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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Itulah yang 

ada 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 dinasionalisasikan. Di samping nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

asing, pemuda-pemuda Kebumen melakukan pelucutan senjata terhadap 

tentara Jepang. Selain melucuti senjata, mereka juga melucuti segala 

perlengkapan militer lainnya. 

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. 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. Angkatan Umat Islam (AUI) sebagai badan 

perjuangan lahir pada 11 September 1945. 
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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 Rasul. 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. 

Susunan kepengurusan AUI yang pertama adalah Kiai Mahfud 

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

Affandi sebagai bendahara. 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. 

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 
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ekonomi dan keuangan terdiri atas Ahmad Zakaria , Haji Mahfudl dan Haji 

A. Bakir. 

Kepemimpinan Kiai Mahfud adalah kepemimpinan kharismatik. Di 

kalangan AUI, Kiai Mahfud dipandang sebagai rama yang menjadi sumber 

pemenuh kebutuhan material, spiritual, serta pelepasan kebutuhan emosional 

para santri. Kiai Mahfud dipandang sebagai rama pusat karena mempunyai 

status dan peranan yang mantap meskipun terjadi perubahan dalam 

masyarakat. Dalam 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. 

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. 

Potensi AUI memiliki peranan besar dalam upaya mempertahankan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam perjuangan untuk kemerdekaan, 

AUI bahu membahu dengan Tentara Republik Indonesia. AUI memperoleh 
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peranan penting dalam melucuti pasukan Jepang di Kebumen pada tahun 

1945. Selama masa revolusi, pasukan AUI selalu berhasil mempertahankan 

posisinya dan tidak pernah menderita kekalahan saat menghadapi Belanda. 

AUI ikut berjuang bersama dalam pasukan Hisbullah-Sabilillah yang 

dibentuk ulama-ulama Indonesia dalam berperang dalam Front Sidoarjo 

(Surabaya) dan Magelang bertempur melawan tentara Inggris dan NICA pada 

bulan November 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. 

Pembangkangan pihak AUI terhadap perintah dan peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan oleh alat-alat negara menimbulkan ketegangan-ketegangan antara 

pihak AUI dengan RI. 

AUI mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum 

setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Ketidakpatuhan AUI terhadap 

peraturan Pemerintah menimbulkan ketegangan-ketegangan antara AUI 

dengan RI. Musyawarah yang diajukan untuk menyelesaikan pertikaian 

paham antara kedua belah pihak ditolak AUI. Pemerintah RI mengambil 

tindakan tegas dengan mengerahkan segala alat kekuasaannya  terhadap AUI 

karena pembangkangan AUI dianggap sebagai pemberontakan terhadap 

Pemerintah yang sah. Dari gejala-gejala yang terjadi telah menunjukkan 
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bahwa AUI telah berkembang sejalan dan senafas dengan cita-cita 

pembentukan Negara Islam konsepsi Kartosuwiryo. 

Lingkungan sosio-kultural dan kondisi masyarakat Kebumen yang 

mendorong lahirnya organisasi AUI di bawah pimpinan Kiai Somalangu, 

peran kaum santri dalan memobilisasi sosial di Kebumen pada peristiwa AUI, 

serta timbulnya pertentangan atau konflik antara AUI dengan pihak APRIS 

dan proses penyelesaian masalah AUI menunjukkan bahwa AUI lebih tampak 

sebagai suatu problem sosial. AUI bukan semata-mata suatu badan 

kelaskaran, tetapi suatu pergerakan sosial. Di desa terdapat dua kelompok 

rural elite, 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 

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 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. 

http://kelasykar.an/
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Persiapan-persiapan perang meimbulkan kecemasan penduduk yang 

menyebabkan penduduk mencari natural leader 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. Di pihak 

lain, kedudukan legal lurah sebagai kepala desa dan formal group semakin 

terancam. Dengan adanya dua group yang saling bersaing dan bertanding itu, 

mekanisme pemerintahan desa menjadi beku.  

