai  ini  tidak  dapat  dihilangkan  dari  diri  seorang  manusia  dengan  cara 
apapun.  Nilai-nilai  kebebasan,  keadilan  dan solidaritas  saling  bergantung satu dengan 
yang  lainnya  dan  sama  penting.  Tanpa  perlu  diajarkan  tentang  teori  kebebasan, 
seseorang  akan  dapat  mengetahui  apakah  dirinya  sedang  dalam  situasi  bebas  atau 
terkekang.  Demikian  pula  dengan  nilai  keadilan,  tanpa  harus  diberikan  pembelajaran 
tentang  keadilan,  seseorang dapat  mengetahui  bahwa telah terjadi  ketidakadilan  atas 
dirinya. Pengujian yang sama dapat dilakukan atas nilai solidaritas. Mengapa semua hal 
tersebut  dapat  terjadi  ?.  Satu-satunya  jawaban  yang  mungkin  adalah  karena  setiap 
manusia,  tanpa  memandang  ras,  suku,  bangsa  dan  agama telah  memiliki  ketiga  nilai 
fundamental tersebut didalam dirinya sejak ia dilahirkan. 

Kesamaan kedudukan bagi ketiga nilai ini berlaku dalam setiap bidang kehidupan, 
ini berarti kebebasan individu tidak dapat dihapuskan atas tuntutan bagi solidaritas yang 
semu  karena  situasi  ini  akan  menimbulkan  ketidak  adilan  bagi  individu-individu  yang 
secara lahir  memiliki  perbedaan-perbedaan.  Juga tidak dapat diberikan prioritas mutlak 
bagi  suatu kebebasan,  karena akan menimbulkan eksklusifitas dalam suatu kelompok, 
yang  kemudian  akan  menghapus  nilai-nilai  keadilan  dan  persamaan  derajat  yang 
berimplikasi terhadap menipisnya solidaritas. Solidaritas harus tumbuh dan berkembang 
dengan suatu dorongan yang timbul dari kehendak masyarakat itu sendiri, dengan kata 
lain solidaritas tidak boleh dipaksakan.

1. Kebebasan
Kebebasan berarti hak setiap individu untuk mengembangkan kepribadiannya 

di  dalam batas yang ditetapkan oleh keadilan dan solidaritas.  Kebebasan berarti 
pula bebas dari ketergantungan yang merendahkan martabat dari pihak lain. Aspek 
hukum  formal  dari  konsep  kebebasan  terdiri  dari  perlindungan  terhadap 
pelanggaran atas hak seseorang oleh orang yang lainnya. Situasi ini harus didukung 
dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Ini berarti negara harus mampu 
memberikan jaminan secara aktual bagi para individu warga negaranya agar selalu 
berada dalam suatu kondisi fisik dan psikis yang membuatnya mampu menjalaninya 
kehidupannya atas tanggung jawabnya sendiri.

Jaminan sosial  dari negara, bukan sebuah timbal balik dari hal-hal  tertentu 
yang  telah  dilakukan  oleh  warga  negara,  namun sudah  menjadi  kewajiban  dari 
negara  dengan  pemerintahan  yang  sedang  mengelolanya,  bahwa  kesejahteraan 
sosial dari rakyatnya adalah sebuah syarat mutlak bagi terjaminnya kebutuhan fisik 
dan psikis yang pada akhirnya akan membuatnya mampu menjalaninya kehidupan 
atas tanggung jawabnya sendiri.

2. Keadilan
Keadilan mengandung makna kebebasan yang sama bagi semuanya, dengan 

hak-hak dasar yang sejajar bagi individu dengan jaminan perlindungan dari negara 
melalui pranata hukum positif yang dijalankan oleh pemerintah. Mengingat keadilan 
bagi suatu masyarakat  baru akan terwujud apabila  kebutuhan materi dan sosial 
telah terpenuhi bagi individu-individu didalamnya, maka adalah wajar apabila semua 
anggota  masyarakat  yang  berkepentingan,  ikut  memberikan  kontribusi  maksimal 
dengan  menggunakan  hak  politik  yang  dimilikinya  selaku  warga  negara,  bagi 
terbentuknya  suatu  sistem pemerintahan  yang  berkeadilan  yang  akan  menjamin 
pelaksanaan hak-hak dasar individu.  Kondisi  sebagaimana yang diinginkan,  baru 
akan terwujud jika seluruh anggota masyarakat  memiliki  kesempatan yang sama 
dan sejati bagi pengembangan dan pengamalan jati dirinya.

