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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada abad enambelas di dunia Barat terjadi suatu perubahan susunan 

masyarakat, feodalisme Eropa mulai surut sedikit demi sedikit dan timbullah 

perubahan dari masyarakat feodal agraris menuju masyarakat perdagangan. 

Perubahan masyarakat agraris menuju masyarakat perdagangan ini membutuhkan 

perluasan daerah untuk pengambilan modal dan bahan mentah (Cahyo Budi 

Utomo, 1995 : 3). Pedagang-pedagang Eropa pada awalnya selalu memenuhi 

kebutuhan akan bahan mentah dari Timur Tengah. Namun pada akhir abad 

enambelas, kerajaan Islam Turki berhasil menaklukkan Konstantinopel yang 

merupakan daerah perdagangan di daerah Timur Tengah. Hal ini menimbulkan 

dampak yang sangat besar bagi bangsa Eropa karena pedagang-pedagang Eropa 

tidak diijinkan lagi berdagang di Konstantinopel.  

Penutupan Konstantinopel oleh orang-orang Islam memunculkan 

keinginan orang Eropa untuk memperoleh bahan mentah yang berupa rempah-

rempah tanpa perantara orang Islam. Di samping dorongan ekonomis, usaha orang 

Eropa untuk berlayar ke Asia diperkuat juga oleh unsur-unsur agama, yakni ingin 

melemahkan Islam dan memperkuat agama Kristen. Motif ekonomi dan agama ini 

yang mendorong bangsa Eropa untuk mencari benua-benua lain. Inilah awal dari 

praktek-praktek penjajahan yang berkepanjangan yang melanda bangsa-bangsa 

Asia umumnya dan Indonesia khususnya (C.S.T. Kansil, 1986: 5). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 2 

Belanda sebagai salah satu bangsa di Eropa, datang ke Indonesia pada 

abad ke enambelas yang ditandai dengan kedatangan De Houtman di Banten pada 

bulan Juni 1596. Ekspedisi De Houtman ini belum berhasil menemukan pusat 

rempah-rempah. Barulah pada ekspedisi kedua yang dipimpin Jacob Van Neck 

yang berhasil tiba di kepulauan rempah-rempah Maluku pada bulan Maret 1599 

(Ricklefs, 1992: 38-39). Semenjak itu satu per satu daerah-daerah di Indonesia 

dikuasai Belanda. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, maka sikap 

pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi rakyat Indonesia adalah berusaha 

keras untuk mempertahankan politik penjajahan devide et impera. Dampak dari 

politik ini, mengakibatkan kekuatan rakyat bersama elit politik tradisional sulit 

diintegrasikan dalam melawan penjajahan (Rusli Karim, 1983:51) 

Pemerintah Belanda menghadapi realitas bahwa mayoritas penduduk 

jajahannya adalah beragama Islam, maka untuk menghadapinya diperlukan 

pengetahuan tentang Islam dalam rangka memahami aspek kehidupan beragama 

penduduk pribumi daerah jajahan. Para pejabat militer maupun sipil yang akan 

dikirim ke Hindia Belanda harus memahami asas-asas hukum Islam. Para 

misionaris yang akan dikirim ke daerah jajahan juga diberi pendidikan mengenai 

Islam. Pengetahuan yang diberikan sering kali tendensius sehingga kesan yang 

diperoleh terhadap Islam bersifat negatif.(Burhannudin Daya, 1992 : 134). 

Pemikiran kolonial Belanda terhadap Islam Indonesia, pada  awalnya 

dilandasi oleh pandangan yang keliru. Islam dibayangkan sebagai sebuah agama 

yang diorganisasikan secara ketat. Pandangan tersebut berdasarkan hubungan 

antara umat Islam Indonesia dengan para Sultan Islam di luar negeri, hubungan 

tersebut dipandang seperti hubungan antara umat Katholik dengan Paus di Roma. 

Menurut Belanda, Islam dalam kehidupannya sudah diatur dengan hukun Islam 

secara menyeluruh termasuk dalam hubungan internasionalnya, Islam dengan 

demikian nampak sebagai musuh yang ditakuti. Ketakutan ini telah mendorong 

Belanda untuk merumuskan sebuah politik aliansi dengan elemen di dalam tubuh 

masyarakat Indonesia terutama para pangeran dan priyayi Jawa. Raja-raja dan 

kepala adat di luar pulau Jawa yang karena alasan politiknya sendiri terkenal 
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sebagai penganut Islam yang tidak terlalu fanatik atau bahkan musuh terang-

terangan Islam (Benda, 1980: 38-39). 

Upaya Belanda untuk melakukan usaha yang lebih sistematis untuk 

melumpuhkan kekuatan Islam, semakin tampak dengan ditugaskannya C. Snouck 

Hurgronje pada tahun 1889 untuk meneliti kehidupan umat Islam Indonesia. 

Diangkatnya Snouck Hurgronje sebagai penasehat dalam menangani masalah 

Arab dan Islam, karena mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam di 

Indonesia, ia juga pernah tinggal di tanah Arab yang diharapkan mampu 

merumuskan formulasi politik yang baru bagi eksistensi penjajahan Belanda di 

Indonesia. 

Tekanan eksternal yang begitu kuat diperparah oleh kondisi umat Islam 

sendiri yang  belum bersatu karena terdapat perbedaan pandangan diantara kaum 

reformis dan tradisional. Munculnya perbedaan pandangan ini diawali dengan 

berdirinya organisasi yang berdasarkan Islam, di antaranya Muhammadiyah dan 

Nahdatul Ulama (NU). Muhammadiyah dikatakan sebagai organisasi yang 

bersifat reformis sedangkan NU merupakan organisasi yang bersifat tradisional 

(Taufik Abdullah, 1974: 45). Perbedaan sifat dan orientasi inilah yang 

menimbulkan pertentangan. Dua kelompok reformis dan tradisional yang 

terbentuk itu mempunyai perhatian yang berbeda, walaupun pada intinya 

bertujuan sama yaitu memajukan umat. Golongan pembaharu lebih 

memperhatikan Islam pada umumnya. Islam berarti kemajuan, Islam adalah 

agama universal yang ajarannya telah diungkap para Nabi. Sebaliknya golongan 

tradisi lebih banyak menghiraukan masalah agama atau ibadah belaka. Bagi 

mereka Islam seakan-akan sama dengan fiqih dan dalam hubungan ini mengakui 

taqlid dan menolak itjhad bahkan banyak pula yang memperhatikan tasawuf.   

Para pembaharu mengemukakan bahwa maksud sebenarnya adalah Qur’an 

dan Hadist saja yang diakui sebagai sumber dalam Islam. Pendapat maupun fatwa 

lain hanyalah bahan perbandingan untuk memperoleh kebenaran yang 

sesungguhnya (Deliar Noer, 1985 :111). Kaum reformis menggalakkan ijtihad, 

menolak taqlid dan berusaha keras memberantas bid’ah. Sedangkan aliran tradisi 
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selain mengikuti sunnah Nabi juga mengakui kesepakatan ulama bahkan guru 

dianggap ma’sum dan jauh dari kesalahan. 

Semangat dan aktivitas kaum reformis oleh kalangan tradisi dianggap 

kurang toleran terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat luas dan 

menitikberatkan pada keyakinan idenya sendiri daripada pertimbangan kesatuan 

umat. Akan tetapi, menurut kaum reformis kesatuan umat Islam hanya dapat 

dibina melalui pemurnian aqidah. Ijtihad tidak terbatas pada imam-imam 

terdahulu, tetapi kaum reformis akan menerima pendapat imam manapun asal 

pendapat itu dapat dirujuk dengan dasar syariat yang jelas.  

Dasar pandangan dan anggapan masing-masing kelompok keagamaan itu 

akhirnya menjadi tipe fundamental sehingga memudahkan dua kelompok itu 

saling berbenturan (Sartono Kartodirjo, 1987: 55). Namun perbedaan yang sangat 

mendasar ini dapat ditepis, karena adanya tekanan dari pemerintah Belanda 

terhadap umat Islam yang menyadarkan akan pentingnya persatuan dalam suatu 

wadah perjuangan yang terorganisasi. 

 Para pemimpin umat Islam menyadari bahwa reaksi terhadap peristiwa 

dan perlakuan yang tidak adil dari penjajah tidak cukup dilawan dengan kritik-

kritik saja. Ancaman terhadap eksistensi Islam secara mendasar memerlukan 

reorientasi organisasi. Tujuannya agar kepentingan umat Islam dapat dijaga lebih 

tepat dari masa-masa yang lalu (Benda 1980 :119).  

Melihat  realita semacan itu, maka muncullah keinginan yang mendalam 

akan pentingnya persatuan  diantara perkumpulan yang berasaskan Islam dalam 

suatu wadah yang terorganisasi. Para pemimpin Islam juga semakin menyadari 

bahwa pertentangan dan perbedaan pendapat sebelum tahun 1937 hanyalah 

menyankut masalah khilafiyah (Ensiklopedi Islam, 1993: 118). Dengan dimotori 

oleh dua kekuatan besar, yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah maka 

terbentuklah organisasi dengan nama MIAI, Majlisul Islamil A’laa Indonesia atau 

Majelis Islam A’laa Indonesia pada tanggal 21 September 1937 di Surabaya. 

Tujuannya untuk mengeratkan hubungan antara orang-orang Islam Indonesia 

dengan kaum Islam di luar Indonesia dan mempersatukan suara-suara untuk 

membela keluhuran Islam (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1990 : 49). 
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Pemrakarsa berdirinya organisasi ini adalah K.H. Mas Mansur dari 

Muhammadiyah, K.H. Muhammad Dahlan serta K.H. Wahab Hasbullah dari 

Nahdatul Ulama dan W. Wondoamiseno dari Sarekat Islam. Beberapa organisasi 

Islam juga hadir dalam pembentukan organisasi ini, seperti dari Partai Islam 

Indonesia (PII), Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad, Al-Islam (Organisasi Islam 

lokal Solo), Persyarikatan Ulama Majalengka dan lain-lain. Pada waktu 

pembentukannya yang terhimpun di dalamnya baru tujuh organisasi. 

 Kehadiran MIAI mendapat sambutan baik dari organisasi-organisasi 

Islam, sehingga pada tahun 1941 menjadi 21 organisasi, termasuk 15 anggota 

biasa yaitu Sarekat Islam, Muhammadiyah, PERSIS, Persyarikatan Ulama, Al-

Irsyad, Jong Islamieten Bond, Al-Islam ( Solo ), Al-Ittihadiyat al-Islamiyah ( 

Sukabumi ), PII, Partai Arab Indonesia, Persatuan Ulama Seluruh Aceh ( Singli ), 

Musyawarat at-Tolibin (Kandangan, Kalimantan), Nahdatul Ulama, Al-Jami’atul 

Washliyah (Medan), Nurul Islam Tanjungpandan (Bangka Belitung) dan tujuh 

anggota luar biasa, yaitu al-Hidayat al-Islamiyah (Banyuwangi), Majelis Ulama 

Indonesia (Toli-toli, Sulawesi), Persatuan Muslimin Minahasa (Manado), Al-

Khairiyah (Surabaya), Persatuan Putera Borneo (Kalimantan), Persatuan India 

Putera Indonesia dan Persatuan Pelajar Indonesia-Malaya di Mesir (Ensiklopedi 

Islam 1993 :118).    

Program-program yang akan dicapai MIAI telah disusun secara nyata dan 

tegas, yaitu mempersatuakan organisasi-organisasi Islam Indonesia untuk 

bekerjasama, berusaha menjadi pendamai jika terjadi perbedaan pendapat di 

kalangan sesama muslim, memperkokoh hubungan persaudaraan antara muslim 

Indonesia dan muslim luar negeri, berikhtiar menyelamatkan Islam dan 

masyarakatnya dengan membicarakan dan memutuskan soal-soal  yang dipandang 

penting bagi umat dan agama Islam, serta menyelenggarakan Konggres Muslimin 

Indonesia tiap tahun.  

 Federasi ini menjadi tempat permusyawaratan umat yang terdiri dari 

wakil-wakil beberapa perkumpulan yang berdasarkan Islam dan putusannya harus 

dipegang teguh oleh perhimpunan yang menjadi anggotanya (Deliar Noer,1985 : 

262). 
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Perjalanan sejarah dan kegiatan organisasi ini dapat dilihat dalam dua 

periode waktu, yaitu masa Kolonial Belanda dan awal pendudukan Jepang. Pada 

masa kolonial Belanda MIAI melakukan aktivitas terutama dalam bidang agama. 

Pada akhir tahun menjelang runtuhnya Hindia Belanda perhatiannya di bidang 

politik cukup besar. Terjunnya MIAI dalam bidang politik disebabkan oleh 

tuntutan keadaan dan kondisi pergerakan nasional pada saat itu. 

Kiprah MIAI dalam bidang politik dimulai pada tahun 1939 dengan 

menyokong tuntutan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) . MIAI  menyatakan 

setuju, asal aksi tersebut untuk memperoleh parlemen yang berdasarkan 

perundang-undangan Islam. Selain berdampingan dengan  GAPI juga dengan 

Majelis Rakyat Indonesia (MRI) sampai memasuki jaman pendudukan Jepang. 

Kelahiran MIAI  di tengah umat Islam menggetarkan kembali jantung kehidupan 

umat Islam yang selama ini merasa terhimpit oleh berbagai berita perpecahan.  

Tema ini penting dan menarik untuk diteliti karena pada masa yang lalu 

partai-partai atau organisasi kebangsaan yang bercorak Islam masih sibuk dengan 

permasalahan mereka sendiri. Di sisi lain terjadi benturan antara kaum reformis 

dan tradisional yang kadang menjurus ke arah pertentangan fisik. Pembentukan 

MIAI oleh para pemimpin organisasi Islam, dapat dipandang sebagai pemersatu 

umat Islam. 

Meskipun telah banyak tulisan yang membahas peranan umat Islam dalam 

perjuangan kemerdekaan Indonesia, namun belum ada tulisan yang 

mengkhususkan pembahasan tentang MIAI secara mendetail. Padahal MIAI 

merupakan federasi pertama yang memainkan peranan penting dalam menyatukan 

umat Islam dan mampu menyempitkan jurang perbedaan antara kaum tradisional 

denngan kaum reformis. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji   

permasalahan tersebut  dalam skripsi yang berjudul “MAJELIS ISLAM A’LAA 

INDONESIA (MIAI) DALAM PERGERAKAN NASIONAL TAHUN 1937-

1942”. 

 

B. Perumusan Masalah 
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Suatu penelitian ilmiah bertujuan untuk memecahkan masalah melalui 

metode ilmiah. Dalam metode ilmiah, rumusan masalah merupakan langkah yang 

tidak dapat ditinggalkan. Untuk memberikan arahan dalam penelitian, maka perlu 

dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya MIAI ? 

2. Bagaimanakah aktvfitas intern MIAI ? 

3. Bagaimana perjuangan MIAI dalam pergerakan nasional ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas masalah 

yang telah dirumuskan. Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan 

dicapai, demikian pula dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya MIAI.  

2. Untuk mengetahui aktivitas intern MIAI  

3. Untuk mengetahui perjuangan MIAI dalam pergerakan nasional.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah penelitian pada Program Studi Pendidikan Sejarah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan 

sejarah, khususnya mengenai Majelis Islam A’laa Indonesia dalam 

pergerakan nasional tahun 1937-1942. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis atau aplikasi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Pendidikan 

Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 
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b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para 

pembaca pada umumnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kolonialisme 

a. Pengertian Kolonialisme 

 Secara etimologis kata kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya 

daerah jajahan sebagai tempat bagi penduduk atau kelompok orang yang 

bermukim di daerah baru yang merupakan daerah yang asing, serta jauh dari 

daerah asal akan tetapi masih tetap mempertahankan ikatan dengan tanah air atau 

daerah asalnya (Poerwodarminto, 1976: 20).  

Menurut Suhartoyo Hardjosatoto (1985: 77),”Kolonialisme merupakan 

nafsu untuk menguasai dan sistem penguasaan wilayah bangsa atau negara lain”. 

Dengan demikian Kolonialisme diartikan sebagai nafsu untuk menguasai daerah 

atau bangsa lain beserta perangkat sistem yang digunakan untuk mengatur 

wilayah yang dikuasai. Sedangkan menurut Roeslan Abdulgani (th: 7) 

menyatakan bahwa “Kolonialisme adalah rangkaian daya upaya bangsa untuk 

menaklukkan bangsa lain dalam segala lapangan”. 

Menurut Sukarno yang dikutip oleh Cahyo Budi Utomo (1995: 2) bahwa 

“Kolonialisme dipandang sebagai nafsu, suatu sistem yang merajai atau 

mengendalikan ekonomi atas negeri bangsa lain”. Nafsu itulah yang kemudian 

menjiwai bangsa Eropa untuk keluar dari negerinya, berkelana mengarungi 

samudera yang luas untuk mencari daerah-daerah yang akan dijadikan sasaran. 

Dalam hal ini Asia menjadi ladang yang subur untuk berbagai kepentingan 

mereka dan berkembangnya kolonialisme Eropa. 

C.S.T. Kansil dan Yulianto (1986: 7) berpendapat : “Kolonialisme adalah 

rangkaian nafsu suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain di bidang politik, 

sosial, ekonomi dan kebudayaan dengan jalan: a) dominasi politik, b) eksploitasi 

ekonomi, dan c) penetrasi kebudayaan”. 

Kolonialisme di dalam International Encyklopedia of the Social Sciences 

(1972: 1) adalah : “Colonialism is the estabilishment and maintenance, for an 

8 
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extended time, of rule over an alien people that is separate from and subordinate 

to the ruling power”. 

 (Kolonialisme adalah penguasaan dan pemeliharaan terhadap suatu bangsa dalam 

waktu yang lama, penguasa asing memisahkan diri dari penduduk pribumi dan 

penduduk pribumi tunduk pada kekuatan penguasa). 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

kolonialisme adalah upaya suatu bangsa untuk menaklukkan dan menguasai 

bangsa lain dengan jalan mendominasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial serta 

kebudayaan dalam rangka memperluas negaranya di luar wilayahnya sendiri. 

 

b. Perkembangan Kolonialisme 

 Kolonialisme yang dijalankan oleh penjajah bertujuan untuk melaksanakan 

kepentingannya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di 

bidang politik penjajah melakukan dominasi politik dalam arti kekuasaan 

pemerintahan berada di tangan kaum penjajah. Di bidang ekonomi penjajah 

melakukan eksploitasi ekonomi dengan mengambil dan mengangkut jauh lebih 

banyak kekayaan dari bumi jajahan untuk kemakmuran mereka dibandingkan 

dengan apa yang mereka berikan kepada negeri jajahannya. Di bidang sosial, 

penjajah berkedudukan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa yang 

terjajah yang dianggap bangsa kelas rendah. Di bidang kebudayaan, penjajah 

melakukan penetrasi kebudayaan yang sangat merugikan kebudayaan budaya 

bangsa setempat. Dengan penguasaan tersebut bangsa Asia termasuk Indonesia 

tidak hanya kehilangan kemerdekaan politik, ekonomi, sosial akan tetapi juga 

mengalami hilangnnya beberapa akar budaya.(Cahyo Budi Utomo,1995: 2-3). 

Secara garis besar perkembangan kolonialisme Belanda di Indonesia dapat 

dibagi menjadi dua politik kolonial yaitu politik kolonial konservatif (kuno) dan 

politik kolonial modern.(Cahyo Budi Utomo, 1995: 4). 
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1).   Politik Kolonial Konservatif 

                                       Praktek kolonialisme Belanda di Indonesia masih bersifat konservatif 

karena masih monopolistis. Hal ini dapat dilihat dari politik dan administrasi 

pemerintah Belanda yang dijalankan dengan sistem pemerintahan tidak langsung. 

Pemerintah Belanda melaksanakan politik kolonial tradisional tersebut dengan 

tujuan mendapatkan hasil dari upeti dan keuntungan perdagangan. Watak 

konservatif sangat menojol pada periode setelah runtuhnya VOC sampai masuk 

dan berkuasanya Inggris di Indonesia (1811-1816). Ketika Daendels dikirim dan 

menjadi penguasa di Indonesia, politiknya tidak banyak berubah meskipun ide-ide 

liberal telah diperkenalkan. Pada dasarnya masa pemerintahan  Daendels masih 

tetap mempertahankan politik kolonial konservatif.(Suhartono,1994: 11). 

 

2).   Politik Kolonial Modern  

 Politik kolonial Belanda mengalami perubahan pada waktu Inggris 

berhasil menguasai Indonesia, di bawah pimpinan Raffles yang berkuasa tahun 

1811-1816. Raffles adalah seseorang yang berpandangan politik liberal yang 

cenderung ke arah modernisasi. Raffles mengadakan suatu sistem administrasi 

yang sejajar dengan doktrin-doktrin liberal, yaitu persamaan hukum dan 

kebebasan ekonomi. Hal yang utama pada pemerintahan Raffes adalah pajak 

tanah, karena Inggris mementingkan perdagangan dalam rangka ingin menjual 

hasil-hasil industri di pasar Asia. Untuk mencapai pasaran di daerah jajahan maka 

sistem upeti harus dihapus dan diganti dengan sistem pajak, sehingga tercipta 

ekonomi uang yang merupakan syarat pokok bagi pemasaran barang-barang 

produksi Inggris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi Inggris 

perdagangan lebih menguntungkan dari pada memungut upeti.(Sartono 

Kartodirjo,1990: 9). Meskipun masa pemerintahanya singkat, Raffles telah 

berhasil meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan ekonomi yang sangat penting dan 

sangat mempengaruhi sifat dan arah  kebijakan kolonial Belanda pada kurun 

waktu sesudahnya.(Cahyo Budi Utomo, 1995: 5). 
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c. Akibat Kolonialisme  

Praktek kolonialisme Belanda telah menghancurkan kondisi politik, 

ekonomi, sosial dan kebudayaan bangsa Indonesia. Menurut C.S.T. Kansil dan 

Yulianto (1988: 17) terdapat beberapa hal yang menimbulkan reaksi bangsa 

Indonesia terhadap penjajahan Belanda, antara lain: (1) Tersia-sianya rakyat 

Indonesia dalam bidang pengajaran dan pendidikan, (2) Perlakuan pemerintah 

kolonial yang sangat melukai hati rakyat, (3) Suara beracun pers kolonial serta 

sikap angkuh dari masyarakat penjajah di Indonesia, (4) Adanya gerakan orang-

orang Cina dengan didirikanya perguruan bagi masyarakat mereka. 

Adanya kejadian-kejadian yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat 

daerah terjajah tersebut menimbulkan rekasi dari rakyat. Reaksi bangsa Asia 

terhadap kolonialisme bangsa Barat ada dua macam bentuknya yaitu: (1)  

zelotisme, yaitu reaksi yang berupa menutup pintu rapat-rapat bagi pengaruh 

Barat, atau disebut dengan politik isolasi, (2) herodinamisme, yaitu reaksi yang 

berupa membuka pintu lebar-lebar bagi pengaruh Barat. Meniru cara-cara Barat 

dan jika sudah kuat, digunakan untuk memukul kolonialisme Barat.( C.S.T. 

Kansil dan Yuliyanto, 1986: 15 ). 

Kekuasaan bangsa Barat di negeri-negeri Asia menimbulkan suatu 

kesadaran yang terus berkembang terhadap situasi yang terbelakang. Dengan 

adanya diskriminasi di dalam masyarakat maka rakyat menjadi sadar akan 

ketidaksamaan hak-hak yang dimilikinya dan keadaanya yang terjajah. Karena 

posisi yang terbelakang, maka timbullah keinginan untuk maju.(Sartono 

Kartodirjo 1967: 20). 

 

2. Nasionalisme 

 

a. Pengertian Nasionalisme 

Timbulnya nasionalisme di Indonesia merupakan reaksi atau antitesis dari 

kolonialisme, yang bermula dari cara eksploitasi yang menimbulkan pertentangan 

kelompok yang permanen antara penjajah dan yang terjajah. Nasionalisme adalah 
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gejala historis yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonialisme 

bangsa Barat. Dalam konteks situasi kolonial ini, nasionalisme Indonesia 

merupakan suatu jawaban terhadap syarat-syarat politik, ekonomi dan sosial yang 

khusus ditimbulkan oleh situasi kolonial.(Cahyo Budi Utomo, 1995: 21). 

Menurut F. Isjwara (1971: 3), nasionalisme adalah suatu gerakan sosial, 

suatu aliran rohaniah yang mempersatukan rakyat ke dalam natie yang 

membangkitkan semangat massa ke dalam keadaan politik dan sosial yang aktif. 

Nasionalisme mengandung cita-cita yang merupakam ilham yang mendorong dan 

merangsang suatu bangsa. 

Nasionalisme di dalam International Encyclopedia of the Social Sciences 

(1972: 63) adalah : “Nationalism is a political creed that underlines the cohesion 

of modern societies and legitimizes their claim to authority”. 

(Nasionalisme adalah paham politik yang menitikberatkan pada hubungan 

masyarakat modern dan mengesahkan tuntutanya terhadap penguasa). 

Menurut Hans Kohn terjemahan Sumantri  Mertodipuro (1984: 11), 

menyatakan nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan 

tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sedangkan 

menurut Roeslan Abdulgani (th: 7), menyatakan bahwa nasionalisme merupakan 

“a sense of belonging together” yaitu suatu rasa kebersamaan yang menuju ke 

arah ikatan persatuan dan kesatuan bangsa dan tanah air. Terdapat tiga aspek di 

dalam nasionalisme, yaitu : (1) Menumbangkan domonasi politik bangsa yang 

terjajah. (2) Menghentikan eksploitasi ekonomi bangsa asing dan membangun 

masyarakat baru yang bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan sesuai dengan 

cita-cita nasionalisme. (3) Menghidupkan kembali kepribadian bangsa dan 

disesuaikan dengan perkembangan jaman. 

Di dalam nasionalisme terkandung empat cita-cita yang ingin dicapai suatu 

bangsa, yaitu : (1) Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasionalisme yang 

meliputi persatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, agama, budaya dan 

persekutuan adanya solidaritas. (2) perjuangan untuk mewujudkan kebebasan 

nasional yang meliputi kebebasan diri dari penguasa asing dan campur tangan 

dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang tidak bersifat 
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nasional atau yang hendak mengesampingkan bangsa dan negara. (3) Perjuangan 

untuk memperoleh kehormatan diantara bangsa-bangsa dan juga untuk 

memperoleh gengsi dan pengaruh. (4) Perjuangan untuk mewujudkan 

kemandirian, perbedaan, keaslian dan keistimewaan. 

Dari beberapa konsep tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

nasionalisme adalah suatu kepercayaan atau paham yang dianut oleh sejumlah 

besar manusia untuk hidup bersama dan membentuk suatu bangsa. 

 

b. Faktor Penyebab Munculnya Nasionalisme  

 Munculnya nasionalisme di Indonesia merupakan reaksi terhadap 

penjajahan. Munculnya nasionalisme ini ditandai dengan adanya suatu gerakan 

nasional Indonesia yang mengandung suatu pengertian yang khas, yaitu 

merupakan pejuangan yang dilakukan dengan organisasi secara modern ke arah 

perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan karena rasa tidak puas 

terhadap keadaan masyarakat yang telah ada.(Soepardo, 1960: 36). 

