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BAB IV 

PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI PURWAKARTA 

OLEH SYEKH BAING YUSUF 

 

Bab empat merupakan hasil dari penelitian penulis terhadap studi pustaka 

dan arsip yang berkaitan dengan peranan Baing Yusuf dalam menyebarkan agama 

Islam di Purwakarta (1828-1844). Pada bab ini yang menjadi pokok bahasan, 

yaitu Sejarah Purwakarta, Profil Syekh Baing Yusuf, sejarah dakwah Baing Yusuf 

hingga akhirnya ia menyebarkan agama Islam di Purwakarta, cara Syekh Baing 

menyebarkan agama Islam di Purwakarta, dampak penyebaran agama Islam yang 

dilakukan oleh Baing Yusuf terhadap perkembangan agama Islam di Purwakarta 

dan apresiasi masyarakat Purwakarta terhadap perjuangan Baing Yusuf. 

 
 
 

4.1   Sejarah Purwakarta 

Sebelum beranjak pada bahasan yang lebih luas, ada baiknya penulis 

menjelaskan mengenai asal-usul Purwakarta yang memiliki semboyan ‘Tertib, 

Aman, Sehat, Bersih, Elok, Hidup”. Pada awalnya Purwakarta merupakan 

merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Karawang. Sebagaimana diungkap 

oleh Hardjasaputra (2008: 49), bahwa: 

Sejumlah sumber sejarah yang memuat data tentang Karawang 
menunjukkan, bahwa Purwakarta berasal dari Sindangkasih. 
Dengan kata lain, Sindangkasih adalah cikal bakal Purwakarta. Hal 
itu berarti, bagian awal perjalanan Sindangkasih (Purwakarta) 
adalah bagian dari sejarah Karawang.  
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Sejak kapan di daerah Karawang terdapat pemukiman yang bernama 

Sindangkasih belum diketahui secara pasti. Hal itu disebabkan sumber sejarah 

yang memuat data-data tentang asal-usul Sindangkasih belum ditemukan. Akan 

tetapi, Karawang sebagai nama tempat sudah disebut-sebut dalam sejarah daerah 

Jawa Barat, setidaknya sejak pertengahan abad ke-15. Semula, Karawang 

termasuk wilayah Tata Ukur yang dikuasai oleh Kerajaan Timbanganten termasuk 

Kerajaan Sunda/Pajajaran. Setelah runtuh, kerajaan tersebut dikuasai Dipati Ukur 

dan menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Sumedang Larang (1580-1620).  

Ketika Kerajaan Sumedang diperintah oleh R. Aria Suriadiwangsa (1608-

1620), menggantikan ayah tirinya, Geusan Ulun, kerajaan itu jatuh ke bawah 

kekuasaan Kerajaan Mataram (1613-1645). Status kerajaan pun berubah menjadi 

Kabupaten Sumedang yang merupakan vassal Mataram di bagian barat. Namanya 

pun berubah menjadi Priangan (menjadi pertahanan Mataram dari kemungkinan 

serangan pasukan Banten yang berkedudukan di Batavia).  R.Aria Suriadiwangsa 

(Rangga Gempol I) diangkat menjadi Wedana Bupati (bupati pertama di 

Priangan). 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Peta 4.1 

Peta Wilayah Purwakarta Pada Pertengahan Abad ke-15 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

Sumber: Hardjasaputra, Sobana (editor). (2004). Sejarah Purwakarta. 
Purwakarta: Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

 
Sejak pemerintahan Amangkurat I, Mataram berangsur-angsur menjadi 

lemah akibat kemelut yang terjadi di dalam kerajaan dan serangan dari luar. Untuk 

mengatasi kondisi tersebut, penguasa Mataram terpaksa meminta bantuan 

Kompeni. Akan tetapi campur tangan Kompeni dalam urusan Mataram akhirnya 

menyebabkan seluruh kekuasaan Kerajaan Mataram jatuh ke tangan Kompeni.  

Akibat perjanjian antara penguasa Mataram dengan Kompeni (19-20 

Oktober 1677), wilayah Priangan bagian barat dan tengah serta Karawang, jatuh 

ke dalam kekuasaan Kompeni. Pada saat kabupaten Karawang diperintah oleh 

R.A. Panatayuda, ibukota kabupaten dipindahkan ke kota Karawang. Wilayahnya 

meliputi daerah antara Cibarusah (Bogor) dan Cipunagara (Subang). 
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Penghujung tahun 1799 kekuasaan Kompeni di Nusantara berakhir. Hal itu 

akibat VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) bangkrut. Oleh karena itu, 

kekuasaan di Nusantara kemudian diambil alih oleh wakil pemerintah Perancis 

yang menduduki negeri Belanda. Lodewijk Napoleon sebagai penguasa negeri 

Belanda mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Hindia Belanda 

(1808-1811). Pada masa kekuasaan Gubernur Daendels di Nusantara, khususnya 

di Pulau Jawa, terjadi perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, diawali oleh 

perubahan dalam bidang pemerintahan. Pulau Jawa menjadi pusat perhatian 

Daendels, karena tugas utama dia adalah mempertahankan wilayah itu dari 

kemungkinan serangan pasukan Inggris yang berkedudukan di India.  

Perlu dikemukakan, bahwa sampai dengan dekade kedua abad ke-19, 

Sindangkasih – meskipun sudah ada - tetapi rupanya belum eksis dalam panggung 

sejarah daerah Jawa Barat. Akan tetapi, Karawang sudah memiliki kedudukan 

penting. Selain sebagai kabupaten, Karawang juga merupakan salah satu daerah 

produsen kopi. Pentingnya Karawang bagi Pemerintah Kolonial, ditunjukkan oleh 

perubahan kedudukan itu yang terjadi berulangkali. Perubahan kedudukan 

Karawang sejalan dengan perubahan dalam pembagian wilayah daerah Jawa 

Barat, akibat kebijakan Pemerintah Kolonial yang berubah-ubah pula.  

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 

tiga daerah kekuasaan, mencakup sembilan wilayah adminstratif yang disebut 

prefectures (landrostambt), yaitu wilayah admitustratif setara dengan keresidenan. 

Setiap prefect dipimpin oleh prefectur. Ketiga daerah dimaksud ialah: 
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1) Batavia dan daerah pedalaman Priangan (Batavia met Ommelanden, 

de Jacatrasche en Preanger-Regenschappen). 

2) Kesultanan Cirebon dan tiga kabupaten di Priangan yang masuk 

wilayah Cirebon (Het Rijk van Chirebon en Chirebonsche-Preanger 

Regentschappen). 

3) Daerah Pemerintahan Pantai Utara dan Jawa Timur (De 

Goevernementen van Java’s Noord-Oost-kust en van den Oosthoek). 

Pembagian itu menunjukkan bahwa wilayah Jawa Barat terbagi atas dua 

bagian, dan daerah Priangan pun  dibagi ke dalam dua bagian tersebut. Terhadap 

wilayah Jawa Barat (daerah I dan II), Daendels berulangkali melakukan 

perubahan wilayah admitustratif. Perubahan itu menyangkut pula kedudukan 

Karawang.  

Tahun 1809, Jawa Barat dibagi atas dua keresidenan: 

1) Keresidenan Jakarta dan daerah pedalaman Priangan (Landrostambt 

der Jacatrasche en Preanger-Bovenlanden), mencakup tujuh 

kabupaten: Tangerang, Karawang, Bogor (Buitenzorg), Cianjur, 

Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang. 

2) Keresidenan Cirebon-Priangan (Landrostambt der Chirebonsche 

Preanger-Regentschappen), terdiri atas Kesultanan Cirebon ditambah 

Kabupaten Limbangan, Sukapura, dan Galuh. 

Pembagian wilayah tersebut didasarkan pada pengelompokkan daerah-

daerah penghasil utama kopi dipisahkan dari daerah yang kurang menghasilkan 

kopi. Keresidenan (wilayah) pertama adalah daerah-daerah produsen utama kopi, 
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sedangkan keresidenan (wilayah) kedua adalah daerah-daerah yang kurang 

memiliki potensi kopi. Kebijakan itu memang dilatarbelakangi oleh keinginan 

Daendels untuk mempertahankan Preangerstelsel, khususnya penanaman kopi, 

dan ambisi untuk meningkatkan hasilnya.  

Tahun 1809, Kabupaten Karawang dihapuskan. Daerah karawang bagian 

barat digabungkan ke wilayah pedalaman Batavia, dan daerah bagian timur 

dimasukkan ke wilayah kabupaten Sumedang. Kejadian itu tentu saja berpengaruh 

pula terhadap kedudukan Sindangkasih sebagai distrik yang termasuk daerah 

Karawang.  

Lebih kurang setahun kemudian, tepatnya tanggal 20 Juni 1810, kedua 

keresidenan tersebut digabungkan menjadi Keresidenan Jakarta dan Cirebon-

Priangan (Landrostambt der Jacatrasche en Cheribonsche Preanger-

Regentschappen). Tahun berikutnya, mulai tanggal 2 Maret 1811, terjadi lagi 

perubahan wilayah admitustratif. Keresidenan yang disebut terakhir dipecah lagi 

menjadi dua keresidenan, yaitu: 

1) Keresidenan Batavia (Landrostambt der Bataviasche Regentschappen), 

terdiri atas Cianjur, Bandung, Parakanmuncang, dan sebagian daerah 

Sumedang. 

2) Keresidenan Karawang (Landrostambt Krawang), mencakup daerah 

Karawang sebelah utara Cikao, daerah sebelah barat Cimanuk, beberapa 

distrik Sumedang, Ciasem, dan Pamanukan.  

Pembagian wilayah tersebut menunjukkan terjadinya perubahan 

kedudukan Karawang, dari kabupaten menjadi keresidenan (tahun 1811). 
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Perubahan itu terjadi pada masa akhir kekuasaan Daendels. Selanjutnya, 

kekuasaan di Hindia Belanda diambilalih oleh pemerintah Inggris, diwakili oleh 

Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816).  

Pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816), di Jawa Barat terjadi lagi 

perubahan wilayah yang menyangkut kedudukan Karawang. Tanggal 8 Oktober 

1811, Karawang digabungkan dengan Batavia menjadi Keresidenan Batavia (The 

Batavia Regencies And Krawang). Tahun 1815, Karawang dipindahkan dari 

wilayah Batavia ke Keresidenan Priangan.  

Selanjutnya kedudukan Karawang berubah lagi. Pada tahun 1820 

Kabupaten Karawang dibentuk kembali, diperintah oleh R.A Surianata (1820-

1828). Lebih kurang setahun kemudian, ibukota kabupaten itu dipindahkan ke 

Wanayasa. Belum ditemukan alasan secara pasti mengapa terjadi perpindahan 

ibukota kabupaten, karena sumber akurat yang memuat tentang informasi tersebut 

belum ditemukan. Tahun 1826 terjadi lagi reorganisasi wilayah admitustratif. 

Dalam reorganisasi tersebut, Karawang sebagai keresidenan digabungkan dengan 

Keresidenan Bogor. Masih dalam tahun yang sama, gabungan kedua keresidenan 

itu menjadi bagian dari wilayah Keresidenan Batavia. Sampai waktu itu, 

pemerintahan Kabupaten Kawarang masih tetap berpusat di Wanayasa (sekarang 

termasuk wilayah Kabupaten Purwakarta). 

Ketika Kabupaten Karawang diperintah oleh Bupati R.A. Suriawinata 

(1829-1849), ibukota kabupaten dipindahkan lagi dari Wanayasa ke Sindangkasih. 

