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BAB II

SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM DESA BABAKAN

A. Sejarah Asal Usul Nama Desa Babakan

Desa babakan merupakan salah satu dari sekian banyak desa yang ada di

Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Desa Babakan terletak di sebelah

selatan Gunung Slamet. Asal usul nama desa Babakan, konon katanya berasal dari

kutukan atau ucapan tak baik yang dilontarkan oleh Kamandaka. Kisah cerita

yang telah ada secara turun temurun ini tentu saja menjadi kisah yang menarik

yang ada dikalangan masyarakat. Menurut wawancara bersama Son Haji (2022),

beliau menceritakan bahwa dahulu kala, pasukan Kamandaka pernah singgah di

desa Babakan ditengah perjalanan mereka. Para pasukannya yang merasa

kehausan kala itu pun mencoba meminta air untuk diminum kepada para pribumi

desa tersebut. Alih-alih mendapatkan air seperti yang diharapkan untuk

menghilangkan dahaga. Mereka justru malah tidak mendapatkan tanggapan sama

sekali dari para pribumi saat itu.

Kemudian pada saat itu mereka merasakan kehausan yang amat sangat

sehingga lidah mereka pun merasakan “Babak” atau luka-luka maupun lecet

karena tidak mendapatkan minum. Babak merupakan kata yang berasal dari

bahasa jawa. Sehingga mereka menyebut desa tersebut dengan sebutan “Babak”

atau “Babakan”. Tidak sampai di situ saja, atas perbuatan acuh tak acuh mereka

terhadap para pasukan Demak, desa tersebut pun mendapat kutukan atau sumpah

serapah. Kamandaka mengutuk desa tersebut dengan menegaskan bahwasanya

tidak akan bisa mereka membuat sumur air sampai kapanpun. Hal tersebut
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terbukti dengan adanya salah satu warga yang konon katanya sudah

menghabiskan puluhan juta untuk menggali dan membuat sumur air dan tidak ada

air yang keluar sama sekali dari sumur tersebut walaupun sumur yang dibangun

berada di dekat Sungai Logawa.

Terdapat kisah atau cerita lain yang berkaitan dengan sejarah asal muasal

nama desa Babakan sendiri yang berasal dari penuturan dari seorang pemuka

agama di Kecamatan Karanglewas yang dikenal dengan panggilan Kyai Ali

Mudin. Menurut penuturan dari Kyai Ali (2022) sejarah nama desa Babakan

berasal dari salah satu peristiwa sejarah penting yang terjadi pada zaman dahulu

kala di desa Babakan, ketika para pasukan Kamandaka yang melewati desa

Babakan melakukan pemberhentian sementara di sebuah dusun yang sekarang

dikenal sebagai dusun Takom. Cerita tersebut dapat dibuktikan dengan adanya

peninggalan yang ada didesa tersebut, yaitu peninggalan panembahan yang ada di

dusun Takom yang merupakan keturunan langsung dari Kamandaka.

Dikatakan bahwa panembahan yang berada di dusun Takom berasal dari

masa Kamandaka, yang diperkirakan datang sekitar masa sebelum adanya

sembilan wali atau wali songo namun setelah kerajaan Majapahit dan Singasari.

Pada mulanya tujuan datang kesini ialah bukan untuk melakukan penyebaran

agama karena pada masa itu masyarakat dipercaya sudah menganut kepercayaan

atau keyakinan ajaran agama Hindu. Konon katanya kedatangan Kamandaka di

iringi dengan keinginan atau tujuan untuk bertapa di pondok langkah, kurun

waktu bertapa yang ditempuh terhitung kurang lebih dari masa menanam pohon

nagasari sampai berbuah. Dari pertapaan tersebut membuahkan hasil atau
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menciptakan sarung ajaib yang dikenal dengan nama sarung kencana. Menurut

penuturan Kyai Ali mudin ketika sarung kencana dipakai oleh orang, maka orang

tersebut akan berubah menjadi lutung, tetapi jika sarung dilepas atau dibuka,

maka akan berubah jelma menjadi manusia.

Manusia tersebut dikenal sebagai pangeran Munding wangi atau Banyak

Cotro yang merupakan anak dari Raden Arya Wijaya dari kerajaan Pajajaran.

Konon katanya jabatan raja seharusnya diduduki oleh Banyak cotro bukan Prabu

Siliwangi. Pada masa itu, Kamandaka melarikan diri ke daerah Babakan atau yang

pada masa itu dikenal dengan nama Demang Candra. Banyak Cotro menikah

dengan Raden Dewi Cipto Roso yang merupakan putri dari Adipati Caranandur

atau yang dikenal sebagai Adipati Pasir luhur.

