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Judul : Gerakan DI/TII di Brebes Selatan Kab.   

Brebes Jawa Tengah 1948-1957 

Nama : SAFRUDIN ARIEF 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Catatan sejarah Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia, mengalami situasi dan kondisi yang penuh dengan ancaman bagi 

bangsa Indonesia. Banyak peristiwa telah memenuhi perjalanan kehidupan bangsa 

Indonesia sejak kemerdekaan di proklamasikan.  

Situasi umum dan politik Indonesia, tidak bisa lepas dari pengaruh 

konstelasi politik dunia internasional. Demikian pula pergolakan di Indonesia, 

timbulnya pergolakan secara garis besar dimulai sejak proklamasi 17 Agustus 

1945, dengan perjuangan fisiknya sampai pada perjuangan diplomasi. 

 Dunia tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi di Indonesia, mulai 

dari proklamasi hingga terjadinya proses berturut-turut: perundingan Hoge 

Veluwe Belanda-Indonesia tahun 1946 yang menghasilkan beberapa prinsip, yaitu 

pengakuan de facto atas RI (Pulau Jawa saja)1, pertempuran Surabaya, perjanjian 

                                                 
 1 R.Z. Leirissa, Jalur Linggarjati, dalam A.B. Lapian & P.J. Drooglever, 1992, 
Menelusuri Jalur Linggarjati, Jakarta; Grafiti, halaman 2-3. 
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Linggarjati tanggal 25 Maret 1947 yaitu Belanda mengakui secara de facto atas 

Jawa dan Sumatera, juga RI akan menjadi Negara Serikat Indonesia2, perjanjian 

Renville tanggal 17 Januari 1948, perang kemerdekaan I (1947) dan II (1948), 

Roem-Royen tanggal 7 Mei 1949, hingga akhirnya ditutup dengan persetujuan 

KMB di Den Haag (Belanda). 

  Stabilitas sosial-politik di dalam negeri semakin meruncing ketika 

pemerintah memberikan keleluasaan terhadap pembentukan partai-partai dan 

mengutamakan politik diplomasi. Pendekatan sipil melalui politik diplomasi lebih 

diutamakan oleh pemerintah waktu itu. Ini terlihat saat pembentukan Kabinet 

Syahrir ke-2 pada 12 Maret 1946, melestarikan politik ‘diplomasi’ untuk 

menyuburkan perundingan-perundingan diatas. Syahrir sebagai Perdana Menteri 

merangkap Menteri Luar Negeri dan Amir Syarifuddin ditunjuk sebagai Menteri 

Pertahanan. Kabinet Syahrir sebelumnya dibubarkan pada 28 Februari 1946 atas 

desakan kelompok oposan Tan Malaka (kelompok revolusioner), namun Tan 

Malaka sendiri akhirnya gagal membentuk kabinetnya. Di dalam ‘program 

kabinet’ Syahrir yang ke-2, antara lain berbunyi: “menjalankan perundingan-

perundingan (dengan pihak Belanda) berdasarkan atas pengakuan sepenuhnya 

terhadap Republik Indonesia”. 

 Akibatnya, ketegangan dan Konstelasi politik antara Belanda dan 

Indonesia semakin meningkat hingga ke tingkat Internasional, turunnya PBB 

dalam mendamaikan kedua belah pihak (Belanda-Indonesia) telah menghasilkan 

persetujuan Renville, melalui Komisi Tiga Negara (KTN) yakni Australia, Belgia 

dan Amerika Serikat sebagai perantaranya. Di pihak Indonesia, usulan berunding 

                                                 
2  Ibid, halaman 4. 
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yang dimotori pihak KTN diterima Amir Syarifuddin dengan menyetujui 

perjanjian Renville. Namun yang terjadi adalah reaksi pro kontra yang luar biasa 

besar, baik dari partai-partai politik maupun militer. Nasution, dalam bukunya 

mengenai Renville antara lain mengatakan “Untuk kesekian kalinya dikorbankan 

posisi militer kita untuk membuka jalan bagi diplomasi”.3 

Salah satu pasal dari persetujuan Renville itu ialah, pihak republik 

bersedia untuk mengerahkan pasukan-pasukan yang beroperasi di daerah kantong 

gerilya yang diklaim oleh Belanda sebagai daerah pendudukan, untuk segera 

meninggalkan daerah pendudukan. Akibat persetujuan ini, pihak RI telah menarik 

anggota TNI tidak kurang dari 35.000 orang dari belakang garis demarkasi, selain 

itu tidak kurang dari 4.000 orang anggota Hizbullah dan Sabilillah yang berada di 

Jawa Barat tidak mentaati perintah hijrah tersebut.4 Proses ini oleh pemerintah 

Indonesia dinamakan sebagai “Hijrah”,5 terutama diberlakukan untuk kalangan 

militer, dengan tujuan hijrah ke wilayah RI di Yogyakarta dan sebagian Jawa 

Tengah. 

Di tengah-tengah semakin meningkatnya ketegangan politik ini, pada 

tanggal 29 Januari 1948, diumumkanlah Kabinet Presidentil oleh Wakil Presiden 

Moh. Hatta yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri 

Pertahanan. Kabinet ini mempunyai program sebagai berikut : 

                                                 
3 Yahya A. Muhaimin, 1982, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-

1966, Yogyakarta: Gadjah Mada University, halaman 48. 
4 Dinas Sejarah AD, 1981, Album Peristiwa Pemberontakan DI/TII di Indonesia, 

Bandung, halaman 1. 
 