Perpindahan ibukota tersebut didasari oleh dua alasan utama. Pertama, di 

Wanayasa sering terjadi gangguan keamanan akibat ulah kelompok perampok. 
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Kedua, kota Wanayasa yang terletak di bagian selatan Karawang dan dianggap 

kurang strategis sebagai pusat pemerintahan. Diperkirakan perpindahan ibukota 

tersebut terjadi pada tahun 1830. Hardjasaputra menjelaskan lebih lanjut beberapa 

faktor menyangkut perpindahan ibukota Kabupaten Karawang dari Wanayasa ke 

Sindangkasih dalam bukunya Sejarah Purwakarta (2008:65), sebagai berikut: 

Sindangkasih dipilih menjadi pusat pemerintahan Kabupaten 
Karawang menggantikan kedudukan Wanayasa, tentu berdasarkan 
berbagai pertimbangan. Boleh jadi pertimbangan itu menyangkut 
beberapa faktor. Pertama, letak Sindangkasih cukup strategis bagi 
jalannya pemerintahan karena berada di bagian tengah daerah 
Karawang. Kedua, tanahnya subur dan arealnya memungkinkan 
untuk dikembangkan. Ketiga, memiliki sumber air, yaitu kubangan 
air yang kemudian dibangun menjadi Situ Buleud. Keempat, suhu 
udara di Sindangkasih cukup menyenangkan (berhawa sedang). 
Suhu udara demikian sangat disenangi oleh para pejabat kolonial, 
antara lain residen dan asisten residen. Kelima, Sindangkasih dekat 
dengan Cikao yang merupakan pelabuhan sungai. Dari Cikao, 
produksi kopi dari beberapa perkebunan, diangkut dengan perahu 
melalui Sungai Citarum ke gadang kopi di daerah Batavia 
(Jakarta). Oleh karena itu, pelabuhan Cikao penting artinya bagi 
kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Faktor-faktor tersebut 
menyebabkan kondisi Sindangkasih waktu itu dianggap lebih baik 
bila dibandingkan dengan kondisi Wanayasa. Pertimbangan-
pertimbangan tersebut memang sesuai dengan tradisi masyarakat 
Sunda waktu itu dalam menentukan tempat untuk pusat 
pemerintahan.  
 
Nama Sindangksih sendiri memiliki makna yang mengacu pada arti kata 

sindang dan kasih. Dalam bahasa Sunda, sindang berarti mampir atau singgah; 

kasih (dari kata asih) berarti sayang atau cinta (Sunda: deudeuh, mikaresep).  

Hardjasaputra menjelaskan (2005:7) bahwa pada waktu itu, Sindangkasih 

sudah berupa pemukiman dengan status kacutakan (distrik) di wilayah Kabupaten 

Karawang. Akan tetapi keadaannya masih berupa kampung sangat sederhana. 

Sebagian lahannya, terutama bagian utara, masih berupa hutan. Pada lahan hutan 



 

71 
 

itulah kemudian bupati R.A. Suriawinata membangun ibukota baru Kabupaten 

Karawang.  

Sindangkasih sebagai ibukota kabupaten Karawang diresmikan 

berdasarkan besluit (surat keputusan) Pemerintah Kolonial (Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda) tanggal 20 Juli 1831 nomor 2 (terlampir), dengan nama baru, 

yaitu Purwakarta. Akan tetapi nama Sindangkasih tetap digunakan, yaitu sebagai 

nama distrik di wilayah ibukota kabupaten (sekarang menjadi nama desa). 

Surat keputusan tersebut adalah sumber akurat dan primer serta 

mengandung makna yuridis formal. Oleh karena itu, tanggal 18 Juli 1831 

merupakan fakta sejarah tentang berdirinya kota atau tempat bernama 

Purwakarta. Ketika Purwakarta diresmikan sebagai ibukota kabupaten, besar 

kemungkinan wilayah kota itu masih kecil. Nama Purwakarta berasal dari suku 

kata "purwa" yang artinya permulaan dan "karta" yang berarti ramai atau hidup. 

Kabupaten Karawang dengan ibukota Purwakarta berjalan sampai dengan 

tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri 

Pasundan Nomor 12, Kabupaten Karawang dipecah menjadi dua, yakni 

Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibukota di 

Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan 

Undang-undang nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten 

dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten 

Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, 

Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta. 
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Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali Negeri 

Pasundan diubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan 

Wilayah Kewedanaan Purwakarta ditambah dengan masing-masing dua desa dari 

Kabupaten Karawang dan Cianjur sehingga pada tahun 1968 Kabupaten 

Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, 

Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. Untuk 

selanjutnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan 

kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi kecamatan yang mandiri. 

Maka saat itu Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah: 183 desa, 9 kelurahan, 8 

kamantren dan 11 kecamatan. Berdasarkan perkembangan Kabupaten 

Purwakarta, pada tahun 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor: 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga 

baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah 

Purwakarta yang meliputi Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, 

Kecamatan Campaka, Perwakilan Kecamatan Cibungur yang pusat kedudukan 

Pembantu Bupati Purwakarta berada di Purwakarta. Sedangkan wilayah kerja 

Pembantu Bupati Wilayah Plered meliputi wilayah Kecamatan Plered, 

Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan 

Sukatani yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Plered. 

Wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Wanayasa yang meliputi Kecamatan 

Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan 

Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasari, dan Perwakilan Kecamatan 
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Parakansalam yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah 

Wanayasa berada di Wanayasa yang telah diresmikan pada tangga 31 Januari 

1990 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat. Setelah diberlakukannya UU No. 22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi 

Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Serta 

melalui Peraturan Daerah No. 22 tahun 2001, telah terjadi restrukturisasi 

organisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. 

Berdasarkan penjelasan di atas, Purwakarta yang dimaksud dalam skripsi 

ini ialah Purwakarta yang kedudukannya masih berada di bawah kabupaten 

Karawang dan beribukota di Sindangkasih. Namun, karena Baing Yusuf yang 

pada saat itu (1828-1844) menjabat sebagai Hoofdpanghulu harus menetap di 

ibukota Kabupaten (Sindangkasih) maka wilayah dakwah yang ia lakukan hanya 

berpusat di Sindangkasih. Luas wilayah Sindangkasih pada saat itu belum 

diketahui seberapa besar akan tetapi dapat dipastikan luasnya lebih kecil daripada 

Wanayasa. 

 
 
 
 
4.2   Profil Syekh Baing Yusuf 

Menurut cerita, R.H.M. Joesoef atau yang kemudian lebih dikenal dengan 

sebutan Baing Yusuf dilahirkan di Bogor pada tahun 1709 M. Ia adalah salah 

seorang putra R.A. Jayanegara keturunan Bupati Cianjur, R.A. Wiratanudatar I 

yang dikenal dengan julukan “Dalem Cikundul” dan merupakan keturunan 

langsung dari Keraton Pajajaran (Sanusi, T.T:3). Sanusi menjelaskan bahwa 
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Baing Yusuf sebenarnya merupakan keturunan Munding Sari alias Banjar Sari 

alias Sri Pamekas. Untuk lebih jelas, berikut adalah bagan silsilah keturunan 

Baing Yusuf: 

Bagan 4.1 

Silsilah Keturunan R.H.M Joesoef atau Syech Baing Yusuf 

 

 

  

Munding Wangi Alias Prabu Cakrabuana 

Prabu Ciung Wanara 

Guru Minda Kahiangan 

Susuk Tunggal Prabu Lingga Wesi 

Cakrawati 

Angga Larang 

Sunan Parung Gangsa 

Sunan Wanapri 

Sunan Ciburang 

Prabu Siliwangi II 

Munding Sari II 

Munding Sari Leutik 

Prabu Pucuk Umum 

Munding Sari Alias Banjar Sari Alias Sri Pamekas 

Prabu Siliwangi 
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Sumber: Sanusi. (T,T). Sejarah Singkat dan Bagan Keturunan R.H.M. Yusuf.  

Purwakarta:   Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

 

Dalem Sabiruddin 

R. Andaka 
Wirasajagad 

Sunan Girilaya Dalem Aria Wangsa Goparana 

Dalem Aria Wiratanudatar I (Ci Kundul) 

Rd. Yudha Nagara Indrakusumah 

R.Wira 

R. Aria Wira Manggala 
(Tarikolot) 

R. Aria Astra Manggala (Cicondet) 

R.H. Suria 
Kencana 

Dalem Muhiddin 

Ny. R. 
Endang 
Sukaesih 

Rd. Aria Djajanegara 

Ny. R. 
Kemala 

Rd. Demang 
Jayadireja 

Ny. Rd. 
Ne’ong 

Rd. Uhid R.H. Muh. 
Husin 

Rd. Abdurahman Ny. R. 
Aisyah 

Ny. R. 
Salamah 

Rd. Saleh 

R.H. Said R.H. Musa 
 

Ny. R. Ucan Rd.H.M. 
Joesoef 

(Baing Yusuf) 
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Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa Baing Yusuf merupakan putra 

dari Rd. Aria Djajanegara dimana Rd. Aria Djajanegara itu merupakan keturunan 

Dalem Muhiddin yang bila ditarik ke atas masih keturunan dari Prabu Siliwangi, 

sebagaimana yang telah diungkap oleh Sanusi dalam bukunya Sejarah Singkat 

dan Bagan Keturunan R.H.M. Yusuf (T.T: 9). Sanusi mengambil sumber silsilah 

tersebut dari museum Banjar dan museum Banten.  

 Penulis sendiri meragukan kebenaran silsilah tersebut. Entah apakah 

silsilah itu memang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ataukah hanya 

sebuah legitimasi untuk mempermudah penyebaran agama Islam serta 

memperkuat kedudukan Baing Yusuf sebagai Hoofdpanghulu Karawang. Silsilah 

itu pun belum jelas apakah dibuat oleh Baing Yusuf sendiri ketika ia akan 

dicalonkan sebagai Hoofdpanghulu Karawang atau dibuat oleh para pengikutnya 

yang dimaksudkan agar kebesaran nama Baing Yusuf akan tetap diingat. 

Legitimasi seseorang yang mengakui bahwa dirinya adalah keturunan orang-orang 

“besar” dan mempunyai pengaruh kuat untuk mempermudah atau 

mempertahankan kekuasaannya memang sudah menjadi rahasia umum. Hal itu 

sama halnya dengan yang dilakukan oleh raja-raja Jawa yang menghubungkan 

garis keturunan mereka dengan Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat 

kedudukannya sebagai raja.  

Seperti kita ketahui, Prabu Siliwangi dikenal sebagai cikal bakal raja-raja 

Islam di Jawa Barat. Oleh karenanya, Prabu Siliwangi tentu mempunyai 

kedudukan yang sangat tinggi sehingga ia selalu digunakan sebagai pangkal 
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silsilah untuk meligitimasi kedudukan seseorang. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Sartono Lubis dalam bukunya yang berjudul Tradisi & Transformasi Sejarah 

Sunda, yang ia kutip dari makalah Saleh Danasasmita yang berjudul Siliwangi 

Sebagai Pangkal Silsilah Kebangsawanan (Tradisi Naskah Abad Ke-18 Dan 19) 

bahwa ‘penulisan silsilah yang menonjolkan penguasa sebagai tokoh sentral 

bertujuan untuk menjamin bahwa dirinya memiliki “darah kusumah” Prabu 

Siliwangi. Dengan kata lain, penulisan silsilah itu didasarkan atas naluri untuk 

memiliki identitas sebagai modal keberartian.’ Selain karena alasan-alasan di atas, 

tujuan pencantuman nama Prabu Siliwangi dalam silsilah keluarga juga ditujukan 

untuk meligitimasi kekuasaan yang akan atau telah mereka pegang yang juga 

berfungsi sebagai penjamin sosial-psikologis. Nama Prabu Siliwangi sendiri 

diriwayatkan dalam naskah yang berupa babad atau carita, seperti Babad 

Pajajaran, Carita Waruga Guru, Kitab Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh, 

Carita Ratu Pakuan, Babad Sumedang dan Pustaka Pakungwati Cirebon. 

Keseluruhan silsilah di dalamnya berpangkal pada nama Prabu Siliwangi. 

Terkait dengan penjelasan di atas, Lubis (2000:25-26), mengemukakan 

beberapa peraturan berkaitan dengan pengangkatan seorang bupati. Pertama, 

ketentuan untuk usulan pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemindahan, seperti 

yang dimuat dalam staatsblad 1833 no. 54. Dalam ketentuan tersebut dikatakan 

bahwa suatu usulan haruslah dilampiri hal-hal berikut.  

