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4 Alasan
Mengapa Buku ini Penting? 

1. Merupakan 

pengembangan dari 

skripsi beliau : 

Perkembangan PSII 

Sebelum Fusi Parpol :

Analisis Konflik 

Kepemimpinan 1971-

1973 



2. Satu-satunya buku 

yang menjelaskan 

perjalanan politik 

PSII paska 

kemerdekaan, 

khususnya awal Orba 

ketika menghadapi 

kebijakan fusi tahun 

1973



3. Relevan dan kontributif 

terhadap problem partai-partai 

“Islam” hari ini 

(Konflik internal, sistem 

rekrutmen & kaderisasi, 

ideologi versus pragmatisme, 

artikulasi politik belum 

optimal, oligarki 

kepemimpinan, transparansi 

tata kelola administrasi + 

keuangan )



4. Penulis mampu 
menjelaskan secara 
detail-rasional 
bagaimana persaingan, 
dan mengapa terjadi 
perpecahan di dalam 
PSII terutama dalam 
menghadapi fusi partai 
politik Orde Baru .

http://wartakota.tribunnews.com/tag/psii/


Hasil Temuan :

Dua Faktor Penyebab Konflik

1. Internal :

Struktur sosial PSII

yang bersifat 

patronase atau 

patron-client 

(meskipun PSII

dikategorikan 

gerakan Islam 

modern). 

 Sistem ini membuat 

PSII tergantung 

kepada kewibawaan 

tokoh tertentu yang 

bersifat sentralistik. Di 

sisi lain, karena sistem 

itu maka intervensi 

dari luar semakin 

mudah.

http://wartakota.tribunnews.com/tag/psii/
http://wartakota.tribunnews.com/tag/psii/


 Terhambatnya regenerasi 

akibat sistem patronase di 

PSII sebenarnya sudah 

coba diatasi pada MT 

(Majelis Tahkim–

semacam kongres) ke-32 

tahun 1966 atas tuntutan 

profesionalitas dan 

kemampuan teknokratis

 Namun, karena anak-

anak muda yang direkrut 

tidak semua berasal dari 

hasil gemblengan di 

dalam PSII sendiri (tapi 

dari HMI, PII, dan 

Masyumi) sehingga di 

antara mereka memiliki 

perbedaan pemikiran dan 

kultur

http://wartakota.tribunnews.com/tag/psii/
http://wartakota.tribunnews.com/tag/psii/


 Perekrutan  itu 

menimbulkan problem. Di 

satu pihak PSII tidak bisa 

menampung progresivitas 

mereka dan dalam waktu 

yang sama anak-anak muda 

tersebut tidak semua 

memiliki tradisi yang sama 

di dalam PSII, seperti 

penghormatan terhadap 

patron khususnya keluarga 

Tjokroaminoto. 

 Puncaknya adalah 

kemenangan kelompok 

anak muda untuk 

mengambil kekuasaan 

melalui MT  ke-33 di 

Majalaya, Jawa Barat 1972.

http://wartakota.tribunnews.com/tag/psii/


 Hal itu disebabkan 
kepemimpinan anak-anak 
muda yang direkrut 
sebelumnya telah berhasil 
mengambil hati dan 
didukung oleh pengurus 
daerah, sementara sistem 
patronase masih bertahan 
terutama oleh generasi 
tua dengan menempatkan 
keluarga Tjokroaminoto 
dalam posisi tertinggi

 Di sisi lainnya lagi, di 
kalangan kelompok muda 
sendiri ada persaingan 
dengan memanfaatkan 
sistem patronase tersebut 
untuk merebut kekuasaan 
partai. Kelompok ini 
dipelopori oleh MT 
Gobel yang 
sesungguhnya direkrut 
dari kalangan 
nontradisional.



Faktor kedua

2. Kebijakan 
rejimentasi politik 
Orba :

Restrukturusasi 
kepartaian melalui fusi 
tahun 1973 ke dalam 
tiga kategori setelah 
kemenangan Golkar 
pada Pemilu 1971 
dan pengangkatan 
Soeharto sebagai 
presiden

 Tiga kategori adalah 
Nasionalis (PDI), 
Islam 

( PPP) dan Golongan 
Karya.

 Kepeloporan PSII 
berubah drastis ketika 
datang rezim yang 
represif dan 
otoritarian Orde Baru. 



Tambahan Analisis

 PSII adalah 
transformasi 
formal dari SI 
Putih (sebelumnya 
SDI yang 
didirikan 
H.Samanhudi 
tahun 1905)

 Perubahan dari 
SDI-SI ke PSII  
memberi 
kejelasan visi 
politik yaitu 
Kemerdekaan 
Indonesia 
Melawan 
Penjajahan 
Belanda



PSII : Sang Pelopor

 Menyandang  atribut 

sebagai :

 Kekuatan ‘Islam Politik’ 

, Gerakan Kebangsaan 

& Representasi Solitary 

Islamic Politics pertama 

di Nusantara



Perbandingan

Sarekat Islam Budi Utomo

 Keanggotaan & 
kepemimpinannya mencakup 
berbagai suku

 Keluasan penyebarannya 
melintasi batas-batas wilayah 
& pulau

 Program & Jargon menuntut 
kemerdekaan Indonesia

 Kemajemukan pemimpin & 
anggotanya (santri, abangan, 
bangsawan, rakyat)

 Keanggotaan & 
kepemimpinannya sebagian 
besar Jawa

 Keluasaan penyebarannya 
meliputi Jawa, Madura dan 
Bali

 Orientasi utama pada program 
pendidikan 

 Pemimpin & anggotanya 
mayoritas priyayi (Pegawai 
Negeri), kalangan atas



SI : Identik dg HOS Tjokroaminoto

 HOS Tjokroaminoto 
adalah guru dari 
Sukarno 
(Nasionalis), 
Semaun (Komunis) 
dan SM. 
Kartosuwiryo (Islam)

 HOS Tjokroaminoto 
mendapat gelar 
Heru Tjokro atau 
Ratu Adil atau Imam 
Mahdi

 PSII di bawah 
pimpinan 
Tjokroaminoto telah 
melahirkan 
pemimpin berkaliber 
nasional & 
internasional :

 H.Agus Salim, Abdul 
Muis, Suryopranoto, 
dan Sekarmadji 
Maridjan 
Kartosoewirjo



Mengapa SI Pecah?

 Faktor Eksternal :

Penetrasi kelompok 

komunis dan 

kontelasi politik 

internasional yang 

menguntungkan 

kelompok komunis

 Faktor Internal :

 Program terlalu umum 

(tidak tegas antikapitalis)

 Keanggotaan longgar

 Belum memiliki rumusan 

konsep Islam yang 

tajam-sistematis 

menghadapi isu2 politik 

kontemporer

 Figuritas


