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KEPEMIMPINAN SUDIRMAN 

DALAM KONTEKS SOSIAL KEMASYARAKATAN 
 
 
A.  Latar Belakang 
        
       Bagi bangsa Indonesia,  Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah nama dan tokoh 

yang begitu  populer. Ia adalah pahlawan  pejuang yang berasal dari kalangan angkatan 

bersenjata.  Bahkan karena ketokohan dan kepeloporannya di bidang ketentaraan, maka 

wajar kalau Jenderal Sudirman kemudian dikenal sebagai Bapak TNI. Sekalipun secara 

formal ia bukan lulusan akademi militer, namun karena bakat, semangat dan disiplin yang 

tinggi serta rasa tanggung jawab dan panggilan hati nurani untuk berjuang mencapai dan 

menegakkan kemerdekaan Indonesia, maka Sudirman cepat mencuat sebagai pemimpin 

di lingkungan angkatan perang Indonesia. 

 Sebagai Bapak TNI, Sudirman telah menjadi motivator, idola dan cermin 

keteladanan atau guru bagi para prajurit. Ia seorang yang sangat disiplin, tegas dan teguh 

pendiriannya. Sekalipun seorang  jenderal, panglima besar dalam angkatan bersenjata, 

tetapi hati dan penampilannya wajar-wajar saja, tertib, tetap santun dan bersahaja1. 

Sebagai Bapak TNI, ia bukan disimbolkan oleh tanda pangkat, bintang atau tanda jasa, 

namun ditandai dengan semangat dan nurani yang tajam sebagai seorang pejuang. 

Pakaian khasnya, adalah destar atau ikat wulung (ikat kepala berwarna hitam), baju 

mantol hijau tentara dan keris yang terselip.2 Ia sangat dengan anak buah, arif dan tidak 

bersikap keras, tetapi lebih menonjolkan watak kebapakannya. Itulah beberapa 

keistimewaan Sudirman yang jarang diketemukan pada diri pimpinan tentara dan 

mungkin juga pemimpin nasional yang lain. 

 Namun di balik  itu semua,  belum banyak di antara masyarakat yang mengetahui 

bahwa Sudirman adalah anak desa yang harus berjuang agar survive hidupnya selama 

“tiga zaman”, dengan penuh kesederhanaan, laku prihatin, heroik dan tetap menjaga 

kesalehannya. Sebagaimana layaknya masyarakat Indonesia yang dikenal religius, 

Sudirman sebagai anak desa di Jawa, setiap sore biasa pergi ke surau atau langgar untuk 
                                                
1 Redaksi Badan Penerbit Alda, (1985),  Panglima Besar Sudirman: Sebuah Kenangan Perjuangan, 
Jakarta: Almanak R.I., hlm. 7. 
2 N.S.S. Tarjo, 1984. Dari Atas Tandu Pak Dirman Memimpin Perang Rakyat Semesta, Yogyakarta: 
Yayasan Wiratama 45,  hlm. 3. 



belajar membaca Alquran dan pengetahuan agama Islam. Ia tumbuh di tengah-tengah 

keluarga dan masyarakat Jawa yang muslim sehingga wajar kalau sejak kecil sudah 

belajar agama. Ia kemudian tumbuh sebagai remaja dan pemuda aktivis, dan guru di 

Persyarikatan Muhammadiyah di Cilacap. 

       Keislaman, kemuhammadiyahan, dan jiwa keguruan  Sudirman tampaknya sudah 

mempribadi, mengakar dalam hidupnya. Tingkat keislaman, sifat kemuhammadiyahan, 

dan jiwa keguruannya inilah yang sangat mungkin mengisi dan menjadikannya sebagai 

format atau kerangka acuan dan ilham bagi kehidupan dan perjuangan Sudirman di 

tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. 

        Sudirman mengawali dan membina debut ketokohannya sebenarnya dari lingkungan 

sipil, atau  lingkungan sosial kemasyarakatan. Sejak sekolah di MULO Wiworotomo, 

Sudirman sudah aktif di dalam kegiatan organisasi. Di samping aktif berorganisasi, 

Sudirman merupakan peserta didik yang tekun dan ulet. Bahkan di antara teman-

temannya, Sudirman menjadi cermin/contoh dan sekaligus tempat bertanya, termasuk 

bertanya soal pelajaran di sekolah. Sudirman sudah sangat biasa untuk memberikan 

penjelasan kepada teman-temannya yang bertanya soal pelajaran, sehingga ia terkenal 

sebagai guru kecil atau pembantu guru.3  Ia kemudian menjadi aktivis Muhammadiyah di 

Cilacap, antara lain aktif di kepanduan Muhammadiyah atau yang terkenal dengan 

sebutan Hizboel Wathan (HW), juga di Pemuda Muhammadiyah. Di lingkungan HW dan 

dan Pemuda Muhammadiyah ini, pembinaan diri Sudirman menjadi semakin efektif. 

Ketakwaan, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab dan jiwa kepemimpinannya lebih 

terpupuk dan semakin matang.  

       Oleh karena aktivitas, tanggung jawab dan jiwa kepemimpinannya,  Sudirman 

dipercaya sebagai pimpinan HW., juga pernah menjadi pimpinan  Pemuda 

Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah.4  Tidak hanya itu, ternyata Sudirman juga 

seorang pendidik dan guru di lingkungan pendidikan HIS Muhammadiyah, sekalipun 

secara formal Sudirman bukan lulusan dari pendidikan guru. Namun dengan kemauan 

dan kemampuan yang dimiliki, ternyata Sudirman mampu tampil sebagai guru yang 

                                                
3 Dinas Sejarah TNI AD., (1988).  Sudirman Prajurit TNI Teladan ,  Jakarta: Dinas Sejarah TNI AD-
Dephankam, hlm. 239. 
4 Sardiman AM (2000),  Panglima Besar Jendral Sudirman: Kader Muhammadiyah, Yogyakarta: Adicita, 
hlm. 63. 



andal yang dalam istilah sekarang adalah guru yang profesional dalam menjalankan tugas 

dan unjuk kerjanya. Sudirman senantiasa menjadi idola bagai kawan sejawat dan para 

muridnya. Pada waktu diadakan pemilihan kepala sekolah, ternyata tanpa pernah 

dibayangkan, Sudirman terpilih sebagai Kepala Sekolah HIS Muhammmadiyah Cilacap. 

Sebagai pendidik di lingkungan pendidikan Muhammadiyah, Sudirman memiliki obsesi 

untuk memajukan pendidikan kaum bumiputera. Oleh karena itu, ia berusaha keras untuk 

terus mempertahankan, memajukan, dan mengembangkan pendidikan HIS 

Muhammadiyah di Cilacap. Apalagi setelah ia diangkat sebagai kepala sekolah, ia  sangat 

komitmen dan berpandangan tegas seperti halnya Ahmad Dahlan dan Ki Hadjar 

Dewantara, bahwa melalui pendidikan bumiputera yang maju akan dapat mencerdaskan 

kehdipuan masyarakat, sebagai  langkah strategis untuk mengikis pengaruh ideologi dan 

praktik kelaliman yang dilakukan oleh penjajah.  

       Pandangan Sudirman tersebut sangat didukung oleh kehidupan keberagamaannya. 

Karena pemahamannya di bidang agama Islam itu, maka sejak kecil Sudirman sering 

dipanggil “kajine.”5  Keberagamaan Sudirman semakin hari semakin mantap. 

Kemantapan dan keluasan wawasan keagamaan inilah yang ikut memberi warna terhadap 

perkembangan kepribadian Sudirman di dalam dinamika kehidupan dan perjuangannya6 

di tengah-tengah masyarakat. Setelah beranjak dewasa, Sudirman dikenal sebagai da’i 

kondang di wilayah  Kedu dan Banyumas. Hal ini telah semakin mempopulerkan 

ketokohan Sudirman, tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah tetapi juga di 

lingkungan masyarakat secara umum. Kepiawiannya dalam berdakwah memang tidak 

dapat dilepaskan dari pemahamannya tentang kemuhammadiyahan yang cukup kental 

dan keislammnaya yang cukup mendalam. Doktrin keislaman yang terkait dengan 

ketahuidan, kebersamaan, kemerdekaan  dan hak asasi manusia adalah nilai-nilai dan 

prinsip yang berseberangan dengan kehendak dan prinsip kaum penjajah. Itulah sebabnya 

pengembangan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah dan kegiatan dakwah 

merupakan dua ujung tombak yang memiliki sasaran hampir sama yakni membebaskan 

masyarakat Indonesia dari belenggu penjajahan. melalui pencerdasan diri, baik 

                                                
5  Soekanto, S.A. (1981),  Perjalanan Bersahaja Jenderal Sudirman, Jakarta: Pustaka Jaya, hlm. 51. 
6 Sardiman AM. (1998), “Kehidupan Beragama Sudirman dan Implikasinya dalam Perjuangan 
Kemerdekaan”,  Laporan Penelitian,  IKIP Yogyakarta:, hlm. 9. 



kecerdasan intelektual, dan terutama kecerdasan emosional dan spiritual bagi masyarakat 

dan bangsa Indonesia. 

