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BAB II 

LATAR BELAKANG MUNCULNYA KAMPUNG KAUMAN LAMA 

PURWOKERTO LOR 

 

A. Pendirian Kota Tua dan Kota Tradisional  

Kota-kota tua di Indonesia ditemukan di daerah pedalaman dan di daerah 

pantai Jawa serta pulau besar lainnya, juga di daerah muara sungai-sungai besar. 

Kota-kota tua di daerah pedalaman merupakan pusat-pusat administratif, sehingga 

dari kota-kota ini pemimpin daerah mengatur wilayah yang ada di sekitarnya.  

Salah satu ciri paling menonjol dari kota-kota tradisional, terutama di Jawa 

adalah keberadaan keraton, alun-alun, masjid, pasar dan tembok atau pagar 

keliling (benteng). Ciri-ciri yang dapat kita temui sekarang merupakan syarat-

syarat mutlak harus ada dalam perencanaan sebuah kota. Model kota seperti ini 

merupakan rencana kota yang asli dalam tata kota keraton Jawa lama, ada alun-

alun di pusat kota dengan bangunan-bangunan penting yang diatur di 

sekelilingnya menurut cara tradisional menurut empat arah mata angin 

(Basundoro, 2012: 45). 

Kota-kota tradisional Jawa sebagian besar dibangun dengan merujuk 

kepada konsep-konsep tertentu yang baku. Oleh karena itu kota-kota tradisional di 

Jawa memiliki jenis yang mirip antara satu kota dengan kota lain. Kota  
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Yogyakarta dan Surakarta merupakan rujukan dari kota-kota lain yang secara 

tradisional berstatus lebih rendah di Jawa yaitu kota kabupaten yang ditinggali 

seorang bupati yang secara struktural berada di bawah kekuasaan seorang raja. 

Kunci kehidupan kota terletak pada tangan sejumlah elit politik yang 

memegang kunci-kunci organisasi pemerintahan, keagaman, serta pendidikan. 

Kebanyakan kota merupakan pusat kegiatan-kegiatan pemerintah serta keagaman 

dan bukan hanya pusat kegiatan-kegiatan komersial saja. Penduduk kota tidak 

membentuk suatu keseluruhan yang organis. Para pedagang dan pekerja ahli 

dikelompokkan dalam berbagai wilayah, menurut Negara asal mereka di bawah 

kepala kelompok mereka (Wertheim, 1999: 134).  

Tetapi, meskipun berbeda karakteristik dan situasi kota-kota, semuanya 

mempunyai satu hal yang sama yaitu kota-kota itu terletak berdekatan dengan 

pusat-pusat pemerintahan para bangsawan yang menawarkan keamanan bagi kota 

tersebut. Dari situ muncul kampung baru yang berasal dari lingkungan dengan 

berisikan golongan-golongan yang sejenis, tujuan hidup atau ekonomi yang sama 

serta memiliki ikatan darah sesama penghuninya.  

Pasca kedatangan kolonialisme, konstruksi kota-kota di  beberapa  wilayah  

mengalami  pergerseran  terutama terkait dengan berbagai kebijakan kaum 

kolonial untuk melakukan dekonstruksi terhadap kebudayaan masyarakat 

tradisional. Salah satu kebijakan itu adalah, membangun kota-kota di kepulauan 

Jawa layaknya kota-kota yang ada di kerajaan Belanda. Konsekuensi yang paling 

dominan dan ada adalah terjadinya pemindahan karakter dan budaya borjuasi 
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Belanda ke Indonesia (dengan berbagai upayanya) dan berimplikasi pada 

terbangunnya konstruksi baru, dimana yang berkembang kemudian adalah kota 

Timur yang khas, sebagai bentuk dari proses akulturasi yang sangat instruktif. 

Sistem  monopoli  Hindia  Belanda,  membuat  keberadaan sifat  borjuasi  

Belanda  yang  bebas,  menjadi  tidak  mungkin, sehingga bentuk-bentuk 

administrasi sekalipun lebih bersifat autokratik ketimbang demokratis. Para 

pegawai kompeni tetap memakai  statusnya  sebagai  pedagang  namun  cara  

hidup mereka tidak kurang dari cara hidup bangsawan. Bahkan cara hidup orang-

orang kelas bawahpun mengalami proses adaptasi dengan  pola  perkembangan  

kota  yang  semakin  modern (mestizoe) dan untuk berbagai bangunan fisik yang 

ada, kota-kota itu mulai mengalami perombakan dengan masuknya elemen-

elemen Eropa bersamaan dengan elemen tradisional (Jawa). 