Perubahan yang cepat dalam revolusi, dan juga kekacauan perang, 

telah membawa disorganisasi pribadi dan sosial di masyarakat Kebumen dan 

di organisasi AUI pada khususnya. Anggota AUI yang mula-mula berniat 

menjadi sukarelawan untuk melaksanakan jihad, dan kemudian akan kembali 

ke pondok pesantren setelah perang selesai. Tetapi setelah itu mereka 

menghadapi problem-problem, antara lain: 1. Menjadi tentara tetap atau tidak; 

2. Bila masuk APRIS, maka senjata yang dulu dimiliki kini bukan lagi 

menjadi haknya; 3. Beberapa batalyon APRIS dicurigai sebagai komunis; 4. 

AUI harus bubar atau terus; 5. Ada usaha mutasi personil dan tempat bagi 

Batalyon Lemah Lanang dalam rangka agar mereka dapat dipecah-pecah; 6. 

Suatu disiplin rasional tidak terlalu tepat untuk mereka; 7. Demobilisasi akan 

membawa problem baru; 8. Mereka sendiri terlalu terisolasi, sehingga 

menyusahkan kerja sama dengan pasukan lain; 9. Persaingan yang terjadi 
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antar pasukan telah berkembang menjadi konflik; dan 10. Mereka takut 

menghadapi hal-hal baru. 

Tentara Republik mempunyai rencana mendidik kembali pasukan-

pasukan AUI dengan maksud menanamkan semangat militer dalam diri 

mereka dan untuk membuatnya kukuh di dawah kekuasaannya. Rencana ini 

merupakan bagian dari rencana para pemimpin tentara RI untuk 

mengefisiensikan seluruh tentara menjadi angkatan yang relatif lebih kecil 

tetapi terdidik secara baik. Tentara Republik menganggap anggota-anggota 

satuan gerilya liar tidak ada tempat dalam organisasi militer. Prajurit-prajurit 

AUI dianggap terlalu rendah menurut ukuran kemiliteran, fisik, dan 

kecerdasan. 

Sesungguhnya yang Tentara Republik inginkankan ialah anggota-

anggota Angkatan Umat Islam dikembalikan ke kehidupan sipil sesudah 

pertempuran berakhir. Untuk tujuan inilah mereka ingin mengubah Batalyon 

Lemah Lanang menjadi batalyon cadangan. Di sinilah para gerilyawan harus 

menaati berlakunya seleksi untuk menjadi tentara dan apabila tidak mencapai 

ukuran yang ditentukan maka akan didemobilisasikan. 

Demobilisasi dapat dilaksanakan secara serentak atau bertahap sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan dan harus memperhatikan pemanfaatan 

bagi kelansungan pembangunan nasional yaitu dengan mengutamakan 

pulihnya penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat. Pimpinan penyelenggaran demobilisasi adalah 

penguasa keadaan bahaya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk 
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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. Batalyon Lemah Lanang secara 

resmi dimasukkan kedalam Divisi III Diponegoro sebagai Batalyon IX 

Brigade X. 

Hanya sebagian kecil dari anggota Batalyon Lemah Lanang yang 

sesungguhnya masuk di dua kompi Divisi III Diponegoro. Kiai Mahfud sama 

sekali tidak mau tahu tentang penggabungan itu. Untuk memperlihatkan 

ketidakpuasan hatinya terhadap kebijaksanaan Pemerintah dan tentara RI, 

Kiai Mahfud tidak menghadiri upacara pelantikan. Tanda ketidak setujuan 

dan protes Kiai Mahfud ditunjukkan dengan pembentukan satuan militer yang 

dinamakan Batalyon Khimayatul Islam (Pelindung-pelindung Islam) pada 27 

Mei 1950. Mayoritas anggota AUI mengikuti dan masuk dalam batalyonnya. 

Hanya sebagian kecil pasukan AUI yang tidak ikut dan mengikuti Nursidik 

yang telah diangkat menjadi komandan Batalyon IX oleh Tentara Republik 

Indonesia. 