       Memasuki masa pendudukan Jepang, Sudirman tampil sebagai tokoh yang  cukup 

dewasa, arif,  dan tetap rendah hati. Ia sangat mengharagai sesama, bersikap demokratis 

dan bertanggung jawab. Ia menjadi contoh dan teladan bagi  masyarakat dalam berbagai 

hal. Jiwa kepemimpinannya begitu menonjol. Ia sangat memperhatikan nasib masyarakat. 

Perlu dimaklumi bahwa pada masa pendudukan Jepang, banyak anggota masyarakat 

menderita, dan jatuh miskin. Sudirman mencoba membantunya dengan cara membentuk 

koperasi dagang yang diberi nama Perkoperasian Bangsa Indonesia atau Perbi.7  Koperasi 

ini ternyata dapat memperingan beban hidup masyarakat Cilacap. Dengan keberhasilan 

ini maka ada pemikiran untuk memperluas jangkauan usaha koperasi ini agar dirasakan 

tidak hanya masyarakat di Cilacap, tetapi juga masyarakat Banyumas pada umumnya. 

Dengan ketokohan Sudirman ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi Jepang. Oleh 

karena itu, Jepang mencoba memanfaatkan ketokohan Sudirman ini untuk kepentingan 

Jepang, dan sekaligus secara politis untuk membatasi ruang gerak Sudirman. Sudirman 

kemudian diangkat sebagai Syu Sangi kai (Dewan Penasehat, di tingkat daerah 

karesidenan), sementara Dewan Penasehat di tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta 

di namakan Chuo Sangi in.8 Pada waktu Jepang membentuk pasukan keamanan Pembela 

Tanah Air (PETA), Sudirmanpun direkrut, dan kemudian dipercaya sebagai Daidanco 

(komandan batalion). 

       Perjalanan hidup Sudirman sejak kanak-kanak, masa sekolah sampai kemudian aktif 

di organisasi Muhammadiyah, sebagai pimpinan HW dan Pemuda Muhammadiyah, 

sebagai da’i, menjadi guru dan Kepala Sekolah HIS Muhammadiyah Cilacap, sebagai 

kepala koperasi dan akhirnya sebagai Daidanco PETA, telah meletakkan dasar-dasar 

kepribadian, karakter dan membangun jiwa kepemimpinan Sudirman. Tokoh Sudirman 

adalah sosok yang pantas untuk diteladani. Ia seorang pribadi yang senang  kerja keras, 

disiplin, jujur dengan empati yang tinggi. Ia adalah seorang pemimpin yang demokratis 

dan bertanggung jawab, sangat menghargai sesama dan rela berkorban untuk 

masyarakatnya,  serta membela anak buahnya. Yang lebih menarik lagi, Sudirman adalah 

                                                
7 Solichin Salam, (1963),  Jenderal Sudirman Pahlawan Kemerdekaan,  Jakarta: Jayamurni, hlm. 25. 
8 Harry J. Benda, (1983),  The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese 
Occupation 1942-1945 ,  AM. Dordrecht, The Netherlands: Foris Publications Holland, hlm. 137. 



seorang jenderal dan seorang panglima yang rendah hati, berbudi pekerti luhur dengan 

tetap menjaga kesalehannya. Oleh karena itu, sekalipun seorang jenderal dan pejabat 

tinggi di bidang militer, Sudirman tidak pernah meninggalkan masyarakat, termasuk 

mengikuti kegiatan kemasyarakatan, seperti pengajian rutin.  Ia juga telah berhasil 

membentuk keluarga yang kokoh dan utuh. Perjalanan hidup dan jiwa kepemimpinan 

Sudirman itu dibangun di tengah-tengah masyarakat dan diabdikan untuk kepentingan 

masyarakat, dan bangsanya. 

       Dengan realitas dan ilustrasi tersebut, sudah sepantasnya kalau sosok Sudirman 

dengan segala dinamika hidup dan perjuangannya selalu kita kenang dan dijadikan 

cermin serta  teladan bagi bangsa Indonesia. Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi 

kehidupan dewasa ini, di mana bangsa kita sedang mengalami krisis keteladanan, krisis 

kepemimpinan. Rasa percaya antarsesama komponen bangsa semakin menipis. 

Kehidupan berkebangsaan dan makna nasionalisme menjadi sebuah pertanyaan besar. 

Rasa kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah, lembaga legislatif dan juga 

yudikatif mulai meluntur. Banyak anggota masyarakat yang kecewa karena melihat 

perilaku para pejabat dan pimpinannya, yang menyalahgunakan wewenang, tidak peka 

terhadap kepentingan rakyat, dan lebih mementingkan  kepentingan pribadi atau 

partainya, dari pada kepentingan rakyat banyak. Begitu juga tidak sedikit produk hukum 

yang dihasilkan dan pelaksanaan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dirasakan 

kurang berpihak kepada rakyat.  Pada sisi lain di tingkat infrastruktur politik, masih 

sering terjadi konflik horisontal yang bernuansa SARA seperti konflik yang terjadi di 

berbagai daerah, juga  keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI,  

telah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu adanya kondisi krisis dan 

serangkaian peristiwa politik di tahun 1998 dengan euforianya ternyata masih 

menyisakan luka mendalam dengan berbagai permasalahan sosio kebangsaan. Budaya 

nerabas, perilaku tidak disiplin,   emosi tidak terkendali, sehingga bangsa ini begitu 

mudah berbuat anarkhis, berpura-pura, tidak jujur, dan bermental korup yang hampir 

terjadi di setiap sektor kehidupan. Sementara masalah sosial yang bersifat patologis 

menghinggapi kehidupan sebagian remaja dan generasi muda  yang bersikap semau gue, 

maraknya pornografi, minum-mnuman keras/narkoba, dan berbagai bentuk kriminalitas, 

sebagai akibat proses pendidikan yang cenderung intelektualistik dan pembelajaran yang 



cenderung kognitif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah lunturnya semangat kebangsaan 

dan identitas nasional. Bangsa ini seolah telah kehilangan karakter kebangsaan yang 

selama bertahun-tahun telah dibangun. Hal ini memberi gambaran bahwa bangsa 

Indonesia iabarat selembar kain yang sobek yang tidak mampu menampilkan sosok 

bangsa yang utuh dalam kebersamaan dan saling menopang di  antara komponen 

masyarakat. Simbol-simbol kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang dikenal memiliki 

nilai-nilai kegotongroyongan, keramahan dan kesantunan, toleransi, religiositas, dan rasa 

senasib sepenanggungan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan seolah luntur oleh 

derasnya pengaruh sekularisme dan materialisme. Sekularisme dan materialisme ini lebih 

menganut prinsip “memiliki” dari pada “menjadi”.9 Prinsip “memiliki” cederung 

melahirkan sifat serakah dan budaya nerabas. Oleh karena itu,  wajar  kalau krisis yang 

berlangsung di Indonesia begitu lama, sebab tali silaturakhim untuk saling membantu 

antarsesama komponen bangsa mulai memudar,  masing-masing pihak mementingkan 

diri sendiri dan kelompoknya, apalagi kalau ada intervensi dari luar yang begitu kuat.  

Kondisi ini tentu akan mengancam eksistensi bangsa Indonesia.  

       Menghadapi problem semacam itu perlu dilakukan upaya-upaya antara lain 

menemukan alat perekat persatuan dan kesatuan serta simbol-simbol untuk meneguhkan 

identitas dan rasa kebangsaan Indonesia. Upaya ini misalnya menggali dan mengkaji 

kembali peran serta  nilai-nilai kejuangan dari para tokoh dan pemimpin bangsa. Seperti 

telah disinggung di muka kajian ini akan difokuskan kepada  kepemimpinan Sudirman 

dalam memerankan ketokohannya di masyarakat, sejak ia sekolah di Wiworotomo, 

sampai menjadi pimpinan HW dan Pemuda Muhhamadiyah, bahkan sampai saat 

memimmpin perang gerilya bersama masyarakat. 

