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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hampir semua buku pelajaran sejarah baik di tingkat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA), 

menyebutkan bahwa Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen merupakan 

bagian dari pemberontakan DI/TII Jawa Barat. Angkatan Umat Islam (AUI) 

Kebumen dinyatakan sebagai pemberontakan laskar Islam yang melakukan 

pemberontakan di Jawa Tengah dan merupakan bagian dari DI/TII Jateng di 

bawah kepemimpinan Amir Fatah. Angkatan Umat Islam (AUI) adalah suatu 

badan kelaskaran yang dasar utama perjuangannya berasas Islam. Sebagai 

gerakan kelaskaran, sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan organisasi ini 

dalam menghadapi militer Belanda antara tahun 1945-1950 di Kebumen.
1
 

Kiai Mahfud sebagai pemimpin AUI memiliki otoritas yang tinggi dalam 

tubuh AUI. Segala apa yang diinginkan dan diucapkan Kiai Mahfud 

merupakan undang-undang di kalangan AUI. Kiai Mahfud yang lebih dikenal 

sebagai Kiai Somalangu mampu menentukan peribadatan di kalangan AUI. 

Perlawanan Angkatan Umat Islam (AUI) merupakan perlawanan atau 

penentangan kepada kekuasaan Pemerintah. Pemberontakan AUI ditujukan 

kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai realisasi hasil-

hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Republik Indonesia setelah 

                                                             
1
 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, Bandung: 

Mizan, 1991, hlm. 103. 
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terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 15 Agustus 

1950.  

 Gerakan Angkatan Umat Islam (AUI) tidak akan menarik perhatian 

kalau pada akhirnya, yaitu 1 Agustus 1950, tidak tercatat sebagai 

pemberontakan. Jika dibandingkan dengan semua pemberontak di Indonesia 

pada tahun-tahun itu, AUI mempunyai tempat tersendiri. Didasarkan pada 

klasifikasi Sewaka,
2
 ada empat macam kelompok di Jawa Barat, yaitu 

kelompok yang mempunyai ideologi, kelompok yang tidak puas terhadap 

pemerintah RI, kelompok perampok, dan kelompok reaksioner buatan 

Belanda. AUI tidak termasuk salah satu di antaranya. Pemberontakan AUI 

kurang mendapat perhatian para pemimpin nasional dan pers karena perhatian 

lebih ditujukan kepada pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) dalam 

skala nasional, penumpasan DI/TII di Jawa Barat, serta penumpasan 

pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. 

Angkatan Umat Islam (AUI) sebagai Badan Perjuangan lahir pada 11 

September 1945.
3
 Tujuan pertama didirikannya AUI adalah untuk 

mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan negara Indonesia yang telah 

diproklamasikan, menurut jalan yang diperintahkan Allah dan ditunjukkan 

Rasul. Tujuan kedua adalah menyempurnakan jalannya ajaran agama Islam, 

                                                             
2
 Sewaka, Tjorat-Tjoret dari Djaman Ke Djaman, Bandung: Visser, 1955, 

hlm. 219. 

3
 Departemen Penerangan, Republik Indonesia: Propinsi Jawa Tengah, 

Jakarta: Disjarah TNI AD, 1972, hlm. 63. 
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tidak ada paksaan dalam menganut dan memeluk Islam.
4
 Para pemimpin AUI 

adalah tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Kiai Mahfud, Moh. 

Sjafei, Saebani, dan Affandi. AUI memiliki cabang di Purworejo, Banyumas, 

Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, dan Magelang. Para ketua ranting AUI 

adalah kiai-kiai desa dan anggotangnya sebagian besar terdiri atas para santri. 

Berkat pengaruh dan daya tarik pinsip-prinsip Islam Kiai Mahfud 

berangsur-angsur pasukan AUI menjadi sangat besar. Dalam melaksanakan 

ideologi dan cita-citanya, Kiai Mahfud dibantu H. Nursidik yang menjabat 

sebagai panglima AUI dan Kiai Taifur sebagai tangan kanannya. Karena 

begitu besarnya pengaruh Kiai Mahfud terhadap pengikut-pengikutnya timbul 

fanatisme
5
 dan bapakisme

6
 di daerah Kebumen. 

Terdapat dua kelompok rural elite di desa-desa di Kebumen, yaitu elit 

birokrasi (lurah) dan elit agama (kiai). Keduanya sama-sama mempunyai 

otoritas. Lurah dengan otoritas tradisional yang kemudian menjadi rasional 

dan kiai dengan otoritas kharismatik. Keduanya, sebagai elit penguasa dan 

elit agama mempunyai peranan yang cukup menonjol bagi suatu perubahan 

                                                             
4
 Dinas Sejarah Militer TNI, Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. 

Kartosuwiryo di Jawa Barat, Bandung: Dinas Sejarah TNI AD, 1985, hlm. 161. 

5
 Fanatisme adalah suatu keyakinan atau suatu pandangan tentang sesuatu, 

orientasi dan sentimen yang mempengaruhi seseorang dalam berbuat sesuatu, 

dalam berfikir dan memutuskan, dalam mempersepsi dan memahami sesuatu 

dengan cara yang berlebihan dan tidak memiliki sandaran teori atau pijakan 

kenyataan. A. Supratiknya, Psikologi Kepribadian: Teori Teori Psikodinamik, 

Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 38. 

