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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidyah-Nya lah 

buku “Sejarah Desa Kodasari” ini dapat diselesaikan. Buku “Sejarah Desa Kodasari” ini 

berisi sejarah asal usul penduduk serta pembentukan Desa Kodasari, Kecamatan Ligung, 

Kabupaten Majalengka.  

 

Penyusunan buku ini seperti mengumpulkan dan merangkai kembali kepingan-kepingan 

sejarah yang tercerai-berai. Penyusunan buku ini bertujuan agar keturunan dan para pelaku 

sejarah sampai generasi penerus desa Kodasari mengetahui aktifitas leluhurnya untuk 

meneladani hal-hal yang positif sehingga generasi penerus. "Teu lali ka purwadaksina". 

 

Buku ini merupakan salah satu bentuk kecintaan penyusun kepada tanah leluhur, tanah 

tempat dilahirkan dan lebih jauh sebagai bentuk cinta tanah air. Meskipun demikian buku ini 

masih jauh dari sempurna, sehingga kami memohon kepada kaum cerdik pandai, pelaku 

sejarah desa Kodasari untuk melakukan perbaikan, pelurusan masalah yang berujung kepada 

pelurusan sejarah yang sebenarnya.  

 

Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada nara sumber, sesepuh baik yang berada di 

Desa Kodasari maupun di desa Nunuk yang telah rela melangkan waktu untuk menseritakan 

sejarah asal usul dan pembentukan Desa Kodasari. Semoga buku ini bermanfaat. 

 

 

Kodasari, Nopember 2009 

 

Penyusun. 
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I.  ASAL MULA PENDUDUK DESA KODASARI 

 

 

A. Desa Nunuk 

Penduduk desa Kodasari diyakini merupakan penduduk pindahan dari Desa 

Nunuk, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Desa Nunuk terdapat di bagian 

barat kecamatan Maja atau di sebelah selatan kota Majalengka, yang dikenal pula 

dengan nama Nunuk Komplek. Desa ini diperkirakan berdiri pada akhir abad ke 18 

atau awal abad ke 19. Desa Nunuk merupakan salah satu desa besar dengan wilayah 

yang luas, meliputi beberapa kampung yaitu Cirelek, Babakan, Lengkong, Cinangka, 

Citayeum Kidul, Cikowoan, Kadut dan Sanding. Sampai sekarang kampung tersebut 

masih ada dan berpenduduk padat, kecuali kampung Sanding yang tinggal bekas-

bekasnya karena seluruh warganya pindah ke Desa Majasari, Kecamatan Ligung, 

Kab. Majalengka. Kampung Sanding merupakan kampung pertama yang wilayahnya 

ditutup untuk dihutankan kembali oleh pemerintah kolonial Belanda. 

Wilayah Desa Nunuk terbentang dari sebelah timur yang berbatasan dengan 

Desa Anggrawati dan berbatasan dengan sungai Cilutung, yakni sungai yang 

merupakan batas wilayah kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang. Wilayah 

desa Nunuk yang luas ditengah-tengahnya memanjang dari timur ke barat sungai 

Cisuluheun 

Tempat di areal yang sangat luas itu oleh penduduk desa Nunuk diberi nama 

untuk memudahkan dalam penyebutan tempat. Tempat-tempat yang berada di bagian 

selatan Cisuluheun dari timur ke barat diberi nama Cipongporang, Cijaha, Gunung 

Susun, Sawah Lengkong, Cipipisan, Sawah Nunuk, Tetelar Lega, Datar Bihbul, 

Gunung Balukbuk, Dukuh, Sawah Wuni, Sawah Cikeruh, Sawah Gunung Taneuh, 

Sawah Kosambi, Walahar, Popojok, Kiara Gendur, Pangguyangan Gede, Cigalumpit, 

Sawah Peundeuy, Sawah Buruan, Sawah Tengah, Sawah Buyut, Sawah Leuwiliang, 

Cipeueung, Ciparanje, Sawah Ngabeui, Sawah Hawara, Sawah Putat, Cacaban, Legok 

Seureuh, Cileuwiliang, Sudimara, Leuwiliang, Gunung Beda, Legok Siraweuy, 

Kubang Hilir, Datar Lampes, Ciawi Tali, Gunung Cibarahma dan Cilalakina. 

Tempat di sebelah utara Cisuluheun dari timur ke barat diberi nama Cikaretoh, 

Batu Bale, Koncangan, Sawah Pasir, Cieurih, Datar Loa, Cisampih, Kiara Beas, 

Cidakom, Kumelem, Cipeundeuy, Sawah Jalan Gede, Pangrumasan, Cilimus, 

Cikeuyeup Leueur, Sawah Urug, datar Waru, Ciseeng, Pasir Canon, Binuang, Legok 
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Biru, Cilalay, Gunung Hanjunag, Sawah Nagrak, Gunung Seureuh, Sawah Reon, 

Sawah Angsana, Sawah Gempol, Pamoyanan, Sawah Babakan Cipancur, Sawah 

Mencal, Sawah Jambu Rea, Sawah Asem, Kubang, Sawah Gobang, Lebak Jero, 

Gunung Kamuning, Pasir Dog-Dog, Sawah Jati dan Cihcir. 

Kapan persisnya desa Nunuk dihuni manusia belum ada keterangan yang pasti. 

Pada awalnya penduduk di daerah tersebut tinggal berpencar. Ada yang di puncak 

bukit, lereng bukit, lembah dan pinggir sungai. Mereka hidup masing-masing tanpa 

ada ikatan persatuan. Sampai pada suatu saat, ada anjuran dari penguasa Kerajaan 

Talaga agar warga yang berada di wilayah itu bersatu untuk kemudian membentuk 

desa dan segera memilih sesepuh sebagai kuwu (kepala desa). 

 

B. Kuwu Nunuk 

Atas anjuran tersebut kemudian warga berkumpul di suatu tempat1 untuk 

memilih pimpinan yang dikenal dengan sebutan Bapak Ampih. Mungkin disebut 

demikian karena dapat “mengampihkan2” warga Nunuk yang berpencar menjadi satu 

kelompok. Buyut Ampih kemudian ditetapkan sebagai sesepuh atau kuwu3. Mbah 

buyut Ampih berasal dari Ciawi Tali, ada juga beberapa keterangan yang 

menyebutkan berasal dari Cisampih, yang menjadi kuwu sampai tua renta. 

Sampai pada suatu saat, warga kembali berpencar untuk menetap secara 

terpisah. Munculah seorang yang bernama Ki Kumpul yang masih merupakan saudara 

Buyut Ampih. Dengan wibawa yang dimilikinya beliau berusaha sekuat tenaga untuk 

mengumpulkan kembali warga yang telah menetap secara terpisah. Ki Kumpul 

bergelar juga Kuwu Kumpul karena berjasa mengumpulkan kembali warga yang telah 

terpisah, namun setelah warga berkumpul kembali, jabatan kuwu diserahkan kembali 

pada saudaranya Buyut Ampih.  

Menurut keterangan para sepuh, yang menjadi kuwu desa Nunuk setelah Buyut 

Ampih dan Buyut Kumpul diantaranya adalah Kuwu Enit, Kuwu Marian, Kuwu Jaya, 

Kuwu Kecil, Kuwu Oncom, Kuwu Saga, Kuwu H. Sanusi dan Kuwu Jawian. 

Sebagian nama kuwu lainnya belum ditemukan keterangannya.  

Pada saat kuwu Jawian menjabat, terjadi musibah yakni tanaman padi yang 

ditanam di sawah tidak tumbuh, yang tumbuh hanyalah eceng dan genjer. Buntut dari 

                                                 
1 Saat ini desa Cipeucang  
2 Mengumpulkan jadi satu 
3 Kepala desa 
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hal tersebut, pada suatu malam halaman rumah kuwu Jawian dipenuhi oleh eceng dan 

genjer, tanpa diketahui siapa yang melakukan hal kurang terpuji tersebut. Karena hal 

tersebut Kuwu Jawian diberi gelar/sebutan “kuwu Genjer dan kuwu Kejeng”. Karena 

prihatin akhirnya kuwu Jawian pergi entah kemana. Menurut beberapa keterangan 

beliau bertapa di suatu tempat, untuk kemudian kembali ke desa Nunuk dan kembali 

bertugas sebagai kuwu dan memerintahkan untuk membuka “tanah simpenan” untuk 

digarap oleh masyarakat. Dikisahkan sejak saat itu desa Nunuk kembali subur. 

Sepulang menengok orang tuanya di Gununglarang, kuwu Jawian mengalami 

musibah yaitu telinga beliau kemasukan serangga. Kemudian beliau jatuh sakit dan 

akhirnya meninggal dunia.  

Untuk mencari kuwu pengganti diadakanlah pemilihan kuwu yang dimenangkan 

oleh kuwu Arnisem. Beliau berhasil mengungguli pesaingnya yang bernama Sarnu 

seorang yang bertemperamen semacam preman. Kuwu Arnisem dibantu oleh Karta 

Suwita sebagai juru tulis. Ketika beliau menjabat terjadi kekacauan yakni pencurian 

terjadi di mana-mana. Untuk membayar pajak kuwu Arnisem merelakan tanah 

miliknya  untuk dijual. Kekacauan tersebut kemungkinan didalangi oleh orang-orang 

yang kecewa terhadap kuwu Arnisem termasuk pesaingnya yang kalah dalam 

pemilihan kuwu. Karena hal tersebut kemudian kuwu Arnisem mengundurkan diri. 