Disinilah letak upaya kaum kolonial untuk tetap mempertahankan prestise 

kolonialisme mereka dalam suatu masyarakat yangdidominasi oleh sistem yang 

feodal. Kolonialisme tidak hanya terefleksi dalam segregasi yang sangat besar 

dalam tempat tinggal yang ditempati oleh berbagai kelompok penduduk 

perkotaan,  tetapi juga  dalam  perjuangan  mereka untuk  memperoleh lingkup 

kehidupan antara lain terungkap dalam aspek eksternal kota-kota itu. Sehingga 

pasca kekuasaan  kolonialisme,  kecendrungan  untuk  melanjutkan pembangunan 

kota-kota di Indonesia lebih didominasi oleh latar  belakang  historis  seperti  yang  

telah  dikemukakan  diawal tadi, dimana tradisi keIndonesiaan tetap ada, entah 

bisa dalam bentuk berupa sisa-sisa peninggalan kekuasaan tradisi kemudian  
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pengaruh  kolonialisme  (Eropa)  yang  telah  meletakkan konsep kota-kota 

modern dan ditambah dengan beberapa tradisi kaum pendatang yang kemudian 

mampu untuk tetap eksis bahkan seringkali mereka menjadi pelaku utama  dalam 

roda perekonomian 

B. Ciri-Ciri Kampung Kauman 

Nakamura, 1983 (dalam Sativa dkk, 2008: 12) Kampung Kauman 

merupakan kampung di tengah kota dengan hunian yang padat, masyarakat 

penghuni perkembangan mayoritas beragama Islam dan masih mempertahankan 

pola kehidupan tradisional. Selain itu ciri khas Kampung Kauman yaitu: 

1. lokasi tempat tinggal berada disekitar Masjid kota 

2. masyarakat terbentuk dari pertalian darah dan jabatan 

3. kehidupan masyarakatnya sangat kental dengan nuansa keislaman 

Hampir diseluruh kota di Indonesia khususnya di Jawa terdapat Kauman 

yang menjadi bagian dari terbentuknya suatu pusat kota. Masyarakat yang 

mendiami kampung Kauman merupakan para masyarakat Islam yang mempunyai 

keunikan sendiri. Menurut Darban, 1984 (dalam Sativa, 2008: 13) ciri-ciri yang 

merupakan karakteristik dari Kampung Kauman adalah sebagai kampung santri di 

tengah kota.  

Kauman berasal dari kata Pakauman yang berakar kata Kaum. Pakauman 

artinya tanah tempat tinggal para kaum. Nama pakauman itulah yang berkembang 
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menjadi kauman. Sebutan kauman sesuai dengan pekerjaan dan tugas mengelola 

masjid. Penguasa Jawa yang menjadikan Islam sebagai agama Negara 

membangun sebuah masjid di sebelah barat alun-alun yang berada di depan 

keraton. Pola-pola tata ruang tersebut diadopsi oleh kabupaten-kabupaten yang 

ada di Jawa dengan mendirikan masjid disebelah barat alun-alun kota 

(Mutmainah, 2009: 20).  

Adanya kelangsungan komunikasi melalui masjid, adanya ikatan 

keagamaan dan pengabdian, telah mendukung terbentuknya masyarakat Kauman 

sebagai masyarakat Islam. Corak Islam nampak dalam kehidupan masyarakat 

Kauman seperti dalam pergaulan sosial, kaidah moral dan hukum. Adanya 

masyarakat muslim dalam satu kampung juga sebagai tempat dakwah dan 

menyalurkan paham-paham Islam. 

C. Sejarah Kota Purwokerto 

Lahirnya kampung Kauman Lama Purwokerto Lor  tidak dapat dipisahkan 

dengan sejarah kota Purwokerto. Purwokerto sendiri merupakan kota yang tidak 

direncanakan karena saat itu Purwokerto dijadikan ibu kota dari Kabupaten 

Ajibarang yang mengalami bencana angin topan selama 40 hari 40 malam.  