3. Solidaritas (Perasaan Senasib Sepenanggungan)
Solidaritas memberikan makna yang moderat bagi kebebasan, sikap solider 

ini  memberi  makna  ganda.  Menurut  tradisi  masyarakat  Indonesia,  solidaritas 
merupakan pengejawantahan bagi kepaduan dan kegotong-royongan dari mereka 
yang  secara  bersama-sama  merperjuangkan  hak-hak  yang  sama.  Atas  dasar 
solidaritas  inilah,  warga  masyarakat  yang  lemah  akan  memperoleh  kembali 
kebebasannya.  Solidaritas  juga bermakna umum, sebagai  sebuah ungkapan  ke-



saling  tergantungan rakyat,  solidaritas  merupakan peringatan bagi  mereka untuk 
saling membantu dan memperlihatkan tanggung jawab terhadap satu sama lainnya. 
Solidaritas hanya dapat terwujud dengan dasar sukarela. Dengan terwujudnya suatu 
masyarakat  yang  adil,  dengan  suatu  syarat  mutlak,  dimana  individu-individu 
memperlakukan individu yang lain sebagai orang yang bebas dan sederajat, maka 
perasaan solidaritas yang timbul akan semakin besar.

Pokok-pokok Pikiran Kenegaraan KMHDI
Nilai-nilai fundamental individu yang bersifat sangat pribadi, akan berubah menjadi 

nilai yang berbeda ketika suatu masyarakat telah terbentuk. Dalam level pribadi, masalah 
yang benar atau yang salah dalam bidang kebebasan, keadilan dan solidaritas, tergantung 
pada  alasan  dan  kesadaran  pribadi-pribadi.  Namun  ketika  seorang  individu  telah 
memasuki  situasi  bermasyarakat  dalam  bentuk  negara  atau  kelompok  sosial  lainnya, 
maka nilai-nilai yang dianutnya harus berkompromi dengan nilai yang dimiliki oleh individu 
lainnya dalam bentuk suatu “kesepakatan nilai-nilai”.

Dalam  sebuah  masyarakat,  nilai  kebebasan  individu  akan  berubah  menjadi 
kebebasan  kolektif,  keadilan  akan  menjadi  nilai  keadilan  kolektif  sedangkan  nilai 
solidaritas  yang  telah  bermakna  kolektif,  meluas  dari  solidaritas  dengan  derajat  yang 
sempit, ke derajat yang lebih luas. Semua nilai ini hanya dapat diterapkan dalam suatu 
masyarakat yang setiap individunya menyadari bahwa dirinya berada dalam posisi yang 
sederajat, di-syaratkan suatu masyarakat dengan tidak ada dan tidak boleh ada hak-hak 
khusus yang  akan menempatkan  individu  atau  sekelompok  masyarakat  berada diatas 
individu atau kelompok masyarakat yang lain. 

Ketika  akhirnya  masyarakat  menjelma  menjadi  sebuah  negara,  maka  nilai 
kebebasan  kolektif  disebut  dengan  demokrasi,  nilai  keadilan  kolektif  yang  telah 
dirumuskan ulang oleh keseluruhan masyarakat, dirumuskan dalam bentuk  hukum yang 
mengikat seluruh warga negara. Sedangkan nilai solidaritas, dalam sebuah negara, akan 
menjadi  pengikat  dari  kesatuan  suatu  negara.  Dengan  demikian,  ketika  masyarakat 
membentuk  suatu  negara,  maka  nilai-nilai  demokrasi  dan  hukum  harus  selalu  ada 
didalamnya.  Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran KMHDI tentang kenegaraan.

. 
1. Negara

Konsep  negara  sebagai  sebuah  sistem  pemerintahan  terpusat  dan 
dikendalikan  hanya  oleh  lobi-lobi  beberapa  kelompok  elit  dalam  suatu  lingkaran 
dalam  para  pengambil  keputusan,  harus  dirubah  dengan  suatu  konsep  tentang 
negara bangsa yang mampu memberikan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat 
dalam  pengambilan  keputusan.  Negara  bangsa  ini,  juga  harus  mampu 
mengakomodasi  pluralitas  yang  ada  pada  masyarakat  dan bukan  menggunakan 
pluralitas tersebut  sebagai  sebuah senjata yang potensial  untuk memecah belah 
kesatuan. 

Satu  hal  yang  selama  ini  telah  menjadi  perekat  yang  sangat  kuat  bagi 
kesatuan bangsa Indonesia, adalah perasaan senasib sepenaggungan (solidaritas) 
sebagai  sebuah  bangsa.  Perasaan  ini  timbul  secara  alamiah  dari  suku-suku 
tradisional  yang  berada  dalam  naungan  ibu  pertiwi.  Penegasan  oleh  KMHDI, 
sebagai bagian dari anak bangsa, akan komitmennya pada sebuah bangsa yang 
satu, adalah sangat penting, terutama pada saat rasa persatuan mengalami proses 
pendangkalan.  Penegasan  ini  harus  disertai  dengan  suatu  tindakan  nyata  yang 
berimplikasi pada kemajuan usaha-usaha tersebut. 

