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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sejak beberapa dekade dianggap sebagai aspek terpenting untuk 

mengukur kemajuan sebuah bangsa, yang mana pendidikan menjadi tolak ukur setiap 

bangsa untuk menilai keberhasilan dalam beberapa aspek kehidupan yang lebih baik. 

Pendidikan selalu dipercaya menjadi bidang terpenting dalam rangka membangun 

peradaban generasi muda yang unggul. Pendidikan merupakan suatu pewarisan 

segala pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, agama dan ciri-ciri watak khusus 

yang dimiliki oleh negara tersebut dengan cara tertentu kepada generasi penerusnya. 

Melalui pendidikan, suatu bangsa dapat memelihara dan mempertahankan nilai-nilai 

luhur budaya, ciri khas dan kelebihan-kelebihan mereka dari generasi ke generasi 

sesuai dengan sistem pendidikan yang telah diterapkan. 

 Pendidikan yakni sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk 

mendewasakan anak didik, diselenggarakan melalui jalur sekolah maupun luar 

sekolah. Pendidikan merupakan komponen paling penting dan tidak bisa dipisahkan 

dengan kehidupan baik dalam kehidupan seseorang dan keluarga, maupun dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dunia pendidikan yang dibutuhkan bukan 
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hanya pengetahuan tentang sosial yang ada, melainkan juga kemampuan untuk 

menilai kenyataan sosial berdasarkan suatu sistem nilai1. 

 Pendidikan Islam di Indonesia masuk dan berkembang seiring dengan masuk 

dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, karena ajaran Islam dimulai dan 

disebarluaskan melalui media-media pendidikan2.  Pada masa kolonial umat islam di 

Indonesia mengalami pengaruh politik kolonial, yaitu golongan Islam yang mendapat 

didikan sekolah pemerintah Hindia Belanda, terpisah dari golongan Islam yang 

mendapat pendidikan pondok dan madrasah3. Kondisi sosial masyarakat Indonesia 

pada masa kolonial Hindia Belanda masih terbelakang, dikarenakan sistem 

kolonialisme yang diterapkan bagi bangsa Indonesia terlalu ketat, dominasi dalam 

bidang eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial, westernisasi kebudayaan, dan 

kristenisasi penduduk bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada 

khususnya mengalami kemerosotan dalam aspek kehidupannya, material maupun 

spiritual4. 

Salah satu faktor pendorong terbentuknya Pelajar Islam Indonesia (PII) adalah 

pendidikan sosial dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat Islam, pendidikan di 

kalangan umat Islam Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yakni pondok 

pesantren dan sekolah-sekolah umum. Masing-masing warisan kolonial tersebut 

                                                           
1M. Rusdi, “Pendidikan Islam Di Indonesia Sebelum Proklamasi Kemerdekaan”,  Lentera 

Pendidikan, Edisi X, No. 2 Desember 2007, hlm 2. 
2Ibid., hlm 2. 
 
3Sambutan wakil presiden RI, Adam Malik, Buku Kenang Kenangan Muktamar Nasional XV 

Pelajar Islam Indonesia, (Surabaya: 1-6 Januari 1980). 
 
4http://kayyudha.blogspot.com/2012/07/kondisi-umat-islam-dan-politik-islam.html. (diakses 

pada tanggal24 April 2013). 
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dinilai memiliki orientasi yang berbeda. Pondok pesantren yang berorientasi ke 

akhirat sementara sekolah umum berorientasi ke dunia. Dinamika pelajar pada 

umumnya antara lain disebabkan oleh kemajuan bidang pendidikan. Pendidikan 

kolonial dirancang untuk kepentingan pelestarian kolonialisme di bumi pertiwi 

Indonesia, sudah barang tentu bersumber dari nilai budaya barat yang dilandasi oleh 

pandangan hidup yang bercirikan Intelektual, Individualisme, Egoisme5. 

Pelajar Islam Indonesia lahir pada saat umat Islam mengalami terjadinya 

pergolakan dualisme di kalangan pelajar, yakni pelajar pesantren dan pelajar 

konvensional. Pada masa itu sudah ada organisasi pelajar, yakni Ikatan Pelajar 

Indonesia (IPI). Namun organisasi tersebut dinilai belum bisa menampung aspirasi 

dari pada santri pondok pesantren. Organisasi yang lahir pada masa mempertahankan 

dan mengisi kemerdekaan, PII telah menunjukkan komitmennya yang besar terhadap 

keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Pada awal pergerakannya, PII diwarnai 

oleh keikutsertaannya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia.  