6
 Bapakisme adalah praktik hubungan pemimpin dan bawahan yang 

meniru pola hubungan bapak dan anak, kebiasaan mengagung-agungkan 

pemimpin (atasan). Hendri Supriyatmono, Dwifungsi ABRI Dan Kontribusi Ke 

Arah Reformasi Politik, Surakarta: Pustaka Nusatama, 1994, hlm. 52.  

http://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hendri+Supriyatmono%22
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sosial. Lurah dijamin oleh tradisi dan hukum, kiai oleh kekeramatan 

perseorangan. Lurah adalah pewaris little tradition, sementara kiai adalah 

pewaris dari great tradition, yang pertama tradisi Jawa dan yang kedua tradisi 

Islam. Selama ekuilibrium sosial di desa terjaga, rivalry
7
 antara elit birokrasi 

dan elit agama tidak akan berkembang menjadi konflik. Hanya saja, revolusi 

ternyata telah menyentuh desa, maka terjadilah titik balik antara elit agama 

dan elit birokrasi. Dalam situasi politik yang tidak menentu, banyak warga 

masyarakat justru berlindung pada informal leader yaitu para kiai-kiai di desa. 

Persiapan-persiapan perang menimbulkan kecemasan penduduk yang 

menyebabkan penduduk mencari natural leader
8
 di tengah-tengah kekacauan 

tersebut. Dalam perspektif komunalisme itulah gerakan AUI lebih mudah 

dipahami sebagai suatu gerakan sosial, membangun kekuatan dirinya atas 

kesetiaan komunal. 

AUI lahir sebagai wahana koordinasi ulama dan masyarakat dalam 

melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kehadiran para ulama itulah yang 

menjadikan AUI amat diterima masyarakat desa. Sementara kedudukan legal 

                                                             
7
 Rivalry mempunyai dua bentuk, yaitu emulation (pertandingan) dan 

competition (persaingan). Emulation karena keduanya mempunyai hasrat untuk 

menyamai dan mengalahkan yang lainnya, dan juga competition karena mereka 

saling memperebutkan power (kekuasaan) di desa. Lurah cenderung mendapatkan 

dukungan dari abangan dan juga dari birokrasi karena keanggotaannya dalam 

suatu formal group, kiai di lain pihak mendapat dukungan dari santri dalam suatu 

informal group. Kuntowijoyo, op.cit., hlm. 114. 

8
 Natural leader pada saat-saat kekacauan fisik, psikis, ekonomis, etis, 

religius, atau politis, bukanlah pejabat-pejabat, tapi orang yang mempunyai 

kesanggupan badan dan batin, kekuatan yang dipercaya sebagai gaib yang tak 

dimiliki setiap orang. Ibid. 
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lurah sebagai kepala desa dan formal group semakin terancam. Dengan 

adanya dua group yang saling bersaing dan bertanding itu, mekanisme 

pemerintahan desa menjadi beku. Pada 1946, di tingkat desa dibentuk DPD 

(Dewan Perwakilan Desa) yang kemudian diubah menjadi Badan Perwakilan 

Desa (BPD) dengan cara pemilihan yang bertugas membantu lurah. BPD 

inilah sebagai pengganti KNI di tingkat desa dan merupakan salah satu badan 

pemerintahan desa yang berkuasa disamping lurah. Selain itu berdiri Per-

satuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) pada 26 Agustus 1946. Pembentukan 

BPD di Kebumen tidak berjalan dengan lancar. Keputusan-keputusan yang 

diambilnya tidak dapat diterima rakyat secara baik, bahkan ada 

kecenderungan rakyat menolaknya. Hal ini disebabkan oleh situasi 

masyarakat desa yang kacau dan mencekam. Angkatan Umat Islam (AUI) 

rupanya masih lebih berpengaruh di kalangan warga desa daripada BPD. 

Meskipun demikian, dalam pandangan Angkatan Perang dan 

Pemerintah, lurah masih tetap dianggap sebagai satu-satunya pemimpin di 

tengah rakyat.
9
 Sinyalemen ini tidak sesuai dengan kenyataan sosial di desa.  

Pada kondisi demikian dapat dimengerti mengapa kehadiran AUI mendapat 

respon yang sangat positif dari masyarakat desa. Ketidakpercayaan 

masyarakat desa kepada village bureaucracy ditunjukkan oleh penyerbuan 

pemuda-pemuda AUI dari Kutawinangun dan Kedungwot terhadap lurah 

Gondanglegi (Kecamatan Ambal) pada pertengahan Juni 1948. Permasalahan 

                                                             
9
 A.H. Nasution, Pokok-pokok Gerilya: dan Pertahanan Republik 

Indonesia di Masa yang Lalu dan yang akan Datang. Bandung: Angkasa, 1984, 

hlm. 118.  
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ini dapat diselesaikan oleh kepolisian Kebumen dan Wedana Kutowingaun.
10

  

Inilah konflik antara santri dengan abangan. 

Angkatan Umat Islam (AUI) berjuang dan bergerak sendiri. Ketika 

Masyumi yang merupakan satu-satunya partai Islam mengajak Kiai Mahfud 

masuk menjadi anggotanya, Kiai Mahfud menolak dengan alasan AUI adalah 

kesatuan militer dan bukan organisasi politik. Dalam perjuangan untuk 

kemerdekaan, AUI bahu membahu dengan Tentara Republik Indonesia. AUI 

memperoleh peranan penting dalam melucuti pasukan Jepang di Kebumen 

pada tahun 1945.  

Salah satu tujuan yang dianut AUI pada saat pembentukannya adalah 

terciptanya suatu negara Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Namun 

hal itu tidak terjadi pertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia. 

Sesudah Konferensi Meja Bundar timbul pertentangan antara AUI dengan RI 

karena syarat-syarat yang disepakati dalam KMB ditolak AUI. 