5 Pada saat itu, Soekarno memerintahkan semua pasukan untuk pindah ke Yogyakarta 

berdasarkan perjanjian Renville. Guna memberi legitimasi Islami, dan untuk menarik simpati umat 
Islam Indonesia dalam memindahkan pasukan ke Yogya, Soekarno menggunakan terminologi al-
Qur'an dengan menggunakan istilah "Hijrah" untuk menyebut pindahnya pasukan Republik, 
sehingga nampak Islami dan tidak terkesan melarikan diri. 
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1. Menyelenggarakan hasil persetujuan Renville 

2. Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat 

3. Mengadakan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang, dan 

4. Pembangunan.6 

Pemerintah Hatta kemudian menyerukan agar pasukan militer RI yang 

masih bertahan di daerah pendudukan Belanda (menurut hasil perjanjian Renville, 

yaitu yang dikenal dengan daerah “Kantong”), untuk segera kembali ke daerah  de 

jure wilayah RI. Seruan tersebut mengakibatkan perpecahan di tubuh militer, 

sebab tentara Indonesia radikal yang berada di kantong-kantong di Jawa Barat 

menolak politik pemerintah dan mereka tidak mau memenuhi seruan Hatta. Unit-

unit tentara Indonesia tersebut menganggap pemerintah telah berkolaborasi 

dengan kolonialis Belanda. Mereka bertekad untuk terus berjuang di daerah yang 

ditinggalkan pasukan TNI yang hijrah. Pada akhirnya tentara Indonesia radikal 

(kelompok kekuatan bersenjata yang tetap tidak mau mematuhi isi Renville), 

membentuk organisasi yang kemudian dikenal dengan sebutan “Darul Islam” 

pimpinan Kartosuwiryo.7 Selama masa Renville ini, mereka mulai berkembang 

dan mengalami ekspansinya ke Jawa Tengah. 

Pada 19 Desember 1948, Belanda melanggar persetujuan Renville, dan 

melakukan penyerangan terhadap kedaulatan RI di Yogyakarta. Agresi Militer 

Belanda II ini di pandang oleh pihak republik sebagai awal dari perang 

kemerdekaan ke-2. Belanda berhasil menguasai Ibukota RI Yogyakarta dan 

menahan para pemimpin republik. Setelah sebelumnya, Jenderal Sudirman sempat 

mengeluarkan sebuah perintah harian yang ditujukan ke segenap prajurit TNI, 
                                                 

6 Yahya A. Muhaimin, Op. cit, halaman 49. 
7 Ibid, halaman 50. 
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yaitu agar menjalankan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian, 

Jenderal Sudirman membentuk dua Komando Daerah Pertahanan yang langsung 

berada di bawah komandonya, yaitu : 1. Komando Daerah Pertahanan Djawa, di 

bawah Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Tentara Territorium 

Djawa (PTTD) dengan markasnya di Yogyakarta, yang disebut Markas Besar 

Komando Djawa (MBKD), 2. Komando Daerah Pertahanan Sumatera, di bawah 

Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara dan Territorium Sumatera (PTTS) 

dengan markasnya MBKS.8    

Merasa tidak ada ikatan dengan Belanda lagi, maka atas dasar maklumat 

No. 2/MBKD oleh Kolonel Nasution tanggal 22 Desember, diumumkan 

berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa, dengan sistem pemerintahan 

gerilya yang bersifat total (Hankamrata). Untuk itu, pasukan-pasukan militer 

dikembalikan dengan cepat ke daerah-daerah yang dulu ditinggalkan, salah 

satunya adalah tentara Siliwangi yang dikenal dengan “Long March” Siliwangi. 

Sesampai di daerahnya, mereka disambut oleh pasukan-pasukan “Darul Islam” 

yang telah berkembang selama gencatan senjata berlangsung (masa Renville), 

yang nantinya bernama Tentara Islam Indonesia dari Negara Islam Indonesia, 

yang telah diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949.9 Perkembangan 

selanjutnya, terjadi pertentangan-pertentangan antara TII dan TNI di dalam daerah 

pendudukan, termasuk di Jawa Tengah, mengenai kekuasaan daerah dan 

kepemimpinan perlawanan atas Belanda. 

                                                 
8 Ibid, halaman 58. 
 
9 Dinas Sejarah AD, 1981, op. cit. juga dalam dokumen teks proklamasi NII. 
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 Di sisi lain, seperti halnya partai kiri, partai ekstrim kanan kemudian 

merubah dirinya menjadi organisasi Islam sebagai mantelnya, dengan nama 

Majelis Islam. Organisasi ini timbul disamping partai Masyumi. Penggeraknya di 

Jawa Tengah ketika itu dipimpin oleh Amir Fatah. Dia berhasil mengorganisir 

massa dengan cara yang cerdik, serta memainkan fakta situasi politik yang 

bertujuan menduakan pemerintahan di mata rakyat.10 

Amir Syarifuddin sebagai pengikut partai kiri menganggap, bahwa 

program ‘reorganisasi-rasionalisasi’ semata-mata untuk menarik dukungan 

prajurit yang telah dibebastugaskan dan kesatuan-kesatuan yang akan dibubarkan. 

Khusus mengenai program Nasution tentang pasukan mobil tempur dan pasukan 

pertahanan territorial, dikatakan sebagai usaha untuk memilah pasukan menjadi 

tentara yang berkelas.11  

  Kenyataan-kenyataan selanjutnya membuktikan pula bahwa di dalam 

tubuh TNI sendiri terjadi kristalisasi dan pengelompokan berdasarkan keyakinan 

dan ideologi yang berbeda dari kepribadian TNI. Pengelompokan-pengelompokan 

tersebut pada hakekatnya tidak dapat lepas dari hal-ikhwal kesatuan TNI yang 

terdiri dari komponen laskar “partikelir” dan dari “barisan pemuda bersenjata 

yang resmi dikuasai partai-partai”. 12 

                                                 
10 MI (Majelis Islam) inilah yang nantinya akan membawa ketegangan struktural 

dikalangan rakyat, karena disamping aparat yang sah yaitu aparat pemerintah RI juga ada aparat 
pemerintah Darul Islam (Majelis Islam). Rakyat jadi terpecah kepercayaannya pada aparat yang 
ada. Marwati Djoned, et al, 1993, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 
268. 