1. Riwayat pekerjaan (dienststaat) para calon dalam bahasa Jawa atau Melayu 

yang diisi oleh orang-orang yang berkepentingan dan diketahui oleh pejabat 
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yang mengusulkan (residen). Riwayat pekerjaan itu juga harus disertai 

terjemahan dalam bahasa Belanda. 

Berdasarkan Besluit van de Gouverneur Generaal [4 September 1853], Lett. 

T. Geheim, suatu usulan selain harus melampirkan riwayat pekerjaan, juga 

daftar silsilah (geslachtslijst). 

2. Daftar (geslachtslijst) terdiri dari kolom-kolom tentang: 

a) Gelar, pangkat, nama, dan jabatan calon; 

b) Keturunan raja atau pembesar yang mempunyai kekuasaan di daerah 

setempat atau di tempat lain, atau berasal dari keturunan terpandang 

dalam masyarakat (dalam hubungan: garis lurus, garis samping, garis 

ayah atau ibu, dan derajat ke berapa);  

c) Hubungan keluarga dengan raja-raja atau pembesar-pembesar yang 

berkuasa dan bupati-bupati yang memerintah, baik yang berada dalam 

keresidenan yang sama atau keresidenan lainnya (berhubungan karena 

kelahiran, perkawinan, atau kedua-duanya dan derajat ke berapa); 

d) Hubungan keluarga dengan leluhur bupati-bupati dan keresidenan yang 

sama atau keresidenan lainnya (dalam derajat ke berapa, serta karena 

kelahiran, perkawinan, atau kedua-duanya); 

e) Bila calon tidak berasal dari leluhur yang terkemuka (bangsawan) dan 

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga terkemuka, calon 

tersebut diusulkan karena jasa-jasa yang luar biasa; 

f) Jumlah anak laki-laki kandung dan bukan kandung, nama, umur, dan 

jabatan (bagi anak laki-laki yang sudah dewasa); 
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g) Penampilan lahiriah, watak, dan kecakapan dari anak laki-laki yang 

sudah dewasa; 

h) Catatan atau keterangan lain yang diperlukan. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

pemerintah Hindia Belanda memiliki andil yang sangat besar dalam membiasakan 

para calon pejabat untuk menjadi orang yang patronase. Hal tersebut dikarenakan 

Pemerintah Hindia Belanda menganggap penting peranan elit politik pribumi 

dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pemerintah Kolonial tidak 

menganggap penting apakah seorang bupati mewariskan jabatannya atau tidak. 

Titik tolak perhatian mereka dalam menentukan seorang bupati adalah pejabat 

yang duduk dalam posisi tertinggi di jajaran birokrasi pribumi harus seorang elit 

politik yang sanggup menjadi perantara (middleman) antara pemerintah dan rakyat 

dengan menggunakan otoritas tradisonal yang dimilikinya. Otoritas itu hanya 

dimiliki oleh keturunan raja-raja atau pembesar yang diakui oleh rakyat. Silsilah 

itu, secara tidak langsung, merupakan salah satu penjamin kuat posisi otoritas 

tradisional yang dimiliki calon apabila dalam daftar silsilah itu terdapat tokoh-

tokoh besar yang sangat dihormati rakyat atau diakui kebesarannya, lebih-lebih 

apabila tokoh besar itu berada dalam garis lurus.  

Peraturan di atas agaknya memaksa para calon pejabat untuk membuat 

daftar silsilah yang legitimated. Satu-satunya cara ialah dengan menempatkan 

tokoh besar yang diakui dan dihormati oleh rakyatnya sebagai cikal-bakal silsilah 

atau salah satu mata rantai, baik yang berada dalam garis lurus maupun dalam 

garis perkawinan. Mereka berusaha keras untuk mencari hubungan yang sedekat 
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mungkin dengan tokoh besar tersebut sesuai dengan surat keputusan yang 

dikeluarkan pemerintah. Pemerintah Kolonial Belanda sendiri memerlukan orang-

orang yang memiliki otoritas tradisional untuk mempermudah pelaksanaan 

perannya sebagai middleman (perantara) yang duduk dalam kursi birokrasi. Lubis 

menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Tradisi & Transformasi Sejarah 

Sunda (2000:28), bahwa; 

Tokoh Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran telah dikenal baik 
oleh masyarakat Sunda sejak abad ke-16 melalui cerita pantun. Ia 
juga sangat dikenal oleh orang-orang Belanda sejak abad ke-17. 
Karena itu, suatu kewajaran apabila silsilah yang dibuat oleh para 
elit politik di Priangan khususnya, dan Tatar Sunda pada 
umumnya, menempatkan Prabu Siliwangi sebagai cikal-bakal atau 
salah satu leluhur yang harus dicantumkan. Selain itu, keberadaan 
babad, carita, wawacan, dan sejarah yang dihasilkan oleh setiap 
kabupaten di Priangan, tidak dapat dilepaskan dari usaha para 
bupati untuk meyakinkan kebenaran silsilah mereka.  
 
Sejak kecil Baing Yusuf di didik untuk belajar agama Islam. Setelah 

dewasa, ia berkelana ke Madagaskar bersama-sama pelaut Nusantara, kemudian 

meneruskan perjalanan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. 

Menurut Sanusi (T.T:3), selama bermukim di Tanah Suci, Baing Yusuf memiliki 

sejumlah murid, seorang diantaranya yang terkenal adalah Syech Nawawi al 

Bantani. Tentu hal tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan seorang 

Baing Yusuf yang telah melahirkan seorang murid yang pada akhirnya memiliki 

nama besar dalam dunia Islam. Bisa saja hal tersebut juga merupakan legitimasi 

mengingat sumber yang membahas keterikatan Baing Yusuf dengan Syech 

Nawawi al Bantani belum ditemukan, atau bahkan mungkin memang tidak ada. 

Namun, dalam Mutiara-Mutiara Keimanan, al-Bantany (2006:8)              

mengatakan bahwa Syekh Nawawi al-Bantani pernah nyantren (belajar atau 
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menjadi santri di pesantren yang didirikan oleh Baing Yusuf) di Purwakarta 

kepada Kyai Yusuf, seorang kyai terkenal yang menarik santri-santri dari daerah-

daerah jauh di seluruh Jawa, terutama dari daerah Jawa Barat waktu itu. 

Munculnya nama Syech Nawawi al Bantani dalam sejarah kehidupan 

Baing Yusuf hanya didapat dari cerita. Alkisah ketika itu, Syech Nawawi al 

Bantani menjadi seorang penghulu di Banten. Namun, meskipun kedudukannya 

sebagai penghulu, al Bantani dianggap belum pantas menjadi tokoh agama karena 

ilmunya yang masih kurang. Maka bergurulah ia ke Baing Yusuf yang pada saat 

itu sudah tersohor ketinggian ilmunya. Pertemuannya dengan Baing Yusuf pun 

terjadi secara tidak sengaja. Ketika itu, al Bantani sedang berteduh dibawah pohon 

rindang karena sedang hujan lebat. Ketika hujan sudah reda Baing Yusuf 

mengingatkan al Bantani bahwa pohon yang ia gunakan sebagai tempat berteduh 

ialah seekor ular besar, bukan pohon rindang seperti yang dipikirnya. Sejak saat 

itulah al Bantani menjadi murid Baing Yusuf. Setelah itu, ia pergi ke Mekah dan 

menjadi Imam Masjidil Haram. Syech Nawawi al Bantani adalah penulis kitab 

Safinah yang terkenal itu.  

Kapan Baing Yusuf pergi ke Mekah dan berapa lama ia tinggal di sana 

serta kapan ia kembali juga belum diketahui, karena data tentang hal itu belum 

ditemukan, bahkan mungkin tidak ada. Dalam perjalanan menuju Tanah Suci dan 

perjalanan pulang ke daerah asalnya, Baing Yusuf banyak memperoleh ilmu 

pengetahuan tentang agama Islam. Dalam proses penyebaran agama Islam dari 

Banten ke beberapa daerah Jawa Barat lainnya, termasuk ke Cianjur, Baing Yusuf 

turut berperan sebagai penyebar agama Islam di Cianjur (Sumantapura, 1999 : 
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24). Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Singkat dan Bagan Keturunan R.H.M. 

Yusuf, Sanusi (T.T:3) menjelaskan bahwa sepulang dari pengembaraannya, Baing 

Yusuf mengamalkan ilmu agama Islam yang beliau dapatkan ke dalam beberapa 

tulisan, yang diantaranya Fiqih Sunda, Tasawuf Sunda dan Tafsir Sunda 

(terlampir).  

Dalam upaya untuk lebih memperdalam agama, menurut cerita pula, Baing 

Yusuf pernah berguru kepada tokoh agama bernama Syech Campaka Putih, tokoh 

yang diidentikan dengan Pangeran Diponegoro (Sanusi, T.T : 3). Bila cerita itu 

benar, diduga hal itu terjadi sebelum Baing Yusuf menjadi Hoofdpanghulu 

(Penghulu Kepala) Karawang. Namun, sekali lagi, data akurat yang menunjukkan 

kebenaran hal tersebut masih belum ditemukan. 

Ketika Kabupaten Karawang beribukota di Wanayasa dan diperintah oleh 

Bupati R.A.A. Surianata (1821 – 1828) yang kemudian dikenal dengan julukan 

“Dalem Santri”, pada tahun 1828 Baing Yusuf diangkat menjadi Hoofdpanghulu 

(Penghulu Kepala) Karawang. Dapat dipastikan, ia diangkat menjadi 

Hoofdpanghulu atas dasar pengetahuannya tentang agama Islam dan ia juga 

merupakan keturunan ménak Sunda yang besar peranannya dalam 

mengembangkan agama Islam. Selain itu, Baing Yusuf memiliki kedekatan 

khusus dengan pihak kolonial. Hal tersebut dikarenakan sejak kecil ia sudah 

dibiasakan oleh ayahnya yang juga seorang bupati Cianjur untuk selalu bersikap 

baik kepada siapa pun. Selain itu, Baing Yusuf yang kharismatik memudahkan ia 

untuk dikenal di kalangan Pemerintah Kolonial.  
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Menurut Hardjasaputra (2005:48), Baing Yusuf adalah orang pertama 

yang menjadi Hoofdpanghulu di Kabupaten Karawang, karena dalam Almanak 

van Nederlansch Indie - sumber akurat (primer) yang selalu memuat informasi 

tentang nama-nama pejabat daerah (Plaatselijk Besturen) – tahun-tahun 

sebelumnya (tahun 1827 ke bawah) tidak menyebutkan adanya jabatan 

Hoofdpanghulu di Kabupaten Karawang.  

Para pejabat kolonial pada dasarnya bersikap baik terhadap tokoh agama 

Islam, karena mereka khawatir akan timbulnya gerakan Islam menentang 

Pemerintah Kolonial. Hal tersebut terjadi setelah adanya pergeseran kekuasaan 

dari tangan penguasa tradisional ke tangan orang-orang Belanda sehingga 

berlangsung berbagai perubahan di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan itu 

menyangkut sistem dan struktur pemerintahan, pola kepemimpinan, sistem 

ekonomi, sosial, budaya dan khususnya sistem peradilan dan perundang-undangan 

yang berlaku. Berbagai perubahan tersebut sepenuhnya didasari oleh keinginan 

yang kuat dari pihak Belanda untuk tetap berkuasa atas Nusantara umumnya, 

Tanah Jawa khususnya. Ambisi itu mengharuskan mereka berupaya keras 

menemukan cara yang tepat dan sesuai dengan tujuannya. Salah satunya ialah 

dengan mendekati para ulama yang secara intens memiliki kedekatan dengan 

masyarakat pribumi. Ketika kekecewaan dan kejengkelan rakyat memuncak, para 

ulama, kiai, haji dan guru-guru agama Islam yang memiliki kharisma besar 

semakin menjadi tumpuan harapan rakyat.  