Pemberontakan AUI pada hakikatnya adalah gerakan keagamaan yang 

bercorak Islam. Namun, konflik-konflik yang terdapat pada pemberontakan 

AUI merupakan antagonisme laten sebagai warisan sejarah dalam bentuk 

pergulatan antarelite, elite formal dan nonformal, golongan tradisional dan 

modernis, serta santri dan abangan. Rasionalisasi dalam tubuh dalam tubuh 

militer setelah pengakuan kedaulatan menjadi persoalan bagi AUI antara 
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melebur menjadi satu dengan APRIS atau tidak. Rasionalisasi menyebabkan 

terganggunya badan perjuangan AUI, timbul ketidaksesuaian sosial, 

munculnya perasaan tidak aman dan frustasi di kalangan luas. Deprivasi 

muncul karena mereka terancam kehilangan kedudukan sosial ekonominya, 

kehilangan hak-hak politiknya atau kehilangan warisan kulturalnya. Deprivasi 

itulah yang menyebabkan munculnya gerakan sosial AUI di Kebumen. 

Ada enam faktor yang menyebabkan timbulnya pemberontakan, 

yakni: 1. Situasi ekonomi yang buruk; 2. keagamaan; 3. ketidakpuasan 

terhadap segala kebijakan pemerintah serta mundurnya golongan berkepala 

batu; 4. Adanya pemimpin kharismatik revolusioner yang mampu 

memberikan landasan bagi gerakan pemberontakan; 5. Ada organisasi yang 

dapat digunakan untuk mengerahkan dan memobilisasi sumber-sumber daya 

dan material; 6. Adanya pergulatan yang laten antara elite formal dengan elite 

nonformal. 

Tentara dan Pemerintah RI berusaha berunding  dengan Kiai Mahfud 

pada bulan-bulan berikutnya tetapi tidak berhasil. Undangan untuk datang ke 

Purworejo membicarakan segala persoalan ditolak oleh Kiai Mahfud. Pihak 

Kiai Mahfud pun menolak menerima wakil-wakil Pemerintah maupun dari 

pihak Tentara Republik yang ingin mendatanginya di Somalangu.  Kiai 

Mahfud juga tidak setuju untuk bicara dengan wakil-wakil Masyumi. Selain 

itu, Kiai Mahfud juga menolak bertemu dengan K.H. Wahid Hasyim yang 

menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia Serikat. K.H. Wahid 

Hasyim yang pergi ke Jawa Tengah khusus untuk berbicara dengan para 
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pemberontak dan mengajak mereka menghentikan perlawanannya. 

Musyawarah yang diajukan untuk menyelesikan pertikaian paham antara 

kedua belah pihak untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak diinginkan 

ditolak oleh AUI. 

Timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat di daerah Kebumen. 

Tentara Republik Indonesia Serikat dijuluki Kiai Mahfud sebagai tentara 

Kebo Putih dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dianggap sebagai kaki 

tangan Belanda. Pengikut Kiai Mahfud dilarang menggunakan salam nasional 

yang berbunyi merdeka sejak 1949. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan 

ketidakpuasannya tentang diplomasi Pemerintah Republik Indonesia yang 

menurut pandangan Kiai Mahfud gagal mencapai kemerdekaan yang 

sepenuhnya. Kiai Mahfud dan pengikut-pengikutnya mencurigai Tentara 

Republik telah diinfiltrasi para perwira komunis yang terlibat dalam 

pemberontakan Madiun. 

Pembangkangan AUI terhadap peraturan-peraturan Pemerintah RI 

dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Dari 

gejala-gejala yang nampak, menunjukkan bahwa AUI telah berkembang 

sejalan dan senafas dengan cita-cita pembentukan Negara Islam konsepsi 

Kartosuwiryo. Pemerintah RI terpaksa mengerahkan segala alat 

kekuasaannya dan mengambil tindakan tegas terhadap AUI pata tanggal 30 

Juli 1950. Pertempuran itu terjadi sehari sebelum berakhirnya suatu 

ultimatum dari Tentara Republik. Bupati Kebumen dan pejabat-pejabat 

pemerintahan serta pamong praja terpaksa mengungsi ke tempat yang aman.  
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Pasukan Kiai Mahfud semakin bertambah besar setelah dibantu oleh 

Nursidik dan sebagian besar prajurit yang telah masuk Tentara Republik 

Indonesia Serikat pada bulan Mei. Nursidik kemudian diangkat sebagai 

komandan dalam pemberontakan AUI tersebut. Bekas pasukan Surengpati di 

bawah pimpinan Masduki yang sebagian besar anggotanya berasal dari 

Cilacap  dengan segera mereka bergerak ke daerah asalnya untuk 

mengobarkan pemberontakan di daerahnya.  