11 Ulf Soundhaussen, 1988, Politik Militer Indonesia 1945 Menuju Dwi Fungsi ABRI, 
Jakarta: LP3ES Kerjasama USAID. 

 
12 A.H. Nasution, 1963, Tentara Nasional Indonesia. Cetakan kedua, Bandung: Ganaco, 

halaman. 51. Mungkin yang dimaksud adalah laskar-laskar. Komponen laskar terdiri dari laskar 
minyak, laskar listrik, laskar pesindu, laskar pemuda sosialis dan laskar Kristen. Laskar pemuda 
sosialis dan laskar kristen adalah minoritas. Sedangkan laskar minyak, listrik dan sejenisnya 
berasal dari komunitas sejenis bajing loncat yang insyaf dan membentuk kekuatan rakyat dan 
bergabung dengan Laskar Hisbullah sebagai laskar mayoritas. Pada 1946, terbentuk TKR (Tentara 
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  Meski dalam periode perang kemerdekaan terlihat dengan jelas, bahwa 

TNI dan rakyat bersatu padu berjuang melawan Belanda. Namun sesudah 

permusuhan dengan Belanda berakhir yang menghasilkan KMB (Konferensi Meja 

Bundar), maka terbentuklah RIS (Republik Indonesia Serikat) dan UUDS, dimana 

memungkinkan berkembangnya demokrasi liberal yang memunculkan kembali 

pertentangan antar partai. Hal ini terlihat dari koran-koran partai yang saling 

bertentangan maupun dalam forum Parlemen.13 

 Pertentangan ini mau tidak mau berpengaruh pada proses kristalisasi, yang 

akhirnya menyimpang dari kerpibadian TNI. Komponen-komponen TNI yang 

berasal dari laskar-laskar partai, mulai bergerak ilegal menyusun kekuatan 

kedalam, karena kekecewaan mereka kepada pemerintah dan militer tentang 

masalah (re-ra14). Akibat persoalan ini, menyebabkan para kesatuan dari eks-

kelaskaran yang terakomodir dalam TNI, tidak mendapat tempat di kesatuannya, 

karena ada standarisasi penerimaan personel atau perwira di tubuh TNI. Para eks-

kelaskaran ini menjadi seperti kehilangan arah. Mereka merasa ikut berjasa 

kepada Indonesia, tetapi sama sekali tidak mendapat tempat atas diri mereka. 

Situasi ini mendorong beberapa pihak melawan pemerintah.15 Untuk meredakan 

                                                                                                                                      
Keselamatan Rakyat) yang berasal dari ketiga komponen, yakni ; Hisbullah, Peta (Pembela Tanah 
Air) dan Laskar-laskar, didalam komponen tersebut, Hisbullah merupakan unsur yang paling 
banyak (mayoritas), sebelum akhirnya militer dikuasai oleh para mantan Tentara KNIL. 

 
13 Ibid, halaman. 145. 
 
14 Reorganisasi, khususnya demobilisasi, menurut Wakil Presiden Moh. Hatta, Februari 

1948, rasionalisasi Tentara menjadi soal hidup dan mati, wilayah Republik telah banyak menciut, 
sementara yang tinggal harus menghidupi lebih banyak orang ketimbang sebelumnya, harus 
menampung semua prajurit dari Jawa Barat dan Jawa Timur beserta keluarganya. C.Van Dijk, 
1995, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, halaman 127. 
 

15 Secara umum sebelum terjadi Peristiwa Madiun, jelas dapat dilihat bahwa suatu 
skenario sedang berlangsung, yaitu suatu rencana pembersihan kekuatan dan pengaruh elemen-
elemen progresif, Kiri, dan Komunis dari pemerintahan dan kekuatan bersenjata Indonesia. 
Pembersihan di kalangan pemerintahan dan angkatan bersenjata terhadap kekuatan progresif  
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kekecewaan anggota eks-kelaskaran dan barisan tersebut, pemerintah 

mengeluarkan surat keputusan yang mengatur perihal pemberian tunjangan 

kepada mereka. 

  Di lain pihak, dapat diketahui bahwa bekas-bekas tawanan pemberontakan 

PKI Madiun pada September 1948, yang pada masa cease fire (kesepakatan 

gencatan senjata) belum sempat diadili dan mereka terpaksa dibebaskan. Sebagian 

dari mereka ini bergabung ikut bergerak melawan Belanda menerobos masuk 

kedalam tubuh TNI dan berusaha membina kesatuan TNI untuk mempelajari dan 

memasukan faham komunisme.16 

 Sebaliknya, pasukan TNI yang berasal dari partai-partai politik Islam yang 

mengetahui bahaya komunis sedang berkembang, menyebabkan pertentangan 

partai semakin menjadi fanatik dan semakin terdorong untuk menjauhi 

kepribadian TNI.17 Dengan demikian, maka tugas TNI tidaklah semakin ringan, 

tetapi masih tetap dihadapkan pada ujian-ujian serius. Pergolakan-pergolakan 

yang muncul di dalam negeri merupakan salah satu upaya devide et impera 

Belanda terhadap RI, antara lain dengan menimbulkan masalah seperti: 

Pembentukan negara-negara bagian, RMS, PRRI, Permesta, serta Pemberontakan 

DI/TII. 

                                                                                                                                      
dilakukan atas nama “Reorganisasi dan Rasionalisasi(Re-Ra)”, yang merupakan bagian penting 
dari program Kabinet Hatta.  

Di lain hal, untuk mengobati kekecewaan Kelaskaran dan Barisan ini, pemerintah 
mengeluarkan kebijakan menyangkut soal pemberian tunjangan bagi keluarga para prajurit 
anggota Laskar dan Barisan yang gugur dalam memepertahankan Negara, diatur oleh Kementerian 
Sosial dan Bagian Sosial pada Kementerian Pertahanan (SK. Kementerian Sosial, Yogyakarta, 20 
November 1946).  
 

16 A.H. Nasution, 1963, Op. cit, halaman. 55-57. 
 
17 Ibid, halaman. 51. 
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 Faktor yang lain adalah munculnya negara-negara baru bentukan Belanda 

sepanjang tahun 1948, telah memperparah ketatanegaraan Indonesia. Yang 

dimanfaatkan oleh pihak ideologi tertentu untuk memunculkan gagasan negara 

baru, yaitu NII (Negara Islam Indonesia) yang dipelopori Kartosuwiryo dengan 

TII (Tentara Islam Indonesia)-nya. Bentrokan ideologis dan ketidakpuasan 

terhadap kebijaksanaan pemerintah berperan besar dalam antagonisme politik. 

Munculnya DI/TII antara lain juga karena komunitas politisi Islam kesulitan 

mensintesakan dasar teologis dengan ideologi negara. Kesulitan ini ditambah oleh 

sebagian politikus muslim tidak mendukung gagasan berpolitik merealisasikan 

Islam sebagai ideologi negara secara legal dan formal. 