Selanjutnya diadakan kembali pemilihan kuwu. Calon yang mengikuti 

pemilihan kuwu yaitu Sarnu4 “sang preman” dan Raksa, pegawai pegadaian yang 

merupakan putra juru tulis kolot5. Karena takut terjadi kekacauan lagi, rakyat terpaksa 

memilih Sarnu sebagai Kuwu. Raksa dinyatakan kalah, dan kembali menjadi pegawai 

pegadaian. Ketika menjabat kuwu, Sarnu berganti nama menjadi Sacalaksana. 

 

C. Kabuyutan 

Seperti halnya di daerah Jawa Barat pada umumnya, di desa Nunuk terdapat 

beberapa peninggalan sejarah yang kerap disebut kabuyutan. Kabuyutan berupa 

patilasan atau tempat dimakamkannya tokoh-tokoh atau pahlawan yang berjasa bagi 

masyarakat sekitar. Kabuyutan yang berada di desa Nunuk adalah :  

1. Buyut Kosambi atau Buyut Sura Bustika 

Buyut Kosambi atau Buyut Sura Bustika tedapat di sebelah barat kampung 

babakan tepatnya di pinggir sungai Cisuluheun. Menurut riwayat, Buyut Sura 
                                                 
4 Calon Kuwu yang kalah dalam pemilihan sebelumnya 
5 Bapak Bosa 
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Bustika berasal dari Cirebon. Saat itu terdapat seorang pengembara dari Cirebon 

yang tinggal bertani Datar Putat, beliau mempunyai dua anak yang sering 

ditinggalkan ketika pergi ke ladang. Karena khawatir dimakan binatang buas maka 

beliau memutuskan untuk memasukan kedua anaknya ke pondok pesantren di 

Cirebon. 

Di pondok tersebut sang kakak belajar dengan tekun dan berperangai baik, 

berbeda dengan adiknya yang sangat nakal dan susah diatur. Sampai suatu saat 

sang anak membuat gurunya sangat marah, karena saking marahnya sang guru 

mengayunkan kampak ke tubuh murid nakal tersebut, tapi terjadi keajaiban, tubuh 

sang murid tidak mengalami luka sedikitpun. Kemudian anak tersebut diikatkan 

dengan pelupuh bambu untuk dihanyutkan ke laut, tetapi anak tersebut malah 

bersinar seperti mustika laut. 

Akhirnya murid tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Sesudah dewasa 

anak tersebut menjadi tokoh masyarakat di daerah tersebut. Ketika wafat beliau 

dimakamkan di Kosambi, sehingga beliau dikenal dengan julukan Buyut Kosambi 

atau Buyut Sura Bustika. 

2. Buyut Pangguyangan Gede 

Buyut Pangguyangan Gede disebut juga Dipati Ukur. Patilasannya terdapat di di 

Gunung Jukut, bagian selatan desa Nunuk. Menurut riwayat Buyut Pangguyangan 

Gede masih terikat tali persaudaraan dengan Hariang Banga dan Ciung Wanara. 

3. Buyut Gunung Taneuh 

Terletak di sebelah timur desa Nunuk. Buyut Gunung Taneuh disebut juga Nyi 

Mas Puger. Semasa hidupnya beliau adalah guru yang mengajar menulis, 

membaca dan menenun. Makamnya sering diziarahi oleh orang yang ingin pandai 

dalam belajar. 

4. Buyut Jati 

Disebut juga Buyut Mbah Jayami. Terletak di sebelah timur buyut Gota. 

5. Buyut Gota 

Terletak di sebelar timur Gunung Keusik. Buyut Gota merupakan adik Buyut Jati. 

6. Buyut Ralim 

Terletak di Cipongporang. 

7. Buyut Ayun Bangbing 
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Terletak di sebelah pasir Canon tepatnya di atas kampung Cinangka lama atau 

sebelah timur kampung Cinangka Baru. Nama beliau adalah Mbah Jaya Kusumah, 

yang tokoh Nunuk yang memperebutkan batas tanah Nunuk dengan Buyut Kulur. 

Kedua pendekar tersebut bertarung mengadu kesaktian dengan bergelantungan 

pada akar pohon yang menggantung (basa sunda=areuy). Setelah mengeluarkan 

pusaka andalan kedua pendekar tersebut saling tusuk sampai keduanya meninggal. 

Buyut Ayun Bangbing kemudian dimakamkan di daerah tersebut. 

8. Buyut di Puncak Gunung Hanjuang 

Disebut juga dengan Buyut Cakrabuana. Ada juga yang menyebut Mbah buyut 

Mangkubumi. Menurut riwayat nama beliau adalah Pinangeran salam. Buyut 

tersebut ahli membuat senjata. 

9. Buyut Eyang 

Terdapat di bagian barat Cipeucang, disana pula tempat dimakamkannya Kuwu 

pertama Nunuk (Kuwu Ampih), yang dikenal dengan sebuta Mbah Kuwu Tineung 

Ringgeung. 

10. Buyut Pajaten 

Disebut juga Ibu Aria, terletak di bagian selatan Cirelek, di pinggir sungai 

Cisuluheun. Menurut riwayat, nama aslinya adalah Nyi Mas Celening. 

Kecantikannya sungguh luar biasa, bagia bidadari turun dari kayangan. 

Pada suatu waktu, di muara sungai Cisuluheun diadakan acara nua6. Acara 

tersebut dihadiri oleh raja Talaga. Masyarakat Nunuk tumpah ruah menghadiri 

acara tersebut, termasuk Ibu Aria. 

Kehadiran Ibu Aria menarik perhatian Raja Talaga yang mengagumi kecantikan 

Nyi Mas Celening. Agar lebih leluasa memandang Nyi mas Celening, Raja Talaga 

kemudian naik ke atas pohon loa. Untuk menarik perhatiannya Raja Talaga 

melempar buah loa ke arah Nyi mas Celening. Nyi mas celening yang kaget 

kemudian bergegas ke darat dan duduk di atas batu yang kemudian disusul oleh 

Raja Talaga. Sejak kejadian tersebut, Raja Talaga sering berkunjung ke Nunuk 

dengan alasan untuk berburu. 

Tak lama berselang, Nyi Mas Celening diketahui hamil dan melahirkan anak 

tanpa dapat diketahui siapa suaminya. Kejadian tersbut tentu saja membuat 

                                                 
6 Nua adalah acara menangkap ikan dengan menuangkan racun yang terbuat dari kulit pohon ke lubuk 
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masyarakat Nunuk gempar. Beberapa tokoh masyarakat Nunuk berinisiatif untuk 

melapor ke Raja Talaga. 

Setelah sampai di hadapan raja, berunjuklah seorang tokoh masyarakat pada sang 

raja, “Gusti di Nunuk ada seorang wanita cantik yang telah melahirkan seorang 

bayi laki-laki, tanpa diketahui siapa suaminya, kami semua dibuat bingung”. 

Setelah sempat terdiam beberapa saat, kemudian Raja Talaga berkata, “Sudah! 

sudah! beri saja nama anak tersebut Raden Sirna Aria Rasa Saringsingan”. Anak 

tersebut kemudian dienggap sebagai anak angkat Raja Talaga. 

Saat itu kerajaan Talaga sama seperti kesultanan Cirebon bernaung di bawah 

kerajaan Mataram. Sesuai dengan tradisi setiap tahun kerajaan Talaga 

mengirimkan bulu bekti (upeti) ke kerajaan Mataram. Mengingat usia yang sudah 

tua raja Talaga berhalangan untuk mengantarkan bulu bekti ke Mataram, maka 

beliau teringat kepada anak angkatnya, Raden Aria Saringsingan. Maka diutuslah 

paman lengser untuk menjemput Raden Aria Saringsingan dari Nunuk. 

Sesampainya di Nunuk pama Lengser menemui Aria Saringsingan yang sedang 

bekerja. Setelah mengutarakan maksudnya kemudian paman Lengser dan Aria 

Saringsingan bergegas menuju Talaga. Sesampanyai di hadapan Raja, kemudian 

Raja Talaga bersabda,: "Kasep7 mohon dengan sangat agar kasep bersedia 

mewakili Raja untuk mengantarkan upeti ke Mataram". Mendengar sabda Raja, 

Aria Saringsingan tidak menjawab sama sekali. Berkali-kali raja bersabda, tetapi 

Raden Aria Saringsingan tetap diam seribu bahasa. 

Akhirnya, berkatalah Sang Permaisuri : “Gusti, coba Aria Saringsingan suruh 

mandi dulu dan berikan pakaian kerajaan yang indah serta senjata Gusti yang 

ampuh". Mendengar perkataan Permaisuri, Aria Saringsingan pergi mandi dan 

langsung berpakaian kerajaan serta menerima senjata ampuh milik Raja Talaga. 

Setelah persiapan untuk bulu bekti selesai, Aria Saringsingan berangkat ke 

Matararn.  

Akan tetapi, kedatangannya dianggap terlambat. Mataram saat itu sedang 

membangun mesjid. Aria Saringsingan pun ikut bekerja namun ia sering mendapat 

penghinaan. Merasa terhina, Aria Saringsingan berniat memberi pelajaran kepada 

Raja Mataram. Raja Mataram yang sedang makan ayam tiba-tiba mendapati 

                                                 
7 sebutan sayang untuk anak laki-laki 
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ayam yang sudah dimasak hidup lagi. Raja Mataram marah dan langsung 

menuduh “Pangeran Talaga” yang telah melakukan perbuatan tersebut. 