Kekhawatiran pemerintah Belanda terhadap kekuatan Islam sebenarnya 

telah disadari sejak mengawali kekuasaannya di Tanah Jawa. Pihak Belanda 
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menemukan kenyataan bahwa Islam merupakan simbol perlawanan rakyat untuk 

menentang Belanda. Maka tidak heran jika kemudian Islam dipandang sebagai 

ancaman yang paling besar dan membahayakan. Oleh karenanya, penganut Islam 

harus segera dikendalikan dan ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat. 

Ibnu Qoyim (1997:116) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kekuasaan 

yang terkendali, penguasa kolonial menggunakan ahli-ahli keislaman, 

kebudayaan, hukum dan lainnya, guna merumuskan kebijaksanaan dalam 

jajahannya. Di antara kebijaksanaan itu menyangkut bidang pemerintahan, seperti 

mengurangi kekuasaan bupati. Misalnya, sosok bupati yang (sebelumnya) 

menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala agama Islam di wilayah 

kabupatennya – mengikuti gelar atasannya, yaitu raja Jawa yang bergelar sebagai 

raja pandita – di bawah pemerintahan Belanda (wilayah gubernemen), mereka 

secara berangsur-angsur tidak lagi sebagai kepala agama Islam, tetapi difungsikan 

sebagai kepala polisi. Para bupati mendapat perintah dari atasannya, yaitu residen 

Belanda juga gubernur jenderal untuk mengawasi kegiatan para ulama, pemuka 

agama Islam, baik itu kiai penghulu, kiai pesantren, maupun para haji dan guru-

guru ngaji di wilayahnya.  

Sangat disayangkan, besluit (surat keputusan) pengangkatan Baing Yusuf 

sebagai Hoofdpanghulu, sulit ditemukan. Namun, menurut Hardjasaputra 

(2005:48), Staatsblad van Nederlandsch Indie 1816 – 1875 memuat informasi, 

bahwa pada tahun 1828 pejabat-pejabat daerah di wilayah Keresidenan Batavia, 

termasuk Karawang, diangkat berdasarkan besluit nomor 29 tanggal 16 Agustus 

1828. Apabila informasi itu dihubungkan dengan data pada Almanak van 
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Nederlansch Indie 1828 halaman 59, boleh jadi Baing Yusuf termasuk salah 

seorang di antara pejabat-pejabat daerah di wilayah Keresidenan Batavia yang 

diangkat tahun 1828. Apabila dugaan itu benar, berarti pengangkatan Baing Yusuf 

menjadi Hoofdpanghulu Karawang, dinyatakan dalam besluit tersebut. Dengan 

kata lain, Baing Yusuf menduduki jabatan Hoofdpanghulu mulai tanggal 16 

Agustus 1828. Hal itu berarti selama lebih-kurang dua tahun, Baing Yusuf 

berkedudukan di Wanayasa.  

Sejalan dengan perpindahan ibukota Kabupaten Karawang dari Wanayasa 

ke Sindangkasih (Purwakarta), Baing Yusuf pun turut pindah, karena 

Hoofdpanghulu harus berkedudukan di ibukota kabupaten (Encyclopaedie van 

Nederlandsch-Indie III, 1919:287). Setelah berkedudukan di Purwakarta itulah, 

Baing Yusuf menujukkan peranannya, baik dalam kedudukan sebagai 

Hoofdpanghulu maupun sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat.  

Sebagai Hoofdpanghulu, Baing Yusuf tentu berperanan penting dalam 

proses pendirian Masjid Agung Purwakarta, karena pengelolaan masjid agung dan 

urusan keagamaan di pusat pemerintahan kabupaten menjadi tanggung jawab 

Hoofdpanghulu. Dalam pendirian kota tradisional untuk pusat pemerintahan, 

seperti ibukota kabupaten, masjid agung merupakan komponen kota yang 

dibangun dalam waktu hampir bersamaan dengan komponen lain, yaitu pendopo 

dan alun-alun. Proses pendirian kota Purwakarta berlangsung sekitar tahun 1830. 

Berarti Masjid Agung Purwakarta pun didirikan pada waktu itu, bukan tahun 1826 

seperti dinyatakan dalam beberapa sumber. Tahun 1826 kota Purwakarta belum 
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berdiri, karena waktu itu Kabupaten Karawang masih beribukota di Wanayasa, 

diperintah oleh Bupati R.A.A. Surianata (1821 – 1828), Bupati Karawang ke-9.  

Baing Yusuf menjadi Hoofdpanghulu selama lebih-kurang 16 tahun (1828 

– 1844). Tahun 1845, kedudukan Baing Yusuf sebagai Hoofdpanghulu digantikan 

oleh R. Moh. Husein (Almanak van Nederlansch Indie, 1845). Belum diketahui, 

mengapa Baing Yusuf melepaskan jabatan Hoofdpanghulu. Mungkin ia 

dipensiunkan atau meminta pensiun karena usia tua. Pada saat Baing Yusuf 

meletakkan jabatannya, ia sudah mencapai usia lanjut yaitu sekitar 135 tahun.  

Terdapat dua versi mengenai tahun kematian Baing Yusuf. Sanusi dalam 

bukunya yang berjudul Sejarah Singkat dan Bagan Keturunan R.H.M. Joesoef 

mengatakan bahwa Baing Yusuf meninggal pada tahun 1854, sedangkan 

Sumantapura dalam bukunya yang bejudul Sejarah Purwakarta: dari Karawang 

ke Purwakarta lewat Wanayasa menyatakan bahwa baru pada tahun 1856 Baing 

Yusuf menjemput ajalnya. Tahun mana yang benar sampai saat ini belum 

diketahui dan, tentu, memerlukan penelitian yang lebih lanjut secara cermat. 

Makamnya terdapat di belakang Masjid Agung Purwakarta. Makam Baing Yusuf 

digabungkan dengan makam para bupati Karawang di Purwakarta dan 

keluarganya, seperti R. Rasmitungrat, R. Aju Haditungrat, R.A.A. Sastrawinata, 

dan lain-lain. 
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Foto 4.1 

Makam Baing Yusuf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Foto 4.2 

Makam Baing Yusuf dan Keluarganya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
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Bagan 4.2 
Tata Letak Makam Para Bupati Karawang Di Purwakarta  

 Bersama Keluarganya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
   Purwakarta 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

R. Aju Kantjananingrat  (1947) 

Putra R. Sastradinata/ R. Aju 
Ratnagoemilang (   ) 

R.Aju Gilang Komala 
(Roedjimah) (1889) 

R.A.A. Sastrawinata 
(Sulaeman) (      ) 

R. Natanegara (1880) 

R. Chodidjah (1898) 

R. Aju Aisjah (1876) 

R. Raksa (1860) 

R.T.A. Sastraasihningrat I  
(Dalem Sepuh) 

Bupati Karawang Tahun 1854-1863 (     ) 

R. Rasminingrat (1809) 
 

R. Aju Kenran (1897) 

R. Aju Mariatul Qubtiah (      ) 

R. Aju Moeningroem (1869) 

R. Aju Hadji Siti Hadidjah 
(1933) 

R. Aju Komalaningrat (1926) 

R.T. Sastranegara (1856) 

R.H.M. Joesoef (Baing Yusuf) 
(1856) 

R. Erah (1857) 

R.T.A. Sastraadhiningrat II (Adhikoesoemah) 
(Dalem Bintang) Bupati Karawang  

Tahun 1863-1886  (      ) 

R. Aju Hadiningrat (1933) 

R.A.A. Sastraadhiningrat III (Harun) 
(Kandj. Dipati) Bupati Karawang Tahun 1866-1911 

(1935) 

R.A.A. Gandanegara (Achjar) 
(Kandj. Dipati) Bupati Karawang Tahun 1911-1925 

(1940) 
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4.3. Sejarah Dakwah Baing Yusuf Hingga Akhirnya Ia Menyebarkan Agama 

Islam Di Purwakarta. 

R.H.M. Joesoef atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Baing 

Yusuf merupakan penyebar agama Islam di wilayah kabupaten Purwakarta. Ia 

dilahirkan di Bogor pada tahun 1709 dan merupakan keturunan langsung keraton 

Padjadjaran. Sanusi (T.T: 7) menjelaskan bahwa waktu kecil Baing Yusuf sudah 

menunjukkan banyak kelebihan. Pada usia tujuh tahun ia sudah bisa memahami 

bahasa Arab, usia 12 tahun hafal Al-Quran, usia 13 tahun ia pergi ke jazirah Arab, 

yaitu kota Mekah untuk belajar Islam secara menyeluruh dan menetap di Mekah 

selama 11 tahun.  

Baing Yusuf juga pernah pergi ke Madagaskar bersama-sama pelaut 

Nusantara. Sepulang dari pengembaraannnya ia mengamalkan ilmu agama Islam 

yang di dapatnya ke dalam tulisan berupa buku, diantaranya Fikih Sunda, Tasawuf 

Sunda dan Tafsir Sunda.  

Dari keterangan di atas dapat terlihat besarnya ketertarikan Baing Yusuf 

dalam mendalami agama Islam. Bertahun-tahun menetap di negeri orang 

memberikan pemahaman pada kita bahwa ia tidak main-main dalam mempelajari 

Islam. Apalagi ketika ia mengamalkan apa yang dipelajarinya dan dituangkan 

dalam bentuk tulisan. Hal tersebut mungkin dapat dipahami karena ia merupakan 

keturunan Menak yang juga menaruh perhatian besar pada agama Islam.  

Walaupun dilahirkan di Bogor, tetapi Baing Yusuf pernah besar di Cianjur 

dan sekembalinya dari Mekah ia pun kembali ke Cianjur. Sumantapura (1999:24) 

dalam bukunya menjelaskan bahwa Baing Yusuf turut berperan dalam 
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menyebarkan agama Islam ke beberapa daerah Jawa Barat, diantaranya Banten 

dan Cianjur. Namun, kapan Baing Yusuf pindah dari Cianjur ke Karawang, belum 

diketahui. Penulis belum menemukan alasan mengapa Baing Yusuf pindah dari 

Cianjur ke Karawang sehingga apakah kepindahannya tersebut dikarenakan 

kehendak sendiri untuk mengembangkan agama Islam di Karawang atau 

bersangkutan dengan mutasi atau bahkan karena ada hal-hal yang berkaitan 

dengan politik kolonial. Jika kepindahannya dikarenakan mutasi, pertanyaannya 

ialah apakah di Cianjur Baing Yusuf memang sudah menjabat sebagai 

Hoofdpanghulu Cianjur?. Karena jika ia pindah ke Karawang sebelum diangkat 

sebagai Hoofdpanghulu maka berarti tidak berkaitan dengan mutasi tetapi lebih 

karena tugas kedinasannya. Lalu jika Baing Yusuf tidak diangkat menjadi 

Hoofdpanghulu Karawang, apakah Baing Yusuf akan menyebarkan agama Islam 

di Purwakarta?. Hingga saat ini belum ditemukan data yang mampu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tetapi satu hal yang pasti mengenai 

pengangkatannya sebagai Hoofdpanghulu ialah jelas karena kapabilitasnya 

sebagai seorang yang memang mampu menangani hal-hal yang berkaitan dengan 

agama Islam apalagi ia pernah menetap selama bertahun-tahun di Mekah dan 

Madagaskar, ditambah dengan silsilah keluarganya yang memang merupakan 

keturunan Bupati Cianjur.  

Bila dilihat dari komitmen Baing Yusuf dalam mengembangkan agama 

Islam, khususnya di Jawa Barat, kepindahan Baing Yusuf dari Cianjur ke 

Karawang tentu dalam rangka pengembangan agama Islam di daerah tersebut. 

Baing Yusuf memang memiliki komitmen yang sangat luar biasa terhadap 
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perkembangan Islam. Akan tetapi kepindahan Baing Yusuf dari Cianjur ke 

Karawang lebih dikarenakan keterikatan kedinasannya. Hal tersebut dikarenakan 

hingga saat ini belum ditemukan sumber yang menjelaskan secara rinci mengenai 

alasan ketertarikan Baing Yusuf pindah dari Cianjur ke Karawang hingga 

akhirnya ia menyebarkan agama Islam di Karawang. Seperti sudah dijelaskan di 

awal, pada tahun 1828 Baing Yusuf diangkat menjadi Hoofdpanghulu Karawang. 

