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BAB II 

GERAKAN ANGKATAN UMAT ISLAM (AUI) DI KEBUMEN 

 

A. Keadaan Masyarakat Kebumen Tahun 1945-1950 

1. Kondisi Geografis 

Kabupaten Kebumen termasuk dalam Karesidenan Kedu, Provinsi Jawa 

Tengah bagian selatan. Fisiografi Jawa Tengah dapat dibedakan ke dalam tiga 

zona, yaitu: zona selatan, zona tengah, dan zona utara.
1
 Kabupaten Kebumen 

termasuk dalam zona selatan. Keadaan daerah di zona selatan ini berupa beberapa 

deret pegunungan, meliputi pegunungan selatan serta dataran aluvial Jawa Tengah 

bagian selatan. Pegunungan selatan merupakan sisa-sisa geantiklinal Jawa yang 

sebagian besar telah tenggelam dan tertutup oleh endapan butiran aluvial pantai 

selatan Jawa Tengah. Sisa-sisa yang masih ada berupa pegunungan Karang 

Bolong, Perbukitan sekitar Maos, Nusakambangan, dan sebagian daerah Gunung 

Kidul. Dataran aluvial terbentang sepanjang pantai selatan Jawa Tengah. 

Menurut letak geografisnya, Kebumen berada di daerah pantai selatan 

yang merupakan hinterland
2
 di Kedu Selatan. Wilayah kebumen berada di tepi 

pantai Samudera Hindia yang membujur dari perbatasan kabupaten Purworejo di 

sebelah timur sampai perbatasan kabupaten Cilacap di bagian barat. Batas-batas 

daerah Kabupaten Kebumen yaitu: sebelah selatan pantai Samudera Hindia, 

                                                             
1
 Much Amian Soeharjono, Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap 

Perkembangan Kebudayaan Jawa Tengah, Jakarta: Proyek Penelitian dan 

Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978, hlm. 47. 

2
 Hinterland adalah adalah daerah atau wilayah belakang pantai dan 

memiliki hubungan ekonomi dengan pelabuhan. Agus Supangat, Sejarah Maritim 

Indonesia, Semarang: BRKP, 2009, hlm. 163.  
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sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten  Purworejo, sebelah utara berbatasan 

dengan Kabupaten Wonosobo dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Banyumas.
3
 Luas daerah Kebumen pada 1953 adalah 553,640 km². Kabupaten 

Kebumen terbagi menjadi enam buah kawedanan
4
, yaitu Kawedanan Kebumen, 

Kawedanan Pejagoan, Kawedanan Prembun, Kawedanan Karanganyar, 

Kawedanan Gombong, dan Kawedanan Kutowinangun. Kawedanan tersebut 

terbagi menjadi 22 kecamatan dan 463 desa.
5
  

Secara astronomis Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27'-7°50' Lintang 

Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur pada ketinggian 0-100 m di atas 

permukaan air laut dengan garis kemiringan yang tidak merata. Iklim di daerah 

Kebumen berfluktuasi antara 25-50° C. Wilayah bagian utara berupa pegunungan 

dan dataran tinggi. Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran 

rendah yang membujur dari arah timur ke barat. Semakin ke selatan menembus ke 

                                                             
3
 Darto Harnoko, Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1942-1950. 

Yogyakarta: Depdikbud Dirjen Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai 

Tradisional, 1986, hlm. 6. 

4
 Kawedanan adalah wilayah administrasi kepemerintahan yang berada di 

bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia- 

Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di 

beberapa provinsi. Pemimpinnya disebut wedana. Pada masa kini kawedanan 

sudah dihapuskan namun posisi wedana di beberapa tempat masih diisi oleh 

pejabat yang disebut Pembantu Bupati yang tidak memiliki kewenangan 

pengambilan keputusan. Wilayah kerjanya disebut Wilayah Pembantu Kabupaten. 

Umar Abduh, Membongkar Gerakan NII, Jakarta: LIPI, 2001, hlm. 63. 

5
 Panitia Peringatan 17 Agustus 1953, 1 Windu Kebumen Berdjuang, 

Kebumen: Bagian Penerangan Kabupaten Kebumen, 1953, hlm. 93. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia-Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia-Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
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Samudera Indonesia merupakan tanah-tanah bergelombang bersambung dengan 

paparan dataran rendah pantai selatan.
6
  

Keadaan daerah di Kebumen berupa pegunungan yang membujur dari 

barat sampai ke timur serta sebagian daerah masih berupa hutan, pada masa 

perang melawan penjajah daerah ini merupakan wilayah gerilya yang sangat 

strategis. Selain itu Samudera Hindia dengan gelombang yang sangat besar 

merupakan faktor yang menguntungkan bagi masyarakat untuk mempertahankan 

daerahnya dari serangan musuh. Tidak hanya keadaan alam yang membantu 

rakyat pada waktu perang melawan penjajah tetapi dengan adanya dua sungai 

yang memegang peranan penting sebagai garis demarkasi yaitu sungai Ijo dan 

sungai Luk Ulo. 

2. Kondisi Sosial 

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen 333.191 jiwa yang terbagi menjadi 

330.652 pribumi, 331 Eropa, 2.166 Tionghoa, dan 42 Timur Asing dengan 

kepadatan penduduk 601,8 per km² Dengan perubahan administrasi teritorial, 

pada 1952 jumlah penduduk menjadi 744.184 orang, dengan rincian Indonesia 

Asli 740.602 orang, Tionghoa 3.448 orang, Arab 112 orang, Belanda 8 orang, dan 

14 bangsa lain.
7
 

Komposisi penduduk Kebumen yang terdiri atas bermacam-macam jenis 

keturunan yaitu Indonesia asli (mayoritas suku Jawa), warga keturunan Tionghoa, 

                                                             
6
 Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990, hlm. 

265. 

7
 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi. Bandung: 

Mizan, 1991, hlm. 104. 
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Arab dan keturunan Eropa khususnya Belanda menjadikan posisi penduduk asli 

tidak selalu beruntung dalam kegiatan ekonomi. Penduduk keturunan Cina jauh 

lebih besar jumlahnya dari pada sub etnis yang lain. Kelompok sub etnis lain 

seperti keturunan Arab dan Belanda tidak begitu mencolok apabila dibandingkan 

dengan kelompok pemukim Cina.
8
 Mata pencaharian utama dari kelompok 

pemukim Cina adalah berdagang sehingga predikat yang sering diberikan pada 

golongan pemukim Cina adalah Cino Mindring.
9
 Sistem ini disebagian wilayah 

pedesaan Jawa Tengah dikenal dengan sistem ijon karana pada umumnya harga 

ditentukan sebelum hasil panen itu layak dipanen.  

Terdapat dua kelompok rural elite di desa, yaitu elite birokrasi (lurah) dan 

elite agama (kiai). Keduanya sama-sama mempunyai otoritas. Lurah dengan 

otoritas tradisional yang kemudian menjadi rasional dan kiai dengan otoritas 

kharismatik. Lurah adalah pewaris little tradition dan dijamin oleh tradisi dan 

hukum, sementara kiai adalah pewaris dari great tradition yang dijamin dari 

kekeramatan perseorangan, yang pertama tradisi Jawa dan yang kedua tradisi 

Islam. Sebenarnya tidak ada perubahan struktural maupun fungsional di desa jika 

tidak ada perang, persiapan-persiapan perang menimbulkan kecemasan penduduk 

                                                             
8
 Wawancara H.R. Sunarto Danusumarto tanggal 25 Maret 2014.  

9
 Cino mindring adalah kelompok pemberi modal kepada petani di desa 

yang kemudian pada waktu panen mereka bertindak sebagai penaksir dan pembeli 

hasil panen petani dari para petani tersebut. Ibid. 
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yang menyebabkan penduduk mencari natural leader
10

 di tengah-tengah 

kekacauan tersebut.  