Secara organisasi, PII merupakan organisasi pelajar yang berusaha untuk 

merangkul semua organisasi pelajar. Awal berdirinya PII mendapat reaksi dari IPI 

(Ikatan Pelajar Indonesia) yaitu organisasi pelajar yang bersifat umum dan telah ada 

lebih dahulu sebelum PII. PII erat kaitannya dengan organisasi GPII (Gerakan 

Pemuda Islam Indonesia), karena pada kesepakatan dalam kongres Gerakan Pemuda 

Islam Indonesia (GPII) melepas GPII Bagian Pelajar untuk bergabung dengan 

organisasi pelajar Islam yang akan dibentuk. 

                                                           
5M. Yusron Asrofie, Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya, 

(Yogyakarta:Yogyakarta Offset, 1983) hlm 13. 
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PII merupakan organisasi pelajar tertua yang lahir setelah kemerdekaan 

Indonesia6. Pada masa Orde Lama, PII menunjukkan diri sebagai organisasi yang 

kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah Indonesia. Salah satu diantaranya 

adalah penolakan PII atas konsep Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) yang 

dicetuskan oleh Soekarno7. Pada masa kelahiran Orde Baru, PII mempunyai andil 

besar dengan mempelopori berdirinya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia 

(KAPPI), bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya berhasil menumbangkan 

Orde Lama. Tumbangnya masa Orde Lama merupakan salah satu awal kemenangan 

KAPPI menjadi sebuah organisasi yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang 

telah dibuat oleh pemerintah. 

Pada masa Orde Baru, PII sebagai organisasi pemuda dan pelajar yang selalu 

dibutuhkan tenaganya oleh bangsa dan revolusi, bahwa PII adalah organisasi pelajar 

yang lahir dalam kobaran api revolusi. Selain motivasi kebangsaan, motivasi pertama 

yang melandasi pendirian PII adalah motivasi yang berasal atau bertitik tolak pada 

ajaran agama8. Dasar motivasi agama, PII telah menunjukkan komitmen dan 

kepedulian yang tinggi dan konsisten kepada Islam9. 

Gerak politik PII dalam melawan kebijakan pemerintah, diantaranya 

kebijakan terhadap politik asas tunggal. Dasar negara yaitu Pancasila dijadikan asas 

                                                           
6M. Rusli Karim, HMI MPO Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia, (Bandung: 

Mizan, 1997), hlm 127. 
7Ahmad Hasan Bashori, Faktor Faktor Pembentuk Sikap Politik PII. Studi kasus Penolakan 

PII Terhadap Asas Tunggal Pancasila Dalam Perspektif Hubungan Negara dan Masyarakat, skripsi 
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 1995, hlm 133. 

 
8Djayadi Hanan, Gerakan Pelajar Islam di Bawah Bayang Bayang Negara, (Yogyakarta: PB 

PII & UII Press, 2006) hlm 7. 
 
9Ibid., hlm 8. 
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tunggal pada negara Indonesia sehingga membuat partai-partai atau organisasi-

organisasi Islam diwajibkan untuk mengubah asas Islam menjadi Pancasila. 

Kebijakan tersebut membuat PII merasa kehilangan esensi dalam hal asas tunggal 

dalam berorganisasi. Pada tahun 1985, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas 

tunggal Pancasila dan kehidupan berorganisasi. Dalam artian semua bentuk 

organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Dalam hal ini, 

tindakan menolak Pancasila sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Ide tentang penyeragaman asas bagi segenap 

organisasi politik dan kemasyarakatan dengan menggunakan asas Pancasila. Undang-

undang tentang keormasan yang digunakan sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Orde Baru sangat dinilai untuk mengeliminasi Islam.  

