
Abstract 
 

Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) berdiri pada 5 Februari 1947. Ketika itu Belanda 
mulai mengancam kembali kedaulatan Republik. Bersama Kartono Zarkasy 
(Ambarawa), Dahlan Husein (Palembang), Siti Zainah (Palembang), Maisaroh Hilal 
(cucu pendiri Muhammadiyah KH.Ahmad Dahlan, Singapura), Soewali (Jember), 
Yusdi Gozali (Semarang, juga pendiri PII), M. Anwar (Malang), Hasan Basri 
(Surakarta), Marwan (Bengkulu), Tayeb Razak (Jakarta), Toha Mashudi (Malang), 
Bidron Hadi (Kauman- Yogyakarta), Sulkarnaen (Bengkulu) dan Mansyur, Lafran 
Pane mendirikan organisasi mahasiswa Islam ini di ibukota perjuangan Republik 
Indonesia di Yogyakarta. Mereka mendirikan HMI karena organisasi Perserikatan 
Mahasiswa Yogyakarta (PMY) mereka anggap tidak menyalurkan aspirasi 
keagamaan. Ketika itu Soetan Sjahrir masih memimpin kabinet sehingga tidak heran 
jika PMY dipengaruhi semangat sosialisme. Perdana Menteri Syahrir adalah tokoh 
Partai Sosialis Indonesia (PSI). Saat ini HMI memiliki 156 Cabang dan 14 Badko 
seluruh Indonesia, dengan jumlah anggota yang tak bisa lagi terhitung jumlah. Ada 
yang beranggapan bahwa jumlah anggotanya sebanyak 1/3 (sepetiga) populasi 
jumlah penduduk Indonesia saat ini. Bukan tanpa dasar jumlah anggota sebanyak 
itu karena dirasiokan dengan jumlah Cabang seluruh Indonesia yang berjumlah 156 
Cabang dari 134 jumlah Provinsi se-Indonesia. HMI yang sudah berusia 73 Tahun 
telah banyak berkonstribusi terhadap pembangunan bangsa, mulai dari jenjang 
pemerintahan terkecil (desa), hingga pada jenjang pemerintahan tingkatan pusat. 
HMI telah berkonstribusi dalam memberikan gagasan dan tindakan pada 
peningkatan gerak pembangunan bangsa dalam mendorong kualitas sumber daya 
manusia. Selain semua itu, HMI juga telah mampu memberikan corak tersendiri bagi 
seluruh organisasi ekstra kampus yang selalu beradaptasi pada situasi secara 
kontemporer. Insan Cita Community merupakan wadah pada semua kader HMI 
yang pernah berproses pada HMI Cabang Makassar, Gowa Raya dan Makassar 
Timur. Berawal dari ketiga HMI Cabang ini, banyak idea concept yang sudah mulai 
berjalan di Kawasan Timur Indonesia. Hal paling nyata adalah peningkatan kualitas 
SDM melalui lembaga institusi perguruan tinggi. Dimana para anggota wadah Insan 
Cita Community menjalankan aktivitas sebagai implementasi wujud dari kualitas 
insan cita HMI pada aspek Pengabdian. 
 