 Ketidakteguhan berpolitik disertai fanatisme holistik Islam tanpa 

mengingat keadaan sosial keagamaan yang heterogen, telah mambawa keputusan 

radikalisme golongan Islam tertentu terhadap kekuasaan pemerintah. DI/TII Jawa 

Tengah, yang kemunculannya diproklamasikan pada bulan Agustus 1949 di Desa 

Pengarasan wilayah Brebes Selatan, mengalami kekecewaaan itu.18 Gerakan 

DI/TII Kartosuwiryo sendiri kemudian menyebar ke bagian-bagian Jawa Tengah, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Juga sampai ke Kepulauan Nusa 

Tenggara, Maluku, dan Halmahera.19 

  Gerakan DI Jawa Tengah baru timbul sesudah di Jawa Barat bergolak, 

ketika sebelumnya pada pertengahan masa Renville, yakni pada waktu pasukan-

                                                 
 18 Menurut C. Van Dijk, Negara Islam Jawa Tengah diproklamasikan di Desa Pengarasan 
pada akhir April 1949. Jadi sesungguhnya, Jawa Tengah lebih dulu memproklamasikan suatu 
Negara Islam daripada Jawa Barat. Amir Fatah menjadi Panglima Tertinggi Batalyon SHWK-
huruf-huruf ini merupakan huruf awal Syarif Hidayat, yang diangkat menjadi penasehat, dan 
Wijayakusuma, bagian terakhir nama Amir Fatah. C. Van Dijk, Op. cit, halaman 131-132. 
 

19 C. Van Dijk, Op. cit, halaman xvii-xviii. 
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pasukan Amir Fatah (Brigade V)20 dikirim kedaerah Tegal-Brebes. Dengan tujuan 

menjadi penghambat dan mengatur perlawanan terhadap Belanda di daerah 

tersebut. 

Brebes Selatan, adalah bagian dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang 

merupakan daerah penuh konflik dan gerakan. Berada di titik pusat daerah 

kekuasaan terbesar DI/TII di Jawa Tengah. Sebuah daerah yang sangat dekat 

dengan asal mula kemunculannya di Jawa Barat, daerah ini adalah sebuah daerah 

pertanian yang saat itu masih jarang penduduk dan masih tergolong banyak hutan-

hutan, sehingga memungkinkan suatu gerakan dapat bergerak dengan leluasa dan 

berkembang. Wilayah Brebes sendiri berada di titik perbatasan dengan Jawa Barat 

tepatnya di daerah pantai utara Jawa. 

Masa sebelum kedatangan pasukan Amir Fatah di daerah Brebes-Tegal, 

sudah menjadi ancaman yang gawat. Waktu itu, setelah persetujuan Renville, 

pusat-pusat pedesaan di sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Tengah sebelah barat 

diduduki Belanda, yang juga menuntut daerah-daerah yang mengitari pusat-pusat 

tersebut. Di Jawa Tengah, wilayah Karesidenan Pekalongan merupakan daerah 

yang dikuasai Belanda, daerah ini juga harus ditinggalkan oleh pasukan Indonesia, 

baik pasukan Indonesia profesional maupun pasukan liar yang bergerak di 

Karesidenan Pekalongan, pada akhir Januari. Kesatuan Tentara Republik 

kemudian mengundurkan diri ke Desa Karangkobar di Banjarnegara, dan satuan 

tentara liar, seperti Hizbullah dan BPRI, ke Wonosobo.21  

                                                 
20 Dinas Sejarah TNI-AD, dokumentasi tentang: Laporan Khusus Mengenai Yon 423 dan 

Yon 426 Yang Berada di Jawa Tengah. Intel Kementrian Pertahanan (Biro “S”), 2 Desember 1951, 
halaman. 1. 

 
21 C. Van Dijk, op. cit, halaman 126-127 
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Seperti juga di Jawa Barat, evaluasi tersebut memberikan dorongan yang 

langsung bagi timbulnya Darul Islam Jawa Tengah. Lahirnya yang akhir ini dalam 

banyak hal, mirip dengan lahirnya Darul Islam di Jawa Barat. Ada sejumlah 

satuan militer, kebanyakan liar, yang menolak mengundurkan diri dan tetap 

tinggal di sana. Tambahan lagi, terdapat rasa tidak senang akan cara tentara 

Republik memperlakukan pasukan liar.22 Dari hal tersebut, wilayah Jawa Tengah 

(Tegal-Brebes) menjadi salah satu wilayah yang penuh konflik dan pertentangan.  

Gerakan DI/TII Amir Fatah di Tegal-Brebes muncul saat Amir Fatah 

bergabung dengan Majelis Islam di daerah Karesidenan Pekalongan, hal tersebut 

oleh Kartosuwiryo ditindaklanjuti dengan mengangkat Amir Fatah menjadi 

Komandan Pertempuran Jawa Tengah melalui utusan, Kamran Cakrabuana 

(Komandan TII Divisi I Jawa Barat). Yang membawa pengaruh besar bagi daerah 

ini. Selain itu, Amir Fatah dengan “ideologi Islam-nya” mencoba menyeret 

gerombolan yang lain, yakni gerombolan Kastolani di daerah Brebes Selatan. 

Dengan bergabungnya gerombolan ini, kekuatan DI di daerah Brebes Selatan 

menjadi semakin luas, karena memang di daerah inilah basis DI/TII yang 

sebenarnya bagi daerah Brebes.  

Sama halnya di Jawa Barat, unsur pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah 

mulai terasa semenjak perang kemerdekaan. Pada dasarnya pemberontakan DI/TII 

di Jawa Tengah pimpinan Amir Fatah, mempunyai keterkaitan yang erat dengan 

DI/TII Jawa Barat, ini tampak pada proses infiltrasi Darul Islam Jawa Barat ke 

                                                 
22 Ibid  
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Jawa Tengah yang merupakan tujuan utama dari pelebaran wilayah Negara Islam 

Indonesia dibawah pimpinan S.M. Kartosuwiryo.23   

 Kecerdikan politik Amir Fatah dibuktikan dengan cara mengadakan 

gerakan-gerakan perlawanan gerilya terhadap Belanda, bahkan dengan mengaku 

membawa mandat dari pengurus besar Masyumi untuk mengkoordinir, serta 

mengkanalisir (menyalurkan) gerakan-gerakan Majelis Islam (MI) di Jawa Barat 

dan daerah Brebes, agar supaya tetap taat kepada Pemerintah Republik Indonesia. 