3. Kondisi Ekonomi 

Letak dan kondisi geografis turut membentuk kehidupan masyarakat dan 

mempengaruhi tingkat pendapatannya. Kabupaten Kebumen memiliki daerah-

daerah yang dilalui jalur lalu lintas jalan raya dan kereta api, terutama di kota-kota 

kecamatan dan kawedanan. Selebihnya yang berada di luar kawasan lalu lintas 

jalan raya adalah sawah-sawah dan hutan. Kabupaten Kebumen tidak memiliki 

pelabuhan laut mengingat gelombang pantai selatan cukup besar. Daerah yang 

dekat dengan jalan raya atau jalur kereta api, kehidupan ekonomi masyarakatnya 

lebih dinamis. 

Kecamatan Kutawinangun pada 1939 telah mencatat kegiatan perdagangan 

di samping kegiatan pertanian, industri rumah tangga, dan buruh upahan. 

Perkembangan kegiatan industri terjadi karena secara ekonomis lahan pertanian 

tidak mendatangkan hasil yang besar serta didukung oleh keadaan lingkungan. 

Tercatat 19% penduduk hidup dari pertanian, 10% buruh tani, 18% dari sektor 

industri, dan mayoritas yakni sebesar 68% hidup dari perdagangan dan buruh 

upahan.
11

  

                                                             
10

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

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

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

dimiliki setiap orang. Kuntowijoyo, op.cit., hlm. 114. 

11
 Ibid, hlm.104 
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Kehidupan yang bertumpu pada sektor perdagangan jasa dan industri 

terbatas di daerah perkotaan, di desa-desa kehidupan ekonomi bertumpu di sektor 

pertanian. Hasil-hasil pertanian daerah Kebumen adalah padi, kacang tanah, 

kedelai, dan singkong. Hasil hutannya berupa kayu bangunan, misalnya kayu jati, 

kayu sengon dan kayu tahunan. Di samping itu Kebuman menghasilkanarang dan 

kayu bakar yang tidak sedikit.
12

   

Hubungan antara kota dengan desa merupakan suatu hubungan timbal 

balik yang secara relatif dianggap menguntungkan kedua belah pihak dan bersifat 

vertikal, yaitu antara superordinate di satu pihak dengan subordinate di pihak 

lain. Di satu pihak, kota merupakan pelindung keamanan dan kesejahteraan desa 

karena di kota perputaran uang dan barang lebih besar. Di pihak lain, desa 

merupakan penghasil produksi pertanian, penyedia tenaga-tenaga manusia yang 

bisa dekerahkan dalam keadaan darurat perang atau pembangunan, dan pembayar 

pajak yang menisi kas negara. 

4. Kondisi Politik 

Penetapan Kabupaten Kebumen secara administratif yang sampai sekarang 

berlaku ditentukan oleh Surat Keputusan tentang penggabungan Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Kebumen dalam Lembaran Negara Hindia Belanda 

tahun 1935 Nomor 629. Dengan demikian, wilayah Kabupaten Kebumen yang 

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal De Jonge Nomor 3 
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 Panitia Peringatan 17 Agustus 1953, op.cit., hlm. 104. 
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tertanggal 31 Desember 1935 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1936, sampai 

saat ini tidak berubah.
13

 

Di ibukota kabupaten Kebumen terdapat pegawai, pedagang, dan buruh. 

Golongan penduduk inilah yang mula-mula menyambut Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia dengan rapat umum pada 28 Agustus 1945.
14

 Pemindahan kekuasaan 

dari Jepang ke Indonesia dimulai oleh Angkatan Muda yang didirikan oleh buruh-

buruh PTT pada bulan itu. Pengambilalihan milik asing menjadi milik Republik 

seperti pabrik minyak di Kebumen, pabrik minyak di Karanganyar, pabrik tenun 

di Sruweng, dan pabrik genteng di Kebumen dilakukan pada September 1945. 

Pembiayaan untuk Angkatan Muda dan Barisan Keamanan Rakyat (BKR) 

diusahakan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) yang diketuai oleh dokter 

Gularso. KNI merupakan suatu badan formal dalam pemerintahan. 

Angkatan Muda sangat berpengaruh di lingkungan KNI.  Untuk 

mengimbangi gerakan dari Angkatan Muda yang merekrut kalangan buruh, 

dibentuk beberapa badan lain dari berbagai lapisan masyarakat. Pada Oktober 

1945 lahir berbagai organisasi perjuanganyang berlatar belakang kepentingan 

sosial dan budaya, seperti AUI, AMGRI (Angkatan Muda Guru Indonesia), dan 

Barisan Banteng (semula Barisan Pelopor). Pada bulan November berdiri Barisan 

Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), Barisan Buruh Indonesia (BBI), 

PERWANI (kemudian PERWARI), GPII, Hisbullah, Laskar Rakyat, dan Sarekat 

                                                             
13

 Pemda Kebumen, Program Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990. Kebumen: Pemda Kebumen, 1989, hlm.64 

14
 Danar Widianta, Angkatan Oemat Islam 1949-50, Studi tentang Gerakan 

Sosial di Kebumen. Jurnal Sejarah, Vol. 6, No. 1, Agustus 2004, hlm. 35. 
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Tani Republik Indonesia (SATRIA) yang kemudian menjadi BTI (Barisan Tani 

Indonesia).
15

  

 

B. Gerakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen 

Rapat umum rakyat Kebumen menyambut kemerdekaan Indonesia 

diadakan pada tanggal 28 Agustus 1945, dimotori organisasi Angkatan Muda 

Kebumen.
16

 Dalam pemikiran masyarakat Kebumen, dengan diproklamirkannya 

kemerdekaan Indonesia berarti lenyaplah segala yang berbau kolonial, maka 

pabrik-pabrik dan rumah-rumah milik asing diambil alih masyarakat setempat dan 

diberi tulisan “milik Republik”.
17

  

Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan yaitu pabrik minyak 

kelapa di Kebumen, pabrik minyak kelapa di Karanganyar, pabrik tenun di 

Sruweng, dan pabrik genteng di Kebumen. Selain menasionalisasikan perusahaan-

perusahaan asing, pemuda-pemuda Kebumen melakukan pelucutan senjata 

terhadap tentara Jepang. Selain melucuti senjata, mereka juga melucuti segala 

perlengkapan militer lainnya seperti truk, sepeda motor, sepeda dan lain-lain.
18
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 Panitia Peringatan 17 Agustus 1953, op.cit., hlm.7. 

16
 Angkatan Muda adalah organisasi bawah tanah yang berusaha untuk 

menggulingkan pemerintahan Jepang yang saat itu sedang berkuasa. Setelah 

Proklamasi 17 Agustus 1945, gerakan bawah tanah di Kebumen ini menyatakan 

diri sebagai sebuah organisasi yang resmi dengan nama Angkatan Muda (AM) 

dengan ketuanya yang pertama Sri Darmadji. Wawancara H.R. Sunarto 

Danusumarto tanggal 25 Maret 2014. 

17
 Danar Widianta, loc.cit. 

18
 Panitia Peringatan 17 Agustus 1953, op.cit., hlm. 5. 
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Dalam suasana revolusi itulah lahir berbagai organisasi perjuangan yang 

berlatar belakang kepentingan sosial dan budaya, seperti BPRI (Barisan 

Pemberontak Rakyat Indonesia), BBI (Barisan Buruh Indonesia), PBI (Partai 

Buruh Indonesia), GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia), Satria (Sarikat Tani 

Republik Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), Partai Masyumi, Laskar 

Rakyat, PRI (Pemuda Republik Indonesia), PPI (Pemuda Pemudi Indonesia), 

Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), AMGRI (Angkatan Guru Muda Republik 

Indonesia), serta beberapa organisasi perjuangan yang lebih kecil. Angkatan Umat 

Islam (AUI) sebagai badan perjuangan lahir pada 11 September 1945.
19

 

Pembentukan organisasi atau partai semakin bertambah banyak setelah 

keluar Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945 yang menyatakan 

bahwa Rakyat Indonesia diberi kesempatan membentuk partai atau organisasi 

perjuangan.
20

 Organisasi-organisasi tersebut ada yang mempunyai jaringan 

nasional dan ada yang bersifat lokal di tingkat kabupaten, ada pula yang hanya di 

tingkat kecamatan dan desa. AUI lahir sebagai sebagai wahana koordinasi ulama 

dan masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kehadiran para 

ulama itulah yang menjadikan AUI bisa diterima masyarakat desa. 