Kamandaka yang menikah dengan Dewi Cipto Roso mendapatkan

keturunan Mangkubumi 1 banyak belalak, Mangkubumi 2 banyak galeh, dan

Mangkubumi 3 banyak kencono. Dari keturunan Adipati Pasir luhur tersebut

memunculkan berbagai macam keturunan yang tersebar baik di dusun Takom,

Purbalingga, ada Banyak penuli, Banyak candra, Banyak Kencono, Banyak

suksomo, dan Banyak galeh yang termasuk berasal dari garis keturunan

Kamandaka ketika menikah dengan putri Adipati pasir luhur. Dapat dilihat, garis

keturunan tidak berhenti di daerah Babakan saja karena putri Kamandaka, Dewi

Rosuwulan yang dinikahi Banyak penuli melarikan diri ke Purbalingga sehingga

terdapat keturunannya di Purbalingga. Konon katanya, Kamandaka sampai saat

ini belum meninggal karena dikatakan bahwa ia pergi melarikan diri ke sumur

panjat atau titik pertemuan antara sungai logawa dan mengaji, tempat itu menjadi
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titik menghilangnya Kamandaka yang konon merubah wujudnya bukan menjadi

manusia lagi, dikatakan beliau melakukan muksa di tempat tersebut hingga saat

tidak ditentukan.

Adapun pengambilan nama desa Babakan yang konon katanya menurut

penuturan dari Kyai Ali (2022) berasal dari ucapan Kamandaka yang pahit lidah

karena pada saat itu ada pribumi yang melawan beliau. Dikatakan pada suatu

ketika kamandaka meminta air minum kepada pribumi, namun bukan air minum

layak konsumsi yang didapat melainkan air kencing. Air kencing sendiri

menimbulkan rasa panas atau babak pada tenggorokan sehingga kamandaka pun

tak pelak mengucapkan sumpah serapah atau supatannya yang berbunyi kurang

lebih seperti tidak akan ada sumur yang bisa dibangun disini (Babakan) dampak

dari perilaku kurang mengenakan yang dilakukan pribumi kepada kamandaka.

Oleh karena itu nama desa Babakan diambil dari kata Babak yang berarti panas.

Gambar 2.1 Dokumentasi pribadi peneliti, panembahan di dusun Takom

bagian 1 tahun 2022
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Gambar 2.2 Dokumentasi pribadi peneliti, panembahan Di Dusun Takom

Bagian 2 tahun 2022

Menurut Kyai Ali (2022), untuk panembahan yang ada di dusun Takom

merupakan panembahan atau makam dari Pangeran Jayanegara yang merupakan

masih keturunan asli pertama Kamandaka atau merupakan putra dari Dewi Cipto

roso. Terdapat pula putra dari Dewi Ciptoroso yang berada di Takom, yaitu

termasuk pangeran Jayanegara, Raden Adipati Indrajaya sampai keturunan

langsung Pati pertama Joko Kaiman.

B. Pemerintahan Desa Babakan

Menurut Son Haji (2022), selaku kades di desa Babakan menyatakan bahwa

pergantian kepemerintahan di desa Babakan telah ada sejak tahun 1920 bahkan

sebelum orang tua kita lahir, yang mana pemerintahan tersebut telah dimulai dari

kepemimpinan Alm. Tirtadikrama hingga saat ini dijabat oleh Son Haji.

Walaupun pada tahun tersebut bangunan balai desa belum ada tetapi pemerintahan

sudah ada dn berjalan. Menurut data dari pemerintah desa Babakan, pergantian
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kepala desa telah terjadi sebanyak 9 kali pergantian kepemimpinan sampai saat ini.

Dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.1. Data pergantian kepala desa Babakan

No Nama Periode jabatan

1 Tirtadikrama 1920-1940

2 Naya Sukarta 1941-1945

3 Akhmad Rosyidi 1945-1976

4 Sudarman 1976-1977

5 Yatin Hadi Prayitno 1977-1980

6 H. Kusen Abu Bakar 1980-1999

7 Akhmad Sujadi 1999-2007

8 Mohamad Sun’an 2007-2013

9 Son Haji 2013-sekarang

Sumber : Data desa Babakan tahun 2019

C. Kondisi Fisik Wilayah Desa Babakan

a. Keadaan Fisik Daerah

Letak dan luas wilayah desa Babakan, secara administrative desa Babakan

termasuk dalam wilayah Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, dengan

topografi pegunungan terletak di sebelah selatan Gunung Slamet. Dari ibu kota

kecamatan berjarak 5 km dengan lama tempuh perjalanan sekitar 15 menit,

sedangkan dari pusat kabupaten berjarak 10 km dengan waktu tempuh sekitar 30

menit. Desa Babakan terdiri dari 3 wilayah dusun, yaitu dusun I yang terdiri 3 RW

dan 9 RT yang meliputi wilayah grumbul Babakan, Karanggandul dan

Karangklesem, wilayah Dusun II terdiri dari 4 RW dan 12 RT yang meliputi

grumbul Babakan lor, Kedawung, Takom dan Karangpucung, sedangkan wilayah
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Dusun III terdiri dari 4 RW dan 12 RT yang meliputi grumbul Kalibamban,

Pejaten, Jatisawit, dan Pengempon.

Luas wilayah desa Babakan adalah 301,0 ha dengan batas-batas desa sebagai

berikut :

 Sebelah utara : Desa Sunyalangu

 Sebelah barat : Desa Singasari

 Sebelah selatan : Desa Jipang

 Sebelah timur : Desa Dawuhan Kulon

Gambar 2.3 Dokumentasi pribadi peneliti, peta sosial desa Babakan

Topografi dan jenis tanah desa Babakan memiliki konfigurasi berupa

pegunungan dengan ketinggian antara 110-150 m di atas permukaan laut (dpl),

sehingga tergolong sebagaian kecil dataran sedang dan sebagian besar dataran

tinggi dengan tingkat kemiringan tanah sekitar 30° dan suhu normal, yaitu

berkisar 34°, dengan iklim tropis yang ada plus keberadaan Gunung Slamet sangat
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berpengaruh terhadap kesuburan tanah, kesuburan tanaman tumbuh dan

lingkungan yang cocok bagi kelangsungan hidup binatang ternak.

D. Kondisi Sosial Ekonomi Desa

1. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Menurut penuturan dari kepala desa Babakan Son Haji (2022) keadaan

ekonomi pada tahum 1995 belum stabil karena kesejahteraan belum merata karena

pekerjaan yang ditekuni pada masa itu hanya berbasis disektor pertanian seperti

buruh harian lepas tani, namun seiring dengan meningkatnya taraf pendidikan,

maka masyarakat pun mengubah mindset mereka dan mencoba mendapatkan

pendidikan yang lebih baik walaupun pada masa itu SMA/SMK belum ada di desa

Babakan. Berdasarkan data rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan jenis

kelamin tahun 2022., jumlah penduduk di desa Babakan sekitar 6.150 penduduk.

Tingkat pendidikan di desa Babakan, tergolong rendah meskipun hal ini

telah didukung adanya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada, yaitu 4

Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD), 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 4

Madrasah Diniyah, 1 Madrasah Tsanawiyah dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan

Islam Terpadu. Mata pencaharian masyarakat desa, sebagian besar adalah sebagai

petani baik sebagai buruh tani, petani penggarap atau petani penyewa, pedagang,

PNS/guru, pengusaha/wiraswasta, penderes dan lainnya. Pola penggunaan lahan

desa Babakan, mencakup luas desa Babakan seluruhnya adalah 301,0 ha, dengan

mayoritas penduduk desa Babakan mempunyai pekerjaan sebagai petani, petani

buruh dan penderes kelapa, maka pola pemilikan lahan sangat berkait erat dengan

mata pencahariannya. Lahan tersebut terbagi atas 88,9 ha tanah sawah, 77 ha
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tanah pemukiman, tanah pekarangan 118,8 ha, dan sisanya lain-lain (kuburan,

jalan dan sungai) 13,8 ha.

Sistem usaha tani di desa Babakan ditinjau dari jenis komoditas yang

diusahakan, sistem usaha tani yang ada dapat digolongkan menjadi tiga bagian,

yaitu pertama komoditas pertanian, seperti padi, jagung, kedelai, ketela, kacang,

komoditas. Kedua perkebunan, seperti cengkeh, kelapa, kopi, petai, jengkol dan

hasil hutan seperti sengon/albasia, mahoni dan bambu. Komoditas ketiga

pembibitan, yaitu meliputi pembibitan jenis buah-buahan dan pembibitan tanaman

keras albasia, cengkeh, mahoni dll.


