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Kata Pengantar

Penyusunan buku informasi asal-usul desa di Kecamatan 
Bae kabupaten kudus ini berdasarkan pada amanah Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebu-
dayaan. Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada 
10 objek pemajuan kebudayaan. Sepuluh objek tersebut meli-
puti tradisi lisan, manusrib, adat istiadat, ritus, pengetahuan tra-
disional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, 
olahraga tradisional. Buku informasi asal-usul desa masuk ke da-
lam salah satu objek pemajuan kebudayaan yakni tradisi lisan. 

Buku informasi asal-usul desa di Kecamatan Bae Ka-
bupaten Kudus ini menyuguhkan kisah yang disampaikan 
secara turun temurun dengan sumber yang berasal dari 
tokoh setempat. Informasi asal-usul desa di Kecamatan 
Bae Kabupaten Kudus disusun dengan tujuan agar ma-
syarakat lebih mengenal akan asal-usul tanah kelahirannya.

Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan terima 
kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu atas ter-
susunnya tulisa ini. Akhirnya atas segala kekurangan yang 
ada dalam tulisan ini, diharapkan ada kritik dan saran untuk 
kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Semo-
ga buku ini dapat menambah pengetahuan tentang infor-
masi asal-usul desa sehingga tradisi lisan akan tetap lestari.

Kudus,    November 2021
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Pada masa sebelum berkembang seperti saat ini, Desa 
yang dikenal dengan nama Bacin ditumbuhi pepo-

honan besar yang berdaun lebat hingga sinar matahari su-
lit untuk menembusnya. Karena hal tersebut kondisi tanah 
wilayah ini menjadi basah dan lembab. Keadaan yang lem-
bab itu membuat daerah ini beraroma kurang sedap, dari isti-
lah tersebut dikemudian hari daerah ini dikenal dengan nama 
“Bacin”. Dalam bahasa Jawa istilah “Bacin” artinya beraroma 
tidak sedap.

DESA BACIN
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Mbah Kyai Malang Djojo membuka hutan agar sinar matahari 
dapat menembus daerah ini



Berdasarkan keterangan dari sesepuh desa, wilayah ini di 
buka oleh Mbah Kyai Malang Djojo. Beliau adalah salah salah 
satu prajurit Mataram pada masa perang Diponegoro meletus 
pada tahun 1825-1830. Saat diburu Belanda, beberapa pra-
jurit lain menyingkir ke daerah Kudus. Semenjak hutan dibuka 
oleh Mbah Kyai Malang Djojo, sinar matahari dapat menem-
bus dae rah ini dan udara berangsur-angsur menjadi segar. Be-
liau juga berperan dalam penyebaran agama Islam ke pen-
duduk setempat hingga akhir hayatnya. Beliau dimakamkan 
di pemakaman desa setempat.

Berdasarkan keterangan yang ada, sebutan Mbah Kyai 
Malang Djojo hanyalah sebuah julukan. Nama asli beliau 
sendiri hingga sekarang belum diketahui. Bermula dari Mbah 
Kyai Malang Djojo yang memiliki dua nama, warga desa Ba-
cin juga rata-rata memiliki dua nama. Yang satu nama asli, 
yang satunya lagi nama julukan.

Informasi asal-usul desa di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus 2



Cikal bakal Desa Bae didirikan oleh sesepuh yang di-
yakini masyarakat Desa Bae yang bernama Eyang 

Buyut Rabu atau yang lebih terkenal dengan nama Mbah 
Gilang, karena bermukim di kawasan Gilang, tetapi kapan 
berdiri atau ditemukan Desa Bae tidak pernah diketahui ka-
pan pastinya, Meskipun demikian untuk menghormati arwah 
cikal bakal Desa Bae, Setiap tahunnya diperingati Sedekah 
Bumi atau Apitan pada bulan Dzulqoidah atau Apit oleh Pe-
merintah Desa Bae sebagai kebudayaan yang dilestarikan.

Untuk asal mula nama Desa Bae menurut sesepuh mas-
yarakat ada 2 (dua) versi, pertama karena pada zaman da-

DESA BAE
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Mbah Gilang berkeliling kampung dengan harimau peliharaannya



hulu Mbah Gilang merupakan tokoh yang berpengaruh se-
hingga banyak dikunjungi orang dari luar wilayah Desa Bae, 
dan jika orang tersebut ditanya mau kemana atau darimana 
mereka menjawab rumahnya simbahe.