Ketidakpatuhan pihak AUI terhadap perintah dan peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan oleh alat-alat negara menimbulkan ketegangan-ketegangan antara 

pihak AUI dengan RI.
11

 Ketidaksediaan AUI menerima keputusan politik 

pemerintah pusat berupa penggabungan laskar-laskar AUI ke dalam APPRIS 

(Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) sebagai realisasi hasil-hasil 

KMB menimbulkan pertentangan. Usaha perdamaian dan ultimatum 

                                                             
10

 Panitia Peringatan 17 Agustus 1953, Satu Windu Kebumen Berdjuang, 

Kebumen: Bagian Penerangan Kabupaten Kebumen, 1953, hlm. 11. 

11
 Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Diponegoro, Sejarah Rumpun 

Diponegoro dan Pengabdiannya, Semarang: Borobudur Megah, 1977, hlm. 471. 
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Pemerintah tidak dihiraukan AUI sehingga terjadi pertempuran antara AUI 

dengan Tentara Republik pada tanggal 30 Juli 1950.
12

  

Perubahan yang terjadi dalam sejarah tidak berlangsung secara tiba-

tiba, melainkan terhimpun secara perlahan-lahan.
13

 Pemberontakan AUI yang 

berpusat di Kebumen pada tahun 1950 memiliki kausalitas dan akibat. Setiap 

organisasi pasti dihadapkan pada tantangan, baik yang berasal dari dalam 

maupun luar. AUI sebagai organisasi sosial kelaskaran memiliki kekuatan 

tempur. AUI memiliki seperangkat aturan untuk mendapatkan simpati dari 

para pendukungnya. Latar belakang pemberontakan adalah adalah bagian 

yang penting, baik secara struktural maupun kultural, yang menjadi penyebab 

perlawanan AUI terjadi.  

Penulisan skripsi ini adalah usaha untuk meninjau struktur dan fungsi 

sosialnya untuk melihat sampai seberapa jauh corak organisasi sosial 

Angkatan Umat Islam (AUI) telah menempatkan pergerakan itu dalam posisi 

sebagai pemberontak. Pemberontakan AUI terhadap pemerintah RIS 

merupakan kausalitas dari sikap kontra yang ditunjukkan kepada sikap 

pemerintah dalam menangani berbagai masalah kenegaraan. Kalangan AUI 

menilai bahwa pemerintah kurang menghargai jasa-jasa AUI selama revolusi 

fisik melawan Belanda. Selain itu, sikap kompromi dengan pemerintah 

Belanda lewat perjanjian KMB menjadikan perjuangan menegakkan 

                                                             
12

 Cornelis van Dijk. Darul Islam, Sebuah Pemberontakan, Jakarta: Grafiti 

Pers. 1983, hlm. 137. 

13
 M. Siddiqi, Konsep Quran Tentang Sejarah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1986, hlm. 13. 
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kemerdekaan menjadi sia-sia. Berbagai persoalan antara AUI dengan 

pemerintah membuat AUI menolak ketika diminta menggabungkan diri ke 

dalam APRIS dan melakukan pemberontakan. 

Kedewasaan suatu bangsa antara lain ditentukan oleh kemampuan 

bangsa itu memahami dirinya secara kritis dan keberaniannya mencari hal-hal 

yang bermakna dari masa lampaunya.
14

 Kaitannya dengan itu ialah bahwa 

tulisan ini memberanikan diri untuk mengungkap suatu gerakan sosial di 

tingkat lokal yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Umat Islam 

(AUI) di Kebumen pada tahun 1950. Mengapa mereka dikatakan bagian dari 

pemberontakan DI/TII Jawa Barat merupakan fokus permasalahan tulisan ini.  

Tujuan dari tulisan ini untuk menganalisis mengapa AUI yang pada 

mulanya sangat potensial bagi perjuangan akhirnya terlibat dalam 

pemberontakan terhadap pemerintah RI. Kasus AUI adalah suatu problem 

sosial suatu perjalanan yang unik dalam riwayat sebuah organisasi sosial. Jika 

ditelaah lebih lanjut tentang gerakan AUI, badan kelaskaran itu sama sekali 

tidak memproklamirkan dirinya sebagai bagian dari DI/TII Jawa Barat 

walaupun pada akhir pemberontakan dapat diketahui bahwa AUI memiliki 

hubungan dengan DI/TII Jawa Tengah yang dipimpin Amir Fatah. 

  

                                                             
14

 Barbara Sillar Harvey, Permesta, Pemberontakan Setengah Hati, 

Jakarta: Grafiti, 1984, hlm. xiii. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas adalah sebgai berikut: 

1. Bagaimanakah keadaan masyarakat di daerah Kebumen sekitar Proklamasi 

Kemerdekaan? 

2. Bagaimana latar belakang dan arah gerakan Angkatan Umat Islam (AUI) 

di Kebumen? 

3. Bagaimana konflik antara Angkatan Umat Islam (AUI) dengan pemerintah  

pusat? 

4. Bagaimana hubungan Angkatan Umat Islam (AUI) dengan DI/TII Jawa 

Barat? 