Inisiatif untuk mendirikan badan kelaskaran AUI datang dan pemuka-

pemuka Islam di kota Kebumen. Tokoh-tokoh pendirinya adalah Moh. Sjafei, 
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 Departemen Penerangan, Republik Indonesia: Propinsi Jawa Tengah, 

Jakarta; Disjarah TNI AD, 1972, hlm. 63. 

20
 Deliar Noer, Mohammad Hatta Biografi Politik, Jakarta: LP3ES, 1990, 

hlm. 283. 
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Affandi, dan Saebani. Ketiganya menilai kegiatan Angkatan Muda sebagai ajang 

persaingan dalam politik setempat. Mereka juga menganggap Hisbullah hanya 

terbatas untuk penduduk kota, sebagaimana Muhammadiyah
21

 yang sudah 

didirikan di sana pada sekitar 1930-an yang juga dilihat tidak punya pengaruh di 

desa. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk menarik lebih banyak penduduk 

desa dan petani ialah apabila Kiai Mahfud dan pondok pesantren Somalangu dapat 

diikutsertakan dalam organisasi. Mendapat undangan itu Kiai Mahfud setuju 

untuk bergabung. 

Rapat pembentukan AUI pertama kali terjadi di rumah Kiai Haji Mashuri. 

Hadir tokoh-tokoh ulama Kebumen antar lain Kiai Affandi, Kiai Mahfud 

Abdurrahman, Kiai M. Syarif, Kiai Haji Masykur dan lain-lain. Dalam rapat 

tersebut disepakati dibentuknya suatu wadah perjuangan nonpolitik untuk 

mengusir Belanda dan mengusahakan ditegakkannya hukum Islam. Rapat 

menyetujui bahwa organisasi perjuangan itu diberi nama Angkatan Umat Islam 

(AUI).
22

  

Susunan kepengurusan AUI yang pertama adalah Kiai Mahfud sebagai 

ketua, Moh. Syafei sebagai wakil ketua, Saebani sebagai penulis, dan Affandi 

sebagai bendahara.
23

 Setelah pembentukannya secara resmi, ranting-ranting AUI 

segera berkembang di desa-desa dan hampir di dua puluh dua kecamatan di 

                                                             
21

 Muhammadiyah yang di Kebumen didirikan oleh Kiai Masduki hanya 

terbatas di daerah perkotaan terutama di kalangan pedagang dan pegawai. Begitu 

juga Hisbullah yang sebagian anggotanya juga anggota Muhammadiyah. 

Kuntowijoyo, op.cit., hlm. 104. 

22
 Danar Widianta, loc.cit. 

23
 Kuntowijoyo, op.cit., hlm. 106. 
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seluruh Kebumen. Ketua-ketua ranting AUI adalah kiai-kiai desa dan anggotanya 

sebagian besar terdiri atas para santri. Penduduk tani di desa menjadi sumber 

bantuan dalam mendapatkan bahan makanan dan personil pasukan. Dengan 

dukungan seperti itu tak heran jika kemudian AUI segera menjadi badan 

kelaskaran yang terkuat di Kebumen. Kepengurusan AUI yang pertama tidak 

bertahan lama karena Kiai Syafei dan Haji Affandi keluar dari AUI berhubung 

kesibukannya yang baru. Selain itu, menurut mereka, AUI sudah dapat mandiri. 

AUI selanjutnya dipimpin oleh badan kepengurusan dengan pimpinan 

tertinggi tetap dipegang oleh Kiai Mahfud Abdurrahman. Atas permintaan Kiai 

Mahfud setelah beberapa bulan AUI berdiri, pusat AUI dipindahkan ke 

Somalangu, kira-kira empat kilometer di luar kota. Kepindahan pusat organisasi 

dari kota ke desa itu mempunyai banyak arti penting. Sistem kepengurusan yang 

baru terdiri atas kelompok pimpinan, kelompok penulis, kelompok ekonomi dan 

keuangan, disamping urusan kelaskaran. Kelompok pimpinan diketuai oleh Kiai 

Haji Mahfud Abdurrahman, Kiai Abdul Mufti, dan Kiai Muhammad. Kelompok 

pimpinan mempunyai anggota lima orang, yaitu Kiai Lukman, Kiai Mahfudi, Kiai 

Syinhawi, Kiai Mawardi dan Kiai Ridho. Kelompok penulis terdiri atas Haji 

Nursidik, Haji Masykur,R. Suparjo dan Muhammad Sarbini. Kelompok ekonomi 

dan keuangan terdiri atas Ahmad Zakaria , Haji Mahfudl dan Haji A. Bakir.
24

 

Walaupun Moh. Sjafei, Affandi, dan kemudian juga Saebani 

meninggalkan AUI karena tugas-tugas baru, tetapi penduduk semakin banyak 

bergabung. Hal ini karena menurut mereka AUI sudah dapat berdiri sendiri. Lagi 
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 Danar Widianta, op.cit., hlm. 36 
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pula nama Kiai Mahfud menjamin rekrutmen
25

 di pedesaan. Kiai Mahfud sering 

menghadiri kongres-kongres ulama di Kediri dan Solo pada 1947.
26

 Setahun 

sebelumnya, Jaksa Agung Mr. Kasman Singodimedjo dan Ir. Sofjan dari 

Masyumi pernah mengunjungi pondok pesantren  Somalangu. Meskipun Kiai 

Mahfud mengenal dan dikenal oleh pemuka-pemuka Islam, namun ia tak pernah 

masuk dalam organisasi-organisasi Islam. Kiai Mahfud lebih mengabdikan 

dirinya sebagai kiai pondok.
27

 

Kiai Mahfud dipandang sebagai rama yang menjadi sumber pemenuh 

kebutuhan material, spiritual, serta pelepasan kebutuhan emosional para santri di 

kalangan AUI. Kiai Mahfud dipandang sebagai rama pusat karena mempunyai 

status dan peranan yang mantap meskipun terjadi perubahan dalam masyarakat. 

Hubungan bapakisme (patron-client) itu para santri menjadi tulang punggung 

yang setia, membantu terselenggaranya upacara-upacara keagamaan, bahkan 

bersedia mempertaruhkan jiwa dan raga demi mempertahankan kepentingan 

bapak. Sistem sosial bapakisme itu berlaku sangat kuat di tubuh AUI.
28

 

                                                             
25

Rekruting adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar 

untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Faustino Cardoso Gomes, 

Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Andi Publiser, 2005, hlm.105. 

26
 Pada 1947 diadakan tiga kali kongres ulama, yaitu: di Kediri, 14-15 

Mei; Tasikmalaya, 19-20 Mei; dan Solo, 28-29 Juni. Kuntowijoyo, op.cit., hlm. 

109. 

27
 Arsip Kepolisian Negara RI (1947-1949) Bundel No. 219 : Kesan di 

Daerah Kedu Selatan 1948 

 

28
 Danar Widianta, loc.cit. 
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Kepemimpinan Kiai Mahfud adalah kepemimpinan kharismatik. Sebuah 

otoritas kharismatik tidak dapat menjadi otoritas legal dan rasional. Karena 

otoritas kharismatik cenderung menjadi permanen,
29

 maka wibawanya menjadi 

tumpuan AUI juga cenderung tidak dapat dilepaskan.
30

 Peranan kiai selain pada 

pelayanan keagamaan, juga menyelesaikan maslah di bidang hukum serta 

menjawab pertanyaan-pertanyaan  yang berkaitan dengan masalah spiritual. Para 

kiai amat tanggap terhadap harapan-harapan tersebut dengan bertindak sebagai 

pembela kepentingan masyarakat dan pewaris ortodoksi Islam. Para pengikut Kiai 

Mahfud berpangkal pada rasa kewajiban moral dimana meraka akan menuruti 

segala perintah Kiai Mahfud. 