Untuk menghindari perselisihan, saat itu juga Aria Saringsingan pergi ke  Cirebon. 

Raja Mataram rupanya masih marah dan diutuslah 20 hulubalang untuk 

membunuh Aria Saringsingan dengan ancaman akam memenggal kepala hulubalang 

apabila usaha mereke gagal. 

 Sementara itu di Cirebon Arya Saringsingan membantu membuat Mesjid dan 

selanjutnya dia pulang menuju Talaga. Pada saat pulang menuju Talaga 

itulah dia dihadang oleh 20 hulubalang utusan raja Mataram. Namun dalam 

perkelahiaan tersebut 20 hulubalang Mataram tersebut tak mampu mengalahkan 

Aria Saringsingan. Agar tidak dihukum dipenggal kepala Mereka tak mau kembali 

pulang ke Mataram dan berdiam diberbagai tempat di wilayah antara Cirebon dan 

Talaga. 

Setanjutnya Aria Saringsingan melapor kepada Raja Talaga mengenai pelaksanaan 

tugasnya dan selanjutnya Aria Saringsingan mengabdi di kerajaan Talaga sampai 

suatu saat ketika beliau akan pergi ke Nunuk ditengah perjalanan Aria Saringsingan 

meninggal dan dimakamkan di daerah Banjaran Talaga sekarang. 

11.   Buyut Cileuweung 

Buyut Cileuweung terletak di bagian barat Cirelek. Di sini dimakamkan Mbah Buyut 

Sanghiang Mangku Rasa, Mbah Badugal Jaya, Mbah Kuwu Jangkung, Buyut 

Masba, dan Buyut Wanggan. Terdapat pula patilasan hariang Banga. 

Mbah Buyut Mangku Rasa adalah yang dulu mencuri dog dog dari Maja yang 

dipakai untuk mengislamkan rakyat daerah Maja. Buntutnya timbulah 

pertempuran antara Mbah Mangku Rasa dengan tokoh dari Maja. Hal inilah yang 

menyebabkan sampai saat ini di Nunuk dan Kodasari dilarang mengadakan 

hiburan dengan tabuhan Dog-dog. 

Setelah pindah ke Kodasari, juru kunci Kodasari, Bapak Asti, bermimpi bahwa 

Buyut Masba dan Buyut Wanggan ingin pindah ke Kodasari. Kejadian itu diceritakan 

pada Kuwu Kodasari: Pergilah juru kunci Bapak Asti ke Cileuweung mengambil dua 

kepal tanah dari makan dua buyut tersebut. Tanahnya kemudian dimakamkan di 

makam Ketuk Munggul Kodasari dan diberi nisan. Atas prakarsa Kuwu Suhri, 

dibangunlah sebuah bangunan yang sekarang disebut sawung Buyut. 
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12.  Mbah Buyut Dukun Cikowoan 

Di daerah Cikowoaan ada dukun yang terkenal yaitu Mbah Dukun Cikowoan. 

Mbah Buyut Dukun Cikowoan adalah murid Mbah Dopang yang bergelar Mbah 

Lingga Wangsana.penduduk Linggawangi. Isteri Mbah Dopang berasal dari 

Cidarma Sumedang. Keturunannya antara lain Bapak Jaer yang mempunyai Ajian 

Siliwangi, H. Arsim dari Cisaar. H. Arsim yang merupakan orang terkaya di 

Cisaar dan menurunkan keturunan diantaranya H. Salam yang bertempat tinggal di 

Kawunggirang. Bapak Jaer sendiri mempunyai keturunan Bapak Sahim; berputra 

Bapak Jusa. 
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II. PERPINDAHAN PENDUDUK NUNUK KE KODASARI 

 

 

A. Alasan Perpindahan 

Kondisi geografis Desa Nunuk terletak di Lembah Sungai Cisuluheun yang curam. 

Setiap turun hujan berton-ton tanah hanyut ke sungai Cisuluheun. Erosi ini 

dikhawatirkan Pemerintah Hindia Belanda akan menyebabkan pendangkalan  

Bendungan Rentang di Jatitujuh. Pendangkalan bendungan Rentang akan 

menimbulkan banjir di musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau bagi 

daerah Majalengka dan Indramayu. Untuk mengukur tingginya kadar di Sungai 

Cisuluheun, pada tahun 1935 pemerintah Belanda membuat timbangan kadar lumpur di 

Cidakom Nunuk.  

Selain erosi berat, lembah curam juga berpotensi longsor. Longsor yang cukup parah 

pernah terjadi pada tahun 1930, yang mengubur 4 rumah penduduk Nunuk bagian 

Selatan. Untuk mencegah timbulnya korban, semua rumah di pindahkan ke Walahar dan 

Sawah Kosambi. Relokasi tersebut juga dikarenakan pemerintahan setempat ketakutan 

akan longsor yang terjadi  di Cibubuan barat, Kab. Ciamis, yang mengubur hidup-hidup 

seluruh warga kampung Cibubuan barat. 

Kejadian longsor tersebut memunculkan ide untuk menutup Nunuk dan 

menjadikannya hutan lindung. Karena hal tersebut maka penduduk Nunuk harus 

dipindahkan (relokasi) ke tempat lain yang lebih aman. 

Di kalangan warga, terutama tokoh-tokoh sepuh kemungkinan pindah itu sudah lama 

dibicarakan. Sebagai tokoh-tokoh yang sudah banyak makan asam garam kehidupan 

mereka dapat membaca "pertanda zaman". Ibu Cioh8, menuturkan bahwa pada suatu 

saat di tahun tiga puluhan terjadi percakapan diantara tokoh-tokoh sepuh itu di rumah 

Bapak Kasijem. Mereka adalah Bapak Akung, Bapak Erus, dan Bapak Akmani.  

Bapak Akung mengungkapkan “bahwa nanti akan datang suatu masa dimana 

penduduk Nunuk mengambil air "dikaitan"!. Tokoh-tokoh yang lain terheran-heran 

mendengar ucapan tersebut, karena lazimnya mengambil air di desa Nunuk, tinggal pasang 

kele, lodong dan mengambil air dari pancuran yang ada di atas kolam. Bapak Akung 

melanjutkan lagi ucapannya “bahwa nanti di Majalengka akan ada Ratu Perempuan”. 

                                                 
8 Istri Kuwu Kodasari pertama 
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Tokoh-tokoh yang lain menimpali ungkapan Bapak Akung. Bapak Erus berujar 

"lya, dulu kan sudah ada Ratu Simbar Kancana di Talaga dan Ratu Nyi Mas Rambut 

Kasih di Sindang Kasih". Bapak Akung menjawab dengan tidak kalah seriusnya, "Yang 

saya maksud adalah untuk masa yang akan datang" 

Sementara itu, Bapak Akmani menarnbahkan “bahwa nanti kita akan sampai ke 

Zaman Uang "Balok"!. “Ah, uang mah tidak ada yang berbentuk "Balok" hanya bentuk 

logam dan kertas", timpal yang lain. Mendapat jawaban seperti itu, Bapak Akmani 

melanjutkar ucapannya, “lihat saja nanti!" 

Kata-kata yang penuh kiasan dari tokoh-tokoh yang berkumpul di rumah Bapak 

Kasijem tahun tiga puluhan tersebut ternyata terbukti pada zaman sekarang, 

Ketika mendiami desa Kodasari, mengambil air ”dikaitan" terbukti karena untuk 

mengambil air harus dikerek dari dalam sumur (menggunanakan pengait ember). 

Adapun. "uang balok" menurut Ibu Cioh, berarti. "uangnya loba tapi olok"9 (uang 

banyak tetapi tidak ada nilainya akibat inflasi).  

Adapun perkataan akan ada Ratu Perempuan, terbukti pada tahun 1998, 

Kabupaten Majalengka dipimpin oleh Ibu Hj. Tutty Hayati Anwar SH. M.Si yang 

merupakan Bupati perempuan pertama di Indonesia 

 

B. Proses Perpindahan Penduduk 

Saat itu, musim kernarau tahun 1932. Residen Cirebon memerintahkan 

agar kuwu dari 13 desa yaitu Kuwu Cipicung, Kuwu Cieurih, Kuwu Anggrawati, 

Kuwu Cengal, Kurrju Cihaur, Kuwu Wanahayu, Kuwu Haurgeulis, Kuwu 

Cikidang, Kuwu Sukamenak, Kuwu Gunung Larang, Kuwu Kulur, dan kuwu 

Babakan Jawa beserta rakyatnya berkumpul di Ayun Bangbing10. 

Pada waktu yang telah ditentukan Residen Cirebon datang ke Ayun 

Bangbing didampingi Bupati Majalengka, R.A.A. Surjatanubrata, beserta 

petinggi lainnya. Maksud rapat tersebut adalah membicarakan rencana perpindahan 

penduduk di daerah tersebut ke wilayah utara. Sebelum menyampaikan 

pembicaran masalah pokok, Residen Cirebon menceritakan pal-pal11 yang ada 

di daerah Nunuk, Sepertinya dia sudah hapal benar sampai-sampai ihwal 

Dukun Cikowoan pun Residen mengetahuinya. Pidato yang disisipi dalil-dalil 

                                                 
9 Akronim loba olok (banyak tapi boros)  
10 Di sebelah timur Cinangka Baru sekarang 
11 Patok batas 
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agama dan serba tahu tentang daerah tersebut penduduk menjadi tercengang-

cengang. 