Pada sisi praksis,  KMHDI harus melibatkan diri  pada usaha pemberdayaan 
rakyat  yang  ditujukan  untuk  memandirikan  rakyat,  yang  pada  akhirnya  akan 
meningkatkan  partisipasi  rakyat  terhadap  proses  bernegara  dan  berbangsa. 
Pemikiran kedaerahan yang mencuat kepermukaan, harus segera dianalisa dengan 
penawaran  solusi-solusi  dengan  menggunakan  asumsi  bahwa  negara  harus 
menghormati martabat para warganya dan dalam setiap tindakannya harus untuk 
melayani rakyat.

Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  KMHDI  harus  mendorong  negara  untuk 
membentuk suatu bangunan sosial sedemikian rupa, sehingga bangunan sosial itu 
cocok bagi hak-hak dasar setiap warga negaranya dan martabat warga negaranya 
dapat dilindungi.  Adalah kewajiban dan tugas negara untuk menciptakan kondisi-
kondisi  yang  memungkinkan  individu  untuk  mewujudkan  potensinya  dalam 
penentuan  nasib  sendiri  yang  bebas.  Organisasi  masyarakat  bukanlah 



perpanjangan tangan dari  pemerintah dengan kecenderungan sebagai pengawas 
tetapi sebagai wadah yang akan membantu individu dalam melaksanakan haknya 
menentukan nasib sendiri.

Trias politika sebagai sebuah konsep pemisahan kekuasaan antara Eksekutif, 
Yudikatif  dan  Legislatif,  harus  segera  diterapkan,  untuk  menghindari  terjadinya 
pemusatan  kekuasaan  pada  satu  pihak.  Bangsa  Indonesia  secara  kolektif  telah 
melakukan  dua  kali  kesalahan  yang  sama,  dengan  membiarkan  terjadinya 
pemusatan kekuasaan pada lembaga kepresidenan seperti yang terjadi pada masa 
demokrasi terpimpin (1959-1966) dan pada masa Orde Baru (1966-1998). Konsep 
Trias Politika adalah sebuah pilihan mutlak bagi bangsa Indonesia, sebagai sebuah 
langkah maju dalam mewujudkan sebuah negara dengan kedaulatan rakyat.

Dengan mengacu pada Trias  Politika,  maka akan dapat  dapat  diwujudkan 
suatu konsep yang dinamakan dengan kemerdekaan negatif (Isiah Berlin). Dalam 
konsep  ini,  pemerintah  dipandang  sebagai  agen  yang  paling  mungkin  untuk 
membatasi  kemerdekaan  individu.  Untuk  itu,  perlu  dirancang  suatu  mekanisme 
pengawasan  yang  memungkinkan  dilakukannya  pengawasan  antar  lembaga 
pemerintah. Dengan demikian tidak satupun bagian pemerintah yang diperbolehkan 
untuk melakukan sesuatu terhadap warga negara tanpa pengawasan dari  badan 
yang lain. Kondisi paripurna yang diharapkan dari konsep ini adalah situasi  check 
and  balances didalam  penyelenggaraan  negara  yang  akan  lebih  menjamin 
kebebasan individu.

Sebuah pemikiran yang lain adalah harus adanya desentralisasi kekuasaan di 
dalam tubuh lembaga eksekutif, Semakin luas kekuasaan politik lembaga eksekutif 
di-desentralisasikan, maka semakin besar kemungkinan para warga negara untuk 
berperan aktif dalam penentuan nasib mereka sendiri. Wujud desentralisasi politik 
adalah  pemberian  hak  menentukan  nasib  sendiri  sebesar  mungkin  kepada 
pemerintahan setempat.

2. Hukum
Penguatan  daya  dan  kepastian  hukum  sangat  diperlukan  dalam  sebuah 

proses menuju  sebuah  bangsa  yang  beradab  dan  memiliki  norma-norma dalam 
kehidupan sosial.  Hukum harus menjadi panglima dalam pencarian keadilan bagi 
setiap warga negara. Proses dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum positif, 
harus selalu memihak pada keadilan. Proses ini harus dapat dikontrol oleh rakyat 
secara aktif dalam bentuk partisipasi politik mereka. 

Kediktatoran  yang  pernah  dipraktekkan  di  Indonesia,  harus  selalu 
mengingatkan KMHDI akan perlunya keadilan, kekuasaan berdasarkan hukum dan 
perlindungan bagi individu dari kesewenang-wenangan dan penggunaan kekerasan. 
Martabat manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun walaupun itu sebuah sistem 
rumit yang disebut dengan negara, kepastian akan hal ini harus diatur dalam suatu 
peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya dan pembuatannya 
harus melibatkan partisipasi rakyat sebagai komponen yang utama. Kemerdekaan 
pengadilan dan hakim dari intervensi siapapun atau apapun merupakan sebuah ciri 
yang penting dari  suatu negara yang berdasarkan hukum. Dan partisipasi  rakyat 
dalam  pembuatan  perundang-undangan  yang  akan  dijalankan  oleh  pengadilan 
adalah mutlak sebagai sebuah pengejawantahan dari hak untuk menentukan nasib 
mereka sendiri.