Pelaksanaan tugas ini dibuktikan oleh Amir Fatah dengan menyerahkan pimpinan 

pertahanan dan pemerintahan de facto Republik Indonesia kepada instansi yang 

bersangkutan yaitu kepada Komandan SWKS III Mayor Wongsoatmojo dan 

Bupati Brebes pada tanggal 5 dan 18 Pebruari 1949. Amir Fatah kemudian oleh 

Mayor Wongsoatmojo diangkat menjadi Koordinator SWKS III. Selama 

menjalankan tugas baru ini, Amir Fatah dapat bermain dengan cerdik, sehingga 

mendapat kepercayaan penuh dan bahkan tidak dicurigai untuk bekerja bersama-

sama. Dalam surat Kepala Staf SWKS III no. 58/SWKS III/49 (Mei 1949) yang 

ditujukan kepada Komandan Brigade, berisi antara lain : 

“Sekarang kami telah menaruh kepercayaan penuh kepada diri 
saudara Amir Fatah dan suasana mendung yang meliputi daerah 
kami telah lenyap dan kembali telah terang cuacanya dan 
selanjutnya bekerjasama dengan tak ada rasa curiga- 
mencurigai”.24 

 Setelah merasa cukup kuat, kemudian Amir Fatah berusaha menunjukan identitas 

sesungguhnya dari pasukan yang dipimpinnya. Hingga akhirnya, dia berhasil 

membuat sel-sel pemerintahan Islam. 

                                                 
23 Nugroho Notosusanto, et al, 1981, 30 Tahun Indonesia Merdeka tahun 1950-1964, 

Jakarta: Sekretariatan Negara RI,  halaman 62. 
 
24 Dinas Sejarah TNI-AD, dokumentasi tentang: Surat Dari Kepala Staf SWKS III 

Kepada Komandan Brigade (Komandemen Daerah Tingkat I), no. 58/SWKS III/1949, Maret 1949 
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Sampai pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 1949-1957, kondisi di 

daerah Brebes Selatan menjadi berubah. Perubahan itu terkait juga dengan situasi 

keamanan, politik dan pemerintahan negara. Persoalan yang ada dari Penjanjian 

Renville, Penarikan pasukan militer, kebijakan Re-Ra, Pemisahan Pasukan, 

hingga munculnya Gerakan DI/TII dan gerombolan-gerombolan kecil yang 

bersatu dalam tubuh DI/TII adalah hal yang nyata terjadi di wilayah RI, yang dua 

terakhir inilah menjadi menarik untuk diketahui lebih lanjut mengenai aktivitas 

mereka. 

B. Perumusan Masalah 

 Gerakan DI/TII dalam penelitian ini, dijelaskan sebagai usaha atau 

aktifitas gerakan dari anggota dan simpatisan pendukung organisasi Islam yang 

mengusahakan berdirinya Negara Islam Indonesia yang dipelopori oleh S.M. 

Kartosuwiryo dengan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) 

 Memahami gerakan yang dimaksud, maka dalam penelitian ini diambil 

kurun waktu tahun 1948-1957, dimana dalam waktu tersebut, ada sebuah 

fenomena gerakan yang “mengusung” Islam sebagai pendorong untuk mencapai 

tujuan utama gerakannya; yaitu DI yang mengajukan NII (Negara Islam 

Indonesia) sebagai sebuah alternatif bagi Indonesia yang netral dalam agama, 

dibicarakan dalam kerangka situasi politik Indonesia sesudah 1945, serta 

pandangan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok yang bersaing tentang 

struktur konkret negara Indonesia.25 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 
                                                 

25 C. Van Dijk, Op. Cit, Halaman xi 
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1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi gerakan DI/TII di Brebes 

Selatan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ? 

2. Bagaimana kesatuan militer yang terbentuk dalam tubuh DI/TII dan 

aktivitasnya di Brebes Selatan tahun 1948-1957? 

3. Bagaimana pengaruh gerakan DI/TII terhadap stabilitas keamanan dan 

kehidupan sosial politik masyarakat Brebes Selatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Ada beberapa tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini. Beberapa 

tujuan tersebut antara lain ingin mengetahui :   

1. Latar belakang gerakan DI/TII di Brebes Selatan, Kabupaten Brebes 

Jawa Tengah. 

2. Kesatuan militer yang terbentuk dalam tubuh DI/TII dan aktivitasnya 

di Brebes Selatan tahun 1948-1957. 

3. Pengaruh gerakan DI/TII terhadap stabilitas keamanan dan kehidupan 

sosial politik masyarakat Brebes Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi 

kajian pengetahuan dalam ilmu sejarah terutama Sejarah Pergerakan 

dan Sejarah Militer Indonesia.  

2. Manfaat Teoritik 

Studi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan 

wawasan yang luas tentang gerakan DI/TII di wilayah Jawa Tengah 
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Bagian barat, yang hampir-hampir tidak diketahui oleh para 

akademika, khususnya mahasiswa sejarah, sehingga dengannya untuk 

dapat ditindak lanjuti secara lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan dan penelitian 

lanjutan. 

E. Tinjauan Pustaka 

Salah satu penunjang dalam penelitian ini, digunakan beberapa buku yang 

dijadikan acuan sebagai dasar keilmiahan sebuah tulisan, diantaranya adalah buku 

yang ditulis oleh C. Van Dijk yang berjudul Darul Islam Sebuah Pemberontakan 

dengan isi yang terkandung di dalamnya memuat sejarah gerakan DI/TII dari 

wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Aceh, dimana di dalamnya diulas 

secara luas dan lengkap dengan latar belakang dan ideologi yang menyertainya 

yang dimulai tahun 1945. Selain itu juga diuraikan secara kronologis kejadian 

pada masing-masing daerah DI/TII serta tentang gerakan, perbedaan maupun 

persamaan antara DI yang satu dengan DI yang lain diulas oleh seorang sejarawan 

asing, yang tidak berkepentingan dengan merah dan hijaunya sejarah Indonesia, 

setidaknya pasca 1945 sehingga dapat diharapkan tentang DI yang objektif. 

