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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menarik sekali kalimat yang dilontarkan “the founding father” 

Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan pada ahad siang dihadapan seorang manteri 

guru Standaarschool Bapak Somodirdjo, Bapak Sjarbini dari sekolah 

Muhammadiyah Bausasran dan seorang lagi dari sekolah Muhammadiyah Kota 

Gede Yogyakarta. “Saya tadi pagi di Solo pulang dari Tabligh, sampai dimuka 

pura Mangkunegaran dialun-alun, melihat anak banyak berbaris, setengahnya 

sedang bermain-main, semuanya berpakaian seragam. Baik sekali ! itu apa?” 

(PPM Majelis Hizbul Wathan, 1961:13).  

Setelah mendapat penjelasan bapak mantri guru Somodirdjo bahwa yang 

dilihat Kyai adalah anak-anak Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) 

Mangkunegaran yang memberikan pendidikan anak-anak diluar sekolah dan 

diluar rumah, kemudian Kyai menyambut dengan kalimat : “Alangkah indahnya, 

kalau anak-anak keluarga Muhammadijah djuga dididik sematjam itu untuk 

melayani menghamba kepada Allah”. (PPM Majelis Hizbul Wathan, 1961:13). 

Itulah dua kalimat dahsyat bagaikan anak panah yang melesat dan 

mengguncang persada Indonesia, kedahsyatan menjelma menjadi sebuah gerakan 

pendidikan kepanduan di luar sekolah dan di luar rumah itu, terus tumbuh 

berkembang dan dikenal sebagai “Padvinder Muhammadiyah” yang secara resmi 

didirikan di Yogyakarta tahun 1336  Hijriyah  bertepatan  pada tahun 1918 

Miladiyah oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di awalnya “Padvinder 
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Muhammadiyah” dimaksudkan untuk berlatih keteraturan dalam mengabdikan 

diri kepada Allah. Kemudian selain baris berbaris diajarkan pula hal-hal yang 

terkait dengan aktivitas kepanduan secara menyeluruh 

Sebagai lembaga yang baru berdiri baru tahun 1920 oleh Muhammadiyah 

Bagian Pengajaran sebagai induk Padvinder Muhammadiyah mengirim beberapa 

pengurus anggota tersebut ke kegiatan  Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) 

di Solo. 

Sepulang dari Solo terbukalah pikiran dari para pemimpin”Padvinder 

Muhammadiyah”. Beberapa hal menjadi persoalan diantaranya yang hangat 

nama. Dalam suatu sidang pengurus dibentangkan mengenai nama, dirumah 

Bp. H. Hilal Kauman. Oleh R.H. Hadjid diajukan nama yang sekiranya 

dapat sesuai dengan keadaan masa dan mengingat pula pergolakan-

pergolakan negeri sehabis perang dunia I, ialah nama Hizbul-Wathan yang 

berarti “Golongan Yang Cinta Tanah Air”. Dan dengan sepakat nama itulah 

yang dipakai untuk mengganti nama Padvinder Muhammadiyah. (PPM 

Majelis Hizbul Wathan, 1961:16). 

 

Inspirasi nama Hizbul Wathan pada tahun 1921 kepada sebuah nama 

kesatuan tentara Mesir yang sedang berjuang mempertahankan tanah airnya dari 

cengkraman kolonialisme. Dengan nama tersebut dimaksudkan untuk 

mengingatkan bahwa tanah nusantara (Indonesia) sedang berada dalam 

penguasaan kolonial Belanda, sehingga perlu diperjuangankan kemerdekaannya, 

bagi Padvinder Muhammadiyah makna nasionalisme yang mendalam dengan 

berlandaskan hadist Nabi Muhammad SAW. ”Hubbul Wathan Minal Iman” yang 

berarti cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. (Yusuf, 2005:402). 

Sedangkan perubahan istilah Padvinder menjadi” kepanduan” atas usul Agus 

Salim tahun 1928, maka jadilah ”Kepanduan  Hizbul  Wathan  (HW)” (Tim 

Penulis, 2005:297). 