Ketika PII menolak “menyesuaikan diri” pada ketentuan UU No. 8/1985, 

presiden Soeharto menolak membubarkan PII, walau telah didesak oleh Menteri 

Dalam Negeri Supardjo Rustam.10 Sesuai dalam SK Mendagri No. 120/1987 tanggal 

10 Desember 1987 yang menyatakan bahwa “PII tidak diakui keberadaannya karena 

tidak memenuhi persyaratan UU, dan semua kegiatan yang mengatasnamakan PII 

dilarang.11 Pelajar Islam Indonesia (PII) tidak mau merubah Syariat Islam menjadi 

asas tunggal yaitu Pancasila. Akibat dari pembangkangan tersebut, maka Pelajar 

Islam Indonesia (PII) dianggap sebagai organisasi terlarang atau illegal oleh pihak 

pemerintah. 
                                                           

10Suara Masjid, Desember 1994, hlm 10: Ummat No. 24 Thn. I, 27 Mei 1996. Mengutip 
Djayadi Hanan, Gerakan Pelajar Islam di Bawah Bayang Bayang Negara, Yogyakarta: PB PII & UII 
Press, 2006, hlm 273. 

 
11Djayadi Hanan, op.cit., hlm 273. 
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B. Rumusan Masalah 

 Bertitik tolak pada latar belakang yang terjadi seperti gambaran di atas, 

persoalan yang dibahas dan dikaji sebagai berikut: 

1. Bagimana aktivitas dan peranan politik PII Jawa Timur terhadap kebijakan 

Orde Baru tentang penerapan asas tunggal Pancasila tahun 1980-1987? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dalam suatu penelitian sangatlah penting, hal ini yang akan menentukan 

arah dan manfaat hasil dari tulisan ini yang bisa dinikmati dan berguna untuk 

menambah ilmu pengetahuan. Dengan menargetkan suatu tujuan yang ingin didapat 

dalam suatu penelitian, peneliti akan mendapat sebuah jawaban yang akan dicari 

dalam penelitian tersebut, hal itulah yang membuat suatu penelitian menjadi berarti. 

Adapun tujuan dari penelitian  ini pertama, bertujuan untuk menganalisis tentang 

bagaimana aktivitas PII Jawa Timur dalam kurun tahun 1980-1987. Kedua, untuk 

mengetahui bagaimana PII Jawa Timur dalam peranan politik terhadap kebijakan 

penerapan asas tunggal oleh Pemerintahan Orde Baru. 

Adapun manfaat penelitian ini, ialah bagi historiografi penulisan sejarah 

mengenai PII Jawa Timur, sehingga dapat memberikan bukti-bukti atau sebuah fakta 

yang baru dan dapat digunakan oleh peneliti-peneliti yang lain terutama yang 

berhubungan dengan pergerakan dan PII Jawa Timur serta interaksi sosial-politik. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN PELAJAR ISLAM ... DEWI RAKHMAWATI



7 
 

Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan sejarah politik pada 

organisasi kemasyarakatan. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Tulisan yang berjudul Peranan Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Timur 

Terhadap Kebijakan Penerapan Asas Tunggal Tahun 1980-1987dibatasi oleh batasan 

spasial dan temporal. Hal ini bertujuan agar penulisan tidak terlalu meluas dari 

rumusan masalah yang diajukan. Aspek spasial dari penulisan ini adalah Pelajar Islam 

Indonesia (PII) di Jawa Timur  sebagai setting, penulisan antara tahun 1980 - 1987. 

Batasan spasial Jawa Timur dipilih oleh penulis dikarenakan organisasi PII 

Jawa Timur selalu mengawal kebijakan pemerintah Orde Baru, sehingga mengalami 

dampak tekanan oleh Pemerintah Orde Baru. Namun dalam penelitian ini akan 

berfokus pada PII Jawa Timur yang ikut berperan dalam menolak kebijakan asas 

tunggal Pancasila. Penulis memilih PII Jawa Timur karena merupakan salah satu 

wilayah terbesar yang memiliki komisariat dan Pengurus Daerah. 