Dapat dipastikan, ia diangkat menjadi Hoofdpanghulu atas dasar pengetahuannya 

tentang agama Islam dan ia adalah keturunan ménak Sunda yang besar 

peranannya dalam mengembangkan agama Islam.  

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, para pejabat kolonial pada dasarnya 

bersikap baik terhadap tokoh agama Islam, karena mereka khawatir timbulnya 

gerakan Islam menentang Pemerintah Kolonial. Hubungan antara ulama dan 

masyarakat dapat memberikan ancaman besar terhadap kebijakan-kebijakan yang 

mereka keluarkan apabila kedua komponen masyarakat tersebut tidak di organisir 

dengan baik. 

Ibnu Qoyim Ismail (1997:59) dalam bukunya yang berjudul Kiai Penghulu 

Jawa Peranannya Di Masa Kolonial menjelaskan gambaran hubungan antara 

ulama dan umat Islam.  

Dalam sudut perspektif sosiologis, umat Islam digambarkan 
sebagai suatu bangunan struktural sosial yang salah satu unsur 
komponen sosialnya disebut ulama. Karena itu, ulama dalam 
lingkungan masyarakat Islam tidak dapat dipisahkan dengan 
kaum muslimin. Pandangan itu dapat dipahami karena antara 
ulama dan kaum muslimin ibarat dua sisi mata uang yang 
permukaannya berbeda tetapi menyatu bentuk dan tubuhnya, 
keduanya memiliki hubungan yang dalam.  
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Hubungan yang dalam antara umat Islam dan ulama tempak jelas dalam 

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam. Peran sosial kemasyarakatan 

ulama di tengah kehidupan masyarakat – baik yang menyangkut aspek ekonomi, 

sosial, politik, kebudayaan, maupun yang lebih spesifik lagi, yaitu keagamaan – 

paling tidak telah menjadi sosok figur terpandang dalam kehidupan sosial. Dengan 

kata lain, ulama itu didudukan sebagai tokoh masyarakat atau informal leader di 

lingkungan sosialnya. 

Ulama dan masyarakat, biasanya memliki kedekatan emosional – paling 

tidak karena mereka sama-sama dari kelompok pribumi. Ditambah dengan 

komunikasi yang tanpa adanya tata cara feodal semakin mendekatkan hubungan 

sosial mereka. Disamping itu, kelebihan yang disandang seseorang sebagai 

seorang ulama ikut mendorongnya mendapatkan otoritas kharismatik sebagai elite 

religius, yang selanjutnya menjadi kekuatan yang tidak kelihatan tetapi dapat 

dirasakan melalui pengaruhnya yang besar di kalangan rakyat dan membawanya 

sebagai tokoh kunci masyarakat. Dalam klimaks kekecewaan masyarakat terhadap 

kebijakan-kebijakan kolonial, para ulama lah satu-satunya tumpuan harapan 

mereka. Oleh karenanya, penguasa kolonial harus bersungguh-sungguh 

memperhatikan kehadiran dan keberadaan ulama dan pengikutnya, terutama bagi 

para ulama yang pergi ziarah haji ke Mekah dan bermukim selama bertahun-tahun 

guna memperdalam ilmu agama karena kebanyakan dari mereka sekembalinya 

dari ziarah tersebut akan mendirikan pusat-pusat pendidikan atau pondok 

pesantren.  
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Pengangkatan seorang penghulu juga merupakan salah satu taktik proses 

deislamisasi tersebut karena dengan diangkatnya seseorang menjadi penghulu 

maka wewenangnya pun akan dibatasi sesuai dengan surat keputusan Belanda. 

Hal tersebut dapat dilihat dari peran penghulu dalam lembaga pemerintah Belanda 

bila dibandingkan dengan masa-masa tradisional Jawa. Pada masa tradisional 

Jawa, para kiai penghulu mengemban tugas sebagai pelaksana pemerintah di 

bidang kehakiman bersama-sama dengan jaksa. Namun, pada masa Pemerintah 

Belanda, peran penghulu kian berkurang.  

Menurut Hardjasaputra (2005:48), Baing Yusuf adalah orang pertama 

yang menjadi Hoofdpanghulu di Kabupaten Karawang, karena dalam Almanak 

van Nederlansch Indie - sumber akurat (primer) yang selalu memuat informasi 

tentang nama-nama pejabat daerah (Plaatselijk Besturen) – tahun-tahun 

sebelumnya (tahun 1827 ke bawah) tidak menyebutkan adanya jabatan 

Hoofdpanghulu di Kabupaten Karawang.  

Sangat disayangkan, besluit (surat keputusan) pengangkatan Baing Yusuf 

sebagai Hoofdpanghulu, sulit ditemukan. Namun, menurut Hardjasaputra 

(2005:48), Staatsblad van Nederlandsch Indie 1816 – 1875 memuat informasi, 

bahwa pada tahun 1828 pejabat-pejabat daerah di wilayah Keresidenan Batavia, 

termasuk Karawang, diangkat berdasarkan besluit nomor 29 tanggal 16 Agustus 

1828. Apabila informasi itu dihubungkan dengan data pada Almanak van 

Nederlansch Indie 1828 halaman 59, boleh jadi Baing Yusuf termasuk salah 

seorang di antara pejabat-pejabat daerah di wilayah Keresidenan Batavia yang 

diangkat tahun 1828. Apabila dugaan itu benar, berarti pengangkatan Baing Yusuf 
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menjadi Hoofdpanghulu Karawang, dinyatakan dalam besluit tersebut. Dengan 

kata lain, Baing Yusuf menduduki jabatan Hoofdpanghulu mulai tanggal 16 

Agustus 1828. Hal itu berarti selama lebih-kurang dua tahun, Baing Yusuf 

berkedudukan di Wanayasa.  

Jabatan Hoofdpanghulu yang disandang Baing Yusuf memudahkannya 

untuk menyempurnakan agama Islam yang telah dianut oleh masyarakat 

Purwakarta karena dengan adanya jabatan tersebut maka ia berhak untuk 

mengurus dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan, 

meski di awasi dengan ketat oleh para penguasa kolonial.  

 
 
 
4.4   Cara Syekh Baing Menyebarkan Agama Islam Di Purwakarta 

 Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, Baing Yusuf 

menyebarkan agama Islam di Purwakarta terkait dengan jabatan yang ia emban, 

yaitu sebagai Hoofdpanghulu Karawang (1828-1844). Sebagai Hoofdpanghulu, 

Baing Yusuf menangani urusan yang bertalian dengan keagamaan, seperti 

perkawinan, perceraian, rujuk, zakat, dan lain-lain, khususnya di wilayah ibukota 

kabupaten. Dalam urusan keagamaan, ia menjadi Ketua Dewan Agama 

(Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, III, 1919 : 288). Peran penting Baing 

Yusuf lainnya adalah sebagai guru agama di pesantren yang didirikannya. 

Pesantren itu dibangun di belakang masjid agung (Sanusi, T.T : 4). Namun, 

keberadaan pesantren tersebut juga masih menuai kontroversi. Pada dasarnya 

sebidang bangunan yang terletak di belakang masijd Agung hanyalah sebuah 

bangunan yang setiap sorenya digunakan untuk mengaji, lebih tepatnya 
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dinamakan madrasah bukan pesantren karena tidak ditemukannya bukti bahwa 

Baing Yusuf pernah mendirikan sebuah pesantren. 

Pihak Pemerintah Kolonial memang takut menghadapi ancaman besar 

Islam yang dipelopori oleh para ulama, namun tidak berani untuk secara langsung 

memerangi mereka. Oleh karena itu, pemerintah lebih tertarik untuk melakukan 

politik memecahbelah kekuatan mereka, salah satunya ialah dengan memecah kiai 

menjadi dua. Menurut Ibnu Qoyim (1997:63) dari segi fungsinya, sosok ulama 

dalam masyarakat Jawa terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok ulama bebas 

atau ulama yang kedudukan peran sosialnya berada di jalur ad-dakwah wat-

tarbiyah. Ulama kelompok itu biasanya disebut juga sebagai kiai pesantren, 

dengan tugas utamanya sebagai guru dan pengajar sekaligus (mubaligh) agama. 

Kalangan ulama pesantren termasuk kelompok masyarakat yang ditakuti pihak 

pemerintah Belanda. Sebab, pada umumnya, kalangan ulama pesantren memiliki 

tingkat agresivitas dan fanatisme Islami yang sangat tinggi. Sehingga sangat 

mudah menumbuhkan kebencian dan rasa permusuhan yang mendalam terhadap 

orang-orang Belanda atau Eropa yang mereka ketahui sebagai orang Kafir.  

Kedua, yaitu kelompok ulama pejabat atau disebut pula penghulu atau 

ulama yang kedudukan peran sosial agamanya berada di jalur at-tasyri’ wal-

qadla, yakni aktivitas sosial keagamaan yang menonjol sebagai pelaksana bidang 

kehakiman yang menyangkut hukum (syariat) Islam.  

Mengenai hierarki atau tingkatan jabatan penghulu Jawa, dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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Tingkat Pusat : Penghulu Ageng 

Tingkat Kabupaten : Penghulu Kepala/ Hoofdpanghulu/ Hooge Priester/    

Penghulu Landraad/ Khalifah  

Wakilnya  : Ajung Penghulu/ Ajung Khalifah 

Tingkat Kawedanan : Penghulu/ Naib & Wakilnya Ajung Penghulu 

Tingkat Kecamatan : Penghulu/ Naib  

Tingkat Desa  : Modin/ Kaum/ Kayim/ Lebe/ Amil 

 

Pada masa kekuasaan tradisional Jawa, para kiai penghulu mengemban 

tugas sebagai pelaksana pemerintah di bidang kehakiman bersama-sama dengan 

jaksa. Bidang kehakiman itu tidak terbatas pada masalah pernikahan, perceraian, 

talak, dan rujuk serta kewarisan, zakat dan wakaf saja, akan tetapi yang 

menyangkut pidana dan perdata pun merupakan bagian dari pekerjaan penghulu 

bersama jaksa. Tempat dan ruang kerjanya terletak di serambi masjid, sehingga di 

masa itu dikenal sebutan pengadilan serambi (masjid). Dari segi kedudukan, kiai 

penghulu menempati posisi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

kedudukan jaksa. Namun, setelah kekuasaan tradisional Jawa berakhir, secara 

berangsur-angsur tugas yang diemban kiai penghulu dibatasi dan dikurangi.  

Salah satu bukti peranan Baing Yusuf dalam menyebarkan agama Islam di 

Purwakarta ialah dengan didirikannya Masjid Agung Purwakarta. Masjid Agung 

Purwakarta merupakan sentral kegiatan keagamaan di Purwakarta karena masjid 

yang mengalami beberapa kali pemugaran itu terbebas dari pengawasan ketat 



 

98 
 

Pemerintah Kolonial. Hal tersebut dijelaskan dalam artikel David Raja yang 

berjudul Masjid Agung Purwakarta, bahwa : 

Pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, Masjid 
Agung Purwakarta adalah satu-satunya bangunan yang tidak 
diganggu atau diduduki oleh pihak penjajah. Hal itu terjadi karena 
penjajah khawatir akan timbulnya gerakan Islam yang kuat dan 
besar menentang penjajah, apabila mereka mengganggu fungsi 
masjid. ( http://davidmarpaung.blogspot.com/2008/02/masjid-
agung-purwakarta-dominasi-warna.html.[ 14 April 2009]) 
 
Masjid yang di dominasi warna putih menjadi penanda masjid yang 

dibangun tahun 1830 oleh Syeh Yusuf atau Baing Yusuf. Masjid Agung 

Purwakarta terletak di Jalan Gandanegara No 1, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan 

Purwakarta. Masjid tersebut dibangun tidak jauh dari Situ Buleud dengan maksud 

menjaga kebutuhan air. Pembangunan masjid tentu dimaksudkan untuk tempat 

beribadat orang Islam penduduk kota Purwakarta dan Distrik Sindangkasih. 