Setelah kedatangan Residen Cirebon ke Nunuk, pada tahun 1933 terjadi 

perpindahan pertama penduduk Nunuk dan desa-desa lainnya ke Majasari. Mereka 

pindah secara sukarela. Komposisi penduduk yang pindah saat itu 70% berasal dari 

desa Nunuk dan 30% dari desa lain. Penduduk yang bukan berasal dari Nunuk 

mendiami Majasari sebelah selatan, sedangkan penduduk yang berasal dari Nunuk 

mendiami daerah Majasari sebelah utara12. 

Pada tahun 1935 terjadi perpindahan kedua yang berasal dari desa Babakan Jawa, 

Cieurih, Cipicung, Anggrawati, dan desa lain ke tempat yang sekarang disebut desa 

Majasuka. Sedangkan penduduk Desa Cihaur, Wanahayu, dan Anggrawati pindah ke 

desa Karayunan Barat. Selanjutnya pada tahun 1937 penduduk desa Cengal pindah ke 

daerah dekat Cideres deet yang sekarang menjadi desa Gandasari. 

 

C. Masa-masa Sebelum Perpindahan  

Dengan adanya pengumuman Residen Cirebon bahwa tanah Nunuk akan ditutup dan 

rakyatnya akan dipindahkan ke daerah utara, maka diadakanlah pengukuran tanah. 

Pengukuran dimulai dari sebelah selatan Cisuluheun, Cipongporang Landeuh sampai 

ke bagian barat di Kubang Hilir. Sedangkan pengukuran sebelah utara Cisuluheun 

dimulai dari Batu Bale sampai kearah barat di Cikowoan.  

Tanah yang telah selesai dilakukan pengukuran kemudian ditutup. Penutupan tahap 

pertama dimulai dari Gunung Jukut sampai ke Leuweung Gede. Tahap kedua dari 

Pangguyangan Gede ke Cisuluheun.  

Pengukuran dan penutupan tanah ini menjadikan suasana Nunuk memanas, 

karena beredar kabar di masyarakat bahwa Kuwu memakan uang pajak serta menjual 

tanah gege ke Padri Belanda. Suasana yang panas tersebut menyebabkan 

pemberhentikan Kuwu Sarnu secara paksa oleh masyarakat. Setelah berhenti Kuwu 

Sarnu Alias Kuwu Sacalaksana mendapat julukan "Kuwu Erpol" artinya kuwu yang di 

berhentikan paksa. 

Untuk mengisi kekosongan jabatan kuwu yang ditinggalkan, masyarakat Nunuk 

merencanakan pemilihan kuwu dengan calon Muhid13, seorang pamong desa (kapala). 

                                                 
12 Utara dan selatan dibatasi oleh lapangan bola desa Majasari sekarang. 
13 Setelah Masyarakat Nunuk pindah ke Kodasari, Muhid dikenal dengan panggilan Mbah Oon dan 
dianggap sesepuh desa yang disegani 
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Namun tanpa diketahui penyebabnya, pada malam menjelang pemilihan kuwu 

dilaksanakan, sesepuh dan para tokoh Nunuk datang ke Juru tulis  Kasta14 (yang tidak 

mencalonkan diri menjadi kuwu) dengan maksud meminta kesediaan Kasta menjadi 

kuwu. Mendengar permintaan tersebut juru tulis Kasta tidak menyanggupi keinginan 

sesepuh agar dirinya menjadi kuwu Nunuk. Dirinya menampik dengan alasan tidak berniat 

untuk menjadi kuwu apalagi harus melukai perasaan orang yang sudah jelas 

mencalonkan diri. 

Keesokan harinya pada waktu pemilihan kuwu, masyarakat melakukan boikot 

dengan cara tidak mempersiapkan apapun yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan 

kuwu., mereka hanya duduk-duduk berkelompok. Melihat keadaan itu, Camat Maja yang 

hadir bertanya, "Bagaimana ini, mau mengadakan pemilihan Kuwu tapi tidak ada 

persiapan sama sekali?"  

Masyarakat menjawab, "Kami tidak mau mengadakan pemilihan Kuwu karena kami 

akan menunjuk langsung". Camat lantas mengumpulkan masyarakat di Balai Desa 

Nunuk dan Camat pun kembali bertanya, "Siapa yang ditunjuk oleh kalian?" 

Masyarakat secara serentak menjawab, "Kami menetapkan Kasta, juru tulis dua, untuk 

diangkat jadi kuwu Nunuk". Mendapat jawaban tersebut, Camat langsung menetapkan 

Kasta menjadi kuwu Nunuk. 

Pada waktu acara pelantikan kuwu Nunuk, kuwu Erpol bertanya pada Kasta, 

"Apakah Adik sanggup menjalankan tugas sebagai kuwu?" Kasta menjawab, 

"Mengapa tidak sanggup. Ini sudah menjadi amanat rakyat. Apabila ada yang berbuat 

kejahatan, saya tidak akan mencari kemana-mana, Kakak yang akan saya tangkap." 

Mendengar Kuwu Kasta15 berbicara seperti itu, Kuwu Erpol merasa malu dan 

tampaknya mengakui dirinyalah yang membuat kekisruhan di desa Nunuk. Proses 

pemindahan warga Nunuk selanjutnya ditangani oleh Kuwu Kasta yang kemudian 

bergelar Kuwu Atmadisastra.  

Bupati Majalengka segera memanggil Kuwu Nunuk untuk menyegerakan perpindahan 

masyarakat Nunuk. Dengan diantar satu orang perwakilan sesepuh desa yakni Bapak 

Sartu alias Bapak Erus, dan satu seorang perwakilan pemuda bernama Marsita alias 

Bapak Kadam, menghadaplah Kuwu Nunuk ke Bupati.  

Dalam pertemuan itu, Bupati menjelaskan perlunya penduduk desa Nunuk 
                                                 
14 Kasta berasal dari keturunan terpandang. Mertuanya adalah kuwu Kejeng yang berasal dari Cirelek, 
sedangkan ayahnya adalah Bapak Jarpan alias Bapak Bagong kuwu Cirelek. Pada saat ayahnya 
berhenti menjadi kuwu Cirelek beliaulah yang menggantikannya. 
15 Kuwu Kasta merupakan adik ipar Kuwu Erpol 
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segera pindah ke daerah utara yakni daerah Leuweunghapit16. Kedua orang pendamping 

Kuwu diminta Bupati untuk membantu kelancaran tugas Kuwu termasuk 

memilih tanah yang bagus di daerah Leuweunghapit.  

Untuk menjelaskan sejauh mana erosi yang terjadi di desa Nunuk, Bupati 

Majalengka memerintahkan kuwu Nunuk melaksanakan acara Nua di Muara 

Cisuluheun. Acara tersebut dihadiri Bupati dan diadakan pula berbagai macam hiburan. 

Maksud lain Bupati mengadakan dan menghadiri acara Nua tersebut adalah untuk 

meninjau lapangan dan mengetahui sejauh mana kesiapan perpindahan penduduk desa  

Nunuk. 

Untuk mematangkan persiapan kepindahan penduduk Nunuk ke daerah 

Leuweunghapit, diadakanlah pertemuan di Gedong Kupel, pembibitan Sindang Palay 

pada tahun 1938. Acara dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pemindahan di daerah 

utara. Dalam peninjauan ke daerah utara tersebut, Kuwu disertai Bapak Sartu dan Marsita 

alias Kadam. 

Secara umum Proses perpindahan penduduk Nunuk direncanakan dan 

dilaksanakan oleh Residen Cirebon, Van Der Plas, Bupati Majalengka RMAA 

Suryatanubrata, Wedana Jatiwangi Tubagus Bakri, Camat Ligung Purita Kusuma, MP 

Ilar, MP lkin dan MP Sudarja. 

 

                                                 
16 Kini Desa Leuweung Hapit Kec. Ligung, Kab Majalengka 
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 III. PENDIRIAN DESA KODASARI 

 

 

A. Riwayat Ki Gendeng Koda, Ki Gendeng Lung Lumbung dan Perang 

Kadongdong 

Menurut cerita orang-orang tua sekitar tahun 1315 M di sebelah tenggara hutan jati 

Desa Leuweung Hapit berdiamlah seorang tokoh bernarra Ki Gedeng Koda. Ki Gedeng 

Koda hidup bertani, berkecukupan dan terkenal. Ki Gedeng Koda meninggalkan Situs 

Sumur Koda. Situs tersebut telah tiada karena telah rata dengan tanah. Pada tahun 1950-

an atas perintah seseorang bernama Bali kemudian dibuatlah duplikat sumur tersebut 

yang sampai sekarang masih ada. Tanah tempat Ki Gedeng Koda menetap sekarang 

menjadi tanah bengkok. 

Selanjutnya di sebelah barat laut daerah yang di sebut Hutan Lumbung berdiamlah 

seorang tokoh yang bernama Ki Gedeng Lung Lungbung. Beliau adalah seorang petani 

yang hasil padinya berlimpah sehingga digambarkan gudang padinya berjejer. Menurut 

cerita Ki Gedeng Lung Lungbung merupakan besan dari Ki Gedeng Koda.  