Batasan temporal dalam penelitian ini dimulai pada tahun 1980 yaitu ketika 

kondisi PII Jawa Timur sebelum wacana penolakan asas tunggal Pancasila 

dikeluarkan, yang menjadi titik balik peristiwa PII pada masa Orde Baru. Batasan 

akhir dari penelitian ini penulis mengambil tahun 1987 yaitu ketika dikeluarkan dan 

diberlakukannya Undang-undang Keormasan No. 8 tahun 1985 untuk semua ormas, 

sehingga muncul surat keputusan Menteri Dalam Negeri No 120 tahun 1987 tentang 

organisasi kemasyarakatan Pelajar Islam Indonesia yang tidak diakui keberadaannya 

dan dilarang melakukan kegiatan. PII dianggap oleh pemerintah sebagai organisasi 
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tidak patuh dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang undang. Hal 

ini menjadikan PII Jawa Timur sebagai dampak dari kebijakan PII Nasional, harus 

bersedia mengikuti keputusan pusat untuk keberlangsungan aktivitas. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Secara umum buku-buku dan penelitian yang membahas organisasi Pelajar 

Islam Indonesia banyak mengkaji Pelajar Islam Indonesia secara nasional dan tidak di 

kaji secara spesifik. Tidak ada buku yang khusus mengkaji tentang PW PII Jatim. 

Dari beberapa literatur dan sumber tulisan yang dibaca oleh peneliti, sejauh ini belum 

ada tulisan yang membahas khusus dan spesifik tentang PII Jawa Timur. Diharapkan 

tulisan ini memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan baru bagi kalangan PII atau 

umum. Hasil tulisan, buku, dan penelitian yang telah peneliti temukan dan memiliki 

hubungan dengan tulisan yang sedang peneliti susun tentang Pelajar Islam Indonesia 

atas asas tunggal Pancasila antara lain: 

Gerakan Pelajar Islam di Bawah Bayang Bayang Negara12 dalam buku 

tersebut menceritakan bahwa gejolak dan dinamika organisasi-organisasi yang 

menolak RUU keormasan, khususnya PII sebagai organisasi pelajar yang lincah 

menghindari ancaman pembubaran ormas pada masa Orde Baru. Pada waktu itu 

menentang keberadaan organisasi yang tidak patuh terhadap UU keormasan, yaitu 

tentang kebijakan asas tunggal Pancasila. Buku ini juga berisikan tentang perjalanan 

dari perjuangan dalam mewujudkan kejayaan penyebaran Islam yang mengalami 

                                                           
12 Djayadi Hanan. Gerakan Pelajar Islam di Bawah Bayang Bayang Negara, Yogyakarta: PB 

PII & UII Press, 2006. 
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pasang surut. Buku ini mengupas semua tentang dinamika yang terjadi dikalangan 

masyarakat pelajar khususnya mengenai Islam dalam gerak politik, serta 

menguraikan juga adanya dualisme dalam pendidikan pelajar. 

 Pilar Dasar Gerakan PII: Dasa Warsa Pertama Pelajar Islam Indonesia13 

buku ini membahas tentang awal berdiri PII dari kongres-kongres yang diadakan di 

beberapa wilayah. Buku ini merupakan kumpulan-kumpulan tulisan para pendiri PII, 

serta menjelaskan rentetan alur peristiwa dan kejadian yang ada dalam PII secara 

mendetail. Peristiwa PII dengan Nasakom, PII dengan PKI, PII dalam peristiwa 

Kanigoro. Buku ini juga bagian integral dari setiap usaha untuk memajukan ilmu 

pengatahuan dan meningkatkan kesadaran akan jati diri bangsa, sebagai hal mendasar 

dalam upaya melestarikan nilai nilai luhur, cita dan karya budaya bagi kemaslahatan 

umat manusia14.  

Darmabakti Pelajar Islam Indonesia TAFSIR ASASI PII 15 karya Anton Timur 

Djaelani yang disahkan dalam kongres PII ke-3 di Kediri Jawa Timur, dalam buku ini 

dijelaskan bahwa untuk memahami suatu perjuangan ke arah cita-citanya, Pelajar 

Islam Indonesia perlu memperhatikan garis-garis sejarah. Sejarah Pelajar Islam 

Indonesia tidak akan dapat dipahami dengan sempurna tetapi dapat terjalin dengan 

baik sejarah kebangsaan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Sesuai dengan 

                                                           
13Moh Husnie Thamrin, Pilar Dasar Gerakan PII: Dasa Warsa Pertama Pelajar Islam 

Indonesia, Karsa Cipta Jaya, 1998. 
 
14Ibid., hlm VI. 
 

15Anton Timur Djaelani, Darmabakti Pelajar Islam Indonesia Tafsir Asasi PII, 
Jakarta : Pengurus Pusat Perhimpunan KB PII, 2001. 
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judulnya, dalam buku ini menjelaskan tentang pola pergerakan PII sebagai organisasi 

kepemudaan dengan acuan Islam sebagai ranah gerak dalam berorganisasi. 