 Menurut Roeslan Abdoelgani (th:17), timbulnya semangat nasionalisme 

Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan bangkitnya imperialisme. Sebagai contoh 

adanya kebangkitan India yang muali sejak 1885 dan lambat laun makin radikal 

pada permulaan abad ke-20. Demikian juga gerakan Turki Muda yang bertujuan 

mencapai perbaikan nasib yang pada akhirnya menimbulkan revolusi pada tahun 

1908 anti kaum kolot. Kemenangan Jepang atas kemerdekaan Rusia tahun 1905 

menyadarkan bangsa-bangsa Asia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada 

khususnya akan kekuatan dan kemampuanya. Bangsa Asia ternyata dapat dan 

mampu mengalahkan bangsa Eropa yang selalu dianggap superior. Jadi bangsa 

Indonesiapun akan dapat mampu mangalahkan bangsa Belanda yang 

membelenggunya dari rantai penjajahan. Dengan demikian timbulnya 

nasionalisme Indonesia sebagai weerslag  (sebagai akibat) dari peristiwa 

kesudahan perang Rusia dengan Jepang.(Soesanto Tirtoprojo, 1970 : 28) 

 Sartono Kartodirjo (1990: 243), mengemukakan bahwa nasionalisme ini 

muncul dalam perjalanan sejarah sebagai suatu bangsa sebagai tanggapan 

terhadap kondisi masyarakat yang kehilangan kemerdekaan politik dan kebebasan 
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perekonomianya, sehingga menimbulkan penderitaan dalam lapangan sosial 

ekonomi serta terbongkarnya akar-akar kebudayaan. Kondisi ini akan 

menggerakkan masyarakat untuk berusaha melepaskan diri dari keterlibatan dan 

penindasan tersebut. Nasionalisme Indonesia muncul sebagai tanggapan terhadap 

kolonialisme Barat. 

 Menurut Kahin (1970: 51), bahwa nasionalisme Indonesia timbul tidak 

hanya akibat penguasaan Belanda tetapi juga didorong oleh faktor-faktor dari 

dalam negeri, yaitu: 1) Adanya zaman keemasan pada masa lampau yang dicapai 

oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, 2) Persamaan agama yang dianut oleh 

mayoritas bangsa Indonesia yaitu agama Islam. Agama Islam tidak hanya sebagai 

pengikat tetapi juga sebagai lambang persaudaraan untuk menentang kekuasaan 

asing, 3) Penyebaran Islam mempercepat pertumbuhan bahasa Melayu sebagai 

Lingua Franca  menjadi bahasa kebangsaan, 4) Terbentuknya Volksraad  yang 

merupakan majelis Perwakilan Tertinggi untuk seluruh Indonesia yang 

menjadikan lebih sadar akan masalah bersama dalam menghadapi Belanda. 

 Pendapat Kahin ini sesuai dengan keadaan yang berkembang pada masa 

sebelum berdirinya organisasi pergerakan, terutama berkaitan dengan agama 

Islam. Sebelum berdiri organisasi pergerakan, kata “Islam” identik dengan kata 

“Indonesia” atau kata “Nasional”. Sebutan Islam lebih mudah dipahami dari pada 

kata “Nasional” atau “Indonesia” yang pada umumnya hanya pandai membaca 

huruf Arab atau berbahasa Jawa.(Slamet Mulyana, 1986 : 42). 

 

c.  Cita-cita Nasionalisme 

  Nasionalisme yang bertujuan mewujudkan cita-cita  masyarakat yaitu 

adanya perubahan struktur sosial, ekonomi, politik, hak individu dan persamaan 

hukum.  

  Hertz dalam (F. Isjwara, 1971: 127), menyebutkan 4 macam cita-cita 

nasionalisme, yaitu:  

1) Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yamg meliputi persatuan 

dalam bidang politik, ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan serta 

solidaritas. 
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2)  Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi kebebasan 

dari penguasaan asing atau campur tangan dinia luar atau kebebasan dari 

kekuatan-kekuatan intern yang tidak bersifat nasional yang hendak 

mengesampingkan bangsa dan Negara. 

3) Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (separatense), perbedaan 

(distintivences), individualitas, keaslian (originality) atau keistimewaan. 

4) Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan diantara bangsa-bangsa, meliputi 

       perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan 

pengaruh. 

  Nasionalisme pada umumnya merupakan gerakan yang menghendaki 

adanya eksistensi politik tersendiri dengan otonomi menentukan nasib seluas-

luasnya. Nasionalisme juga merupakan sumber dari apa yang dinamakan azas 

penentuan nasib sendiri seluas-luasnya dari bangsa-bangsa.(F. Isjwara, 1971: 

187). 

 

3. Pergerakan Nasional 

 

a.  Pengertian Pergerakan Nasional 

Suhartoyo Hardjosatoto (1985: 33) mengartikan kata pergerakan adalah 

“proses yang dinamis yaitu berupa ilustrasi mengenai terjadinya proses 

perjuangan menuju suatu aspek mengenai terjadinya, tujuannya, bentuk-bentuk 

perjuangan, dan bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan untuk mencapai 

tujuannya dan kesulitan yang dialami”. Sedangkan menurut A.K. Pringgodigdo 

(1989: VI), ”Pergerakan mengandung semua aksi yang dilakukan dengan 

organisasi modern ke arah perbaikan hidup suatu bangsa”. 

Istilah nasional berasal dari kata “nation” yang berarti bangsa. Nasional 

berarti pergerakan tersebut merupakan suatu pergerakan yang bercita-cita nasional 

yaitu mencapai kemerdekaan bangsa yang menggunakan organisasi yang teratur 

karena tidak puas dengan keadaan yang ada. 

Menurut Sartono Kartodirjo (1967: 33), ”pergerakan nasional adalah 

gerakan ekonomi, sosial, politik maupun kulturil yang dijelaskan dalam berbagai 
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organisasi nasional dan secara eksplisit menentukan tujuan-tujuannya yang 

memberikan orientasi tepat bagi aktifitas mereka”. 

 

b.  Faktor-faktor Timbulnya Pergerakan Nasional 

Adapun faktor-faktor yang mempercepat dan mematangkan  Pergerakan 

Nasional Indonesia adalah faktor intern dan ekstern. 

1) Faktor Intern, yaitu kejadian yang timbul dari dalam negeri antara lain : 

a). Tekanan penindasan dari penjajah yang menimbulkan rasa kesadaran 

nasional yang melahirkan perjuangan perlawanan terhadap penjajah. 

b). Rasa senasib dan sepenanggungan, ingin bersatu melawan penjajah dalam  

rangka mendirikan negara yang merdeka. 

c). Masuknya pendidikan Barat, merupakan hal semangat baru untuk 

menentang keterbelakangan dan kebodohan (Sudiyo, 1989: 14). 

2) Faktor Ekstern, dari kejadian Negara lain : 

Faktor eksternalnya adalah munculnya gerakan-gerakan kebangsaan di 

negara-negara Asia dan Afrika, seperti:  

a). Gerakan Turki Muda, suatu gerakan untuk mencapai perbaikan nasib yang 

akhirnya menimbulkan revolusi anti kolot pada tahun 1908.  

b). Munculnya Pergerakan Kebangsaan Tiongkok yang dipimpin oleh SunYat 

Sen. 

c).  Perjuangan Mahatma Gandhi dari India.  

d).  Perjuangan Dr. Joze rizal di Filipina (A.K. Pringgodigdo, 1997: VII). 

Inti dari pergerakan nasional adalah untuk menentukan nasib sendiri, maka 

cita-cita yang akan dicapai menjadi tanggung jawab bersama atas dasar senasib 

sepenanggungan. Oleh karena itu, harus ada persatuan dan kesatuan dalam 

melawan penjajah. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan perlu adanya 

organisasi yang bersifat nasional. Sedangkan organisasi yang bersifat nasional 

baru muncul setelah adanya golongan elit intelaktual, karena golongan ini 

memiliki wawasan yang luas akibat penerapan pendidikan sistem Barat terhadap 

pelajar bumi putera pada saat pelaksanaan politik etis tahun 1870 hingga tahun 
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1900. Oleh karena itu , setelah tahun 1900 barulah muncul berbagai organisasi 

pergerakan nasional.(Sudiyo,1997: 21).  

Organisasi pertama yang berdiri adalah Budi Utomo (BU) yang didirikan 

di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar School tot Opleiding van 

Inlandsche Artsen (STOVIA). Organisasi ini merupakan organisasi modern 

karena memiliki susunan pengurus yang lengkap dan tujuan organisasi yang jelas. 

Kelahiran Budi Utomo inilah yang mempelopori lahirnya organisasi-organisasi 

yang bersifat nasional lainya, seperti Sarekat Islam (SI), Indische Partij (IP), 

Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan lain-lain.   

Dalam pergerakan nasional Indonesia terdapat dua aliran besar yaitu, 

aliran yang dinamakan co operator dan aliran yang dinamakan non co operator. 

Aliran co operator mengaggap bahwa kemerdekaan ekonomi amat penting dan 

harus dicapai lebih dahulu dari pada kemerdekaan politik. Aliran ini tidak begitu 

keras, karena itu dapat bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. 

Sebaliknya aliran non co operator menganggap tiap-tiap kerja sama dengan 

pemerintah kolonial hanya akan memperkuat kedudukan paenjajah. Karena itu 

aliran non co operator menjalankan politik yang dinamakan politik  prinsipil yakni 

menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Dalam hal ini mereka 

berpendapat bahwa segala sesuatu harus dicari dengan kepercayaan pada diri 

sendiri, tidak bersikap seperti orang meminta-minta.( C.S.T. Kansil, 1984: 19). 

 

4. Organisasi 

 

a.   Pengertian Organisasi 

Sebagai salah satu sarana yang penting untuk mencapai pergerakan, maka 

diperlukan wadah atau sarana untuk mencapai tujuan tersebut, sarana itu adalah 

organisasi. Menurut Chester I. Bernhard (1987 : 22), “Organisasi adalah suatu 

sistem dari kegiatan kerja sama dua orang atau lebih, sesuatu yang tampak dan 

impersional, yang sebagian besar berupa hubungan”.  

Menurut Stewart L Tubbs dan Silvia Moss (1996: 164), ”Organisasi 

adalah suatu kumpulan atau sistem individu yang bersama-sama melalui satu 
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hirarki pangkat dan pembagian kerja, berusaha mencapai tujuan tertentu”. 

Sedangkan menurut W.F.G.Mastenbroek (1986: 68), “Organisasi itu merupakan 

jaringan kelompok-kelompok yang saling tergantung”. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa unsur organisasi adalah adanya kumpulan orang, kerja sama 

mencapai tujuan.(Sutarto, 1989 : 14). 

Organisai menurut Wursanto (2005: 41) adalah : 

1). Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai sebagai alat (tool) yang 

berarti : 

a). Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 

b). Organisasi merupakan wadah dari sekelompok orang (group of people) 

yang     mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 

c). Organisasi sebagai wadah atau tempat dimana administrasi dan manajemen 

dijalankan yang memungkinkan administrasi dan manajemen itu bergerak 

sehimgga memberi bentuk pada administrasi dan manajemen.  

2). Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat 

formal. 

3). Organisasi dipandang sebagai saluran hirarki kedudukan atau jabatan yang ada 

dan merupakan wadah atau tempat kegiatan administrasi dan manajemen 

berlangsung dengan gambaran jelas tentang saluran hiraki daripada 

kedudukan, jabatan wewenang, garis komando dan tanggung jawab. 

Secara singkat organisasi merupakan wadah atau tempat kegiatan 

administrasi dan manajemen berlangsung dengan gambaran yang jelas tentang 

saluran hirarki daripada kedudukan, jabatan wewenang, garis komando dan 

tanggung jawab. 

 

b. Jenis-jenis Organisasi. 

Jenis- jenis organisasi bermacam-macam. Menurut kebutuhan, organisasi 

terdiri dari organisasi sosial, politik, ekonomi, budaya militer dan lain sebagainya. 

1). Organisasi Sosial 

Organisasi sosial menurut P.M. Blau, WR.Scoott dan Amital Etzioni yang 

dikutip Sutarto (1989 :11) adalah : 
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“Suatu pola koordinasi yang tumbuh secara spontan atau batin yang 
merupakan saling pengaruh antar orang tanpa melibatkan koordinasi yang 
layak (rasional) untuk mencapai tujuan umum yang tegas. Jika mereka 
merubah menjadikan mereka tegas dan ada kesepakatan resmi untuk 
memastikan memastikan pola-pola oganisasi agar tercermin koordinasi 
yang layak, mereka menjadikan organisasi formal. Gambaram organisasi 
informal menunjukkan pada pola-pola koordinasi yang tumbuh diantara 
anggota organisasi formal yang tidak dapat dicari dalam rencana”. 
Karena itu Sutarto membagi organisasi dalam tiga jenis yaitu organisasi 

sosial, organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi sosial menunjuk 

pada sekelompok sosial yang aktivitasnya untuk tujuan amal, memelihara dan 

memperluas pengetahuan.(Sutarto, 1989: 45). 

  Organisasi-organisasi  sosial yang memusatkan perhatiannya dalam bidang 

pengembangan segi-segi kemasyarakatan diantaranya Muhammadiyah, Nahdatul 

Ulama, Taman Siswa dan lain-lain. Meskipun organisasi ini tidak meleburkan diri 

ke dalam suatu partai politik, organisasi tersebut tetap tidak bisa melepaskan diri 

dari kegiatan yang bersifat politik. Beberapa pemimpinnya aktif dalam suatu 

partai politik, membentuk partai politik bahkan organisasinya sendiri secara resmi 

ikut mendukung suatu partai atau perkumpulan politik. Gejala ini menunjukkan 

bahwa organisasi sosial itu disatu pihak membutuhkan payung politik dan ingin 

menyalurkan aspirasi politik, tapi dipihak lain organisasi itu menjadi pendukung 

suatu gerakan politik atau dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. 

2). Organisasi Politik 

Menurut Talcott Person yang dikutip oleh Sutarto (1989: 35) bahwa 

“organisasi politik (political organization) adalah organisasi yang melakukan 

aktivitas utama mencapai pembagian kekuasaan dalam pemerintah maupun 

masyarakat”.  Misalnya partai politik atau organisasi  masyarakat. Demikian 

disimpulkan bahwa organisasi politik itu mempengaruhi pengambilan keputusan 

dalam pemerintahan. Sementara Miriam Budiarjo (1986: 60) berpendapat bahwa 

organisasi politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yaitu 

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan 

cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan- kebijakan mereka”. 
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Dengan melihat berbagai pendapat tentang organisasi politik maka dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa organisasi politik adalah suatu kelompok terdiri 

dari beberapa anggota yang mempunyai ikatan identitas kuat yang berjuang untuk 

kepentingan norma  dalam suatu sistem politik pemerintahan. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 22 

B. Kerangka Berfikir 

Keterangan:  

  Praktek kolonialisme Belada  telah menghancurkan kondisi politik, 

ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia. Di bidang politik penjajah 

melakukan dominasi politik dalam arti kekuasaan pemerintahan berada ditangan 

kaum penjajah. Di bidang ekonomi penjajah melakukan ekploitasi ekonomi 

dengan mengambil dan mengangkut jauh lebih banyak kekayaan dari bumi 

jajahan untuk kemakmuran mereka dibandingkan dengan apa yang mereka 

berikan kepada negeri jajahannya. Di bidang sosial, penjajah berkedudukan jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan dengan bangsa yang terjajah yang dianggap 

bangsa kelas rendah. Di bidang kebudayaan, penjajah melakukan penetrasi 

kebudayaan yang sangat merugikan kebudayaan budaya bangsa Indonesia.  

Kekuasaan bangsa Belanda di Indonesia menimbulkan kesadaran yang 

terus berkembang terhadap situasi yang terbelakang. Dengan adanya diskriminasi 

di dalam masyarakat maka rakyat menjadi sadar akan ketidaksamaan hak-hak 

yang dimilikinya dan keadaannya yang terjajah. Karena posisi yang terbelakang, 

Kolonialisme 

Nasionalisme 

Organisasi Sosial Organisasi Politik 

MIAI 

Pergerakan Nasional 
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maka timbullah keinginan untuk maju. Kondisi ini menyebabkan munculnya 

kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mengusir 

penjajah Belanda. Sikap nasionalisme inilah yang membawa bangsa Indonesia 

menuju kesadaran nasional. 

Kesadaran nasional mulai tampak dengan munculnya berbagai organisasi 

yang mempunyai asas dan tujuan yang jelas, jangkauan luas serta  mamiliki 

ideologi maju dengan hasrat mendirikan negara nasional. Organisasi yang 

berkembang pada awalnya baru organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, 

kemudian barulah disusul dengan lahirnya organisasi-organisasi organisasi yang 

bergerak dalam bidang politik, seperti: Indische Partij, PSII, GAPI, MRI, dan lain-

lain. Organisasi-organisasi sosial yang memusatkan perhatianya dalam bidang 

pengembangan segi-segi kemasyarakatan diantaranya: Budi Utomo, 

Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Taman Siswa, dan lain-lain. Meskipun 

organisasi-organisasi sosial tersebut tidak meleburkan diri ke dalam suatu partai 

politik, namun pada setiap langkahnya tidak bisa melepaskan diri dari kegitan 

yang bersifat politik. Beberapa pimpinan dari organisasi sosial yang aktif dalam 

suatu partai politik, bahkan organisasinya sendiri secara resmi ikut mendukung 

suatu partai atau perkumpulan politik. Gejala ini menunjukkan bahwa organisasi 

sosial  disatu pihak membutuhkan payung politik dan ingin menyalurkan aspirasi 

politiknya, dipihak lain organisasi itu menjadi pendukung suatu gerakan politik 

atau dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. 

MIAI merupakan federasi organisasi sosial antara Muhammadiyah dan 

Nahdatul Ulama. Pada awalnya MIAI juga bergerak dalam bidang sosial, namun 

pada akhirnya juga bergerak dalam bidang politik. Terjunya MIAI dalam bidang 

politik disebabkan oleh tuntutan keadaan dan kondisi pergerakan nasional saat itu. 

Semangat inilah yang membawa MIAI untuk berperan dalam pergerakan nasional 

Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat  Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul 

“Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI) dalam Pergerakan Nasional Tahun 1937-

1942” dilaksanakan di lingkungan perpustakaan, adapun yang digunakan sebagai 

tempat penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Perpustakaan Program Sejarah FKIP UNS. 

b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS. 

c. Perpustakaan Pusat UNS. 

d. Perpustakaan Fakultas Sastra UNS. 

e. Perpustakaan Pusat Universitas NegeriYogyakarta. 

f. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta. 

g. Perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

h. Arsip Nasional Jakarta. 

i. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

j. Perpustakaan Yayasan Hatta Yogyakarta. 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang direncanakan dalam penelitian ini adalah sejak disetujuinya 

judul skripsi pada bulan Februari 2006 sampai bulan September 2006. 

 

B. Metode Penelitian 

 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian historis, sehingga penelitian ini 

menggunakan strategi atau metode historis. Pemilihan metode historis didasarkan 

pada pokok permasalahan yang dikaji yaitu peristiwa sejarah masa lampau, untuk 

direkonstruksikan menjadi kisah sejarah melalui langkah atau metode historis. 

23 
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Menurut Keontjaraningrat (1983: 7) metode berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu methods yang berarti jalan atau cara. Karena berhubungan dengan hal 

ilmiah, maka yang dimaksud dengan metode yaitu cara kerja yang sistematis 

mengacu pada aturan baku yang sesuai dengan permasalahan ilmiah yang 

bersangkutan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Sedangkan Louis Gottschalk (1986: 32) berpendapat bahwa metode 

penelitian historis adalah “kegiatan mengumpulkan, mengkaji dan menganalisa 

daya yang diperoleh dari peninggalan di masa lampau”. Berdasarkan pendapat 

tersebut, penelitian historis dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan, mengkaji 

dan menganalisa secara kritis peninggalan sejarah masa lampau menjadi bahan 

penulisan, mendasarkan pada metodologi historis dan dijadikan hasil penulisan 

sejarah sebagai karya ilmiah. 

 

C. Sumber Data 

 

Sumber data dalam sejarah merupakan keberadaan atau lahan penemuan 

bahan penelitian sejarah yang memerlukan proses pengolahan, penyeleksian dan 

pengkategorian sumber sejarah. (Kuntowijoyo, 1995: 96). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang berupa 

sumber data tertulis. Sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber tertulis primer 

dan sekunder. Menurut Louis Gottchalk (1986: 35), sumber primer adalah 

kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan alat mekanis 

yang lain. Sumber ini biasa disebut saksi pandangan mata. Sedangkan sumber 

sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan 

mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkanya. 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer 

maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni Majelis 

Islam A’laa Indonesia dalam Pergerakan Nasional tahun 1937-1942. Sumber data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, surat kabar dan majalah 

sejaman.  Surat kabar dan majalah yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: Pandji Islam tahun 1938-1940, Islam Bergerak tahun 1940-1942. Sumber 
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data primer yang berupa buku adalah Buku Pereingatan MIAI 1937-1941. 

Sedangkan sumber data sejarah sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: Politik Islam Hindia Belanda karangan Aqib Suminto, Bulan Sabit dan 

Matahari Terbit karangan H.J. Benda, Gerakan Modern Islam karangan Deliar 

Noer.    

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian historis, proses pengumpulan data dinamakan heuristik. 

Teknik pengumpulan data yaitu ketrampilan menemukan, menangani dan 

mengklasifikasikan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik kepustakaan atau 

studi pustaka. Teknik kepustakaan adalah melakukan pengumpulan data tertulis 

dengan membaca buku-buku literatur, majalah-majalah, surat kabar, kisah sejarah, 

catatan sejarah dan sebagainya. Pengertian ini didukung oleh Koentjaraningrat 

(1986 : 36) bahwa ada beberapa keuntungan penelitian menggunakan teknik 

kepustakaan antara lain akan membantu memperoleh pengetahuan ilmiah dan 

membuka kesempatan memperluas pengetahuan. Perpustakaan sangat diperlukan 

peneliti dalam rangka pengumpulan data-data baik di lingkungan Universitas 

Sebelas Maret ataupun Universitas lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi 

sekarang ini maka internet juga dimanfaatkan peneliti dalam rangka studi pustaka. 

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

dalam melakukan pengumpulan data dipergunakan teknik studi pustaka, yaitu 

melakukan pengumpulan data tertulis dengan membaca buku-buku literatur, 

majalah dan surat kabar. Kegiatan studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang berupa buku-buku literatur, 

ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan organisasi MIAI yang 

tersimpan di perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, 

Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gajah 
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Mada Yogyakarta, Perpustakaan Yayasan Hatta Yogyakarta, dan Arsip 

Nasional Jakarta. 

2. Membaca, mencatat, meminjam dan memfotokopi buku-buku literatur yang 

dianggap penting dan sesuai dengan tema penelitian yang tersimpan di 

perpustakaan. 

3. Mencatat, terutama sumber yang berupa majalah dan surat kabar yang tidak 

mungkin dipinjam dan difotokopi. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yaitu analisis data historis. Analisis data historis 

merupakan analisis yang mengutamakan ketajaman dan kepekaan dalam 

menginterpretasikan data sejarah menjadi fakta sejarah. Interpretasi dilakukan 

karena fakta sejarah merupakan bukti-bukti sejarah yang masih berdiri sendiri-

sendiri, sehingga perlu dirangkaikan menjadi fakta yang terkait sebelum ditulis 

dalam rangkaian hasil penelitian. Berdasarkan sintesis fakta, maka muncullah 

fakta yang paling sederhana yaitu dengan memilih mana yang relevan dari 

sejumlah data. 

Penulisan sejarah yang dapat dipercaya memerlukan data analisis sejarah 

yang obyektif, sehingga unsur-unsur subyektifitas dalam menganalisis data 

sejarah perlu dikurangi. Dalam proses menganalisis data harus memperhatikan 

unsur-unsur yang sesuai dalam sumber data sejarah dan apakah unsur tersebut 

kredibel. Unsur disebut kredibel, apabila unsur tersebut dapat diketahui 

kredibelnya berdasarkan penyelidikan kritis terhadap sumber data sejarah yang 

ada.(Louis Gottchalk, 1986: 95). 

Kegiatan menganalisis sejarah dalam penelitian ini dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Kritik ekstern, yaitu suatu penelitian atas asal-usul sumber, suatu pemeriksaan 

atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi 

yang mungkin, dan mengetahui apakah sumber itu telah diubah orang tertentu 

atau tidak.(Helius Sjamsudin,1996: 105). Analisis fisik sumber data sejarah 
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tertulis dilakukan dengan cara menyeleksi bentuk data sejarah tertulis berupa 

buku-buku literatur, ensiklopedia, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan 

tema penelitian. Bentuk sumber data tertulis tersebut dikelompokkan apakah 

masuk dalam sumber primer atau sekunder. Kedua jenis sumber data tersebut 

diidentifikasi mengenai penulis atau pengarang sumber data tertulis tersebut, 

tahun dan tempat penulisan atau penerbitan dan originalitas penulis apakah 

asli ditulis oleh penulis sumber data tersebut atau tidak. 

2. Kritik intern, merupakan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber: kesaksian. 

Kritik intern mencoba melihat dan menguji dari reliabilitas dan kredibilitas isi 

dari sumber-sumber sejarah.(Helius Sjamsudin, 1996: 118). Analisis isi 

sumber data tertulis dilakukan dengan cara mengidentifikasi gaya, tata bahasa, 

ide yang digunakan penulis, kecenderungan penulis, situasi di saat penulisan 

dan tujuan penulis dalam mengemukakan peristiwa yang berkaitan dengan 

tema Majelis Islam A’laa Indonesia dalam Pergerakan Nasional tahun 1937-

1942. Kemudian  isi pernyataan penulis sumber data tertulis yang satu 

dibandingkan dengan isi dan pernyataan penulis sumber data tertulis yang lain. 

Berdasarkan seleksi data tersebut dihasilkan suatu fakta. 

3. Interpretasi fakta dilakukan dengan menghubungkan suatu fakta dengan fakta 

yang lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari perkembangan 

organisasi MIAI tahun 1937-1942 yang merupakan obyek penelitin. Fakta-

fakta tersebut ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti sebenarnya, 

sehingga makna tersebut mudah dipahami sesuai dengan pemikiran logis dan 

berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Fakta sejarah yang sudah ditemukan 

dihubungkan dengan teori sebagai alat kerangka analisis. 

 

 
F. Prosedur Penelitian 

 

Langkah yang dijalankan guna mendapatkan hasil penelitian yang optimal 

diperlukan adanya prosedur yang bisa digambarkan dalam pembagian (skema) 

berisi langkah sistematis yang menggambarkan kegiatan ini dari awal (persiapan) 
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sampai dengan dengan pembuatan laporan hasil penelitian. Penelitian ini 

merupakan penelitian historis, maka skema dan metode historis digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Heuristik 

Berasal dari bahasa Yunani yang berarti mencari baru menemukan, 

heuristik berarti menghimpun jejak masa lalu dan mencari sumber-sumber. Jejak-

jejak sejarah sebagai peristiwa merupakan sumber bagi penulisan sejarah. Sumber 

sejarah perlu adanya pengklasifikasian atau penggolongan cara proses penelitian 

tidak mengalami`kesulitan, sebab sumber sejarah bisa berupa bagian politik, 

ekonomi, sosial, budaya maupun militer. (Nugroho Notosusanto, 1971 : 36). 