Kedua karena pada zaman dahulu Mbah Gilang mem-
punyai peliharaan beberapa ekor Harimau, dan sering dia-
jak jalan jalan di kawasan Desa Bae, sehingga banyak orang 
yang melihat, karena pada zaman itu masyarakat banyak 
yang menyebut hewan harimau dengan sebutan Simbahe. 
Kata simbahe yang berarti yang dihormati atau dituakan, 
maka kawasan tersebut terkenal dengan nama Desa Bae 
hingga sampai sekarang.

Kawasan Gilang yang dahulu sebagai tempat bermukim 
Mbah Gilang sekarang sudah menjadi sebuah masjid dan pe-
makaman umum yang diberi nama Masjid Nurul Mubin (Mas-
jid Nurul Mubin Gilang dan Makam Gilang) dan diyakini ma-
syarakat pula Mbah Gilang dimakamkan di Makam Gilang, 
untuk menghormati jasa - jasa Mbah Gilang dan rasa syukur 
kepada Allah SWT masyarakat Desa Bae dari dahulu setiap 
mempunyai hajatan apapun selalu datang ke Masjid Nurul 
Mubin Gilang untuk memanjatkan do’a.
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Desa Dersalam pada zaman dahulu kala adalah 
suatu hutan belantara yang terletak di lembah di 

antara dua gunung yaitu Gunung Muria dan Gunung Pati 
Ayam. Saat terjadi perang antara Ke rajaan Demak yang 
dibantu pasukan Kerajaan Majapahit me lawan Penjajah 
Portugis pada abad XVI. Seorang prajurit Majapahit yang 
dikenal dengan nama Krono Wongso terdesak mundur dan 
bersembunyi disebuah hutan.

Pada saat itu Wilayah Desa Dersalam berupa hutan be-
lantara. Setelah perang mereda dan keadaan dirasa aman, 
Krono Wongso perlahan – lahan membuka hutan kemudian 

DESA DERSALAM
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Mbah Krono Wongso menyemai bibit Pohon Salam



membuat tempat tinggal dan perladangan untuk bercocok 
tanam guna memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat mem-
buka lahan Krono Wongso memiliki kebiasaan unik yaitu menye-
mai benih pohon Salam yang dalam istilah Jawa disebut 
“Ndeder Salam”.

Akhirnya dari kebiasaan “Ndeder Salam” itu maka Desa 
kecil baru itu diberi nama “Dersalam“ dan berawal dari hal 
tersebut sampai dengan saat ini hampir setiap pojok Desa 
Dersalam masih banyak pohon Salam. Adapun pendapat 
yang lain menyebutkan bahwa, menurut para ulama’ dan 
kyai kata Dersalam berasal dari bahasa Arab yaitu Daar 
yang berarti desa, Assalam yang berarti selamat. jadi Der-
salam artinya adalah desa yang selamat.
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DESA GONDANGMANIS

Munculnya Desa Gondangmanis berawal dari ke-
datangan bangsawan bernama Raden Mas Datuk 

Singo Proyo (Kyai Haji Citro Kusumo) yang membabat hutan 
di wilayah tersebut hingga menjadi sebuah desa. Beliau, la-
hir di Mataram pada hari Senin Pahing 11 Shofar 1038 H / 21 
Maret 1716 M dengan nama Raden Onto Kusumo. Raden 
Mas Datuk Singo Proyo merupakan Bupati Jepara. Beliau san-
gat gigih melawan penjajah Belanda pada saat itu. Karena 
kekuatan yang tidak seimbang dan banyaknya korban jiwa, 
dengan terpaksa Raden Mas Datuk Singo Proyo memerin-
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Raden Mas Datuk Singo Proyo bersama pengikutnya sampai 
di Hutan Gondang



tahkan agar sisa-sisa prajurit Jepara mundur dan kembali ke 
daerah masing-masing untuk menyelamatkan diri.