3. Demokrasi
Tanpa demokrasi tidak akan mungkin ada keadilan, kekuasaan yang terbentuk 

dan dimiliki oleh suatu sistem, apabila berdasarkan hukum dan kebebasan untuk 
mengemukakan pendapat, yang walaupun ditujukan untuk menentang sistem yang 
tengah berkuasa, adalah hal-hal yang sangat esensial bagi suatu masyarakat yang 
ingin  mewujudkan  tempat  hidup  yang  layak  bagi  umat  manusia.  Manakala 
demokrasi  dihancurkan,  maka kebebasan dan keadilan  akan terbang ke awang-
awang dan kepentingan rakyat tidak lagi dapat dilindungi dengan efektif.

Demokrasi  tidak  dapat  diwujudkan  sebagai  suatu  realitas  hanya  dengan 
melalui  pemilihan  umum periodik.  Demokrasi  memerlukan  peran  serta  aktif  dan 
berkelanjutan dari warga negara di dalam proses politik. Dalam aplikasinya, negara 
harus dapat menjamin adanya kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat bagi 
setiap  warga  negara  dengan  fokus  pertama adalah  pemberian  kebebasan  yang 



sebesar-besarnya bagi pers. Dengan kebebasan pers, masyarakat secara perlahan-
lahan akan mengalami proses pendewasaan diri dalam menganalisa pemberitaan 
oleh pers tersebut  dan akan mampu memilah wacana-wacana yang sesuai  bagi 
mereka  dengan  daya  kritis  yang  dimilikinya.  Pengawasan   terhadap  pers  akan 
dilakukan oleh masyarakat sendiri,  melalui  lembaga yudikatif  yang melaksanakan 
amanat rakyat dengan seadil-adilnya melalui hukum-hukum positif yang ada. 

Negara  demokratis  hanyalah  berada  dalam  kedudukan  memberi  bentuk-
bentuk  yang  diinginkan  oleh  masyarakat,  bukan  oleh  kepentingan  perhimpunan-
perhimpunan yang berpengaruh atau oleh kekuatan ekonomi yang dominan. Setiap 
kelompok memiliki hak untuk berperan serta dalam pembentukan kebijakan politik 
namun pada akhirnya, rakyat secara keseluruhan yang harus menegaskan sendiri 
keinginan mereka. Dengan nilai-nilai demokratis dalam dirinya, negara akan mampu 
menjadi sebuah negara yang beradab dan memperoleh substansi kekuasaannya 
dari  kekuatan-kekuatan  yang  ada  dalam  masyarakat  dan  membantu 
mengembangkan semangat kreatif rakyat.

Konsep Jati diri anggota KMHDI

KMHDI  didirikan  dengan  tujuan  untuk  mewadahi  mahasiswa  Indonesia  yang 
beragama  Hindu  dalam  melaksanakan  dharmanya  bagi  agama  dan  negara.  Konsep-
konsep  dasar  tentang  keber-agama-an  harus  dirumuskan  KMHDI  dengan  komponen 
masyarakat  Hindu  yang  lain,  sedangkan  untuk  mengantisipasi  situasi  bernegara  dan 
berbangsa  yang  berkembang  dengan  sangat  cepat,  maka  KMHDI  sebagai  sebuah 
organisasi  yang independen harus meneguhkan kembali  konsep-konsep dasar tentang 
negara bangsa yang dicita-citakannya

Konsep  tentang  jati  diri  ini  disusun  sebagai  sebuah  penunjuk  arah  dalam 
mewujudkan  cita-cita  KMHDI  tentang individu  dan negara.  Seperti  yang telah  dibahas 
sebelumnya,  nilai-nilai  fundamental  individu  telah  melekat  dalam  setiap  individu, 
sedangkan Pokok-pokok pikiran KMHDI tentang negara (masyarakat) masih dalam bentuk 
angan-angan yang harus diwujudkan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka KMHDI 
harus  memulai  dengan  melakukan  pendidikan  terhadap  kader-kadernya,  dengan  cara 
yang sistematis dan dengan standar kualitas tertentu, agar pada akhirnya setiap kader 
KMHDI  mampu menjadi  pionir  dalam mewujudkan  cita-cita  besar  tentang  negara  dan 
masyarakat  yang  diidamkan.  Standar  kualitas  yang  harus  diwujudkan  dari  pendidikan 
yang dilaksanakan oleh KMHDI adalah sebagaimana yang tercantum dalam Konsep Jati 
Diri Anggota KMHDI.