Buku yang satu ini mungkin bisa lebih memperjelas asal kejadian, 

ideologi, obsesi dalam diri DI/TII, analisis Jackson dalam bukunya Kewibawaan 

Tradisional, Islam dan Pemberontakan yang diterbitkan tahun 1989 dapat 

menjawab bahwa integrasi politik didalam suatu masyarakat tradisional yakni 

masyarakat petani tergantung pada sistem hubungan antara kekuasaan tradisional 

yang menjiwai kehidupan masyarakat yang membentuk jaringan kerja warga desa 
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dengan sistem hubungan atas-bawah seluruh warga, sehingga berbagai tindakan 

akan berdampak besar dan meluas. 

Penggunaan lambang-lambang kelas bawah, seorang pemimpin gerakan 

mampu memobilisasi kaum tani menjadi radikal, berbuat menurut konsep yang 

didoktrinkan oleh orang tertentu, guna mencapai tujuan yang diinginkan. Namun 

kelemahan bagi Jackson adalah pada perpaduan kejadian antara kelas bawah 

dengan kejadian yang ada pada tingkat Nasional yang tampak begitu timpang, 

karena informasi yang disampaikannya menitik beratkan pada masyarakat kecil. 

Buku lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis 

oleh Hendra Gunawan berjudul M. Natsir dan Darul Islam (Studi kasus Aceh 

dan Sulawesi Selatan tahun 1953-1958) yang menguraikan secara umum 

mengenai perbedaan dan konflik antara M. Natsir dan DI dengan 

Kartosuwiryonya, menyoal pemahaman dan pengertian atas sebuah negara Islam, 

Natsir dengan cara kompromi dan diplomasinya dengan metode internal 

pemerintahannya dan Kartosuwiryo dengan konsep jihadnya. Keterkaitan dengan 

tema yang diangkat adalah bahwa Kartosuwiryo dengan konsep jihadnyalah yang 

membuat sumber gerakan DI untuk menjadi sebuah gerakan perlawanan dan 

pemberontakan. Arti dari sebuah pemberontakan adalah dengan angkat senjata. 

Buku karya A.H. Nasution yang berjudul Sekar Maridjan Kartosuwiryo, 

kata sambutan WAMPA/KASAB diterbitkan oleh Badan Penerbit Aryaguna di 

tahun 1964. Buku ini menguraikan otobiografi Kartosuwiryo. Selain itu juga 

mendeskripsikan perjalanan Kartosuwiryo mendirikan gagasan Negara Islam 

Indonesia. Buku ini sangat sesuai bagi pembaca yang ingin mengkaji atau 

memperdalam pengetahuan tentang sejarah DI/TII. Faktor yang mendasari karena 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 17 

buku ini ditulis berdasarkan sumber berita acara pemeriksaan sidang 

Kartosuwiryo dan beberapa sumber lain yang relevan. Kronologis pembahasan 

buku ini terjaga dengan unsur-unsur urutan peristiwa yang terkait dituangkan 

secara terperinci. 

Buku berjudul Sejarah Pemberontakan DI/TII dan Penumpasannya di 

Jawa Tengah diterbitkan Disjarah Militer TNI AD. Buku ini sesuai untuk 

membahas sejarah pemberantasan DI/TII di Jawa Tengah. Diuraikan sekitar 

gerakan dan pertumbuhan DI/TII Jawa Tengah, usaha-usaha DI/TII membentuk 

negara basis berupa infiltrasi dalam Batalyon 426, 423 dan organisasi AUI. 

Pembahasan buku ini juga tentang operasi penumpasan DI/TII Jawa Tengah yang 

dituangkan secara singkat dengan periodisasi. Sumber-sumber yang digunakan 

sebagai dasar acuan pembahasan relevansinya sangat dijaga  

Melihat kajian-kajian tersebut diatas, maka akan didapat suatu gambaran 

bahwa lahirnya suatu gerakan Darul Islam di Jawa Barat yang diikuti pula oleh 

berbagai daerah lainnya dengan variasi dan komposisi terhadap situasi serta 

kondisi yang berbeda pada masing-masing daerah, maka akan menghasilkan pola 

yang berbeda pula, sedangkan dalam skala nasional mempunyai kesamaan bentuk 

dan tujuan untuk mengganti Negara Republik menjadi Negara Islam. 

F. Kerangka Berpikir  

 Menelusuri latar belakang penyebab terjadinya pemberontakan DI/TII 

maka yang tampak adalah bahwa, “pemberontakan itu terjadi bukan karena satu 

hal melainkan oleh berbagai hal yang terkait dan berakumulasi sehingga terdorong 
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kepermukaan”.26 baik berupa adat istiadat maupun ketegangan sosial, kekecewaan 

ataupun faktor politik. 

 Semenjak runtuhnya jaman wali dan terutama sejak dominasi Belanda di 

Indonesia, pembentukan Daulah Islamiyah dibawah panji-panji perang sabil 

sangatlah jelas. Sifat gerakan ini sangat revolusioner, kalau bukannya nekat. Sifat 

gerakan Islam dalam berperang seringkali bukan untuk menang tetapi untuk 

mencari mati syahid, mencari jalan ke surga.27 

 Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia merupakan sebuah 

gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menunjukan reaksi kolektif 

sebagaimana dikemukakan Chusnul H. Sebagai berikut:  

 “Konsepsi gerakan adalah tindakan kolektif yang dilakukan 
sekelompok orang yang setia kawan dan bersifat institusional atau 
ilegal, yang bersumber pada suatu keyakinan tertentu dengan 
tingkat kesadaran tentang nasib, kolektif dan mempunyai suatu 
tujuan”. (Chusnul H., 1990: 2).28 

Selain itu penulisan ini, tak akan dan tak bisa lepas dari adanya konsep teori 

konflik, yang cukup relevan dengan tema penulisan yang ada. Jika melihat dari 

adanya teori konflik tersebut, kita mengenal adanya teori konflik dialektis yang 

menyatakan bahwa terjadinya perubahan karena adanya pertentangan. Ada thesa 

yang bertentangan dengan antithesa yang akan melahirkan sintesa.  