  

B.  Rumusan Masalah.  

       Sejak usia bersekolah sampai akhir hayatnya Sudirman telah menjadi idola dan 

teladan bagi lingkungannya, baik lingkungan dalam arti sempit yakni masyarakat sekitar 

maupun masyarakat yang lebih luas dalam arti bangsa (bangsa Indonesia). Oleh karena 

                                                
9 Secara filosofis kajian tentang konsep memiliki dan menjadi dapat dibaca pada bukunya Erich Fromm, 
“To Have or to be”, alih bahasa  F. Susilohardo, (1987), Memiliki dan Menjadi : Tentang Dua Modus 
Eksistensi, Jakarta: LP3ES. 
 



itu, kajian dalam penelitian ini adalah ketokohan ataupun kepemimpinan Sudirman dan 

lebih khusus lagi yang terkait dengan ketokohan dan kepemimpinannya  di dalam 

perjuangan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.   

        Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan untuk membantu mempermudah 

pelaporan/penulisannya sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipandu dengan 

beberapa pertanyaan atau rumusan masalah yang akan dikaji. Beberapa pertanyaan atau 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

      1.  Bagaimana pengaruh latar belakang keluarga dan pendidikan terhadap ketokohan 

Sudirman? 

2. Bagaimana kepemimpinan Sudirman di lingkungan organisasi Muhammadiyah, 

baik di HW, maupun Pemuda Muhammadiyah? 

3. Bagaimana kepemimpinan Sudirman dalam lembaga pendidikan HIS 

Muhammadiyah Cilacap? 

4. Bagaimana kepemimpinan Sudirman dalam keluarga dan  ketokohannya di dalam 

masyarakat? 

5. Bagaimana hubungan Sudirman dengan masyarakat di daerah-daerah yang 

disinggahi  pada saat Sudirman memimpin perang gerilya? 

6. Bagaimana tipe kepemimpinan Sudirman dalam konteks sosial kemasyarakatan? 

7. Nilai-nilai apa saja yang dapat diwarisi dari ketokohan dan kepemimpinan 

Sudirman? 

 

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

       Tujuan penelitian ini dapat dilihat dari segi hirstoriografis-akademis dan segi praktis 

atau manfaat. Dari segi historiografis-kademis, peneltian ini bertujuan, untuk : 

1.  melihat keterkaitan atau pengaruh latar belakang keluarga dan pendidikan terhadap 

pengembangan diri Sudirman. 

2. melacak pemikiran dan aktivitasnya Sudirman di lingkungan organisasi 

Muhammadiyah, baik di HW, maupun di Pemuda Muhammadiyah. 

3. merekonstruksi pemikiran dan aktivitas kepemimpinan Sudirman baik sebagai guru 

maupun kepala sekolah di HIS Muhammadiyah Cilacap. 



4. menelusuri kepemimpinan Sudirman di dalam keluarga dan ketokohannya di dalam 

masyarakat, termasuk aktivitasnya dalam berdakwah. 

5. melacak hubungan Sudirman dengan masyarakat di daerah-daerah yang disinggahi 

Sudirman pada saat memimpin perang gerilya? 

6. menganalisis tipe kepemimpinan Sudirman dalam konteks sosial kemasyarakatan 

7. mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang dapat diwarisi oleh masyarakat dari 

ketokohan dan kepemimpinan Sudirman 

       Sementara itu manfaat dari penelitian ini adalah untuk : (1) melengkapi dan mengisi  

celah-celah tulisan yang sudah ada tentang Sudirman, terutama dalam konteks kehidupan 

sosial kemasyarakatan (2) menambah khasanah pengetahuan bagi masyarakat bahwa 

Sudirman juga merupakan salah seorang tokoh yang ikut berperan dalam pergerakan 

nasional, dan (3) memberikan contoh keteladanan bagi para pembaca dan masyarakat 

melalui ketokohan Sudirman, terutama tentang kesederhanaan, kerja keras, kejujuran, 

kedisiplinan, jiwa pengabdian dan pengobanan, serta kesalehannya. 

 

C.  Lingkup Penelitian 

       Ruang lingkup penelitian ini utamanya dilihat dari segi waktu dan tempat. Dilihat 

dari segi waktu dimulai tahun 1916 sampai tahun 1950. Tahun 1916 merupakan momen 

penting karena merupakan tahun kelahiran Sudirmans.. Tahun 1916 dalam konteks  

kelahiran Sudirman inipun menjadi unik, karena pada saat Sudirman masih dalam 

kandungan ibundanya, Siyem,  beberapa bulan menjelang lahir sudah “dipinang” oleh R. 

Cokrosunaryo agar bayi yang akan lahir itu dapat dijadikan anak angkatnya. Siyem dan 

suaminya tidak keberatan atas permintaan R. Cokrosunaryo, sehingga begitu lahir 

Sudirman sudah menjadi anak angkat R. Cokrosuanryo. Hal ini akan membawa keunikan 

dalam hal kultur yang akan mempengaruhi kedirian Sudirman. Tahun 1950 jadikan akhir 

dari lingkup waktu penelitian ini, karena tahun 1950 merupakan tahun meninggalnya 

Sudirman. Artinya, secara penuh sejak lahir sampai meinggal selurunya dijadikan lingkup 

peneltian mengingat sampai hari-hari terakhir hayatntanya Sudirman masih menunjukkan 

ketokohannya di tengah-tengah dinamika perjuangan bangsa Indonesia. 

       Sementara itu lingkup tempat atau lokasi penelitian difokuskan di daerah Cilacap dan 

sekitarnya. Di daerah inilah  Sudirman lahir, menjalani masa-masa kanak-kanak, 



bersekolah, sebagai pemuda yang aktif di berbagai kegiatan termasuk di HW dan Pemuda 

Muhammadiyah, aktif sebagai guru,  kepala sekolah, dan dai, bahkan juga saat sudah 

menjadi komandan PETA dan BKR. Justru di Cilacap dan sekitarnya inilah sebebarnya 

kotokohan Sudirman dibangun, dibina dan berkembang. Yogyakarta juga menjadi lokasi 

penelitian karena setelah menjabat pimpinan TNI, Sudirman berdomisili di Yogyakarta. 

Bagaimana aktivitas kemasyarakatan Sudirman saat di Yogyakarta, merupakan hal yang 

sangat menarik. Di samping itu juga beberapa daerah yang menjadi tempat persinggahan 

sewaktu Sudirman memimpin perang gerilya. Bagaimana kehidupan dan hubungan 

dengan masyarakat di daerah-daerah yang pernah disinggahi Sudirman  saat memimpin 

perang gerilya.  

 

D.  Landasan Teori 

        Penelitian ini berjudul “Kepemimpinan Sudirman dalam Konteks Sosial 

Kemasyarakatan”.  Kepemimpinan,  dari kata pimpin  mengandung aspek bimbingan, 

memimpin : berarti membimbing, menunjukkan jalan, kepemimpinan perihal memimpin. 

Memimpin berati membimbing, menunjukkan jalan. Dengan demikian proses memimpin 

itu ada proses agar yang dipimpin mngikuti petunjuk (ide, pandangan, kehendak) dari 

yang membimbingnya/yang memimpinnya. Dalam hal ini seseorang yang memimpin 

berarti ada upaya untuk mempengaruhi perilaku yang dipimpin. Jadi, dalam kondisi dan 

situasi bagaimanapun, jika seseorang berusaha untuk untuk mempengaruhi perilaku orang 

lain, maka aktivitas semacam itu merupakan aktivitas kepemimpinan. Agar 

kepemimpinan seseorang  berhasil, dapat mencapai sesuai yang diharapkan, bisanya ada 

gaya kepemimpinan untuk masing-masing orang. Gaya kepemimpinan merupakan norma 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba menanamkan 

pengaruh/mempengaruhi perilaku orang lain.10.. 

       Gaya kepemimpinan sering diidentikkan dengan tipe kepemimpinan. Ada beberapa 

tipe kepemimpinan yang dikenal oleh umum.11 

                                                
10 Wahjosumidjo, (1987),  Kepemimpinan dan Motivasi,  Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 21. 
11 Sebagai perbandingan lihat Robert J. Thierauf, Robert C. Klekamp, dan Daniel W. Geeding, (1977), 
Management Principles and Practices A Contingency and Questionnaire Approach,  New York:  John 
Wiley & Sons, New York. 