Sosok ideal kader KMHDI adalah mahasiswa Indonesia yang beragama Hindu dan 
memiliki  kualitas  religius,  humanis,  nasionalis  dan  progresif.  Keempat  sifat  ini  harus 
berpadu dalam suatu diri manusia yang disebut dengan anggota KMHDI

1. Religiusitas
Adalah  nilai-nilai  dasar  yang  harus  tertanam  dalam  diri  setiap  anggota 

KMHDI sebagai sebuah perwujudan terhadap darma agama. Nilai religiusitas harus 
diartikan secara luas, yang bermakna nilai-nilai tersebut bukan hanya harus menjadi 
pegangan individual  anggota KMHDI.  Nilai-nilai  religiusitas juga harus diterapkan 
dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dimana individu anggota KMHDI tersebut 
berada. Ini bukan berarti  bahwa masyarakat yang diinginkan oleh KMHDI adalah 
sebuah  masyarakat  yang  berlandaskan  pada  satu  agama,  karena  nilai-nilai 
religiusitas  terdapat  dalam  setiap  batang  tubuh  agama  yang  ada,  namun  nilai 
religiusitas  harus  terwujud  dengan  cara  penerapan  nilai-nilai  ke-agama-an  yang 
universal  dalam setiap  gerak langkah anggota KMHDI dalam melaksanakan hak 
dan kewajiban sosialnya pada sisi politik, ekonomi dan budaya.

Nilai  religiusitas  pada sisi  lain,  dimaknai  sebagai  sebuah  keperdulian  akan 
agama  Hindu,  dimana  setiap  anggota  KMHDI  harus  memiliki  kemampuan 
penguasaan agama, yang disertai dengan keinginan untuk secara terus menerus 
melakukan pengkajian ulang yang kritis pada setiap nilai-nilai  dasar dan praktek-
praktek keagamaan yang berkembang pada masyarakat Hindu. 

2. Humanisme
Kesadaran bahwa setiap manusia pada dasarnya adalah percikan kecil dari 

tuhan dan dalam inti terdalamnya setiap manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan yang 
sama sebagaimana yang termaktub dalam konsep Atman, adalah dasar dari nilai 



humanisme  Hindu.  Anggota  KMHDI  harus  mampu  memandang  setiap  sosok 
individu  manusia  lain  sebagai  cerminan  dari  dirinya  sesuai  dengan  konsep  Tat 
Twam Asi. Pengkotakan-pengkotakan yang selama ini dilakukan dan secara riil ada 
dalam masyarakat yang pembagiannya berdasarkan atas warna kulit, agama, kasta, 
suku bangsa, bahasa, kepercayaan, nilai budaya dan lain-lain, harus disadari oleh 
anggota  KMHDI  sebagai  sebuah  kekeliruan  yang  bukan  hanya  telah  terjadi 
berabad-abad,  tetapi  telah  terjadi  sejak  manusia  mampu  berpikir  bahwa  dirinya 
adalah seorang manusia. 

Humanisme  juga  harus  diterjemahkan  sebagai  sebuah  konsep  dengan 
keinginan  untuk  membantu  umat  manusia  yang  lain,  dan  bukan  hanya  tidak 
mengganggu  umat  manusia  yang  lain.  Humanisme  yang  dianut  oleh  anggota-
anggota KMHDI tidak menafikan perbedaan yang secara riil  terjadi pada masing-
masing individu,  namun menyadari  bahwa perbedaan  tersebut  hanyalah  sebuah 
perbedaan yang tampak pada sisi luar. Pada sisi terdalam setiap manusia, sesuai 
dengan konsep atman, semua manusia adalah sama. Sebagai sebuah perwujudan 
dari  nilai  humanisme yang universal,  anggota KMHDI harus memiliki  keperdulian 
yang aktif dalam menyikapi setiap masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi.

3. Nasionalisme
Adalah  sebuah  penerjemahan  dari  keinginan  anggota  KMHDI  untuk 

melakukan darma negara. Nasionalisme yang dianut bukan nasionalisme cauvinis, 
akan  tetapi  nasionalisme  yang  tumbuh  dari  perasaan  senasib  dengan  saudara 
sebangsa  (solidaritas)  dan  perasaan  saling  menghormati  dengan  saudara  lain 
bangsa.  Nasionalisme  diartikan  sebagai  sebuah  rasa  ikut  memiliki  bangsa  dan 
karenanya ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dari bangsa itu sendiri. 

Sebagai  sebuah  bagian  dari  komponen  bangsa,  anggota  KMHDI  harus 
memandang komponen bangsa yang lain sebagai saudara, dengan memposisikan 
diri  sebagai  warga  negara  yang  menentang  bentuk-bentuk  masyarakat  yang 
eksklusif  dalam wujud   primordialitas  atau sektarianisme.  Anggota  KMHDI  harus 
secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan sebuah negara bangsa.