 Berbeda dengan bentrokan di Tiga Daerah yang mengaitkan unsur Islam 

dan Sosialisme primitif dengan ide-ide yang lebih revolusioner karya Anton E. 

                                                 
26 Anhar Gonggong, 1992, Abdul Qahhar Mudzakar Dari Patriot Hingga Pemberontak, 

author, halaman viii 
 
27 H.J. Benda, 1980, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Jakarta: Pustaka Jaya, halaman 38 
 
28 Heri Setiardi, 1995, Peranan Pasukan Gerakan Banteng Nasional (GBN) Dalam 

Membendung Infiltrasi Darul Islam Jawa Barat Ke Jawa Tengah, Skripsi: Fakultas Sastra Dan 
Seni Rupa. Halaman 1. 
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Lucas, dalam hal ini DI/TII dan TNI yang mengaitkan unsur Islam dengan 

Nasionalisme. Sebagaimana yang diungkapkan C. Van Dijk dalam bukunya, 

Darul Islam Sebuah Pemberontakan, mengatakan bahwa “...akar revolusi seperti 

itu membuat Darul Islam yang berada di Jawa Tengah, khususnya di daerah 

Tegal, Brebes dan sekitarnya mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan daerah 

lainnya”.29  

 Daerah Tegal - Brebes memiliki komponen Islam yang kuat dan mampu 

memobilisasi rakyat, seperti slogan yang digunakan dalam usaha infiltrasi DI/TII 

ke daerah ini, dengan “bermantelkan” Majelis Islam dan pasukan Mujahidin 

membuat rakyat lebih percaya, daripada kekuatan TNI yang ada pada saat itu. 

 Apa yang dapat kita amati dari beberapa teori diatas, nampak bahwa tema 

yang ada dalam tulisan ini berkisar pada masalah politik-praktis yang melibatkan 

rakyat dan pemerintah Indonesia (khususnya TNI), ke dalam kancah pertentangan 

melawan Gerakan DI/TII. Sudah barang tentu teori konflik sangat berperanan 

dalam masalah ini. Adanya berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pergolakan 

dalam penulisan ini, juga memerlukan adanya suatu pendekatan yang dirasa perlu 

untuk menunjang, detailnya konflik yang ada. Pendekatan sosial-politik 

merupakan salah satu pendekatan yang cukup tepat. 

G. Metodologi dan Sumber Penelitian 

1.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah di daerah Brebes Selatan, Kabupaten Brebes. 

Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan bahwa Brebes Selatan dahulunya 

merupakan daerah basis bagi DI/TII wilayah Brebes, asal muasal sejarah dan 

                                                 
29 C. Van Dijk, Op. cit, halaman 123 
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geografis daerah ini sangat mendukung untuk berkembangnya suatu gerakan ber-

latar belakang agama, serta tempat awal berdirinya DI/TII Jawa Tengah. 

2. Metode Penelitian 

 Penelitian ini membahas mengenai gerakan DI/TII di Brebes Selatan 

Kabupaten Brebes Jawa Tengah 1948-1957. Dilihat dari sudut temporal, maka ini 

adalah penelitian sejarah. Oleh karena itu, metode sejarah merupakan metode 

yang sangat relevan untuk mendeskripsikan kembali peristiwa tersebut. Penelitian 

ini dilakukan melalui proses penggalian dokumen sebagai sumber sejarah. 

Dokumen disini diartikan sebagai jejak yang tertinggal dan dapat dilacak sebab 

peristiwa dan kejadiannya sudah tidak ada. 

 Suatu peristiwa harus diterangkan secara lebih jauh dan lebih mendalam 

mengenai bagaimana terjadinya, latar belakang, kondisi sosial dan politiknya. 

Perlu diakui bahwa menceritakan suatu peristiwa belum memberikan suatu 

eksplanasi secara tuntas atau lengkap. Disini kita memperoleh dasar legitimasi 

mengapa dalam studi sejarah diperlukan metodologi dan teori. 

 Sejalan dengan pendapat Winarno Surakhmad, bahwa metode historis 

adalah sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejolak, 

peristiwa ataupun gagasan yang timbul pada masa lampau untuk menentukan 

generalisasi yang berguna untuk memahami kejadian-kejadian sejarah.30 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. 

Menurut Nugroho Notosusanto adalah kumpulan prinsip-prinsip atau aturan yang 

sistematis, dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha 

                                                 
30 Winarno Surakhmad, 1994, Pengantar penelitian: Dasar, Metode dan Tehnik, 

Bandung: Tarsito, halaman 132. 
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mengumpulkan bahan-bahan untuk penulisan sejarah, menilai secara kritis dan 

menyajikan suatu sintesa dalam bentuk tulisan.31  

 Mengingat cakupan penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka  

prosedur penelitiannya pun menggunakan tahapan-tahapan dalam metode sejarah. 

Dalam metode historis tersebut, kita akan bertumpu pada empat tahapan 

penelitian, antara lain : 

a. Pengumpulan Data/ Heuristik 

Dalam heuristik, pengumpulan data dilakukan dengan metode studi  

pustaka. Studi perpustakaan dilakukan sebagai unit kerja dalam proses 

pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder. Untuk mengetahui 

kevaliditasan penulisan digunakan sumber primer. Sumber primer yang 

dimaksud yakni arsip-arsip yang terdapat dalam Museum dan 

Perpustakaan Arsip Mandala Bhakti Kodam IV Diponegoro Semarang, 

Arsip Nasional (ANRI), dan Perpustakaan Daerah Surat Kabar, 

Yogyakarta. Sebagai penunjang sumber primer, pengumpulan data 

dilakukan pula melalui sumber sekunder.  

b. Penyeleksian data/ kritik sumber 

Kritik sumber yaitu memilih dan memilah sumber yang akurat dan 

menyeleksi sumber-sumber sejarah yang ada untuk memperoleh 

informasi yang benar. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan 

tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik 

ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang 

ditelusuri melalui kritik Intern. 

                                                 
31 Nugroho Notosusanto, 1978, Masalah Penelitian Sejarah, Suatu Pengalaman, Jakarta: 

Yayasan Indayu, halaman 1. 
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c. Penafsiran data / interpretasi 

Sering disebut dengan analisis sejarah, yang menguraikan fakta sejarah 

dengan menggunakan pendekatan. Tahapan ini terbagi menjadi dua 

bagian yaitu analisa dan sintesa. Analisa adalah menguraikan data 

dengan memperhatikan aspek kausalitas, sedang sintesa adalah 

menyatukan keduanya. 