Pada tahap ini peneliti berusaha mengumpulkan sumber data yang sesuai 

dengan tema penelitian, yaitu dengan studi tantang buku-buku literatur, 

ensiklopedia, dan majalah yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta maupun di Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, 

Perpustakaan Universitas Gajah Mada, perpustakaan Yayasan Moh. Hatta, serta di 

Arsip Nasional. 

 

2. Kritik Sumber 

Setelah sumber data terkumpul, tahap berikutnya yaitu langkah verifikasi 

atau kritik guna memperoleh keabsahan sumber. Keabsahan sumber dicari melalui 

pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan/ akurat sumber.(Helius 

Syamsuddin, 1994 : 103). 

 

 

Heuristik Kritik Interpretasi Historiografi 

Fakta 
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Dalam sejarah, cara tersebut dilakukan melalui dua cara yaitu :  

a. Kritik ekstern adalah kritik yang berhubungan dengan keaslian sumber 

berkaitan dengan autentik tidaknya sumber data yang berhubungan dengan 

penelitian. Cara yang dilakukan peneliti yaitu melihat buku-buku yang 

menjadi acuan maupun sumber apakah menyangkut tentang masalah yang 

berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.  

b. Kritik Intern adalah kritik yang berhubungan dengan kredibilitas isi dari 

sumber sejarah. Kritik ini bertujuan untuk menguji kredibilitas dari sumber 

sejarah apakah isi, fakta dan ceritanya dapat dipercaya dan dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan. Dalam kritik ini cara yang ditempuh yaitu dengan 

cara membandingkan berbagai isi yang terdapat dalam sumber. 

Kritik intern dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 

mengidentifikasikan gaya, tata bahasa dan ide yang digunakan penulis sumber 

data, kecenderungan politik, situasi di saat penulisan  dan tujuan dalam 

mengemukakan peristiwa yang berkaitan dengan tema Majelis Islam A’laa 

Indonesia dalam pergerakan nasional tahun 1937-1942. Kemudian isi dan 

pernyataan penulis sumber data  tertulis yang satu dibandingkan dengan isi dan 

pernyataan penulis sumber data tertulis yang lain. Hasil dari kritik sumber data 

sejarah adalah fakta. 

 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan kegiatan-kegiatan menafsirkan dan menentukan 

makna serta hubungan dengan fakta-fakta yang ada. Kegiatan ini dilakukan oleh 

peneliti dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara fakta yang satu 

dengan fakta yang lain, kemudian disintesiskan. Dalam melakukan interpretasi 

peneliti dituntut menghilangkan unsur subyektifitas. 

Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan dalam 

metode sejarah untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang 

lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari peristiwa bersatunya 

golongan Islam tradisional dengan golongan Islam pembaharu dalam MIAI tahun 

1937 yang menjadi obyek penelitian. Fakta-fakta tersebut kemudian ditafsirkan, 
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diberi makna, dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami dan 

sesuai dengan pemikiran yang relevan, logis berdasarkan obyek penelitian yang 

dikaji. 

 

4. Historiografi 

Historiografi merupakan langkah yang terakhir di dalam suatu penelitian. 

Historis. Historiografi merupakan karya sejarah dari hasil penelitian, dipaparkan 

dengan bahasa ilmiah dengan seni yang khas untuk menjelaskan hal-hal yang 

ditemukan, beserta argumentasinya secara sistematis. Dari langkah terakhir ini 

diharapkan dapat terwujud suatu karya ilmiah dengan judul “MAJELIS ISLAM 

A’LAA INDONESIA (MIAI) DALAM PERGERAKAN NASIONAL 

TAHUN 1937-1942 ”.   
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN 
 
 

 
A. Sejarah Terbentuknya MIAI 

 
1. Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Umat Islam 

 
Kebijakan pemerintah Belanda dalam menghadapi rakyat Indonesia adalah 

berusaha keras untuk mempertahankan politik penjajahan devide et impera. 

Strategi yang diterapkan Belanda ini merupakan cara yang ampuh untuk memecah 

belah persatuan rakyat Indonesia. Belanda berhasil menyusup dan mengadu 

domba struktur masyarakat Indonesia. Dampak dari politik ini mengakibatkan 

kekuatan rakyat bersama elit politik tradisional sulit diintegrasikan dalam 

melawan penjajahan.(Rusli Karim,1983: 51). 

Belanda menghadapi realitas bahwa mayoritas penduduk jajahannya 

beragama Islam, maka untuk menghadapinya diperlukan pengetahuan tentang 

Islam. Para pejabat militer maupun sipil yang akan dikirim ke Hindia Belanda 

harus memahami asas-asas hukum Islam. Para misionaris yang akan dikirim ke 

daerah jajahan juga diberi pendidikan mengenai Islam. Pengetahuan yang 

diberikan sering kali tendensius sehingga kesan yang diperoleh terhadap Islam 

sering kali bersifat negatif.(Burhannudin Daya,1992: 134). 

            Pemikiran pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia pada 

awalnya dilandasi oleh pandangan yang keliru. Islam dibayangkan sebagai sebuah 

agama yang diorganisasikan secara ketat. Pandangan tersebut berdasarkan adanya 

hubungan antara umat Islam Indonesia dengan para Sultan Islam di luar negeri. 

Hubungan tersebut dipandang seperti hubungan antara umat Katholik dengan Paus 

di Roma. Menurut Belanda, kehidupan umat Islam sudah diatur dengan hukum 

Islam secara menyeluruh sudah termasuk dalam hubungan internasionalnya, 

dengan demikian Islam nampak sebagai musuh yang ditakuti. Ketakutan ini telah 

mendorong Belanda untuk merumuskan sebuah politik aliansi dengaan elemen di 

dalam masyarakat Indonesia terutama para pangeran dan priyayi Jawa. Raja-raja 
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dan kepala adat di luar Jawa yang karena alasan politiknya sendiri terkenal sebagi 

penganut Islam yang tidak terlalu fanatik atau bahkan musuh terang-terangan 

Islam.(Benda,1985: 38-39). 

Di sisi lain, Islam adalah agama yang selalu menyadarkan pemeluknya 

bahwa mereka berada dalam cengkraman pemerintahan kafir dan bahwa cinta 

tanah air adalah sebagian dari imannya.(Aqib Suminto,1986: 1). Timbulnya aneka 

perlawanan pada abad ke 19, seperti perang Paderi (1821-1827), perang 

Diponegoro (1825-1830), perag Aceh (1873-1903) tidak bisa dilepaskan dari 

Islam dan perwujudan konsep ajaran jihad. Walaupun demikian Belanda pada 

awalnya tidak berani mencampuri langsung agama Islam. Sikap Belanda dibentuk 

oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut terhadap Islam dan harapan yang 

berlebihan terhadap keberhasilan kristenisasi. Di satu pihak Belanda Khawatir 

akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik, sementara di pihak lain 

Belanda sangat optimis bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera 

menyelesaikan segala persoalan. (Aqib Suminto,1986: 9). Sikap optimis Belanda 

terhadap keberhasilan misi Kristen ini berdasarkan kepercayaan yang tersebar luas 

di kalangan Barat tentang superioritas agama Kristen terhadap Islam dan 

anggapan keliru mengenai sifat sinkretik agama Islam di tingkat pedesaan di 

Indonesia yang lebih mudah dikristenkan dari pada di negara-negara muslim 

lainnya. Namun pada kenyataannya agama Kristen hanya mampu berkembang 

secara perlahan-lahan, itu pun hanya di kalangan orang-orang yang tinggal di 

daerah-daerah yang belum pernah dimasuki agama Islam. Setelah usaha 

memperkenalkan misi Kristen, baik Roma Katholik maupun protestan tidak sesuai 

dengan harapan, ketakutan Belanda cenderung lebih besar dari pada harapanya 

mengenai masa depan Islam Indonesia menjelang abad ke-19. Ketakutan tersebut 

diperhebat oleh peristiwa-peristiwa dalam beberapa dekade abad ke-19. Karena 

tidak adanya kebijakan politik yang jelas terhadap Islam, pemerintah berusaha 

membatasi jemaah haji yang dianggap menyebarkan agitasi dan pemberontakan di 

Indonesia.(Benda,1985: 39). 

Pembatasan jemaah haji oleh Belanda merupakan langkah keliru, 

meskipun pemberontakan yang berskala besar berhenti, frekuensi pemberontakan 
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petani di bawah panji-panji Islam meningkat. Dengan semakin militanya Islam 

dalam rangka mengusir penjajah, membuat Belanda semakin hati-hati dalam 

menghadapi Islam. Salah satu cara yang ditempuh adalah menutup segala 

kemungkinan bagi lahirnya “fanatisme” Islam. Upaya Belanda dalam melakukan 

usaha yang lebih sistematis untuk melumpuhkan kekuatan Islam, semakin tampak 

dengan ditugaskannya C. Snouck Hurgronje pada tahun 1889 untuk meneliti 

kehidupan umat Islam Indonesia. Diangkatnya Snouck Hurgronje sebagai 

penasehat dalam menangani masalah Arab dan Islam, dikarenakan mempunyai 

pengetahuan yang mendalam tentang Islam di Indonesia, ia juga pernah tinggal di 

tanah Arab yang diharapkan mampu merumuskan formulasi politik yang baru 

bagi eksistensi penjajahan Belanda di Indonesia.(Rusli Karim,1985: 173). 

Snouck Hurgronje menegaskan, bahwa pada hakekatnya orang Islam 

Indonesia itu penuh damai, namun mereka tidak buta terhadap kemampuan politik 

fanatisme Islam. Bagi Snouck, musuh kolonial bukanlah Islam sebagai agama, 

melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia tidak menutup mata dengan kenyataan 

bahwa Islam sering kali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. 

Walaupun Islam di Indonesia banyak bercampur dengan Animisme dan Hindhu, 

namun ia pun tahu bahwa orang Islam di negeri ini memandang agamanya sebagai 

pengikat kuat yang membedakan dirinya dengan orang lain.(Deliar Noer,1994: 

187). Dalam kenyataanya memang Islam di Indonesia berfungsi sebagai titik pusat 

identitas yang melambangkan perlawanan terhadap pemerintah Kristen dan asing. 

Snouck mengklasifikasikan Islam menjadi tiga, yaitu: Islam sebagai agama murni, 

Islam sebagai sistem sosial kemasyarakatan, dan Islam sebagai doktrin politik 

dijadikan garis politik oleh pemerintah kolonial Belanda. Terhadap ketiga bagian 

tersebut, Snouck menyarankan perlakuan yang berbeda. Resep inilah yang 

kemudian dikenal dengan Politik Islam ( kebijakan pemerintah kolonial dalam 

menangani masalah Islam di Indonesia ).(Aqib Suminto,1986: 12). 

Menurut Snouck sikap yang sesuai bagi pemerintah, yang bijaksana dan 

adil dalam menghadapi Islam adalah memberikan jaminan sebesar mungkin bagi 

kebebasan beragama dan membuka lebar jalan yang dapat membawa penganut 

Islam berevolusi menjauhi agamnya. Campur tangan pemerintah dalam urusan 
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ibadah dianggap menghambat proses evolusi tersebut. Snouck melihat bahwa 

rukun Islam dianggap sebagai beban berat umat Islam Indonesia. Beban berat 

inilah yang akan menjadikan ditinggalkanya Islam. Di samping kedua pokok 

tersebut, juga dilakukan  pencegahan terhadap terjalinnya hubungan dengan pan-

Islamisme.(L. Stoddard,1966: 296). Pembagian semacam ini sebenarnya tidak 

sesuai dengan Islam itu sendiri, sebab pada hakekatnya Islam tidak begitu jauh 

memisahkan ketiga bidang tersebut. Hal ini dapat dicontohkan dengan berdirinya 

Sarekat Islam yang kemudian menjelma menjadi partai politik. Analisa Snouck ini 

meleset jika dilihat pada perkembangan selanjutnya, yakni pada saat Islam 

mengalami gelombang pembaharuan.(Aqib Suminto,1986: 13). 

Meskipun garis politik Snouck tidak seluruhnya benar, namun telah 

mampu bertahan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan 

penjajahan. Kesimpulan Snouck juga telah mengubah pandangan pemerintah 

kolonial. Hal ini dapat dicontohkan seperti, Kyai tidak lagi dipandang apriori 

fanatik, Belanda mengetahui bahwa penghulu merupakan bawahan pemerintahan 

pribumi, ulama tidak lagi dipandang komplotan jahat dan menunaikan ibadah haji 

tidak lagi dianggap fanatik berjiwa pemberontak.(Rusli Karim,1985: 173). 

Dalam masalah ibadah, Snouck menyarankan toleransi dengan jalan 

membiarkan kaum muslim beribadah dengan seluas-luasnya, membiarkan mereka 

bersembahyang, tidak mencampuri dalam urusan berjum’at dan berpuasa, tidak 

membatasi untuk naik haji, sehingga mereka merasa merdeka dalam urusan 

keagamaan. Dan lantaran itu, mereka akan lalai sendiri mengerjakannya serta 

tidak merasa bahwa mereka diperintah oleh bangsa yang beragama 

lain.(Natsir,1954: 157). 

Lain halnya dalam bidang politik, pemerintah kolonial Belanda harus 

mengambil sikap yang tegas demi menjaga kewibawaan pemerintah serta 

meletakkan dasar bagi keamanan agama Islam untuk melanggengkan kekuasaan 

Belanda. Pemerintah kolonial Belanda tidak menghendaki adanya kebangkitan, 

kekompakan dan kekuatan umat Islam, sebab mereka tahu dalam Islam 

terkandung ajaran amar ma’ruf  nahi munkar. Manifestasi dari ajaran ini akan 

menimbulkan reaksi untuk menghapus dari setiap bentuk eksploitasi. Di samping 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 36 

itu adanya perintah jihad, menjadikan Islam sebagai agama yang teguh dalam 

menyebarkan kesopanan, kemanusiaan, menyiarkan kebudian yang luhur dan 

ketinggian derajat.(Adil No.40, 9 Juli 1939: 4). 

Konsep Snouck mengenai kebijakan terhadap umat Islam di Indonesia 

dalam prakteknya tidak pernah berjalan semestinya. Sebab pemerintah kolonial 

Belanda tidak pernah bersikap netral terhadap agama sesuai dengan yang 

digariskan dalam Undang-undang Belanda ayat 119 tahun 1855, yang menyatakan 

bahwa pemerintah  bersikap netral terhadap agama (Aqib Suminto,1985: 27), 

meskipun campur tangan   terhadap Islam dan Kristen mempunyai porsi yang 

berbeda baik kualitas maupun kuantitasnya. Sikap campur tangan ini dibuktikan 

dengan dikeluarkanya surat perintah dari pemerintah kolonial Belanda pada 

tanggal 4 Februari 1858 kepada Gubernur Jendral, bahwa demi ketertiban umum 

di daerah jajahan, Gubernur Jendral boleh turun tangan dalam masalah 

keagaman.(Deliar Noer,1994: 27). 

Dalam mencampuri urusan agama kebijaksanan pemerintah kolonial 

bergerak pada dua titik, yaitu “netral” serta “ketertiban dan keamanan”. Namun 

Belada lebih menitikberatkan pada ketertiban dan keamanan. Dikatakan demikian 

karena permerintah disamping memberikan kebebasan dalam masalah agama juga 

melaksanakan pengawasan secara ketat. Campur tangan Belanda meluas ke 

berbagai bidang keagamaan, seperti yang dikemukakan oleh Aqib Suminto (1986: 

26), bahwa  perundingan agama sudah diatur sejak tahun 1882, pengangkatan 

penghulu sebagai penasehat pada pengadilan umum, pengawasan terhadap 

perkawinan dan perceraian bagi orang Islam sejak tahun 1905, ordonasi 

perkawinan di Jawa dan Madura tahun 1929 diubah tahun 1931, ordonasi 

perkawainan untuk luar Jawa tahun 1932, pengawasan terhadap pendidikan Islam, 

ordonasi guru tahun 1905 diubah tahun 1925, pengawasan terhadap kas masjid 

sejak tahun 1893 dan pengawasan terhadap ibadah haji sejak tahun 1859. Campur 

tangan pemerintah Belanda ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip netralitas 

yang menimbulkan kebencian umat Islam. 

Di dalam bidang sosial budaya pengaruh tata hidup Barat semakin meluas. 

Padahal para ulama memandang bahwa hal tersebut bertentangan dengan norma-

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 37 

noma Islam. Hal ini semakin menambah kebencian umat Islam terhadap Belanda. 

Kesadaran ini semakin tertanam di benak para ulama dan santrinya sampai-sampai 

uang gaji dari pemerintah kolonial dianggap haram.(Aqib Suminto,1986: 50). 

Politik Islam Hindia Belanda mengalami kesenjangan, ketika harus 

berhadapan dengan gerakan reformasi Islam. Gerakan ini tidak saja menginginkan 

kemajuan berdasar Islam, tetapi juga memperluas lingkaran agama dalam melihat 

realitas. Melihat kenyataan ini pemerintah kolonial Belanda semakin tegas dalam 

menindak segala bentuk manifestasi politik umat Islam di Indonesia.(Taufik 

Abdullah,1987: 28). 

 
2.  Situasi  Perkembangan Partai Politik dan Organisasi Islam Sebelum Tahun 

1937 
   
  Pada pergantian abad keduapuluh telah banyak orang Islam yang mulai 

menyadari bahwa mereka tidak mungkin lepas dari kekuatan kolonialisme 

Belanda serta misi Kristennya. Mereka menginginkan orang-orang Islam dapat 

mencapai harga diri dan kesamaan, bahkan kalau bisa lebih tinggi dan 

mempertahankan Islam sebagai ajaran yang hidup dan vital. Untuk mencapai cita-

cita tersebut diperlukan suatu organisasi. Karena dengan organisasi aspirasi dapat 

disalurkan, asumsi dapat dirumuskan. Akhirnya dengan organisasi, partisipasi dan 

mobilisasi masa dapat digerakkan.(Taufik Abdullah,1992: 224). 

  Organisasi Islam yang pertama adalah Jamiat Khair, berdiri di Jakarta pada 

tanggal 17 Juli 1905. Organisasi ini didirikan oleh masyarakat Arab, namun 

keanggotannya terbuka bagi setiap muslim tanpa diskriminasi asal usul. Kegiatan 

yang diperhatikan adalah pendirian sekolah tingkat dasar dan pengiriman anak 

muda untuk melanjutkan sekolah ke Turki. Namun Jamiat Khair tidak bisa 

berkembang dengan pesat, bahkan pada tahun 1915 telah tampak gejala 

kemunduran akibat kekakuan golongan Sayid (golongan yang mengaku keturunan 

Nabi dari keturunan Fatimah).(Ensikolpedi Nasional Indonesia, 1990:1537). 

  Pembaharuan dalam masyarakat Arab dilanjutkan oleh Al Irsyad yang 

didirikan tahun 1913 dan mendapat pengakuan legal dari pemerintah Belanda 

pada tanggal 11 Agustus 1915.(Deliar Noer,1985: 73). Pendiri Al Irsyad adalah 
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kebanyakan pedagang, adapun guru yang paling berpengaruh adalah Syeh Ahmad 

Soorkatti seorang Arab keturunan Sudan.(Pijper,1984: 114). Al Irsyad menjalin 

kerja sama dengan Muhammadiyah dan PERSIS (Persatuan Islam) sehingga 

terlibat persoalan Islam yang makin luas di Indonesia. Al Irsyad juga turut di 

dalam berbagai kongres Al Islam tahun 1920-an dan bergabung dengan MIAI 

tahun 1937.(Deliar Noer,1994: 75). 

  Organisasi yang sehaluan dengan Al Irsyad adalah 

Muhammadiyah.(Suhartono,1994: 47). Muhammadiyah merupakan organisasi 

sosial Islam terpenting di Indonesia sebelum PD II bahkan sampai sekarang. 

Muhammadiyah didirikan tanggal 18 November 1912 oleh Kiyai Ahmad Dahlan 

di Yogyakarta.(L.Stodaard,1966: 306). Muhammadiyah merupakan organisasi 

yang mampu bertahan dari perubahan politik dan mampu memenuhi tuntutan 

sosial. Organisasi ini lahir tidak semata-mata disebabkan oleh keadaan masyarakat 

Islam di Jawa Tengah, yang secara komersial mendapat ancaman atau saingan 

dengan Cina dan secara agama terancam misionaris Kristen yang semakin 

meningkat pada awal abad ke-20. Tetapi keterbelakangan umat Islam, keadaan 

ekonomi maupun kondisi pendidikan merupakan pendorong bagi lahirnya 

Muhammadiyah.(Benda,1980: 70). 

  Awal kegiatannya meliputi pendirian lembaga-lembaga pendidikan, 

mengadakan rapat-rapat, tabligh, mendirikan wakaf-wakaf masjid serta 

menerbitkan buku-buku, brosur, surat kabar dan majalah. Menurut Deliar Noer 

(1994: 88) Muhammadiyah cepat tersebar luas karena dua faktor, yaitu pribadi 

Ahmad Dahlan sendiri yang dalam propaganda memperlihatkan toleransi dan 

perhatian, kedua pada awal abad ke-20, manfaat organisasi telah diakui sebagian 

kaum muslimin Indonesia. Sebagai contoh pada tahun 1925 organisasi ini telah 

mempunyai 29 cabang dengan 4000 anggota. 

  Sebagai organisasi besar yang berwatak sosial juga tidak luput dari 

perselisihan, sebagai contoh dengan SI. Kedua kelompok ini tidak saja berbeda 

strategi dan pendekatan bahkan dalam mengadakan perlawanan maupun dalam 

mempengaruhi massa, tetapi keduanya terlibat perdebatan sengit lagi panjang. 

Kalangan SI menuduh Muhammadiyah sebagai anasionalistik, karena menerima 
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bantuan dari pemerintah bagi sekolahnya, seperti yang dikatakan oleh Sukiman 

dalam majalah Fajar Asia : 

  Bahwa Muhammadiyah oleh sifatnya (perserikatan sosial). Oleh 
perserikatanya yang rapat dengan pemerintah (menerima subsidi dalam 
jumlah besar), oleh propagandanya yang melahirkan sikap anti politik dan 
anti nasional dan oleh kecintaan yang luar biasa yang dihadapkan ke 
pemerintah, istimewa di dalam masa kecurigaan di antara pihak 
pemerintah dan pihak pergerakan nasional, kemudian daripada kerushan 
komunis dalam bulan November itu haruslah Muhammadiyah dipandang 
sebagai organisasi anti politik bertopeng atau berkedok.(Deliar 
Noer,1994:257). 

 
  Muhammadiyah dikatakan sebagai organisasi anti politik, suatu sebutan 

yang paling buruk di jaman pergerakan, karena sebutan demikian menyimpan 

pengertian anti bangsa sendiri dan pro Belanda. Pada tahun 1929, SI 

mengeluarkan disiplin umum terhadap Muhammadiyah, yang berarti setiap 

anggota Muhammadiyah harus berhenti dari keanggotaan SI, atau melepaskan 

Muhammadiyah jika ingin tetap dalam SI. Sementara itu orang Muhammadiyah 

mengecam pemimpin SI yang tidak taat menjalankan Syariat agama Islam.(Taufik 

Abdullah,1991: 235). 

  Kecaman yang sama terhadap Muhammadiyah sebagai anti politik terjadi 

di Sumatra Barat yang dilontarkan oleh pemimpin PERMI, Muhtar Lutfi. Beliau 

menyatakan suatu hal yang tidak dapat dilupakan bahwa ajaran Islam itu tidak 

hanya mengakui politik, tetapi juga mempertimbangkan suatu kewajiban bagi 

orang Islam. Tahap pertama bagi Rosulullah adalah mengambil kekuasaan politik. 

Sementara itu pemimpin Muhammadiyah Minangkabau menganggap bahwa 

rumusan politik semacam itu sebagai upaya politisasi Islam, padahal Islam murni 

agama. Politik itu strategi yang tidak layak untuk mewujudkan cita ideal 

masyarakat yang dicita-citakan Islam. Oleh karenanya propaganda politik tidak 

akan memperoleh tempat di hati kaum Muhammadiyah yang cita-cita pokoknya 

menegakkan kemurnian agama, melalui jalan pendidikan. Dengan cara pendidikan 

para pemimpin Muhammadiyah yakin dapat melenyapkan penyakit 

masyarakat.(Taufik Abdullah,1992: 236). Perdebatan juga melanda PERSIS  yang 

didirikan di Bandung pada permulaan tahun 1920-an.(Deliar noer,1985: 95). 
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Tujuan perkumpulan ini adalah menyempurnakan kehidupan keagamaan 

berdasarkan ajaran Islam dalam arti yang seluas-luasnya.(Pijper,1984: 129).  

  Berlainan dengan Muhammadiyah yang menyebarkan pemikiran secara 

damai, PERSIS seakan-akan gembira dengan perdebatan dan polemik. Organisasi 

ini menentang orang-orang yang tidak menyetujui pendapat dan pemikirannya 

untuk berdebat. PERSIS seakan-akan menumbuhkan antagonisme, bahkan bisa 

dikatakan permusuhan baik dengan kalangan pembaharu, tradisi maupun kaum 

pembaharu yang aktif  berpolitik.(Deliar Noer,1994: 103).      

  Beberapa contoh perdebatan yang dilakukan oleh PERSIS antara lain: 

perdebatan masalah teologi dengan Ahmadiyah Qodian dan kalangan tradisi 

seperti Al Alitihadul Islamiyah Sukabumi, Majlis Ahli Sunah di Bandung, NU di 

Cileduk, serta perdebatan masalah nasionalisme dengan PERMI di Minangkabau. 

Perdebatan dengan SI menyangkut masalah furu. SI yang mengutamakan 

persatuan umat mengecam PERSIS yang mempermasalahkan furu, sedangkan 

PERSIS menganggap perdebatan soal furu dan penghapusan bid’ah adalah suatu 

keharusan. Perdebatan soal furu akan mendinamisasikan dunia pemikiran Islam 

dan PERSIS menuduh bahwa SI yang berusaha berperkara.(Taufik 

Abdullah,1991: 235-236). Polemik dan perdebatan terjadi akibat pendirian 

PERSIS yang keras dan tidak kenal kompromi dalam menyampaikan pemikiran. 

Apa yang sudah dihasilkan harus dijalankan dengan serta merta. Di samping 

menimbulkan kegegeran, PERSIS mampu mengingatkan kembali peran umat 

Islam untuk terlibat dalam masalah kemasyarakatan yang selalu 

berubah.(L.Stodaard,1966: 316). 

  Selain organisasi yang berwatak reformis, pada awal abad ke-20 muncul 

pula organisasi Islam yang bersifat tradisional yang ingin mempertahankan tradisi 

bermazhab, karena organisasi-organisasi yang telah disebutkan di atas adalah 

organisasi yang  bersifat reformis. Contoh yang paling nyata adalah NU, yang 

didirikan oleh K.H. Hasyim Asj’ari di Surabaya. Pada tanggal 31 Januari 1926. 