4. Progresifitas
Sebagai individu-individu yang memiliki keperdulian akan perjalanan bangsa, 

umat  manusia  dan  agama,  Anggota  KMHDI  harus  mengambil  posisi  sebagai 
manusia yang progresif, siap akan perubahan, menjadi pionir perubahan dan bukan 
hanya menunggu suatu perubahan terjadi. Kader KMHDI harus selalu berada pada 
garda  terdepan  dalam  suatu  proses  perubahan  yang  diyakini  akan  mampu 
memperbaiki situasi. Sejarah telah membuktikan, bahwa progresifitas pemikiran dan 
tindakan,  sangat  diperlukan  pada  saat  suasana  kemandegan  menghantui  gerak 
langkah  kemanusiaan.  Progresifitas  yang  dianut,  hendaknya  adalah  sebuah 
progresifitas yang mewujud, anggota KMHDI harus selalu siap untuk berada pada 
lapisan terdepan dan bukan hanya sebagai pengikut pasif yang reaksioner. 

Dalam terminologi KMHDI, progresifitas berarti bahwa anggota KMHDI harus 
menjadi  orang-orang yang menelurkan ide,  melaksanakan  ide  tersebut  dan siap 
akan proses dialektika dari  ide tersebut.  Proses dialektika yang akan melahirkan 
tesa, antitesa dan akhirnya mewujudkan sintesa yang akan terus berulang. Proses 
dialektika  dan  bentuk  gerakan  yang  progresif,  harus  diyakini  sebagai  sebuah 
langkah konstruktif bagi perbaikan bangsa, kemanusiaan dan agama.

Visi KMHDI
Sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Purwaka  (Pembukaan  AD/ART  KMHDI), 

maka  Visi  KMHDI  adalah  sebagai  Wadah  Pemersatu  dan  Alat  Pendidikan  Kader 
Mahasiswa Hindu. Apabila diperhatikan, terlihat bahwa visi ini adalah turunan dari nilai-
nilai semangat para pendiri KMHDI sebagaimana yang terungkap dalam Kongres Nasional 
Mahasiswa  Hindu  Indonesia.   Ada  dua  konsep  besar  yang  mengemuka  disini,  yang 
pertama adalah konsep KMHDI sebagai Wadah Pemersatu Mahasiswa Hindu Indonesia, 
dan  yang  kedua  adalah  KMHDI  sebagai  Alat  Pendidikan  Kader  Mahasiswa  Hindu 
Indonesia.



1. Wadah Pemersatu Mahasiswa Hindu Indonesia
Sebagaimana  peribahasa  klasik,  “Bersatu  kita  teguh,  bercerai  kita  runtuh” 

maka usaha KMHDI untuk mempersatukan Mahasiswa Hindu Indonesia ini adalah 
dalam rangka memperkuat barisan generasi muda Hindu dalam menjawab berbagai 
tantangan jaman. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan persatuan dalam ide 
dan  konsep  yang  kemudian  diwujudkan  dalam  sebuah  organisasi  modern  yang 
sistematis,  terstruktur  dan  berskala  nasional,  komponen-komponen  kecil  yang 
tercerai-berai akan memiliki cukup kekuatan menuju masa depan yang lebih baik. 

Konsep KMHDI sebagai wadah pemersatu memberi arti bahwa KMHDI harus 
melakukan  segala  hal  yang  dimungkinkan  untuk  mempersatukan  gerakan 
Mahasiswa  Hindu  Indonesia.  Persatuan  yang  diinginkan  oleh  KMHDI  bukanlah 
persatuan secara fisik yang mensyaratkan peleburan semua organisasi mahasiswa 
Hindu Indonesia ke dalam tubuh KMHDI. Persatuan yang diidamkan oleh KMHDI 
adalah persatuan  dalam tataran ide, dengan ide dasar “Membangun generasi muda 
Hindu demi masa depan Hindu yang lebih baik”. KMHDI tidak menafikan eksistensi 
organisasi-organisasi  Hindu  lain,  yang  berskala  lokal,  regional,  nasional  atau 
internasional,  yang  melakukan  gerakan  yang  berbasiskan  mahasiswa  Hindu 
Indonesia. KMHDI tidak akan pernah melakukan klaim bahwa hanya KMHDI yang 
berhak untuk melakukan pengkaderan atas calon pemimpin Hindu di masa depan. 
KMHDI  bersedia  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  organisasi  lain  yang 
memiliki ide dasar yang sama dengan KMHDI.