3 

 

Sekaligus menetapkan seragam resmi Hizbul Wathan dengan baju warna 

coklat yang menggambarkan warna tanah, celana (bawahan) berwarna biru 

dongker yang melambangkan laut. Warna coklat dan biru mengkiaskan tanah air 

(dalam bahasa Arab, Wathan), kacu leher berwarna hijau yang melambangkan 

kesuburan, dan dilengkapi setrip berwarna putih sebagai lambang kesucian dan 

keharuman seperti bunga melati, ditambah lambang matahari bersinar merupakan 

lambang kehidupan. Sedangkan Kata Hizbun berarti kelompok atau golongan 

penjuang. (Tim Taruna Melati, 33-34) 

Bagi K.H. Ahmad Dahlan mempersiapkan kader dan pemimpin adalah 

langkah cerdas dalam membesarkan organisasi Muhammadiyah nantinya ke 

depan, oleh karena itu K.H. Ahmad Dahlan menyiapkan pembinaannya melalui 

pendidikan tetapi tidak didalam kelas dengan menekankan kedisiplinan dan atribut 

pakaian yang menarik, karena pada hakikatnya Kepanduan Hizbul Wathan adalah 

sistem pendidikan di luar keluarga dan sekolah untuk anak, remaja, dan pemuda 

dilakukan di alam terbuka dengan metode yang menarik, menyenangkan dan 

menantang, dalam rangka membentuk warga negara yang berguna dan mandiri. 

Untuk mengefektifkan kegiatannya, keanggotaan Hizbul Wathan 

dipilahkan berdasarkan tingkat usianya dalam kesatuan-kesatuan yang terdiri 

Athfal, Pengenal dan Penghela. Kelompok Athfal berusia 11 tahun kebawah yang 

terdiri dari 8-10 anak kecil, kumpulan beberapa kelompok Athfal disebut 

Kampungan. Kelompok Pengenal berusia antara 12–16/17, dalam satu regu terdiri 

atas 8-10 anak remaja. Kelompok Penghela berusia antara 17 – 25 tahun, dalam 

satu kawan terdiri atas 4-6 orang dewasa. 
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Sejak awal pada dasarnya aktivitas Hizbul Wathan yang utama berkisar 

ada tiga kegiatan, yaitu : pendidikan rohani (pengajian), pendidikan jasmani (olah 

raga dan baris berbaris) dan pendidikan amal (pertolongan pada kecelakaan) 

Aktivitas bidang kerohanian dimaksudkan untuk membentuk karakter 

pandu Hizbul Wathan seperti tercantum dalam Undang-undang dan Perjanjian 

Hizbul Wathan dengan sistem tingkatan tanda kecakapan, sehingga memacu 

anggota untuk senantiasa meningkatkan kecakapan, keterampilan dan 

kepemimpinannya. Setiap tingkatan terdapat ujian keterampilan dan kepribadian, 

apabila anggota tersebut mengalami kenaikan tingkat maka diadakan upacara 

pengukuhan di kelompoknya. Sedangkan untuk membentuk karakter anggota 

Hizbul Wathan akan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. 

Pendidikan jasmani dimaksudkan untuk melatih ketangkasan, 

keterampilan dan kekuatan fisik yang dilaksanakan secara kelompok. Sasaran lain 

untuk membentuk jiwa koprs dan memperkenalkan Hizbul Wathan kepada 

masyarakat melalui petualangan yang didalamnya terdapat kegiatan mencari jejak, 

berkemah, permainan panca indera, ketangkasan kecakapan tangan seperti tali 

temali dan pemahaman kompas, latihan kekuatan dan kesehatan seperti akrobatik 

baris berbaris serta drumband. 