        Tipe Otokratik, merupakan gaya kepemimpinanyang terjadi pada seseorang 

pemimpin yang umumnya egois. Dengan egoismenya, seseorang pemimpin itu melihat 

peranannya sebagai sumber segala sesuatu dalam organisasi lembag/organisasi yang 

dipimpinnya. Ego yang besar dapat mengembangkan persepsi bahwa tujuan 

organisasi/lembaga identik dengan tujuan pribadinya. Nilai yang terkandung pada tipe ini 

adalah pembenaran segala cara untuk pencapaian tujuan. Pemimpin yang otokratik akan 

senantiasa menonjolkan keakuan, dan kekuasaannya, sehingga bawahannya cenderung 

sebagai alat.  

       Tipe Paternalistik, merupakan tipe kepemimpinan umumnya terdapat di lingkungan 

masyarakat tradisional. Popularitas seorang pemimpin pada tipe ini disebabkan beberapa 

faktor, misalnya: kuatnya ikatan primordial, latar belakang keluarga, peranan adat istiadat 

yang kuat. Dalam pelasnaannya, proses kepemimpinan lebih banyak ditandai dengan 

adanya harapan bawahan kepada pemimpinnya, agar pemimpinnya itu berperan sebagai 

bapak yang bersifat melindungi dan layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan 

memperoleh petunjuk, sangat memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan 

bawahannya. Nilai organisasional yang terkandung pada tipe kepemimpinan ini adalah 

kebersamaan, yang dimanifestasikan dalam sikap kebapakan atau guru, dan senantisa 

melindungi bawahan. 

       Tipe Kharismatik.  Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki karakteristik yang 

khas dengan daya tariknya begitu memikat, sehingga pengikutnya berjumlah sangat 

besar. Para pengikut juga tidak begitu mempersoalakan alasan apa mereka mengikuti 

pemimpin itu. Begitu juga para pengikut tidak mempersoalkan nilai yang dianut dalam 

kepemimpinan kharismatik ini. Gaya kepemimpinan yang bagaimana, juga tidak menjadi 

perhatian para pengikutnya.  

       Tipe Laissez Faire.  Tipe kepemimpinan ini lebih bersifat pasif. Maksudnya 

pemimpin  lebih banyak memberi kercayaan kepada bawahan. Bawahan dipandang 

sebagai anggota organisasi yang taat terhadap peraturan yang ada. Ciri-ciri tipe 

kepemimpinan ini misalnya : pendelegasian wewenang terjadi secara  ekstensif, 

pengambilan keputusan diserahkan kepada pejabat pimpinan yang lebih rendah, dan 

intervensi pemimpin dalam organisasi menjadi sangat minimal. 



       Tipe Demokratik. Tipe ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin akan lebih 

banyak berperan sebagai seorang kordinator dan integrator. Oleh karena itu,  pendekatan 

dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya bersifat holistik dan integralistik. 

Pemimpin yang demokratis harus memiliki kemampuan untuk membangun koordinasi 

agar masyarakat lebih bersifat aktif untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian 

masyarakat akan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan organisasi atau kehidupan 

komunitasnya. Dalam kehidupan yang demokratis akan menjunjung harkat dan martabat 

manusia, memperlakukan setiap individu manusia secara manusiawi, bersifat rasional, 

dan partisipasi seluruh anggota masyarakat merupakan faktor yang sangat menentuakan. 

      Sementara itu Max Weber mengkalsifikasi kepemimpinan yang diidentikkan dengan 

kekuasaan, menjadi tiga tipe. Pertama,  tipe kepemimpinan atau kekuasaan tradisional. 

Tipe kepemimpinan paternalistik seperti telah dijelaskan di atas dapat dimasukkan pada 

tipe tradisional. Kedua,  tipe kepemimpinan atau kekuasaan yang kharismatik, dan 

ketiga,  tipe kepemimpinan atau kekuasaan rasional.12 Tipe kepemimpinan demokratik 

seperti yang sudah diterangkan di atas pada pandangan Max Weber termasuk pada tipe 

kepemimpinan rasional. Menurut tipe kepemimpinan rasional, pemimpin itu tampil dan 

dipilih oleh masyarakat berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. 

       Sebagai seorang tokoh dan pemimpin di tengah-tengah kehidupan sosial 

kemasyarakatan, kepemimpinan Sudirman tentu terkait dengan tipe-tipe kepemimpinan 

sebagaimana  diuraikan di atas. Untuk memahami hal ini semua tentu harus diketahui dan 

direkonstruksi bagaimana dinamika kehidupan Sudirman di lingkungan komunitasnya. 

Merekonstruksi kehidupan seorang tokoh, sangat erat kaitannya dengan penulisan 

biografi. Dalam penulisan biografi ini jelas bahwa subjek kajiannya adalah manusia 

dalam konteks masa lampau dengan kompleksitas diri pribadinya sebagai individu 

maupun sebagai bagian dari masyarakat. Untuk memahami kepribadian seseorang sangat 

diperlukan pengetahuan mengenai latar belakang lingkungan sosial-kultural tempat tokoh 

ini dibesarkan. Misalnya bagaimana proses pendidikannya baik di sekolah maupun luar 

sekolah, juga watak orang-orang yang berada di sekitarnya.13  Menelusuri bagaimana 

                                                
12 Dikutip dari April Carter dalam Authority and Democracy, alih bahasa Sahat Simamora, (1985), 
Otoritas dan Demokrasi, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 54-55. 
13 Sartono Kartodirdjo, (1992),  Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah,  Jakarta: 
Gramedia, hlm. 77. 



sikap  mental dan kepribadian seorang tokoh  diperlukan suatu analisis psikologis, agar 

sei-segi emosional, moral dan orientasi intelektual  serta pandangan hidupnya lebih 

nampak.14. Dengan demikian mengkaji ketokohan seseorang seperti halnya Sudirman, 

perlu juga memperhatikan pendekatan behavioral.15 Namun harus disadari bahwa 

pendekatan behavioral ini tidak sekedar dipahami sebagai “pattern of behavior”  yang 

intrinsik, tetapi sesuai dengan personality yang memiliki unsur-unsur perasaan, 

keyakinan, dan dorongan,16 maka pola-pola tingkah laku harus ditempatkan pada tataran 

interaktif. Ini artinya unsur lingkungan menjadi faktor sangat penting. Faktor lingkungan 

ini dapat diterjemahkan sebagai faktor yang ikut berpengaruh dalam membentuk 

ketokohan dan kepemimpinan seseorang (yang dalam hal ini Sudirman), tetapi juga 

realitas lingkungan  yang ditafsir oleh tokoh itu sehingga tokoh tersebut akan menilai dan 

memberikan respon.17  

       Sudirman sebagai pribadi juga memberikan tafsiran dan penilaian kemudian  

memberikan respon terhadap lingkungan yang ada. Bagaimana Sudirman telah bersikap 

dan merespon dunia kanak-kanak, dan kepemudaannya. Bagaimana Sudirman menjadi 

ketua pemuda, menjadi pimpinan Pemuda Muhammadiyah,  menjadi juru dakwah, guru 

dan kepala sekolah HIS Muhammadiyah. Dari konsep respon terhadap berbagai 

lingkungan itu akan melahirkan patterns of action  pada diri Sudirman. Berbicara 

lingkungan Sudirman, secara struktural masih ditandai adanya kelas-kelas dalam 

masyarakat seperti kelas priyayi, dan wong cilik. Sudirman yang merupakan keturunan 

wong cilik kemudian diambil anak angkat oleh keluarga priyayi, R. Cokrosunaryo, tentu 

akan melahirkan kebiasaan dan sub-kultur yang unik pada diri Sudirman. Kebiasaan kerja 

keras dan laku prihatin ada pada diri Sudirman, sementara adat istiadat dan tata krama 

layaknya kaum priyayi juga terus dipegang teguh, di samping jiwa keberanian, 

kedisiplinan dan semangat pengabdiannya. Semua ini sangat mendukung proses 

tampilnya Sudirman sebagai seorang tokoh dan pemimpin di tengah-tengah masyarakat 

dan bangsa. Oleh karena itu,  secara sosiologis tampilnya Sudirman  sebagai pemimpin 

                                                
14 Ibid. 
15 Lih. Robert F. Berkhofer, (1971),  A Behavioral  Approach to Historical Analysis,   New York:  The  
Free Press. 
16 Lih. Koentjaraningrat, (1985),  Pengantar Ilmu Antropologi,  Jakarta: Aksara Baru, hlm. 103-109). 
17 Dikutip dari: Muso (1997),  “ Enthengan dan Entheng-enthengan : Pola Kepemimpinan Jawa  
K.H. AR. Fachrudin (1968-1990)”  Laporan Penelitian, P3M IAIN SUKA Yogyakarta, hlm. 6.  



disebabkan oleh hasil dari suatu proses yang dinamis yang sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan kelompok masyarakat waktu itu.18  Oleh karena lingkungan/masyarakat 

membutuhkan , sementara Sudirman memiliki model semangat dan kemampuan, 

kemudian mampu memberikan respon, maka tampillah Sudirman sebagai pemimpin. Hal 

ini terjadi baik sebagai tokoh masyarakat, tokoh dan pemimpin di lingkungan HW dan 

Pemuda Muhammadiyah, di lingkungan pendidikan HIS Muhammadiyah, maupun 

sebagai tokoh pejuang kemerdekaan. 