Dinamika Perjuangan Pelajar Islam Indonesia Di Era Orde Baru16. Tulisan 

ini membahas PII secara nasional dalam peristiwa-peristiwa di era Orde Baru. Sesuai 

dengan judulnya, tulisan ini membahas dinamika yang ada dalam PII khususnya 

pengurus besar PII dan Undang-undang Keormasan, serta sumbangsih PII dalam 

pembangunan nasional. Kelemahan dalam tulisan ini adalah tidak membahas secara 

detail peristiwa yang dialami PII pada masa itu. 

Faktor Faktor Pembentuk Sikap Politik PII. Studi kasus Penolakan PII 

Terhadap Asas Tunggal Pancasila Dalam Perspektif Hubungan Negara dan 

Masyarakat 17 skripsi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

Malang. Pada tulisan ini menceritakan pola hubungan negara dengan masyarakat, 

negara di representasikan oleh pemerintah dan masyarakat yang diwakili oleh 

organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Adapun konfilk PII dengan pemerintahan 

sebelum adanya penerapan asas tunggal antara lain, PII dengan Sekber Golkar, PII 

dengan KNPI, PII terkait P4. Skripsi lain yang cukup membantu penulis dalam karya 

ini ialah karya Deni Adam Malik yang berjudul Resistensi Pelajar Islam Indonesia 

Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru tahun 1966-1987. Karya ini cukup baik 

                                                           
16Mirzan Insani, Dinamika Perjuangan Pelajar Islam Indonesia Di Era Orde Baru, Skripsi 

Pada Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.  
 
17 Ahmad Hasan Bashori, Faktor Faktor Pembentuk Sikap Politik PII. Studi kasus Penolakan 

PII Terhadap Asas Tunggal Pancasila Dalam Perspektif Hubungan Negara dan Masyarakat, skripsi 
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 1995. 
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sebagai referensi tentang sikap resistensi PII dan respon yang dilakukan terhadap 

kebijakan Orde Baru. 

 

F. Kerangka Konsep 

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam satu wadah untuk tujuan 

bersama, yang berbentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan 

individualinya masing-masing yang berkerjasama dalam suatu proses tertentu untuk 

mencapai suatu tujuan. Definisi organisasi menurut Stoner, organisasi adalah suatu 

pola hubungan hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan 

atasan mengejar tujuan bersama18. Organisasi hanya sebagai alat mencapai sistem 

dalam tujuan. Agar tujuan organisasi dan tujuan individu dapat tercapai secara selaras 

dan harmonis maka diperlukan kerjasama dari kedua belah pijak untuk berusaha 

saling memenuhi kewajiban masing-masing. 

Organisasi PII lahir dalam masa perjuangan bangsa mempertahankan 

kemerdekaan dan proklamasi 1945. Bersama seluruh masyarakat dan angkatan 

bersenjata, PII ikut ke medan juang memikul senjata. Dalam sejarah perjuangan 

bangsa, PII telah tercatat ikut serta mempelopori berdirinya tentara pelajar melawan 

penjajah. Pengurus, anggota dan simpatisan PII dapat berbesar hati dengan sejarahnya 

masa lampau, dengan peranannya mempertahankan bangsa dan negara. Pada masa 

pembangunan PII, PII harus dapat mempertahankan kepeloporan dalam 

pembangunan bangsa dan umat Islam di Indonesia. Pembangunan nasional sudah 

                                                           
18http://slurppsss.wordpress.com/2010/10/03/definisi-para-ahli-tentang-organisasi-beserta-

bentuknya. Diakses 20 Oktober 2013. 
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sampai pada tahap dimana seluruh lapisan masyarakat harus bekerja keras, ikut andil, 

dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 

Gerakan sosial yang dalam bahasa inggris disebut dengan Social Movement 

adalah aktifitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan kelompok yang bersifat 

informal, bebentuk gerakan dan mempunyai fokus gerak dan tujuan yang sama. 

Biasanya memiliki kecenderungan pada salah satu isu sosial dan politik yang spesifik. 