Ketenarannya membuat simpati dan jumlah terus berkembang diseluruh 

Indonesia, dalam Mars Hizbul Wathan ketenarannya tertulis “Hizbul Wathan 

Muhammadiyah sangat pesat meraja di seluruh Indonesia bukan di Jawa saja”.  

Menurut Yusuf (2005:405) sejak awal Hizbul Wathan merupakan bagian 

organik dari organisasi Muhammadiyah, segala kegiatan Hizbul Wathan 

senantiasa berada di bawah bimbingan Muhammadiyah. Seorang pimpinan 
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Cabang dan Daerah Hizbul Wathan haruslah seorang Pimpinan Muhammadiyah 

setempat. Begitu juga bagi seorang pembina Hizbul Wathan, dia haruslah seorang 

Anggota Muhammadiyah. 

1.1.1. Keberadaan Hizbul Wathan Di Muhammadiyah 

Perkembangan Hizbul Wathan semakin luar biasa ini menarik bagi peneliti 

karena berkali-kali mengalami pergantian induk pimpinan sebagai penanggung 

jawab pembinaan atas keberlangsungan organisasi Hizbul Wathan dengan 

eksisitas yang luar biasa hebatnya, antara lain : 

a. Hizbul Wathan pernah menjadi Majelis tersediri di Muhammadiyah yaitu 

Majelis Hizbul Wathan sesuai hasil Kongres Muhammadiyah ke 15 tahun 

1926 dengan mendasarkan bahwa Hizbul Wathan sudah terorganisasi secara 

baik dan memiliki anggota dari berbagai usia dan pemuda dengan sistem 

pembinaan yang berjenjang serta memakai peraturan Kepanduan Internasional 

(Boy Scout’s Associaion) 

Pesat dan luas wilayah sebaran anggota Hizbul Wathan sejak tahun 1926, 

menurut Mejelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah (2010:109) : 

“Perluasannya ke beberapa tempat di Jawa menyebabkan Kongres 

ke-15 Muhammadiyah tahun 1926 memutuskan untuk membentuk 

departemen khusus bagi gerakan kepanduan yang dinamakan Majelis 

Hizbul Wathan. Pada saat itu cabang-cabang Hizbul Wathan terdapat 

di Solo, Pekalongan, Pasuruan, Banyumas, Surabaya dan Klaten. 

Dua tahun kemudian, cabang-cabang Hizbul Wathan didirikan diluar 

Jawa; sebagai cabang pertama di Minangkabau. Enam belas wakil 

dari Sumatera kebanyak berasal dari Minangkabau. Mereka tinggal 

di Yogyakarta setelah kongres ke-17 tahun 1928 untuk mempelajari 

dan mendapatkan pelatihan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

Hizbul Wathan. Merekalah yang merupakan pelopor-pelopor untuk 

daerah mereka masing-masing” 

 

b. Lima tahun kemudian, atas usul dan banyak keinginan dari kaum Muda 

Muhammadiyah yang dituangkan dalam Kongres ke-21 di Makassar tahun 



6 

 

1932, memutuskan Hizbul Wathan diperluas dengan nama Pemuda 

Muhammadiyah dan Hizbul Wathan menjadi Pemuda Muhammadiyah Bagian 

Hizbul Wathan. Adapun bunyi keputusannya adalah : 

“Buat menghimpun pemuda-pemuda Muhammadiyah di dalam 

“organisasi Muhammadiyah” harus diadakan “Bahagian Pemuda”, 

tempatnya harus digabungkan dengan Hizbulwathan. Oleh karena 

nama Hizbulwathan itu hanya berarti kepanduan, maka pergerakan 

baru ini diberi nama “Muhammadiyah Bahagian Pemuda”. Dienst 

kepanduan dimasukkan dalam Bahagian Pemuda dan diberi nama 

“Muhammadiyah Bahagian Pemuda dienst (urusan) Hizbulwathan. 