Selain cerita tersebut di atas, tanah baru untuk tempat pindah penduduk Nunuk 

berkaitan dengan adanya cerita perang Kadongdong. Perang Kadongdong merupakan 

perang yang terjadi selama 3 tahun melawan penjajahan Belanda. Perang tersebut 

dipimpin oleh Ki Bagus Serit dan kawan-kawan dengan motor penggeraknya adalah 

Tubagus Rangin.  

Perang tersebut dipicu oleh keengganan masyarakat Kadongdong untuk membayar 

pajak kepada kompeni Belanda di Cirebon karena gagal panen. Perang besar yang 

menyebabkan banyak korban jiwa terjadi di 3 titik yakni Pelambangan, Legok 

Sibatok17 dan Tegal Beresih18.  

Suatu hari datanglah Buyut Talaga ke Kadongdong. Buyut Talaga tersebut antara 

lain Buyut Tohok, Buyut Gebog dan ada juga yang menyebutkan Dalem Lumaju dan 

Sukahurang. Mereka bermaksud membantu perang rakyat Kadongdong melawan 

penjajah Belanda.  Ketika sampai di Kadongdong suasana sangat sepi, ketika bertemu 

dengan orang diperoleh informasi bahwa Buyut Kadongdong sedang beristirahat di 

Leuweung Koda. Seketika itu juga mereka menuju tempat yang disebutkan.  

                                                 
17 Sampai kini masih dianggap angker oleh masyarakat 
18 Pada daerah tersebut tidak tumbuh tanaman 
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Sesampainya di Leuweung Koda, Berkatalah Buyut Kadongdong, "Wahai 

saudara-saudaraku, siapakah anda-anda ini?" Rombongan dari Talaga kemudian 

menjawab, "Kami berasal dari Talaga. Kedatangan karni ke sini untuk membantu 

perang. Kami mendengar di sini sedang terjadi perang besar melawan Kompeni 

Belanda" 

"Aduh," kata Buyut Kadongdong, "perang telah selesai dan kami menyatakan 

menang sekalipun nyawa yang meiayang tidak terbilang". "Saudaraku, sekalipun perang 

telah selesai tetapi kedatangan saudara-saudara amat membahagiakan," lanjut Buyut 

Kadongdong. "Sebagai tanda suka cita, sejak hari ini, tanah dari sini sampai ke 

sebelah barat19 saya serahkan untuk anak-anak cucu andika20". Mendengar jawaban itu, 

buyut-buyut dari Talaga terbengong-bengong dan langsung menyatakan terima kasih 

atas tanda kekeluargaan yang luar biasa. Setelah berangkulan, mereka kemudian 

pamitan Buyut-buyut dari Talaga kembali pulang ke Talaga.  

Dari hal tersebut dapat terungkap mungkin itulah sebabnya penduduk  

Nunuk harus pindah ke daerah itu meskipun dalam pelaksanaannya kemudian 

merupakan anjuran Pemerintah Hindia Belanda. 

 

B. Mendirikan Desa Baru 

Tanah baru yang akan di tempati penduduk Nunuk terletak di Desa 

Leweunghapit, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Tanah tersebut merupakan 

bekas hutan jati yang telah ditebang pada tahun 1935 sehingga yang tersisa kini hanya 

tonggak yang diselingi tumbuhan perdu dan pohon bambu. Tanah tersebut milik 

Pemerintah Hindia Belanda yang ada dalam pengelolaan Bos Wesen21. Disekitar areal 

tersebut telah tersedia saluran Irigasi yang berasal dari Rajagaluh, airnya bening dan 

terus mengalir meskipun musim kemarau. 

Menjelang kepindahan ke daerah Leuweunghapit, masyarakat melakukan 

berbagai persiapan. Hari Sabtu tanggal 9 September 1939, pagi-pagi buta 

berangkatlah warga Nunuk menuju ke tempat baru secara bergelombang. 

Minimnya sarana angkutan saat itu, membuat warga harus berjalan kaki 

menuju tempat yang baru. Ada yang mengendong anak, memikul perabotan 

dapur dan lain-lain. 

                                                 
19 Perbatasan dengan Desa Ampel Kec. Ligung, Kab. Majalengka 
20 Panggilan yang berarti kamu, anda yang dihormati 
21 Semacam Dinas Kehutanan  
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Gambar 1. Prasasti berdirinya desa Kodasari (foto : September 2009) 

 

Mereka berangkat dengan penuh haru dan perasaan gundah yang luar 

biasa karena harus meninggalkan tanah tempat kelahirannya yang telah 

didiami turun-temurun. Mereka harus bolak-balik mengambil berbagai keperluan 

yang dibutuhkan di tempat baru seperti alat-alat bangunan rumah, peralatan bertani, 

dan lain sebagainya. Untuk sementara warga di tempatkan di sebuah bedeng besar22.  

Warga yang pindah pada gelombang pertama kemudian ditempatkan pada 

daerah-daerah yang kemudian disebut Blok dengan rincian sebagai berikut :Blok 

Ahad 20 kepala keluarga (KK), Blok Senen 20 KK, Blok Salasa 10 KK, Blok 

Rebo 20 KK, Blok Kemis 20 KK, dan Blok Saptu 10 KK sedangkan Blok 

Jum'at masih kosong. Pada tanggal 19 September 1939 terdapat lagi tambahan 

penduduk yang pindah yang terdiri dari Blok Ahad 3 KK, Blok Senen 5 KK, Blok 

Salasa 5 KK, Blok Rebo 5 KK, Blok Kemis 5 KK, dan Blok Saptu 9 KK. 

Jumlah seluruh penduduk yang pindah ada 132 KK atau 264 jiwa (belum 

termasuk anak-anak)23. 

Desa yang baru itu diberi nama Kodasari. Pemberian nama Kodasari sendiri 

menurut berbagai keterangan, erat kaitannya dengan keberadaan sumur Koda di 

sebelah timur desa dengan legenda Ki Gendeng Koda. Sedangkan menurut penuturan 

                                                 
22 Tempatnya di dekat pintu air selatan sekarang 
23 Pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Desa Kodasari Ke-55 tanggal 19 September 1994, 
29 orang dari 264 jiwa yang pindah pada gelombang pertama masih dapat merayakannya 
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bapak Miskar Kodir24, saat para pejabat berkumpul untuk menetapkan nama desa, ada 

seseorang yang mengusulkan nama Kodasari. Koda berasal dari kata Kodah yang 

artinya “wadah” dan Sari yang berarti “Kangeunahan" atau kenikmatan. Sehingga  

Kodasari berarti wadah kangenahan25.  

Pada pagi hari Selasa tanggal 19 September 1939, berkumpulah penduduk 

pindahan dari Nunuk tersebut untuk melaksanakan peresmian desa baru. Dengan 

mengundang kyai kharismatik bernama Lebe Markani alias Hasan Toyib26 

peresmian pun dilakukan dengan mengambil tempat di lahan berdirinya pintu air 

kaler (utara)27. Sambil membaca doa menghadap ke sebelah barat sisi saluran 

irigasi Lebe Markani menutup acara peresmian desa. Tanggal 19 September 1939 

kemudian dinyatakan sebagai tanggal berdirinya desa Kodasari. 

Selesai acara peresmian, Kuwu Erpol yang hadir sebagai undangan berkata, 

"Barudak28, kalian membuat kampung itu harus ke arah barat, jangan ke arah timur 

sebab dekat Pucuksawit. Kalau ke arah timur hewan peliharaan kalian akan habis.". Entah 

apa maksud yang terkandung dari uacapan kuwu Erpol tersebut, namun demikian ucapan 

Kuwu Erpol tersebut sangat diperhatikan oleh penduduk desa. 

Keesokan hari dilakukanlah pembagian tanah desa, dimulai dengan membagi-bagi 

tanah pekarangan untuk membuat rumah dan bangunan umum. Tanah untuk balai desa 

dan alun-alun ditetapkan pertama kali, sedangkan tanah diseberang jalan sebelah barat 

alun-alun berturut-turut dari selatan ke utara menjadi bagian Kapala29 Martinah/Kapala 

Jangkung30, bagian Cap Gawe Bapak Kastem31, pekarangan jurutulis Caca Winata32, 

pekarangan untuk Kuwu Atmadisastra33, pojok utara untuk ngalambang Anna34.  

Pembagian tanah di sebelah utara lapang pojok barat diberikan kepada Lebe 

Markani35, sebelah timurnya pekarangan raksa bumi Madhali Kuat36. Di sebelah timur 

lapang terdapat jalan dan saluran air/ledeng sedangkan di sebelah selatan lapang 

dijadikan Kebun Mangga untuk kekayaan desa yang disebut Tanah Langbow. 
                                                 
24 Ayah dari bapak Moh. Solihin 
25 Wadah/tempat kenikmatan 
26 Dulunya merupakan Lebe Nunuk dan saat itu menjabat sebagai Lebe Majasari 
27 Dekat sawah Suha Komdol sekarang 
28 Anak-anaku, bahasa pimpinan kepada rakyatnya 
29 Pamong desa 
30 Sekarang di tempati Seni, cucunya 
31 Sekarang di tempati oleh Pak Kohar dan Bu Ejoh 
32 Sekarang menjadi Mesjid Desa Kodasari 
33 Sekarang di tempati Kuwu Mochammad Solihin 
34 Sekarang ditempati anaknya, H. Madarun 
35 Sekarang ditempati Wirta 
36 Sekarang ditempati oleh putrannya ibu Raimah dan cucunya Elah Ikrom 
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Pembagian tanah untuk rakyat dimulai dengan warga pindahan dari Cirelek. 

