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ABSTRAK 

 

Respon Pondok Pesantren Suryalaya terhadap Gerakan DI/TII Peristiwa 

Godebag (1952-1953) 

 

Penelitian ini berjudul Respon Pondok Pesantren Suryalaya terhadap 

Gerakan DI/TII Peristiwa Godebag (1952-1953), yang berusaha menjelaskan dan 

merekontruksi benang merah pemikiran Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, pada 

kurun pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan yang berkeinginan untuk 

mendirikan dan menjalankan prinsip yang tertolak belakang dengan pemerintahan 

negara Indonesia. fokus utama dari kajian ini terletak dari pemikiran Sekarmadji 

Maridjan Kartosuwiryo dan aksi-aksinya yang melahirkan Komite Pembela 

Kebenaran Partai Syarikat Islam Indonesia  (KPK PSII), Insitut Suffah dan 

Konferensi Cisayong 1948, yang merupakan awal mula melahirkan Negara Islam 

Indonesia. Sejauh mana signifikan peristiwa tersebut dalam pengertian agama, 

ideology, politik, maupun budaya. 

Menurut Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo negara Republik Indonesia 

merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Islam, namun tidak menganut 

paham yang berdasarkan Islam. Khususnya kaum nasionalis sekuler lebih memilih 

Ideologi Pancasila. Yang sampai saat ini eksistensi Islam masih dipertanyakan 

bahkan terkesan ditinggalkan oleh rakyat Indonesia baik dalam praktik, 

membangun dalam etika politik. Melihat dari kondisi yang tidak sesuai dengan 

norma dan aturan dalam islam, maka Darul Islam atau Negara Islam Indonesia 

(NII) mencoba untuk meluruskan berbagai aspek yang dihadapi selama itu.  

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memahami aksi S.M 

Kartosuwiryo dalam mengembangkan DI/TII sekitar Jawa Barat dan bagaimana 

untuk memahami respon Pesantren Suryalaya terhadap pergerakan DI/TII. Ruang 

lingkup penelitian meliputi wilayah Jawa Barat khususnya di daerah Priangan 

Timur, dan pada kurun pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan dari tahun 

1940 sampai dengan 1962.  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalisme, untuk 

membedakan penelitian yang pernah dilakukan selama ini menggunakan 

pendekatan politik. Sumber penelitian yang digunakan baik dari sumber primer 

maupun sekunder dan dimungkinkan dengan menggunakan mertode wawancara 

(oral history) dan ditunjang dari aspek-aspek untuk melengkapi dalam 

penyempurnaan dalam pembuatan tulisan ini. 

Pondok Pesantren Suryalaya merupakan salah satu pesantren yang 

merupakan target Darul Islam untuk dijadikan sebagai basis dalam perjuangan 

Islam, hanya saja karena kekuatan dan i’tikad dari penghuni atau penduduk 

pesantren Suryalaya dalam mempertahankan daerah dan tempat yang dijadikan 

pelindungan masyarakat dari daerah yang dekat dengan pesantren Suryalaya. 

Dengan keberanian dan kegigihannya, sehingga pemimpin pondok Pesantren 

Suryalaya K.H. Shahibul Wafa Tajul Arifin mendapat penghargaan dari TNI 

dalam upaya membpertahankan pesantren Suryalaya dari gerakan Darul Islam.  
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MOTTO 

PRESTASI tidak dapat diraih tanpa adanya SEMANGAT yang tertanam dalam 

jiwa yang selalu menghadirkan sang Illahi. 

Allah SWT menentukan pada kita suatu Taqdir, akan tetapi Allah SWT 

memberikan pada kita, bagaimana cara kita dalam mengatur Nasib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk: 

 Orang tuaku yang selalu memberikan pendidikan yang terbaik dalam 

menghadapi kehidupan ini. 

 Serta Kakak-kakakku dan adikku yang selalu menjadi penopang dalam 

perjalananku. 

 Sosok ma’mum istri shalehah yang akan menjadi pendamping dalam 

berkeluarga. 

Terimakasih atas semuanya. 
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