Secara umum gerakan sosial memiliki definisi yang luas karena beragamnya 

ruang lingkup. Menurut Jhon Lofrand ada banyak yang berpengaruh dalam gerakan 

sosial yaitu perubahan dan ketimpangan sosial, kesempatan politik, campur tangan 

negara terhadap kehidupan warga, solidaritas antar kelompok, krisis kekuasaan, 

melemahnya control kelompok yang dominan. Gerakan sosial politik lahir dari situasi 

masyarakat dalam menuntut perubahan, kebijakan atau adanya ketidak adilan dan 

sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat.  

Makna dari kata „peran‟ dapat dijelaskan lewat beberapa cara yang dapat 

dikembangkan lebih jauh tentang kegiatan dari peran tersebut. Suatu penjelasan 

historis menyebutkan, bahwa konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau 

teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno. Dalam artiannya, peran menunjuk 

pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam 

sebuah pentas drama. Suatu penjelasan yang menunjuk pada arti konotasi dalam 

ilmu-ilmu sosial. Mengartikan peran sebagai suatu fungsi dibawakan seseorang ketika 

menduduki suatu karakteristik dalam struktur sosial19. Bahwasanya peran yang 

                                                           
  19  Artikel pada www.damandiri.or.id/file/suwandiunairbab21.pdf, diakses tanggal 7 

Juli 2014, 13.00 WIB. 
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dimaksudkan dalam peran PII, sebagai contoh pada masa Orde Baru. Pemerintah 

Orde Baru menerapkan kebijakan pelarangan organisasi massa yang berasaskan Islam 

melalui instrument keputusan tertulis yakni UU No. 8/1985 tentang organisasi 

kemasyarakatan. Pada Bab II pasal 1 berbunyi bahwa “ Organisasi Kemasyarakatan 

berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas” dalam hal ini, PII termasuk satu-

satunya organisasi pelajar Islam yang menolak diberlakukannya kebijakan Orde Baru 

tentang penyeragaman asas yakni Pancasila. Peran PII dalam hal itu sebagai upaya 

konsistensi terhadap Islam dan asas yang tertuang dalam AD/ART PII dalam 

berorganisasi. 

Pelajar Islam Indonesia dengan berbagai kontribusinya dalam organisasi Islam 

eksternal sekolah yang di peruntukkan bagi para pelajar hingga mahasiswa. PII 

adalah organisasi yang berasaskan Islam dan berdiri secara Independen (bukan 

merupakan Underbow dari Organisasi manapun). Bergerak di bidang pendidikan, dan 

non partai. Tujuan organisasi ini didirikan adalah sebagai usaha untuk kaderisasi 

muslim cendikia lewat generasi muda, dan pemimpin yang bergerak dalam bidang 

pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu faktor 

pendorong terbentuknya Pelajar Islam Indonesia (PII) adalah dualisme sistem 

pendidikan di kalangan umat Islam Indonesia yang merupakan warisan kolonialisme 

Belanda, yakni pondok pesantren dan sekolah umum. 

Pelajar Islam Indonesia adalah pemuda Islam Indonesia yang masih berstatus 

pelajar. Sifat mereka masih pelajar, pemuda Islam dan pemuda Indonesia. Tetapi 

peranannya tidak hanya pada lingkup pelajar saja, tetapi berperan dalam umat Islam 
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dalam perjuangan bangsa Indonesia. Sifat PII ialah kritis, korektif, kontruktif, 

produktif, suportif, dinamis, harmonis, sehat bersemangat dan gembira20. 

Konsep peranan merupakan bagian dari hal yang meliputi norma-norma yang 

dihubungkan dengan posisi seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Dalam 

artian konsep peranan tersebut merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang atau kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan, dalam hal 

ini kedudukan PII saat berkegiatan. Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman 

dan pegangan dalam hal membimbing sebuah organisasi untuk dapat berorganisasi 

sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.  

Peranan menurut Poerwadarminta adalah sebuah tindakan yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa21. Berdasarkan pendapat di 

atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam 

suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki 

oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan 

peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Hal ini dapat dilihat melalui aktivitas-aktivitas dan upaya PII dalam 

kehidupan masyarakat dan negara khususnya yang berupaya untuk membela negara. 

Sebagai organisasi pemuda pelajar yang lahir pada zaman kemerdekaan waktu itu PII 

memang berkonsentrasi terhadap masalah umat, khsususnya Islam dan bangsanya. 