Kiai Mahfud dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kedua orang 

adiknya yaitu H. Nur Shodiq yang diberikan tugas di bagian ketentaraan, dan Kyai 

Taifur yang diserahi tugas untuk menekung
31

 dengan dibantu oleh beberapa Kyai 

sepuh yang lain. Organisasi ini berkembang dengan sangat pesat. Hanya dalam 

kurun waktu beberapa tahun saja organisasi ini telah mempunyai pengikut hampir 

seluruh kaum muslim Kebumen. Para pengikut AUI ini sangatlah fanatik terhadap 

Kiai Mahfud, karena kefanatikan tersebutlah para pengikut AUI ini sangatlah taat 
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terhadap Kiai Mahfud. Karena ketaatan tersebut, bukan hanya harta benda saja 

yang mereka relakan untuk diserahkan demi kepentingan organisasi/agamanya, 

tetapi juga jiwa raga merekapun seakan-akan turut mereka serahkan. Karena hal 

tersebut maka ketika masa perang melawan Belanda para pengikut organisasi ini 

terlihat memiliki semangat dan keberanian yang sangat besar. Anggota-anggota 

yang masih muda diberikan pelatihan militer secara rutin, sehingga barisan 

ketentaraan mereka sangatlah kuat.
32

 Persenjataan mereka peroleh dari hasil 

rampasan dan hasil pembelian dari uang bantuan sukarela. 

Anggota AUI adalah petani-petani desa yang berpendidikan formal 

rendah, tingkat pengetahuan umum kurang, tingkat pendapatan relatif kurang, 

namun memiliki sikap dan pendirian yang fanatik terhadap ajaran yang 

disampaikan para kiai sesepuh AUI. Hal itu berbeda berbeda dengan organisasi 

perjuangan lainnya yang rata-rata beranggotakan para pegawai, buruh dan 

pedagang. Organisasi AUI merupakan salah satu badan perjuangan yang 

mempunyai ideologi Islam. Pendukung AUI sangat besar karena organisasi itu 

menggunakan Islam sebagai alat pemersatu. 

Asas tujuan AUI adalah menegakkan negara Indonesia merdeka, 

menyempurnakan jalannya agama Islam dalam lingkungan masyarakat, dan 

memakmurkan bersama dalam Indonesia merdeka menurut jalan Allah di 

belakang pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang 
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 Para pemuda AUI ini mendapatkan pelatihan militer dari para bekas 
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Maha Esa.
33

 Tujuan perjuangan AUI adalah mempertahankan dan menegakkan 

negara Indonesia berdasarkan pada jalan Allah SWT yang artinya jalan yang telah 

diperintahkan Allah yang ditugaskan kepada umat manusia melalui utusan-Nya.
34

  

AUI adalah badan lokal yang merekrut anggota-anggotanya dari petani 

desa, dan lebih berdasarkan agama. Cabang-cabang AUI segera berdiri di 

Purworejo, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, dan Magelang. 

Selain itu dibentuk pula pengurus ranting di hampir seluruh kecamatan yang ada 

di Kebumen, antara lain di Prembun, Kutowinangun, Petanahan, Alian dan 

Karanggayam.
35

 Organisasi AUI berkembang dalam situasi masyarakat yang 

seakan-akan terkotak-kotak dalam partai politik. Seorang Kiai yang tidak masuk 

menjadi anggota partai apapun akan kehilangan pengikutnya. Keadaan tersebut 

dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh AUI untuk merekrut mereka menjadi bagian dari 

organisasinya. Usaha itu menampakkan hasil luar biasa sehingga AUI 

berkembang ke luar Kebumen.   

Potensi AUI memiliki peranan besar dalam upaya mempertahankan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. AUI ikut berjuang bersama dalam pasukan 

Hisbullah-Sabilillah yang dibentuk ulama-ulama Indonesia dalam berperang 

dalam Front Sidoarjo (Surabaya) dan Magelang bertempur melawan tentara 
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Inggris dan NICA pada bulan November 1945.
36

 Dalam perjuangannya pasukan 

AUI bekerjasama dengan Kesatuan Angkatan Perang Batalyon Sudarso dan 

Brigade X/III yang pada saat itu bertugas di daerah Kebumen. Untuk menghargai 

jasa-jasa AUI, maka pemerintah pada tanggal 17 Mei 1950 meresmikan AUI 

menjadi Batalyon Territorial dengan nama Batalyon Lemah Lanang yang terdiri 

dari pasukan AUI dan pasukan Surengpati yang dipimpin langsung H. Nursidik 

dengan pangkat Mayor.
37

 

 

C. Riwayat Kiai Somalangu 

Islam masuk ke Nusantara dengan membawa misi pendidikan, yaitu 

menyampaikan ajaran agama kepada penduduk. Penyampaian ajaran agama 

tersebut dilakukan di sebuah tempat pendidikan Islam tradisional yang dikenal 

dengan istilah pesantren.
38

 Para santri mendapatkan pelajaran yang mencakup 

berbagai bidang tentang pengetahuan Islam yang diajarkan oleh para guru dan 

pemimpin pesantren (kiai) di pesantren. Seorang kiai
39

 merupakan tokoh sentral di 

dalam pesantren dengan pribadinya, pengetahuan, kemampuan mengajar, dan 
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motivasinya memberi pengarahan serta pengaruh terhadap berbagai kegiatan di 

pesantren. Kiai pada umumnya melangsungkan kegiatan pengajaran di masjid 

dengan dibantu oleh para guru (asatidz). Tradisi berlangsungnya pendidikan Islam 

di masjid telah ada sejak masa Rasulullah dan masih dipegang oleh para kiai 

pemimpin pesantren hingga saat ini. 

Pendidikan Islam tradisional atau pesantren banyak berdiri di berbagai 

kota yang tersebar di Nusantara. Salah satunya di Kabupaten Kebumen yang 

terkenal sebagai kota santri. Banyak pondok pesantren besar maupun kecil yang 

tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kebumen. Salah satunya adalah 

Pondok Al Kahfi Somalangu yang didirikan oleh Syekh Abdul Kahfi Awwal pada 

tanggal 4 Januari 1475. Sampai saat ini pemimpin pondok pesantren dan masjid 

Al Kahfi Somalangu diwariskan kepada keturunan laki-laki yang tertua dari jalur 

ayah. Pada tahun 1938 M, pondok pesantren tersebut dipimpin oleh Kiai Haji 

Mahfud Abdurrahman
40

. 

Kiai Haji Mahfud Abdurrahman dilahirkan pada 9 November 1901 dari 

keluarga yang menurunkan ulama-ulama besar. Pada waktu dibentuknya AUI, 

Kiai Mahfud berusia sekitar 40 tahun. Kiai Mahfud lebih dikenal dengan nama 

Romo Pusat atau Kiai Somalangu. Somalangu adalah nama desa kelahiran Kiai 

Mahfud yang terletak empat kilometer sebelah timur laut Kebumen. Ayah Kiai 

Mahfud bernama Syekh Abdurrahman, ketika Kiai Mahfud berusia belasan tahun, 
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 Silsilah keluarga Somalangu berturut-turut adalah sebagai berikut: Syekh Abdul 
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ayahnya pergi ke Mekkah dan bermukim di sana.  Syekh Abdurrahman meninggal 

tahun 1938 dan dimakamkan di Jeddah, Arab Saudi. Kiai Mahfud adalah 

keturunan kedelapan dari Syekh Abdul Kahfi Awwal, pendiri pondok pesantren 

Somalangu. 