Bacaan yang tepat untuk nama kota Purwokerto adalah Purwakerta 

(Priyadi, 2008:106). Berdasarkan ejaan Jogja-Solo maka Purwakerta menjadi 

Purwokerto yang memiliki arti disusun pada waktu permulaan. Nama Purwokerto 

juga dikaitkan dengan tokoh pendatang yang bernama Kiai Kartisara. Beliau 

mengusulkan nama Purwokerto berdetapan dengan Geger Pacina di Kartasura.  
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Selain dari legenda Kiai Kartisara, menurut Atmodikoesoemo (dalam 

Priyadi, 2008:107) nama Purwokerto diambil dari gugusan batu dengan nama 

Makam Astana Dhuwur Mbah Karta yang terletak di Arcawinangun, Kecamatan 

Purwokerto Timur. Gugusan batu ini berasal dari reruntuhan candi yang kemudian 

dimanfaatkan untuk bendungan Sungai Pelus. Menurut bahasa Sansekerta nama 

Karta dan Karti mempunyai arti yang sama dengan Kerta. 

Pada zaman Hindu Buddha dan Islam di sebelah barat kota Purwokerto 

terdapat kerajaan Pasirluhur yang merupakan kerajaan yang merdeka. Kerajaan ini 

bukan daerah bawahan dari kerajaan Majapahit maupun Mataram. Kekuasaan 

Pasirluhur berada di sebelah utara Sungai Serayu. Pada masa Adipati Kandha 

Daha, Pasirluhur bersekutu dengan 25 kerajaan kecil di sekitar DAS Serayu, 

perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan pesisir selatan Jawa Tengah 

(Priyadi, 2008: 112). 

Menurut teks Babad Pasir ada tiga kekuatan di Pulau Jawa, yaitu arah 

barat terdapat Pajajaran, di tengah Pasirluhur, dan di timur yaitu Majapahit 

(Priyadi, 2008:113). Pada masa Majapahit, di Banyumas muncul kekuatan lain 

yaitu Wirasaba sebagai daerah bawahan Majapahit. Wirasaba identik dengan 

Paguhan yang kemudian secara berkala menjadi Paguwon atau Peguwon. Desa 

Paguwon ini merupakan sisa-sisa kehidupan Wirasaba yang terletak di kota 

Purwokerto yang dipilih untuk menggantikan ibu kota Kabupaten Ajibarang.  

Sebelum pemindahan Purwokerto ke desa Peguwon, terdapat empat 

kesatuan desa milik ngabehi yaitu, Purwokerto Lor, Purwokerto Wetan, 

Perkembangan Kampung Kauman Lama …,  Rachmaningtiyas Wietda Ayu Nirmandini, FKIP UMP, 2016



22 
 

 

Purwokerto Kidul, dan Purwokerto Kulon. Tata kota Purwokerto saat itu 

diperhitungkan dulu melalui kali bodas atau kali putih karena masyarakat 

Purwokerto percaya bahwa disitulah bersemayam sang penguasa kota. Penguasa 

Kota saat itu ada Cakrawedana.  

Dalam hitungan Jawa, Wage berada di pusat. Dengan bukti masih 

berdirinya Pasar Wage di Purwokerto Lor yang berada di barat kali putih 

membuktikan bahwa pada saat itu pusat pemerintahan di Purwokerto. Seharusnya 

terdapat empat desa yang lain yang memiliki pasar, pasar legi di Purwokerto 

wetan, pasar pahing di Purwokerto Kidul, dan pasar pon di Purwokerto Kulon. 

Memang benar Kauman lama berada di sebelah barat pusat kota. Di Kauman lama 

mengalir sungai Raden yang akan bermuara di sungai Deng.  

Pemecatan Yudanegara V yang diperkirakan pada tahun 1813 merupakan 

disintegrasi Banyumas. Peristiwa yang terjadi pada bulan Mulud Rabiul Awal 

tahun Ehe 1740 sebagaiamana dituturkan oleh Teks Serat Sedjarah Joedanagaran 

(Priyadi, 2004: 157). Kabupaten Banyumas pada tahun jawa 1743 dibagi menjadi 

dua wilayah yaitu, daerah Wedana Bupati Kasepuhan dan Wedana Bupati 

Kanoman. 