       Ketokohan dan kepemimpinan Sudirman juga dipengaruhi oleh keberagamaannya. 

Oleh karena itu, merekonstruksi bagaimana dinamika kehidupan, ketokohan dan 

kepemimpinan Sudirman menarik kalau dikaitkan dengan teori Max Weber yang 

tersimpul dalam karya besarnya: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. 

Dalam hal ini Weber ingin menjelaskan keterkaitan antara kehidupan beragama  dengan 

aktivitas keduniawiannya/perilaku ekonominya. Hal ini diambil dari doktrin teologis 

aliran Calvinisme19  Calvin mngajarkan  bahwa takdir telah ditentukan, keselamatan dan 

rahmat Tuhan diberikan kepada orang-orang yang terpilih.20  Agar menjadi orang yang 

terpilih dan mendapat rahmat dari Tuhan maka manusia harus menggunakan rasio dan 

mau bekerja keras. Menurut Calvin bekerja keras itu adalah panggilan suci, bukan 

sekedar pemenuhan kebutuhan (materiil).21  Jadi dalam hal ini ada saling interaksi antara 

ajaran agama (panggilan suci) dengan perilaku kehidupan di dunia dengan segala 

lingkungan dan kompleksitasnya. Terkait dengan teori itu, ingin menegaskan  bahwa 

semangat perjungan dan kepemimpinan Sudirman juga dipengaruhi oleh kehidupan 

keagamaannya. Keimanan Sudirman yang telah diformulasikan dalam ucapan, diyakini 

da lam hati, dan diwujudkan dalam tindakan, telah menjadi format kehidupannya sehari-

hari. Interaksi secara intensif antara nilai-nilai spiritual keagamaan pada diri Sudirman 

dengan lingkungannya, telah melahirkan semangat dan perilaku yang sangat bermakna 

dalam kepemimpinannya di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. 

                                                
18 Soejono Soekanto, (1982),  Sosiologi: Suatu Pengantar,  Jakarta: Rajawali Press, hlm. 287. 
19 Max Weber, (1952),  The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: Charles Scibner’s 
Sons, , hlm.. 2. 
20 Taufik Abdullah, (ed.), (1982),  Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi, Jakarta: LP3ES., hlm. 
8. 
21 Ibid. 



       Berdasarkan landasan teori dengan pendekatan Ilmu-ilmu sosial tersebut, akan 

direkonstruksi kehidupan dan kepemimpinan Sudirman sejak kanak-kanak, remaja 

sampai pemuda. Juga akan direkonstruksi kepemimpinan Sudirman di lingkungan 

persyarikan Muhammadiyah dan perjungannya masa pendudukan Jepang, serta 

kehidupan dan kepemimpinan Sudirman di lingkungan masyarakat saat perang gerilya. 

 

E.  Kajian Pustaka dan Historiografi yang Relevan  

   1. Kajian Pustaka 

       Masyarakat sangat mengenal Sudirman sebagai  tokoh di bidang militer, sekalipun 

bukan lulusan Akademi Militer. Namun Sudirman sebagai tokoh dan pemimpin di 

masyarakat. Ia dibesarkan dan dibentuk, kemudian menjadi tokoh dan pemimpin berbagai 

organisasi di lingkungan masyarakat Cilacap. Sudirman terlahir dari seorang ibu buruh 

tani bernama Siyem, dan bapaknya bernama Karsid. Jadi Sudirman sebenarnya keturunan 

rakyat biasa. Di masa masih bayi, Sudirman sudah diambil anak angkat oleh keluarga R. 

Cokrosunarya (seorang asisten wedono di daerah Rembang Purbalingga).22 

       Semenjak  masa kanak-kanak, pribadi Sudirman sudah mulai terbentuk. Dari kultur 

ibunya sendiri (Siyem) telah menumbuhkan sifat-sifat seperti kesederhanaan, kerja keras 

dan laku prihatin. Semenyara dari ibu angkatnya telah tertanam nilai adat sopan santun 

atau tata krama. Kemudian dari ayah angkatnya yang sering menceriterakan kisah-kisah 

dunia pewayangan seperti kisah seorang  begawan, kisah-kisah kesatria, telah 

menumbuhkan sifat kepahlawanan dan jiwa pengabdian, kejujuran dan keberanian,  teguh 

pendirian dalam membela kehormatan dan kebenaran. 

       Karena diambil anak angkat oleh R. Cokrosunaryo, maka Sudirman kemudian dapat 

mengenyam pendidikan sekolah. Melalui pendidikan di sekolah ini sudah barang tentu 

akan menambah pengetahuan Sudirman. Pada saat bersekolah terutama saat duduk di 

MULO Wiworotomo, di samping pengetahuan umum, pengetahuan agama Sudirman 

juga semakin mendalam berkat bimbingan guru agamanya, yakni R. Moh. Kholil, dan 

wawasan kebangsaannya semakin meningkat berkat bimbingan gurunya, R. Sumoyo Yo 

Kusumo.  Sejak bersekolah di MULO Wiworotomo ini  ketokohan dan jiwa 

                                                
22 Bamabnag Sumadio dan Utoyo Kolopaking, (1991),  Panglima Besar Sudirman, Bapak TNI,  Bandung: 
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kepemimpinan Sudirman mulai nampak. Ia tempat bertanya bagi teman-teman 

sekolahnya, sehingga dikenal dengan pembantu guru atau guru kecil. Ia juga biasa 

mengkordinasikan berbagai kegiatan di sekolahnya.  

       Latar belang keluarga dengan beberapa sub kulturnya, dan juga pengalaman 

pendidikannya, telah ikut mengembangkan diri Sudirman. Tampillah sosok remaja yang 

saleh, jujur dan santun. Sudirman senantiasa bersikap ramah, tidak pernah menyakiti hati 

teman yang lain, dan ia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor.23 Ia patuh  pada 

orang tua dan selalu hormat pada orang yang lebih tua. Ia senang bekerja keras, dan laku 

prihatin. Sifat-sifat inilah yang ikut mempengaruhi ketokohan dan jiwa kepemimpinan 

Sudirman. 

        Sejak sekolah di MULO Wiworotomo, Sudirman mulai mengenal bahkan 

mempraktekkan nilai-nilai kepanduan, seperti kedisiplinan, kemandirian, senang 

berkorban dan membantu orang lain. Nilai-nilai ini semakin berkembang setelah 

Sudirman benar-benar menjadi anggota pandu, terutama di Hizboel Wathan (HW). Bagi 

Sudirman, HW merupakan organisasi yang sangat tepat untuk membina dirinya. Hal ini 

juga didukung oleh bakat, minat dan keyakinannya sebagai pemuda Islam yang begitu 

berhasrat untuk mendalami dan mempraktekkan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai anngota HW, Sudirman boleh dikatakan tidak 

pernah absen mengikuti program-program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh HW. 

Secara garis besar program-progran HW itu ada tiga, yakni: pertama, program yang 

terkait dengan pendidikan rohani sebagai wahana pembentukan karakter;  kedua, program 

pendidikan jasmani untuk pengembangan kesehatan dan kekuatan fisik; dan ketiga, 

program karya bakti sebagai wujud pengamalan para anggota HW.24 Karena begitu aktif, 

dan juga karena wawasan, kemampuan dan kematangan jiwanya, ketokohan Sudirman 

semakin menonjol. Sudirman senantiasa menghargai sesama teman, tetapi sekaligus 

senbagai teladan bagi lingkungannya di HW. Itulah sebabnya pada waktu diadakan 

pemilihan pimpinan, Sudirman terpilih sebagai ketua HW Banyumas.25  Sebagai 

pimpinan HW, tugas Sudirman tentu lebih berat. Sudirman harus terus membina diri, 

                                                
23 Wawancara dengan Muhammad Helmi di Cilacap, tanggal 24 Agustus 1997. 
24 Majelis Hizboel Wathan , (1961), Toentoenan Hizboel Wathan: Kenang-kenangan, Yogyakarta: PP. 
Muhammadiyah, hlm. 5-6. 
25 Sardiman AM. , op.cit., hlm. 39. 



memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan, dan menegakkan kejujuran, 

kedisiplinan, serta tanggung jawab. 