Adapun pergerakan dan ikhtiarnya diserahkan kepada Hoofdbestuur 

Muhammadiyah yang akan memberi instruksi pada Bahagian 

Pemuda ini.” (Badawi, 2003:31) 

 

Munculnya Majelis Pemuda Muhammadiyah memang menimbulkan pro dan 

kontra, akan tetapi disepakati bahwa keberadaan Hizbul Wathan tetap 

dipertahankan, tetapi pembinaannya dibawah naungan Majelis Pemuda 

Muhammadiyah. 

c. Pada tahun 1935 Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin menetapkan 

3 (tiga) urusan Pemuda Muhammadiyah, yakni (1) Urusan Hizbul Wathan, (2) 

Urusan Gerak Badan dan (3) Urusan Pendidikan.  

Eksistensi Pemuda Muhammadiyah berikut urusan Hizbul Wathan terhenti 

pada tahun 1942  - 1950 karena dibekukan oleh Pemerintah Jepang dan situasi 

sosial politik yang tidak kondusif serta kesibukan anggota Pemuda 

Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang mendukung persiapan proklamasi 

kemerdekaan dan perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar 

Soedirman. 

d. Hizbul Wathan bangkit kembali dipelopori Haiban Hadjid dan M. Mawardi 

pada bulan Januari 1950 Hizbul Wathan bangkit kembali, Yusuf (2005:406). 

Selanjutnya Muhammadiyah menyelenggarakan Muktamar Muhammadiyah 
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Ke-31 Tahun 1950 di Yogyakarta, memutuskan untuk menyatukan Pemuda 

Muhammadiyah dan Hizbul Wathan menjadi satu yaitu Hizbul Wathan dan 

mengesahkan Qoidah Hizbul Wathan.  

e. Selanjutnya berubah lagi mengikuti Keputusan Muktamar Muhammadiyah 

Ke-32 Tahun 1953 di Purwokerto, Pemisahan organisasi Pemuda dan Pandu 

Hizbul Wathan. Penyusunan Qaidah Majelis/Bagian Pemuda dan Hizbul 

Watahan diserahkan kepada Pusat Pimpinan Muhammadiyah. 

f. Sejak tahun 1957, Pemuda Hizbul Wathan dipisahkan menjadi 2 (dua) 

Majelis, yakni Majelis Hizbul Wathan dan Majelis Pemuda Muhammadiyah. 

Hizbul Wathan melaksanakan Muktamar khususi bersamaan dengan 

Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang (1958). Sedangkan Pemuda 

Muhammadiyah melaksanakan Muktamar I di Yogjakarta (1960). 

1.1.2. Pembubaran Kepanduan Di Indonesia. 

Pada tahun 1961 inilah adalah masa-masa kelabu yang dikenang sepanjang 

hayat oleh pimpinan, pelatih dan anggota Hizbul Wathan karena Keputusan 

Presiden Republik Indonesia bahwa setiap lembaga kepanduan yang ada di 

Indonesia dibubarkan dan disatukan dalam wadah yang dinamakan PRAMUKA. 

Dengan demikian secara kelembagaan Hizbul Wathan dinyatakan bubar.  

Adapun tinjauan historis dibubarkannya seluruh kepanduan di Indonesia 

dan dibentuk Pramuka adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan Pidato Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno kepada para 

Pemimpin Pandu pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara untuk 

menyatukan seluruh kepanduan di Indonesia menjadi satu; 
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b. Disusul Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238/61 tanggal 

20 Mei 1961, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Gerakan Praja 

Muda Karana (PRAMUKA); 

c. Dukungan dari Dewan kepanduan Indonesia (Perkindo), Nomor : 

071/Dkn/III/61, tanggal 13 Maret 1961 perihal Tindak Lanjut sesudah amanat 

dari Pidato Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tanggal 9 Maret di 

Istana Negara.  