5. Bagaimana penjelasan tentang berbagai kontroversi mengenai Angkatan 

Umat Islam (AUI) bagian dari DI/TII Jawa Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Karya ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk penulis maupun 

pembaca. Sebelumnya penulis akan mencoba memaparkan tujuan mengapa 

karya ini dibuat. Sedikitnya dua jenis tujuan penulisan dari karya ini, yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

a. Melatih daya pikir logis, analitis, dan obyektif dalam mengkaji  suatu 

peristiwa sehingga dapat memahami nilai-nilai yang terkandung 

dalam sebuah peristiwa. 
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b. Mampu menerapkan metodologi penelitian sejarah dan historigrafi 

yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah, sehingga diharapkan 

mencapai penelitian yang berkualitas. 

c. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin intelektual terutama 

dalam profesi bidang sejarah. 

d. Menambah khasanah karya ilmiah sejarah yang berguna di masa yang 

akan datang. 

e. Menambah karya sejarah lokal khususnya tentang sejarah daerah 

Kebumen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan masyarakat di 

daerah Kebumen sekitar Proklamasi Kemerdekaan. 

b. Mengkaji dan memaparakan mengenai latar belakang berdirinya 

Angkatan Umat Islam. 

c. Mengkaji dan mendalami struktur sosial dan atribut budaya terkait 

peristiwa pemberontakan Angkatan Umat Islam. 

d. Memberikan penjelasan tentang konfik antara Angkatan Umat Islam 

dengan pemerintah. 

e. Mengetahui penyebab kenapa Angkatan Umat Islam (AUI) dikatakan 

sebagai bagian dari DI/TII Jawa Barat. 

f. Mengetahui alasan kenapa Angkatan Umat Islam (AUI) dikatakan 

bukan bagian dari DI/TII Jawa Barat. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pembaca 

a. Memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana 

pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. 

a. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Kontroversi 

Angkatan Umat Islam (AUI) Kebumen bagian dari DI/TII Jawa Barat 

(1945-1950). 

b. Penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi penulis 

untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan kemampuan 

penulis dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah, serta 

menyajikannya dalam suatu karya ilmiah yang objektif. 

2. Bagi Pembaca 

b. Setelah membaca skripsi ini diharapkan pembaca dapat memperoleh 

gambaran objektif tentang Kontroversi Angkatan Umat Islam (AUI) 

Kebumen Bagian dari DI/TII Jawa Barat (1945-1950). 

c. Menumbuhkan niat untuk mempelajari lebih dalam lagi nilai-nilai 

kesejarahan baik peristiwa maupun yang lain. 

d. Pembaca diharapkan dapat memberikan penilaian kritis dan analitis 

terhadap tulisan ini. 

c. Diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian sejarah lokal  

serta sumbangan kepada sejarah nasional. 

 

 



12 

 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian atau penulisan  sebuah karya ilmiah diperlukan adanya 

kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau 

literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan. Penelitian bisa 

hanya menggunakan kajian pustaka atau kajian teori atau menggunakan 

kedua-duanya.
15

 Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh data-

data atau informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai masalah yang 

dikaji. Melalui kajian pustaka inilah penulis mendapatkan pustaka-pustaka 

atau literatur yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Kajian pustaka 

merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. 

Skripsi ini menekankan pada pembahasan mengenai Kontroversi 

Angkatan Umat Islam (AUI) Kebumen Bagian dari DI/TII Jawa Barat (1945-

1950). Pada 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin formal dan 

informal di daerah Kebumen mengajak masyarakat umum untuk 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Angkatan Umat Islam (AUI) yang 

dipimpin Kiai Mahfud merupakan badan kelaskaran yang berpaham Islam 

yang kebanyakan anggotanya berasal dari daerah Kebumen dan sekitarnya. 

Tujuannya adalah untuk mempertahankan Republik Indonesia yang baru 

diproklamasikan dengan cara yang diperintahkan Allah dan ditunjukkan 

                                                             
15

A. Daliman, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi, Yogyakarta: 

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2006, hlm. 

3. 
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Rasul. Tujuan lain AUI adalah untuk mengkosolidasikan kesetiaan 

masyarakat Islam kepada Islam. 

Pemberontakan AUI terjadi karena pihak AUI menilai bahwa 

pemerintahan tidak menghargai jasa-jasa AUI dalam perang kemerdekaan. Di 

sisi lain, AUI menilai sikap kompromi pemerintah dengan Belanda dalam 

KMB berarti telah mengkhianati perjuangan nasional. Pemberontakan AUI 

bermotif ideologi, sosial, dan kultural. Pemberontakan AUI mengingatkan 

segenap pemimpin nasional dan daerah, baik sipil maupun militer, bahwa 

keputusan yang diambil tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat 

di daerah. Karena itu, perlu kedewasaan berpikir, bertindak di berbagai 

bidang kehidupan, serta wawasan yang luas untuk menyelesaikan dan 

mengambil keputusan dalam masalah-masalah nasional. 

Hampir semua materi dalam buku pelajaran sejarah baik di tingkat 

SMP maupun SMA, menyebutkan bahwa Angkatan Umat Islam (AUI) di 

Kebumen merupakan bagian dari pemberontakan DI/TII Jawa Barat. 

Angkatan Umat Islam (AUI) Kebumen dinyatakan sebagai pemberontakan 

laskar Islam yang melakukan pemberontakan di Jawa Tengah dan merupakan 

bagian dari DI/TII Jateng di bawah kepemimpinan Amir Fatah. 

Kuntowijoyo
16

 dalam bukunya yang berjudul Paradigma Islam 

Interpretasi Untuk Aksi terbitan tahun 1991 menjelaskan bahwa kasus AUI 

adalah suatu problem sosial. AUI bukan semata-mata suatu badan kelaskaran, 

                                                             
16

 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi. Bandung: 

Mizan, 1991. 

http://kelasykar.an/
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tetapi suatu pergerakan sosial, lebih tepatnya suatu pergerakan sosial yang 

abortif, karena gagal mencapai sasaran pergerakannya.. Di desa terdapat dua 

kelompok rural elite, yaitu elit birokrasi dan elit agama, atau lurah dan kiai. 