Perkumpulan ini kemudian meluas menjadi suatu perkumpulan umat Islam umum, 

yang bermazhab Syafii dan mengikuti ibadah cara lama dan mengajarkan apa saja 

yang menjadikan keselamatan agama Islam. NU cepat menyebar ke seluruh Pulau 
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Jawa dan pada tahun 1930 mulai mendirikan cabang di luar Jawa. Benteng 

pertahanan tetap berada di Jawa Timur di mana pesantren menjadi 

basisnya.(Ahmad Mansyur,1995: 224). 

  Pada awal pendirian NU, yang menjadi perhatian utamanya adalah 

masalah mazhab, furu dan khilafiyah, namun perlahan-lahan perhatiannya beralih 

ke masalah ketatanegaraan dan permasalahan umat secara umum. Pada tahun 

1924 timbul perdebatan yang hangat mengenai masalah khilafiyah, tauhid dan 

fiqih. Perdebatan lebih hidup lagi ketika Wahab harus berhadapan dengan Sukarti 

dari gerakan Al Irsyad dan Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. 

(L.Stodaard,1966: 325). 

  Masalah utama yang menarik minat NU adalah masalah agama, terutama 

bila menyangkut pengeluaran fatwa yang didasarkan atas ajaran bermazhab. 

Masalah pokok dalam hal ini adalah apakah masalah ijtihad masih bisa dilakukan 

atau tidak. Ketika itu NU berpendapat bahwa taqlid adalah wajib.(Deliar 

Noer,1994: 253). 

  Organisasi yang senafas dengan NU adalah PERTI (Persatuan Tabiyatul 

Islamiyah) yang didirikan tanggal 20 Mei 1930 di Bukit Tinggi . Organisasi ini 

bermazhab Syafii dan mematuhinya secara konsekuen.(Suhartono,1994: 48).  

  Organisasi yang berusaha mempertemukan pendapat yang berbeda-beda 

dari berbagai aliran di Sumatra adalah Jami’atul Wasliyah yang didirikan pada 

tanggal 30 Novenber 1930 di Medan dengan maksud mengembangkan agama 

dengan arti luas.(Karel Steenbrink,1984: 76). Organisasi ini menekankan mazhab 

Syafii, tetapi tidak menolak pembaharuan sehingga menjadi tempat berhimpunya 

umat yang tidak menyukai pertentangan. Dalam perkembangannya organisasi ini 

juga memikirkan masalah pendidikan dan masalah sosial, selanjutnya bergabung 

dengan MIAI.(Suhartono,1994: 49). 

  Organisasi-organisasi di atas tidak terjun langsung dalam bidang politik, 

walaupun usaha dan aktivitasnya berpengaruh langsung terhadap kebijakan politik 

kolonial, ataupun secara individu anggotanya terjun dalam bidang politik. 

Organisasi yang secara langsung terjun dalam bidang politik adalah SI yang 

berubah menjadi PSII tahun 1930. PSII merupakan satu-satunya partai politik 
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yang tertua di Indonesia. Selama beberapa tahun, PSII berusaha menyatukan umat 

Islam dan dengan kekuatannya bertekat untuk menciptaklan Indonesia merdeka. 

Meskipun PSII mampu menyatukan umat Islam Indonesia, namun secara hakiki 

perbedaan paham masih terus berlangsung, sehingga kesadaran umat Islam untuk 

bersatu belum tumbuh secara baik. Namun partai ini bertahan cukup lama sebagai 

satu-satunya wadah penyalur aspirasi politik umat Islam.(Rusli Karim,1985: 175). 

 

3. Pertentangan Antara Kaum Reformis dan Tradisional 

Dengan munculnya organisasi maupun partai yang berasaskan Islam, 

berarti para pemimpin umat mulai menyadari bahwa Islam adalah agama yang 

bukan hanya menyangkut pribadi manusia semata. Ajaran Islam merupakan 

petunjuk hidup yang menyangkut seluruh bidang kehidupan manusia, baik 

pribadi, masyarakat, moral, ekonomi, politik, hukum, urusan nasional dan 

internasional.(G.H. Jansen,1980: 10). 

Kebangkitan Islam di Indonesia termasuk bagian dari serentetan 

perubahan yang terjadi di Nusantara. Kebangunan ini dapat diartikan sebagai 

tumbuhnya kesadaran umat Islam dalam melawan kolonialisme yang ditandai 

dengan munculnya organisasi-organisasi Islam. Namun perbedaan sifat dan 

orientasai dari organisasi menimbulkan pertikaian yang panjang. (Ahmad 

Ibrahim,1987: 242). 

Gerakan reformis yang berusaha mengubah paham tradisi di Indonesia 

berjuang melawan empat musuh sekaligus, pertama, formalisme ortodoks Islam 

yang terjelma dalam kebudayaan santri pedesaan, maupun ketidakmurnian Islam 

dari unsur Hindu dan Budhis, kedua, adalah lembaga Indonesia pra Islam yang 

terjelma dalam adat dan kebudayaan priyayi, yang secara tradisional telah 

menghalangi cara hidup Islam yang sebenarnya, ketiga, membendung gelombang 

westrnisasi dan keempat, status quo kolonial.(Benda,1980: 72-73). 

Dua kelompok reformis dan tradisional yang terbentuk itu mempunyai 

perhatian yang berbeda walaupun pada intinya bertujuan sama yaitu memajukan 

umat. Golongan tradisi lebih banyak menghiraukan masalah agama atau ibadah 

belaka. Bagi mereka Islam seakan-akan sama dengan fiqih dan dalam hubungan 
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ini mengakui taqlid dan menolak ijtihad, bahkan banyak pula yang 

memperhatikan tasawuf. Sebaliknya golongan pembaharu lebih memperhatikan 

Islam pada umumnya. Islam berarti kemajuan, Islam adalah agama universal yang 

ajarannya telah diungkapkan oleh para Nabi.(Amad Ibrahim,1987: 243-246). 

Para pembaharu mengemukakan bahwa maksud mereka sebenarnya adalah 

agar Qur’an dan Hadist itu saja yang diakui sebagai sumber dalam Islam. 

Pandapat maupun fatwa lain hanyalah bahan perbandinagan untuk memperoleh 

kebenaran yang sesungguhnya. Kaum reformis menggalakkan ijtihad, menolak 

taqlid dan berusaha keras memberantas bid’ah.(Deliar Noer,1994: 111). 

Sedangkan aliran tradisi selain mengikuti sunah nabi juga mengakui 

kesepakatan ulama, bahkan guru dianggap ma’sum dan sunyi dari kesalahan. 

Golongan tradisi juga mementingkan tawassul, praktek-praktek demikianlah yang 

berusaha dibersihkan.(Kuntowijoyo,1991: 97). 

Sikap dan sifat pembaharuan itu dianggap terlalu ekstrim sehingga 

mengakibatkan reaksi yang ekstrim pula. Bagi kelompok tradisi, sikap ekstrim 

golongan pembaharu lebih dirasakan sebagai ancaman terhadap otoritas keagaman 

yang berlangsung selama ini. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Thomas F.O’Dea (1985: 6), bahwa: 

Melihat sistem yang sedang berjalan (secara tradisi) akan ada kelompok 
yang memperoleh manfaat secara moral maupun material. Sebaliknya 
kelompok yang lain akan mengacuhkannya atau menentang status quo dan 
berniat melancarkan perubahan yang radikal. Kelompok yang demikian 
jelas akan memperlihatkan bentuk kepekaan yang berbeda, umpamanya 
tentang makna, masing-masing kelompok akan menafsirkannya sesuai 
dengan kondisi kehidupan yang dihadapi.  
 
Bagi kaum tua gerakan reformis dianggap sebagai gerakan yang akan 

merusak tatanan dan nilai yang telah menjadi pola kehidupan dan anutan yang 

berlaku selama ini, lagi pula menurut kalangan tradisional, tokoh-tokoh ulama 

muda kealimannya belumlah mencapai tingkat seperti syeh-syeh mereka, sehingga 

belum pantas membatalkan keabsahan keagamaan yang dianut masyarakat 

tradisional. Apa yang menjadi anutan (mazhab) adalah hasil pemikiran orang 

besar sepanjang zaman, yang selama tiga belas abad telah meletakkan dasar-dasar 

kemerdekaan berpikir bagi pemikir dari generasi ke generasi.(Tashadi,1999: 124). 
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 Semangat dan aktivitas kaum reformis oleh kalangan tradisi dianggap 

kurang toleran terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat luas dan 

menitikberatkan pada keyakinan idenya sendiri daripada pertimbangan kesatuan 

umat. Akan tetapi, menurut kaum reformis kesatuan umat Islam hanya dapat 

dibina melalui pemurnian aqidah. Ijtihad tidak terbatas pada imam-imam 

terdahulu, tetapi kaum reformis akan menerima pendapat imam manapun asal 

pendapat itu dapat dirujuk dengan dasar syariat yang jelas.(Yunhar Ilyas,1993: 

40). 

Dasar pandangan dan anggapan masing-masing kelompok keagamaan itu 

akhirnya menjadi tipe fundamental sehingga memudahkan dua kelompok itu 

saling berbenturan (Sartono Kartodirjo, 1987 : 55).  

Latar belakang, motivasi dan ciri kelompok keagamaan itu baik secara 

organisasi maupun pribadi mempunyai karakteristik dan pandangan yang saling 

berbeda sebagaimana dalam setiap pertentangan. Saifudin (1988: 98-100) dalam 

tesisnya, membuat karakteristik perbedan antara kelompok reformis dengan 

kelompok tradisional itu secara terinci, yaitu: 

a.    Sifat-sifat Reformis 

1) Penekanan syariat berdasarkan sumber yang pokok dan jelas yaitu Al-qur’an 

dan Hadist. 

2) Tidak ada hirarki dan warisan keulamaan. 

3) Meminimalisasi pemborosan ritual terutama unsur tradisi ke arah yang praktis, 

sederhana, sesuai dengan sumber syariat yang jelas. 

4) Tidak ada perantara dalam peribadatan. 

5) Tidak hanya mementingkan akhirat, tetapi juga pengetahuan dan penerapan 

agama dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Sifat-sifat Tradisi 

1) Penekanan syariat lebih cenderung kepada fatwa-fatwa ulama yang ada dalam 

kelompoknya atau mereka lebih loyal terhadap fatwa ulamanya dari pada 

sumber yang tertulis. 

2) Ada hirarki dalam kehidupan sosial bidang agama. 

3) Pengetahuan agama lebih tertuju kepada masalah peribadatan ubudiyah. 
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4) Manifestasi keagamaan lebih tertuju di dalam simbol atau gambaran-

gambaran yang nyata. 

Masalah keagaman yang menjadi perdebatan antara kelopok reformis 

dengan kelompok tradisional pada umumnya adalah masalah khilafiyah, yaitu 

perbedaan pendapat dalam menafsirkan syariat dan bersifat furuiyah atau tidak 

prinsipil. Jadi masalahnya bukanlah apa yang menjadi sumber syariat ataupun 

dasar keimanan kedua kelompok keagaman itu. Beberapa masalah yang dijadikan 

sumber konflik antara lain:  

a. Usholli, yaitu kata yang dijadikan niat sholat, menurut kaum reformis tidak 

perlu diungkapkan karena niat terletak di hati, sedangkam menurut kaum tua 

harus diucapkan untuk menguatkan dan tidak berada di luar sholat sehingga 

bukan bid’ah. 

b. Tahlilan, kalimat yang diucapkan pada saat kenduri atau takziah di rumah ahli 

musibah, menurut kaum reformis tidak usah dilakukan secara bersama dan 

secara keras-keras, tetapi menurut kaum tua boleh dilakukan di mana saja 

dengan cara apa saja asal tertib. 

c. Dua kali azan menjelang sholat Jum’at, kaum tradisional beranggapan bahwa 

tradisi tersebut sudah dilakukan sejak khalifah Usman, kaum reformis 

menolak dengan alasan bahwa pada saat itu dilakukan dengan jarak waktu 

agak jauh. 

d. Kenduri pada malam ketiga, di tempat ahli musibah, menurut kaum reformis 

sangat bertentangan dengan syariat karena akan menambah beban, kaum tua 

berpendapat bahwa amal yang diberikan pada pengunjung dilimpahkan 

kepada anggota keluarga yang meninggal. 

e. Qunut nazillah, doa khusus yang dilakukan dalam sholat subuh, menurut kaum 

reformis tidak usah dilakukan secara rutin karena tidak ada dalam syariat. 

Nabi memang telah melakukan ketika menghadapi masalah serius. Kaum 

tradisi berpendapat bahwa setiap saat manusia menghadapi masalah. 

f. Masalah memayungi jenazah yang diantarkan ke makam dan menaburkan 

bunga atau air tawar di atas kuburan setelah pemakaman atau ziarah. Kaum 

reformis berpendapat bahwa itu bersumber dari agama non Islam, tetapi 
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menurut analogi kaum tradisi, Nabi pernah meletakkan pelepah kurma di atas 

kuburan sahabatnya. 

Itulah beberapa contoh yang dijadikan masalah, selain masih banyak lagi 

seperti, masalah cara untuk menentukan awal bulan Ramadhan, bilangan rekaat 

atau rukuk dalam sholat tarawih dan masalah Taqlid.(Saifudin,1988: 108). 

Dari masalah keagaman yang dijadikan hujah atau perdebatan antara kaum 

reformis dan tradisional Islam, terlihat kecenderungan sikap dan pandangan 

masing-masing kelompok. Kaum reformis berpandangan lebih praktis dan 

rasional dalam menafsirkan syairiat, sedangkan golongan tradisi lebih formal. Di 

samping itu kaum tradisi juga terlihat lebih toleran terhadap unsur adat non Islam 

dalam keagamaannya. Berdasarkan itulah kaum reformis menganggap bahwa 

golongan tradisi selalu berbuat bid’ah dalam melakukan syariat. Sebaliknya kaum 

tua berpendapat bahwa sifat yang diperlihatkan kaum reformis dalam rangka 

mempermudah syariat dalam Islam.(Saifudin,1988: 109-110).  

Perbedaan pendapat antara kaum reformis dan tradisioanal ini kadang-

kadang meletus menjadi tuduhan kafir-mengkafirkan terhadap sesama mereka. 

Sampai-sampai perkelahian fisik pun pernah terjadi di Babat (Jawa Timur) pada 

tahun 1926.  Dalam perjalanan sejarah selanjutnya bahwa pertikaian itu tidaklah 

berlangsung terus. Permusuhan antara golongan tradisional dan reformis lambat 

laun mereda, terutama sekitar tahun 1930-an dan kalaupun masih dijumpai 

perbedaan tidaklah menghambat mereka untuk bekerja sama. Usaha ke arah 

persatuan selalu diusahakan sampai akhirnya terbentuk MIAI.(Deliar Noer,1994: 

254). 

  

4. Terbentuknya MIAI 
 
a.  Proses Lahirnya MIAI 
 
  Sikap pemerintah kolonial yang berusaha mencerai-beraikan kekuatan 

Islam, bahkan berusaha melenyapkan eksistensi Islam dengan membantu misi dan 

zeding Kristen semakin menyadarkan umat Islam. Para pemimpin umat Islam juga 

mulai menyadari bahwa perlawanan tradisional tidak akan berarti banyak untuk 
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menghadapi lawan yang kuat. Maka dimulailah periode perlawanan yang 

sistematis dan terencana melaluai partai ataupun organisasi yang berasaskan 

Islam. Timbulnya bermacam partai maupun organisasi yang berasaskan Islam 

berarti menandakan suatu kemajuan, namun di sisi lain juga menimbulkan 

bentrokan dan menukar persaudaraan menjadi permusuhan.(Amir Hamzah,1984: 

64). 

  Untuk mempersatukan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dan 

tekanan-tekanan yang membatasi gerak umat Islam oleh pemerintah kolonial 

Belanda, muncul gagasan untuk melakukan kongres Islam seluruh Indonesia. 

Tujuan kongres adalah untuk membahas masalah yang dihadapi umat Islam secara 

keseluruhan, serta  sebagai suatu upaya untuk menghadapi setiap tantangan yang 

datang dari pihak yang tidak senang atas perkembangan syiar agama Islam di 

Indonesia. Gagasan mengenai kongres ini menjadi kenyataan dengan 

terselenggaranya kongres Al Islam yang pertama di Cirebon pada tahun 1921 atas 

usaha tuan Brantata dari PSII.(Pandji Islam No.12, 5 September 1938: 13). 

Dipilihnya PSII sebagai ketua kongres dikarenakan PSII sudah mempunyai 

pengalaman dalam berorganisasi sehingga menumbuhkan kepercayaan pada 

peserta. Kongres ini dihadiri oleh kalangan pembaharu dan kalangan tradisi, 

kongers tersebut hampir gagal. Abdul Wahab dan pendukungnya setuju dengan 

pemakaian sistem modern dalam pendidikan agama, tetapi menolak perubahan 

kurikulum. Ia juga berpendapat bahwa kitab-kitab mazhab tidak dapat 

diganti.(Deliar Noer,1994: 247). Akhirnya kongres berhasil mencegah 

menjalarnya masalah furu. Kongres juga berhasil membentuk Badan Komite Al 

Islam Pusat, yang pimpinannya diserahkan kepada Tuan Soeroso pemuka PSII 

dari Garut.(Aboebakar,1957: 309). 

  Pada tahun 1922 diadakan kongres Al Islam kedua yang bertempat di 

Garut.(Pandji Islam No. 12, 5 September 1938: 14). Kongres ini diselenggarakan 

bersama pengurus besar Muhammadiyah. Dalam konngres ini, Agus Salim 

membahas fungsi agama dan ilmu pengetahuan serta hubungan Islam dan 

sosialisme. Ia juga tidak lupa mengecam kapitalisme, juga menyerukan betapa 

pentingnya persatuan Islam dan fungsi majelis. Kongres juga mengesahkan 
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peraturan Centra Komite Al Islam dengan cabang-cabangnya di beberapa tempat 

dan berusaha lebih membina hubungan yang erat dengan pemuka dan 

perhimpunan Islam.(Slamet Mulyana,1986: 99).  

  Kongres Al Islam tahun 1922 menganggap peraturan 1905 menghambat 

guru agama Islam, sehingga kongres mengajukan protes terhadap pemerintah 

kolonial.(Deliar Noer,1994: 195). 

  Pada bulan Desember diadakan  kongres Al Islam ketiga di Surabaya, atas 

usaha komite Khilafat Surabaya, yang dipimpin W. Wondoamiseno. Kongres ini 

bertujuan untuk menyambut seruan dari Komite Khilafat Kairo, yang pada waktu 

itu akan menyelenggarakan kongres Islam sedunia. Kongres akan membahas 

persoalan khilafat sesudah khalifah yang paling akhir diusir dari Turki.(Pandji 

Islam No.12, 5 September 1938: 14). Kongres memutuskan untuk mengirimkan 

delegasi yang terdiri dari: Surjopranoto (SI), Haji Fachroddin (Muhamadiyah), 

serta K.H. A.Wahab dari kalangan tradisi. Kongres dari Kairo ternyata ditunda 

karena terjadi peperangan antara dua kerajaan Islam, yaitu Ibnu Saud dari Nedjed 

dengan Syarif Hussein dari Mekkah. Ibnu Saud berhasil mengusir Syarif Hussein 

dari Mekkah, perkembangan ini ternyata terus diikuti oleh ulama-ulama Indonesia 

karena kaum muslimin Indonesia merasa mempunyai hubungan dengan tanah suci 

Mekkah.(Deliar Noer,1994: 242). 

  Kemenangan Ibnu Saud disambut gembira oleh umat Islam negeri lain, 

karena mereka mempunyai harapan bahwa di bawah raja baru, perjalanan ibadah 

Haji ke Mekkah dan Madinah tidak akan mengalami kesulitan lagi. Dunia Islam 

juga memandang bahwa Ibnu Saud sebagai seorang yang berfikiran maju, dalam 

arti dapat mengadakan pembaharuan di kalangan umat Islam yang pada saat itu 

masih banyak yang hidup di bawah penjajahan. Tindakan Ibnu Saud selanjutnya 

adalah mengadakan muktamar Islam sedunia yang akan mengambil tempat di 

Mekkah. Berbagai organisasi Islam di seluruh dunia mendapat undangan termasuk 

umat Islam Indonesia.(Soebagijo,1982: 30). 

  Untuk menghadiri kongres tersebut diadakan kongres Al Islam keempat di 

Yogyakarta pada tanggal 21-27 Agustus 1925. Kongres ini membahas perlunya 

diadakan dialog antar agama untuk meluruskan pandangan. Sedangkan untuk 
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menentukan utusan yang akan menghadiri muktamar Islam sidunia dilanjutkan 

pada kongres Al Islam kelima tahun 1926 di kota Bandung yang dipimpin Komite 

Khilafat Surabaya. Kongres memutuskan untuk mengirim Tjokroaminoto dari SI 

dan K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah. Dalam kongres kelima ini, K.H. 

Abdul Wahab atas nama kalangan tradisi mengusulkan agar delegasi juga 

membahas kebiasaan agama seperti membangun kuburan, membaca doa bersama 

dan ajaran mazhab yang dihormati oleh kepala negeri Arab yang baru, termasuk di 

Mekkah dan Madinah. Usul tersebut tidak mendapat sambutan yang baik dari 

kongres komite khilafat, kemudian mendirikan komite sendiri bersama ulama 

kaum tua. Komite ini terkenal dengan nama komite khijaz, yang pada 

perkembanganya diubah menjadi NU pada tanggal 31 Januari 1926 di 

Surabaya.(Aboebakar,1957: 310). 

  Untuk membicarakan hasil utusan komite, diadakan kongres Al Islam 

keenam pada bulan September 1926 di Surabaya. Sejak saat itu pula Central 

Comite Khilafat dibubarkan kemudian diganti Muktamar Alam Islam Hindi 

Syarqiyah (MAIHS), yang dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto.(Pandji Isalam 

No.12, 5 September 1938: 16). 

  MAIHS  dalam perkenbanganya telah melahirkan lembaga madjlis ulama 

yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antar umat Islam dan masalah 

khilafiyah serta membendung  intervensi organisasi di luar Islam terhadap 

masalah ke-Islaman. MAIHS pada tahun itu juga mengadakan kongres Al Islam 

ketujuh di Bogor, dalam rangka membicarakan masalah perkawinan dan urusan 

masjid. Keputusanya dijadikan mosi untuk diajuakn kepada 

pemerintah.(Aboebakar,1957: 310). 

  Pada tahun 1927, 1928, 1929 dan 1930 tidak ada kongres Al Islam, 

sehingga tali persatuan dan persaudaraan diantara pemuka dan perhimpunan Islam 

di Indonesia terputus. Setelah MAIHS berdiri, umat Islam sibuk dengan 

urusannya sendiri daripada memikirkan kepentingan umat secara keseluruhan. 

Baru pada tahun 1931 diadakan kongres kedelapan di Surabaya atas usaha Central 

komite Al Islam di bawah pimpinan W. Wondoamiseno dari PSII. Kongres 

tersebut diadakan sehubungan dengan adanya penghinaan terhadap Nabi 
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Muhammad oleh seorang yang menamakan dirinya Oi Bee Thai dalam majalah 

Hoa Kioo.(Pandji Islam No.12, 5 September 1938: 16). Dalam artikel tersebut 

dikatakan, Muhammad adalah seorang Nabi, jendral legislator yang sangat 

menyukai wangi-wangian, seorang yang hampir membunuh dirinya sendiri dan 

meninggal dalam keadaan gila. Ditambahkan lagi bahwa Nabi membiarkan 

pengikut-pengikutnya merampas kafilah-kafilah untuk menghidupi pengikut-

pengikutnya ini. Ia juga mencintai banyak wanita dan suka berdoa.(Deliar 

Noer,1994: 169). Hal ini merupakan tamparan hebat bagi kaum muslimin 

Indonesia. 

  Kongres juga membicarakan kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam 

di Tripoli akibat perebutan kekuasaan. Sebagai tanda solidaritas, kongres 

memutuskan untuk memboikot barang-barang buatan Itali.(Aboebakar,1957: 311). 

  Kongres kedelapan diselenggarakan dalam rangka seruan Mufti besar di 

Palestina untuk bersama-sama mengadakan Muktamar Alam Islam di Palestina. 

Kongres ini diselenggarakan pada bulan April di Malang. Kongres ini berhasil 

memutuskan untuk mengirimkan Abdul Kahar Mudzakir sebagai utusan dari 

Indonesia.(Pandji Islam No.12, 2 September 1938: 17). Setelah kongres 

kedelapan ini tidak ada lagi aktivitas, kongres Al Islam sunyi senyap, tali 

persatuan yang berusaha dibangun lewat Central Komite Khilafat mati dengan 

sendirinya.  

  Sebenarnya embrio untuk kembali bersatunya kaum reformis dan 

tradisional sudah terlihat secara simbolik dari wakil kedua kelompok itu, yaitu 

antar Syaikh Sulaiman Ar Rasuli dan Haji Rasul mengadakan perjalanan bersama-

sama. Seorang lawan Haji Rasul yang menyokong PERTI, yaitu Syeikh 

Muhammad Jamil Djaho juga mulai melunak. Beliau mengatakan bahwa 

perbedaan hanya dalam soal khilafiyah dan furu, sedangkan dalam dasar-dasar 

agama tidak pernah berbeda pendapat.(HAMKA,1958: 229). 

  Keadaan ini juga mulai memasuki alam pikiran NU yang mulanya tidak 

bisa berjalan bersama dengan kalangan reformis. NU berseru kepada kalangan 

yang berada di luar organisasi mereka agar mereka menghadiri pertemuan yang 

mereka adakan. Pada tahun 1935 saat kongres NU di Banjarmasin, Kiyai Hasyim 
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menyerukan kepada semua ulama peserta kongres untuk mengesampingkan 

semua rasa pertikaian, membuang rasa ta’assub (fanatik) dalam berpendapat, 

melupakan segala cacian dan celaan terhadap sesama serta menegakkan persatuan. 

Beliau mendesak mereka untuk mempertahankan Qur’an dan Hadist serta 

menolak yang salah. Ia menambahkan bahwa seseorang hanya teguh tegak dalam 

hal-hal yang prinsipil saja, tugas utama ialah mengajak seseorang untuk memeluk 

Islam.(Deliar Noer,1994: 261). 

  Dalam seruannya K.H. Hasyim Asj’ari, kepada kalangan tradisi maupun 

kalangan reformis untuk menyatukan diri dan jangan bercerai-berai, seperti yang 

dikatakanya: 

  Janganlah kamu jadikan semuanya itu menjadi sebab bercerai-berai, 
berpecah-belah, bertengkar-tengkar dan bermusuh-musuhan …, atau akan 
kita lanjutkan jugakah perpecahan ini, hina-menghinakan, pecah-
memecah, munafik, … padahal agama kita hanya satu belaka  Islam ! 
mazhab kita hanya satu belaka, Syafii  ! Daerah kita satu belaka, Jawa,  
dan kita semuanya ahli sunah wal jama’ah belaka.(Pandji Masyarakat No. 
8, 2 Juni 1959). 