 

d. Penyajian data /historiografi 

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi disini 

merupakan cara penulisan, pemaparan dan pelaporan hasil penelitian 

sejarah yang telah dilakukan dan hendaknya penulisan tersebut mampu 

memberikan gambaran mengenai proses penelitian serta menyumbang 

wacana baru. 

 Adapun mengenai metode sejarah itu sendiri, yaitu suatu proses menguji 

dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.32 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data-data dalam studi ini didapatkan melalui metode 

penelitian dengan teknik pengumpulan data dari proses penggalian sumber-

sumber sejarah yaitu sumber tertulis dan sumber lisan. Kedua sumber tersebut 

dapat dikategorikan ke dalam sumber primer dan sumber sekunder. Adapun 

teknik pengumpulan data tersebut, yaitu: 

a. Studi Dokumen 

                                                 
32 Goutschalk, Louis, 1983, Mengerti Sejarah, Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 32 
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Surat-surat keputusan, surat kabar dan majalah, penetapan, dan 

sebagainya yang merupakan sumber primer. Dan dilengkapi buku-

buku penunjang/literatur sebagai studi kepustakaan yang merupakan 

sumber sekunder. Adapun dokumen-dokumen yang diperoleh berasal 

dari Museum Mandala Bhakti Kodam IV Diponegoro dan Kantor 

Arsip Nasional Jakarta, surat kabar berasal dari Perpustakaan Surat 

Kabar Daerah Yogyakarya. 

 

b. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk 

tujuan tertentu dan tugas tertentu pula, dan mencoba mendapatkan 

keterangan (pendirian) secara lisan dari seorang responden dengan 

bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain, ini berguna untuk 

mendapatkan sumber lisan dari orang yang mengalami peristiwa itu.33 

Jadi dalam penelitian ini akan dijumpai keterangan lisan dari beberapa 

orang informan sedangkan sebagai sumber sekunder, adalah sumber 

yang keterangannya diperoleh dari sumber lain secara tidak langsung 

atau seseorang yang tidak terlibat secara langsung sebagai pelaku. Para 

informan tersebut antara lain; Abdul manan (Mantan Kades 

Tembongraja 1951-1956), Supardi (mantan anggota gerombolan 

Kastolani), Bandiyah, Supriarso, Wiharja (mantan anggota OPR 

wilayah Salem, 1951-1958), Suprapto.  

c.   Studi Pustaka 

                                                 
33 Koentjaraningrat, 1983, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. Gramedia, 

halaman 162-196 
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Studi pustaka dimaksudkan adalah untuk membuat kerangka berfikir 

penulisan, pengujian teori dan konsep yang diantaranya dilakukan 

dengan studi pustaka yang berasal dari buku yang berisi persoalan-

persoalan yang akan dibahas, tentunya di sini bukanlah pada teori dan 

konsep yang ada korelasi dan relevansinya dengan objek yang akan 

ditulis. Hal ini bertujuan untuk pemahaman yang luas tentang 

permasalahan. Studi pustaka juga memberikan informasi awal untuk 

pelacakan data lebih lanjut.    

3. Analisis Data 

 Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan membandingkan 

terlebih dahulu dengan teori-teori untuk digunakan dalam menarik kesimpulan. 

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, digunakan analisa Deskriptif 

Kualitatif yaitu suatu analisa yang didasarkan pada hubungan sebab akibat dari 

suatu fenomena historis dalam situasi tertentu. Dari analisa tersebut akan 

dihasilkan suatu analisa yang bersifat analitis. 

 Deskriptif artinya menggambarkan suatu fenomena beserta ciri-ciri khusus 

yang terdapat dalam fenomena tersebut. Disamping itu juga digunakan analisa 

kualitatif, yaitu suatu analisa yang didasarkan pada hubungan sebab akibat dari 

fenomena historis dalam situasi tertentu dan analisa yang bersifat analitis. 

 Analisa kualitatif digunakan untuk membantu berfikir secara diakronik. 

Dasar berfikir diakronik ini melihat urutan suatu peristiwa secara prosesual yang 

didasarkan pada aspek-aspek kronologis waktu. 
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 Disamping itu, masalah obyektifitas dalam studi ini juga menjadi 

pertimbangan untuk diperhatikan. Namun obyektifitas yang mutlak ada pada 

peristiwa itu sendiri. 

H. Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan skripsi ini, digunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I, Merupakan bab pendahuluan dalam penulisan skripsi ini. Bab 

pendahuluan ini mencakup tentang, Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka 

Berpikir, Metode dan Sumber Penelitian, dan yang terakhir adalah Sistematika 

Penulisan. 

BAB II, Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang dan keadaan medan 

gerilya DI/TII Jawa Tengah dan Wilayah Brebes Selatan, Darul Islam dalam 

konsep Negara Islam Indonesia, dukungan dan pertentangan dari kelompok partai 

(elit perkotaan), serta pandangan militer terhadap DI/TII. Pada umumnya bab ini 

menguraikan tentang keadaan pada masa awal berdirinya DI/TII pimpinan Amir 

Fatah. 

BAB III, mengenai kesatuan yang terbentuk dalam tubuh DI/TII Brebes 

Selatan yang didalamnya menyangkut proses pergerakan DI/TII Jawa Tengah, 

wilayah Brebes Selatan dan sekitarnya, para pelaku gerakan juga tidak luput dari 

penulisan. Hingga pada kesatuan yang lebih kecil yang beroperasi di Brebes 

Selatan, yang disertai juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi DI/TII. 

BAB IV, bab ini akan diuraikan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh 

DI/TII terhadap stabilitas dan kehidupan sosial politik masyarakat Brebes Selatan. 
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tentang keadaan dan posisi DI/TII dengan militer Indonesia, hingga pada 

lumpuhnya kekuatan dari gerakan DI/TII. 

BAB V, Bab ini merupakan bab terakhir yang akan mengungkapkan 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan merupakan jawaban atas 

pertanyaan dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian.  

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