Mereka mendapat bagian di selatan desa yang sekarang ini menjadi Blok Ahad dan 

Blok Senin. Adapun ke utara yakni blok Selasa dan blok Sabtu di tempati warga yang 

berasal dari Nunuk, Babakan dan lainnya. 

Pada tahun 1940 datanganlah penduduk pindahan gelombang kedua. Dengan datangnya 

penduduk gelombang kedua maka jumlah penduduk menjadi 400 KK. Penduduk 

gelombang ketiga datang pada tahun 1941. Tokoh penduduk gelombang ke tiga 

adalah Bapak Emod alias Bapak Semeng, Bapak Inut, dan yang lainnya mereka 

terpaksa pindah karena mendapat perlakuan kekerasan dari pemerintah Kecamatan 

Maja. Karena keterpaksaan tersebut, penduduk gelombang ketiga tidak berdiam 

lama di Kodasari, mereka pulang kembali ke Nunuk. Selanjutnya terdapat tambahan 

penduduk baru sebanyak 100 KK. Namun mereka mendapat tanah pekarangan dan 

tanah garapan setengah dari luas tanah penduduk yang pindah terlebih dahulu. 

Sebagai desa baru, semua pamong desa berasal dari Desa Nunuk. Mereka adalah 

Kuwu Atmadisastra, Raksabumi Madhali Kuat, Juru Tulis Satjawinata, Kapala 

Martinah, Ngalambang Arna, Cap Gawe Kastem (Pak Kicih), Lebe Dayat, Hasan, 

Samsuri37, Kabayan Warta atau Pak Asja, Kabayan Marjaji dan Marjuki yang 

menjadi jugul38 pertama. 

 
C. Kehidupan di Desa Kodasari 

Kehidupan rakyat di desa Kodasari pada awal kepindahan sangat berat, bahkan 

bisa dikatakan darurat. Dengan jumlah penduduk yang sangat terbatas mereka harus 

membangun rumah, membangun balai desa, mesjid, dan mengolah sawah yang masih 

baru. Selain jumlah penduduk yang sedikit, peralatanpun sangat terbatas dan tidak selengkap 

saat di desa Nunuk. Transportasi yang masih sulit saat itu tidak memungkinkan mereka 

membawa perlengkapan yang memadai. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan 

keadaan mereka di Nunuk yang serba berkecukupan.  

Untuk pertama kalinya di desa Kodasari, seorang ibu yang bemama Kaswinten 

melahirkan seorang putra yang diberi nama Salam. Sedangkan yang pertama kali meninggal 

adalah Ma Munit, namun jasadnya tidak dimakamkan di Kodasari, melainkan di Astana 

Kisra desa Leuweunghapit karena di desa Kodasari saat itu belum tersedia lahan 

pemakaman. Desa Kodasari kemudian membangun tempat pemakaman dengan nama 

                                                 
37 Lebe kedua yang kemudian  menjadi kapala 
38 Penjaga balai desa 
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Astana Ketuk Munggul di sebelah barat desa. Yang pertama kali dimakamkan di 

Astana Ketuk Munggul adalah Saim, pamannya Ma Artiyem39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Astana Ketuk Munggul (foto : September 2009) 

 

Dengan menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda kepada Bala Tentara Jepang 

pada 8 Maret 1942, seperti halnya daerah lain di Indonesia desa Kodasari pun memasuki 

masa pendudukan penjajah Jepang. Kedatangan Jepang sangat memberatkan bagi rakyat 

desa Kodasari. Banyak rakyat yang kekurangan sandang dan pangan. Penjajah Jepang 

juga memerintahkan penduduk desa Kodasari melaksanakan kerja paksa membuat 

Pangkalan Udara Buntu, masih di Kecamatan Ligung, Kab. Majalengka.. 

Setelah Indonesia merdeka, seperti halnya masyarakat indonesi pada umumnya 

membentuk badan pertahanan seperti Badan Keamanan Rakyat (BKR), Polisi, pasukan 

Hizbullah, Pasukan BSA (Barisan Sakit Ati). Adapula pasukan lasykar, yang dikenal di 

daerah Kodasari adalah Lasykar Gagak Solo pimpinan Kuwu Kair di Kedungdongkol 

yang diikuti oleh Kepala Seba dari Leuweunghapit. Mereka melawan pasukan IDINICA 

yang dibawa Belanda. Banyak Rakyat desa Kodasari yang bergabung dengan badan 

pertahanan tersebut. Diantaranya Mu'ad yang bergabung dengan Pasukan BSA, Cari, 

Wardi dan Mu’in yang bergabung dengan pasukan Hizbullah.  

Saat terjadi pertempuran antara ID/NICA yang dipimpin Tuan Cyan bermarkas di 

Jatitujuh dan Bantarwaru dengan TNI yang dipimpin oleh Surono yang bermarkas di 

Lojikobong, banyak sekali rakyat Kodasari yang menjadi korban diantaranya 
                                                 
39 Ibu dari Kuwu Bosa 
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Ngalambang Kemod40, Kapala Saeri, dan Juru Tulis Hamim. Hanya Juru Tulis 

Hamim yang selamat sedangkan yang lain tak diketahui rimbanya.  

Korban lainnya adalah akibat keganasan DI/TII antara lain Mang Enung (Ketua 

Pemuda) yang ditembak mati didepan istrinya, sedangkan Muji menantu Pak Kicih  

diculik dan dibunuh sedangkan Carmin dan Rosban putra Pak Kabul mayatnya 

ditenggelamkan di Rawa Kedungsari. Sementara itu korban yang jatuh akibat terkena 

serpihan kanon yang ditembakan oleh tentara ketika sedang membasmi DI/TII yaitu seorang 

anak kecil putra Pak Jemoh. Adapun Kuat putra Ma Itam dianggap sebagai Dl/TII 

sehingga ditawan di Kuningan dan akhirnya tewas dibunuh.  

 

D. Permasalahn Batas Lahan Desa 

Sebagai desa baru yang didirikan di bekas hutan jati, Desa Kodasari pernah 

mengalami permasalahan perbatasan dan penguasaan tanah dengan desa tetangga. 

Penduduk desa Kedungkancana yang lebih dahulu berada di daerah itu menganggap 

Desa Kodasari memiliki kelebihan tanah. Tanah Kodasari yang pertama kali digugat 

Desa Kedungkancana adalah daerah Cogreg seluas 40 hektar dan daerah Gatikan 

seluas 10 hektar. Agar bisa memenangkan gugatannya, Penduduk Kedungkencana pergi 

ke daerah Nunuk dengan berpura-pura menjadi pedagang garam atau barang lainnya. 

Mereka bertanya pada penduduk Nunuk, "apakah tanah yang di sebelah utara tidak 

akan dimiliki?" Dijawab oleh para penduduk "tidak, silakan saja!". Jawaban tersebut 

dijadikan sebagai dasar gugatan kepada Pemerintahan Kabupaten Majalengka. Sudah 

barang tentu gugatan atas tanah tersebut pun dengan mudah dimenangkan.  

Setelah memenangkan gugatan, rakyat Kedungkencana mengajak diadakannya 

pertukaran tanah. Alasannya karena tanah Desa Kodasari dari Astana Ketuk Munggul 

sampai utara berdekatan dengan tanah desa Kedungkencana, sedangkan tanah Desa 

Kedungkancana berdekatan dengan tanah Desa Kodasari. 

Pada waktu itu sebagian tanah di bagian barat Astana Ketuk Munggul dimiliki 

oleh masyarakat dan kemudian ditukar untuk dijadikan tanah Bengkok. Akan tetapi, 

ada usulan agar tanah bengkok diberikan kepada penduduk Leuweung Hapit yang 

diganti dengan tanah di bagian timur. Penduduk Kedungkancana menganggap Kodasari 

memiliki kelebihan tanah. Padahal sawah yang luas itu (tanah bengkok) telah 

diberikan pada rakyat. Rakyat Kedungkancana menggugat kembali. Akhirnya kedua 

                                                 
40 Ayahnya bapak Asikin 
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desa tersebut saling berebut dan mengakibatkan seorang warga meninggal bernama 

Sawilah oleh orang yang berpura-pura mengaku DI/TII. 

Perebutan tanah di sebelah utara dimenangkan oleh Kedungkancana dengan cara 

curang. Rakyat Kedungkencana terlebih dahulu menggambar peta kuning desa. Sebelum 

urusan tukar menukar selesai tokoh-tokoh Kedungkencana langsung mendaftarkan diri 

untuk digambar oleh Agraria (pertanahan), tentu saja Kodasari pun menggugat kembali. 

Gugat-menggugat ini dapat diselesaikan pads waktu Kuwu Suhri menjabat. Kuwu 

Suhri mengutus Junaedi, Mudari, dan Ahmad untuk menemui Idris Hariri (Bagian 

Agraria Kabupaten Majalengka). Akhirnya tanah yang luas itu tetap menjadi hak desa 

Kodasari meskipun sebagian tanah tersebut telah dicaplok desa Kedungkencana. 

Permasalahan penguasaan tanah juga terjadi dengan Desa Kayen, dan Pucuk Sawit 

Timur Kecamatan Susukan, Kab. Cirebon yang berbatasan dengan desa kodasari di 

bagian timur. Rakyat kedua desa tersebut membuat gubuk di daerah yang 

dipersengketakan karena mereka menganggap wilayah tersebut masuk dalam 

wilayahnya. Pada suatu waktu pemerintah memberikan ijin pengelolaan kepada desa 

Kodasari, buntut dari hal tersebut maka gubuk yang telah dibangun dan tanaman yang 

telah ditaman dibongkar dan diratakan oleh rakyat Kodasari.  