Tentara Republik mulai menumpas pemberontakan AUI pada tanggal 

1 Agustus 1950. Pertempuran pertama terjadi di selatan Stasiun Kebumen 

dimana dengan cepat pasukan RI berhasil menguasai keadaan. Pasukan AUI 

yang dipukul mundur bertahan di Taman Winangun. Pengejaran dan 

pengepungan terus dilakukan oleh Tentara Republik.Pertempuran lain juga 

terjadi di desa Depakrejo, Muntirejo, Sidomargo dan disebelah timur serta 

utara kota Kebumen. 

Satuan-satuan batalyon tentara RI digabungkan pada tanggal 10 

September 1950 untuk menumpas tentara AUI. Batalyon Mayor Sruhardoyo, 

Batalyon Sutarno, dan Batalyon Suryosumpeno digerakkan ke arah barat dan 

utara untuk selanjutnya masuk ke daerah Kebumen dengan tujuan mengisolir 

dan menghancurkan pasukan AUI disana. Pasukan Brimob, Polisi dan Polisi 

Militer melanjutkan pembersihan di daerah Kebumen. Kampanye - kampanye 

dari dari Dinas Penerangan dilakukan dengan lebih intensif untuk mencegah 

meluasnya pengaruh propaganda pemberontak di kalangan rakyat.  
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Tekanan berat yang pasukan AUI terima dari serangan Tentara 

Republik mengakibatkan mereka mengundurkan diri ke daerah Somalangu 

dan membentuk pertahanan yang kuat disana. Tentara Republik mulai 

melucuti senjata semua bekas gerilyawan AUI yang tidak melarikan diri dan 

melanjutkan penyerangan ke desa Somalangu.  

Gempuran-gempuran Tentara Repulik mengakibatkan pasukan AUI 

mundur lagi dan berusaha mendirikan suatu pertahanan di desa Sadang 

kecamatan Alian. Sambil mengundurkan diri, pasukan AUI melakukan 

pembakaran rumah-rumah penduduk dan menghancurkan jembatan-jembatan 

untuk menghambat gerakan pasukan RI. Selama 40 hari bertempur, Sekitar 

85 rumah di Somalangu mengalami kerusakan dan hancur dalam pertempuran 

itu. Jumlah korban jiwa akibat perang diperkirakan mencapai 1.500-2.000 

jiwa. 

Pasukan AUI kemudian terpecah menjadi dua. Kelompok yang 

dipimpin Nursidik dengan kekuatan sekiatar 200 orang bergerak menuju ke 

daerah Brebes dan Tegal untuk bergabung dengan DI/TII Jawa Tengah yang 

dipimpin Amir Fatah. Kiai Mahfud beserta pengikutnya tetap bertahan di 

daerah Banyumas dengan kekuatan sekitar 600 orang. Nursidik tewas 

tertembak di dekat Kroya pada tanggal 26 Agustus 1950. Sisa-sisa 

pasukannya melarikan diri ke Brebes dan Tegal. 

Fase terakhir penumpasan gerakan AUI oleh Tentara Republik tidak 

banyak mengalami kesulitan. Moril pasukan AUI turun akibat pengejaran dan 

gempuran Tentara RI yang terus menerus. Banyak pasukan AUI yang 
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menderita luka-luka akibat pertempuran dan persediaan makanan mereka 

yang menipis. Kiai Mahfud menderita luka yang cukup parah saat dia dan 

pasukannya melarikan diri ke Gunung Srandil di daerah Cilacap.  

Pertempuran di Gunung Srandil menewaskan Kiai Mahfud bersama sejumlah 

anak buahnya. Puluhan orang berhasil ditawan dan sisa-sisa pasukan AUI 

melarikan diri ke Gombong dan Brebes. Sisa pasukan AUI yang berhasil 

melarikan diri ke Brebes kemudian bergabung dengan pasukan DI/TII Jawa 

Tengah. 

Perubahan yang terjadi dalam sejarah tidak berlangsung secara tiba-

tiba, melainkan terhimpun secara perlahan-lahan. 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 

pemberontakan AUI terjadi.  