Sementara itu, Raden Mas Datuk Singo Proyo bersa-
ma keluarga dengan dikawal beberapa prajurit kemudian 
menyingkir ke arah timur menuju daerah Kudus dan akhirnya 
menetap di sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon 
Gondang dan pohon jambu monyet. Sesampainya di sana, 
Raden Mas Datuk Singo Proyo bersama keluarga dan para 
pengawal disambut oleh pasangan suami isteri yang sudah 
lanjut usia, bernama Aki Buyut Juwiring dan Nini Buyut Legi-
nah. Merekalah yang menghuni hutan Gondang ini sebe-
lum kedatangan rombongan dari Jepara tersebut. Di hutan 
tersebut Aki Buyut Juwiring dan Nini Buyut Leginah menjalani 
kehidupan sebagaimana kehidupan kaum sufi yang setiap 
saat tidak pernah berpaling dari Allah SWT.

Dalam keadaan yang masih berupa hutan tersebut, 
para pengawal Raden Mas Datuk Singo Proyo mulai mem-
buka hutan dengan rencana dan pengembangan di masa 
mendatang agar menjadi desa yang teratur dan tertata 
rapi. Dari proses pembuatan jalan utama, jalan kampung, 
tata rumah tempat tinggal, pemimpin, perangkatnya, ru-
mah penduduk, tempat ibadah, hingga penentuan tempat 
untuk berladang, dilakukan secara seksama. Sejak saat itu, 
orang-orang desa mulai berangan-angan tentang nama 
desa tersebut nantinya.

Ketika Raden Mas Datuk Singo Proyo beristirahat di se-
la-sela pekerjaanya membangun desa, beliau berkonsultasi 
dengan Ki Buyut Juwiring tentang nama desa kelak. Kemu-
dian oleh Ki Buyut Juwiring dan Nini Buyut Leginah, Raden 
Mas Datuk Singo Proyo bersama para penduduk diajak ke 
satu tempat mata air. Kedua buyut tersebut mempersilakan 
para penduduk untuk mengambil dan memakan buah po-
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hon Gondang yang tumbuh di dekat mata air itu.
Ada keanehan di sana. Ternyata buah pohon Gondang 

tersebut berasa manis, tidak seperti buah pohon Gondang 
pada umumnya. Mata air yang ditumbuhi pohon Gondang 
yang langka tersebut berada di sebelah barat  jalan  utama 
desa yang baru (diperkirakan berada belakang rumah Mbah 
Kyai Ali Suryo Kusumo). Setelah peristiwa itu, Raden Mas Da-
tuk Singo Proyo mengambil keputusan untuk menamai desa 
itu dengan nama “Gondang Legi”. Nama Gondang Legi 
disematkan untuk menghormati Nini Buyut Leginah sebagai 
orang yang berusia paling tua diantara mereka, sekaligus 
beliaulah yang menemukan pohon Gondang yang berbuat 
manis tersebut.

Pada hari itu itu juga Raden Mas Datuk Singo Proyo 
memberi penghargaan sekaligus kehormatan kepada Ki 
Buyut Juwiring dengan memberinya sebutan baru yaitu Kyai 
Suryo Kusumo. Nama yang mirip dengan mertua sekaligus 
guru Raden Mas Datuk Kyai Singo Proyo. Selain itu Raden 
Mas Datuk Singo Proyo juga mengangkat kedua buyut terse-
but sebagai sesepuh, dan guru spiritual.

Ketika wafat, kedua buyut tersebut dimakamkan di se-
buah tanah yang agak tinggi di atas tebing sungai persis 
di tengah-tengah pemakaman tersebut. Karena perjalanan 
waktu, masyarakat lebih akrab dengan  nama Gondang-
manis daripada Gondang Legi. Daerah ini sendiri mendapat 
anugrah dari raja menjadi tanah perdikan (terbebas dari 
pajak) selama dua periode keturunan, setelah Raden Mas 
Datuk Singo Proyo melapor kepada Istana Mangkunegaran, 
Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta bahwa 
beliau dan keluarga telah pindah dari Jepara ke Kudus.
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DESA KARANGBENER

Keberadaan Desa Karangbener bermula dari kisah 
pengembaraan Ki Ageng Singo Wijoyokusumo. Beliau 

adalah seorang sesepuh atau guru padepokan yang memiliki 
tempat di Hutan Bendho yang sering disebut Ki Ageng Bend-
hokerep. Ki Ageng Bendhokerep menjadi pemimpin padepo-
kan untuk melanjutkan ajaran Sunan Muria, karena ia adalah 
murid Sunan Muria dan telah memperoleh izin untuk memim-
pin padepokan yang telah didirikan di lembah Gunung Muria. 