Keduanya sama-sama mempunyai otoritas. Lurah dengan otoritas tradisional 

yang kemudian menjadi rasional, dan kiai dengan otoritas karismatik. Lurah 

dijamin oleh tradisi dan hukum, kiai oleh kekeramatan perseorangan. 

Perubahan yang cepat dalam revolusi, dan juga kekacauan perang, telah 

membawa disorganisasi pribadi dan sosial di masyarakat Kebumen dan di 

organisasi AUI pada khususnya. Dalam menyelesaikan problem sosial, yang 

sebagian anggota masyarakatnya memisahkan diri, sebaiknya diadakan 

sosialisasi untuk menyelesaikan problem-problem sosial itu. 

Sementara di buku Cornelis van Dijk
17

 yang berjudul Darul Islam, 

Sebuah Pemberontakan terbitan 1995 menjelaskan bahwa pemberontakan 

Darul Islam di Jawa Tengah berasal dari tiga kelompok yang berbeda-beda. 

Salah satu kelompok berasal dari pantai utara, di kabupaten-kabupaten 

sebelah timur perbatasan Jawa Barat, terutama Brebes dan Tegal, yang 

merupakan inti Darul Islam untuk Jawa Tengah. Darul Islam ini dipimpin 

Amir Fatah. Kelompok ini mendapat ilham dan sebagian gerakannya diawasi 

oleh DI/TII Jawa Barat. Kelompok kedua adalah kelompok yang terbentuk 

dari para pembelot di Divisi Diponegoro, yaitu dari .Batalyon 426. Dan 

kelompok yang terakhir adalah kelompok yang berakar pada Angkatan Umat 
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  Cornelis van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan, Jakarta: Grafiti 

Pers, 1983. 
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Islam di Kebumen yang menentang Pemerintah Indonesia. Salah satu tujuan 

yang dianut Angkatan Umat Islam yang dipimpin Kiai Somalangu pada saat 

pembentukannya adalah terciptanya suatu negara Indonesia berdasarkan 

prinsip-prinsip Islam. Namun hal itu tidak terjadi pertentangan dengan 

pemerintah Republik Indonesia. Sesudah Konferensi Meja Bundar timbul 

pertentangan antara AUI dengan RI karena syarat-syarat yang disepakati 

dalam KMB ditolak AUI. Pembangkangan pihak AUI terhadap perintah dan 

peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh alat-alat negara menimbulkan 

ketegangan-ketegangan antara pihak AUI dengan RI. Pertentangan yang 

timbul kemudian dipebesar oleh upaya-upaya Pemerintah untuk mengekang 

pengaruh AUI di Kebumen. 

Buku berjudul Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dan 

Penumpasannya yang disusun Dinas Sejarah Militer TNI
18

 terbitan 1982 

memberikan gambaran mengenai mengapa rakyat Indonesia ikut dalam 

gerakan Darul Islam. Pertanyaan mengapa rakyat ikut Darul Islam dijelaskan 

oleh tim penyusun dengan memberikan empat alasan. Alasan pertama adalah 

kebencian berhubung bertambah kuatnya pengaruh Tentara Republik dan 

kaitannya dengan rendahnya posisi laskar-laskar bersama dengan politik 

demobilisasi yang dijalankan pemerintah. Alasan kedua adalah bertambahnya 

pengawasan Pemerintah Republik atas provinsi-provinsi segera sesudah 

kemajuan tentaranya. Alasan yang ketiga adalah mengenai norma dan nilai 
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 Dinas Sejarah Militer TNI, Pemberontakan DI/TII Di Jawa Tengah dan 

Penumpasannya, Bandung: Disjarah TNI AD, 1982. 



16 

 

yang berubah mengenai pemikiran tanah. Dan alasan yang terakhir adalah 

peranan yang dimainkan agama. 

Sulistiyono
19

 dalam tulisannya yang berjudul Pemberontakan 

Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen 1950 mengungkapkan peristiwa 

pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen menunjukkan ada 

enam faktor yang menyebabkan timbulnya pemberontakan, yakni: situasi 

ekonomi yang buruk, keagamaan, ketidakpuasan terhadap segala kebijakan 

pemerintah serta mundurnya golongan berkepala batu, adanya pemimpin 

yang kharismatis revolusioner yang mampu memberikan landasan bagi 

gerakan pemberontakan, ada organisasi yang dapat digunakan untuk 

mengerahkan dan memobilisasi sumber-sumber daya dan material, serta 

adanya pergulatan yang laten antara elite formal dengan elite non formal. 

Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) pada hakikatnya adalah 

gerakan keagamaan yang bercorak Islam. Namun, konflik-konflik yang 

terdapat pada pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) merupakan 

antagonisme laten
20

 sebagai warisan sejarah dalam bentuk pergulatan 

antarelit, elit formal dan nonformal, golongan tradisionalis dan modernis, 

serta santri dan abangan di daerah Kabupaten Kebumen. 

                                                             
19

 Singgih Tri Sulistiyono, Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di 

Kebumen 1950, Semarang: Mimbar, 2000, hlm. 63. 

20
 Antagonisme laten digolongkan dari beberapa aspek meliputi tingkat 

individual seprti kecerdasan pribadi dan faktor psikologis, tingkat kolektif seperti 

faktor-faktor rasial, pebedaan di dalam kelas sosial  dan faktor-faktor sosial 

kultural. Maurice Duverger, Sosiologi Politik, Jakarta: Rajawali Pers, 1998, hlm. 