       Begitu juga dalam waktu  yang hampir bersamaan, Sudirman aktif di Pemuda 

Muhammadiyah. Sebagai anggota organisasi Pemuda Muhammadiyah, Sudirman  sangat 

rajin dan tekum mengikuti berbagai kegiatan organisasi, seperti kegiatan dakwah, kursus 

dan pelatihan-pelatihan. Tidak jarang Sudirman berjalan kaki berkilo-kilometer untuk 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi Pemuda 

Muhammadiyah, termasuk kegiatan tabligh dan pengajian yang umumnya dilaksanakan 

pada malam hari. Justru melalui aktivitas pengajian inilah wawasan ke-Islaman, 

Sudirman semakin luas. Berkat aktivitasnya yang begitu menonjol dan pemahamannya 

tentang agama Islam serta kesantunan dan kedewasaannya, Sudirman menjadi tokoh 

pemuda yang begitu populer dan  disegani  tidak hanya di lingkungan pemuda 

Muhammadiyah, tetapi juga di lingkungan masyarakat umum. Karena ketokohannya itu, 

maka Sudirman dipercaya sebagai Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah (WMPM) 

wilayah Banyumas, dan kemudian sebagai WMPM wilayah Jawa Tengah.26 Di bawah 

pimpinan Sudirman, oragnisasi Pemuda Muhammadiyah semakin maju dan berkembang 

di wilayah Banyumas khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya. Sudirman sering 

mengadakan kunjungan ke beberapa tempat dalam rangka melakukan kordinasi dan 

memberikan ceramah-ceramah untuk memberi semangat untuk memajukan Pemuda 

Muhammadiyah. Dengan keakrabannya dalam memimpin dan kepiawiannya dalam 

berceramah atau berdakwah, maka para anggota Pemuda Muhammadiyah merasa 

mendapatkan pemimpin yang ideal dan paham apa yang menjadi aspirasi para 

anggotanya.  

      Ketokohan Sudirman di lingkungan Pemuda Muhammadiyah, ketaatannya dalam 

beribadah, dan kesantunannya dalam berperilaku, telah membawa kepopuleran Sudirman 

di lingkungan masyarakat secara umum. Tokoh Sudirman mulai menjadi buah bibir di 

lingkungan masyarakat Cilacap-Banyumas, termasuk para remaja puteri. Bahkan para 

orang tua yang memiliki anak gadis sering rerasan, “alangkah untungnya bila 

mendapatkan menantu Sudirman”27  Salah satu keluarga yang kemudian mendapatkan 
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menantu Sudirman adalah keluarga R. Sastroatmodjo yang memiliki anak gadis bernama 

Alfiah. Antara Sudirman dengan Alfiah memang saling jatuh cinta. Tahun 1936, 

keduanya menikah untuk membangun mahligai rumah tangga, sebagai bagian dari 

keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah di Cilacap. Sekalipun sudah berkeluarga, 

aktivitas Sudirman sebagai ketua HW dan pimpinan Pemuda Muhammadiyah terus 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.  

       Di tengah-tengah aktivitasnya di HW dan Pemuda Muhammadiyah itu, Sudirman 

juga ingin mengabdikan dirinya sebagai guru untuk mendidik anak-anak bumiputera. 

Waktu itu HIS Muhammadiyah Cilacap memerlukan guru, sehingga Sudirman ingin 

melamar sebagai guru di HIS itu. Mengingat hasratnya untuk menjadi guru begitu besar, 

pada hal ia sendiri bukan lulusan sekolah guru, maka Sudirman segera menempuh private 

les. Setelah menempuh private les, akhirnya Sudirman diterima ksebagai guru di HIS 

Muhammadiyah Cilacap. Berkat keseriusan dan ketekunannya, dalam waktu yang tidak 

terlalu lama Sudirman tampil sebagai guru yang andal. Sudirman ternyata guru yang 

kreatif dan berbakat. Sudirman adalah guru yang profesional dalam unjuk kerjanya. 

Sudirman tidak sekedar mengajar yang transfer of knowledge, tetapi juga mendidik yang 

transfer of values28 kepada para peserta didiknya, sehingga pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh Sudirman menjadi lebih bermakna. Seperti pernah diceriterakan oleh 

salah seorang bekas muridnya yang bernama Marsidik. Dikatakan bahwa penyampaian 

pelajaran yang dilakukan Sudirman tidak monoton, tetapi lebih menarik karena sering 

diselingi dengan humor ringan dan diselipi dengan pesan-pesan nilai agama dan 

nasionalisme.29  

        Sebagai guru, Sudirman selalu membina hubungan baik dengan sesama teman 

sejawat, menaati peraturan sekolah dan hormat kepada pimpinan. Ia jujur, supel dan tidak 

pemarah. Oleh karena itu, wajar kalau Sudirman disegani, dan menjadi contoh bagi guru-

guru yang lain.. Itulah sebabnya saat diadakan pemilihan kepala sekolah di HIS 

Muhammadiyah Cilacap, para guru mempercayakan Sudirman sebagai kepala sekolah. 

Sebagai kepala sekolah, Sudirman tetap akrab dan menghargai para guru dan anak 
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buahnya. Bahkan bila ada masalah sekolah selalu dimusyawarahkan bersama.30 Seperti 

halnya perannya sebagai pimpinan di berbagai organisasi, tanggung jawab Sudirman 

selaku kepala sekolah menjadi lebih besar. Sudirman terus berusaha untuk memajukan 

sekolah HIS Muhammadiyah Cilacap ini sebagai lembaga pendidikan nasional, sebagai 

wahana pendidikan kaum bumiputera untuk mempersiapkan kader-kader bangsa dan para 

pejuang yang akan menegakkan kemerdekaan Indonesia ke depan. Ini artinya Sudirman 

memiliki andil yang cukup penting dalam memajukan pendidikan kaum bumiputera agar 

berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain (terutama kaum penjajah). 

       Sekalipun aktif di berbagai kegiatan organisasi dan begitu sibuk sebagai kepala 

sekolah, Sudirman tidak melupakan keluarganya. Sebagai kepala keluarga, ia 

bertanggung jawab atas keharmonisan keluarganya. Dikisahkan bahwa setelah menikah, 

Sudirman tinggal di rumah R. Sastroatmojo (mertuanya). Oleh karena itu, diperlukan 

saling pengertian di antara mertua, Sudirman dengan isterinya, mengingat  Sudirman dan 

Aslfiah sama-sama sebagai aktifis di Muhammadiyah, sementara gaji Sudirman sebagai 

guru masih sangat pas-pasan ( f. 3,-).31  Itulah salah satu sebabnya mengapa Sudirman 

diminta tingal di rumah mertua di Plasen, Cilacap. keduanya tetap rukun. Sudirman aktif 

di HW dan Pemuda Muhammdiyah, serta guru di HIS Muhammadiyah, sedang Alfiah 

aktif di Nasiatul  Aisiyah (NA). Atas dasar saling pengertian, kehidupan keluarga 

Sudirman  tetap ideal, sekalipun Sudirman masih ada beban karena tinggal di rumah 

mertua.. 

       Sudirman senantiasa menjadi contoh dalam kehidupan dalam masyarakat. Di 

samping berbagai aktivitasnya di Muhammadiyah, Sudirman juga biasa memimpin 

kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti/gotong royong, mengkordinasikan para 

pemuda kalau di kampungnya ada orang hajatan, atau perayaan-perayaan tertentu. 

Bahkan Sudirman juga seorang seorang dai kondang  di lingkungan masyarakat Cilacap 

dan Banyumas. Sudirman sangat piawi dalam berdakwah. Gayanya akomodatif-persuasif 

dengan pendekatan kultural. Materi dakwahnya, Sudirman banyak menekankan tentang 

tauhid, pentingnya hidup yang berpegang pada agama, tentang kesadaran berbangsa. 