 
  Namun sejauh itu belum ada lagi organisasi yang mempertemukan kedua 

golongan itu. Keadaan semacam ini menimbulkan inisiatif dalam diri K.H. Mas 

Mansur untuk menjumpai K.H. A. Dahlan, untuk mengundang para ulama di 

Pulau Jawa dan Madura guna membentuk suatu badan yang menumbuhkan 

semangat ukhuwah Islamiyah yang pada waktu itu belum terkoordinasi dalam 

suatu organisasi.(Adil No.47, 5 Desember 1938: 4). Inisiatif K.H Mas Masur 

ternyata mendapat dukungan dari W. Wondoamiseno (PSII), K.H. Wahab 

Hasbullah (NU) dan K.H. Ahmad Dahlan (tidak berpartai). Atas prakarsa  empat 

orang inilah diadakan serangkaian pertemuan sampai akhirnya terbentuk 

MIAI.(Pringgodigdo,1984: 173). 

  Secara kronologis penbentukan MIAI melaui beberapa kali pertemuan. 

Pertemuan pertama diadakan pada malam Jum’at tanggal 1 Dzoelhijah 1355 atau 

tanggal 11-12 Februari 1937, kemudian pertemuan kedua diadakan di Pondok 

Kebondalan Surabaya yang dihadiri sepertiga dari seratus ulama yang diundang. 

Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mendirikan suatu madjlis yang 

mengatasi semua perhimpunan .(Pandji Islam No.12, 5 September 1938: 18). 
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  Pada tanggal 1 Mei 1937, Ladjah (komite) pembentukan MIAI 

menyiarkan maklumat kepada seluruh perhimpunan-perhimpunan Islam tentang 

AD dan ART organisasi tersebut. Menurut pendapat ladjnah, majelis Islam tinggi 

itu diberi nama Djam’ oel Djam’ijat Al Islamiyah (Perkumpulan-perkumpulan 

Islam) atau disingkat DDI atau dalam bahasa asingnya “Federal Lichman”.(Pandji 

Islam No.12, 5 September 1938: 18). Maklumat tadi ternyata mendapat 

persetujuan dari para ulama yang sudah mulai menyatukan pandangan. 

  Pada tanggal 18-21 September 1937, para ulama kembali bermusyawarah 

di Hotel Peneleh Surabaya yang dilanjutkan dengan mengadakan rapat umum di 

Masjid Ampel. Rapat dihadiri oleh Partai Islam Indonesia (PII), Persatuan Islam 

(PERSIS), Al Irsyad, Al Islam Solo, Persyarikatan Oelama (Majalengka), 

Alhidayatul Islamiyah Banyuwangi dan Da’watul Chair Yogya, juga datang 

beberapa tokoh ulama dari Nahdatul Ualma.(Ensilkopedi Islam 3,1993: 118). 

  Komite pertemuan terdiri dari Ahmad Dahlan, Abdul Wahab dan 

Mansyur. Sebagai putusan nama Djam’iyat Al Islamiyah diubah menjadi Al-

Mdjlisoel Islam A’la Indonesia.(Pandji Islam No.12, 5 September 1938: 19). 

Pertemuan tersebut juga berhasil menentukan tujuan MIAI sebagai berikut: 

a.  Merapatkan hubungan di antara perhimpunan-perhimpunan Islam di Indonesia. 

b. Menyatukan suara untuk membela kehormatan Islam. 

c.  Merapatkan hubungan antara kaum muslimin Indonesia dengan luar negeri. 

Kehadiran MIAI mendapat sambutan baik dari organisasi-organisasi 

Islam, sehingga pada tahun 1941 menjadi 21 organisasi, termasuk 15 anggota 

biasa yaitu Sarekat Islam, Muhammadiyah, PERSIS, Persyarikatan Ulama, Al-

Irsyad, Jong Islamieten Bond, Al- Islam ( Solo ), Al-Ittihadiyat al-Islamiyah ( 

Sukabumi ), PII, Partai Arab Indonesia, Persatuan Ulama Seluruh Aceh ( Singli ), 

Musyawarat at-Tolibin (Kandangan, Kalimantan), Nahdatul Ulama, Al-Jami’atul 

Washliyah (Medan), Nurul Islam Tanjungpandan (Bangka Belitung) dan tujuh 

anggota luar biasa, yaitu al-Hidayat al-Islamiyah (Banyuwangi), Majelis Ulama 

Indonesia (Toli-toli, Sulawesi), Persatuan Muslimin Minahasa (Manado), Al-

Khairiyah (Surabaya), Persatuan Pitera Borneo (Kalimantan), Persatuan India 
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Putera Indonesia dan Persatuan Pelajar Indonesia- Malaya di Mesir (Ensiklopedi 

Islam 1993 :118).  

 
b. Kepemimpinan dalam Tubuh MIAI 
 
  Kepemimpinan dalam tubuh MIAI dapat dibagi menjadi dua periode, yang 

pertama berbentuk Sekretariat kemudian diganti menjadi Dewan MIAI. Perbedaan 

ini dikarenakan adanya reorganisasi personil kepengurusan lama yang masih 

terlibat dalam kepengurusan baru. Pada awal pembentukannya hanya berbentuk 

sekretariat yang bukan berati pimpinan. Sekretariat ini terdiri dari empat orang, 

yaitu seorang sekretatiat dengan dibantu oleh ketiga anggota sekretariat. Yang 

menduduki dalam kepengurusan atau badan sekretariat adalah W. Wondoamiseno 

(PSII), K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah), K.H. Ahmad Dahlan (tidak 

berpartai), K.H. Abdoel Wahab (Nahdatul Ulama).(Panjdi Islam No.12, 5 

September 1938: 25). 

  Sementara itu kedudukan Mansur di Muhammadiyah terus menanjak. 

Bukan saja berhasil dipilih sebagai ketua cabang Muhammadiyah Surabaya, tetapi 

ditujuk sebagai konsul Muhammadiyah untuk wilayah Jawa Timur. Dalam 

kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1937, Mansur berhasil sebagai 

ketua pengurus besar. Sebagai konsekuensinya harus pindah ke 

Yogyakarta.(Soebagijo,1982: 32). 

  Perpindahan Masur ke Yogyakarta menyebabkan adanya perubahan 

susunan pengurus besar MIAI, yaitu: W. Wondoamiseno sebagai ketua sekretariat 

dan anggotanya Ahmad Dahlan (tidak berpartai), H. Abdoel Wahab (NU), Faqih 

Usman (Muhammadiyah), Oemar Hoebeisy (Al Irsyad), dan Muhammad bin 

Husain Ba’abud (Al Khariyah). Orang-orang yang duduk dalam sekretariat MIAI 

adalah orang-orang yang mempunyai posisi penting dalam partai dan 

organisasinya masing-masing. Dari keenam pengurus tersebut, Wondoamiseno lah 

yang paling berperan dan bertindak sebagai juru bicara Madjlis.(Adil No.10, 4 

Desember 1941: 13). 

  Wondoamiseno (1858-1952) semula bernama Wondosudirjo yang dikenal 

sebagai pengusaha batik besar dari Solo.(Onghokham,1987: 142). Sebelum 
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menjabat sebagai ketua MIAI, Wondoamiseno sudah banyak ikut terlibat dalam 

usaha menyatukan Islam. Pada tahun 1924 Wondoamiseno menjadi ketua komite 

khilafat yang didirikan di Surabaya tanggal 24 Oktober 1924. Wondoamiseno 

selaku ketua sekretariat dinilai cukup berhasil dan tidak mengecewakan seperti 

yang dikatakan oleh salah satu anggota sekretariat, Oemar Hoebeiys: 

“Toean Wondoamiseno pandai meletakkan dirinya di tengah-tengah segala 
golongan. Tidak sedikitpoen mengecewakan tentang sikapnya dalam 
memimpin rapat-rapat dan memegang pimpinan sehari-hari, tidak dia 
hendak menggemoekkan partainya PSII dan tidak poela tampak 
pendiriannya jang miring terhadap satoe perhimpoenan jang tidak 
disoekainya”.(Pandji Islam No. 30, 29 Juli 1940: 66). 
 

  Usaha-usaha diplomatis Wondoamoseno juga dapat meredakan 

ketegangan-ketegangan intern yang kadang-kadang muncul. Sebagai contoh pada 

waktu terjadi pertantangan antara PSII (Abikoesno) dan PI (Wiwoho), keduanya 

bersaing untuk menguasai MIAI, namun akhirnya dapat diselesaikan. Kericuhan 

tersebut terjadi pada saat kongres di Surabaya.(Onghokham,1987: 142). 

  Pada waktu akan menyelenggarakan kongres pertama MIAI, terjadi 

perselisihan antara NU dan SI. NU ingin melihat kongres tersebut sebagai kongres 

yang sama sekali baru dan menolak pernyataan kalangan SI. SI ingin melihat 

kongres tersubut sebagai lanjutan kongres tahun 1920-an, sebaliknya NU melihat 

bahwa SI ingin menjadi imam dari organisasi Islam yang baru terbentuk ini. NU 

mengusulkan agar suatu permulaan yang sama sekali baru hendaklah dibuat 

dengan membicarakan dasar federasi baru kemudian barulah membicarakan 

agenda kongres. NU bukannya  hendak melenyapkan kongres-kongres Al Islam 

sebelumnya tetapi menganggap sementaran yang bertujuan untuk maksud pada 

masa tertentu. Tetapi ketika perdebatan memuncak dalam kongres dan perasaan 

mulai meninggi, NU mengecap kongres-kongres sebelumnya kurang “berguna”. 

Wondoamiseno sebagai ketua sekretariat tidak terpancing untuk membela 

partainya, tetapi berdiri di tengah-tengah. Ia tidak mengambil tindakan terhadap 

NU. Akhirnya pertikaian-pertikaian yang terjadi mencair berkat usaha diplomatis 

Wondoamoseno dan dukungan federasi. (Deliar Noer,1994: 264). 
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  Pada tahun 1940 disepakati terjadi perubahan kepemimpinan MIAI yang 

disebut Dewan MIAI yang terdiri dari lima orang wakil-wakil dari perhimpunan 

anggota MIAI dengan dibantu oleh tiga orang sekretariat. Dewan MIAI ini 

diangkat melalui persidangan MIAI untuk jangka waktu dua tahun. Struktur 

kepemimpinan yang kedua adalah K.H. Wahid Hasyim (NU) sebagai ketua, 

Wondoamiseno (PSII) sebagai wakil ketua, anggotanya adalah S. Oemar Hobeiys 

(Al Irsyad), K.H. Mas Masur (Muhammadiyah), Dr. Sukiman Wiryosandjojo (PII) 

dan sekretariatnya adalah H. Faqih Oesman (Muahammadiyah), S. Abdoel Kadir 

Bahlawan (PSII) serta Sastradiwirya (PERSIS). Berhubung dengan pindahnya S. 

Abdoel Kadir Bahlawan dan Sastradiwirya dari Surabaya, maka susunan 

sekretariatnya adalah H. Faqih Oesman sebagai ketua merangkap bendahara 

sedangkan penulisnya S.A. Bahreisy.(Aboebakar,1957: 316). 

  Duduknya Wahid Hasyim dalam kepengurusan puncak MIAI, 

menunjukkan persatuan dikalangan pergerakan Islam semakin kokoh. Kepercayan 

yang diberikan oleh PSII, PII, Muhammadiyah, Al Irsyad juga menunjukkan 

kedewasaan Nahdatul Ulama dalam usianya yang kelima belas tahun.(Saifudin 

Zuhri,1981: 624). 

 
 

B. Aktivitas Intern MIAI 
 

1. Kongres MIAI 
 
   Pada tanggal 26 Februari sampai sampai 1 Maret 1939, MIAI mengawali 

aktivitasnya dengan menyelenggarakan kongres pertamanya di Surabaya. Kongres 

ini dihadiri oleh hampir semua perhimpunan Islam di Indonesia.(Abdul Haq,1985: 

95). 

    Kongres pertama ini membahas artikel majalah Bangun yang dikeluarkan 

oleh Parindra (Partai Indonasia Raya) yang terbit pada tanggal 15 Oktober dan 1 

November 1937. Artikel tersebut ditulis oleh Siti Sumandari yang berisi 

pembelaan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. 

Artikel tersebut memuat kata-kata yang menghina dan cemoohan kepada Nabi 

Muhammad. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang tua bangka, 
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gemar berzina, bengis, pemaksa dan penggemar wanita muda. Sumandari juga 

mengemukakan bahwa banyak bagian-bagian peraturan perkawinan Islam 

dimaksudkan untuk membenarkan nafsu Nabi. Dari artikel tersebut tampak bahwa 

Siti Sumandari bermaksud melenyapkan kesalehan dan integritas Nabi serta 

mengemukakan bahwa poligami adalah usang.(Maksum Mhafoed,1982: 53). 

   Tulisan tersebut menjadikan amarah bagi umat Islam Indonesia. Di mana-

mana diadakan rapat untuk menentang artikel tersebut. Akhirnya dewan redaksi 

Bangun mengeluarkan maklumat tanggal 3 Desdember 1937 yang ditandatangani 

oleh Dr. Soetomo dan Soetardjo berisi bahwa tanggung jawab sepenuhnya terletak 

pada diri Soetopo Wonobojo dan Soeroto selaku penanggung jawab redaksi. 

Kedua orang ini akhirnya diberhentikan dan dikeluarkan. Dewan redaksi akhirnya 

meminta maaf kepada kaum muslim Indonesia. Permintaan maaf disusul oleh Siti 

Sumandari dan Soeroto, keduanya mengakui kesalahannya dengan alasan tidak 

menyelidiki dari kacamata agama Islam tetapi hanya memeriksa keterangan 

riwayat atau sejarah Nabi.(Abdul Haq,1985: 98). 

   Kongres MIAI menuntut agar pemerintah mengambil tindakan terhadap 

penulis yang bersangkutan serta terhadap penulis manapun yang berbuat 

demikian. Jawaban pemerintah yang dikirim tanggal 18 Agustus1938 sangat 

mengecewakan umat Islam. Pemerintah beralasan bahwa penulisnya sudah 

meminta maaf dan pemerintah tidak mengadakan peraturan alias tidak berbuat 

apa-apa sesuai dengan kehendak umat Islam.(Adil No.47, 5 Desember 1938: 13). 

   Selain membahas artikel di atas kongres juga menghasilkan keputusan 

penting antara lain: 

a. Penolakan terhadap rancangan undang-undang waris yang akan dipindahkan 

dari pengadilan agama ke pengadilan negeri biasa dan menuntut agar perkara 

demikian dipindahkan lagi ke pengadilan agama. 

b. Mencari jalan untuk menyamakan permulaan bulan Ramadhan. 

c. Menuntut permerintah agar menghapuskan bea potong hewan yang 

dimaksudkan       untuk kurban. 

d. Menyerukan kepada semua organisasi Islam agar memberi perhatian terhadap 

pemberi pelajaran agama, kepada transmigran Jawa di pulau-pulau lain. 
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e. Menyarankan sholat Ghaib untuk para korban perang Palestina dan menuntut 

Liga Bangsa Bangsa untuk menyelesaikan masalah Palestina.(Adil No.47, 5 

Desember 1938: 14). 

  Kongres pertama ini merupakan gambaran bagi persatuan umat Islam 

Indonesia. Dalam kongres itu tidak satupun diantara perhimpunan Islam yang 

menjadi anggota MIAI mengeluh karena kepentingannya tidak dibahas. Kongres 

pertama danggap kongres yang berhasil dalam usaha menyatukan umat Islam 

Indonesia dan ditegaskan bahwa tujuan kongres tidak untuk menyeragamkan 

aliran-aliran agama yang ada, tetapi untuk menghimpun kekuatan Islam untuk 

menghadapi tekanan-tekanan dari luar dan non muslim.(Soebagijo,1982: 31). 

   Pada tanggal 4 sampai 5 Februari 1939 sekretariat MIAI mengadakan 

konfrensi yang dihadiri 14 wakil Perhimpunan Islam Indonesia. Dalam 

persidangan ini menentukan perihal aturan MIAI dalam mengadakan kongres. 

Persidangan ini memutuskan bahwa kongres yang akan datang harus diundi secara 

bergantian. Hal ini menunjukkan bahwa MIAI bukan kepunyaan seseorang atau 

salah  satu perhimpunan Islam. Selanjutnya pada kongres pertama ini juga 

menetapkan pelaksanaan kongres yang kedua yang akan diselenggarakan di Solo 

tanggal 2 sampai 7 Mei 1939.(Adil No.11,16 Desember 1939: 7). 

   Sesuai dengan rencana, maka diadakan kongres yang kedua yang dihadiri 

oleh organisasi Islam Indonesia.(Deliar Noer,1994: 226). Kongres kedua ini 

banyak mengulangi pembicaraan pada kongres pertama, adapun masalah yang 

dibahas dalam kongres yang kedua di Solo antara lain:  

a. Memperkokoh pendirian MIAI yang berarti memperkuat persatuan dan 

merapatkan persaudaraan umat Islam, terutama pemuka-pemuka perhimpunan 

Islam dalam dan luar negeri. 

b.   Menetapkan peraturan dalam kongres Islam Indonesia pada tiap-tiap tahun. 

c.    Memeriksa dan membicarakan pula keputusan kongres pertama seperti:  

1) Rencana perkawinan menurut syariat Islam. 

2) Soal penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam. 

3) Perbaikan urusan hak waris. 

4) Mempersatukan Hari Raya Idul Fitri. 
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5) Propaganda Islam di daerah kolonisasi. 

6) Masalah Palestina. 

7) Pendirian konsul sekretariat MIAI di beberapa tempat. 

8) Mempersatukan guru-guru Islam dari sekolah partikelir. 

9) Menerbitkan surat kabar harian. 

      Usul-usul baru juga dibicarakan seperti berikut: 

1) Mendirikan baitul mal oleh sekretariat MIAI. 

2) Mengadakan Departemen Hukum Syar’i dipimpin oleh PSII. 

3) Mengadakan Departemen Urusan Luar Negeri dipimpin oleh NU. 

4) Mempersatukan gerakan pemuda Islam di bawah pimpinan Jong Islamieten 

Bond.(Adil No.24,11 Maret 1939: 4). 

   Dalam kongres tersebut juga dikemukakan perbaikan perkawinan di 

Indonesia agar kebiasaan hidup bersama tanpa nikah dihapuskan. Tokoh-tokoh 

Islam dalam sambutannya kepada wakil-wakil perhimpunan Islam yang berada di 

luar MIAI untuk segera menjadi anggota sehingga diharapkan adanya pemusatan 

tenaga Islam yang teguh.(Adil No.24,11 Maret 1939: 4). 

   Kongres ketiga juga berlangsung di Solo pada tanggal 7 sampai 8 Juli 

1941. Kongres ini disebut dengan Kongres Muslimin Indonesia.(Aboebakar, 

1957: 316). Kongres ketiga ini menuntut kebebasan Haji Rasul, menyarankan 

perbaikan pengumpulan zakat fitrah, tidak menyetujui tranfusi darah bila untuk 

keperluan yang berlawanan dengan Islam. Hasil penting lainya adalah 

dibentuknya komisi dakwah dengan pimpinan Haji Abdoel Rahman Syihab dari 

Jamiatul Wasliyah Medan, guna menyebarkan Islam.(Deliar Noer,1994: 226). 

Rencana ini ditindaklanjuti dengan disahkanya Madjelis Tinggi Penyiaran Islam 

Indonesia oleh Dewan MIAI. Madjelis Tinggi Penyiaran Islam Indonesia sebagai 

pengganti Central Zeding Islam. Madjlis ini berdiri sendiri yang berarti amal 

usahanya tidak menjadi tanggung jawab MIAI seluruhnya, tetapi MIAI 

bekerjasama dalam segala hal yang bisa dikerjakan.(Adil No.10, 4 Desember 

1941: 9). 
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2. Aktivitas MIAI Dalam Bidang Keagamaan  
 
   Kolonialisme Belanda pada mulanya tidak mencampuri pelaksanan hukum 

Islam yang menyangkut kehidupan umat Islam Indonesia, lebih-lebih dalam 

urusan peradilan agama. Tetapi setelah kekuasaan mereka bertanbah kuat maka 

diaturlah antara peradilan keduniawian dengan peradilan agama. Keadaan 

peradilan agama pada permulaan abad ke-19 belum banyak diketahui, namun 

menurut Karel A. Steenbrink (1984: 213), keadaan tersebut dapat dibedakan 

menjadi tiga wilayah, yaitu: 

Pertama, daerah yang membedakan pengadilan menurut adat dan 
pengadilan agama. Pengadilan agama di daerah ini terintegrasi dengan 
pengadilan lain, dan peranan petugas agama tidak menjangkau sampai ke 
pengadilan agama, yang termasuk daerah ini antara lain: Gayo, Alas, 
Batak, sebagian Sumatra Selatan, daerah Melayu, Bangka, Belitung, 
Kalimantan Barat, Minahasa dan Batavia sendiri. Kedua, daerah di mana 
hakim agama diangkat sebagai pewaris khusus di bidang ini, dan terpisah 
dari pegawai-pegawai agama lain, seperti Aceh, Jambi, Sambas, 
Pontianak, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan 
dan Ternate. Ketiga, daerah khusus Jawa, di mana kepala atau penghulu 
masjid agung pada umumnya juga ditugaskan pada pengadilan agama. 
 
Campur tangan Belanda dalam peradilan agama dimulai dengan peraturan 

tahun 1820 nomor 1. Peraturan tersebut berisi bahwa gubernur menetapkan 

kewajiban bagi para bupati di Jawa dan Madura harus mengawasi semua 

permasalahan agama Islam dan harus mengusahakan agar para ulama bebas 

melaksanakan tugasnya menurut adat dan kebiasaan orang Jawa, baik dalam 

perkara perkawinan maupun pembagian warisan.(Noeh Z.A,1980: 19). 

Peraturan tahun 1820 nomor 1 diubah dalam staatblad No.58 tahun 1835 

yang menetapkan bahwa: 

Kalau diantara orang Jawa timbul perkara tentang perkawinan, pembagian 
warisan, dan lain sebagainya, harus diputuskan menurut undang-undang 
Islam. Maka para penghulu atau ulama atau kiyai bukan memberikan 
keputusan hukum tetapi efek-efek sipil, yaitu pelaksanaan atau 
pembayaran yang harus timbul dari keputusan itu harus diajukan kepada 
pengadilan biasa, supaya dilaksanakan, menurut keputusan yang sudah 
diambil untuk menjamin pelaksanaannya.(Karel A.Steenbrink,1984: 217). 
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Pada tahun 1843 keluarlah peraturan tentang peradilan agama untuk 

daerah Rembang dan Blora yang khusus menetapkan tarif pengadilan agama dan 

tugas-tugas para penghulu. Ternyata peraturan ini diikuti daerah-daerah lain 

sehingga bertambah luas lingkungan wilayahnya. Selanjutnya dengan keputusan 

raja tertanggal 19 Januari 1882 No.39 (staadblad 1882 No.152) dibentuklah 

pengadilan agama dengan sebutan Priesterrad di Jawa dan Madura. Bentuk 

lembaga peradilan agama ini bersifat suatu majelis di mana penghulu kabupaten 

secara otomatis diangkat oleh gubernur jendral sebagai ketua Raad bersama-sama 

dengan dua sampai delapan alim ulama. Kekuasaan dari peradilan agama ini 

memutuskan perkara atau pembagian harta dan sebagainya dengan dasar peraturan 

tahun 1835. Dalam kegiatan operasionalnya ternyata pemerintah tidak dapat 

membebaskan diri dari sikap penyelewengan yang dilakukan pegawainya. Maka 

pada tahun 1895 diterbitkan ordonasi khusus dalam rangka mengawasi kas masjid 

dan tertib perkawinan.(Noeh Z.A,1980: 19). 

Akibat dari peraturan tahun 1895 ini banyak ditemukan pasangan suami 

istri tanpa perkawinan formal karena melonjaknya biaya perkawinan dan 

terbatasnya petugas dalam bidang ini. Para penghulu distrik tidak bersedia 

mengangkat lebih banyak petugas karena khawatir kalau penghasilan mereka 

berkurang. Keterbatasan jumlah petugas di desa menyebabkan para pasangan 

calon pengantin harus menempuh jarak yang cukup jauh sampai kecamatan untuk 

menyelenggarakan perkawinan formal. Tarif perkawinan yang cukup tinggi 

mengakibatkan pencatatan perkawinan gelap yang memintra tarif rendah daripada 

mencatatkan perkawinan kepada pegawai resmi pemerintah. Permasalahan ini 

dibawa ke forum kongres MIAI untuk dibahas dan dicarikan solusinya.(Karel 

Steenbrink,1984: 230). 

Pada tahun 1922 pemerintah Hindia Belanda membentuk sebuah panitia 

yang disebut Priessteraden Committee yang bertugas untuk menyelidiki 

keberadaan pengadilan agama guna perbaikan. Dibentuknya komisi ini 

disebabkan desakan ahli hukum maupun masyarakat Islam yang merasa kecewa 

terhadap pengadilan agama. Setelah bekerja selama empat tahun panitia 

menyampaikan hasil penelitian, tetapi pemerintah baru dapat mengolahnya tahun 
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1931 dengan mengeluarkan peraturan tentang penghulu. Pengadilan penghulu ini 

belum bisa dilaksanakan dengan dalih pemerintah tidak mempunyai anggaran 

belanja yang cukup, terutama untuk memberi gaji para pegawai. Padahal selama 

ini para hakim pengadilan agama yang mendapatkan tunjangan tetap dalam  

kedudukannya sebagai penasehat landraad.(Medan Islam No.46, 1 Agustus 1937: 

8). 

Baru pada tahun 1937 pemerintah mengambil tindakan perbaikan dengan 

staadblaad 1937 No.116 dan No.610 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 

a. Kekuasaan pengadilan agama dibatasi hanya atas perkara nikah, rujuk 
dan soal-soal mengenai nafkah. Kekuasaan atas perkara waris, wakaf, 
dan lain-lain dicabut diserahkan kepada landraad. 

b. Diadakan beberapa tambahan tentang acara pada peradilan agama. 
c. Dibentuk sebuah Mahkamah Islam Tinggi sebagai pengadilan 

bandingan.(Noeh Z.A,1980: 22). 
Usaha perbaikan tersebut mendapat tantangan keras dari kalangan umat 

Islam. Masalah yang paling mendapat perhatian adalah masalah hukum waris dan 

ordonasi perkawinan. Ordonasi perkawinan ini dimaksudkan untuk menutup jalan 

bagi laki-laki beristri lebih dari satu dan menetapkan bahwa perceraian antara 

suami istri hanya boleh berlaku dengan vonis hakim.(Medan Islam No.46, 1 

Agustus 1937: 9). 

Protes keras datang dari berbagai perkumpulan Islam di Indonesia, 

sebelum permasalahan ini menjadi program kerja MIAI. Protes datang dari 

berbagai pihak antara lain: 

Komite Pembahas Perkawinan berdiri di Kairo, komite ini sebelum 

mengajukan keberatan meminta pertimbangan kepada dunia Islam. Akhirnya 

komite berpendapat bahwa ordonasi itu melanggar garis-garis besar agama Islam. 

Komite tersebut terdiri dari Ismail Banda, Taib Ibrahim, Ismail Abdoel Wahab, 

Rasdjidi, Abdoel Aidid, dan Tengku Djafitzman. (Medan Islam No.48, 2 

Desember 1937: 12). 