d. Dipertegas oleh Staf Penguasa Perang Tertinggi dengan mengeluarkan surat 

nomor : 0605/Peperti/1961 Tanggal 11 April 1961 tentang Keadaan Gerakan 

Kepanduan sesudah Amanat Paduka Yang Mulia Presiden tanggal 9 Maret 

1961 mengenai pramuka untuk segera menghentikan akitifitas-aktifitas 

gerakan yang bernuansa kepanduan. 

e. Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang tunduk dan taat kepada Republik 

Indonesia, maka Muhammadiyah membuat Maklumat berupa Keputusan 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, nomor : 302/IV-A/’61 tanggal 15 Maret 

1961 tentang mekanisme Hizbul Wathan sesudah adanya perintah peleburan 

Kepanduan; 

f. Ditambah Pengumuman oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjelis 

Hizbul Wathan, Nomor : 10/IM/1961, tanggal 1 April 1961 untuk 

menenangkan anggota Hizbul Wathan di daerah-daerah agar mentaati perintah 

presiden dan tetap istiqomah dalam siar Islam melalui Muhammadiyah; 

g. Guna mempertegas perintah Presiden Rupublik Indonesia dan menyiapkan 

pembentukan pramuka maka presiden mengeluarkan Surat Keputusan 
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Presiden Republik Indonesia, Nomor : 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961, 

tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka; 

h. Dan yang paling mutahir saat itu adalah Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan 

Pramuka; 

i. Disusul Surat Panitia Pembentukan Pramuka (PPGP) Nomor : 8 P.P.G.P. 

tanggal 27 Mei 1961 tentang pernyataan bersedia meleburkan diri kepada 

Madjelis Hizbul Wathan; 

j. Oleh Hizbul Wathan menanggapi dengan surat dari Majelis Hizbul Wathan 

Yogyakarta tanggal 8 Juni 1961, perihal pernyataan bersedia meleburkan diri. 

Dan mulai saat itu Kepanduan Hizbul Wathan berhasil ditidurkan hampir 38 

tahun lamanya sampai dengan tahun 1999. 

1.1.3. Kebangkitan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan 

Situasi sosial politik di Indonesia berubah drastis sejak adanya gelombang 

reformasi dan tumbangnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden 

Soeharto selama 32 tahun. Gelombang ini juga mempengaruhi suasana bathin 

Persyarikatan Muhammadiyah dan segala isi yang ada di dalamnya, dalam 

Amanat Sidang Tanwir kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Semarang 

memberikan keputusan : ”Dalam upaya menanamkan pendidikan kemandirian, 

kejujuran, keterbukaan dan akhlaq mulia, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah untuk segera menghidupkan kembali Kepanduan Hizbul Wathan 

(HW) sesuai dengan perkembangan zaman”. (Keputusan Sidang Tanwir 

Muhammadiyah di Semarang, 1998).  

Oleh Ketua Umum Kwartir Pusat Hizbul Wathan H. Abdul Rasyid Hasyim 

mengapa Hizbul Wathan dibangkitkan kembali : 1) Dengan dileburkannya 
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Hizbul Wathan ke Pramuka tahun 1961, Muhammadiyah merasa kehilangan 

sarana utama untuk kaderisasi yang berkesinambungan, 2) Putera-putri 

warga Muhammadiyah yang mengikuti Pramuka hanya terbatas kegiatan 

sekolah, 3) Mereka terlepas dari kehidupan Muhammadiyah di ranting, 

sehingga kepekaan sosialnya berkurang, 4) Sejarah membuktikan bahwa 

tokoh-tokoh pimpinan Muhammadiyah dan negera berasal dari didikan 

Hizbul Wathan. Oleh karena itu, persyarikatan berusaha memanfaatkan 

kepanduah Hizbul Wathan sebagai kaderisasi yang berkesinambungan. 

(Buletin Hizbul Wathan, 2010) 

 

Bukti sesusungguhnya banyak kader Muhammadiyah alumni Hizbul 

Wathan yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Bangsa 

Indonesia, Bapak TNI Panglima Besar Sudirman, Presiden Suharto, Mulyadi 

Joyomartono, Kasman Singodimejo, Yunus Anies, Abdul Kahar Muzakkir dan Ki 

Bagus Hadikusumo mempunyai peranan yang besar pada waktu merumuskan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan menerima dasar negara Pancasila. 