Sangat disayangkan, sumber atau data yang menunjukkan jumlah penduduk 

daerah itu pada tahun 1830-an belum ditemukan.  

Sebelum dibangunnya Masjid Agung Purwakarta diduga di Karawang, 

khususnya Purwakarta, belum terdapat pusat kegiatan agama masyarakat. Oleh 

karena itu, sebelum Masjid Agung Purwakarta berdiri, cara berdakwah Baing 

Yusuf pun dilakukan dengan berkeliling kampung dengan pendekatan personal 

untuk mendapat simpati rakyat dan meyakinkan bahwa dirinya telah diterima 

dengan baik oleh masyarakat. Yaqub (2000:127) mengatakan bahwa pendekatan 

dakwah secara personal lebih efektif dilakukan ketika seorang ulama belum 

mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya. Hal itu karena pendekatan 

personal dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara da’i (pelaku 
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dakwah) dan mad’u (objek dakwah), sehingga hal itu akan memberikan pengaruh 

tersendiri dibanding, misalnya, apabila dakwah dilakukan secara umum dan 

terbuka.  

Raja dalam blognya menyatakan bahwa fungsi masjid saat itu adalah 

sebagai pusat pengajaran agama Islam di wilayah Purwakarta dan sekitarnya. 

Masjid juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, sarana bersosialisasi, hingga 

tempat perkawinan umat. Pusat kegiatan belajar umat di Purwakarta baru 

terselenggara setelah Masjid Agung Purwakarta dibangun. Di masjid kebanggaan 

masyarakat Purwakarta itulah Baing Yusuf memberikan ilmunya kepada 

masyarakat yang mengikuti pengajiannya. Selain itu, Baing Yusuf juga 

mengkader para muridnya agar mampu menjadi guru yang pada akhirnya akan 

membantunya untuk melakukan penyebaran Islam dan dakwah melalui 

pendidikan di Purwakarta. Yaqub (2000:138) menjelaskan bahwa metode 

pendidikan disebut juga metode Al-Quran dalam membina masyarakat, baik 

dalam melenyapkan kepercayaan dan tradisi jahiliyah maupun yang lainnya. 

Selain ditujukan untuk pembinaan masyarakat, metode dakwah melalui 

pendidikan juga bertujuan untuk pemberian contoh dan keteladanan. Metode ini 

sangat efektif karena para murid dapat langsung melihat sendiri bagaimana 

keteladanan da’i atau guru mereka dan pada gilirannya para murid dapat langsung 

mempraktekkan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Dalam pelaksanaannya, dalam kegiatan belajar mengajar dilakukan juga 

metode dialog, tanya-jawab, atau al-hiwar. Dalam metode ini, sang guru bertindak 
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sebagai penanya atau pendialog, sementara murid sebagai orang yang diajak 

dialog. Dengan metode ini, guru dapat membawa murid dari posisi tidak tahu 

menuju ke posisi mengetahui, kemudian ke posisi meyakini. Metode dialog ini 

juga banyak mewarnai sistem pendidikan Nabi saw. Selain itu, dilakukan juga 

metode diskusi. Pada metode ini dilakukan adu argumen antara da’i sebagai 

pelaku dakwah dan mad’u sebagai objek dakwah. Dari sini diharapkan akan lahir 

sebuah pendirian yang meyakinkan, terutama bagi objek dakwah.  

Metode bandungan juga dominan dilakukan pada kegiatan belajar 

mengajar. Bandungan ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan murid untuk 

mengkaji dan menafsirkan sebuah al-kitab. Guru dan murid memegang kitab yang 

sama, lalu guru menerjemahkan al-kitab berbahasa Arab tersebut ke dalam bahasa 

Indonesia atau Sunda. Kemudian murid menuliskannya dalam al-kitab mereka. 

Setelah semuanya selesai, maka guru memberikan keterangan dan penafsiran dari 

al-kitab tersebut kepada murid secara keseluruhan.  

Masjid Agung Purwakarta telah mengalami beberapa kali renovasi. Pada 

tahap awal, kondisi bangunan masjid masih sangat sederhana, yaitu belum berupa 

bangunan permanen. Atap masjid berbentuk atap tumpang, ciri khas masjid 

tradisional. Waktu itu, atap umumnya terbuat dari sapu ijuk dan badan bangunan 

dibuat dari kayu dan bambu.  

Pada tahun 1854 renovasi dilakukan kembali atas dasar kebutuhan 

pemakai dan sejalan dengan kemajuan kehidupan di ibukota kabupaten. Pada 

tahun 1845, penduduk pribumi Distrik Purwakarta berjumlah lebih dari 7000 jiwa. 
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Pada tahun-tahun berikutnya dapat dipastikan jumlah penduduk terus bertambah. 

Penduduk itulah pemakai utama Masjid Agung Purwakarta waktu itu.  

Pada tahun 1926 masjid mengalami renovasi kembali. Masjid dilengkapi 

dengan bak air dan tempat mandi. Pembangunan fasilitas masjid itu dipelopori 

oleh R. Ibrahim Singadilaga, seorang tokoh masyarakat Purwakarta.  

Foto 4.3 

Masjid Agung Purwakarta Pada Tahun 1926 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber: Hardjasaputra, Sobana. (2005). Situ Buleud dan 
sekitarnya&Peranan Syekh Baing Yusuf. Purwakarta: Pemerintah 
Kabupaten Purwakarta  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

 

Setelah Indonesia merdeka, Masjid Agung Purwakarta kembali mengalami 

beberapa kali perubahan atau renovasi. Tahun 1955, di sebelah kiri masjid 

dibangun ruangan untuk Kantor Pengadilan Agama. Pembangunan ruang kantor 

itu diprakarsai dan dipimpin oleh R. Endis, K.H. R. Santang dan K.H. Moh. Aop. 
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Tahun 1967 ruangan masjid diperluas dengan menambah dengan menambah 

bangunan sayap dan tempat wudhu.  

Lebih kurang 12 tahun kemudian (1979), masjid itu direnovasi secara 

besar-besaran, tetapi tetap mempertahankan bentuk asli dan nilai artistiknya. 

Pelaksanaan renovasi dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Purwakarta, diketuai oleh Hj. Mamie Satibi Darwis, istri Letjen Drs. H.R.A. Satibi 

Darwis. Setelah selesai direnovasi, Masjid Agung Purwakarta diresmikan oleh 

Menteri Agama RI, Letjen H.Alamsyah Ratu Perwiranegara tahun 1980. 

Beberapa tahun kemudian, sejumlah warga masyarakat Purwakarta 

menginginkan agar masjid agung dipugar, sejalan dengan perkembangan 

kehidupan agama khususnya dan perkembangan daerah umumnya. Menanggapi 

aspirasi masyarakat itu, Drs. H. Bunyamin Dudih, S.H. selaku Bupati atau Kepala 

Daerah Tingkat II Purwakarta mengambil prakarsa untuk memusyawarahkan 

pemugaran masjid agung. Pemugaran tersebut didasarkan atas beberapa alasan. 

Pertama, bangunan masjid sudah berusia cukup tua. Beberapa bagian bangunan 

mengalami kerusakan berat dan banyak kebocoran pada atap bangunan. Kedua, 

daya tampung masjid untuk jamaah shalat Jumat, shalat Iedul Fitri dan Iedul Adha 

tidak memadai. Ketiga, arah masjid kurang sesuai dengan arah kiblat.  

Masjid lalu dibuat dengan dua buah menara dan kubah yang terletak di 

samping kanan dan kiri, juga disertai kubah besar di tengah. Sebuah jam gadang 

ditempatkan di pojok kiri depan masjid berlantai dua itu. Sedangkan pada bagian 

tengah, mimbar masjid terbagi dua. Pertama, tempat imam memberikan 

khotbahnya. Tempat itu laksana singgasana lengkap dengan kursi yang dibuat dari 
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kayu jati terukir asal Jepara, Jawa Tengah. Sementara, satu bagian lagi, adalah 

tempat imam memimpin shalat.  

Tugas dan wewenang Baing Yusuf tercantum dalam Encyclopaedie van 

Nederlandsch-Indie jilid III tahun 1919 halaman 287-288 yang menyatakan bahwa 

tugas seorang Hoofdpanghulu ialah sebagai berikut. 

1. Dalam hal keluarga, penghulu dapat memutuskan sengketa - dan 

hukum waris di bawah Hukum Islam. 

2. Berhak melakukan penunjukan wali anak di bawah umur. 

3. Menjadi wali hakim bagi pernikahan seorang Muslim yang tidak 

memiliki wali laki-laki. 

4. Menjadi penanggungjawab admitustrasi wakaf. 

Sesuai dengan jabatannya, Baing Yusuf juga berperan sebagai ketua 

penghulu-penghulu kabupaten yang berkedudukan di ibukota distrik. Setelah 

Masjid Agung Purwakarta berdiri, Baing Yusuf selain berperan sebagai ketua 

pengelola masjid, ia pun menjadi orang pertama yang berperan sebagai imam 

besar di masjid tersebut. Hal itu tidaklah mengherankan karena Baing Yusuf 

adalah tokoh agama yang menjadi Hoofdpanghulu. 

Kartodirdjo dalam Tradisi dan Transformasi Sejarah Sunda menjelaskan 

bahwa sebagai imam masjid, penghulu bertugas mengimami tiap-tiap waktu 

shalat, seperti waktu Subuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Penghulu juga 

mengurusi keuangan masjid yang disebut kas masjid dan berbagai kegiatan 

pengajian dan perayaan-perayaan hari-hari besar Islam yang telah mentradisi. 

Adapun dana keuangan masjid diperoleh dari berbagai sumber pemasukkan, 



 

104 
 

antara lain dari sebagian biaya perkawinan, wakaf, zakat, dan sedekah serta infak 

dari kalangan umat Islam dan jamaat masjid. Dana kas masjid biasanya digunakan 

sebagai persediaan pemeliharaan fisik masjid, untuk membantu para musafir 

(orang-orang Islam yang dalam perjalanan) yang kehabisan bekal, dan lainnya. 

Bahkan tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan umum di luar lingkungan 

masjid. 

Dengan demikian, predikat yang melekat pada penghulu ialah juga sebagai 

“penghulu masjid” atau imam masjid. Dalam menjalankan tugasnya sebagai imam 

masjid, penghulu dibantu oleh 40 orang dengan berbagai jabatan dan pangkat. 

Jabatan itu meliputi imam, khatib, muazin, marbot, juru tulis, syuhud (saksi), dan 

juru kunci. Mengenai jumlah 40 orang tersebut pada mulanya memang mengacu 

pada jumlah jamaah shalat Jumat menurut ketentuan fikih Islam yang menganut 

mazhab Syafi’i. Dilihat dari corak keagamaan yang berkembang di Purwakarta, 

maka dapat disimpulkan bahwa Baing Yusuf menganut mazhab Syafi’i.  

Sebagai Hoofdpanghulu, Baing Yusuf menangani urusan yang bertalian 

dengan keagamaan, seperti perkawinan, perceraian, rujuk, zakat dan lain-lain 

khususnya di wilayah kabupaten. Dalam urusan keagamaan, ia menjadi Ketua 

Dewan Agama (Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, III, 1919 : 288). 

Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan, tugas yang harus dikerjakan 

oleh penghulu ialah “pencatat nikah”, disamping memiliki kewenangan sebagai 

pejabat “wali hakim”. Artinya, dalam kasus calon pengantin wanita tidak 

mempunyai wali (orang tua), penghulu dapat membantunya dengan jalan menjadi 

walinya. Disebut sebagai wali hakim karena ia juga bertindak sebagai hakim. 
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Dengan demikian perkawinan bisa dilangsungkan dan sah menurut agama (hukum 

Islam).  

Selain menjadi hakim pengadilan agama, penghulu juga berperan sebagai 

mufti, yaitu penasihat agama Islam. Jabatan itu terkait dengan aspek kenegaraan 

bidang kehakiman, dengan tugas membantu menangani perkara-perkara adat di 

pengadilan negeri (landraad). Mereka juga dibebankan kewajiban untuk 

menyampaikan penerangan tentang hukum-hukum Islam kepada masyarakat.  