Kiai Mahfud mempunyai nama laqab (panggilan) yaitu Rama Pusat dan 

Kiai Somalangu pada ada saat mengasuh Pesantren al-Kahfi Somalangu. 

Penjelasan mengenai Istilah Rama Pusat memiliki alasan yang berbeda-beda, 

antara lain
41

: 

a. Sebutan Rama Pusat pada awalnya muncul dari santri Kiai Mahfud yang 

berasal dari daerah Gujarat, India. Mereka menyebut Syaikh Mahfudh 

dengan panggilan Syekh al Quthub yang kemudian diterjemahkan oleh 

santri-santrinya yang berasal dari Indonesia dengan istilah Rama Pusat. 

Panggilan Rama Pusat tersebut akhirnya menjadi terkenal pada saat 

Kiai Mahfud memimpin gerakan Angkatan Umat Islam (AUI). 

b. Istilah Rama Pusat dikarenakan pada saat itu tidak hanya Kiai Mahfud 

yang menjadi tokoh penting dalam AUI. Namun, ada beberapa tokoh 

lain yang mempunyai tugas masing-masing di bidangnya. Meskipun 

sudah ada pembagian tugas, apabila di antara mereka ada yang 

mengalami kesulitan maka yang menjadi rujukan utama adalah Kiai 

Mahfud. 
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c. Panggilan Rama Pusat merujuk pada posisi Kiai Mahfud sebagai 

pemimpin AUI yang dibentuk setelah Indonesia merdeka.
42

 

Kiai Mahfud sejak kecil tidak pernah mengalami pendidikan formal. Dia 

banyak belajar dari bapaknya yang sering tinggal di Hejaz, Makkah dan juga 

kepada kakeknya. Dia juga belajar dengan membaca koran dan mendengarkan 

radio. Kemudian, dia memperkaya ilmu agamanya dengan belajar di Pondok 

Pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur. Saat di pesantren tersebut, dia menyusun 

dua kitab yang berjudul Fawaid as Sharfiyah dan Buraân al Qath’i. Setelah 

menuntut ilmu di pesantren, Kiai Mahfud berangkat ke Makkah untuk 

memperdalam ilmu agamanya. Setelah kembali dari Makkah, Kiai Mahfud 

menggantikan bapaknya untuk mengasuh Pondok Pesantren Al Kahfi. Pada masa 

kepemimpinannya, dia mulai menerapkan metode pengajaran klasikal.
43

 Selain 

mengajarkan ilmu agama, Kiai Mahfud juga mengajarkan pelajaran bahasa 

Belanda, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. 

Berawal dari pesantren inilah keberadaan Kiai Mahfud menonjol di 

kalangan masyarakat Kebumen dan sekitarnya. Mulai dari kegiatan rutinnya 

mengajar di pesantren, kemudian mengadakan pengajian bagi masyarakat umum 

yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pagi. Kiai Mahfud sangat akomodatif 
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 Wawancara KH. Qomari Abdurrahman tanggal 28 Maret 2014. 
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terhadap budaya lokal dalam berdakwah tanpa merusak sendi-sendi ajaran Islam. 

Dia menyampaikan taushiyahnya dalam bentuk tembang macapat Jawa agar 

mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Sunan 

Kalijaga dalam mengislamkan masyarakat Jawa yang sangat kental akan tradisi 

Hindu dan Budha masa itu. Bagi masyarakat Kebumen, sosok Kiai Mahfud 

sebagai seorang kiai pesantren telah menjadi oase tersendiri. Dia selalu berusaha 

memperhatikan perubahan yang terjadi di lingkungannya sehingga syiar dan 

dakwahnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat. Kelompok-kelompok 

pengajian atau majelis taklim di masjid-masjid atau kelompok tertentu, sering 

mengundang kiai untuk menyampaikan dakwahnya 

Perawakan Kiai Mahfud tinggi besar, berkulit kuning, berambut hitam, 

dan bermata tajam, dan bentuk mukanya bulat. Sebentuk hidung melancip 

menghiasi wajahnya. Ia lebih suka bersarung dan berpeci, atau berjubah dan 

bersorban. Dalam pidato-pidatonya, ia bersuara besar dan lantang, menantang atau 

membujuk, atau serak-serak dalam setengah tangis. Ia sangat fasih menyebutkan 

ayat-ayat Al-Quran, juga fasih berbahasa Indonesia. Pandai dalam mengutip ayat 

dalam hubungannya dengan peristiwa kemerdekaan dan perjuangan, Kiai Mahfud 

tampak menjadi seorang nasionalis di mata khalayak, sekaligus juga menjadi kiai 

berkharisma di mata pengikutnya.
44

 

Pemahaman kepribadian berdasarkan konsep psikologis dapat digunakan 

untuk memahami perilaku sosial dan politik Kiai Haji Mahfud Abdurrahman. 

Perkembangan kepribadian Kiai Mahfud  selalu dipengaruhi suasana religius yang 
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ketat, sehingga membentuk sifat fanatik, dan kurang berwawasan luas. Kiai 

Mahfud pernah mondok di berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa. Tercatat 

antara lain Pondok Pesantren Tremas di Pacitan, Jamsaren di Surakarta, serta 

pondok-pondok pesantren di Kebumen. Ia mempunyai pergaulan yang cukup luas 

dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, antara lain Kahar Muzakir, Wahid 

Hasyim, dan Muhammad Natsir.
45

 

Kiai Mahfud pernah menulis buku tentang fiqih dan tasawuf yang berjudul 

Burhanul Qath'i (Kenyataan yang Mematahkan), dan satu buah buku tentang 

syaraf yang terdiri dari dua jilid, berjudul Sharf Al Fawaidis Samala'iyyah fil 

Quwaidish Sharfiyyah. Buku kedua pada dasar merupakan kumpulan tanya jawab 

antara Kiai Mahfud dengan para santi dan masyarakat sekitarnya. Kedua buku 

tersebut saat ini tidak ada, barangkali ikut hilang saat pembersihan yang dilakukan 

oleh pasukan pemerintah.
46

 

Nama Kiai Mahfud semakin dikenal pada saat kongres ulama di Kediri 

tanggal 14-15 Mei 1947 dan kongres ulama di Solo tanggal 28-29 Juni 1947, Kiai 

Mahfud turut terlibat aktif mewakili pondok pesantren Somalangu pada 

khususnya dan ulama Kebumen pada umumnya. Setahun sebelumnya, Jaksa 

Agung Mr. Kasman Singodimedjo pada bulan November 1946, dan Ir. Sofjan dari 

Masyumi pada bulan Desember 1946 mengunjungi Somalangu.
47

 Meskipun Kiai 

Mahfud dikenal para tokoh Islam, namun ia selalu menolak apabila dijadikan 
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anggota atau pengurus. Kiai Masduki gagal membujuk Kiai Mahfud sebagai 

anggota dan pengurus organisasi Muhammadiyah yang didirikannya pada tahun 

1930-an.  Kiai Mahfud tidak pernah masuk organisasi-organisasi Islam dan lebih 

mengidentifikasikan dirinya sebagai kiai pondok.  

Kiai Mahfud mempunyai seorang istri dan 10 anak. Penghidupannya 

diperoleh dari dua hektar sawah, serta memelihara pondok dan masjid yang 

berdiri di depan rumahnya. Setiap hari ia pulang balik dari rumah ke pondok atau 

masjid. Kiai Mahfud tidak pernah pergi berdagang dan sering ia lama duduk di 

dalam masjid untuk mengajar para santrinya. Teriakannya yang terkenal pada 

zaman AUI: "Mati Surga, Menang Jaya", membuat orang-orang menyambutnya 

sebagai panggilan perang.
48

 Kiai Mahfud menjadi pemimpin yang karismatik dan 

dipatuhi dengan penuh hormat oleh para pengikutnya. Para pengikut Kiai Mahfud 

percaya bahwa Kiai Mahfud adalah figur messias yang dapat membebaskan 

penderitaan masyarakat akibat penjajahan. 