                                                           
20Op.cit.,  hlm126. 
 
21 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1995), hlm 

751.  
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Tidak rela terhadap kehidupan rakyat Indonesia yang miskin dan tertindas. Pada 

Konferensi Besar PII ke I dan II tahun 1947, yang menjadi topik bahasan utama 

dalam konferensi ini adalah “Sumbangan PII dalam pertahanan dan pembelaan 

negara”. Sebagai contoh, peran PII dalam pemberontakan G-30-S/PKI ikut serta 

membantu. Peristiwa Kanogoro, dalam peristiwa tersebut terjadi penyerbuan arena 

training PII. Sasaran akhir PKI adalah mengahancurkan PII secara total22. 

Konsep peranan menurut Soerjono Soekamto adalah: 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan.”23 

Sesuai konsep di atas, hal ini tergambar jelas dalam peristiwa PII pada Orde 

Baru, tergambar peran PII dalam kurun waktu tahun 1980-1987. PII dihadapakan 

dengan kebijakan Orde Baru tentang Undang-undang Keormasan yang menjadikan 

asas tunggal Pancasila sebagai konsep politik Orde Baru berupa yang berupaya dalam 

hal penyatuan asas bagi partai-partai politik maupun organisasi massa dan organisasi 

keagamaan, konsep politik ini dimasukkan dalam Undang-undang politik tahun 1985. 

Keterlibatan PII dalam masa Orde Baru dimulai ketika pemerintah mengeluarkan 

RUU Perkawinan pada tahun 1973. Pada masa itu sebagai bentuk protes atas lahirnya 

RUU Perkawinan, PII memelopori pembentukan Badan Kontak Generasi Pelajar 

                                                           
22 Djayadi Hanan, op.cit., hlm 69. 
 
23 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Persada, 2002), hlm 243. 
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Islam (BKGPI) yang dipimpin oleh PII. Anggota yang berhimpun dalam BKGPI ini 

adalah IPNU, IPM, Ikatan Pelajar Al-Wasliyah, dan Ikatan Pelajar Mathlaul Anwar24. 

Inti dari tulisan dan penelitian ini merupakan dalam kategori sejarah politik. 

Penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut dan spesifik bagaimana peran aktif dan 

aktivitas Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Timur dalam ranah gerak politiknya serta 

proses pergerakan dalam suatu peristiwa-peristiwa bersejarah atau kegiatan PII dalam 

berorganisasi. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam Penulisan Sejarah, sumber dan metode penelitian merupakan hal yang 

sangat penting untuk terciptanya sebuah tulisan yang menarik untuk dibaca. Metode 

penelitian akan menentukan jawaban yang akan didapat dalam suatu penelitian. 

Dalam upaya merekonstruksi peristiwa masa lampau, maka seorang sejarawan akan 

berupaya menggunakan seperangkat kaidah (metode sejarah) tertentu guna 

menelusuri jejak yang memungkinkan didapatkannya jejak rekaman peristiwa masa 

lampau sebanyak-banyaknya dan sevalid mungkin. 

Terkait dengan keterbatasan data tertulis, penelitian ini menggunakan metode 

lisan yang diawali dengan pemilihan pustaka dan teks hidup, membuat kerangka 

permasalahan, sistematika penulisan, konep, membuat pertanyaan penelitian. 

Pengambilan data secara lisan menggunakan alat rekam untuk merekam isi 

wawancara. Pemilihan narasumber dilihat dari peran, kepribadian dan latar belakang 

para narasumber. 
                                                           

24 Djayadi Hanan, op.cit., hlm 117. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang 

bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara faktual dan obyektif, dengan 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah, mengevaluasi, memverifikasi, menganalisa 

bukti-bukti sejarah kemudian mengambil kesimpulan dan dapat menyajikan secara 

tertulis. Menurut Prof. Aminudin Kasdi25 menerangkan metode sejarah yang 

digunakan dalam rekonstruksi sejarah ialah: 