2. Alat Pendidikan Kader Mahasiswa Hindu Indonesia. 
Pendidikan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  KMHDI,  bukanlah  suatu 

pendidikan formal yang ditujukan untuk mencapai suatu status atau gelar tertentu. 
Pendidikan  dalam  tubuh  KMHDI  ditujukan  untuk  membentuk  membentuk  Kader 
Mahasiswa  Hindu  Indonesia  yang  berkualitas.  Dalam  terminologi  KMHDI,  Kader 
Mahasiswa Hindu Indonesia  yang berkualitas  tersebut  adalah suatu sosok kader 
KMHDI yang religius, humanis, nasionalis dan progresif yang bersedia berjuang di 
jalan  Hindu  untuk  mewujudkan  situasi  kebebasan,  keadilan  dan  solidaritas  bagi 
semua individu yang berada dalam suatu negara yang berasaskan demokrasi dan 
hukum. Pertanyaan yang akan mengemuka berikutnya adalah “Pendidikan seperti 
apa  yang  akan  mampu  membentuk  kader  dengan  kualitas  seperti  diatas  ?”. 
Pendidikan yang dipilih oleh KMHDI bagi kader-kadernya adalah suatu pendidikan 
yang  sistematis  dan  terstruktur  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  sistem 
kaderisasi KMHDI, dengan materi-materi pelatihan yang dirancang sedemikian rupa, 
sehingga dapat mewakili berbagai terma dari  kualitas kader yang diinginkan.

Selain  pendidikan  pada  tataran  wacana,  KMHDI  juga  berkeinginan  untuk 
mendidik  kader-kadernya dalam memupuk kemampuan memimpin  dalam tataran 
praxis.  Ini  karena  sejak  awal  pendiriannya,  mahasiswa  Hindu  Indonesia  telah 
sepakat  bahwa  KMHDI  akan  menjadi  organisasi  dengan  skala  nasional  yang 
disediakan bagi mahasiswa Hindu Indonesia untuk melatih kemampuannya dalam 
melakukan mobilitas horisontal ataupun mobilitas vertikal. Kedua jenis mobilitas ini 
dikenal dengan “tour of duty” dalam istilah militer dan birokrasi. 

Sebagaimana arti harfiahnya, mobilitas horisontal berarti gerakan menyamping 
(dari satu komisariat ke komisariat yang lain, dari satu PC ke PC yang lain, dari satu 
PD ke PD yang lain). Dalam terminologi KMHDI, yang dimaksud dengan mobilitas 
horisontal adalah ketika kader KMHDI melakukan pergerakan kepemimpinan atau 
ide  yang  melewati  atau  meliputi  struktur-struktur  yang  lebih  luas  dari  batasan-
batasan  wilayah  tradisionalnya,  maka  KMHDI  sebagai  sebuah  organisasi  yang 
berskala nasional, akan melakukan segala hal yang dimungkinkan untuk mendukung 
pergerakan  tersebut.  Pergerakan  horisontal  ini  penting  karena,  hanya  dengan 
pergerakan seperti ini seorang kader KMHDI mampu mengenal dan berkomunikasi 
dengan  kader-kader  KMHDI  yang  berada  di  lain  daerah.  Dengan  melakukan 
pergerakan  horisontal,  seorang  kader  KMHDI  akan  memiliki  wawasan  tentang 
berbagai masalah yang terjadi di berbagai daerah, sehingga ketika pada akhirnya 
harus  menjadi  seorang pemimpin  nasional,  kader  KMHDI  akan selalu  siap  akan 
berbagai  variasi  masalah  yang  mungkin  muncul.  Yang  ditekankan  dari  mobilitas 
horisontal  ini  adalah  kemampuan kepemimpinan  seorang kader  untuk mengatasi 
berbagai variasi masalah.



Sedangkan gerakan vertikal adalah suatu gerakan yang bersifat tegak lurus ke 
atas  (dari  komisariat  ke  PC,  dari  PC  ke  PD,  dari  PD  ke  Pusat).  Makin  keatas, 
akumulasi  masalah  menjadi  makin  besar,  yang  berarti  kader  yang  berhasil 
memasuki wilayah mobilitas vertikal ini akan terlatih dalam melakukan penyelesaian 
masalah  dari  masalah-masalah  yang  ringan  dan  mencakup  skala  yang  sempit 
hingga masalah-masalah berat dengan skala yang lebar. Ini berarti, KMHDI berlaku 
sebagai  sebuah  organisasi  yang  menyediakan  wadah  pelatihan  diri  dalam 
menyelesaikan  masalah-masalah  yang  bersifat  akumulatif  secara  kuantitas  dan 
kualitas,  bagi  mahasiswa  Hindu  Indonesia.  Semakin  bergerak  ke  atas,  seorang 
kader  akan  menghadapi  masalah  yang  makin  berat  dengan  tuntutan  waktu 
penyelesaian  yang  makin  pendek.  Bagi  kader-kader  yang  sadar  dengan  proses 
pembelajaran, maka ini adalah lahan terbaik untuk melakukan pelatihan diri dalam 
hal kepemimpinan. Yang ditekankan dari mobilitas vertikal ini adalah, kemampuan 
kepemimpinan  seorang  kader  KMHDI  untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang 
bersifat akumulatif secara kuantitas dan kualitas

Misi KMHDI
Misi KMHDI adalah “Memperbesar Jumlah Kader Mahasiswa Hindu Yang 
Berkualitas”.  Penjelasan  atas  misi  ini,  berada  di  pembahasan 
sebelumnya dalam ruang lingkup bahasan “Ideologi KMHDI”. 