Sasono Langensuko Kadisono adalah tempat pertemuan 
para pemimpin agung. Pertemuan yang diadakan di Sasono 
Langensuko ini dilaksanakan pada hari Selasa Legi untuk mem-
bicarakan hal-hal penting. Pada pertemuan tersebut disuguh-
kan pula hiburan tari dari kerajaan Pajang. Salah satu penari 

Ki Ageng Bendhokerep menangis menyesali kematian Putut Karangjoyo



yang tinggal di Sasono Langensuko Kadisono adalah putri 
seorang bangsawan Pajang bernama Raden Ayu Srimpi. Ra-
den Ayu Srimpi adalah seorang penari yang luwes, cantik dan 
menawan sehingga mampu memikat hati orang-orang yang 
menyaksikan tariannya. Karena kecantikan Raden Ayu Srimpi, 
banyak orang yang ingin memilikinya. Karena hal tersebut Sul-
tan Pajang mengutus Ki Ageng Bendhokerep untuk menjaga 
keselamatan Raden Ayu Srimpi yang bertempat di Pendopo 
Langensuko Kadisono.

Suatu hari di Padepokan Sasono Langensuko Kadisono di-
datangi oleh tiga orang penjahat yang bernama Ki Suro Sreng-
gi bersama dua pengikutnya yaitu Ki Nolosono dan Ki Carang 
Galuh. Kedatangan Ki Suro Srenggi dan para pengikutnya 
adalah ingin memperistri Raden Ayu Srimpi. Karena keinginan-
nya ditolak, Ki Suro Srenggi kemudian menculik Raden Ayu Sri-
mpi serta mengambil harta benda yang ada di Padepokan 
Sasono Langensuko Kadisono. Melihat Kejadian tersebut Ki 
Joyo Sentiko berupaya untuk menghalangi niat jahat Ki Suro 
Srenggi. Namun upayanya gagal sehingga Ki Joyo Sentiko ter-
bunuh. Melihat kejadian tersebut, warga berupaya menemui 
Ki Ageng Bendhokerep untuk meminta bantuan.

Mengetahui Raden Ayu Srimpi diculik, Ki Ageng Bendho-
kerep mengajak salah satu muridnya bernama Putut Karang-
joyo untuk mengembara mencari Raden Ayu Srimpi. Sesam-
painya di kediaman Ki Suro Srenggi, Ki Ageng Bendhokerep 
bersama muridnya Putut Karangjoyo dikepung dan dikeroyok 
oleh pasukan Ki Suro Srenggi. Pada pertarungan tersebut, Pu-
tut Karangjoyo melawan enam orang sedangkan Ki Ageng 
Bedhokerep melawan empat orang termasuk Ki Suro Sreng-
gi. Dalam pertarungan yang tidak seimbang dalam segi jum-
lah, akhirnya murid Ki Ageng Bendhokerep tewas terbunuh 
dalam pertarungan tersebut. Melihat muridnya terbunuh, Ki 
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Ageng Bendhokerep segera menyelesaikan pertarungan de-
ngan membunuh Ki Suro Srenggi bersama para pengikutnya 
dengan jurus pamungkas. Kemudian Ki Ageng Bendhokerep 
segera menolong Putut Karangjoyo yang sedang sekarat.

Setelah pertempuran berakhir, Ki Ageng Bendhokerep 
menyuruh pasukan Ki Suro Srenggi yang masih hidup un-
tuk memberi tahu dimana Raden Ayu Srimpi disembunyikan. 
Setelah berhasil menyelamatkan Raden Ayu Srimpi, Ki Ageng 
Bendhokerep kemudian pulang serta membawa jasad Putut 
Karangjoyo ke Padepokan Bendhokerep. Untuk mengenang 
Kematian Putut Karangjoyo, Ki Ageng Bendhokerep menamai 
wilayah di sekitar Padepokan Bendhokerep menjadi Karang-
bener. Karangbener maksudnya adalah Putut Karangjoyo 
yang mati karena membela kebenaran.
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Ngembal merupakan sebuah hutan belantara di 
masa lalu. Kala itu hutan tersebut bernama Kembal, 

namun dengan perkembangan zaman bergeser menjadi 
Ngembal. Sedangkan Rejo, berarti makmur atau semarak. 
Konon kisah nya, pada masa pemerintahan Panembahan 
Senopati, beliau memberikan anugerah dan penghargaan 
kepada para punggawa atau prajurit yang telah banyak 
berjasa atas tegaknya Kesultanan Mataram.