Wedana Bupati Kasepuhan dipegang oleh KRA Cakrawedana I yang 

merupakan mantan Mgabehi Gunung Pasir salah seorang putra dari Raden Adipati 

Cakranegara, Patih Kasunanan Surakarta. Daerah Kasepuhan meliputi, Adireja 

dikuasai Raden Tumenggung Dipayuda IV sebagai Tumenggung kliwon, Adipala 

dikuasai Raden Ngabehi Kertapraja (digantikan oleh Cakrayuda atau Kertapraja 
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II, putra Dipayuda IV dan menantu Cakrawedana), Purwokerto dikuasai Raden 

Ngabehi Cakradireja (Cucu Cakrawedana I), sebagian Panjer dikuasai Rden 

Ngabehi Resapraja, dan sebagian Kabupaten Banjarnegara dikuasai oleh Raden 

Ngabehi Ranudirja (putra Yudanegara IV). Wedana Bupati Kanoman dipegang 

oleh RT Mertadiredja I atau KRA Bratadingrat (cucu Danuredja I atau 

Yudanegara III, sepupu Yudanegara V). Daerah yang termasuk Kanoman adalah, 

Purbalingga dikuasai Raden Tumenggung Dipakusuma sebagai Tumenggung 

Kliwon, Sokaraja dikuasai Raden Ngabehi Kertadireja atau Sumadireja (Putra 

Mertadiredja I), Sebagian Panjer dikuasai oleh Raden Ngabehi Suradireja atau 

Raden Ngabehi Wangsabrata (putra Raden Tumenggung Arung Binang di 

Surakarta dan menantu Mertadiredja I), dan Sebagian Banjarnegara dikuasai oleh 

Raden Ngabehi Mangunyuda atau Raden Ngabehi Mangunbrata (Priyadi, 2004: 

158). 

Wafatnya Kangjeng Raden Adipati Mertadireja I atau Bratadiningrat pada 

tanggal 23 September 1830 yang menjadikan Tumenggung Sokaraja, 

Bratadimedja diangkat sebagai penggantinya dengar nunggak semi Mertadiredja 

II. Ketika pembentukan Karisidenan Banyumas, Kasepuhan dan Kanoman 

dihapuskan. Naik pangkatnya Cakrawedana dari ngabehi pasir ketika pindah ke 

Purwokerto menjadi bupati Wedana Kasepuhan. Ada kemungkinan Pasar Wage 

yang menjadi pusat pemerintahan Purwokerto Lor menjadi kosong dan diberikan 

kepada demang. 
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 Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch membuat surat 

keutusan tertanggal 18 Desember 1830 yang hanya menyebut empat kabupaten 

yaitu, Banyumas, Ajibarang, Dayeluhur, dan Purbalingga. Dalam Resolutien van 

den 22 Agustus 1831, No. 1 telah diangkat 5 orang pejabat bupati di Karesidenan 

Banyumas, yakni :  

a. Ngabehi Cakranegara dari Purwokerto diangkat menjadi bupati 

Banyumas 

b. Raden Tumenggung Mertadiredja II, Wedana Bupati Kanoman 

Banyumas diangkat menjadi Bupati Ajibarang 

c. Ngabehi Dipayuda dari Ngayah diangkat menjadi Bupati 

Banjarnegara 

d. Tumenggung Prawiranegara tetap di Dayeuhluhur 

e. Tumenggung Dipakusuma tetap di Purbalingga.  

Kelima pejabat bupati tersebut menggunakan gelar Raden Tumenggung 

(Priyadi, 2008:114). 

Pusat pemerintahan yang berada di Pasar Wage itu yang menjadi poros 

tata kota di Jawa. Masyarakat pribumi yang tinggal di sekitar pusat pemerintahan 

itu yang nantinya menjadi cikal bakal masyarakat Kauman Lama dengan 

mendirikan Masjid di sebelah barat alun-alun. 
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D. Islam Di Purwokerto 

Sekitar tahun 1920 umat Islam di Indonesia masih percaya berada dalam 

keterbelakangan. Menurut Deliar Noer 1990 (dalam Suwarno dan Asep, 2013: 29) 

terdapat lima fenomena yang dapat terlihat masyarakat muslim di Indonesia saat 

itu, yaitu: 

1. sikap taqlid, penerimaan fatwa dan amal perbuatan yang diakui sebagai 

sesuatu yang tidak dapat diubah. 

2. tertupnya pintu ijtihad, usaha dan daya secara bersungguh-sungguh untuk 

menemukan tafsir dan pendapat tentang suatu soal. 

3. kecenderungan pengajaran Islam tradisional yang berbau tasawuf dan mistik 

4. tercampurnya praktik-praktik bid’ah, takhayul dan khurafat dalam 

pengalaman keagamaan umat Islam.  

5. adanya penghormatan yang berlebih-lebihan terhadap guru atau kyai. 

Dalam hal praktik bid’ah, takhayul, dan khurafat tampak dari tetap hidup 

dan berlangsungnya kepercayaan animism dan dinamisme dikalangan umat Islam. 