Komite pembela agama Islam di kota Palembang yang terdiri dari alim 

ulama dan 33 perkumpulan Islam. Komite ini berpendapat bahwa keburukan 

perkawinan dan perceraian hanya dapat diperbarui dengan jalan memperluas dan 

memperkeras berlakunya hukum Islam bukan dengan ordonasi buatan manusia. 
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Komite ini memutuskan menolak rencana ordonasi dan mendesak pemerintah agar 

ordonasi tersebut tidak diundangkan dan mengajak perkumpulan-perkumpulan 

Islam, guru-guru Islam menyebarkan hukum-hukum Islam khususnya tentang 

perkawinan. Komite mengajukan mosi kepada pemerintah agar hukum Islam 

diperkeras dan diserahkan pada hakim-hakim Islam dalam pengadilan agama yang 

dipilih umat Islam dan disahkan oleh pemerintah. (Medan Islam No.48, 2 

Desember 1937: 13). 

 Mosi majelis tahkim (pertimbangan) partai Sarekat Islam Indonesia, 

dalam sidangnya yang dihadiri oleh 72 cabang PSII dan 21 wakil perkumpulan, 

yaitu: Pemuda Islam, H.B. Pasoendan, H.B. Persyarekatan Oelama, Vereneging 

Tabling Islam, PTI, Aisiyah, PERSIS, H.B Persis Isteri, Pemuda PERSIS, NU, 

Muslimat Nahdah Al Ihsan, Al Mahtariyah dan Permufakatan Islam. Atas nama 

PSII menolak ordonasi perkawinan karena bertentangan dengan hukum agama 

Islam dan mendesak kepada pemerintah agar rencana itu tidak dijadikan ordonasi. 

Apabila ordonasi tersebut diberlakukan, PSII melarang umat Islam menikah 

menurut ordonasi tersebut.(Medan Islam No.49, 1 November 1937: 14). 

Madjelis Al-Fatwa Djamiyatul Wasliyah dalam sidangnya pada tanggal 10 

September 1937 di Medan, mengambil keputusan bahwa kawin menurut ordonasi 

tersebut murtad hukumnya, karena itu menolak rancangan undang-undang 

perkawinan. Dua hari kemudian alim ulama Sumatra Timur di bawah pimpinan 

HAMKA menuntut agar rancangan undang-undang perkawinan tersebut hanya 

diberlakukan bagi orang-orang non Islam.(Taufik Abdullah,1991: 258). 

Protes-protes serupa juga datang dari pimpinan PSII, H. Agus Salim pada 

tanggal 5 Septenber 1937  dalam rapatnya di gedung Permoefakatan gang Kenari 

Batavia, memutuskan agar segenap ulama Indonesia membentuk suatu badan 

lajnah atau komisi yang bertugas mempelajari ordonasi perkawinan dan menyusun 

rancangan undang-undang perkawinan dan perceraian berdasarkan syariat Islam 

bagi masyarakat Indonesia.(Medan Islam No.49, 1 November 1937: 16).  

Selain rencana ordonasi perkawinan, pemerintah kolonial Belanda juga 

mengumumkan akan pemindahan wewenang dalam mengatur waris dari 

pengadilan agama ke pengadilan negeri. Dengan pemindahan tersebut berarti 
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penyelesaian perkara waris menggunakan hukum-hukum di luar Islam.(Maksoem 

Mahfoed,1982: 36). Hal ini dapat dibuktikan dengan penyelesaian sengketa yang 

tidak menggunakan dasar Al Qur’an serta hakim negeri dalam menyelesaikan 

harta warisan mempunyai kebiasaan memungut honor 10 persen dari taksiran 

harta yang dibagikan. Pemungutan ini mengakibatkan bermacam-macam 

penyalahgunaan, seperti memancing-mancing sengketa atau turut campur dalam 

pembagian harta.(Noeh Z.A,1980: 226). 

   Pemindahan pengaturan waris ini mengundang reaksi yang datang dari 

berbagai perkumpulan Islam terutama dari persatuan penghulu. Organisasi ini 

menyatakan keberatan dengan alasan: 

a. Hukum adat sifatnya tidak tetap, dapat berubah menurut keadaan dan 
waktu sedang hukum Islam tetap menurut ketentuan Al Qur’an dan 
Hadis. 

b. Orang-orang Islam yang menerima keputusan pengadilan negeri dalam 
perkara waris dapat dianggap orang yang mengingkari agamanya. 

c. Bagi pengadilan agama, pencabutan perkara waris tidak memberikan 
perbaikan, walaupun diberikan ganti rugi 75% dari penghasilan 
pengadilan agama tahun 1934-1935. 

d. Kedudukan penghulu di dalam pengadilan maupun di luar dianggap 
sebagai kepala agama. 

e. Pembagian waris menurut hukum Islam, telah berjalan beratus-ratus 
tahun di Indonesia bagi orang Islam, termasuk hukum syariat, jika 
diubah dengan hukum adat berarti mengubah agamanya.(Djamil 
Latif,1985: 21). 

 
  Usaha untuk mengembalikan pengaturan waris ke pengadilan agama 

dilakukan oleh Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Partai Islam Indonesia dan Al-

Ihtihadiyatul Islam.(Pandji Islam No.30, 5 Agustus 1940: 14). Reaksi pihak Islam 

terhadap pemerintah kolonial ini sangat gencar dan berlangsung di seluruh tanah 

air. Protes yang datang dari berbagai perhimpunan tidak dihiraukan oleh 

pemerintah Hindia Belanda. Kejadian yang amat merugikan ini akhirnya dibawa 

ke forum kongres MIAI di Surabaya. Dalam muktamarnya pada tahun 1938 dan 

1939 MIAI megeluarkan resolusi yang berbunyi: 

Kaum muslimin merasa dipersempit dalam menjalankan agamanya sebab 
masalah perkawinan dan masalah perkara waris ialah satu hal yang diatur 
dalam Al Qur’an. Sehingga jika dalam perkara perkawinan  dan perkara 
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waris tidak diputuskan menurut agama Islam sudah barang tentu dirasakan 
sebagai  memperkosa agama Islam.(Noeh Z.A, 1980: 21). 
 

   Resolusi di atas didasarkan pada berbagai pertimbangan. Pertama, pada 

umumnya penduduk Indonesia adalah Islam yang mempunyai hukum perkawinan 

dan hukum waris sendiri yang telah ditentukan dan tetap. Alasan kedua, 

Pengadilan Negeri memutus perkara menurut hukum adat, sedang hukum adat dan 

hukum agama Islam tentang warisan berbeda dalam beberapa hal. Menurut hukum 

Agama Islam bagian anak laki-laki dua kali anak perenpuan, sedang pada 

umumnya menurut hukum adat, anak perempuan mempunyai hak sama dengan 

anak laki-laki dan menurut hukum agama Islam anak angkat tidak berhak apa-apa. 

Ketiga, Hukum adat berbeda dari daerah yang satu dengan daerah yang lain, 

sedang hukum agama Islam di manapun sama. Keempat, Pengadilan Negeri dapat 

pula mempergunakan agama Islam, untuk daerah-daerah di mana hukum agama 

Islam telah termasuk dalam hukum adat, walaupun demikian Pengadilan Negeri 

tidak akan mendapatkan kepercayaan, sebab menurut hukum agama Islam seorang 

hakim harus adil dan betul-betul menjalankan ibadah sedang ketua Pengadilan 

Negeri walaupun orang Islam tetapi belum tentu menjalankan ibadah. Kelima, jika 

ada perselisihan antara orang-orang yang berperasaan keadilan sesuai dengan 

hukum Islam dan orang-orang yang berperasaan sesuai denga hukum adatnya 

tidak sama, maka keputusan yang disandarkan atas salah satu hukum tertentu 

tidak akan memuaskan semua yang berperkara, akan tetapi hukum agama Islam 

akan lebih berkuasa dari hukum adat, dan lebih mudah diterima oleh orang yang 

berperasaan keadilan menurut kaum adat.  Keenam, Di negeri Islam lain, seperti di 

Saudi Arabia, Mesir, Syiria, Irak, Iran dan lain sebagainya perkara yang 

bersangkut paut dengan kekeluargaan, warisan dan wakaf, tidak dipisah-pisahkan. 

Kesemuanya itu diserahkan kepada Mahkamah Syar’iyah, tetapi mengapa 

Indonesia yang penduduknya sebagian beragama Islam tidak demikian.(Djamil 

Latif,1983: 22-23). 

   Selain mengeluarkan resolusi penolakan, masalah perkawinan dan waris 

juga menjadi program kerja MIAI serta mengusulkan agar masalah tersebut 

dibawa dalan Volksrad. Pemerintah didesak agar mengadakan dialog dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 65 

MIAI untuk menyelesaikan masalah yang semakin ruwet itu. (Pandji Islam 

No.31, 5 Agustus 1940: 16). 

   MIAI dalam usahanya untuk tetap menjaga syariat Islam dalam 

menerbitkan syariat perkawinan sebagai pedoman kaum muslimin Indonesia 

umumnya. Maksud lainnya agar perkawinan yang sudah menjadi sunah Nabi itu 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Qur’an dan hadis. (Pandji 

Islam No.34, 22 Agustus 1940: 14). 

 
 
C. MIAI dalam Pergerakan Nasional 

1. Keadaan Politik Pada Masa Akhir Pemerintahan Hindia Belanda 

  MIAI pada mulanya tidak bergerak dalam bidang politik, tetapi pada masa 

akhir pemerintahan Hindia Belanda terjun ke arena politik. Hal ini disebabkan 

MIAI tidak bisa bersikap diam terhadap situasi pergerakan pada masa itu, di mana 

semenjak Hindia Belanda di bawah pemerintahan Gubernur General De Jonge 

(1930-1936) dengan politiknya yang reaksioner terhadap pergerakan nasional, 

terutama terhadap gerakan yang bersifat non kooperasi telah membuat lumpuh 

pergerakan nasional, karena diterapkanya hak exorbitant. Sikap dan tindakan yang 

diambil pemerintah menyebabkan jurang antara kalangan pergerakan dengan 

pemerintah. Pergerakan nasional yang menganut sikap non kooperasi menjadi 

tidak berdaya karena tindakan pemerintah. Sedang gerakan kooperatif pun harus 

ada di bawah persetujuan pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan Belanda. 

Namun demikian masih ada jalan untuk meneruskan perjuangan, yaitu melalui 

Dewan Rakyat. Partai-partai politik mempunyai kesempatan untuk melakukan 

aksi bersama sehingga muncullah dengan apa yang disebut petisi Sutardjo pada 

tanggal 15 Juli 1936.(Suhartono,1994: 93). 

  Sutardjo mengajukan usul kepada pemerintah Hindia Belanda agar 

diadakan konferensi kerajaan untuk membahas status politik yang berupa 

otonomi. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kerja sama yang mendorong rakyat 

untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam menentukan 

kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Jelas bahwa petisi ini bersifat moderat dan 

kooperatif melalui cara-cara yang sah dalam Dewan Rakyat. Petisi yang 
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ditandatangani oleh I.J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat 

dapat dipandang sebagai upaya untuk keluar dari jalan sempit. Akan tetapi usul 

Sutardjo yang cukup moderat itu ditolak oleh pemerintah Nederland. Alasan pihak 

kerajaan adalah petisi tersebut tidak jelas maksudnya dan yang diminta dalam 

petisi itu bertentangan dengan susunan pemerintahan yang sudah ada. Dengan 

kata lain pemerintah tidak menginginkan perubahan yang dianggapnya membuka 

peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial.(Natsir,1954: 270). 

  Setelah petisi Soetardjo ditolak, dengan tegas PSII menyatakan tidak 

keberatan untuk bekerja sama dengan Parindra di bawah kepemimpinann Sutomo, 

untuk mengadakan federasi baru setelah gagalnya PPPKI (Permufakatan 

Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Hasil pembicaran 

PSII dengan Sutomo yang dipimpin Abikoesno berhasil membentuk sebuah 

lembaga atau badan kerja sama yang disebut Badan Peraturan Partai-Partai Politik 

Indonesia (BAPEPPI) pada bulan Maret 1938. Tetapi banyak partai yang tidak 

menaggapi badan ini. PNI baru (pecahan PNI) tidak menyetujui pembentukan 

badan ini dengan alasan badan tersebut sama dengan PPPKI. Gerindo dan 

Pasundan waluapun turut berpendapat dalam pembentukan BAPEPPI, lebih 

tertarik pada soal mereka sendiri. Parindra sendiri tidak terlalu antusias. Bukan 

saja karena tanggapan yang kurang dari rekanya yang sama-sama netral agama, 

tetapi agaknya partai tersebut ingin menanti tegaknya PII lebih dahulu, sehingga 

diharapkan dapat menghambat kepemimpinan Sarekat Islam untuk menuntut 

kepemimpinan BAPEPPI. Ternyata nasib federasi ini sama dengan federasi 

sebelumnya, yaitu PPPKI yang kurang subur hidupnya.(Deliar Noer,1994: 289). 

  Ketika Dr. Sutomo meninggal, M.H. Tamrin mengambil alih peranannya 

sebagai pengelola persatuan dan kesatuan kaum nasionalis, dengan mengadakan 

perundingan untuk membentuk sebuah federasi baru. Parindra mengumumkan 

bahwa pemikiran bagi sebuah konsentrasi nasional sangat diperlukan sehubungan 

dengan situasi internasional saat itu. Sebagai kelanjutanya, dua bulan kemudain 

diadakan suatu rapat resmi komite persiapan di gedung Permoefakatan Batavia. 

Peserta yang hadir pada rapat komite tersebut adalah sebagai berikut, Soekardjo 

Wirjopranoto, Thamrin (Parindra), Atik Soeardi, S. Soeradiredjo, Oekoer 
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Bratakusuma, (Pasundan), Sendoek, Ratulangi (Persatuan Minahasa), Abikoesno 

Tjokrosoejoso, Sjahboedin Latief, Moehammad Sjah Sjafei (PSII), A.K. Ganio, 

Amir Syarfuddin, Sanoesi Pane, Wilopo (Gerindo), K.H.M. Mansoer, Wibowo 

(PII). Mengenai tujuan rapat diterangkan oleh Thamrin, mangingat kebutuhan dan 

kepentingan rakyat yang telah dipelajari maka diperlukan aksi bersama untuk 

memperkuat persatuan. Tetapi kesulitan menghadangnya, ketika Sarekat Islam 

dan Gerindo menolak partai pecahan mereka (Penyadar dan Parpindo) masuk 

kedalamnya. Setelah kedua partai pecahan ini di keluarakan, barulah federasi 

tersebut terbentuk.(Deliar Noer, 1994 : 289). 

  Federasi baru tersebut disebut GAPI, GAPI merupakan gabungan partai-

partai Indonesia yang bergerak dalam lapangan politik. Pengikat partai-partai 

yang tergabung didalamnya bukanlah ideologi, tetapi aksi bersama yang 

dipaksakan oleh keadaan, di mana mengharuskan partai-paratai untuk menyatukan 

kekuatan mereka dalam satu kekuatan  dan ikatan yang kuat. Aksi ini 

mengarahkan sasaranya pada tercapainya sebuah parlemen penuh bagi rakyat 

Indonesia. Tujuan pokok ini disetujui penuh oleh Sarekat Islam dan PII. Sarekat 

Islam berpendapat bahwa dalam Parlemen umat Islam mendapatkan kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk mendapatkan peraturan-peraturan menurut cita-cita 

mereka, dan perintah agamanya. Parlemen yang dikehendaki SI ialah yang 

membawa manfaat dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk umat Islam 

Indonesia dan mencukupi kebutuhan masyarakat.(Soeara PSII, No.1,13 Agustus 

1940).  

  PII juga berpendapat, bahwa menurut Islam harus memusyawarahkan 

masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama, maka PII memberikan 

dukungan sekuat-kuatnya kepada tuntutan rakyat Indonesia untuk mencapai 

parlemen. Senada dengan PII, Partai Arab Indonesia, sebagai organisasi 

peranakan Arab yang telah berkeyakinan Indonesia sebagi tanah airnya bersedia 

bekerjasama  dengan GAPI dan menyetujui tuntutan GAPI.(Pandji Islam No.34, 

26 Agustus 1940 : 24). 

  Munculnya federasi baru dengan slogan Indonesaia berparlemen membuat 

Welter sebagai menteri jajahan terkejut. Welter menyarankan agar Gubernur 
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Jendral mengawasi dengan seksama (Pringgodigdo, 1997: 145). Menurut Welter 

aksi  semacam itu perlu tindakan yang tegas untuk  mencegah perluasannya. 

Dorongan utama yang membuat Welter khawatir adalah bahwa aksi tersebut tidak 

hanya terbatas pada kalangan nasonalis tulen, akan tetapi juga didukung kalangan 

pegawai negeri (PVPN). Kecemasan Welter nampak dalam ucapannya, bahwa 

setiap tuntutan perubahan  bukan hanya pengurangan kekuasaan Gubernur 

Jenderal, tetapi merupakan juga kerugian kerajaan (Onghokham, 1987 : 130).  

  Atas tuntutan GAPI tersebut, pemerintah kolonial memperhitungkan 

bahwa demokarasi parlemen tidak cocok dengan kondisi Indonesia. Hal itu 

dikatakan oleh Max Van Poll, salah seorang anggota Partai Khatolik Roma. Ia 

menjelaskan bahwa hak politik terlalu melebihi mental sosial, ekonomi dan 

perkembangan politik rakyat Indonesia. Ia memperkuat keyakinan rakyat Belanda, 

bahwa rakyat Indonesia masih terbelakang, terbukti diantara mereka masih 

terpecah-pecah dan sering timbul percekcokan serta diantara partai tidak ada 

persatuan. Seorang anggota NSB Rost Van Toningen menguatkan pendapat 

diatas, dalam staten General bahwa: Belanda mesti tetap bekerja sebagai 

Ledervolk yang tahu memerintah dengan cerdik dan tidak ragu-ragu bertindak 

dengan kekerasan dimana dirasa perlu.(A.R. Hadjat, 1950 : 53). 

  Padangan di atas menunjukan pada suatu sistem politik kolonial reaksioner 

dan bersiakap represif terhadap pergerakan nasional. Itu dilukiskan oleh 

Onghokham (1987: 68), bahwa pemerintah dengan segala aparatnya seakan-akan 

telah mempersiapkan pentung dan pedang yang diarahkan kepada pergerakan 

nasional kita. 

  Seorang Belanda lain yang kurang setuju dengan tuntutan rakyat Indonesia 

adalah Van Kem Pen. Ia adalah seorang aggota Partai Liberal dan pernah menjadi 

Gubernur di Sumatra Utara. Van Kem Pen dalam memandang dan menanggapi 

sama halnya dengan orang Belanda yang kolot. Berdasarkan alasan yang telah 

usang, ia memperingatkan kepada pemerintah Belanda agar jangan memberikan 

beban yang terlalu berat di atas pundak yang belum terlalu kuat, karena kaum 

terpelajar Indonesia masih terlalu kecil.(Sartono Kartodirdjo,1986 : 11).  
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  Namun terhadap aksi GAPI tersebut, juga ada sebagian masyarakat 

Belanda yang memberikan tanggapan positif, seperti halnya mosi Stovkis. Stovkis 

meminta supaya diperiksa besarnya hak-hak politik yang lebih luas terhadap 

rakyat Indonesia. Mosi secara tradisional memperjuangkan bangsa Indonesia dan 

menekan tanggung jawab khusus bagi kebijakan kolonial harus berada di tangan 

Belanda. Secara implisit dalam mosi itu, Stovkis mengingatkan adanya perluasan 

konstitusional yang lebih liberal bagi Indonesia.(A.R. Hadjat,1950 : 51-52). 

  Di  Nederland  sendiri pada tanggal 10 Februari 1940, telah diambil 

keputusan tentang sikap pemerintah Belanda terhadap tuntutan rakyat Indonesia. 

Menteri urusan jajahan Welter memberi keterangan, bahwa harapan itu adalah 

wajar dan sah sesuai dengan perkembangan hidup di bidang kenegaraan, 

kerohanian, kebendaan dan ketatanegaraan. Menurut Welter wewenang 

kenegaraan tidak dapat dilihat tanpa disertai tanggung jawab kenegaraan. 

Sementara itu tanggung jawab kenegaraan pemimpin-pemimpin rakyat Indonesia 

tidak mungkin sebelum rakyat mampu memakai kebijakan kenegaraan itu. Selama 

tanggung jawab Nederland atas kebijakan di Hindia Belanda masih di tangannaya, 

Selama itu  pula tidak ada pemerintahan Hindia Belanda yang bertanggung jawab 

kepada parlemen. Dengan jawaban ini jelaslah bahwa sebagian besar penduduk 

pribumi direnggut hak-hak politiknya. Alasan-alasan semacam itu dipertunjukkan 

agar dapat menghambat segala pembaharuan atau perubahan politik di Hindia 

Belanda.(Onghokham,1987: 131). 

  Pada tanggal 10 Mei 1940 Hitler menyerbu negara Belanda dan 

pemerintah Belanda lari ke pengungsian di London. Peristiwa ini mengakibatkan 

hubungan antara Nederland dengan Hindia Belanda terputus. Namun demikian 

kesombongan kolonial tidak berakhir. Perintahan tetap berpendirian yang lama 

dalam menghadapi tantangan kaum nasionalis. Pemerintah tetap menolak untuk 

mengadakan perubahan atau pembaharuan politik sebelum perang 

berakhir.(Ricklefs,1991: 291).   

    Sutardjo pada bulan Desember 1940, kembali mengajukan sebuah 

resolusi yang mendesak pemerintah supaya menggunakan kekuasaan darurat 

untuk mengubah konstitusi Hindia Belanda dengan menambah jumlah orang 
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Indonesia di Volksraad menjadi seratus orang untuk membuat keputusan otoritas 

secara sendiri dan supaya membenarkan hak bertanya dan interpelasi anggota 

Volksraad.(Soera Indonesia No. 1, 4 November 1941 ). Mosi itu pada dasarnya 

sama dengan mosi-mosi sebelumnya, yang juga tak pernah membawa perubahan. 

Setelah mereka mengakui dan yakin bahwa  pemerintah telah berdiri tegak pada 

pendirian yang lama yaitu, menentang segala perubahan dan pembaharuan politik 

yang subtansial maka mosi itu ditarik kembali. 

  Tiga mosi yang terdapat pada Volksraad yang disponsori oleh Thamrin 

dan Wiwoho yang diajukan kepada pemerintah Belanda juga ditarik kembali. 

Mosi tersebut berisi agar pemerintah menggunakan istilah Indonesier sebagai kata 

Inlander dalam dokumen-dokumen resmi, menetapkan kewaraganegaraan Hindia 

dan agar pemerintah mengubah Volksraad menjadi semacam parlemen yang 

sebenarnya. Mosi ini mendapat tanggapan yang negatif sehingga ditarik kembali.( 

Ricklefs,1991 : 292).     

   Sementara itu dalam suatu rapat tanggal 8 Agustus 1940, GAPI 

meningkatkan tuntutannya dari Indonesia berparlemen menjadi sebuah resolusi. 

Resolusi ini mendesak supaya diadakan perubahan ketatanegaraan bagi Indonesia 

pada masa genting, mengganti Volksraad dengan parlemen Indonesia yang 

anggotanya dipilih rakyat, mengganti fungsi departemen Hindia Belanda menjadi 

menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen. Resolusi GAPI yang 

dialamatkan kepada Volksraad, Gubernur Jendral dan Ratu Wihelmina itu 

ditanggapi hanya dengan pembentukan sebuah komisi. Komisi tersebut dalam 

rangka menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. 

Komisi ini dikenal dengan nama komisi Visman karena diketuai oleh pembesar 

Belanda Dr.F.H.Visman.(Pandji Islam No.33, 19 Agustus 1940: 28). 

   Beberapa anggota Volksraad dan GAPI secara terang-terangan 

menyatakan penolakan karena berdasar pengalaman, bahwa komisi semacam 

komisi Visman tidak pernah menghasilkan apa-apa bagi perbaikan rakyat 

Indonesia. Akibatnya komisi tersebut tidak mendapatkan tanggapan wajar dari 

masyarakat Indonesia. Amat disayangkan bahwa ada anggota Volksraad yang 

mengajukan suatu mosi yang bertujuan untuk menggalang kerja sama dengan 
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pihak pemerintah untuk menyusun bentuk kenegaraan. Perubahan yang 

dikehendaki adalah bentuk parlemen model Barat, seperti yang dianut Nederland, 

maka pemerintah akan sulit menolaknya.(Soeara PSII  No.6, 28 Februari 1941). 

   Dengan adanya keinginan tersebut, K.H. Machfoed Shiddik menulis dalam 

berita NU, bahwa banyak tokoh politik GAPI yang pendirian politiknya bukan 

saja radikal, tetapi mulai menjalankan politik “menyeberang”. Namun sikap non 

kooperasi masih mendominasi politik Indonesia. Bukan saja pemimpin 

pergerakan yang langsung terjun dalam masyarakat yang memperlihatkan laku 

politik anti penjajahan yang begitu heroik dan tegar, tetapi anggota-anggota 

Volksraad yang mula-mula menempuh sikap kooperasi lambat laun 

memperlihatkan sikap jantan dalam mengembangkan aspirasi nasional 

Indonesia.(Saefuddin,1987: 171). 

   Akan tetapi semenjak diasingkanya Bung Karno ke Flores dan Bung Hatta 

ke Banda Neira, disusul dengan pembubaran Partai Nasional Indonesia, para 

pemimpin politik seperti kehilangan godfathernya. Sikap radikal mereka semakin 

tidak bergairah bahkan solidaritas berjuang yang mulai menurun. Situasi yang 

terpuruk ini makin diperparah lagi dengan dengan peristiwa yang menampar dunia 

politik nesionalisme Indonesia. Seorang pemimpin GAPI yang dikenal radikal dan 

cemerlang, yaitu Amir Syarifudin menyeberang ke pihak pemerintah dengan 

menjadi pegawai tinggi Departemen Ekonomi Hindia Belanda yang dipimpin oleh 

Van Mook. Disusul oleh M. Tabrani seorang wartawan dan pernah menjabat ketua 

Persatuan Jurnalis Indonesia, tiba-tiba meninggalkan barisan non kooperasi dan 

menjadi pegawai tinggi dinas publikasi pemerintah.(Saifuddin,1987: 171). 

   Peristiwa lain yang mengegerkan dunia politik Indonesia adalah 

ditangkapnya Thamrin. Alasan penangkapan ini karena Thamrin dianggap 

mencela tindakan pemerintah Belanda. Peristiwa ini menimbulkan aksi protes di 

kalangan Volksraad dan pers Indonesia.(Natsir,1954: 369). 

   Sementara itu kalangan Islam Indonesia sangat kecewa dengan pemerintah 

Belanda. Kalangan Islam melihat perbandingan pada perkembangan yang terjadi 

di negara-negara lain, seperti India. Di India pemerintah Inggris berusaha sekuat 

tenaga untuk menjamin keselamatan haji dengan cara mengawal kapal haji ke 
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Mekkah. Lama-lama kalangan Islam menjadi apatis terhadap pemerintah. 

Pimpinan-pimpinan dari Muhammadiyah dan PSII mengadakan konferensi-

konferensi tertutup dengan orang Jepang yang beragama Islam. Orang-orang 

Jepang ini berusaha mendekati pemimpin Islam Indonesia dan perhatian 

pemerintah Jepang terhadapnya dibiarkan sepenuhnya.(Onghokham,1987: 143). 

