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Skripsi ini merupakan suatu studi historis mengenai masalah hubungan sipil-
militer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa-masa awal setelah 
kemerdekaan 1945. Kurang berpengalamannya politisi sipil maupun TNI dalam 
menjalankan pemerintahan yang demokratis menyebabkan terjadi konflik terbuka dalam 
upaya mencari titik keseimbangan tersebut. IPRI sebagai organisasi yang mewadahi 
perwira (golongan dalam TNI) hadir pada masa sulit ini. Perwira merupakan golongan 
pemegang komando dalam TNI dan penentu garis besar kebijakan TNI. Untuk 
menjelaskan mengenai IPRI, beberapa masalah yang ingin diungkap adalah 
perkembangan internal IPRI dan peran politik IPRI. Skripsi ini menggunakan konsep-
konsep dalam ilmu politik sebagai pendekatan untuk menjawab permasalahan-
permasalahan tersebut. 

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran sejarah yang otentik dan dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka digunakan metode penelitian sejarah kritis. 
Metode ini meliputi tahap pengumpulan data (heuristik), krtitik sumber, penafsiran atau 
analisis fakta (intepretasi dan sintesis), dan tahap akhir adalah penulisan sejarah. Karena 
dalam penelitian ini ditemukan sintesis pada tahap penafsiran maka digunakan konsep 
perwira dari Samuel. P. Hutington dan analisis mengenai pretorian dari Eric A. 
Nodlinger. 

Berdasarkan penelitian dari berbagai sumber, maka pembahasan skripsi ini dibagi 
menjadi dua bagian. Pada bagian pertama menguraikan bagaimana perkembangan 
internal organisasi IPRI. Pada bagian ini dijelaskan mengenai keanggotaan, pendanaan, 
dan susunan kepengurusan IPRI. Bagian kedua, membahas mengenai peran eksternal 
IPRI, yaitu peran IPRI pada pengembangan organisasi TNI-AD dan peran IPRI dalam 
politik dalam negeri Indonesia tahun 1949-1959. IPRI terlibat dalam banyak peristiwa 
politik pada periode tersebut, di antaranya Peristiwa “17 Oktober 1952”, Peristiwa “27 
Juni 1955”, Pemilu 1955, Kudeta Lubis, dan Konsepsi Jalan Tengah TNI-AD. Pada 
dasarnya, IPRI sepakat dengan Pimpinan TNI-AD mengenai perluasan peran TNI-AD ke 



arah peran politik, tetapi pada tahun-tahun awal berdirinya terjadi ketidaksepahaman 
mengenai cara memperjuangkan peran politik tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan 
IPRI dan pimpinan TNI-AD berada pada posisi yang bertentangan. Setelah terjadi 
kesepaham antara IPRI dan pimpinan TNI-AD maka tujuan untuk memperluas peran 
TNI-AD dalam politik dapat dicapai. 
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