 

D. Perang Kemerdekaan Indonesia di Kebumen 1945-1949 

Angkatan Umat Islam (AUI) ikut dalam pertempuran mempertahankan 

kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Kebumen bersama tentara  BKR 

(Badan Keamanan Rakyat) / TKR (Tentara Keamanan Rakyat), AMRI (Angkatan 

Muda Republik Indonesia), BPRI (Badan Pemberontak Republik Indonesia), 
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IPPI
49

, badan kelaskaran rakyat, organisasi wanita dan juga pemerintahan sipil. 

Sampai dengan awal tahu 1950, AUI cukup banyak menunjukkan kerja sama 

dengan pemerintah dan angkatan perang. Kerja sama itu ditunjukkan dalam 

perjuangan perang gerilya melawan Belanda sampai masa perang kemerdekaan. 

Faktanya yang jelas, AUI pernah ikut dalam front Sidoarjo di Surabaya dan front 

Magelang pada November 1945.
50

 

AUI ikut aktif berjuang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. 

Pada tanggal 8 sampai 10 Maret 1949, AUI membantu Batalyon Sudarmo untuk 

menyerbu kota Kebumen. Kerugian pihak musuh meliputi beberapa puluh orang 

militer dan sipil tewas serta luka-luka. Di pihak TNI, dua orang gugur dan tiga 

orang luka-luka, sementara dari AUI, tiga orang luka-luka. Pada 19 Maret 1949 

Belanda bergerak ke Sruni untuk menyerang pasukan AUI, sedangkan kedudukan 

AUI di Pagarkodok ditembaki dengan meriam. Korban sepuluh orang gugur dan 

tiga orang luka-luka. Dalam usaha memecah belah, Belanda pada 23 April 1949 

menyerukan agar anak-anak masuk sekolah kembali dan penduduk rajin 

menjalankan agama karena Masyumi, Hisbullah, dan AUI adalah sahabat 

Belanda. Pertempuran dengan AUI di Wonosari mengakibatkan lima orang gugur 

dan lima orang luka-luka
51

 Pihak AUI tidak mengindahkan provokasi musuh dan 

terus berjuang bersama TNI melawan penjajah. 
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Untuk menggambarkan tentang keterlibatan warga kabupaten Kebumen 

dalam membela dan mempertahankan kemerdakaan Negara Republik Indonesia 

dibagi dalam tiga periode
52

: 

1. Pertempuran Kebumen Periode 17 Agustus 1945 - 21 Juli 1947 

Ir. Soekarno dan Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 telah 

memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tetapi Belanda tetap ingin menjajah 

kembali bangsa Indonesia. Tentara Belanda datang ke Indonesia dengan 

membonceng tentara NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yaitu 

tentara Inggris/Sekutu yang bertugas melucuti senjata dan mengurus tentara 

Jepang  yang kalah perang dengan Sekutu, baik di Jakarta, Surabaya, Semarang 

dan tempat-tempat lain di Indonesia. Kedatangan tentara NICA di Jawa Tengah 

pada akhir tahun 1945 yang diboncengi oleh tentara Belanda menimbulkan 

banyak pertempuran dengan tentara Indonesia seperti pertempuran di Magelang 

dan Ambarawa. 

Banyak tentara BKR (Badan Keamanan Rakyat)/TKR (Tentara Keamanan 

Rakyat) dari Kabupaten Kebumen yang terlibat dalam pertempuran di Magelang 

dan Ambarawa. BKR/TKR dari Kebumen terdiri dari 2 batalyon yaitu Batalyon 

62 di Gombong dan Batalyon 64 di Kebumen yang dibantu AMRI, IPPI, BPRI, 

Laskar Hisbullah yang lebih dikenal dengan Angkatan Umat Islam (AUI) 

Kebumen serta badan-badan kelaskaran rakyat lainnya. Tidak hanya para pria saja 

yang berjuang, para wanita dari Kebumen juga ikut berjuang dalam perang di 
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Magelang dan Ambarawa. Para wanita tergabung dalam berbagai organisasi 

wanita seperti Palang Merah yang bertugas sebagai petugas kesehatan dan juga 

mengurusi logistik para tentara.
53

  

Penugasan pasukan AUI yang tergabung dalan tentara BKR/TKR 

Kebumen ke luar daerah seperti ke Front (medan laga) Semarang maupun Jawa 

Barat berlangsung sampai terjadinya Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 

1947. Agresi Militer Belanda itu terjadi akibat gagalnya perudingan Linggarjati 

tanggal 3 Juli 1947. Belanda mengerahkan tentaranya secara besar-besaran untuk 

menduduki Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan ke berbagai penjuru 

wilayah Republik Indonesia. Pergerakan tentara Belanda dari Jakarta ke arah 

timur akhirnya tiba di Gombong setelah terjadi pertempuran dengan tentara TKR 

Kebumen yang dipimpin Kusnadi di selatan  Pemalang  

Pasukan Belanda yang terdiri dari pasukan baret merah dan hijau 

dilindungi oleh pasukan artileri dengan persenjataan modern dan diiringi oleh 

pasukan tank/panser serta dikawal oleh pesawat tempur yang dikenal sebagai si 

cocor merah
54

. Tentara Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung ke arah timur 

melalui Cirebon, Tegal, Pemalang dan berbelok ke arah selatan menuju 

Purbalingga melewati Banyumas. Perjalanan pasukan Belanda mencapai kota 

                                                             
53

 Ibid., hlm. 3. 

54
 Si Cocor Merah adalah sebutan untuk pesawat P-51 Mustang yang 

merupakan pesawat petarung jarak jauh buatan pengintai (reconnaissance aircraft) 

Amerika Serikat. Pesawat ini menjadi salah satu pesawat tempur terbaik pada 

perang dunia II. Julukan tersebut berasal dari warna merah di bagian depan 

pesawat. Radik Utoyo Sudirjo, Panglima Besar Sudirman: Sebuah Kenangan 

Perjuangan, Jakarta: Almanak, 1985, hlm. 54.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_intai
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_dunia_II


53 

 

Gombong memakan waktu 1 minggu karena sering menerima perlawanan dan 

penghadangan dari tentara Indonesia. 

2. Pertempuran Kebumen Periode 21 Juli 1947 - 19 Desember 1948 

Berdasarkan instruksi dan petunjuk dari Markas Besar Tentara, maka 

seluruh wilayah Kabupaten Kebumen telah disiapkan untuk menghadapi berbagai 

kemungkinan. Pemerintah sipil telah menyiapkan agar semua bangunan penting 

sewaktu-waktu bisa dibumi hanguskan. Semua jembatan yang tergolong besar 

telah dipasang trek bom di fondasinya. Bahan makanan telah disipkan untuk 

sewaktu-waktu disingkirkan keluar kota dan lain sebagainya. Di beberapa tempat 

di jalan raya dibuat tankval (lubang-lubang) secara zig-zag. Pohon-pohon 

perindang jalan raya dipotong di 2/3 bagian supaya sewaktu-waktu musuh datang 

hanya tinggal memotong 1/3 bagian sampai roboh guna menghambat perjalanan 

musuh. Balai Besar Kereta Api yang menempati Benteng Gombong diungsikan ke 

Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor. Tentara dari batalyon 62, Tentara Pelajar 

(TP), badan kelaskaran, Angkatan Umat Islam (AUI), unsur pamong praja dan 

masyarakat umum bahu membahu menyiapkan segala sesuatu untuk 

memenangkan perang.
55

 

Kekuatan tentara yang ada di Kebumen terdiri dari Batalyon 62 Resimen 

XX Divisi III dipimpin Mayor Panoedjoe, Batalyon 64 Resimen XX Divisi III 

Kebumen dipimpin Mayor R.P Rachmat, Kaderschool pimpinan Kolonel 

Samidjo, Inspektorat Infateri pimpinan Jenderal Mayor Didi Kartasasmita, 

sepasukan Tentara Pelajar dipimpin David, Angkatan Umat Islam dipimpin Kiai 
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Mahfud (Kiai Somalangu), Brigade XVII pimpinan Rusmin, tentara eks BPRI , 

Pesindo dan lain-lain. 