Gerakan sosial (social movement) sebagai gejala sejarah senantiasa 

menarik karena di dalamnya terdapat proses dinamis dari kelompok sosial 

yang dimobilisasikan oleh tujuan ideologis. Dalam gerakan sosial tercakup 

tiga komponen yang esensial yaitu kepemimpinan, ideologi dan organisasi. 

Kepemimpinan dalam badan perjuangan AUI memiliki otoritas kharismatik 

yang bersumber pada prestige (wibawa) pribadi antara lain karena 
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pengetahuan, keterampilan, keativitas , inisiatif, keberanian moral dan 

sebagainya. Ideologi dalam badan perjuangan dapat digolongkan dalam tiga 

kategori,yakni: 1. radikal-kiri, komunis, sosialis; 2.keagamaan, terutama 

Islam; 3. nasionalis. AUI termasuk organisasi berdasarkan ideologi 

keagamaan dalam hal ini agama Islam. Organisasi dalam badan perjuangan 

masih dipengaruhi oleh ikatan patron-client. Di sini tidak terdapat ikatan 

radikal semata-mata namun ada aspek sentimentilnya. Bapakisme 

menunjukkan hubungan pribadi antara pemimpin dengan pengikutnya, seperti 

halnya dalam patrimonalisme dalam kerajaan. 

AUI lahir sebagai organisasi sosial kelaskaran dengan dasar utama 

Islam. Tokoh sentral dalam AUI adalah Kiai Haji Mahfud Abdurrahman. 

Sebagian besar anggota AUI adalah petani desa yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah tetapi memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap Kiai 

Mahfud. Dalam konsep pemikiran AUI, Kiai Mahfud adalah figur mesias 

yang mendatangkan kemakmuran. Status kepemimpinan dalam masyarakat, 

kecakapan, keberanian, kekeramatan dan kesalehan berpengaruh besar pada 

derajat loyalitas masyarakat desa kepada para kiai dari AUI. 

Gerakan sosial yang dilancarkan AUI di Kebumen gagal mencapai 

tujuannya karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama 

adalah faktor sumber daya manusia yang terdiri atas kepemimpinan, 

organisasi dan keterlibatan masyarakat. Kepeimpinan yang didasarkan atas 

kharisma seseorang tidak selalu membawa hasil. Meninggalnya Kiai Mahfud 

sebagai pemimpin sentral AUI telah menyebabkan pengikutnya kehilangan 
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semangat untuk meneruskan perjuangannya. Sifat keanggotaan yang bebas 

dalam organisasi serta hanya bertumpu pada para pemimpinnya saja pada 

gilirannya membuat koordinasi antarcabang dan ranting sulit dilakukan. 

Keterlibatan masyarakat yang hanya didasarkan pada dorongan moral dan 

bukan atas dasar tujuan yang jelas juga menjadi salahsatu faktor gagalnya 

gerakan sosial di Kebumen. 

Faktor kedua adalah faktor saran dan prasarana yang menyangkut 

masalah dana, logistik dan persenjataan. Masalah dana, logostik dan 

persenjataan AUI tidak memadai untuk perlawanan jangka panjang. Faktor 

ketiga adalah faktor psikologis. Anggota AUI harus bertempur melawan 

teman-teman mereka sendiri selama perang kemerdekaan. Secara psikologis 

hal itu tidak menguntungkan meskipun meraka mempunyai keyakinan bahwa 

yang mereka perangi adalah kekafiran. Perpecahan di dalam tubuh AUI 

menyikapi terbentuknya APRIS, secara psikologis juga mengganggu pikiran 

dan perasaan para anggota AUI. 

Angkatan Umat Islam dimasukkan ke dalam bagian DI/TII Jawa Barat 

dikarenakan 4 faktor, yaitu: 1. Sama-sama laskar perjuangan yang 

berlandaskan Islam; 2. Perjuangan AUI sejalan dan senafas dengan gerakan 

DI/TII Jawa Barat; 3. AUI memberontak dan tidak mau melakukan 

pertemuan dengan pemerintah serta tidak menanggapi ultimatum pemerintah; 

4. Sisa-sisa pasukan AUI bergabung dengan DI/TII Jawa Tengah setelah Kiai 

Mahfud tewas. 
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Pendapat lain beranggapan bahwa AUI bukan bagian dari DI/TII Jawa 

Barat karena: 

1. Anggaran Dasar AUI berbeda dengan DI/TII Jawa Barat karena AUI 

adalah badan kelaskaran lokal, sedangkan DI/TII adalah organisasi 

di tingkat nasional.  