Oleh karena itu, seperti yang disebut terakhir, Sudirman biasa menyinggung nasionalisme 

                                                
30 Sardiman AM (1998), op.cit., hlm. 28. 
31 Dinas Sejarah TNI AD. (1985), Sudirman Prajurit TNI Teladan, Jakarta: Dinas Sejarah TNI AD., hlm. 
201. 



dan semangat berjihad untuk berjuang demi kemerdekaan. Sasaran dakwahnya, termasuk 

remaja, para pemuda, dan juga orangtua. Oleh karena itu, materi dakwahnya juga disesuai 

kan sasarannya. Adapun daerah-daerah tempat Sudirman berdakwah meliputi wilayah 

Cilacap,  Banyumas, bahkan sampai daerah-daerah sekitar Serayu, Majenang, Wanareja, 

bahkan konon sampai daerah perbatasan Brebes.32 Pusat dakwah Sudirman ditempatkan 

di sebuah masjid kecil di kampung Rambutan Cilacap, yang oleh masyarakat disebut 

dengan Masjid Muhammadiyah.33 

       Pada masa Perang Dunia II, berbagai aktivitas Sudirman di Muhammadiyah dan 

berdakwah mulai berkurang bahkan ada yang harus diakhiri, misalnya kegiatannya 

sebagai guru dan kepala sekolah di HIS Muhammadiyah Cilacap. Pasalnya, sekolah ini 

ditutup oleh Belanda, dengan alasan gedungnya akan digunakan untuk pos Belanda 

dalam menghadapi perang. Sudirman mulai mengalihkan kegiatannya untuk membantu 

masyarakat yang banyak menghadapi kesulitan akibat penjajahan. Tahun 1941 Belanda 

membentuk Luch Bischermen Diens (LBD), atau “Penjagaan Bahaya Udara”, yakni suatu 

badan keamanan yang tugasnya membantu dan menertibkan masyarakat di dalam 

menghadapi bahaya serangan udara.34 Karena ketokohannya, Sudirman dipercaya oleh 

Belanda sebagai kepala LBD di Cilacap. Perang Dunia II semakin meluas. Pemerintahan 

Hindia Belanda semakin terdesak dan akhirnya menyerah kepada Jepang, 8 Maret 1942.  

       Pada awalnya kedatangan Jepang di Indonesia disambut baik oleh rakyat. Tetapi 

dalam perkembangnnya kekejaman Jepangpun mulai nampak. Banyak rakyat yang hidup 

menderita dan serba kekurangan, termasuk yang ada di Cilacap. Sebagai tokoh 

masyarakat, Sudirman  mulqai mencari upaya untuk membantu masyarakatnya. Bersama 

beberapa temannya, Sudirman mendirikan koperasi dagang, yang disebut dengan 

“Perkoperasian Bangsa Indonesia” atau Perbi dan Sudirman sebagai ketuanya.35 Ternyata 

usaha Sudirman ini dapat membantu meringankan beban masyarakat. Untuk 

menanggulangi bahaya kelaparan yang terjadi di beberapa daerah, Sudirman juga 

membentuk Badan Pengurus Makanan Rakyat atau BPMR.36 Berbagai upaya yang 

dilakukan Sudirman ini menunjukkan bahwa Sudirman memang tokoh yang dekat dan 
                                                
32 Wawancara dengan Haji Hasan, di Cilacap., 29 Maret 1998. 
33 Sardiman AM (1998), op.cit., hlm. 29. 
34 Solichin Salam,  (1963),  Jenderal Sudirman Pahlawan Kemerdekaan, Jakarta: Jayamurni, hlm., 23. 
35 Ibid. 
36 Dinas Sejarah TNI AD., op.cit., hlm. 42. 



dan rela berkorban untuk membantu kesulitan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari 

semangat dan jiwa kepemimpinan Sudirman. Sifat dan semangat ini terus dimiliki 

termasuk saat ia sudah menjadi panglima TNI. 

      Pada saat menjabat panglima TNI, Sudirman bertempat tinggal di Yogyakarta. 

Sekalipun sebagai panglima dan pimpinan TNI, Sudirman tetap akrab dan hidup 

bermasyarakat. Ia juga tetap aktif sebagai anggota Muhammadiyah, dan mengikuti 

beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta. 

Bahkan Sudirman juga menjadi jamaah tetap pengajian “Malam Selasa”. Pengajian 

“Malam Selasa” ini adalah pengajian rutin yang diselenggarakan  oleh PP. 

Muhammadiyah pada hari Senin malam Selasa bertempat di Kauman Yogyakarta.37 Hal 

ini mengindikasikan bahwa sekalipun sudah menjadi pejabat tinggi, keberagamaan 

Sudirman tetap kokoh. Dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, Sudirman 

berusaha melepas atribut-atribut jabatannya. Ia adalah warga masyarakat, dan hidup 

mengikuti dinamika masyarakat, termasuk kalau tidak sedang dinas luar, Sudirman selalu 

sholat Jum’at di  Masjid Besar Kauman Yogyakarta, dan baiasanya menghampiri para 

orang tua yang akan pergi sholat Jum’at di Masjid Besar Kauman.38 Sebagai anggota 

masyarakat, Sudirman juga tidak memutus tali silaturakhim datang kepada anggota 

masyarakat yang lain, terutama para tokoh Muhammadiyah. 

       Selama tinggal di Yogyakarta, kehidupan keluarga Sudirman juga tetap harmonis. 

Berkumpul dengan anggota keluarga selalu diusahakan, meskipun tidak terlalu sering, 

mengingat kesibukan Sudirman sebagai panglima TNI. Terkait dengan itu maka 

Sudirman memberikan kepercayaan kepada isterinya tentang pendidikan anak-anaknya. 

Sudirman memang agak pendiam, tetapi kalau berkumpul dengan keluarga dan anak-

anaknya kadang muncul joke yang membuat semakin akrab dia antara anggota 

keluarga.39 

       Sekalipun masih bersusia sekitar 32 tahunan, sifat kebapakan di dalam keluarga dan 

masyarakat begitu menonjol. Tidak hanya di lingkungan keluarga dan masyarakat, tetapi 

juga di lingkungan kedinasan, sifat kebapakan ini begitu sangat melekat pada diri 

Sudirman. Begitu juga pada saat Sudirman memimpin perang gerilya, ia selalu menjadi 

                                                
37 Wawancara dengan H. Haiban Hadjid, 2 April 1998 di Yogyakarta. 
38 Ibib. 
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bapak bagi para pengikutnya. Juga saat Sudirman berada di tengah-tengah “masyarakat 

gerilya,”40 sifat kepemimpinan yang kebapakan ini sangat menonjol. Oleh karena itu, ba 

Sudirman selalu mengingatkan kepada anak buahnya agar tidak membebani dan tidak 

membuat kerugian kepada masyarakat. Suatu ketika setelah melintasi pegunungan Wilis 

rombongan sampai di daerah yang agak tandus, sementara perbekalan sudah habis. 

Masyarakatpun merasa iba sehingga mengumpulkan bahan makanan apa adanya dan 

diberikan rombongan Sudirman. Dengan suka rela mereka membantu Sudirman dan para 

pengawalnya. Sekali waktu juga ada barter dengan penduduk. Misalnya pernah sarung 

Sudirman ditukar dengan jagung milik penduduk.41 Sudirman juga sangat melindungi 

jangan sampai rakyat terus menderita. Oleh karena itu para pengikutnya dilarang 

mengganggu apalagi membuat menderita penduduk. Sutau ketika perjalanan Sudirman 

sampai di suatu desa tiba-tiba para pengawal melepaskan tembakan, jagung-jagung lepas 

dari batangnya dan pindah di tangan atau saku para opengawal. Sudirman menegur 

dengan nada marah : 

“ Apa kuwi cah?” ... kamu berbuat apa di desa tadi?” 

Para pengawalpun diam, ketakutan. 

“jangan kamu merugikan penduduk, mereka sudah menderita” 

“Jangan perberat penderitaan mereka, biar penderitaan kita, kita sandangh sendiri, 

tentara harus kuat menderita”42 

       Sikap Sudirman tersebut menunjukkan bahwa ia sangat melindungi masyarakat.  

Sudirman adalah bapak dari masyarakat, sehingga tidak ingin masyarakatnya hidup susah 

sekalipun ia sendiri dalam kedaan susah. 