 Dilihat dari jumlah personilnya memang cukup besar tetapi keadaan 

senjata yang dimiliki tidak cukup memadai bila dibandingkan dengan senjata 

musuh baik dari segi kualitas, jumlah maupun amunisinya. Pihak RI 

menggunakan taktik gerilya dan selalu mengelak untuk bertempur secara frontal 

(berhadapan langsung) jika memang tidak terpaksa. Taktik bumihangus digunakan 

apabila tentara RI meninggalkan kota/tempat sehingga musuh tidak dapat 

menggunakannya.
56

 

Terjadi beberapa pertempuran antara pasukan Kebumen dengan pasukan 

Belanda, antara lain: pertempuran di Stasiun Ijo
57

, pertempuran di Karanggayam, 

pertempuran di Sidobunder, canonade di desa Candi kecamatan Karanganyar, 

pertempuran di Stasiun Soka dan berbagai pertempuran lainnya di desa, 

kecamatan dan tempat-tempat penting di wilayah Kebumen. 

Tentara Kebumen di Gombong pada tanggal 25 Juli 1947 mulai 

menempati pos-pos yang telah ditentukan untuk menghadang datangnya musuh. 

Lini terdepan pertahanan Kebumen adalah perbatasan Banyumas dan Kedu di 
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Stasiun Ijo yang membentang dari utara ke selatan. Penempatan-penempatan 

pasukan RI di Stasiun Ijo di atur oleh Mayor Panoedjo selaku komandan Batalyon 

62 dan penempatan pasukannya antara lain: Kompi III pimpinan Lettu. Sutjipto 

ditempatkan di perbatasan Stasiun Ijo, tepat diperbatasan Banyumas Kebumen. 

Seksi I dari Kompi I dipimpin Letda. Sutrisno bertugas di poros jalan dan 

sekitarnya. Seksi I dari Kompi II pimpinan Letda. Sumardjo menempati poros 

jalan Kereta Api. Seksi II dari Kompi III pimpinan Letda. Hadiprajitno menempati 

selatan Stasiun Ijo. Seksi III dari Kompi III dipimpin Serma. Sumarno bertugas di 

terowongan Ijo. 

Pasukan AUI yang dipimpin Kiai Mahfud berjaga dari Stasiun Ijo 

membujur ke selatan dengan kekuatan kurang lebih satu kompi. Kompi IV yang 

dipimpin Lettu. Slamet merupakan lini ke dua yang berkedudukan di jembatan 

Palemahan, sebelah barat kota Gombong dengan kekuatan dua Seksi yang 

bertugas meledakkan jembatan jikan lini pertama di Stasiun Ijo bobol. 

Tentara Belanda dengan jumlah besar dan berkendara mobil lapis baja pada 

tanggal 27 Juli 1947 mulai menyerang pertahanan di Ijo dan berhasil memasuki 

kota Gombong. Pertahanan baru segera dibentuk di Markas Batalyon Kalipancur 

di Kecamatan Karanggayam. Pertempuran Karanggayam terjadi pada tanggal 19 

Agustus 1947, pasukan Belanda yang berkedudukan di Gombong menyerang 

tentara Batalyon 62 di Kajoran, Karanggayam.
58

 

Belanda bergerak ke Utara melalui desa Sidayu, Penimbun, Kenteng dan 

menyusup menuju Karanggayam yang waktu itu merupakan Front terdepan di 
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pedalaman Jawa Tengah yang langsung berhadapan dengan musuh yang 

berkedudukan di Gombong. Seminggu sesudah pertempuran, Batalyon 62 

kemudian diganti oleh Batalyon 64 Resimen XX Kebumen pimpinan Mayor 

R.P.S. Rachmat. Anggota Batalyon 62 Gombong istirahat di desa Pacor, Kutoarjo. 

Desa Sidobunder terletak 10 Km sebelah selatan kota Gombong. Sejak 

Agresi Militer Belanda I, di bagian Barat desa terdapat pos-pos Pertahanan Garis 

Lini Sektor Selatan. Pertempuran Sidobunder dimulai pada akhir Agustus 1947.
59

 

Penugasan pasukan TP Yogyakarta untuk menggunakan TP yang ada di Front 

Gombong. Adapun yang mendapat tugas adalah seksi 321 yang dimpin Anggoro 

dari Kompi 320 TP Yogyakarta. Anggota TP mayoritas berasal dari anak-anak 

SMA Kota Baru (Keluarga Pelopor Padmanaba) dan pelajar asal Sulawesi anggota 

pasukan Perpis (Persatuan Pelajar Indonesia Sulawesi). Pasukan pelajar Perpis 

pimpinan Maulwi Saelan itu baru saja menyelesaikan pelatihan militer di Wates. 

Markas Darurat Tentara Pelajar di Kebumen sebagai pusat komando 

lapangan menggunakan rumah dinas Kepandhitan Gereja Kristen Jawa Panjer. 

Seksi 321 tiba di Sidobunder pada tanggal 31 Agustus 1947. Bersamaan dengan 

TP Sulawesi/Perpis pimpinan Maulwi Saelan dan beberapa TP Purworejo yang 

menggabungkan diri. Pasukan Seksi 321 ditempatkan di Sidobunder untuk 

menggantikan pos pertahanan TP I Sidobunder dan Puring yang dipimpin oleh 

Soemardi. 
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Seksi 321 membagi peralatan dan menempati tempat tugas di beberapa 

titik. Regu I Poernomo bertugas jaga di Dukuh Sidobunder Tunjungan dan Regu II 

Djoko Pramono bertugas mengawasi jembatan Sidobunder. Sedangkan Perpis di 

sebelah selatan menempati pertigaan dekat lumbung desa. Di sebelah timur 

pertahanan TP adalah kedudukan pertahanan Hisbullah dan AUI (Angkatan Umat 

Islam). Pada tanggal 2 September 1947 pasukan TP Seksi 321 dikejutkan oleh 

suara tembakan senjata otomatis dari berbagai penjuru. Desa Sidobunder sudah 

dikepung Belanda dan pasukan TP berhasil dikalahkan Belanda.
60

 

Belanda memang sering menembakkan meriamnya atau canonade
61

 ke 

daerah-daerah RI yang dianggap rawan dan sangat dicurigai. Adapun maksud dari 

canonade tersebut adalah untuk membuyarkan pemusatan pertahanan pasukan RI. 

Sebelum melakukan penembakan, Belanda mengadakan pengintaian terlebih 

dahulu melalui udara dengan pesawat Capung. 

Tanggal 19 Oktober 1947 terjadi serangan meriam Belanda di desa Candi 

Kecamatan Karanganyar. Desa Candi terletak di sebelah Timur kota Karanganyar. 