Salah satu penerima anugrah tersebut adalah seorang 
Purnawirawan Prajurit Wira Tamtama bernama Ki Kalamuddin. 
Beliau menerima sebidang tanah yang cukup luas, namun 
masih berupa hutan belantara bernama Hutan Kembal. Hutan 

DESA NGEMBALREJO

Ki Kalamuddin bersama muridnya membuat padepokan dengan 
membuka hutan Kembal
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itu terletak di lembah gunung Muria bagian selatan, sekitar 5 
km sebelah timur dari pusat kota Kudus saat ini. Beliau memba-
bat tanah baru dengan membuat padepokan sebagai ban-
gunan induknya. Di sana, beliau tidak hanya membuka lahan 
baru bagi para pendatang namun juga senantiasa menye-
barkan agama Islam.

Para cantriknya sendiri terdiri dari santri yang setia pada 
pemimpin, percaya, tekun bekerja, sehingga daerah ini 
berkembang pesat seiring dengan kedatangan para pen-
datang baru yang menetap di sini. Nah, untuk mencukupi 
kebutuhan desa yang semakin banyak penduduknya itu, 
Ki Kalamuddin mengundang sahabatnya untuk turut serta 
membantu. Namanya adalah Ki Sotruno.

Beliau diketahui berasal dari Tumang (daerah Kaliwungu 
Kudus), seorang yang ahli membuat batu bata dan genteng, 
dari tanah liat tentunya. Beliau juga seorang tokoh sakti di 
daerahnya, sehingga dihargai untuk menepi di dekat sumber 
air yang dalam bahasa Jawa disebut “Tuk” yang sangat dib-
utuhkan warga Kembal. Dari kata Tuk tersebut, hingga seka-
rang daerah ini dikenal dengan nama dukuh Ngetuk.

Di daerah ini, karena ketrampilan yang diajarkan Ki Sotru-
no, masyarakatnya memang banyak yang membuat batu 
bata maka ada pula dukuh yang bernama dukuh Boto. Dukuh 
ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, Boto Lor dan Boto Kidul.

Sedangkan untuk hiburan, Ki Kalamuddin juga men-
gundang sahabatnya, seorang seniman ulung bernama 
Mbah Mursodo dari Kedu. Pada masa itu beliau mengajar-
kan beberapa kesenian seperti tari, karawitan, dan dalang. 
Selain itu, beliau juga mengajarkan untuk bercocok tanam 
sendiri.Di Desa Ngembalrejo ada pemakaman Cina berna-
ma Cong He, namun lidah masyarakat setempat terbiasa 
menyebutnya Conge hingga sekarang.



DESA PANJANG

Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, 
mulanya ada seorang pendatang ke daerah yang 

dulunya masih berupa hutan belantara ini. Namun hingga se-
karang belum diketahui siapa nama orang tersebut. Di desa 
ini ada beberapa punden, akan tetapi lagi-lagi belum diketa-
hui punden yang mana yang merupakan pembabat hutan ini. 
Orang tersebut membabat hutan di desa selama berhari-hari 
bahkan berbulan-bulan. Selama itu pula, rimbunnya pepo-
honan di desa ini tidak habis-habis dibabatnya. Karena tidak 
habis-habis, beliau mengatakan hutan ini Panjang. Dari kata 
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Mbah Sowijoyo mengobati orang-orang yang ingin berobat kepadanya



“Panjang” itulah desa ini dikenal hingga sekarang.
Perlu diketahui, kata “Panjang” di sini tidak diartikan ke 

dalam pemahaman bahasa Indonesia. Karena hal ini me-
mang berasal dari penuturan para  sesepuh desa, yang dice-
ritakan secara turun temurun.

Namun, ada lagi cerita lain mengenai asal usul desa Pan-
jang. Menurut keterangan dari sesepuh desa setempat, pada 
zaman Sunan Kudus ada seorang yang tinggal di daerah ini, 
bernama Mbah Sowijoyo. Beliau merupakan pendatang, dan 
dikenal sebagai orang yang murah hati dan suka menolong.

