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ABSTRAK 

Selia Fauziah : Peranan Prawoto Mangkusasmito dalam Partai Masyumi (1945-

1970). 

 Penelitian ini dilator belakangi karena sosok Prawoto Mangkusasmito adalah 

pemimpin umat yang mengedepankan nurani dan memiliki kepekaan sosial, patriot 

sejati yang berjuang keras menegakan supermasi hukum dan konstitusi untuk melawan 

hegemoni kekuasaan dalam berbangsa dan bernegara. 

 Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai 

berkut: pertama, bagaimana riwayat hidup Prawoto Mangkusasmito? Kedua, 

bagaimana peranan Prawoto Mangkusasmito dalam Partai Masyumi 1945-1970. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biografi Prawoto Mangkusasmito 

dan peranan Prawoto Mangkusasmito dalam Partai Masyumi 1945-1970. 

 Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian di 

masalampau berdasarkan jejak – jejak yang ditinggalkan. Metode penelitian ini 

dilakuka nmelalui empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: pertama, Prawoto Mangkusasmito 

dilahirkan di Tirto, Grabag, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 4 Januari 1910 sebagai 

putra pertama daripasangan suami istri Supardjo Mangkusasmito dan Suendah. 

Prawoto Mangkusasmito adalah sosok yang dibesarkan di lingkunganMuhammadiyah. 

Ia berasal dari keluarga sederhana. Bahkan sejak kecil, Prawoto Mangkusasmito sudah 

hidup mandiri, mencari uang dan membiayai sekolahnya sendiri. Ayahanda Prawoto 

Mangkusasmito adalah seorangLurah. Prawoto Mangkusasmito bersekolah di 

HIS(HolandsInlandsce School), kemudian dilanjutkan sekolahnya menengah pertama 

di MULO(Meer Uitgebreid Lager Onderwij) kemudian melanjutkan kembali di AMS 

(Algemene Middelbare School) sampai ke RHS (RechHoge School) atau sekolah tinggi 

hukum di Batavia walau tidak sampai tamat. Kedua, Prawoto Mangkusasmito duduk 

dalam Pimpinan Pusat Partai Masyumi semenjak partai ini didirikan, Prawoto 

Mangkusasmito menjabat sebagai Pengurus Besar pada tahun 1945. Prawoto 

Mangkusasmito adalah tokoh politik berhaluan keras, dalam riwayat kehidupannya, 

Prawoto Mangkusasmito tidak dapat dipisahkan dari Partai Masyumi. Dalam susunan 

Pimpinan Pusat Masyumi 1951 yang dipimpin Moh. Natsir sebagai Ketua, Prawoto di 

beri amanah sebaga WakilKetua I. Dalam susunan Pimpinan Pusat Masyumi 1954 hasil 

Muktamar VII di Surabaya, Prawoto diberi amanah menjadi Sekertaris Umum.. Dalam 

susunan Pimpinan Pusat Masyumi 1956, hasil Muktamar VIII di Bandung, Prawoto 

duduk sebagai Wakil Ketua II. Dalam Muktamar IX, 1959, di Yogyakarta, Prawoto 

terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Masyumi. 

 