248. 
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F. Historiografi yang Relevan 

Historiografi adalah sebuah rekonstruksi sejarah melalui proses 

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman peninggalan masa 

lampau. Kajian Pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau teori yang 

menjadi landasan pemikiran.
21

 Penyajian sebuah rekonstruksi masa lampau 

diperlukan sumber sebagai modal utama terciptanya suatu karya tulis 

sehingga penulisannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam 

penulisan sebuah karya sejarah, historiografi yang relevan merupakan hal 

yang pokok diantara tugas-tugas yang lain yang harus dilaksanakan sebelum 

penulisan sejarah. 

Historiografi dapat berupa buku, desertasi, tesis, ataupun skripsi yang 

kevalidannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berpedoman pada 

karya-karya yang memenuhi syarat diharapkan suatu karya sejarah dapat 

bersifat objektif. Meskipun demikian, subjektivitas merupakan suatu hal yang 

tidak dapat dihindarkan. Maksud dari historiografi yang relevan dalam hal ini 

adalah suatu proses pengumpulan hasil-hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya oleh sejarawan. Selanjutnya ditetapkan posisi 

penelitian ini terhadap penelitian pada masa lalu. Terdapat beberapa 

historigrafi yang relevan, salah satunya yaitu skripsi yang berjudul 

“Pemberontakan DI/TII di Tegal (1949 - 1954)” yang ditulis Edi Purwanto 

dari Jurusan Pendidikan Sejarah, FIS, Univeristas Negeri Yogyakarta. Skripsi 

                                                             
21

 Jurusan Pendidikan Sejarah,  Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi.  

Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 

2006, hlm. 3. 
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Edi purwanto yang berjudul Pemberontakan DI/TII Di Tegal menuliskan 

tentang latar belakang dan proses pemberontakan DI/TII di Tegal serta 

Penumpasan gerakan ini oleh pemerintah RI.  

Perbedaan skripsi Edi dengan skripsi penulis adalah bagaimana latar 

belakang munculnya gerakan ini. Skripsi Edi menuliskan tentang adanya 

pengaruh pemberontakan DI/TII S.M Kartosuwiryo di Jawa Barat. S.M. 

Kartosuwiryo sebagai Pimpinan DI/TII sekaligus Imam dan juga presiden 

Negara Islam Indonesia yang diproklamasikannya mempunyai kharisma dan 

pengaruh yang cukup kuat di kalangan masyarakat. S.M Kartosuwiryo mulai 

melakukan perluasan pengaruhnya ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah 

seperti di daerah Brebes, Tegal, Pekalongan dan Majenang dengan segala 

keunggulan yang dimilikinya. 

Hubungan pribadi antara Kartosuwiryo dengan para pemimpin 

keagamaan di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah telah dijadikan sarana oleh 

Kartosuwiryo unuk menyebarkan pengaruhnya. Kartosuwiryo berhasil 

mempengaruhi Amir Fatah seorang tokoh dan mantan pemimpin laskar 

Hisbuzbullah di daerah Jawa Tengah. Amir Fatah pernah mendampingi 

Kartosuwiryo ke Malang sebagai pengawalnya dalam rangka untuk 

menghadiri sidang paripurna ke lima Komite Nasional Indonesia (KNI) pusat 

pada bulan Februari 1947. 

Amir Fatah dan Kartosuwiryo mempunyai cita-cita yang sama yaitu 

mendirikan sebuah Negara Islam Indonesia. Cara yang ditempuh guna 

mewujudkan cita-citanya pun sama yaitu dengan jalan kekerasan senjata. 



19 

 

Amir Fatah memproklamasikan sebuah Negara Islam Indonesia (NII) di desa 

Pangarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes pada tanggal 28 

April 1949 pukul 12.00 WIB sebagai tindak lanjut dari usahanya untuk 

mendirikan sebuah negara Islam. 

Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi Edi adalah antara Kiai 

Mahfud, Amir Fatah dan Kartosuwiryo mempunyai tujuan awal untuk 

mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia ini serta mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Selain itu, arah perjuangan Kiai Mahfud, Amir Fatah 

dan Kartosuwiryo adalah ingin menegakkan sebuah negara Indonesia 

berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan menjalankan syariat Islam di 

dalamnya.  

 

G. Metode Penelitian 

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman-rekaman dan peninggalan masa lampau. Menurut Kuntowijoyo, 

dalam kedudukannya sebagai ilmu, sejarah terikat pada prosedur penelitian 

ilmiah.
22

 Sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta 

(kebenaran sejarah) yang terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti 

sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan ia akan mengungkap 

sejarah secara obyektif. Metode yang digunakan adalah metode historis, yaitu 

penyelidikan yang mengklarifikasikan metode pemecah yang ilmiah dari 
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 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, Jakarta: Depertemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, hlm. 60.  
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perspektif suatu masalah. Dalam penulisan ini, menggunakan tahapan-

tahapan bab penulisan sesuai yang dikemukakan Louis Gottschalk sebagai 

berikut: 

a. Heuristik 

Heuristik adalah suatu kegiatan mencari, mengumpulkan 

mengkategorikan dan meneliti sumber-sumber sejarah termasuk yang ada 

dalam buku referensi.
23

 Sumber sejarah adalah bahan-bahan yang dapat 

dipakai mengumpulkan subyek, usaha memilih subyek dan mengumpulkan 

informasi mengenai subyek tersebut. Sumber sejarah adalah komponen 

utama untuk merekonstruksi suatu peristiwa. Penulis menggunakan 

sumber berupa arsip-arsip, buku-buku, jurnal, majalah, tulisan hasil 

penelitian yang relevan dan yang terkait dengan obyek penelitian. Sumber 

yang digunakan dua macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber Primer 

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan 

mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra lain atau dengan 

alat mekanis seperti Diktafon
24

 (yakni orang atau alat yang hadir pada 

peristiwa yang diceritakannya atau saksi pandangan mata). Sumber 

primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber 

lisan dan arsip. Arsip yang digunakan antara lain: 
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 Hugiono, Pengantar Ilmu Sejarah, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 30. 