Hampir setiap hari, selalu ada orang yang meminta per-
tolongan beliau. Seperti misalnya, memohon kesembuhan ke-
pada Allah melalui perantara Mbah Sowijoyo. Hasilnya, orang-
orang tersebut dapat sembuh seperti sediakala dan memiliki 
umur panjang yang barokah. Dari keseringan tersebut, orang-
orang mulai mengenal desa ini dengan nama Panjang, kare-
na masyarakat nya memiliki umur panjang yang barokah.

Pada satu hari, ada seorang pelarian dari tanah Mataram 
(ada yang menyebut dari Demak). Orang tersebut diketahui 
bernama Raden Ayu Kuning. Raden Ayu Kuning ini membawa 
sesuatu yang diinginkan banyak orang, karena itulah beliau 
dikejar-kejar  hingga sampai di daerah yang sekarang berna-
ma Panjang.

Sesampainya di sana, Raden Ayu Kuning ditolong oleh 
Mbah Sowijoyo, dan diangkat sebagai puterinya. Sepeninggal 
kedua nya, Raden Ayu Kuning dan Mbah Sowijoyo dimakam-
kan di pemakaman desa setempat. Khaul Raden Ayu Kuning 
sendiri diperingati setiap malam 17 bulan Sura (Muharrom).
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DESA PEDAWANG

Konon pada jaman dahulu kala di daerah ini hidu-
plah seorang pertapa sakti yang bernama Mbah 

Coklipo yang juga merupakan salah satu murid kesayan-
gan dari Sunan Muria. Beliau juga mempunyai banyak mu-
rid yang berguru kepadanya. Pada suatu ketika datanglah 
seorang pengembara bernama Dampo Awang ke padepo-
kan mbah Coklipo. 

Maksud Dampo Awang adalah ingin berguru dan 
segera menguasai semua ilmu yang dimiliki mbah Coklipo. 
Hal ini menimbulkan rasa iri diantara murid-murid yang lain. 
Sehingga perselisihan pun tak dapat terelakkan,pertempu-
ran sengit pun terjadi dan saling mengeluarkan ilmu kesak-
tian yang mereka miliki.
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Karena sama-sama mempunyai ilmu kesaktian yang 
seimbang, pertempuran pun berjalan sangat seru dan akhir-
nya terjadilah pertempuran pedang yang melayang-layang 
di udara atau dalam bahasa Jawa disebut “awang-awang”. 
Dan tempat dimana terjadi pertempuran pedang di udara 
itu sekarang di kenal dengan sebutan Pedawang yang ber-
asal dari kata-kata “pedang ning awang- awang” (pedang 
di udara). Pedang yang melayang-layang di udara itupun 
akhirnya jatuh ke arah timur dan tempat jatuhnya pedang 
itu sekarang menjadi sebuah mbelik atau sumber mata air 
yang sampai sekarang tidak pernah kering walaupun musim 
kemarau melanda. Mbelik itupun sampai sekarang disebut 
“Mbelik Doso”.
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DESA PEGANJARAN

Menurut cerita yang beredar secara turun temurun, 
Desa Peganjaran bermula dari penggabungan dari 

tiga desa yang masing-masing dipimpin oleh petinggi atau 
kepala desa.

Adapun desa-desa tersebut yaitu: Desa Delingo, Desa 
Jatisari, dan Desa Blender. Konon di desa tetangga yang dise-
but Desa Gedangsewu, ada seorang yang suka berbuat onar, 
suka mencuri dan merampok. Orang tersebut yang konon 
mempunyai kelebihan atau kesaktian itu, menyebut dirinya 
Minak Koncar.

Karena warga desa sekitar merasa resah oleh sepak 
terjang Minak Koncar, akhirnya masyarakat sepakat untuk 
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melaporkan kejadian tersebut kepada bupati atau pengua-
sa  wilayah  pada  waktu  itu. Setelah bupati menerima lapo-
ran dari masyarakat, akhirnya diselenggarakan sayembara. 
Isi sayembara adalah, siapa pun orang yang bisa menang-
kap hidup atau mati pencuri atau perampok tersebut, akan 
mendapat ganjaran dari bupati, berupa tanah seluas 2 Ha.

Tanah ganjaran itu terletak di wilayah Desa Gedangsewu. 
Ternyata orang yang berhasil menangkap Minak Koncar, ada-
lah salah satu warga dari Desa Blender. Pencuri tersebut kemu-
dian diarak ke kabupaten dan diserakan kepada bupati. Na-
mun bupati tidak berhasil menemukan nama dari orang yang 
berhasil menangkap penjahat tersebut.