2. Mazhab dan tujuan AUI berbeda dengan DI/TII karena AUI tidak 

pernah ingin mendirikan Negara Islam. 

3. Saat masih dipimpin Kiai Mahfud, AUI tidak pernah bekerja sama 

atau melakukan pertemuan dengan Kartosuwiryo maupun Amir 

Fatah. 

4. Sisa-sisa pasukan AUI bergabung setelah Kiai Mahfud tewas 

sehingga tidak bisa dikatakan jika itu adalah pasukan AUI. 

5. Terdapat konflik sosial di Kebumen antara elit birokrasi dengan elit 

agama, lurah dengan kiai, budaya abangan dengan budaya santri 

yang melatar belakangi pemberontakan AUI. 

6. Pemberontakan AUI timbul karena rasa sakit hati sebab AUI akan 

dilebur ke dalam APRIS dan Kiai Mahfud selaku pemimpin utama 

AUI dan para pemimpin lainnya tidak mendapatkan jabatan apa-apa 

dalam APRIS sehingga pemberontakan itu hanya konflik AUI 

dengan pemerintah.   

Penyelesaikan suatu problem sosial yang sebagian anggota 

masyarakatnya memisahkan diri, sebaiknya diadakan sosialisasi untuk 

menyelesaikan problem-problem sosial itu. Gerakan AUI bermotif ideologi, 
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sosial, dan kultural. Konflik antara AUI dengan Pemerintah 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. 

Konflik-konflik bersenjata di masa lampau dianggap selesai, apapun 

alasannya. Tetapi apakah keadilan sudah ditegakkan di dengan menyebut 

konflik-konflik yang terjadi sebagai pemberontakan. Begitu banyak rahasia 

menyelimuti masa lalu kita sehingga tidak layak jika kita bersikap congkak 

dengan tetap menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Diperlukan 

kerendahan hati untuk melihat semua yang terjadi di dalam perspektif 

perikemanusiaan, bukan secara ideologis. Kalau ita menggunakan kacamata 

ideologis saja, maka sudah tentu akan sangat mudah bagi kita untuk 

menganggap diri sendiri benar dan orang lain bersalah. Ini bertentangan 

dengan hakikat kehidupan bangsa kita yang demikian beragam. Kebhinekaan 

atau keragaman justru menunjukan kekayaan kita yang sangat besar. Karena 

itu, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa atas kemelut yang masih 

menghinggapi kehidupan bangsa ini.  

Jelaslah dari uraian diatas, bahwa yang kita perlukan adalah sebuah 

rekonsiliasi nasional, setelah pengadilan memberikan keputusan yang adil 

bagi semua pihak. Pengertian dari rekonsiliasi yang benar adalah pertama-

tama mengharuskan adanya pemeriksaan tuntas oleh pihak pengadilan, kalau 
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bukti-bukti yang jelas masih dapat dicari. Disinilah letak keadilan yang harus 

ditegakkan di Bumi Nusantara. Sebuah tekad untuk memeriksa kasus-kasus 

yang terjadi di depan mata kita dalam limabelas tahun terakhir ini, justru 

meminta kita agar melupakan apa yang terjadi 50-60 tahun yang lalu. Baru 

kemudian diumumkan pengampunan setelah vonis pengadilan dikeluarkan. 

Kedengarannya mudah dilakukan, namun dalam kenyataannya sulit 

dilakukan. 

Sebelum menulis sebuah peristiwa sejarah, hendaknya seorang 

peneliti menganalisis lebih dulu peristiwa yang terjadi dan menguasai bahasa 

sumber dengan baik. Seorang peneliti juga perlu menguasai inti permasalahan 

agar fokus pada pokok permasalahan yang akan diteliti. Dalam penulisannya, 

peneliti harus hati-hati dan penuh ketelitian tanpa memunculkan 

subjektivitasnya. Selain itu, peneliti harus menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar agar mudah dipahami pembaca. Dalam penelitian ini, 

penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Masih ada celah dan kesempatan bagi penulis lain untuk 

mengembangkan dan menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan.  

 

 

 

 