Mereka masih melakukan ritual-ritual menghormati benda-benda pusaka dan 

arwah nenek moyang nya. 

Sebuah cerita mengatakan bahwa penyebaran agama Islam di Purwokerto 

dilakukan oleh Mbah Mangun. Nama aslinya adalah Setyaningrat dengan nama 

tua Mangunjaya Diningrat yang merupakan pengawal dari Pangeran Diponegoro 
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yang lari dari keraton Solo ke Demak kemudian lari ke keraton Cirebon terakhir 

ke daerah Purwokerto Kulon sekarang pada waktu Perang Diponegoro tahun 

1825-1830 (wawancara Sumarni, 2 Agustus 2015).  

Sebelum menjadi Hotel Besar seperti sekarang, dulu merupakan 

Pesanggrahan di pinggiran Kali Deng. Ada kemungkinan pesanggrahan ini tempat 

tinggal Mbah Mangun karena bekas makam beliau dan keluarganya berada disitu. 

Mbah Mangun menyebarkan Islam dan merekrut para orang-orang Cina Islam dan 

belum Islam.  

Versi cerita kedua adalah Islam di Purwokerto disebarkan oleh Mochamad 

Syafii guru spiritual dari Pangeran Diponegoro. Beliau memiliki ilmu laduni 

dimana ilmu tersebut seperti Ilham dan tidak dapat dipelajari. Eyang Majapingi 

(masyarakat Purwokerto memanggilnya) konon keturunan dari Kendang 

Gemulung. Sebagian masyarkat meyakini bahwa Islam di sebarkan oleh Mbah 

Majapingi karena beliau keturunan dari Kendang Gemulung serta makamnya yang 

berada di Kebondalem (wawancara Djoko, 23 Juli 2016).  

Sebagian umat Islam di Purwokerto adalah penganut aliran Tarekat. 

Tarekat yang banyak di ikuti adalah Tarekat Naqsyabandiyah dan Qadariyah. 

Aliran tarekat ini terpusat di Masjid, langgar atau pondok pesantren. Biasanya 

pemimpin tarekat mendirikan masjid atau langgar. Di dekat masjid atau langgar 

dibangun sebuah pondok untuk memudahkan kegiatan bimbingan, terutama ritual 

peribadatan bagi para santrinya. Pondok tersebut dipergunakan sewaktu-waktu 
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oleh para santri untuk mengadakan suluk, dibawah bimbingan sang guru. 

(Suwarno, TT: 11) 

Pondok pesantren yang melakukan aktivitas amaliah tarekat 

Naqsyabandiyah ialah pondok pesantren yang dipimpin oleh Kyai Haji Abdul 

Manan. Pondok Pesantren ini terletak di pinggir Kali Putih, Purwokerto Wetan. 

Pondok ini sering melakukan suluk yang diikuti oleh para santri secara khidmat, 

khususnya amaliayah suluk pada bulan Mulud, Syura, dan Ramadhan. (Suwarno, 

TT: 11) 

Selain itu juga terdapat golongan Islam mistik yang terpusat di Pasir 

Luhur. Golongan ini cukup banyak pengikutnya. Golongan ini timbul faham 

tentang kekeramatan, kesaktian dan klenik. Juga ajaran ibadah bahwa dapat 

dilakukan cukup dengan ‘Kasdu’ niat dalam hati. Islam mistik merupakan 

golongan yang mengabaikan syariat, karena berkeyakinan bahwa persatuan 

dengan Tuhan tercapai dengan aktivitas seperti meditasi. Asal-usul golongan ini 

adalah tokoh Syekh Siti Jenar, yang kemudian dihukum oleh Wali Sanga. 

(Suwarno, TT: 12) 

Menjelang tahun 1920-an, umat Islam di Purwokerto belum menerima 

gagasan-gagasan reformasi seperti diajarkan oleh Muhammad Abduh. Untuk 

membedakan siapa yang menganut aliran tarekat secara murni dan siapa yang 

mengikuti Islam mistik. Kedua aliran ini bercampur baur. Kondisi umat Islam saat 

itu masih rendah, dapat dikatakan masih keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan 

Perkembangan Kampung Kauman Lama …,  Rachmaningtiyas Wietda Ayu Nirmandini, FKIP UMP, 2016



28 
 

 

identik dengan masyarakat Muslim saat itu, dan kondisi seperti ini menyeluruh di 

Indonesia bukan hanya di Purwokerto saja.  