1. Heuristik yaitu proses pengumpulan data-data yang berkaitan dengan topik 

bahsan ini. Hal yang paling awal di utamakan dari pengumpulan sumber ini 

ialah sumber-sumber primer dan literatur-literatur yang mendukung topik 

penulisan ini diantaranya menentukan topik yang akan dikaji, inventaris 

sumber, baik sumber primer berupa arsip. Ataupun sumber sekunder dengan 

buku-buku yang relevan dengan tema penulisan. Pengumpulan data dilakukan 

dengan mencari sumber tulisan didapat dari arsip yakni SK Mendagri tahun 

1987, Keputusan Muktamar Nasioanl, Ketetapan Rapimnas, majalah dan 

bulletin Istiqomah yakni buletin resmi yang dikeluarkan oleh PII Jawa Timur, 

buku kenangan Muktamar Nasional PII di sekertariat PW PII Jawa Timur, 

Buku Profil PII Jawa Timur. Selain itu juga didukung dengan buku-buku yang 

diperoleh dari koleksi pribadi, Perpustakaan Universitas Airlangga, 

Perpustakaan Departemen Ilmu Sejarah, Perpustakaan PII Jawa Timur, 

Perpustakaan Medayu Agung mendapatkan koran-koran diantaranya: Jawa 

Pos, Tempo, Surabaya Post. 

                                                           
25Aminudin Kasdi, Memahami Sejarah (Surabaya: UNESA University Press, 2001), hlm 12. 
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2. Verifikasi yaitu proses kritik sejarah terhadap validitas data-data yang sudah 

dikumpulkan. Dalam kritik sejarah ini ada 2 proses, yaitu kritik ekstern dan 

kritik interen. Kritik ekstern ialah kritik terhadap otentiksitas data data yang 

dikumpulkan sebagai sumber, serta relevan tidaknya dengan sumber. Kritik 

intern ialah kritik atas validitas semua isi dari sumber-sumber yang sudah 

dikumpulkan. Tujuan kritik ini untuk menyeleksi data menjadi fakta. 

3. Interpretasi, merupakan proses penafsiran yang dilakukan terhadap sumber 

sumber sebelum dijadikan sebuah tulisan sejarah. Interpretasi ini penting 

karena membantu mengkaitkan data-data antar sumber dan juga membantu 

merekonstruksikan peristiwa sejarah. Pada tahap ini peneliti mencari 

hubungan antara berbagai fakta yang telah ditemukan kemudian 

menganalisisnya sehingga pada tahap selanjutnya akan dapat dicapai data 

sejarah yang koheren. Penulis menggunakan pendekatan dengan konsep 

pendekatan sejarah sosial. 

4. Historiogrfi, yaitu tahap akhir setelah melalui heuristik, verifikasi, dan 

interpretasi. Historiografi ini merupakan penulisan sejarah berdasarkan 

penelitian dan analisis atas sumber- sumber yang sudah didapat. Tahap ini 

rangkaian fakta yang ditafsirkan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau 

cerita sejarah dalam bentuk tulisan yang berjudul Peranan Pelajar Islam 

Indonesia (PII) Jawa Timur Terhadap Kebijakan Penerapan Asas Tunggal 

Tahun 1980-1987. 
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H. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan sistem penulisan 

dengan empat bab utama, yang setiap babnya disusun secara sistematis sebagai 

berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas delapan bagian yang 

meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat, Ruang Lingkup, 

Tinjauan Pustaka, Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II membahas tentang factor-faktor pendorong lahirnya PII, kondisi 

perpolitikan Pelajar Islam Indonesia (PII), dan sejarah pendirian Pelajar Islam 

Indonesia di Jawa Timur. 

Bab III membahas dan fokus tentang latar belakang aktivitas PII Jawa Timur. 

Hal ini mencakup kegiatan yang dilakukan PII Jawa Timur melalui tahun 1980 

sebagai tuan rumah Muktamar Nasional XV di Surabaya sebagai kegiatan terakhir PII 

dilakukan secara terbuka sebelum dibekukannya organisasi PII, berisi berbagai 

aktivitas PD PII di Jawa Timur, antara lain pembentukan Komisariat baru di 

Surabaya, kegiatan Training Center dibeberapa daerah, pergantian pengurus, dan 

aktivitas dan kegiatan keilmuan. Peranan PII Jawa Timur dalam politik di tahun 

1980-1987, melalui sikap Pelajar Islam Indonesia terhadap kebijakan asas tunggal 

yang diterapkan oleh Orde Baru, respon Pelajar Islam Indonesia Jawa Timur terhadap 

kebijakan asas tunggal yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru. 

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan. 
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