Tugas lainnya yang ditangani oleh penghulu ialah menjadi penasihat 

masalah keagamaan bagi bupati dan pembantu bupati. Dalam prakteknya, 

penghulu sering pula dibebani tugas mengawasi bidang pendidikan agama Islam 

yang diselenggarakan dan diasuh oleh para kiai pesantren atau para guru agama 

Islam. 

Disamping menjadi pengawas pendidikan dan pengajaran agama Islam, 

penghulu juga ditugasi memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat. Hal 

tersebut dilakukan ketika masyarakat terserang wabah penyakit pes, kolera dan 

lainnya. Wabah penyakit yang membahayakan kelangsungan kesehatan 

masyarakat tersebut memaksa pemerintah mengerahkan semua potensinya untuk 

usaha penaggulangan secara total. Termasuk mengerahkan para kiai penghulu 

untuk memberikan fatwa agama, bahkan terlibat dalam pemberian suntikan 

terhadap penderita penyakit.  

Dengan berdirinya Masjid Agung Purwakarta maka seluruh urusan 

keagamaan dilaksanakan di tanah wakaf seluas 2.285 m
2
 tersebut.  Selain urusan 

nikah, zakat dan lain-lain, Baing Yusuf juga menjadikan masjid tersebut sebagai 
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pusat belajar agama Islam yang murid-muridnya terdiri dari masyarakat sekitar. 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas,  sebelum Masjid Agung Purwakarta berdiri 

masyarakat Purwakarta sudah beragama Islam tetapi dalam hal ketaatan belum 

begitu kuat dan masih tercampur dengan kebudayaan Hindu sehingga pemahaman 

akan Islam belum begitu menyeluruh. Oleh karena itu, dengan berdirinya Masjid 

Agung Purwakarta ada semacam sekolah agama (pusat belajar agama Islam). 

Dengan pengetahuan agama Islam yang dimilikinya dan pengalamannya di 

Mekah, Baing Yusuf berusaha mengajarkan dan menyempurnakan pengetahuan 

agama Islam yang dimiliki masyarakat Purwakarta. Melalui pengajian tersebut, 

banyak masyarakat yang menggali ilmu dari Baing Yusuf apalagi karena 

pengajian tersebut terbuka untuk umum dan tidak dipungut bayaran (gratis). 

Pengajian semacam itu masih diteruskan sampai sekarang. Pengajian rutin yang 

diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu itu diikuti oleh masyarakat 

dari penjuru kota.  

Selain menjalankan perannya sebagai kepala agama, Baing Yusuf juga 

ikut membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketentraman rakyat. Hal 

tersebut tercermin dari keikutsertaannya dalam memberantas para pemberontak 

Cina Makao di Rancadarah yang kemudian dikenal dengan peristiwa Perang 

Makao. Sumantapura (1999) menjelaskan bahwa pada tahun 1832 terjadi 

kerusuhan dari orang-orang Cina Makao yang mengganggu keamanan penduduk, 

merampok dan membakar rumah-rumah penduduk. 

Orang-orang Cina Makao itu datang dari Makao (Cina Selatan) yang 

masuk ke Indonesia melalui Batavia (Jakarta). Setelah mengacau di Batavia, 
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mereka lari ke Karawang, hingga akhirnya ke Cilangkap. Mereka membuka hutan 

disana, kemungkinan karena tekanan dari Pemerintah. Setelah membuka hutan, 

para Cina Makao bersama dengan pelarian dari penjara Purwakarta merampok 

dan membakar rumah-rumah penduduk.  

Pos komando di Kembangkuning dipimpin oleh Residen Karawang dan 

Bupati Karawang ditugaskan untuk memberantas pemberontakan tersebut. Bala 

bantuan pun berdatangan dari kabupaten Cianjur, Bandung dan Bogor berupa 

bantuan pasukan rakyat dengan mengendarai kuda, senapan dan golok. Bantuan 

militer di datangkan dari Batavia.  

Menurut Sumantapura, pasukan sebanyak 200 orang tersebut dengan 

mengendarai kuda mencari para pengacau dengan senapan dan golok. Tiga buah 

meriam yang dibawa pasukan Belanda dari Batavia pun turut membantu pasukan 

dalam mencari para pengacau. Mereka menyusuri Kembangkuning, Maracang, 

hingga ke Pos Dawuan. Ketika sampai di hutan Tanjungpura dan meriam 

ditembakkan, keluarlah orang-orang Cian Makao yang diperkirakan jumlahnya 

hingga mencapai 800 orang. Dengan menggunakan senapan dan bambu runcing, 

para Cina Makao memberikan perlawanan, hingga terjadilah baku tembak yang 

menegangkan.  

Pasukan lalu menuju Tanjungpura. Sekitar 160 orang Cina Makao 

menyerang. Pertempuran pun semakin mencekam karena pihak pemerintah sudah 

kian terdesak akibat kurangnya pasukan. Tetapi, untunglah pasukan bantuan dari 

Batavia yang dipimpin oleh Letnan Lisola datang. Akhirnya, orang-orang Cina 

Makao menyerah seluruhnya dan dimasukkan ke dalam penjara.  
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Keberhasilan pemerintah menumpas para pengacau Cina Makao 

merupakan jasa besar dari R. Mertamanggala. Namun, akibat pemberontakkan 

tersebut dari pihak pemerintah, banyak korban berjatuhan, di antaranya R. 

Sumayuda (Ajudan Dalem Bandung) dan Tuan Maklot yang meninggal karena 

terkena tusukan bambu runcing Cina Makao. Untuk mengingat peristiwa itu maka 

dibuat toponimi, yaitu Cikao yang merupakan singkatan dari Cina Makao.  

Pada Perang Makao, menyisakkan cerita tersendiri mengenai keterlibatan 

Baing Yusuf dalam memberantas para pengacau. Baing Yusuf yang mempunyai 

nama asli R.H.M. Yusuf ikut memorakporandakan orang-orang Cina Makao. 

Baing Yusuf terkenal dengan “sapu pare” yang dinyalakannya. Baing Yusuf 

menyalakan sapu lidi yang kelihatan oleh orang-orang Cina Makao tampak seperti 

pasukan yang beribu-ribu banyaknya. Alasan Baing Yusuf ikut membantu 

Pemerintah Kolonial dalam memberantas para pengacau Cina Makao ialah karena 

para pengacau telah mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Untuk 

tetap bertahan hidup, para Cina Makao merampok harta rakyat lalu membakar 

rumah-rumah penduduk. Keadaan tersebut tentu membuat rakyat merasa tidak 

aman. Timbulnya pemberontakan Cina Makao juga yang menjadi salah satu 

alasan perpindahan ibukota dari Wanayasa ke Sindangkasih pada tahun 1830. 

Namun, sekali lagi, kebenaran cerita tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan 

karena sumber yang membahas mengenai hal tersebut masih belum ditemukan. 

Bahkan, Perang Makao sendiri masih dipertanyakan kebenarannya, apalagi 

keterlibatan Baing Yusuf.  
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Cerita-cerita rakyat yang memasukkan tokoh-tokoh besar dalam 

pertempuran rakyat memang sudah menjadi hal biasa. Senada dengan ditulisnya 

para pembesar yang mempunyai kekuasaan dalam silsilah keturunan, cerita rakyat 

juga dapat memberikan kontribusi dalam melegitimasi kekuasaan. Ikut terlibatnya 

seseorang dalam suatu pertempuran sengit akan menjadikan tokoh tersebut 

berkharisma dan dapat mengambil simpati rakyat. Hal tersebut tentu saja akan 

mempermudah mereka untuk lebih dekat dengan rakyat.  

Selama lebih kurang dua dasawarsa, Baing Yusuf menjadi Hoofdpanghulu 

dan tinggal di Purwakarta, ia banyak memberikan kontribusi pikiran dan tenaga, 

baik kepada pemerintah kabupaten maupun kepada warga masyarakat Purwakarta. 

Ia adalah tokoh yang berperan penting dalam menata dan mengembangkan 

kehidupan agama Islam di Purwakarta. Hampir dapat dipastikan, bahwa setelah 

Baing Yusuf berhenti sebagai Hoofdpanghulu, ia mencurahkan perhatiannya pada 

pengelolaan pesantren khususnya dan membina warga masyarakat dalam 

kehidupan beragama. Hal itu dilakukan oleh Baing Yusuf sampai ia meninggal.  

 

4.5  Dampak Penyebaran Agama Islam Di Purwakarta 

 Selama lebih kurang 16 tahun Baing Yusuf menjadi Hoofdpanghulu 

Karawang, banyak sekali perubahan yang terjadi di Purwakarta, khususnya dalam 

bidang keagamaan. Hal yang paling mencolok dari berkembangnya nilai 

keagamaan di Purwakarta ialah berdirinya Masjid Agung Purwakarta. Masjid 

Agung Purwakarta dijadikan sebagai pusat dakwah. Segala sesuatu yang 
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berhubungan dengan keagamaan akan dilakukan di atas tanah wakaf seluas 2.285 

m2 tersebut.  

Sebelum adanya Masjid Agung Purwakarta, diduga, masyarakat 

menjalankan dan mempelajari agama Islam secara masing-masing dan tidak 

dikoordinir dalam suatu badan pemerintahan yang resmi. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, penghulu mengemban berbagai macam tugas, diantaranya 

ialah sebagai “kadi” atau “hakim”. Sebagai hakim, kiai penghulu menempati 

kedudukan yang disebut harasatu ad-diin, artinya petugas negara yang diserahi 

fungsi memelihara agama. Tugas itu dalam pelaksanaannya terutama memelihara 

agama di bidang qadla, attasyri’, dan al-ifta’a (peradilan, perundang-undangan 

dan fatwa). Dalam sejarah Islam di Jawa, lembaga yang menjadi tempat 

menjalankan tugas para hakim itu dinamakan kapengulon atau raad agama, 

priesteraad atau pengadilan serambi, yang kemudian menjelma menjadi bagian 

dari Departemen Agama (1997:82). 

Dalam melaksanakan tugasnya, penghulu dibantu oleh 40 orang pegawai 

atau staf. Ibnu Qoyim (1997:85) memberikan gambaran tentang adanya lembaga 

pengadilan serambi, sebagai berikut: 

PENGHULU KEPALA 
WAKIL/ AJUNG PENGHULU/ KHALIFAH 

 
Imam Khatib/ Ketib: 

Lurah Ketib I 
Lurah Ketib II 
Ketib Tua 
Ketib Jajar  

Juru Tulis: 
Juru Tulis Raad Agama 
Juru Tulis I 
Juru Tulis II 

Muazzin Merbot 
Kemit  

Kebayan (pesuruh, petugas 
kebersihan halaman, kebun, dan 
lain-lain) 

Kaum  (Khadimul Masjid, petugas  
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kebersihan masjid, lampu, dan 
lain-lain) 

Kayim 
Lebe  
Amil 
Bilal 

  

 

Sebagai lembaga pemerintah yang eksistensinya dijamin dan dilindungi 

oleh negara, segala aktivitas lembaga yang dilakukan juga didasarkan pada 

peraturan atau undang-undang negara. Misalnya, berdasarkan Staatsblad 1835 

Nomor 58, pengadilan serambi melakukan aktivitas kerjanya berdasarkan hukum 

yang telah ditetapkan. Adapun batasan wewenang yang harus dilakukannya juga 

tercantum dengan jelas, yaitu perkara perkawinan dan kewarisan, dan sebagainya. 

Sedangkan perangkat norma hukum Islam (syariat Islam) merupakan norma yang 

ditetapkan di dalam proses penyelesaian untuk perkara tersebut. Dengan 

demikian, lembaga pengadilan serambi dalam menyelesaikan tugas yang 

ditanganinya menggunakan tolak ukur hukum Islam. Dengan adanya pengadilan 

serambi, maka segala hal yang berurusan dengan hukum Islam berada di bawah 

wewenang penghulu dan di koordinir dengan baik.  