Di Purwokerto juga berkembang golongan pengikut mazhab Asy-Syafi’i. 

Golongan yang terakhir ini terdiri atas beberapa kelompok, diantaranya dua 

kelompok yang paling besar. Kelompok pertama yaitu kelompok Masjid besar 

sekitar alun-alun Purwokerto dibawah pimpinan Kyai Haji Halimi yang nantinya 

menjadi benih-benih Muhammadiyah. Kelompok kedua yaitu kelompok Masjid 

Wakaf Purwokerto Lor, di bawah asuhan Kyai Haji Abu Sufyan. Kelompok yang 

kedua ini belakangan menajdi tunas Jami’ah Nahdlatul Ulama. 

Umat Islam di Kabupaten Banyumas umumnya di Kota Purwokerto dalam 

tahun 1920, termasuk ulamanya masih berpegang pada tradisi. Hal itu sangat 

terkait dengan feodalisme yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda, dan 

menimbulkan sekat pemisah antara kaum bangsawan atau priyayi, dengan rakyat 

jelata atau wong cilik.  

E. Sejarah Lahirnya Kampung Kauman Lama Purwokerto Lor 

Berbeda dengan Kauman di Yogkarta yang merupakan sebuah wilayah 

khusus untuk para abdi dalem keraton untuk mengurusi masalah keagamaan. 

Cikal bakal Kauman lama Purwokerto lor terbentuk  sejak pusat kota di selatan 

Pasar Wage. Kekosongan daerah yang ditinggal Cakrawedana rupanya 

menjadikan bekas Kadipaten sebagai tempat istirahatnya para pedagang Cina di 

Pasar Wage, lama kelamaan para pedagang tersebut melakukan sembahyang di 

Kadipaten tersebut (wawancara Sugeng Wiyono, 9 Mei 2016). 
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Meskipun di Purwokerto Lor terdapat demang Reksabangsa atau Mbah 

Bendeyet (wawancara Djoko, 23 Juli 2016) sepertinya beliau bukan seorang 

demang dalam arti sebenarnya. Demang dalam kekuasaan Jawa merupakan Raja 

kecil, semua yang dikatakan demang adalah amanat, atau bahkan undang-undang. 

Seorang demang diberikan otonomi untuk mengatur wilayahnya asal tetap 

berdasarkan dan tidak menyakahi aturan kerajaan atau pemerintahan pusat. Semua 

tanah baik sawah, pekarangan, ladang dan isinya menjadi milik demang. Rakyat 

hanya mempunyai hak pakai dan sewa bukan hak milik (Supriyati, 2002: 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Jalan Kademangan Timur Klenteng Hok Tek Bio Purwokerto (sumber: dokumen 

pribadi) 
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Di timur Klenteng Hok Tek Bio terdapat jalan Kademangan hal itu 

menjadikan alasan memang benar terdapat demang yang memimpin. Utara jalan 

Kademangan merupakan jalan Wakafiah, namun pada kenyataannya jalan tersebut 

dipakai karena terdapat masjid Wakafiah dari seorang Haji bernama Abdul Qodir 

(wawancara Sultoni, 30 Juli 2016) yang berarti tidak ada wilayah yang dipimpin 

demang atau wilayah yang diberikan pemerintahan pusat untuk dipelihara oleh 

demang. Reksabangsa mempunyai istri yang masih berkerabat dekat dengan 

eyang Majapingi, oleh karena itu masyarakat Kauman Lama khususnya percaya 

bahwa dari mereka berdua cikal bakal Kauman Lama terbentuk. Reksabangsa di 

bidang pemerintahan sedangkan eyang Majapingi di bagian keagamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 
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Jalan Kauman Lama Purwokerto Lor dari arah selatan (sumber: dokumen pribadi) 

 

Berdasarkan penyebaran agama Islam di Purwokerto, maka masyarakat di 

barat Pasar Wage atau Kadipaten adalah para pedagang Islam Jawa dengan 

memeluk agama Islam seperti tarekat Naqsyabandiyah atau golongan pengikut 

mazhab Asy-Syafi’i. Di Indonesia yang kala itu sudah memulai mengembangkan 

tujuan-tujuan organisasi Islam yang sudah terbentuk yaitu untuk mencerahkan 

umat Islam di pelosok negeri. Hadirnya organisasi Islam itulah yang nantinya 

mempunyai andil penting terhadap eksistensi Kampung Kauman di Purwokerto 

Lor.  

