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Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan
tonggak sejarah Republik Indonesia. Pernyataan kemerdekaan Indonesia
tersebut mencerminkan kuatnya keinginan bangsa Indonesia untuk mengatur
negara sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Dalam perkembangannya
kemerdekaan Indonesia mendapat tantangan dari berbagai pihak, antara lain
dari bangsa Belanda yang ingin menjajah kembali.  Tantangan lain adalah
keinginan kelompok tertentu untuk mengganti Pancasila dengan idiologi dan
dasar negara yang lain, diantaranya adalah Kartosoewirjo dengan
pembentukan Negara Islam Indonesia.

P -usaha apakah
yang dilakukan oleh Sukarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam mendirikan
Negara Islam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha-
usaha yang dilakukan  Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam mendirikan
Negara Islam Indonesia.

Penelitian ini mengguanakan metode penelitian historis atau metode sejarah,
yaitu sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis dimaksudkan untuk
memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan bagi
sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada
hasil-hasilnya, melalui langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal dengan fokus penelitian pada
usaha-usaha Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mendirikan Negara Islam
Indonesia. Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan teknik
kepustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian
ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan melalui tahapan reduksi,
penyajian data, dan verifiksi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Kartosoewirjo dalam mendirikan
Negara Islam Indonesia, secara ide dan pemikiran pada dasarnya merupakan
perwujudan cita-cita organisasi politik Partai Sarekat Islam Indonesia,
khususnya pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto tentang Islam sebagai dasar
negara. Usaha secara konstitusional dalam mendirikan Negara Islam Indonesia



dilakukan Kartosoewirjo dengan meminta ijin kepada pemerintah pusat di
Yogyakarta, meskipun ditolak.  Usaha pendirian Negara Islam Indonesia
secara legal juga ditunjukkan Kartosoewirjo dengan menolak tuntutan anggota
Masyumi di Jawa Barat untuk melakukan perebuan kekuasaan. Usaha terakhir
untuk mempertahankan Negara Islam Indonesia yang sudah diproklamirkan
adalah melalui jalan konfrontasi dengan pemerintah Republik Indonesia.
Berdirinya Negara Islam Indonesia dengan pemberontakan DI/TII-nya
mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas pribadi maupun fasilitas umum
dan merugikan negara.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa usaha SM.
Kartosoewirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia, dilakukan melalui
pencetusan ide tentang Islam sebagai dasar negara dan diwujudkan dengan
mendirikan Negara Islam Indonesia.  Untuk mempertahankan Negara Islam
Indonesia dilakukan melalui konfrontasi yang akhirnya menemui kegagalan.