Sebelum ada pesantren, Masjid Agung Purwakarta juga difungsikan 

sebagai tempat belajar agama, termasuk di dalamnya pengajian yang rutin 

diselenggarakan setiap sorenya. Belajar mengaji atau yang biasa disebut pengajian 

dihadiri oleh masyarakat Purwakarta dari seluruh penjuru kota karena selain 

pengajian tersebut memberikan mereka kesempatan untuk memahami agama 

Islam lebih dalam, pihak pengurus masjid tidak memungut bayaran dari para 

jamaah (gratis). 
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Selain itu, masjid juga biasa digunakan untuk kegiatan yang menyangkut 

aturan agama, seperti talak, nikah rujuk, dan lain-lain. Akad nikah lazim 

dilaksanakan di dalam masjid, sehingga pergi ke masjid untuk melaksanakan akad 

nikah dikenal dengan sebutan “ka bale nyungcung”. Nyungcung yang berarti 

kerucut mengacu pada bentuk atap masjid. Sudah menjadi kelaziman pula, 

menjelang akhir bulan Ramadhan tiap tahun, masjid difungsikan sebagai tempat 

pengumpulan zakat fitrah dan zakat lainnya. Semaraknya masjid Agung tiap tahun 

terjadi pada acara Iedul Fitri dan Iedul Adha.  

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Masjid Agung Purwakarta 

adalah satu-satunya fasilitas kota yang tidak diganggu atau diduduki oleh pihak 

penjajah. Hal tersebut terjadi karena penjajah khawatir akan timbulnya gerakan 

Islam yang kuat dan besar menentang penjajah apabila mereka mengganggu 

fungsi masjid.  

Sebelum datangnya Baing Yusuf  ke Karawang, masyarakat memang 

sudah memeluk Islam sebagai agamanya, hanya saja kondisinya masih belum 

menyeluruh. Akulturasi dengan kebudayaan Hindu masih tampak jelas dalam 

peribadatan mereka. Lalu, Baing Yusuf datang untuk menyempurnakan sesuai 

dengan pengetahuan yang ia pelajari selama bertahun-tahun di Mekah dan 

Madagaskar. Kata “menyempurnakan” disitu bukan berarti memberantas segala 

macam bentuk penyelewengan agama Islam yang disebabkan terlalu 

membekasnya budaya Hindu di dalam kehidupan masyarakat. Baing Yusuf 

sendiri masih menggunakan tradisi masyarakat untuk menarik simpati masyarakat. 
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Ibnu Qoyim (1997:82) menjelaskan bahwa walaupun banyak penghulu di 

tanah Jawa yang tidak tenggelam dalam tradisionalisme agama tetapi menjadi 

penggerak modernisme di kalangan umat Islam, kebanyakan dari mereka corak 

keagamaan yang mereka tanamkan ialah bertipe tradisional. Tipe keagamaan yang 

tradisional untuk Jawa antara lain adalah Nahdatul Ulama (NU). Dalam kalangan 

penghulu di Jawa, yang kemudian pada masa kemerdekaan menjadi Departemen 

Agama, banyak sekali dijumpai penghulu yang NU, bahkan beberapa periode 

Menteri Agama juga dari kalangan NU. Penghulu pada masa sebelum lahirnya 

pesantren-pesantren, sewaktu menjadi penghulu dan sebelumnya, mencirikan pada 

literatur yang menjadi bahan kajian kalangan tradisionalis.  

Jika dilihat dari keterangan Ibnu Qoyim, agaknya hal tersebut senada 

dengan keadaan Baing Yusuf pada masanya. Corak keagamaan yang bertipe 

tradisional menjadi pilihan Baing Yusuf untuk menyebarkan agama Islam di 

Purwakarta. Religiusitas masyarakat Purwakarta saat ini merupakan salah satu 

dampak dari peranan Baing Yusuf. Masyarakat Purwakarta masih melaksanakan 

ajaran-ajaran yang disampaikan Baing Yusuf. Ajaran tersebut jika ditelusuri 

menyerupai dengan corak NU. Salah satu ajaran Baing Yusuf yang masih sangat 

kuat tertanam di kalangan masyarakat Purwakarta ialah hadorohan, yaitu meminta 

doa di depan makam tokoh-tokoh atau para ulama yang sudah meninggal yang 

diyakini mempunyai kekuatan untuk mengabulkan permintaan, harapan dan doa 

mereka. Penulis sendiri menjumpai sekelompok ibu-ibu pengajian yang rutin 

melakukan wisata ziarah ke makam tokoh-tokoh besar, seperti makam 

Panembahan Udugudug, makam Mama Sempur (K.H. Bakri/ pendiri pondok 
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pesantren Sempur) dan, tentu saja, makam Baing Yusuf. Mereka yakin bahwa doa 

yang mereka panjatkan di depan makam para ulama tersebut akan mempunyai 

peluang lebih besar terkabul karena ulama memiliki keimanan yang sangat tinggi. 

Bahkan tidak sedikit di antara para peziarah yang mengambil tanah dari makam 

tersebut sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk memugar makam 

dengan menggunakan keramik agar makam tidak menjadi berlubang. Pemerintah 

sendiri menjadwalkan wisata ziarah ke beberapa makam para ulama dalam agenda 

kegiatan wisata pemerintah. Masjid Agung Purwakarta juga difungsikan sebagai 

sarana sosialisai umat.  

Perjuangan Baing Yusuf dalam menyempurnakan ajaran agama Islam di 

Purwakarta telah menunjukkan hasilnya. Hal tersebut dapat dilihat dari religiusitas 

masyarakat Purwakarta, meskipun nilai-nilai akulturasi masih tampak dalam 

peribadatan mereka karena hal tersebut memang sulit diubah, bahkan wali songo 

sekalipun tidak bisa menyempurnakan ajaran agama Islam di Indonesia yang 

sudah mengakar dengan kebudayaan Hindu.  

 
 
 
4.5.1.  Apresiasi Masyarakat Purwakarta  

Baing Yusuf merupakan penyebar agama Islam di Purwakarta, meskipun 

kepindahannya ke Purwakarta, diduga, hanya terkait dengan kedinasannya sebagai 

Hoofdpanghulu. Namun, tidak dapat dipungkiri pengaruhnya sangat besar dalam 

sejarah perkembangan agama Islam di Purwakarta. Salah satu saksi bisu akan 

besarnya peranan Baing Yusuf dalam menyebarkan agama Islam di Purwakarta 
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ialah dengan dibangunnya Masjid Agung Purwakarta yang hingga kini masih 

digunakan sebagai pusat perkembangan agama Islam di Kabupaten Purwakarta. 

Rata-rata sekitar 20-30 masyarakat Purwakarta per hari mengunjungi 

makam Baing Yusuf. Sedangkan orang luar Purwakarta yang mengunjungi 

makam Baing Yusuf sekitar 40-50 orang per hari. Orang-orang tersebut 

kebanyakan berasal dari Karawang dan Subang. Hal tersebut dapat dipahami, 

mengingat kedua kota tersebut memang memiliki keterikatan sejarah yang kuat 

dengan Purwakarta. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Purwakarta dan Subang 

dahulu merupakan daerah bawahan Karawang. Para peziarah berdoa di depan 

makam Baing Yusuf untuk mendoakan Baing Yusuf. Namun, seperti kebanyakan 

masyarakat pada umumnya, wisata ziarah mereka pun diwarnai dengan hal-hal 

yang berbau mistik. Mereka meminta doa kepada Baing Yusuf untuk keselamatan 

keluarga mereka, meminta kelimpahan rezeki dan keselamatan dunia akhirat.  

 Masjid Agung Purwakarta masih tampak berdiri gagah hingga saat itu. 

Bahkan banyak masyarakat yang berziarah ke makam  Baing Yusuf yang terletak 

di belakang masjid. Tidak sedikit diantara mereka yang meminta doa di depan 

makamnya, bahkan mengambil tanah makamnya hingga pemerintah daerah 

Purwakarta mengambil keputusan untuk merenovasi makam Baing Yusuf dengan 

menggunakan keramik dan memagari sekitar makam Baing Yusuf dan 

keluarganya pada tahun 2005. Berikut itu perubahan tempat makam Baing Yusuf 

yang dimaksudkan untuk memperindah dan menjaga keamanan makam. 
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Foto 4.4 

Makam Baing Yusuf Pada Tahun 1934 

 

Sumber: Sanusi. (T,T). Sejarah Singkat dan Bagan Keturunan R.H.M. 
Yusuf.    Purwakarta:   Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

 

Foto 4.5 

Makam Baing Yusuf Pada Tahun 2005 Hingga Sekarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Namun besarnya peranan Baing Yusuf dalam penyebaran agama Islam di 

Purwakarta, masyarakat Purwakarta ada yang tidak mengenal sosok beliau. Tidak 
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banyak masyarakat Purwakarta yang mengetahui perjuangan Baing Yusuf dalam 

menyebarkan agama Islam di Purwakarta. Sejatinya, seorang tokoh, baik itu tokoh 

ulama maupun tokoh pemerintahan, dikenal dan diketahui oleh masyarakatnya 

sendiri. Terlebih Baing Yusuf adalah seorang tokoh ulama lokal yang peranannya 

sangat penting dalam menyebarkan agama Islam di Purwakarta. Pihak pemerintah 

pun sepertinya kurang memberikan perhatian terhadap sejarah perkembangan 

agama Islam di Purwakarta umumnya, dan peranan Baing Yusuf pada khususnya. 

Hal itu terbukti dengan sedikitnya buku atau sumber yang membahas tentang 

peranan Baing Yusuf dalam menyebarkan agama Islam di Purwakarta. Penulis 

sendiri mengalami banyak kesulitan ketika mencari sumber yang berkaitan dengan 

tema yang akan dibahas. Bahkan, buku tentang sejarah Baing Yusuf yang ditulis 

oleh Prof. Dr. A. Sobana Hardjasaputra, M.A baru diterbitkan pada tahun 2008.  

Kenyataan tersebut pada dasarnya tidak terlalu mengejutkan karena akses 

untuk lebih mengenal sosok Baing Yusuf sendiri memang tidak begitu terbuka, 

walaupun sisa peninggalannya sering mereka gunakan. Penulis sendiri mengalami 

banyak kesulitan dalam menggali sumber mengenai Baing Yusuf. Buku-buku 

yang mengisahkan mengenai perjuangan Baing Yusuf sangat sulit ditemukan dan 

tidak diperjualbelikan. Bahkan, buku  karangan Baing Yusuf hanya ada satu, itu 

pun hasil salinan karena buku yang asli telah hilang entah kemana.  

Masyarakat Purwakarta memang memiliki kesadaran sejarah yang lemah. 

Mereka kurang begitu berminat untuk mengetahui sejarah Purwakarta pada 

umumnya, dan sejarah Baing Yusuf khususnya. Pemerintah daerah Purwakarta 

sendiri terkesan tidak begitu “respek” untuk menyebarkan mengenai sejarah kota 
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Purwakarta. Pemerintah daerah juga memiliki andil yang besar dalam 

ketidaktahuan masyarakat terhadap sejarah kotanya. Pemerintah Daerah 

sepertinya hanya terpaku pada pembangunan fisik, seperti merenovasi Benda 

Cagar Budaya (BCB), Masjid Agung Purwakarta dan makam Baing Yusuf. 

Namun sayangnya, pembangunan fisik tersebut tidak dibarengi dengan pembinaan 

ke masyarakat. Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa Masjid Agung Purwakarta 

sudah beberapa kali mengalami renovasi. Begitu pun dengan pemugran makam 

Baing Yusuf.  

Peran pemerintah untuk mensosialisasikan Baing Yusuf sebagai pahlawan 

lokal masih sangat kurang. Pemerintah kota Purwakarta selalu mengadakan 

pameran kesenian setiap tahunnya. Menurut hemat penulis, tidak ada salahnya 

jika pada saat pameran tersebut Pemerintah “menyelipkan” sejarah kotanya, baik 

itu mengenai sejarah bangunan-bangunan tua yang telah beberapa kali mengalami 

renovasi maupun sejarah orang-orang yang memang telah berjasa dalam 

membesarkan kota tersebut.  

 