Dapat dikatakan nama Kauman Lama Purwokerto Lor dimulai sekitar 

tahun 1922 setelah tempat tersebut menjadi tempat penyebaran Muhammadiyah 

dan Nahdlatul Ulama. Orang akan merujuk kampung Islam di belakang Pasar 

Wage dan Kebondalem jika berbicara Kauman Lama.  

F. Masjid di Kauman Lama Purwokerto Lor 

Fungsi utama Masjid adalah tempat beribadah seorang muslim kepada 

Allah S.W.T. Selain menjadi tempat ibadah, sebuah masjid berfungsi juga sebagai 

tempat pendidikan dan paling penting adalah sebagai tempat dakwah. Hal ini 

dikarenakan dengan berdirinya sebuah masjid maka dapat terbentuk jamaah-

jamaah dari penyebaran dakwah. Masjid juga menjadi tanda sebuah 

perkampungan muslim di suatu daerah. Terdapat dua masjid yang menjadi tanda 

kebesaran Kauman Lama sebagai bagian dari perkembangan kota Purwokerto. 
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Kedua Masjid ini menjadi tanda lahir dan berkembangnya Nahdlatul Ulama dan 

Muhammadiyah di Purwokerto. Berawal dari langar dan kemudian menjadi 

bangunan yang lebih besar. 

Ketika wilayah yang ditinggalkan Cakrawedana kosong, masih berada di 

pusat Pasar Wage, tempat ibadah penduduk sekitar berada di sebelah barat yaitu 

berupa langgar atau mushola yang sekarang menjadi kios disebelah Toko Mas 

Han (wawancara Djoko, 9 Mei 2016). Kemudian yang semula hanya langgar biasa 

dipindahkan menjadi Masjid meskipun ukurannya tidak terlalu besar ke bangunan 

yang sekarang menjadi SD Kristen Purwokerto Lor.  

Para tokoh muslim di Purwekerto Lor merasa perlu mempunyai masjid 

yang mampu menampung banyak jamaah dan tidak hanya sebuah mushola. 

Masjid dipindahkan sekitar tahun 1918 kesebelah selatan dari Masjid awal. Tanah 

di sebelah selatan jauh lebih strategis dan dekat pusat pemerintahan saat itu. Tidak 

terlalu jauh jika hendak ke Pasar Wage. Bahan bangunan yang digunakan 

diperoleh dari kayu dan besi Keraton Solo (wawancara Djoko, 9 Mei 2016). 

Perpindahan Masjid diprakasai oleh Kyai Murmabesari, Murmawitana, 

Hasan Muhammad, Murtamamad, dan beberapa tokoh di Kauman Lama dengan 

mengumpulkan dana swadaya dari rakyat dan tanah wakaf. Masjid ini selesai pada 

22 April 1921 (wawancara A. Taukhid, 18 Juli 2016). Bentuk Masjid masih 

sangat sederhana, tidak mempunyai halaman yang luas dan dekat dengan jalan. 

Masjid ini ditopang oleh 9 saka yang didatangkan dari keraton Solo. 

Perkembangan Kampung Kauman Lama …,  Rachmaningtiyas Wietda Ayu Nirmandini, FKIP UMP, 2016



33 
 

 

Masyarakat umum hanya menyebut Masjid Kauman Lama hingga pada 

tahun 1982 masjid kembali direhab total atas usul KH. Achmad Musallim Ridlo. 

Pembangunan Masjid dilakukan secara bertahap. Tanah disekitar masjid dibeli 

untuk memperluas masjid yang semula hanya satu lantai menjadi dua lantai, yang 

semula tidak mempunyai halaman kini mempunyai halaman. Nama Masjid pun 

berubah menjadi Masjid Wakaf Al Istiqomah Kauman Lama yang bermakna 

istiqomah dalam memakmurkan dan memajukan Masjid dengan segala 

aktivitasnya untuk membimbing umat Islam.  

Masjid Muhammadiyah pertama di Purwokerto juga dibangun di Kauman 

Lama Purwokerto Lor. Model bangunan awal adalah berupa langgar yang 

dibangun diatas tanah saudagar batik bernama Yastrawireja (wawancara Ishom, 3 

Agustus 2016). Luas nya sekitar 6 x 11 meter persegi. Rumah Yatrawireja berada 

di sebelah selatan langgar, beliau merupakan tokoh Islam dan pengurus 

Muhammadiyah cabang Purwokerto pertama. Dulu langgar ini sering disebut 

langgar ngandap asem oleh masyarakat Kauman Lama (wawancara Sardjo, 14 

Juli 2016). Sama seperti halnya Masjid Al-Istiqomah, langgar ini dipindahkan ke 

sebelah utara karena tidak dapat menampung jamaah yang semakin banyak. 