   Di dalam zaman penindasan dan pengawasan yang semakin parah, Mr. 

Sastromoeljono salah seorang tokoh nasionalis Indonesia membuat laporan yang 

menarik tentang keadaan dan kehidupan politik saat itu. Ia membagi masyarakat 

dalam tiga golongan, yaitu loyal, berbahaya dan apatis. Golongan loyal yang 

dimakusud adalah orang-orang Indonesia dan segala organisasi di dalam 

masyarakat yang betul-betul membantu pemerintah demi pertahanan dan lain-lain. 

Golongan ini sebenarnya cinta kemerdekaan dan tidak suka terhadap sikap 

kolonial dengan konflik-konfliknya, tetapi di dalam pemerintahan mendapat 

kedudukan yang baik. Golongan yang kedua adalah golongan yang anti 

pemerintah sedangkan golongan yang apatis adalah golongan yang tidak peduli. 

Golongan ketiga dianggap tidak membahayakan negara tetapi akhirnya lebih 

berbahaya sebab mereka menyebabkan segala kemacetan masyarakat. Golongan 

ini hanya mungkin ada di dalam negara kolonial atau dalam keadaan psiko politik 

tertentu dan mereka dapat menjadikan Hindia Belanda suatu mangsa yang empuk 

dari agresi luar. Jumlah golongan terakhir ini merupakan golongan yang terbesar. 

Selain itu terdapat pula golongan cendekiawan yang mempunyai orientasi politik. 

Sebagian cendikiawan ini bearada di luar pemerintah yang kebanyakan tergabung 

dalam GAPI dan MIAI. Cita-cita mereka adalah Indonesia merdeka. Walaupun 

kondisi ini diketahui oleh Ratu Wihelmina sebagai hasil kunjungan Welter dan 

Van Kleffens ke Indonesia, pemerintah tetap saja bersifat konstan dan 

menganggap bahwa bangsa Indonesia belum matang.(Onghokham,1987: 144-

145). 

   Di saat itu peperangan di Asia sudah di depan pintu. Sudah sejak lama 

sumber-sumber alam Indonesia yang berupa minyak, karet, bauksit, timah dan 

bahan-bahan penting lainya diincar Jepang. Sekitar tahun 1930-an, dampak 

depresi terasa di Indonesia. Jepang melakukan penembusan ekonomi secara damai 
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dan bersamaan dengan itu juga memperluas kegiatan intelejennya. Jepang 

mendapat banyak simpati dari rakyat Indonesia yang menyambut gembira barang-

barang Jepang yang murah serta pelayanan tokonya yang sopan. Akan tetapi, 

pemerintah kemudian memberlakukan larangan yang bersifat diskriminatif untuk 

melindungi industri Barat dan pribumi dari saingan Jepang sehingga saham 

Jepang dalam perdagangan di Indonesia menurun drastis. Pada bulan Juli 1939 

Amerika membatalkan perjanjian perdagangan dengan Jepang dan mulai 

mengadakan embargo terhadap pengiriman bahan-bahan strategis ke Jepang serta 

membekukan aktiva Jepang di Amerika Serikat, hal ini menyebabkan semakin 

pentingnya Indonesia dimata Jepang.(Ricklefs,1991: 293). 

   Setelah Jepang diijinkan Jerman untuk membangun pangkalan militer di 

Indocina, Jepang mulai membicarakan secara terang-terangan tentang 

pembebasan Indonesia, tetapi perundingan-perundingan antara Jepang dengan 

Belanda akhirnya mengalami kegagalan. Untuk menghadapi situasi tersebut 

Belanda mengambil langkah membentuk milisi bumi putera. Belanda 

mengeluarkan undang-undang tentang kewajiban menjadi milisi bagi pemuda usia 

18 sampai 25 tahun. Padahal saat itu bangsa Indonesia sedang mengalami 

kekecewaan yang dalam atas nasib politiknya. Undang-undang tersebut juga 

diikuti kewajiban menjadi donor darah untuk keperluan perang.(Natsir,1954: 404). 

   Kedua undang-undang itu menimbulkan reaksi bagi umat Islam, karena 

cemas akan nasib pemuda yang dikenakan wajib milisi yang tidak jelas membela 

tanah air siapa. Adapun yang dikehendaki kaum nasionalis adalah adanya lembaga 

pertahanan yang bersifat luas, bebas serta tetap. Sedangkan pemerintah hanya 

menghendaki adanya pasukan yang berkekuatan lima sampai enam ribu saja, 

itupun hanya diperlukan sementara ketika situasi internasional masih 

tegang.(Soebagijo,1982: 50). 

   Sikap GAPI terhadap rencana ordonasi milisi ditetapkan pada rapat pleno 

di Bandung pada tanggal 21 Juni 1941. GAPI berpendapat bahwa undang-undang 

milisi itu harus ditentukan oleh badan perwakilan rakyat yang sejati. GAPI akan 

menyetujui milisi jika undang-undang milisi itu ditentukan oleh badan perwakilan 

rakyat yang sejati, yakni parlemen Indonesia menurut memorandum GAPI. 
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Keputusan ini diambil dengan dasar pertimbangan bahwa, kewajiban milisi adalah 

kewajiban warga negara yang terberat, menurut azas demokrasi segala undang-

undang yang menimbulkan kewajiban bagi warga negara harus dibuat oleh badan 

perwakilan rakyat yang sejati, kewajiban milisi harus berdasarkan atas keyakinan 

dan kemampuan serta keyakinan itu akan terbentuk oleh badan perwakilan rakyat 

seperti yang dirancang dalam memorandum GAPI. GAPI juga memandang bahwa 

cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengadakan milisi bagi golongan non 

Eropa bertentangan dengan demokrasi.(Islam Bergerak No.15, 5 Agustus 1941: 

7). 

   Dalam sidang pleno tanggal 5-6 Juli 1941, MIAI juga berpendapat bahwa 

rencana milisi bumi putera tidak sesuai dengan kehendak Islam sehingga MIAI 

tidak menyetujui kehendak pemerintah. Agama Islam memang mewajibkan 

memikul kewajiban milisi, tetapi untuk kepentingan di jalan Allah (fisabilillah). 

Menurut MIAI undang-undang milisi hendaknya ditentukan oleh umat Islam 

sendiri atau badan perwakilan yang sejati. (Islam Bergerak No.15, 5 Agustus 

1941: 8). 

   Di dalam Volksraad masalah ini menjadi perdebatan, tetapi akhirnya 

Volksraad menyetujui diadakanya milisi bagi orang-orang non Eropa dengan 

suara 43 dibanding 4, GAPI dan MIAI segera mengirimkan telegram kepada ratu 

Wihelmina agar tidak mengesahkan ordonasi tersebut, tetapi ditolak. Bahkan 

Belanda sangat marah terhadap kaum pergerakan dan mengecapnya sebagai 

penghianat. Penolakan ini menujukkan bahwa antara rakyat umumnya dan kaum 

pergerakan khususnya dengan pihak Belanda terdapat jurang perbedaan yang 

dalam. Penolakan terhadap  milisi dalam keadaan perang merupakan salah satu 

bahan yang pedas dan peringatan yang paling tajam terhadap pemerintah. Hal ini 

dapat juga dijadikan ukuran kekecewaan dan kebencian kalangan nasionalis 

terhadap pemerintah Hindia Belanda.(Onghokham,1987: 159). 

   Pada bulan Juli 1940, partai-partai yang tergabung dalam GAPI ada 

47.000 anggota, sedangkan yang tergabung dalan MIAI berjumlah kira-kira 

22.000 anggota. Seluruhnya yang aktif dalam bidang politik diperkirakan 

berjumlah 80.700 orang. Diperkirakan bahwa orang Indonesia yang ikut 
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menentang pemerintah kolonial menjadi 200.000 orang sedangkan yang pro 

kolonial sedikit sekali. Melihat potensi yang demikian membuat GAPI menyadari 

bahwa kaum kebangsaan tidak mungkin akan dapat bergerak sendiri, untuk itulah 

perlu tenaga yang dipersatukan. Oleh karenanya GAPI mengajak MIAI sebagai 

wadah golongan agamis untuk bersatu dan  berjuang bersama demi mencapai 

masyarakat yang dicita-citakan.(Onghokham,1987: 140-150). 

 
2. Dukungan MIAI Terhadap GAPI dan MRI 

 
  MIAI pada awal pendiriannya menyatakan tidak bergerak dalam bidang 

politik, bahkan seolah-olah menjauhkan diri dari peristiwa-peristiwa politik. Akan 

tetapi setelah melihat dan merasakan kondisi pergerakan di tanah air, MIAI tidak 

bisa mengabaikan terhadap perubahan yang terjadi karena menyangkut pula nasib 

umat Islam. MIAI memang tidak dapat dipisahkan dengan dunia politik karena 

banyak anggotanya yang bergerak dalam bidang politik, serta banyak kalangan 

Islam yang pada umumnya terlibat dalam masalah politik. Hal ini mencerminkan 

tidak adanya pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Mengenai sikap 

MIAI tersebut ditegaskan oleh K.H. Mas Mansur, beliau mengatakan bahwa, 

politik dan Islam tidak dapat dipisahkan sebagai halnya gula dan manis tidak 

dapat dipisahkan. Begitu pula antara agama dan politik..(Subagijo,1982: 36). 

  MIAI memandang perlu untuk perlu membuat perhitungan untung rugi 

bagi nasib umat Islam Indonesia . Dengan adanya perubahan jaman yang secara 

langsung berhubungan dengan sejarah umat Islam, maka tidak ada jalan lain 

kecuali ikut menyentuh soal-soal politik jika menghendaki kepentingan umat 

Islam dibahas secara sempurna.(Islam Bergerak No.12, 20 Juni1941: 2). Setelah 

mendengar dan  membaca maklumat GAPI yang menuntut Indonesia berparlemen 

dengan segera sekretariat MIAI mengadakan konferensi kilat pada tanggal 12 

dan13 Oktober 1939. Konferensi tersebut dihadiri oleh oleh wakil-wakil dari P.B. 

PSII, P.B. Muhammadiyah, P.B. PII, P.B. PERSIS, P.B. Al Irsyad, Al Khariyah, 

dan Nahdatul Ulama. Setelah melewati perdebatan panjang, konferensi 

memutuskan dan dan mendukung sepenuhnya aksi GAPI, yaitu Indonesia 
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berparlemen dengan disertai syarat berdasarkan hukum Islam.(Adil No.11, 16 

Desember 1939: 8). 

  Maksud dukungan MIAI untuk memperjuangkan Indonesia berparlemen 

dengan bersandarkan hukum Islam adalah untuk merumuskan aturan dan susunan 

suatu bentuk pemerintahan yang telah diatur dalam Islam. Keputusan tersebut juga 

berdasarkan pertimbangan  bahwa rakyat Indonesia yang berjumlah 60.000.000 

jiwa atau paling tidak tiga perempat beragama Islam. Sehingga jika GAPI 

menuntut Indonesia berparlemen, berarti GAPI menjunjung Indonesia pada 

umumnya, yang di dalamnya ada 45 juta orang Islam yang akan mengirimkan 

wakilnya ke perlemen jika tuntutan GAPI berhasil. MIAI yang senantiasa 

menuntut perbaikan soal Islam dan menyadari bahwa hanya dengan Indonesia 

berparlemen cita-cita itu bakal tercapai.(Adil No.11, 16 Desember 1939: 8). 

  Sesungguhnya dua badan pergerakan rakyat itu sama pentingnya, sebab 

GAPI mewujudkan front nasional sedangkan MIAI menciptakan front Islam yang 

keduanya mengharuskan bekerja sama dalam berusaha dan berdayaupaya 

menjunjung derajad rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Untuk 

mewujudkan hal tersebut perlu diadakan konferensi bersama antara sekretariat 

GAPI dan MIAI. Dengan jalan demikian maka akan dapat menyingkirkan segala 

rintangan dan perpecahan. Sekretariat MIAI menyetujui diadakanya Kongres 

Rakyat Indonesia (KRI), sebab keadaan menghendaki adanya penanganan yang 

cepat dan tepat. Sekretariat MIAI memberikan kemerdekaan kepada 

perhimpunan-perhimpunan Islam yang menjadi anggota MIAI ataupun yang 

belum. Setiap anggota MIAI diperbolehkan atas namanya sendiri mengirimkan 

wakil ke persidangan Kongres Rakyat Indonesia, baik sebagai anggota kongres 

maupun sekedar pendengar. Untuk memudahkan urusan dalam KRI, maka 

perkumpulan Islam yang mengirimkam wakilnya diwajibkan bermusyawarah 

dengan sekretariat MIAI dalam hal yang menyangkut persoalan agama Islam 

untuk menyatukan suara umat.(Adil No.11, 16 Desember 1939: 9). 

  Dalam rangka mendukung aksi Indonesia berparlemen dan bersatunya 

GAPI dan MIAI, maka PSII memutuskan akan mengadakan aksi batin dengan 

cara melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram atau tanggal 18 Februari 1940, 
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setelah puasa pada malam harinya dilakukan sholat tahajud  dengan disertai doa 

qunut. PSII meminta persetujuan kepada GAPI dan MIAI serta semua pergerakan 

perhimpunan politik, sosial  dan ekonomi untuk melakukan aksi batin 

tersebut.(Islam Bergerak No.1, 5 Januari 1941: 9).   

  Seruan untuk mengadakan aksi batin oleh PSII, akan didukung oleh MIAI 

jika disetujui oleh kengres karena hal ini menyangkut hukum Islam. Namun 

seruan PSII dan GAPI untuk mengadakan aksi batin ditolak oleh PII (Partai Islam 

Indonesia). PII berpendapat bahwa, walaupun pergerakan itu sebagai pergerakan 

agama dan politik namun bukan berarti mobilisasi batin dapat dijadikan alat untuk 

mencapai maksud yang sesungguhnya. Jika soal lahir yang dianggap penting 

untuk dikembalikan ke batin, PII khawatir bahwa yang seharusnya diperjuangkan 

secara lahir yang kemudian dilarikan ke batin. Lebih lanjut PII menyatakan bahwa 

mobilisasi batin diberlakukan bagi kalangan yang ada dalam perjuangan politik 

lepas dari ikatan batin, sedangkan bagi umat Islam segala perjuangan lahir 

didirikan di atas batin dan bersandarkan kepada Tuhan, apalagi umat Islam 

sepanjang hidup selalu berhubungan dengan Tuhan. Karena aksi tersebut 

berhubungan dengan syariat Islam, PII tidak berani memutuskan. Oleh sebab itu 

PII memberikan kebebasan yang disertai peringatan, bahwa perjuangan politik 

rakyat adalah soal perjuangan alam dengan alam, perlawanan lahir dengan lahir, 

sedang batin selau mengarah kepada Allah.(Amir Hamzah,1984: 67).   

  Dalam rangka menghadapi komisi Visman, pada tanggal 31 Januari 1941 

GAPI mengadakan rapat di Batavia. Hasil rapat ini berupa penetapan 

memorandum tentang perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Memorandum itu 

mengandung makna bahwa Indonesia dan Nederland akan membentuk 

perserikatan negara. Memorandum itu mengusulkan agar perubahan ketatanegaran 

dalam waktu lima tahun jika perlu dengan menggunakan undang-undang darurat. 

Untuk itu harus diangkat seorang letnan jendral Indonesia dan wakil-wakil 

direktur departemen yang duduk di dewan Hindia lebih diutamakan dari orang-

orang Indonesia. Selanjutnya selain dewan rakyat, GAPI juga menuntut 

dibentuknya suatu majelis rakyat yang dipilih melalui hak pilih umum dan 

langsung. Pemerintah dan  perwakilan rakyat akan bersama-sama membentuk Self 
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Government. Pemerintah Agung Self Government itu akan menetapkan konstitusi 

negara dan hubungan hukum dengan negara lain.(Pringgodigdo,1984:148). 

  Semua keinginan rapat GAPI di Batavia itu disampaikan pada pemerintah 

Belanda tanggal 14 Februari 1941. Delegasi GAPI terdiri dari Abikoesno (PSII), 

Soekardjo Wirjopranoto (Parindra) dan Kasimo (PPPKI). Ketika menyerahkan 

memorandum kepada komisi Visman, Abikoesno menerangkan bahwa sekretariat 

GAPI sudah mendapat persetujuan dari 21.097 orang dan 246 perkumpulan. 

Selanjutnya tidak kurang dari 170 tempat telah didirikan badan-badan komite 

parlemen, yang menjadi badan kerja setempat untuk melaksanakan instruksi 

GAPI. Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa atas semua itu GAPI dapat 

mewakili pikiran dan perasaan politik rakyat Indonesia. Pikiran dan perasan 

tersebut diarahkan pada suatu yang positif dan tidak pada pembongkaran yang 

negatif serta bertujuan untuk membangun home font (barisan dalam negara yang 

kokoh dan sentosa). (Islam Bergerak No.4, 20 Februari 1941: 9). 

  Secara umum memorandum GAPI mendapat bantuan dan sokongan penuh 

dari MIAI. Pada bulan April 1941, MIAI menyatakan bahwa pada prinsipnya 

setuju dengan konstruksi karangan seperti yang telah diusulkan. Tetapi ada 

beberapa hal yang menurut MIAI menyimpang. Pandangan MIAI ini dinyatakan 

dalam sebuah sirkulir(edaran), bahwa MIAI ingin membuat amandemen sendiri, 

berhubung jumlah yang paling besar rakyat Indonesia beragama Islam, maka 

sudah semestinya Staatshoofd (kepala negara) Indonesia adalah seorang yang 

beragama Islam. Ini tidak berarti bahwa kepentingan golongan bangsa Indonesia 

yang berlainan kepercayaan akan terlantar. Menurut MIAI, Islam dengan ajaran-

ajaranya yang mencukupi keperluan masyarakat kemajuan, tidaklah mungkin 

bertindak keluar dari kedilan.(Soeara PSII, No.4, 6  Juli 1941). 

  MIAI juga menyatakan bahwa, akan sangat ideal bila para pemimpin 

pemerintahan terdiri dari orang Islam saja. Dengan demikian golongan terbesar 

sudah menyatakan penghargaannya kepada golongan-golongan bangsa Indonesia 

yang berjumlah sedikit dan tidak sekeyakinan. MIAI berpendapat perlu diadakan 

suatu kementrian untuk soal-soal Islam yang akan mengurus pengadilan agama, 

masjid, wakaf dan perkara-perkara yang semata-mata menjadi kepentingan Islam. 
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MIAI juga mengemukakan mengenai orang yang bukan bangsa Indonesia 

seharusnya hanya diberi hak sebagai warga negara dengan syarat-syarat hukum 

yang diatur kemudian.(Pringgodigdo,1984: 149).     

       Sirkulir MIAI yang dikeluarkan oleh dewan hariannya yang terdiri dari 

Wahid Hasyim, W.Wondoamiseno, Oemar Hoebis, K.H. Mas Mansur dan 

Sukiman menimbulkan kericuhan pada anggota MIAI itu sendiri, terutama PSII 

yang bertanggung jawab penuh atas rencana penyusunan memorandum GAPI dan 

memang sepenuhnya menyokong rencana tersebut pada kongres di Garut bulan 

April 1941.(Deliar Noer,1994: 291). 

  PSII mengkritik sikap MIAI dengan pedas, PSII menyatakan bahwa 

sebenarnya MIAI tidak usah berpolitik karena sudah ada pusatnya tersendiri, sikap 

yang diambil MIAI justru dianggap akan memecah belah pergerakan. Menjawab 

kritik dari PSII, MIAI mengatakan bahwa sudah menjadi hak umat Islam sebagai 

umat terbesar untuk menetapkan sikap terhadap Indonesia berparlemen. MIAI 

memang sangat menyesal karena samasekali tidak mendengar tentang perubahan 

tata negara sebab tidak diberitahu sebelumnya. Sebagai akibatnya Dewan MIAI 

memandang perlu mengambil sikap sendiri terhadap perubahan tata negara. MIAI 

merasa sebagai wakil golongan terbesar mempunyai hak untuk mengemukakan 

dan menegaskan pendiriranya sendiri. MIAI dalam soal politik tidak terikat 

perjanjian dengan GAPI. Lebih lanjut MIAI menerangkan bahwa keputusan 

dalam GAPI yang biasanya diambil dengan suara terbanyak dianggap tidak 

mewakili, sehingga umat Islam yang mayoritas menjadi minoritas di dalam GAPI 

yang seringkali tidak menggambarkan kehendak yang sebenarnya. Atas 

pertimbangan semua itulah MIAI perlu menegaskan pendirianya.(Amir 

Hamzah,1984: 85).   

  Perbedaan antara GAPI dan MIAI dianggap tidak penting, yang paling 

penting adalah sama-sama menuntut Indonesia berparlemen. Keduanya 

menghendaki demokrasi yang seluas-luasnya walaupun cara yang ditempuh 

berbeda. Untuk itulah Dewan MIAI memandang perlu bertemu langsung dengan 

menteri jajahan agar dapat menyampaikan tuntutan umat Islam. Langkah ini 

merupakan alat untuk mempopulerkan aksi Indonesia berparlemen. Menurut 
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MIAI umat Islam baru dapat digerakkan untuk suatu maksud bila kepentingan 

Islam melekat di dalamnya. Akhirnya pengumuman MIAI betul-betul sesuai 

dengan harapannya, karena dapat meramaikan dan memperkuat aksi Indonesia 

berparlemen dan dapat menggerakkan umat Islam. Langkah MIAI juga tidak 

menyalahi GAPI. GAPI sendiri juga tidak menyalahkan MIAI. Dalam sebuah 

rapat GAPI pada tanggal 11 Mei 1941, mengeluarkan pernyatan: 

Bahwa antara GAPI dan MIAI tidak ada perselisihan paham atau 
perselisihan pendirian tentang tuntutan tercapaianya Indonesia 
berparlemen. Bantuan dan sokongan MIAI dalam kepentingan ini 
dijanjikan dan telah pula dilakukan dengan sepenuh-penuhnya. Kedua 
badan gabungan tersebut nyata saling percaya-mempercayai dan saling 
hormat-menghormati. Dengan ini nyatalah umat Islam seluruhnya ada 
dalam ikatan persatuan sekuat-kuatnya untuk mencapai Indonesia 
berparlemen.(Amir Hamzah,1984: 87). 
  

  Pernyataan GAPI yang demikian mendapat sambutan yang hangat dari 

pihak MIAI. Dengan begitu suara-suara di kalangan masyarakat yang semula 

meragukan kelangsungan persatuan antara kaum nasionalis dan kaum agama 

menjadi reda. Dukungan MIAI memang tidak diragukan, tetapi apakah kedua 

federasi itu mempunyai pengertian yang sama tentang tuntutan tersebut, tidak 

dapat dipastikan. Wondoamioseno dalam pidatonya terhadap Kongres Rakyat 

Indonesia di Jakarta tanggal 23-25 Desember 1939, menuntut Indonesia 

berparlemen dengan berdasarkan Islam. Tuntutan serupa juga diulangi pada 

sidang pleno MIAI di Solo tanggal 5-7 Juli 1941, mengenai rencana GAPI serta 

sirkulir MIAI itu. Sidang pleno federasi Islam ini tidak dapat mengambil 

keputusan apapun. Tetapi hanya memberikan petunjuk tentang adanya perbedaan 

pendapat dalam sidang.(Deliar Noer,1994: 53). 

  Pada waktu kemelut internasional dan juga nasional, maka datanglah dua 

orang menteri Belanda ke Indonesia. Dalam kesempatan tersebut MIAI 

mengajukan permohonan agar Welter bersedia beraudiensi dengan Dewan MIAI. 

Maksud audiensi tersebut dalam rangka menyampaikan tuntutan umat Islam 

seperti yang telah direncanakan.(Soebagijo,1982: 292). 

  Maksud baik Dewan MIAI ternyata ditolak Welter melalui telegram. 

Penolakan tersebut berbunyi sebagai berikut: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 81 

Atas perintah menteri koloni, kami mempermaklumkan dengan hormat 
kepada Dewan tuan, bahwa Zijne exclentie akan dengan senag hati 
memenuhi permintaan tuan untuk menyampaikan terimakasih MIAI 
kepada Hare majesteit di Koningin atas perhatianya memulangkan 
mikmin.(Islam Bergerak No.11, 5 Juni 1941: 12). 
 
Atas penolakan tersebut, sidang Dewan MIAI menyatakan penyesalan. 

Padahal permohonan tersebut diajukan oleh Dewan MIAI selaku badan eksekutif 

dari gabungan perhimpunan umat Islam Indonesia. Sikap yang begitu kaku 

bahkan mendekati kesombangan dari pemerintah Belanda tidak menyebabkan 

pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia menjadi patah hati. Mereka 

bertekad hendak meneruskan perjuangan sekaligus menggalang persatuan. 

Mereka yakin bahwa hanya dengan persatuan seluruh pergerakan yang ada, maka 

cita-cita baru akan tercapai. Untuk merealisasikan diperlukan sidang untuk 

membentuk federasi yang baru yang bersifat lebih menyeluruh. Maka para wakil 

dari GAPI, PVPN dan MIAI mengadakan pertemuan bersama pada tanggal 13 dan 

14 September 1941 di Yogyakarta. Sidang dihadiri oleh wakil berbagai 

perhimpunan seperti : Istri Indonesia (Ny. Soenaryo Mangoenpuspito), 

Muhammadiyah (K. Bagoes Hadikoesoemo dan H. Hasyim), Perti (Sjamsoedinst. 

Mansoer), NU (K.H. Wahid Hasyim), PPPKI (Kasimo), Pasoendan (Otto skandar 

Dinata), Parindra (K.R.M.T. Woerdjaningrat, Moerjani, Sjamsoedin, Roeslan 

Wongsokoesoemo), PII (H.M. Faried, wali al Fattah dan A. Kasmat), Gerindo 

(Mr. Sartono dan Mr.St.Mh. Sjah), Persatuan Bekas Murid Taman Siswa, PSII 

(Abikoesno, Harsono Tjokroaminoto), MIAI (Soekiman, K.H.A. Wahid Hasyim, 

W. Wondoamiseno, Oemar Hoebis), PVPN (Soeroso).(Soebagijo,1982: 53). 

 Semua utusan sependapat  untuk dibentuk suatu badan yang mempunyai 

pengaruh yang luas dan berdasarkan suara rakyat. Badan tersebut tidak hanya 

menjadi tempat berunding, juga sebagai tempat untuk mengambil keputusan yang 

jelas, terutama terhadap Indonesia berparlemen. Dalam forum tersebut semua 

perhimpunan yang hadir bebas mengusulkan bentuk badan, azas maupun 

tujuannya. GAPI yang telah mengadakan konferensi daerah tanggal 17 Agustus 

1941 memutuskan membentuk suatu Madjlis Kebangsaan yang disebut “Madjlis 

Rakyat Indonesia”. Tujuan majelis ini adalah untuk menghimpun segala pendapat 
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dalam masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat Indonesia. 

Majelis juga diharapkan menjadi persiapan parlemen, sebelum parlemen yang 

sejati terbentuk, susunan majelis ini terdiri dari seorang ketua dengan anggota dua 

ratus orang, anggota majelis yang menduduki jabatan  harus orang Indonesia dan 

menjadi wakil suatu perhimpunan.(A. Kasmat,1941: 2). 