Selanjutnya akselerasi kebangkitan Hizbul Wathan disusul dengan Surat 

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 92/SK-PP/VI-B/1.b/1999  

tanggal 18 Nopember 1999 tentang Kebangkitan Kembali Hizbul Wathan. Secara 

nasional disahkan melalui Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta Tahun 

2000. 

Agar jelas peran dan kedudukan organisasi otonom baru yaitu Hizbul 

Wathan untuk tetap istiqomah di jalur yang ditetapkan persyarikatan, maka 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengelurakan Surat Keputusan Nomor : 

10/Kep/I.O/B/2003  tanggal 2 Februari 2003 tentang Penegasan bahwa Hizbul 

Wathan terpisah dari Gerakan Pramuka. Selanjutkan oleh Majelis Pendidikan 

Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah membuat pedoman 

pembinaan organisasi Otonom di sekolah-sekolah Muhammadiyah melalui Surat 

Keputusan nomor : 128/KEP/I.4/F/2008 tanggal 20 Juni 2008. 
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Keberanian Muhammadiyah dalam membangkitkan Gerakan Kepanduan 

Hizbul Wathan ini sangat berdasar karena tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia untuk berkumpul dan 

mengeluarkan pikiriannya, mendapatkan pendidikan, seperti pada Bab X pasal 

28C ayat 1 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Dan 

pada pasal 31 ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa Pendidikan nonformal 

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang (pasal 1 ayat 12). Pendidikan nonformal adalah bagian 

dari pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3). 

Pendidikan nonformal (Pasal 26) diselenggarakan bagi warga masyarakat 

yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan 
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potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak 

usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, 

pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 

kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik. 

Dengan demikian keberadaan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan sejalan 

dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui jalur yang ada 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (pasal 1 ayat 2). 

1.1.4. Gerakan Kepanduah Hizbul Wathan Setelah di Bangkitkan 

Kini setelah 12 tahun berjalan, menurut Laporan Kwartir Pusat Gerakan 

Kepanduan Hizbul Wathan dari 33 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Se-

Indonesia baru berdiri 18 Kwartir Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan  

dan 145 Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (LPJ Kwarpus 

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Periode 2006-2010, 2010). 

Sedangkan Pelatih yang dimiliki Kwartir Pusat Gerakan Kepanduan 

Hizbul Wathan sampai dengan Tahun 2010 terdiri hanya 110 orang yang tersebar 

pada 13 Kwartir Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, dimana pelatih 

tersebut harus mampu menyelenggarakan pelatihan di tingkat Kwartir ditingkat 

bahwanya se-Indonesia (LPJ Kwarpus Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan 

Periode 2006-2010, 2010). 



13 

 

Peneliti juga menemukan kondisi yang sama melalui wawancara dengan 

Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kabupaten Gresik terdapat 

data tempat latihan Hizbul Wathan, dimana tempat latihan Hizbul Wathan tersebar 

di 71 sekolah tingkat SD/MI/MTs/SMA/SMK/MA, meliputi 47 sekolah (66,1%) 

menyelenggarakan latihan Kepanduan Hizbul Wathan dan 24 sekolah (33,8%) 

tidak menyelenggarakan latihan Kepanduan Hizbul Wathan. Data tersebut terinci 

sebanyak 26 SD/MI (72,2%) ada latihan Kepanduan Hizbul Wathan dan 10 

SD/MI (27,7%) ada latihan Kepanduan Hizbul Wathan, 11 SMP/MTs (52,3%) 

ada latihan Kepanduan Hizbul Wathan dan 10 SMP/MTs (46,6%) ada latihan 

Kepanduan Hizbul Wathan dan 10 SMA/MA/SMK (71,4%) ada latihan 

Kepanduan Hizbul Wathan dan 4 SMA/MA/SMK (28,5%) ada latihan Kepanduan 

Hizbul Wathan. (Laporan Tahunan Kwarda Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan 

Kabupaten Gresik, 2011). 