Sejak kejadian itu sering terjadi perselisihan antara rakyat Kayen Susukan dan 

rakyat Kodasari, bahkan ada salah satu petugas kecamatan yang disandera. Pada 

malam Minggu bulan Desember tahun 1956 Desa Kodasari diserbu oleh gerombolan 

yang entah berasal dari mana. Mereka membakar rumah dan membunuh 6 orang penduduk 

desa yaitu Mistawi, Warta, Amad, Kemed Rohman, Warhim, Kadot, dan Darim. Tujuan 

utama mereka adalah membunuh kuwu, namun beruntung pada malam tersebut kuwu dan 

kapala Sapnasura berangkat ke Kecamatan menghadiri undangan Camat. Selain 

korban meninggal, ada dua orang luka berat yaitu Mustawi Darwita dan Bahri, 

sedangkan yang lolos dari maut tanpa luka adalah Parta Ayun dan Minta. Rumah yang 

di bakar oleh germbolan tersebut adalah Rumah Kuwu, Rumah Dirya, rumah Bapak 

Angkat sedangkan rumah Pak Ayun dan rumah Mak Itan dapat diselamatkan. 

Sengketa tanah yang berlarut-larut antara Kodasari dan Kayen Susukan akhirnya 

diselesaikan oleh pemerintah. Sidang diadakan di Balai Desa Cidenok. Pejabat pemerintah 

yang hadir antara lain Residen Cirebon, Bupati Majalengka R. Mochamad Nur 

Atmadibrata dan pejabat lainnya. Dalam sidang tersebut diputuskan secara sah bahwa 

tanah yang digugat oleh rakyat Kayen Susukan tetap menjadi hak rakyat Kodasari, 
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sedangkan masyarakat desa Kayen diberi hak tanah Ciwana, Cisambeng dekat 

Palasah. 

 

E. Kuwu Kodasari dari masa ke masa  

Pada tahun 1960 Kuwu Kasta alias Kuwu Meme alias Kuwu Atmadisastra, 

kuwu pertama desa Kodasari, mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat 

kuwu selama 25 tahun41. Tidak ada hal-hal prinsip yang menyebabkan kuwu pertama 

tersebut berhenti menjabat. Setelah mundurnya Kuwu Atmadisastra, diadakan pemilihan 

kuwu dengan 3 calon yaitu Emed (guru), Datma (tokoh pemuda) dan Warsi. Yang 

terpilih menjadi kuwu adalah Emed. Namun pada tahun 1961 mengundurkan diri karena 

adanya tekanan-tekanan dari luar yang begitu berat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kuwu Kodasari pertama dan kedua 

 

Setelah Kuwu Emed mengundurkan diri, diadakan kembali pemilihan kuwu 

dengan 3 calon yaitu Mudhari (Raksabumi), Suhri (Ngalambang) dan 

Durahim (Juru tulis). Pemilihan kuwu tersebut dimenangkan oleh Suhri yang menjabat dari 

tahun 1962-1967. Ketika Kuwu Suhri menjabat banyak terjadi kejadian penting antara 

lain pemberontakan G30S/PKl. Di desa Kodasari ada beberapa orang terlibat G30S/PKI 

diantaranya adalah Kastem, yang meninggal dikeroyok masa. 

Tahun 1967 Suhri berhenti dari jabatan kuwu dan diteruskan oleh Sudira 

seorang warga Burujul yang merupakan anggota polisi di Polsek Ligung. Namun hanya 2 

tahun Sudira menjabat sebagai kuwu yang berakhir pada tahun 1968. Sehingga diadakan 

kembali pemilihan kuwu dengan calon tunggal yaitu Jamhur yang menjabat kurang 

dari 1 tahun karena meninggal pada tahun 1969.  

                                                 
41 Menjadi kuwu Nunuk (1935-1939) dan Kuwu Kodasari (1939-1960) 

Kuwu ke 1.Atmadisastra (1939-1960) Kuwu ke 2. Emed (1961) 



 23

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kuwu Kodasari ketiga dan keempat 

 

Sepeninggal kuwu Jamhur diadakan kembali pemilihan kuwu dengan 2 calon 

yang mengikuti pemilihan yaitu Samsuri dan Siman. Pemilihan kuwu tersebut 

dimenangkan oleh Samsuri. Kuwu Samsuri berhenti dari jabatan kuwu pada tahun 

1980 karena berlakuknya undang-undang Nomor 25 tahun 1979 tentang batas jabatan 

kuwu maksimal 8 tahun. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kuwu Kodasari ke lima sampai dengan ke tujuh 

 

Kuwu ke 3. Suhri (1962-1967) Kuwu ke 4. Jamhur (1968) 

Kuwu ke 5. Samsuri (1969-1980) Kuwu ke 6. Bosa (1983-1991) 

Kuwu ke 7. Moh. Solihin (1993- sekarang) 



 24

Kuwu Kodasari selanjutnya dijabat oleh Ngalambang Juanda sampai tahun 1983. 

Kemudian diadakan kembali pemilihan kuwu dengan 3 calon yang mengikuti 

pemilihan yaitu Samsuri, Bosa dan Solihin. Pemilihan kuwu tersebut dimenangkan oleh 

Bosa dengan perolehan suara 557, Solihin 528 dan Samsuri sekitar 400-an suara. 

Jabatan kuwu Bosa berakhir tahun 1991 dan digantikan oleh Rukan 

Iskandar42 sebagai pejabat kuwu sementara. Masa jabatan kuwu sementara 

berakhir pada tahun 1993. Kemudian pada tahun tersebut diadakan kembali 

pemilihan kuwu dengan calon tunggal yaitu Moch. Solihin yang kemudian terpilih 

dengan .memperoleh 1355 suara. Kuwu  Solihin menjabat kuwu selama dua periode yakni 

1993-2001 dan 2001 sampai dengan sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Menantu Kuwu Jamhur, berasal dari Ciamis 
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IV.  BEBERAPA HAL MENGENAI DESA KODASARI 

 
 
A.  Kuwu-kuwu Desa Kodasari 

1.  Atmadisastra (1939-1960). 

2.  Emed (1961) 

3.  Suhri (1962-1967) 

 4.  Jamhur (1968) 

5.  Samsuri (1969-1980)  

6.  Bosa (1983-1991) 

7.  Moch. Solihin  (1993-2001 dan 2001- sekarang) 

B.  Pejabat kuwu Wedel43 

1.  Sudira (1967-1968) 

2.  Juanda (1980-1983)  

3.  Rukan Iskandar (1991-1993) 

C.  Pamong-pamong desa Kodasari 

1.  Raksaburni : Madhali Kuat, Usup Doto, Mudhari, Juhro, Kasan, Lumri, 

Dulyeni, Idris, Dano 

2.  Juru tulis : Sacawinata, Jamhur, Hamim, Dirya, Samsuri, Durahim, Idris, 

Ahmad, Meme Suparman, Salam, Dulyeni, Bosa, Opun, Rukan Iskandar, Abdul 

Kohar, Suhaemi. 

3.  Ngalambang : Armamadarum, Kemed Asikin, Emed, Suhri, Usman, Katnama, 

Rosad, Ahmad, Enju, Salam, Juanda, Sugan, Suhaemi, Sana  

4.  Polisi Desa : Martinah, Madyuki, Saeri, Onah Wadi, Sena, Subari, Umsih, 

Suwir, Sahri, Duri, Sukatma, Hasan, Ebo, Datma, Dibag, Tarya, Tohir, 

Daryam, Sapnah Sura, Kasan, Rosad, Ahmad, Umar, Sugan, Hadromi, Madta, 

Dulyeni, Rojak, Sunardi, Senon, Elom. 

5.  Cap Gawe : Kastem, Pak Armi, Emed, Erus acu, Jumhari dan Rosad, Samud 

6.  Lebe : Dayat (Pak Dako), Hasan, Ukro, Duha, H. Waman Mustofa. 

 

 

 

                                                 
43 Pejabat kuwu sementara 
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D.  Balai Desa Kodasari 

Balai Desa yang pertama dibangun oleh kuwu Atmadisastra bertempat di 

dilapangan sepak bola tepatnya dekat gawang bola (sekarang). Pada tahun 1957 balai 

desa tersebut dipindahkan ke tempat balai desa yang sekarang. Pada masa 

pemerintahan kuwu Syamsuri dan kuwu Bosa, balai desa tersebut pernah diperbaiki. 

Pada tahun 1996, pada masa kepemimpinan kuwu Solihin, balai desa tersebut 

direhab total yang pelaksanaan secara Gotong Royong. Balai desa ini direhab secara 

total yang lamanya sekitar 4 bulan. Pada tanggal 24 September 1996 balai desa tersebut 

diberi nama “Graha Ampih Wibawa Mukti” dan diresmikan oleh Bupati Majalengka 

Drs. H. Adam Hidayat SH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Balai Desa Kodasari (foto : September 2009) 

E.  Prestasi Desa Kodasari  

1.  Juara lomba UPGK (upaya peningkatan gizi keluarga) tingkat Kabupaten 

Majalengka.  

2.  Juara lomba Kesehatan (Posyandu) sampai tingkat provinsi, menerima piala di 

Sukabumi tahun 1995. 