Setelah Belanda melaksanakan Agresi Militer I dimana mereka melakukan 

penyerbuan hingga ke kota Gombong maka pasar Karanganyar yang semula 

berada di jalan raya Gombong - Kebumen ditutup dan dipindahkan ke desa Candi 

karena pertimbangan keamanan umum. Serangan ratusan peluru meriam itu 
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menghancurkan  kantor dan gudang Logistik COP Karanganyar yang pada saat itu 

dipimpin oleh Letnan I Moeryoeni dan dapur-dapur umum yang didirikan secara 

sukarela oleh warga untuk para pejuang serta menewaskan ratusan jiwa penduduk 

yang sebagian besar adalah warga sipil.
62

 

3. Pertempuran Kebumen Periode 19 Desember 1948 - 27 Desember 1949 

Status Quo Kemit adalah kesepakatan mengenai garis batas wilayah antara 

pihak RI dan Belanda yang perundingannya diawasi oleh Komisi Tiga Negara 

(KTN) sebagai komisi perdamaian dunia yang dibentuk oleh PBB. Perundingan 

Status Quo diadakan pada tanggal 24 Januari 1948 di sebelah barat jembatan 

Kemit, Karanganyar-Kebumen. Penyebab terjadinya Status Quo Kemit adalah 

pelanggaran Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 yang secara terang-terangan 

terhadap persetujuan Linggarjati dengan melancarkan ekspansinya hingga ke 

Gombong. 

TNI mengadakan perlawanan dengan tetap mematuhi perintah Gencatan 

Senjata. Pihak Belanda yang pada awalnya mengambil batas wilayah di timur 

sungai Kemit akhirnya bersedia memundurkan garis setelah diadakannya 

perundingan dengan Pihak RI yang di tengahi oleh KTN dan diambillah 

kesepakatan bahwa Sungai Kemit sebagai garis pertahanan dalam menghadapi 

Agresi Militer Belanda I.
63

 

Komisi Tiga Negara (KTN) dibentuk oleh PBB Pada tanggal 27 Agustus 

1947. Kemudian diadakan perundingan antara RI dengan Belanda di atas Kapal 
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Renville yang menghasilkan Persetujuan Renville pada 17 Januari 1948. Sebagai 

tindak lanjut dari perjanjian tersebut maka Oleh KTN (Komisi Tiga Negara) 

setelah melakukan perundingan yang dipimpin Panglima Divisi III Kolonel 

Bambang Soegeng dengan dihadiri antara lain: Letkol Koen Kamdani Komandan 

Resimen XX selaku Komandan COP PDKS Kebumen, Mayor Rahmat, Mayor 

Panoedjoe, Kapten Soebiyandono, Kapten H. Soegondo, Letnan Soeyono, Residen 

Banyumas, Bupati Banjarnegara, Bupati Kebumen, Kepala Polisi Gombong, dan 

Kepala Polisi Kebumen. 

Sungai Kemit ditetapkan sebagai Garis Demarkasi/Garis Status Quo. 

Aliran sungai Kemit baik ke utara maupun selatan dijadikan batas terluar bagian 

barat dari Negara Indonesia. Pasukan tentara RI dan seluruh Pejabat Pemerintahan 

RI yang berada di daerah yang diduduki Belanda harus ditarik keluar. Dengan 

demikian Kemit merupakan pintu keluar bagi para pejabat dan pasukan Divisi 

Siliwangi dari Jawa Barat yang akan hijrah ke Jawa Tengah. Pasukan Siliwangi 

dan para pejabat tersebut diangkut menggunakan kereta api oleh Belanda, lalu 

diturunkan di stasiun Gombong. Selanjutnya mereka berjalan kaki ke 

Karanganyar, dan diangkut menggunakan kereta api RI menuju Yogyakarta. Untuk 

memperlancar pelaksanan hijrah, Local Joint Commite (LJC) dibentuk dengan 

mendirikan pos di Panjatan (Karanganyar).
64

 

Persetujuan Renville yang telah disepakati ternyata dilanggar pula oleh 

Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda telah memulai serangannya di 

atas ibukota Yogyakarta dan menunggu bala tentara Belanda sserta angkatan 
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perangnya yang sedang dalam perjalanan dari Gombong menuju Yogyakarta. 

Tanggal 19 Desember 1948 terjadi ledakan Granat dari arah Kemit. Ledakan 

tersebut merupakan isyarat bahwa Belanda melaksanakan rencana doorstoot naar 

Djokja
65

. Hal itu menjadi lebih meyakinkan dengan adanya siaran RRI Yogyakarta 

secara berulang-ulang. 

Batalyon Sroehardoyo dan pasukan-pasukan lain yang bertugas di pos-pos 

pertahanan garis demarkasi Kemit segera melakukan pergeseran pasukan untuk 

menempati posnya yang baru yang telah ditentukan sebelumnya. Batalyon Mobil 

Soehardoyo mendapat tugas dan tanggung jawab pertahanan wilayah kabupaten 

Purworejo dan Batalyon Mobil Soedarmo di wilayah Kabupaten Kebumen. 

Batalyon Mobil II Mayor Soedarmo menempatkan Markas batalyon Kompi 

Markasnya di Wadas Malang kecamatan Krakal, berikut dengan Kepala Staf 

Kapten Iskandar, Kompi I Werkudara dipimpin Kapten Soemantoro, Kompi I 

Gatotkaca dipimpin Kapten Soegiono, Kompi III Antasena dipimpin Letnan I 

Moeklis dan Kompi Bantuan Anoman dipimpin Letnan I Tjiptono. 

Penempatan pasukan pada dasarnya selalu berpindah-pindah, namun 

sesekali secara bergantian pasukan beristirahat. Batalyon Teritorial Kedu IV 

Purworejo dan Batalyon Teritorial Kedu V Kebumen telah menyusun dan 
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menempatkan kompinya sehingga dengan cepat dapat dibentuk KODM-KODM
66

 

di tiap kecamatan dengan personil yang ada pada kecamatan tersebut. Instansi 

pemerintahan sipil, dinas dan jawatan serta sekolah-sekolah sebelumnya telah 

mempersiapkan diri kemungkinan terjadinya Agresi II. 

Kekalahan Belanda di jembatan Kedung Bener desa Jatisari pada awal 

bulan Januari 1949 nampaknya menimbulkan kemarahan besar. Beberapa hari 

kemudian, pada sekitar tanggal 10 Januari 1949 patroli Belanda berkekuatan satu 

kompi bersenjata lengkap langsung menuju gunung Pager Kodok. Angkatan Umat 

Islam (AUI) yang berpusat di desa Somalangu memilih gunung Pager Kodok 

sebagai basis pertahanan sekaligus jalan Pager Kodok sebagai titik penghadangan. 

Pertempuran di gunung Pager Kodok terdapat satu Batalyon AUI siap 

bertahan dan menghadang musuh dengan Kompi Mustakim sebagai kompi 

terdepan. Ketika patroli Belanda bertemu dengan pasukan AUI, maka pertempuran 

pun terjadi. AUI menggunakan taktik Supit Urang
67

 dan dibantu rakyat dengan 

kentongan gobyoknya yang membuat Belanda menjadi bingung karena telah 
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terkepung. Peristiwa ini terjadi di sebelah utara daerah Gunung Pager Kodok desa 

Tanahsari Kebumen. 

Tentara RI sering melakukan penghadangan terhadap pasukan Belanda. 

Pada akhir bulan Februari 1949 terjadi penghadangan terhadap konvoi Belanda di 

tanjakan desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele. Penyerangan dan penghadangan 

dari Kompi Antareja berhasil merampas beberapa pucuk senjata dan menewaskan 

beberapa tentara Belanda. Penghadangan terhadap kereta api yang datang dari 

Purwokerto oleh Kompi Gatotkaca disebelah timur terowongan Ijo terjadi pada 

bulan Maret 1949. Lokomotif diledakkan dengan bom dan tentara RI berhasil 

merampas kebutuhan logistik berupa beras, puluhan peti susu, kemenyan, dan lain-

lain. Tanggal 19 Maret 1949 terjadi pertempuran antara pasukan AUI (Angkatan 

Umat Islam) dengan pasukan patroli Belanda di desa Sruni kecamatan Kebumen. 

Selama bulan Maret 1949 terjadi canonade di desa Pager Kodok kecamatan 

Kebumen, desa Kenteng, desa Sempor dan Tunjungseto kecamatan Sempor.
68
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