Dari data di atas jelaslah sudah selama 12 tahun setelah Gerakan 

Kepanduan Hizbul Wathan di bangkitkan kembali oleh Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah Tahun 1999 dan telah melaksanakan 2 kali muktamar Hizbul 

Wathan ditemukan sedikitnya kwartir ditingkat Wilayah, Daerah dan cabang. 

Sedikit pelatih yang diciptakan, tempat latihan yang masih kurang dan anak didik 

yang mengikuti kegiatan kepanduan ini juga masih sedikit. 

Lambatnya perjalanan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan bangkit 

kembali, apakah disebabkan pimpinan persyarikatan Muhammadiyah di tingkat 

bawah (Wilayah, Daerah dan Cabang) belum mampu menerjemahkan perintah 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah Kabupaten Gresik. 

Bagaimana Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kabupaten 
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Gresik melaksanakan program perkaderannya, serta bagaimana Kwartir Daerah 

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kabupaten Gresik menyiapkan pelatih dan 

sarana kegiatan dengan melibatkan sekolah-sekolah Muhammadiyah. 

 Melihat dari perjalanan Hizbul Wathan tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang keberlangsungan dilapangan atas kebangkitan kembali Gerakan 

Kepanduan Hizbul Wathan khususnya di Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan 

Hizbul Wathan Kabupaten Gresik. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam 

sejauhmana terimplemetasikan dan sejauh mana dampak dibangkitnya dalam 

menyiapkan kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah. Sekaligus peneliti 

melihat keunikan karena Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan ini selain sebagai 

organisasi otonom Muhammadiyah di dalamnya terdapat kolaborasi anggota 

binaan, antara lain : 

1. Lintas gender (perempuan dan lelaki) 

2. Lintas Organisasi Otonom Muhammadiyah yaitu : Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah,  Aisyah, Muhammadiyah dan  Tapak Suci. 

3. Lintas generasi (anak, remaja, pemuda, tua) 

4. Lintas strata (siswa, mahasiswa, guru, dosen) 

5. Lintas status sosial (karyawan, staf, Manajer)  

6. Lintas jabatan (karyawan, staf, kepala) 

7. Lintas profesi (tukang, pebisnis, dokter) 

8. Lintas bidang (Jasa, pertanian, industri, dan lain sebagainya)  

9. Keanggotaan rangkap antar organisasi otonom tidak ada masalah karena 

induknya adalah sama yaitu Muhammadiyah. 



15 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa kebangkitan Hizbul 

Wathan adalah kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menyiapkan 

kader-kadernya untuk berproses pada wadah organisasi otonomi baru selain 

Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah yang 

telah dilegalilasi melalui Tanwir dan Keputusan Muktamar Muhammadiyah serta 

keputusan-keputusan lain yang mengikatnya, maka peneliti melihat bahwa 

bagaimana kesiapan terpadu pada tataran implementasi kebijakannya di tingkat 

Kwartir Daerah (Kabupaten) dalam melaksanakannya, sebagai berikut : 

1. Sejauh mana kesiapan Pimpinan Persyarikatan Tingkat Daerah mematuhi dan 

melaksanakan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk 

membangkitkan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan di Kabupaten Gresik ?. 

2. Bagaimana implementasi kebijakan kebangkitan Gerakan Kepanduan Hizbul 

Wathan di Tingkat Kwartir Daerah Kabupaten Gresik ?. 