24
 Gottschalk Louis,”Understanding History: A Primer of Historical 

Method“ a. b. Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 1975, hlm. 35. 
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Arsip Kepolisian Negara RI (1947-1949) Bundel No. 219: 

“Kesan di Daerah Kedu Selatan 1948”; Bundel No. 400: “Laporan 

Kepolisian Tahun 1947”; Bundel No. 596: “AUI di Banjarnegara 

1948”; Bundel No. 763: “Bahan Makanan Tahun 1948”; dan Arsip 

Biro Informasi Staff Angkatan Darat (BISAP) “Berita Documentatie 

Sekitar Angkatan Oemat Islam (Djilid I, 1950) Djakarta, 10 Mei 1952. 

2) Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah kesaksian siapapun yang bukan 

merupakan saksi mata, yakni seseorang yang tidak hadir pada 

peristiwa yang dikisahkan. Sumber sekunder yang digunakan berupa 

buku-buku, karya ilmiah dan beberapa sejarawan atau peneliti yang 

mengadakan pembahasan terhadap masalah yang sama atau 

mempunyai kedekatan yang sama pendukung. Adapun sumber 

sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain: 

Abdurrahman Wahid. (2008). Gus Dur Menjawab Kegelisahan 

Rakyat. Jakarta: Buku Kompas. 

 

Al Chaidar. (1999). Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam 

Indonesia S. M. Kartosoewirjo:Fakta dan Data Sejarah Darul 

Islam. Jakarta: Darul Falah. 

 

Clifford Greertz. (1989). Abangan, Santri, Priyayi, dalam Masyarakat 

Jawa. Jakarta:Pustaka Jaya. 

 

Cornelis van Dijk. (1983). Darul Islam, Sebuah Pemberontakan. 

Jakarta: Grafiti Pers. 

 

Darto Harnoko. (1986). Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1942-

1950. Yogyakarta: Depdikbud Dirjen Kebudayaan Balai 

Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. 
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Dinas Sejarah Militer Kodam VII / Diponegoro. (1977). Sejarah 

Rumpun Diponegoro Dan Pengabdiannya. Semarang: CV 

Borobudur Megah. 

 

Dinas Sejarah Militer TNI. (1982). Pemberontakan DI/TII Di Jawa 

Tengah dan Penumpasannya, Bandung: Dinas Sejarah TNI 

AD. 

 

______. (1985). Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. 

Kartosuwiryo di Jawa Barat. Bandung: Dinas Sejarah TNI 

AD. 

 

Holk Harald Dengel. (1995). Darul Islam dan Kartosuwirjo: Langkah 

Perwujudan Angan-angan yang Gagal. Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan. 

 

Karl D. Jackson. (1991). Kewibawaan Tradisional, Islam dan 

Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat. Jakarta: 

Pustaka Utama Grafiti. 

 

Kuntowijoyo. (1991). Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi. 

Bandung: Mizan. 

 

Singgih Tri Sulistiyono. (2000). Pemberontakan Angkatan Umat 

Islam (AUI) di Kebumen 1950. Semarang: Mimbar 

 

Sugeng Priyadi. (2004). Sejarah Dan Kebudayaan Kebumen. 

Yogyakarta: Jendela. 

 

b. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah usaha dan upaya menyelidiki apakah jejak–

jejak yang ditemukan, setelah heuristik benar adanya, sahih, betul–betul 

dapat dijadikan  bahan penulisan.
25

 Kritik sumber ada dua macam, yaitu : 

1) Kritik Ekstern 

Kritik ekstern adalah melakukan verifikasi atau pengujian 

terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah
26

. Misalnya meneliti 
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otensitas sumber dengan meneliti keaslian buku  meliputi sumber  

tanggal waktu dan pengarangnya.  

2) Kritik Intern 

Kritik intern adalah kegiatan menguji jejak-jejak  masa 

lampau sehingga diketahui kebenarannya. Misalnya dengan melihat 

dan meneliti  kebenaran terhadap isi sumber meliputi  bahasa, situasi 

penulisan, gaya dan ide yang disampaikan. 

c. Analisis Sumber (Interpretasi) 

Intrepretasi adalah fakta yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan 

struktur logisnya.
27

 Dalam penafsiran, fakta-fakta tersebut dilihat 

hubungan, keterkaitan, disesuaikan dengan tema sehingga kegunaan 

sebagai bahan dasar penulisan dapat terpenuhi. Pada tahap ini peneliti 

dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh. 