 Kalangan Islam mengusulkan dibentuk badan “Perwakilan Rakyat 

Indonesia” yang berasas demokrasi. Tujuanya untuk menyatukan pikiran dan 

tenaga pergerakan rakyat. Anggotanya terdiri dari partai politik, perkumpulan 

sosial, ekonomi dan keagaman yang mempunyai asas dan rencana kerja yang 

jelas. Adapun pengurusnya diambil dari wakil federasi yang besar yang 

mempunyai sekrertariat.(A. Kasmat,1941: 3).  

Dari berbagai usulan akhirnya dicapai kompromi membentuk badan 

“Madjlis Rakyat Indonesia” sebagai badan perwakilan rakyat Indonesia yang 

berasas kerakyatan untuk mencapai keselamatan dan kemuliaan rakyat Indonesia. 

Anggota majelis ini adalah organisasi yang teratur dan aktif memajukan rakyat 

Indonesia baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. 

Perkumpulan bangsa lain  boleh menjadi anggota atas persetujuan anggota 

MRI.(Islam Bergerak No.18, 20 September 1942: 1).  

Pada periode pertama Dewan Pemimpin terdiri dari wakil tiga federasi 

yaitu MIAI, GAPI dan PVPN. GAPI diwaklili oleh Abikoesno Tjokrosoejoso, 

Soekardjo, Wirjopramono, Otto Iskandar Dinata, Mr. Sartono dan Kasimo. MIAI 

diwakili oleh Wahid Hasyim, W. Wondoamiseno, Drijowongso, terpilih sebagai 

pengurus harian, Mr. Sartono, Soekardjo Wirjopranoto, dan Atik Suardi. (Islam 

Bergerak No.18, 20 September 1942: 4). 

Persatuan kalangan pergerakan yang begitu mengesankan, ternyata hanya 

berjalan tiga bulan. Akhir Desember 1941 persatuan mulai retak karena terjadi 

sedikit kekacauan, di samping karena ancaman perang, juga karena harapan yang 

begitu mendalam pada para politikus Indonesia untuk merdeka. Kemudian 

ditambah lagi kegagalan dalam mencapai persetujuan serta perebutan 

kepemimpinan menghambat mereka untuk bekerja lebih optimal. PSII yang paling 

dekat dengan GAPI dan MRI kecewa terhadap dua federasi tersebut. Dalam bulan 
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November 1941 terjadi saling mengecam secara pribadi dan menyebabkan 

perselisihan yang menghangat antara Abikoesno dengan dengan pemimpin 

Gerindo dan Parindra.(Deliar Noer,1994: 292). 

Gerindo mengusulkan untuk membentuk kubu demokrasi untuk 

menghadapi situasi internasioanal. PSII tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa 

semua daya dan tenaga hendaknya dipusatkan untuk tuntutan Indonesia 

berparlemen walaupun situasi Internasional terus memburuk. Perselisihan ini tidak 

berlanjut, karena berhasil didamaikan oleh GAPI dan diambil keputusan agar tiap 

partai anggota menghormati pendirian partai lain.(Adil No.8, 20 November 1941: 

2). 

Suasana pergerakan nasional secara keseluruhan semakin bertambah buruk 

karena ketidak harmonisan  hubungan antara kalangan pergerakan nasional 

dengan kalangan Islam. Memburuknya hubungan tersebut berkenaan dengan 

dikeluarkanya maklumat tanggal 12 Desember 1941 oleh GAPI dan MRI tanpa 

sepengetahuan MIAI.(Adil No.16, 15 Januari 1942: 2). Maklumat ini 

menganjurkan rakyat Indonesia supaya memberikan bantuan penuh kepada 

pemerintah dalam mempertahankan keamanan umum dan supaya dengan 

sungguh-sungguh menurut segala perintah dan petunjuk pemerintah. Maklumat 

tersebut juga mempersilahkan pemerintah supaya mengajak pergerakan rakyat 

Indonesia untuk bersama-sama membentuk susunan masyarakat yang berdasar 

demokrasi politik, ekonomi dan sosial bagi nusa dan bangsa.(Deliar Noer,1994: 

293). 

Menurut PSII, untuk mengeluarkan maklumat yang begitu penting dan 

akan berakibat jauh bagi rakyat dan tanah air, seharusnya semua organisasi 

anggota diminta pendapatnya lebih dahulu. GAPI dan MRI dinilai telah 

melampaui wewenang mereka karena bertindak tanpa berkonsultasi lebih dahulu 

baik lisan maupun tertulis. PSII menyatakan bahwa disaat kritis, seharusnya GAPI 

dan MRI lebih bersifat demokratis. Karena peristiwa ini, mulai tanggal 25 

Desember 1941 Abikoesno dan PSII menyatakan keluar dari GAPI dan MRI 

sekaligus memutuskan hubungan dengan kedua federasi tersebut.(Adil No.14, 1 

Januari 1942: 2). 
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Keluarnya PSII dari keanggotaan GAPI maupun MRI menimbulkan reaksi 

dari MIAI. MIAI berpendapat bahwa pengurus harian Dewan pimpinan MRI telah 

melewati batas kekuasaan dan melanggar kehormatan MIAI, sedangkan MIAI 

turut mendirikan MRI. MIAI sadar akan hak dan kewajiban sebagai suatu 

gabungan perkumpulan umat Islam yang senantiasa memegang teguh atas 

kesucian asasnya. Dengan pertimbangan demikian MIAI memutuskan untuk 

senantiasa bersedia dan tetap memelihara perdamaian yang dikehendaki MRI, 

MIAI tidak bertanggung jawab atas maklumat MRI tanggal 12 Desember 1941, 

MIAI memerintahkan kepada sekalian Dewan Pimpinan Harian MRI untuk 

mengundurkan diri serta membenarkan sikap yang diambil oleh PSII dengan 

harapan supaya membulatkan perhatian dalam MIAI, dan MIAI menyatakan tetap 

sikap dan gerak perbuatanya yang sah dan halal menurut undang-undang negeri. 

Makumat ini ternyata membuat umat Islam bingung karena MIAI juga termasuk 

anggota MRI, sebagian anggota juga menganggap keputusan MIAI terlalu keras. 

Untuk menghadapi pernyataan tersebut Dewan MIAI mengadakan rapat untuk 

meninjau kembali maklumat yang telah dikeluarkan MIAI. Rapat berlangsung di 

kantor dewan MIAI dan dihadiri para pengurus dewan. MIAI memutuskan akan 

bersedia kembali dan tetap memelihara persatuan yang dikehendaki MRI, MIAI 

menyatakan tidak ikut campur terhadap maklumat MRI tanggal 12 Desember 

1941 dan MIAI tetap memelihara sikap dan gerak perbuatannya yang sah dan 

halal menurut undang-undang negeri. Dengan keluarnya maklumat ini maka MIAI 

tetap berada dalam keanggotaan MRI. (Adil No.16, 15 Januari 1942: 2).   

Kursi yang ditinggalkan Abikoesno, segera digantikan oleh K.H. Mas 

Mansur dari Muhammadiyah dan bersama K.H. Dewantara menjadi adviseur 

MRI. Pengangkatan Mansur membuat bingung umat Islam karena sebagian 

Dewan MIAI yang menjadi anggota MRI mengundurkan diri. Mansur memberi 

keternagan bahwa dirinya menjadi adviseur MRI hanya sementara, hanya dalam 

rangka pembicaran dengan pemerintah tanggal 15 Januari 1942.(Adil No.16, 15 

Januari 1942: 3). 

Tindakan Abikoesno oleh K.H. Machfoed Siddiq dari NU, dianggap 

terlalu terburu-buru mengingat kedudukannya tang amat penting. Namun 
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Machfoed Siddiq juga mencela sikap MRI yang mengangkat Mansur dari 

Muhammadiyah. Ia berpendapat bahwa MRI telah mengadu domba PSII dengan 

Muhammadiyah.(Saifuddin Zuhri,1987: 172). 

Terhadap kecaman dari berbagai kalangan dan terjadinya kemelut dalam 

tubuh MRI, Dewan Pimpinan Harian memberikan alasan bahwa Dewan 

Pemimpin tidak dpierkenankan berapat karena negara dalam keadan perang. Hak 

berkumpul dan bersidang dibatasi, sedangkan hubungan surat-menyurat sukar 

sekali. Mengingat keadaan genting dan memaksa maka pengurus dewan MRI 

menggunakan hak mereka yang tercantum dalam pasal 15 ART. Pasal 15 yang 

dimaksud adalah pemberian kekuasaan luar biasa dalam keadaan genting dan 

memaksa.(Soebagijo,1982: 58). 

Sementara itu pemerintah Belanda yang semakin terdesak, mencoba 

mengajak berunding dengan MRI untuk membicarakan situasi umum di Pasifik. 

Perundingan diadakan di Sunoboyo, Yogyakarta. Pihak MRI diwakili oleh 

Mr.Sartono, Atik Suardi, Soeroso, Roeslan Wongsokoesoemo, Kasimo, 

Drijowongso, Otto Iskandar Dinata dan Soekardjo Wirjopranoto. Pihak Belanda 

diwakili oleh Idenburg, Levelt dan Mr. Sastromoeljono. Pertemuan ini dinilai oleh 

partai-partai Islam yang tergabung dalam MIAI hanya sekedar taktik pendekatan 

Belanda di saat posisinya sangat terancam. Dalam situasi demikian partai dan 

organisasi Islam membuat keputusan untuk keluar dari MRI yang dinilai telah 

membuat kebijakan yang salah.(Adil No.17, 22 Januari 1942: 4). 

Setelah pertemuan dengan pihak pemerintah. Dewan Pimpinan MRI 

mengadakan rapat intern yang menghasilkan beberapa keputusan, yaitu: 

membentuk suatu badan perwakilan terdiri dari enam anggota yang diambil dari 

tiga federasi (GAPI, MIAI dan PVPN). Badan tersebut diketuai oleh Mr.Sartono, 

Soekardjo Wirjopranoto, Atik Suardi dan Soeroso dan mengharapkan MIAI untuk 

segera menunjuk anggotanya untuk duduk dalam perwakilan tersebut.(Adil No.19, 

5 Februari 1942: 2). 

Atas perintah MRI, MIAI tidak turut campur dalam badan perwakilan 

tersebut. MIAI justru meminta kepada pengurus Dewan Pimpinan MRI supaya 

segera mengadakan rapat pipinan pleno guna merundingkan perbaikan MRI. 
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Pihak MIAI  sanggup hadir dengan disertai harapan agar pihak PSII juga 

diundang.(Adil No.21, 19 Februari 1942: 9). 

PII mengangap delegasi MRI tidak mencerminkan wakil yang sebaik-

baiknya  karena tidak seorangpun wakil dari MIAI turut serta. PII juga 

mengemukakan bahwa wakil PVPN hanya dipilih sendiri oleh Soeroso. Untuk 

mengatasinya PII memikirkan alternatif lain dalam rangka berhubungan dengan 

pemerintah, yaitu membentuk CNI (Comite Nasional Indonesia). Menurut PII 

yang berhak membangun CNI adalah Dewan Pemimpin MRI dengan memberikan 

kekuasaan yang ada padanya. MIAI menyetujui rencana pembentukan CNI 

sebagai perwakilan rakyat yang lebih baik. Selanjutnya PII memberikan gambaran 

tentang bentuk CNI. Menutnya CNI adalah sebagai badan perwakilan rakyat 

Indonesia yang tidak permanen. Anggota CNI diambil dari orang-orang yang 

terpandang dan mewakili segala aliran yang ada dalam masyarakat. Anggota 

terpenting adalah pemuka dari organisasi yang berpengaruh dan orang yang 

benar-benar cakap dan berjasa bagi Indonesia.(Adil No.21, 19 Februari 1942: 10). 

PII juga menunjuk personil yang pantas duduk dalam keanggotaan CNI. 

Dari pemuka organisasi, K.H. Mas Mansur, Dr.Soekiman, Mr.M. Natsir, Otto 

Iskandar Dinata, Abikoesno, Mr. Sartono, Kasimo, Lapian, Muh Yamin. 

Kemudian dari orang-orang yang cakap, Dr.Radjiman Widiodiningrat, 

Mr.Singgih, K.H. Wahid Hasyim, Dr. Moerdjani, Ratoelangi, K.H. Dewantara, 

Wali Alfattah, H. Hadikeosoemo, Mr. Soemardi dan Soenarjo. Menganggapi 

usulan ini, MIAI mengemukakan bahwa sebelum ada perbaikan MRI, maka MIAI 

belum dapat mencampuri urusan pekerjaan Dewan Pimpinan Harian MRI. Ini 

berarti MIAI tidak akan turut campur dalam badan perwakilan rakyat tersebut jika 

mengadakan konferensi dengan pemerintah. Mengingat rencana ini, MIAI 

menyarankan agar usul PII hendaknya tidak perlu dilanjutkan. Usul PII hendaknya 

dipertimbangkan untuk perbaikan MRI saja. Keputusan ini juga diharapkan oleh 

MIAI dapat menjadi pintu untuk menuju persatuan kebangsaan Indonesia yang 

paling kuat.(Adil No.21, 19 Februari 1942: 11). 

Demikianlah perpecahan dan perdebatan antara kalangan kebangsaan yang 

netral agama dengan kalangan Islam masih terus terjadi hingga masa akhir 
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kekuasaan Belanda. Memang pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Belanda, Islam 

memainkan peranan penting dalam kehidupan politik Indonesia. Peranan tersebut 

berarti juga menggarisbawahi persamaan dan perbedaan antara pemimpin Islam 

dengan pemimpin non religius. Disatu pihak menjadi jelaslah perbedaan orientasi 

politik antara kaum nasionalis sekuler dengan kalangan Islam. Kaum nasionalis 

sekuler lebih condong ke demokrasi model Barat sehingga Belanda lebih mudah 

bersahabat dan menjinakkannya daripada terhadap pemimpin Islam. Sementara itu 

antara Islam dan demokrasi ala Barat tidak ada tali-tali pengikat, jadi tidak ada 

sebab langsung untuk membela Belanda di saat Belanda dilanda krisis peperangan 

melawan Fasis Jepang.(Onghokham,1987: 125). 

Sedangkan menurut Deliar Noer (1994: 296), suatu hal yang memisahkan 

kalangan kebangsaan dengan kalangan Islam ialah disebabkan secara langsung 

oleh keputusan kalangan kebangsaan yang memutuskan untuk menyokong 

pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi serbuan Jepang. Satu keputusan 

diambil tanpa berkonsultasi dengan kalangan Islam yang tergabung dalam MIAI. 

Masalahnya bukan terletak pada soal apakah kalangan Islam setuju atau tidak, 

tetapi terletak pada prosedur pengambilan keputusan yang menurut kalangan 

Islam sangat penting, karenanya perlu menanyakan pandapat terlebih dahulu. 

  Sementara itu kedududkan Hindia Belanada makin terancam. Pada 

tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbor, Hongkong dan 

Malaya. Negeri Belanda segera mengikuti jejak sekutu-sekutunya dengan 

menyatakan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 10 Januari 1942 penyerbuan 

Jepang ke Indonesia dimulai. Pangkalan Inggris di Singapura yang menurut 

dugaan tidak terkalahkan juga menyerah tanggal 15 Februari 1942. kemudian 

pada akhir bulan itu balatentara Jepang menghancurkan armada gabungan 

Belanda, Inggris, Australia dan Amerika dalam pertempuran di Laut Jawa. Tanpa 

perlawanan panjang Hindia Belanda akhirnya menyerah pada tanggal 8 Maret 

1942 di Kalijati maka berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Pihak 

penguasa Belanda hanya meninggalkan sedikit sahabat di kalangan rakyat 

Indonesia. Bahkan kalangan elit yang telah mengharapkan berlangsungnya evolusi 
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melalui kerja sama kini benar-benar menyangsikan kebaikan pihak 

Belanda.(Ricklefs,1992 :29).  

 Pergantian penguasa di Indonesia berdampak pada MIAI. Dalam masa 

penjajahan Jepang keberadaan MIAI diakui sesudah rapat antara golongan Islam 

dan pejabat-pejabat Jepang yang diselenggarakan tanggal 4 September 1942. 

Rapat ini memutuskan bahwa Jepang tetap menjaga kerja sama dengan pimpinan-

pimpinan Islam dan partai-partai Islam dan menempatkan tiga orang pejabat 

Jepang dalam Dewan Pengawasan MIAI. Namun, dalam menghidupkan kembali 

organisasi ini Jepang melihat adanya dua kendala, yaitu bahwa organisasi ini tidak 

dapat diharapkan memenuhi keinginannya dan adanya program organisasi yang 

menghalangi bahkan mengancam tujuan Jepang. Kepentingan Jepang tidak 

terpenuhi karena: (1)  MIAI itu sendiri tudak lagi tergabung dalam Nahdatul 

Ulama dan Muhammadiyah yang dipandang mewakili kaum muslimin 

tradisionalis dan modernis, sehingga sulit bagi Jepang untuk mengawasi kedua 

organisasi ini secara langsung, (2) MIAI sendiri bukanlah organisasi massa, 

melainkan hanya sekedar federasi organisasi yang mempuyai karakter dan 

kebijaksanaan sendiri-sendiri, dan (3) MIAI dibentuk atas inisiatif kaum 

muslimin, maka perhatiannya akan banyak tertuju pada masalah politik dan akan 

menolak segala bentuk kolonisasi. Disisi lain, ada program MIAI yang merupakan 

penghalang bahkan ancaman bagi Jepang, seperti usahanya untuk memperkuat 

persaudaraan muslim Indonesia dengan muslimin luar negeri. Ini berarti Pan-

Islam terus berlangsung dan akan mengancam Pan-Asia. Selain itu, ikhtiarnya 

untuk menyelamatkan Islam dan masyarakatnya juga merupakan ancaman sebab 

berkonotasi menolak Shintoisme.(Ensiklopedi Nasional Indonesia,1990: 50). 

     Ketika MIAI diizinkan kembali bergerak oleh Jepang, penyebab 

kekhawatiran itu telah disingkirkan, sehingga tugas MIAI pada masa penjajahan 

Jepang adalah (1) menempatkan posisi yang layak bagi Islam dalam masyarakat 

Indonesia, (2) membuat Islam mampu mengantisipasi perkembangan zaman 

dengan cara menyelamatkan kejayaan Islam dan umatnya di dunia serta 

membangun masyarakat Islam yang damai dan sejahtera, di samping mengurus 

kepentingan kaum muslimin dalam hal perkawinan, warisan, masjid, wakaf, 
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pendidikan, dakwah, dan kesejahteraan kaum miskin, dan (3) membantu Jepang 

dalam bekerja untuk Asia Raya. Sebagai aplikasi program ini, MIAI  memusatkan 

perhatiannya pada tiga proyek, yaitu: (a) membangun sebuah masjid agung di 

Jakarta, (b) mendirikan sebuah universitas Islam yang sudah direncanakan sejak 

akhir penjajahan Belanda, dan (3) membentuk Baitulmal (Lembaga 

Perbendaharaan Negara) Pusat. Progaram penyelamatan Islam dan proyek 

baitulmal ini tetap merupakan ancaman bagi Jepang sebab akan mengurangi 

loyalitas kepada Jepang dan evfektivitas pengawasan terhadap ulama. Dari sikap 

MIAI yang cenderung bersikap non kooperasi terhadap Belanda pada masa lalu, 

Jepang sudah memperhitungkan bahwa organisasi ini mengasosiasikan dirinya 

kepada kegiatan-kegiatan menentang pemerintah kolonial. Akhirnya Jepang 

membubarkan MIAI pada bulan Oktober 1943.(Ensiklopedi Islam,1993: 120). 
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BAB V 
 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
 

                                                 A.  Kesimpulan 
 

 
Terbentuknya MIAI pada tanggal 21 September 1937 dilatarbelakangi 

oleh adanya kesadaran dari pemimpin organisasi-organisasi Islam seperti K.H. 

Mas Mansur dari Muhammadiyah, K.H. Muhammad Dahlan dan K.H. Wahab 

Hasbullah dari Nahdatul Ulama serta W. Wondoamiseno dari Sarekat Islam untuk 

mendirikan suatu federasi sebagai wadah semua organisasi Islam. Keinginan 

untuk mendirikan federasi ini dipicu oleh adanya perpecahan di kalangan umat 

Islam sendiri, yaitu antara kaum reformis dan tradisional. Kehadiran MIAI di 

tengah masyarakat Indonesia dapat menepis jurang perbedaan antara kaum 

reformis dan tradisioanal sehingga MIAI mendapat sambutan baik dari organisasi-

organisasi Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya anggota 

MIAI. 

 MIAI mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. MIAI 

memulai aktivitasnya dengan menyelenggarakan kongres-kongres. Kongres-

kongres  yang diselenggarakan MIAI merupakan kongres dalam rangka 

menyikapi masalah peradilan agama yang menyangkut hukum perkawinan dan 

hak waris. Kedua masalah ini dianggap penting karena adanya campur tangan 

Belanda dalam urusan pengadilan agama. MIAI menganggap kebijakan yang 

ditetapkan Belanda mengenai urusan pengadilan agama untuk masyarakat 

Indonesia yang mayoritas muslim tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga 

MIAI mengeluarkan resolusi penolakan masalah perkawinan dan waris. Maksud 

dari penolakan MIAI ini adalah agar perkawinan yang sudah menjadi sunah Nabi 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Qur’an dan Hadis. 

Sementara itu kondisi politik pada masa akhir pemerintahan Belanda di 

Indonesia, mengharuskan MIAI untuk tidak mengabaikan setiap perubahan yang 

terjadi karena menyangkut pula nasib umat Islam. Dengan adanya perubahan 

jaman yang secara langsung berhubungan dengan sejarah umat Islam, maka tidak 
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ada jalan lain kecuali ikut menyentuh soal-soal politik. Setelah mendengar dan  

membaca maklumat GAPI yang menuntut Indonesia berparlemen dengan segera 

sekretariat MIAI mengadakan konferensi kilat pada tanggal 12 dan 13 Oktober 

1939 untuk mendukung aksi GAPI dalam menuntut Indonesia berparlemen 

dengan disertai syarat berdasarkan hukum Islam. Maksud dukungan MIAI untuk 

memperjuangkan Indonesia berparlemen dengan bersandarkan hukum Islam 

adalah untuk merumuskan aturan dan susunan suatu bentuk pemerintahan yang 

telah diatur dalam Islam. Walaupun tidak semua cita-cita MIAI tercapai, tetapi 

jelas terlihat bahwa MIAI mempunyai andil besar dalam usaha mempersatukan 

umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.   

 
 

B. Implikasi 
 
 

1. Teoritis 
Kolonialisme Belanda di Indonesia menimbulkan kesadaran yang terus 

berkembang terhadap situasi yang terbelakang. Dengan adanya diskriminasi di 

dalam masyarakat maka rakyat menjadi sadar akan ketidaksamaan hak-hak yang 

dimilikinya dan keadaannya yang terjajah. Karena posisi yang terbelakang, maka 

timbullah keinginan untuk maju. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesadaran 

akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mengusir penjajah 

Belanda. Sikap nasionalisme inilah yang membawa bangsa Indonesia menuju 

kesadaran nasional. Kesadaran nasional mulai tampak dengan munculnya 

berbagai organisasi yang mempunyai asas dan tujuan yang jelas, jangkauan luas 

serta  mamiliki ideologi maju dengan hasrat mendirikan negara nasional. 

Munculnya organisasi-organisasi Islam merupakan realitas kebangkitan umat 

Islam Indonesia sebagai pelopor pergerakan nasional. Hal ini disebabkan oleh  

dorongan ajaran Islam yang dinamis. Sekalipun sifat dan gerakan organisasi-

organisasi Islam berlainan, namun pada hakekatnya bergerak pada tujuan yang 

sama yaitu mencapai kemaslahatan umat demi menjalankan perintah agama. 

Adanya ajaran Amar Mak’ruf Nahi Munkar dalam jiwa Islam membuat umat 
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Islam selalu bergerak untuk melawan setiap bentuk penjajahan, penindasan dan 

kedholiman. 

Untuk menampung aktivitas umat Islam yang tergabung dalam partai atau 

organisasi diperlukan suatu wadah yang mengkoordinasikan gerakan tersebut 

sehingga akan tercapai variasi yang harmonis dan saling mendukung dengan 

berlandaskan pada  Ukhuah Islamiyah.dengan Ukhuah Islamiyah dan solidaritas 

Islam akan dapat mengatasi usaha  devide et impera yang selalu dilancarkan 

pemerintah kolonial. Untuk menjaga Ukhuah Islamiyah, para pemimpin 

organisasi Islam telah berusaha dengan membentuk MIAI. Terbentuknya MIAI 

merupakan salah satu tenaga pembangkit dan pengembang persatuan di Indonesia 

dalam rangka menentang setiap bentuk penjajahan asing, terutama bentuk 

penjajahan religius. 

 
 

2. Praktis 

Kehadiran MIAI merupakan titik awal bagi bersatunya umat Islam di 

Indonesia.  MIAI mampu mengambil Islam sebagai asas perjuangan dan menjadi 

pendorong untuk persatuan diantara berbagai golongan Islam. MIAI telah mampu 

mengadakan koreksi, penataan dan koordinasi ke dalam sehingga mampu 

menyesuaikan dengan cita-cita Islam dan menempatkan umat Islam pada posisi 

yang strategis dalam perjuangan. MIAI juga telah berfungsi sebagai alat untuk 

membela kepentingan Islam sescara bersama dan sekaligus mempersempit jurang 

perbedaan antara kaum reformis dan tradisional. 

 Implikasi praktis dalam dunia pendidikan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian ini adalah terciptanya perdamaian di kalangan umat Islam pada 

khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu setelah 

penelitian ini, diharapkan nantinya akan terus ada peneliti yang mau dan mampu 

mengupas secara lebih mendalam mengenai peran MIAI dalam pergerakan 

nasional. Sehingga dapat menelaah lebih dalam tentang umat Islam yang selalu 

memegang peranan penting dalam dunia politik yang masih terefleksi hingga 

sekarang.   
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3. Metodologis 

 Penelitian tentang MIAI ini menggunakan teknik studi pustaka, sehingga 

penulis harus mencari sumber data yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam 

pencarian sumber data, penulis mengalami hambatan dalam pencarian arsip dan 

dokumen. Penulis harus ke Arsip Nasional untuk mencari sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Di Arsip Nasional, penulis tidak dapat menggali 

semua sumber yang ada karena sumber primer yang ada sudah tua sehingga tidak 

boleh digandakan, bahkan ada yang tidak boleh dikeluarkan dari tempatnya.  

 

                                                     C. Saran 

 

Dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi organisasi-organisasi Islam yang berkembang saat ini agar mengkaji 

sejarah terbentuknya MIAI yang merupakan organisasi pemersatu umat Islam. 

Sehingga benturan-benturan yang terjadi dalam masyarakat khususnya pada 

umat Islam dapat diminimalkan. 

2. Guna kepentingan pengembangan ilmu pemgetahuan khususnya sejarah umat 

Islam dengan spesifikasi tema atau topik penelitian mengenai MIAI maka 

diharapkan akan ada penelitian lebih lanjut dan mendalam sehingga berguna 

bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu sejarah. 
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