3.  Juara Umum lomba Agustus tingkat kecamatan sejak tahun 1993-1997. 

4.  Juara lomba desa tahun 1997 dan menjadi perwakilan sampai tingkat 

Provinsi. 

5.  Ditetapkan sebagai desa “Sadar Hukum” (Kadarkum) tahun 1997 yang 



 27

mendapat penghargaan dari Menteri Kehakirnan RI dengan SK Prasasti 

langsung dari Menteri Kehakiman di Ciater, Subang. Empat desa di Kabupaten 

Majalengka yang ditetapkan sebagai desa sadar hukum yakni Maja Selatan, 

Kodasari, Cinambo, dan Gunung Manik. 

F. Caringin Desa 

Caringin desa dulunya ditanam di tengah alun-alun (sekarang lapangan sepak bola) 

Sejak tahun 1957 ditanamlah pohon Caringin (beringin) oleh juru tulis 

Hamim, bibit pohon tersebut diperoleh dari Pak Jamhur. Caringin desa tersebut 

sekarang berada di depan balai desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Caringin Desa  (foto : September 2009) 

 

G.  Masjid Desa Kodasari 

Awalnya Masjid dibangun tahun 1946, lokasi berada di belakang balai desa dan 

berukuran kecil. Pada tahun 1967, mesjid dibongkar total dan pindah ke seberang 

balai desa sekarang dan di bangun secara permanen. Dan pada tahun 1990 mesjid 

mengalami pembangunan kembali.  
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Gambar 8. Mesjid desa Kodasari (foto : September 2009) 

H.  Sakola Madrasah 

Pada tahun 1951 dibangunlah Sekolah Madrasah atau sekolah agama atau sekolah MI, 

tempatnya yang berada di rumah Bu Ejoh sekarang. Selanjutnya sekolah tersebut 

dibangun secara permanen pada waktu kuwu Suhri menjabat. Sekolah yang diberi 

nama POI diganti menjadi MWB PUI yang akhirnya menjadi madrasah desa, 

Madrasah yang telah mempersiapkan statusnya menjadi Negeri dan berubah pula nama 

tersebut menjadi GUPPI. Guru beserta kepala Madrasah tersebut adalah Ustad Qori44 

dan Ustad Akso yang berasal dari Maja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. MI GUPPI Kodasari (foto : September 2009) 

                                                 
44 Ayah dari bapak Junaedi dari Ligung 
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I.  Sekolah SR/SD 

Sekolah SR/SD dibangun tahun 1952, bertempat pada SD sekarang yang mengarah 

keselatan. Mulai dengan angkatan Enur; Erah dan lain-lain. Dengan kepala sekolah Pa 

Atmasuganda yang berasa dari leuwiliang. Selanjutnya sekolah rakyat (SR) berubah nama 

menjadi SD Kodasari 1. Sedangkan SD Angsanasari dibangun oleh negara tahun 

1980, dengan kepala sekolah A. Dasuki dan namanya pun berubah dari SD 

Angsanasari menjadi SD  Kodasari II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. SD Kodasari I (foto : September 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. SD Kodasari II (foto : September 2009) 
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J.  Kokol Desa 

Kokol tersebut dibuat tahun 1935 di Nunuk. Bahannya terbuat dari pohon nangka 

yang diambil dari kebun bapak Uya. Setelah berdiri desa Kodasari kokol 

kemudian diambil secara sembunyi-sembunyi oleh bapak Sabo. Dan sampai 

sekarang kokol tersebut diletakan di pinggir Balai Desa. 

K. Jalan dan Listrik 

Pengaspalan jalan desa Kodasari dilakukan pada tahun 1978/1979. 

Listrik masuk Desa Kodasari pada tahun 1990.  

L. Lalakon Barkawi 

Gerombolan PKI yang kesiangan ketika hendak melarikan diri dikepung dan dihajar 

oleh penduduk desa Kodasari. Kadam, sang pemimpin gerombolan tersebut 

dikeroyok masa sampai meninggal. Pengeroyokan tersebut terjadi di bagian timur 

desa Kodasari yang kemudian menjadi pemandian kerbau. Tak lama berselang 

ternyata tiba-tiba muncul orang yang mengaku sebagai saudara dari Kadam yang 

berasal dari Kuningan. Orang tersebut bernama Barkawi, sehingga lahan tempat 

pemandian kerbau tersebut biasa disebut Barkawi. 

M.  Kecelakaan Mobil Golkar. 

Pada tahun 1982 sepulang dari kampanye Golkar di Cikijing yang dihadiri oleh 

Menteri Agama Alamsyah, mobil rombongan kampanye dari desa Kodasari yang 

dipimpin oleh Juanda mengalami kecelakaan di Kawungluwuk. Mobil yang 

mengangkut rombongan tersebut terbalik dan menyebabkan dua orang meninggal 

dunia yaitu Mihanta dan Mahyudin. 

N. Gedung Baetul Maal 

Mulai dibangun pada tanggal 26 Maret 2000/20 rabiul awal 1420 H atas prakarsa 

Kuwu saat itu (Moh. Solihin), Ikrom Basyuni (ketua DKM), Samsudi Kohar (Seksi 

DKM) dan Ambari. Dengan menelan dana 25 juta rupiah yang berasal dari swadaya 

masyarakat, Baetul Maal tersebut dapat selesai dibangun dan diresmikan oleh Camat 

Ligung pada tanggal 21 Juni 2001/ 30 Rabiul awal 1422 H. 

O. Proyek TMMD  (Tentara Manunggal Membangun Desa) 

Proyek ini berlangsung pada tahun 2005 berupa pengaspalan jalan sejauh 2,5 km yang 

menghubungkan desa Kodasari dengan dusun Mekarsari. Pejabat yang berperan dalam 

proyek tersebut adalah : Letkol Widadi (Dandim 0617 Majalengka),  Kapt. Sapwan (Pasiter 
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Kodim  0617 Majalengka), Drs. H. Dede (Kadis SPM Kab. Majalengka). Kapt. Suparmin 

(Danramil Ligung), Swasono Pramono (Camat Ligung),  Kopral Jono (Babinsa Kodasari), 

M. Solihin (Kuwu Kodasari) dan  Jojo, Dodo (petugas SPM). 

P.  Eksplorasi Migas 

Eksplorasi dilaksanakan pada tahun 2006/2007 oleh Pertamina pusat. Menurut keterangan 

Pertamina sumur minyak di desa Kodasari (RDU-A/RDU-1) mempunyai 6 lapis migas 

yang sangat potensial utnuk dieksplorasi. 

Q. Peternakan Ayam 

Peternakan ayam modern tersebut dibangun pada tahun 2006/2007 oleh  PT. Bibit 

Indonesia yang merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang pertama 

menanamkan modalnya di Kabupaten Majalengka. Dengan investasi yang mencapai 11 

milyar rupiah perusaah  tersebut merupakan perusahaan peternakan ayam unggul asal 

Amerika Serikat. 
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PENUTUP 

 

 

“Teu lali ka purwadaksina” yang berarti tidak lupa akan asal-usulnya. Kata-kata 

itulah yang menjadi ruh dan penyemangat sampai selesainya penyusunan buku 

“Sejarah Desa Kodasari” ini. Semoga penyusunan buku ini sesuai dengan tujuan awal 

yakni agar keturunan dan para pelaku sejarah sampai generasi penerus desa 

Kodasari mengetahui aktifitas leluhurnya untuk meneladani hal-hal yang positif 

sehingga generasi penerus. "Teu lali ka purwadaksina". 

Antusiasme yang tinggi dari masyarakat Desa Kodasari, ketika sejarah ini 

dibacakan dalam rangka memperingati Hari jadi Desa Kodasari merupakan 

suatu pengakuan/ legitimasi dari masyarakat terhadap kebenaran sejarah desa 

Kodasari. Meskipun demikian, penyusun dengan segala kerendahan hati 

memohon kepada cerdik pandai, pelaku sejarah desa Kodasari untuk melakukan 

perbaikan, pelurusan permasalahan dan penambahan-penambahan apabila diperlukan untuk 

menyempurnakan buku ini. 

Semoga sejarah ini menjadi bagian sekalipun sangat kecil dalam rangka ikut 

mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka serta dalam tujuan menuju 

Majalengka Bagja Raharja Sindang Kasih Sugih Mukti. 
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NARA SUMBER 

 

 

1.  Kuwu Atmadisastra  

2.  Kuwu Emed 

3.  Suhri 

4.  Kyai Husen/Pirta 

5.  Durahim/Mantan Jurutulis dan guru 

6.  H. Bunyamin Majasari/ Anak Kuwu Cipicung (Suhari Kartawijaya), ikut rapat dengan 

Van Der Plas 

7.  Bapak Miskar Kodir 

8. Ibu Cioh  

9.  Satawi/Bapak Mawadi 

10.  Pini sepuh lainnya di Nunuk dan di Kodasari 
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LAMPIRAN 

 

1. Prasasti Peringatan hari jadi desa Kodasari ke 55 (19 September 1994) 
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2. Surat keterangan asal usul penduduk desa Kodasari yang diberi nama “Asal-usul 
Rakjat Penduduk Desa Kodasari”  tahun1955 

 

 



 37

3. Surat Perjanjian Pemindahan Penduduk Desa Kodasari  
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4. Surat pengukuran tanah Desa Kodasari  
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5. Lain-lain Perjanjian  

 
 