Jamaah yang datang biasanya dari pedagang Pasar Wage yang datang setiap wage 

serta masyarakat Muhammadiyah di sekitar Purwokerto. Masjid yang baru adalah 

Masjid An-Nur Kauman Lama.  
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Gambar 3.2 

Langgar pertama Muhammadiyah (sumber: dokumen pribadi) 

 Bekas langgar dialihfungsikan untuk tempat tinggal atau asrama 

mahasiswa dan anak sekolah. Terakhir kali masjid An-Nur direnovasi adalah 

sebelum bulan ramadhan sekitar bulan Mei tahun 2016. Renovasi dengan 

menambah fasilitas serta kenyamanan bagi jamaahnya. 

G. Wilayah dan Masyarakat Kampung Kauman Lama  

Kauman Lama berada di kelurahan Purwokerto Lor kecamatan 

Purwokerto Timur. Kauman memang berada di sebelah barat pusat kota 

Purwokerto saat itu. Hingga sekarang wilayah Kauman Lama berada disekitaran 

Masjid Wakaf Al-Istiqomah dengan penduduk asli yang memiliki hubungan 

darah. Masyarakat yang mendiami kampung Kauman Lama adalah masyarakat 

pribumi muslim yang kebanyakan merupakan pedagang Pasar Wage. Sebelum 

hadirnya ulama atau organsisasi Islam di Kauman Lama, keturunan asli 
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Purwokerto Lor berasal dari keturunan Murmabesari. Meskipun jika diurutkan 

Murmabesari masih keturunan Abu Sofyan kerabat dari KH. A Bunyamin 

(wawancara Djoko, 30 Juni 2016).  

Dapat dikatakan Kauman Lama melahirkan banyak tokoh-tokoh muslim 

khususnya di Purwokerto Lor dan Kabupaten Banyumas. Keturunan dari 

Mochammad Iksan menjadi lurah Purwokerto Lor yaitu: KH. Dullah, Dahlan, 

Ahmad Iksan, Mazhudi, dan Muchdini. Keturunan dari keluarga Murmabesari 

yang berbeda paham organisasi Islam. Mereka-mereka ini yang juga memiliki 

peran penting terhadap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kauman Lama. 

Abu Darda memiliki anak yaitu Yastrawireja, Ibu Yasmirja (istri 

Yasmirja), dan Ibu Syaidi (istri Syaidi). Mereka masih satu keluarga dengan 

Murmabesari. Adik Murmabesari yaitu Murmasentana memiliki putra bernama 

Yasmirja yang menikah dengan adik Yastrawireja. Kemudian hadirnya ulama-

ulama Purwokerto dengan perkawinan asli Purwokerto Lor menghasilkan 

keturunan-keturunan yang menetap di Kauman Lama. Kemudian putra dan cucu 

dari Murmabesari adalah orang yang berperan dalam berkembangnya Nahdlatul 

Ulama di Kauman Lama. 

Tokoh muslim di Purwokerto Lor saat itu biasanya mendampingi para 

ulama dalam menyebarkan dakwah. Seperti Pada saat KH. A Bunyamin 

didampingi oleh eyang Murmabesari, karena tentu saja Murmabesari dapat 

dikatan sesepuh Kauman Lama, kemudian K.H A. Musallim Ridlo didampingi 

oleh K.H Ahmad Arif cucu dari eyang Murmabesari (wawancara Djoko , 2 
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Agustus 2016) meskipun mereka berbeda paham, namun silaturahmi masih 

terjalin baik.  

Rumah Joglo di Kauman Lama biasanya dimiliki oleh orang-orang yang 

memiliki pengaruh atau memiliki ekonomi berada. Rumah Joglo ini biasanya 

tidak memiliki sekat di bagian depan karena digunakan sebagai tempat 

berkumpul, bertamu, dan acara-acara tertentu sang pemilik rumah. Meskipun 

mungkin banyak masyarakat Kauman Lama yang memiliki rumah joglo tapi 

biasanya, rumah Joglo para tokoh dan saudagar jauh lebih bagus konsep nya, 

seperti menggunakan ukiran, kayu yang digunakan kayu jati, dll. 
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