Pada tahap ini berbagai fakta yang lepas satu sama lain dirangkum dan 

dihubung-hubungkan serta menjadi kesatuan yang harmonis serta masuk 

akal. Peristiwa yang satu dimasukkan ke dalam keseluruhan konteks 

peristiwa-peristiwa lain yang melingkupinya.
28

 Walaupun demikian 

sesungguhnya tidak semua fakta yang relevan dapat dimasukkan, maka 

diperlukan penyesuaian terhadap fakta yang relevan dan tidak serta 
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diusahakan tetap obyektif. Dari hasil interpretasi ini akhirnya disajikan 

menjadi suatu karya sejarah yang diharapkan dapat bersifat obyektif. 

d. Historiografi (Penulisan Sejarah) 

Historiografi atau penyajian adalah lukisan sejarah, gambaran 

sejarah tentang peristiwa masa lalu yang disebut sejarah.
29

  Penyajian ini 

hendaknya mampu memberikan gambaran mengenai proses penelitian dari 

awal sampai penarikan kesimpulan. Historiografi merupakan tahap akhir 

dalam penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis sejarah memerlukan 

kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga standar mutu citera 

sejarah. Kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau dapat dilakukan 

dengan heuristik literatur, yang tidak berbeda hakikatnya dengan kegiatan 

bibliografis yang lain, sejauh menyangkut buku-buku tercetak. Tahap ini 

merupakan tahap akhir untuk menyajikan semua fakta ke dalam bentuk 

tulisan, dalam hal ini skripsi yang berjudul Kontroversi Angkatan Umat 

Islam (AUI) Kebumen bagian dari DI/TII Jawa Barat (1945-1950). 

 

H. Pendekatan Penulisan 

Penggambaran suatu peristiwa sangat bergantung pada  pendekatan 

dan dari mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-

unsur mana yang ingin diungkapkan, dan lain sebagainya.
30

 Pendekatan yang 
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dilakukan akan memberikan bantuan dalam menganalisis sebuah kejadian. 

Suatu peristiwa tidak akan terjadi hanya karena satu sebab saja, melainkan 

karena ada sebab lain yang mempengaruhinya. Peristiwa sejarah tentu 

disebabkan oleh faktor yang kompleks serta membutuhkan berbagai 

pendekatan untuk memahaminya.  

Suatu penelitian sejarah akan lebih sempurna apabila menggunakan 

pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional bertujuan untuk 

membuat sebuah kisah sejarah itu lebih berbicara. Penulisan skripsi ini 

menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis. Menurut Roeslan 

Abdulgani pendekatan historis akan dapat meneliti dan menyelidiki secara 

sistematis seluruh perkembangan masyarakat serta manusia di masa lampau 

beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh 

hasil penelitian dan penyelidikan itu untuk kemudian dijadikan 

perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang 

serta di masa lampau
31

. Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan 

yang bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau 

masyarakat yang terkait dengan ikatan adat, kebiasaan, kehidupan, tingkah 

laku, dan keseniannya.
32

 Pendekatan sosiologis juga akan membantu 

meningkatkan kemampuan untuk mengetahui berbagai jenis aspek sosial 

masyarakat atau gejala yang dikaji, seperti adanya berbagai golongan sosial, 
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jenis-jenis, macam ikatan sosial dan lain sebagainya.
33

 Melalui pendekatan ini 

penulis akan mengkaji tentang kehidupan sosial masyarakat Kebumen dan 

juga menyoroti struktur kekuasaan, hierarki sosial, dan pertentangan 

kekuasaan antar golongan elit di Kebumen. Pendekatan Antropologi adalah 

pendekatan yang mengungkapkan tentang nilai-nilai yang mendasari perilaku 

tokoh, status, dan gaya hidup, sistem pemerintahannya. Pendekatan 

Antropologis dipakai dalam penulisan skripsi ini agar memperoleh suatu 

gambaran kehidupan masyarakat santri dan abangan di daerah Kebumen. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan akan penulis uraikan guna memperoleh 

gambaran yang jelas dan tepat secara keseluruhan mengenai skripsi ini. 

Penulisan skripsi Kontroversi Angkatan Umat Islam (AUI) Kebumen Bagian 

dari DI/TII Jawa Barat (1945-1950) ini akan dibagi ke dalam lima bab , yaitu 

sebagai berikut. 

Bab pertama berisi  latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, 

metode penelitian, pendekatan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua menjelaskan gambaran umum kondisi Kabupaten Kebumen 

pada masa sekitar tahun 1945 sampai tahun 1950. Baik itu kondisi geografis, 

sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu juga membahas latar belakang 

berdirinya Angkatan Umat Islam di Kebumen beserta peranan dan ideologi 
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Kiai Mahfud dalam gerakan AUI. Pada bab ini juga akan menjelaskan peranan 

Angkatan Umat Islam (AUI) dalam pertempuran mempertahankan 

kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Kebumen. 

Bab ketiga menjelaskan tentang latar belakang, proses, dan akhir dari 

pemberontakan laskar-laskar Islam di Indonesia, antara lain pemberontakan 

DI/TII Jawa Barat 1948-1962, pemberontakan Amir Fatah di Tegal 1949-

1954, dan juga konflik AUI dengan Pemerintah Indonesia. 

Bab empat menjelaskan berbagai alasan yang menyebutkan bahwa 

Angkatan Umat Islam bukan bagian dari DI/TII Jawa Barat antara lain karena 

karena arah perjuangan Angkatan Umat Islam (AUI) yang berbeda dengan 

gerakan DI/TII Jawa Barat. Selain itu, akan dijelaskan pula hubungan 

sosiokultural kekuasaan elit di Kebumen dan juga Kontroversi Gerakan 

Angkatan Umat Islam (AUI) yang berisi pendapat para ahli mengenai 

Gerakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen. 

Pada bab lima membahas secara singkat, padat, dan jelas mengenai 

jawaban dari rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam bab pertama 

dan juga kesimpulan dari kontroversi bahwa gerakan Angkatan Umat Islam 

(AUI) di Kebumen bukan merupakan bagian dari DI/TII Jawa Barat.  


