


ABSTRAK 

 

 Persatuan Umat Islam (PUI) adalah organisasi yang berdiri pada tahun 1952 di Bogor, 
yang mana organisasi ini  berasal dari peleburan Perserikatan Oemat Islam (POI) yang 
didirikan leh KH. abdul Halim di Majalengka dan Al Ittihadiyatul Islamiyah Indonesia (AII) 
yang didirikan oleh KH. Ahmad Sanusi. Beberapa hal yang mendasari adanya peleburan 
organisasi ini adalah keprihatinan sebagai anggota kedua organisasi tersebut dengan apa yang 
terjadi waktu itu yaitu adanya perpecahan organisasi Islam di Indonesia waktu itu, seperti 
pisahnya beberapa unsur Masyumi. Karena lahirnya Organisasi Persatuan Umat Islam (PUI)  
pada saat dimana situasi dan kondisi organisasi sosial di Indonesia cenderung dan sedang 
berpecah belah sehingga PUI disebut sebagai anak Zaman.  Persatuan Umat Islam (PUI)  
lahir dari dua organisasi yang mematri persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya dalam 
kalangan intern umat Islam, hal ini dapat di lihat dari tujuan pertama dari PUI  yaitu 
mencapai Islam Raya serta kebahagiaan ummat Islam di dunia dan akherat. 

 Metode yang digunakan penulis adalah metode historis yaitu prosedur pemecahan 
masalah dengan menggunakan data masa lalu, peninggalan atau dokumen. Dalam metode 
historis ini ada 4 langkah yaitu : 1) Heuristik : pengumpulan data sejarah yang bersangkutan 
dengan kajian yang di teliti. 2). Kritik : melakukan penelitian tentang keaslihan sumber 
melalui kritik Ekstern dan Intern. 3). Interprestasi : penefsiran data atau analisis data . 4). 
Historiografi : penulisan hasil penelitian dengan mengorganisasikan materi. 

 Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa : 1). Kelahiran organisasi 
Persatuan Umat Islam (PUI) ini tidak lepas dari situasi pada masa itu, di mana masa dalam 
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. 2). Setelah organisasi Persatuan Umat 
Islam (PUI) vakum, maka pada tahun 1989 merupakan tahun kebangkitan. 3). Aktivitas 
organisasi Persatuan Umat Islam (PUI) mencakup 3 bidang yaitu bidang pendidikan, dakwah, 
dan ekonomi. 
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