3. Apa dampak kebijakan kebangkitan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan di 

Tingkat Kwartir Daerah Kabupaten Gresik terhadap ketersedian pelatih dan 

sarana prasarananya ?. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang ada, peneliti membatasi masalah 

Implementasi Kebijakan Kebangkitan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan hanya 

di tingkat Kwartir Daerah Kabupaten Gresik selama 12 tahun berjalan ini, dapat 

dilaksanakan oleh Pimpinan Persyarikatan Tingkat Daerah dan Kwartir Daerah 



16 

 

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kabupaten Gresik sejauh mana kebijakan ini 

dapat dilaksanakan apa dampak yang ditimbulkannya karena didukung jumlah 

sekolah Muhammadiyah yang cukup di banyak di Kabupaten Gresik. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas 

dalam penelitian ini, adalah untuk mengungkap secara jelas dan rinci mengenai : 

1. Kesiapan Pimpinan Persyarikatan Tingkat Daerah mematuhi dan 

melaksanakan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk 

membangkitkan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan di Kabupaten Gresik. 

2. Implementasi kebijakan kebangkitan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan di 

Tingkat Kwartir Daerah Kabupaten Gresik. 

4. Dampak kebijakan kebangkitan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan di 

Tingkat Kwartir Daerah Kabupaten Gresik terhadap ketersedian pelatih dan 

sarana prasarananya. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dengan melihat penjelasan terdahulu, kegunaan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Secara teoritis : 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dari 

kajian kebijakan pendidikan khususnya pendidikan di luar keluarga dan 

sekolah untuk anak, remaja, dan pemuda yang dilakukan di alam terbuka 
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dengan metode yang menarik, menyenangkan dan menantang di Gerakan 

Kepanduan Hizbul Wathan. 

2. Secara praktis : 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

(a) bagi Pimpinan Muhammadiyah, yakni memberikan informasi mengenai 

implementasi dan dampak dibangkitkannya Gerakan Kepanduan Hizbul 

Wathan sebagai wadah organisasi otonom untuk menyiapkan kader 

persyarikatan mendatang; 

(b) bagi Pimpinan Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan 

Kabupaten Gresik, yakni dapat memberikan wawasan mekanisme dan 

pengelolaan kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan guna menyiapkan kader 

persyarikatan mendatang; 

(c) bagi sekolah Muhammadiyah, yakni memberikan informasi kesiapan-

kesiapan yang harus dilaksanakan sebagai dampak implementasi dan 

dampak dibangkitkannya Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan guna 

menyiapkan kader persyarikatan mendatang. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk mempertajam pemahaman masalah yang akan diteliti, peneliti 

menegaskan beberapa istilah antara lain : 

1. Implementasi kebijakan adalah aktualisasi kebijakan pendidikan secara 

konkrit di lapangan atau pengupayaan agar rumusan kebijakan pendidikan 

berlaku di dalam praktek (Imron, 2002: 90). 
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2. Impelementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis, sehingga pelaksana 

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya 

akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran 

kebijakan itu sendiri. (Agustino, 2008:138) 

3. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, grup 

dan pemerintah dengan hambatan dan kesempatan yang diharapkan dapat 

mengatasi kendala untuk mencapai cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak 

atau tujuan tertentu (Imron, 2002: 13).  

4. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan adalah sistem pendidikan untuk anak, 

remaja, dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah, bersifat 

nasional, terbuka, dan sukarela serta tidak terkait dan tidak berorientasi pada 

partai politik. (Kwarpus Hizbul Wathan, 2006) 

5. Hizbul Wathan adalah kepanduan islami, artinya dalam melaksanakan metode 

kepanduan adalah untuk menanamkan aqidah Islam dan membentuk peserta 

didik berakhlak mulia. Hizbul Wathan adalah organisasi otonom 

Muhammadiyah yang tugas utamanya mendidik anak, remaja, dan pemuda 

dengan sistem kepanduan. (Kwarpus Hizbul Wathan,, 2006) 

6. Dampak yaitu seberapa besar kebijakan telah menyebabkan perubahan pada 

tujuan yang harus dicapai (Balitbangdikbud, 2002: 4).  