      Memahami ketokohan dan kepemimpinan Sudirman seperti diuraikan di atas memang 

unik. Munculnya Sudirman sebagai pemimpin di berbagai organisasi dan kegiatan karena 

kemampuan yang dimiliki. Pada waktu menjalankan kepemimpinan Sudirman bersifat 

demokratis yang mengutamakan musyawarah. Namun karena kesantuannya yang 

terpengaruh oleh adat istiadat dan kedewasaan yang dimilikinya, telah melahirkan 

kepemimpinan yang menonjolkan sifat kebapakannya. Nilai-nilai paternalis muncul pada 
                                                
40 Masyarakat gerilya: untuk memberikan penamaan kepada masyarakat yang ikut dan membantu Sudirman 
dan anak buahnya dalam bergerilya. 
41 N.S.S. Tarjo, (1984), Dari Atas Tandu Pak Dirman Memimpin Perang Rakyat Semesta, Yogyakarta: 
Yayasan Wiratama 45- Angkasa Offset, hlm. 45. 
42 Dinas Sejarah TNI AD., op.cit., hlm. 118-119. 



proses kepemimpinan Sudirman. Oleh karena itu, pola kepemimpinan Sudirman 

merupakan perpaduan antara pola rasional-demokratis dengan pola paternalistik, 

sehingga Sudirman sangat dihormati oleh anak buah dan masyarakat umum, sebaliknya 

Sudirman juga sangat menghargai dan melindungi para pengikut dan masyarakatnya. 

       Kepemimpinan Sudirman yang merupakan perpaduan antara pola rasional-

demokratis dengan paternalistik itu banyak mengandung nilai-nilai penting dalam 

kehidupan bermasyarakat dan  berbangsa. Beberapa nilai yang dimaksud antara lain:  

kedisiplinan, kejujuran dan tanggung jawab, rela berkorban dan penuh pengabdian,  

kemandirian dan kebersamaan, amanah dan istiqomah, kesederhanan dan kerja keras. 

2. Historiografi yang Relevan 

     Sudah ada beberapa karya sejarah yang mengungkap riwayat dan perjuangan 

Sudirman. Beberapa tulisan yang relevan itu perlu dikaji untuk mengetahui 

kecenderungan isinya. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian yang dilakukan buka 

duplikasi, tetapi diharapkan dapat melengkapi, atau ada penemuan baru. Oleh karena itu 

karya sejarah yang direkonstruksi melalui penelitian ini bisa bermakna terutama untuk 

memperdalam atau menemukan untuk mengisi celah-celah kekuarangan karya yang 

sudah ada. dalam kaitan dengan penelitian tentang riwayat Sudirman ini sudah ada 

beberapa tulisan, misalnya: 

a. N.S.S. Tarjo, (1984), Dari Atas Tandu Pak Dirman Mmemimpin Perang 

Rakyat Semesta, Yogyakarta: Angkasa Offset.  

b. BP. Alda, (1985), Panglima Besar Sudirman Sebuah Kenangan Perjuangan, 

Jakarta: Almanak RI. 

             c.   Tjokropranolo, (1992), Panglima Besar TNI Jendwral Soedirman Pemimpin 

Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia,  Jakarta:       P.T. Surya 

Persindo. 

Hasil kajian atau buku-buku tersebut membahas Biografi Sudirman  dari sisi dinamika 

perjuangannya di bidang militer. Kemudian ada kajian penelitian yang  agak lengkap 

yang menguraikan biografi Sudirman sejak lahir sampai menjadi tokoh pemuda, menjadi 

Peta, berjuang  menjadi panglima TNI dan sampai meninggalnya. Namun yang terkait 

dengan kajian sosial kemasyarakatan , bagaimana ketokohan Sudirman di masyarakat 

memang masih perlu penelitian yang mendalam agar memahami siapa Sudirman yang 



selanjutnya  dapat melihat implikasinya terhadap ketokohan Sudirman  di dalam sejarah 

perjuangan bangsa. 

 

G.  Sumber dan Metode Penelitian 

       Di dalam kegiatan penelitian sejarah, sumber sejarah senantiasa merupakan faktor 

yang sangat vital. Kalau berpangkal dari pandangan Gilbert J. Garraghan43 di dalam 

penelitian sejarah akan senantiasa menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah segala sesuatu yang ”direkam” oleh individu yang hadir pada 

waktu kejadian berlangsung.44 Lebih jelas lagi Louis Gottschalk menerangkan bahwa 

sumber primer adalah kesaksian langsung dari seseorang dengan mata kepala sendiri atau 

saksi dengan panca indera atau dengan alat mekanis.45 Dalam kenyataannya sumber 

primer ini ada yang tertulis ada yang tidak tertulis.46 Terkait dengan masalah dalam 

penelitian ini maka beberapa sumber yang digunakan adalah dokumen-dokumen atau 

arsip, foto, hanya mungkin yang terkait dengan kehidupan kemasyarakatan Sudirman 

yang dapat ditemukan. Untuk itu wawancara dengan anggota masyarakat yang mengenal 

Sudirman secara langsung, terutama saat di Cilacap, juga di Yogyakarta, dan daerah 

gerilya, menjadi sangat penting. 

      Sementara itu sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan 

merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir (tidak terlibat) 

pada peristiwa yang dikisahkan.47  Sumber sekunder ini dapat berwujud karya cetak yang 

telah dipublikasikan, termasuk yang di internet. Dalam penelitian iniadalah karya cetak 

atau publikasi yang terkait dengan riwayat kehidupan Sudirman. 

       Penelitian ini merupakan  penelitian sejarah.  Sejarah  adalah sebuah manifestasi dari 

prinsip keilmuan transdisiplin yang berangkat dari struktur keilmuan sejarah. Oleh karena 

itu, penelitian ini akan mengikuti prosedur penelitian sejarah. Sejarah terikat pada 

penalaran yang bersandar pada fakta dan kebenaran sejarah, sehingga diperlukan fakta-

fakta yang otentik dan kredibel. Fakta yang otentik dan kredibel untuk melahirkan 

                                                
43 Gilbert J. G arraghan, (1940),  A Guide to Historical Method, New York: Fordham University Press. 
44 Robert V. Daniels, (1966),  Study History How and Why,  New Jersey: Printice Hall Inc., hlm. 78. 
45 Louis Gottschalk, Understanding  History: A Primer of Historical Method, alih bahasa Nugroho 
Notosusanto (1986), Mengerti Sejarah,  Jakarta: UI Press., hlm. 32. 
46 Helius Sjamsudin, (1996), Metodologi Sejarah, Jakarta: Depdikbud., hlm. 219. 
47 Ibid. 



kebenaran sejarah, akan senantiasa  terletak pada kesedian dan kemampuan para 

sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas dan kritis, sehingga mampu 

mengungkap sejarah secara objektif.48  Dengan demikian penelitian sejarah yang dalam 

hal ini  penelitian sejarah perjuangan Sudirman dalam konteks sosial kemasyarandidikan, 

merupakan proses penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan 

pemecahannya melalui perspektif historis.49 

       Secara umum langkah-langkah penelitian sejarah itu adalah sebagai berikut. 

1. Heuristik, merupakan kegiatan megumpulkan sumber sejarah atau jejak-jejak masa 

lampau. 

2. Kritik sumber adalah menyeleksi dan menilai sumber-sumber sejarah yang 

ditemukan baik kritik eksteren yang terkait dengan keaslian, keutuhan dan 

keotentikan sumber maupun kritik interen yang menyangkut isi sumber itu dapat 

dipercaya (validitas isi). 

3. Interpretasi adalah proses menetapkan makna saling keterkaitan antarfakta sejarah 

yang diperoleh setelah melakukan kritik sumber. 

4. Penyajian atau penulisan laporan, yang merupak proses penyusunan sejarah sebagai 

kisah. 

 

H.  Jadual Penelitian 

Agar proses penelitian ini dapat lebih terarah dan berlangsung secara efektif serta dapat 

menggunakan waktu secara baik, maka perlu disusun jadual penelitian. Penyusunan 

jadual penelitian ini dimaksudkan sebagai pedoman dan rambu-rambu agar peneliti dapat 

disiplin dalam proses kerja sesuai dengan tahapan-tahapan metode penelitian sejarah 

sesuai dengan waktu yang direncanakan. Waktu yang direncanakan adalah enam 

semester yang digunakan untuk kegiatan sejak penyusunan usulan penelitian, seminar 

dan finalisasi, pengumpulan data, kritik sumber, analisis data dan interpretasi, sampai 

pada penulisan laporan. Lebih jelassnya dapat dilihat pada matriks berikut. 

 

 

                                                
48 Kuntowijoyo, (1995),  Pengantar Ilmu Sejarah , Yogyakarta: Bentang Budaya, hlm. 12. 
49 Dudung Abdurrahman,  (1999),  Metodologi Penelitian Sejarah, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hlm. 43. 



 

No.                Kegiatan              Semester 

I II III IV V VI 

1 Penyusulan proposal usulan penelitian X X     

2.       Seminar dan finalisasi proposal   X    

3.       Pengumpulan data dan kritik sumber X X X X X  

4. Analisis data dan interpretasi    X X X 

5. Penulisan laporan disertasi     X X 

  

 

 