Kesalahan yang selama ini sering terjadi dalam tubuh KMHDI adalah dilakukannya 
pemisahan kalimat misi KMHDI yang seharusnya berbunyi “Memperbesar Jumlah Kader 
Mahasiswa Hindu Yang Berkualitas”,  yang secara  tidak benar  dibaca  secara terpisah, 
sehingga  menjadi  dua  pengertian  yaitu  (1)  Pada  titik  ekstrem  yang  satu,  “Hanya 
memperbesar  jumlah  kader  KMHDI”   dan  (2)  Pada  titik  ekstrem  yang  lain  “Hanya 
mengembangkan kader KMHDI yang berkualitas”. 

Kalimat Misi KMHDI harus dibaca sebagai sebuah kesatuan, yang berarti hanya ada 
satu pokok permasalahan yang menjadi  fokus dalam misi  KMHDI yaitu “Memperbesar 
Jumlah Kader  Mahasiswa Hindu  Yang Berkualitas”,  berarti  sekaligus  mengembangkan 
kuantitas kader dan kualitas kader.  Apabila  pertanyaan dikembangkan,  kualitas seperti 
apa  yang  diinginkan  oleh  KMHDI  ?,  jawaban  atas  pertanyaan  ini  adalah  pernyataan 
berikut :

Rumusan KMHDI tentang Kualitas Kader
Dalam  terminologi  KMHDI,  Kader  Mahasiswa  Hindu  Indonesia  yang 
berkualitas  tersebut  adalah  suatu  sosok  kader  KMHDI  yang  religius, 
humanis, nasionalis dan progresif yang bersedia berjuang di jalan Hindu 
untuk  mewujudkan  kebebasan,  keadilan  dan  solidaritas  bagi  semua 
individu yang berada dalam suatu negara yang berasaskan demokrasi 
dan hukum
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SLOKA  SUCI  WEDA

KESATUAN :

Sam gacchadhvam sam vadadhvam
Sam vo manamsi janatam
Deva bhagam yatha purve
Samjanana upasate

Rgveda X.191.2

`Wahai umat manusia, anda seharusnya berjalan bersama-sama, berbicara bersama-
sama  dan  berpikir  yang  sama,  seperti  halnya  para  pendahulumu  bersama-sama 
membagi tugas-tugas mereka, begitulah anda mestinya memakai hakmu`

MAHASISWA :

Sa sakra siksa puruhuta no dhiya 
Rgveda VII.4.15

`Ya, Tuhan , tanamkanlah pengetahuan kepada kami dan berkahilah dengan intelek 
yang mulia`

BANGSA dan KEBANGSAAN :

Vayam rastre jagryama purohitah
Yajurveda IX.23

`Semoga kami selamanya tetap waspada  ditengah-tengah bangsa dan maju  untuk 
melindunginya`



KATA  PENGANTAR

Om Swastyastu,

Memperkuat  landasan  operasional  Organisasi  KMHDI  agar  tercipta  satu 
pemahaman dalam pola dan sistem kerja di setiap tingkatan Organisasi merupakan tujuan 
penyusunan  Buku  Pedoman  Organisasi  Jilid  1,  sebagaimana  tercantum  didalam 
Memorandum Mahasabha III KMHDI.

Departemen  Penelitian  dan  Pengembangan  Presidium  KMHDI  sebagai  fasilitator 
penyusunan Buku Pedoman Jilid 1, selanjutnya berharap buku ini dapat menjadi naskah 
tertulis  yang  berisi  keterangan-keterangan  tentang  segala  sesuatu  yang  berkenaan 
dengan  usaha  kerjasama yang  antara  lain  memuat  tujuan,  struktur  organisasi,  rincian 
aktivitas/tugas, hubungan kerja, dan hal-hal lainnya yang merupakan peraturan Organisasi 
diluar AD/ART  KMHDI.

Penyusunan Buku Pedoman Organisasi Jilid 1, tentunya masih jauh dari sempurna, 
oleh  karena  itu  kami  sangat  mengharapkan  kritik  dan  saran,  dari  semua  pihak  demi 
perbaikannya di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, penyusun mengucapkan terima kasih bagi berbagai pihak yang 
telah memberikan bantuan dalam proses mewujudkan buku ini, khususnya kepada Sekjen 
KMHDI: I Gede Udiantara, Ketua Departemen Litbang : Made Surya Putra dan kawan-
kawan lain yang tidak dapat  disebutkan namanya disini.  Semoga kita dapat  mencapai 
tujuan bersama.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Surabaya, 29 Januari 2002
Koordinator Tim Penyusun,

   

A.A Gde Putra Partanta
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