Sesuai dengan isi sayembara, maka orang tersebut diberi 
ganjaran berupa tanah seluas 2 Ha. Karena tanah tersebut be-
rada diwilayah Desa Gedangsewu, sedang yang mendapat 
ganjaran berupa tanah adalah orang dari Desa Blender, maka 
oleh para tokoh pemuka desa yang terdiri dari Pemuka Desa 
Delingo, Jatisari, Blender ditambah Desa Gedangsewu men-
gadakan musyawarah untuk mengambil kesepakatan yang 
terbaik.

Hasil dari musyawaroh tersebut adalah, semua tokoh 
desa sepakat untuk menggabungkan keempat desa tersebut 
menjadi satu desa. Nama disepakati adalah “Peganjaran“ 
dan dipimpin oleh seorang kepala desa atau petinggi. Nama 
Peganjaran diambil dari tanah yang diberikan bupati, sebagai 
ganjaran atas keberhasilah dalam menangkap maling yang 
bernama Minak Koncar. Kepala Desa Peganjaran yang perta-
ma kali bernama Suro Dikdjojo Wakiyan.
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Sebelum menjadi sebuah Desa bernama Purworejo, 
daerah ini hanya sebuah perdukuhan yakni Jam-

bean, Plumbungan dan Bonggoro. Dari ketiga dukuh terse-
but yang menjadi pusat cikal bakal Desa Purworejo adalah 
Dukuh Jambean. Ada kebiasaan unik dari masyarakat Jam-
bean yang menjadikan daerah tersebut dijuluki dengan se-
butan Purworejo.

Dikisahkan, dahulu kala Jambean merupakan suatu 
daerah yang sangat subur. Di daerah tersebut banyak ditum-
buhi oleh pepohonan, salah satu pohon yang mendominasi 
adalah Pohon Jambe atau disebut pohon pinang. Dari ba-

DESA PURWOREJO
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nyaknya Pohon Jambe yang tumbuh subur di daerah tersebut, 
masyarakat mengenal dengan sebutan Jambean. 

“Pada tahun 1957, Dukuh Jambean merupakan sebuah 
perkampungan sepi penduduk. Waktu itu perkampungan terse-
but hanya dihuni sekitar 36 rumah saja. Suasana perkampungan 
yang sepi menjadikan sejumlah tokoh masyarakat setempat, 
berinisiatif untuk membuat sebuah pertunjukan. Harapannya 
untuk menciptakan suasana perkampungan lebih semarak.

Pertunjukan tersebut digelar sebulan sekali yang menya-
jikan kesenian Tembang Mocopat yang diiringi dengan tar  ian. 
Sebagaimana yang diperkirakan oleh tokoh masyarakat, pen-
tas tersebut berhasil menyedot perhatian masyarakat, hingga 
banyak warga yang hadir memeriahkan kegiatan tersebut.

Karena pertunjukan tersebut menyajikan kesenian yang 
terkesan monoton menjadikan masyarakat Jambean bosan. 
Jumlah masyarakat yang menghadiri pertunjukan terse-
but, ber angsur-angsur berkurang dan akhirnya hanya tersisa 
segelintir orang yang masih menghadiri pertunjukan tersebut.

Dari peristiwa tersebut, kemudian dilakukan sebuah eva luasi 
oleh sejumlah tokoh masyarakat. Dari evaluasi tersebut di tariklah 
sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Dukuh Jambean setiap 
kali diajak untuk berkumpul ramainya hanya saat awal saja. Peris-
tiwa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Dukuh Jambean 
memiliki karakter yang cepat bosan dengan sejumlah perkum-
pulan yang diselenggarakan di daerah tersebut.

Sejumlah tokoh masyarakat kemudian memberi julukan 
Dukuh Jambean dengan istilah “Purworejo” yang diambil dari 
bahasa Sansekerta. Dimana kata “purwo” berarti “awalan” 
dan “rejo” berarti ramai, atau secara keseluruhan diartikan se-
bagai awalan yang ramai. Karena masyarakat Jambean ra-
mainya saat diawal saja, maka daerah tersebut dinamakan 
Desa Purworejo. 
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