
 

 

ABSTRAK 

 

Dian Hadianto : Keberadaan dan Peran Orang Keturunan Arab Yaman di Pasar                                                                                                                                         

Rebo Purwakarta pada Abad - 21        

 

 Keberadaan kampung Arab Yaman adalah sebuah kampung yang 

didalamnya terdapat sebuah komunitas orang-orang keturunan Arab Yaman yang 

terletak di Pasar Rebo Purwakarta, yang terletak di Kelurahan Nagri Kidul, mulai.  

Keberadaan orang-orang keturunan Arab Yaman ini berada sejak Abad ke-21, 

tepatnya pada tahun 1885 orang-orang Arab Yaman mulai berdatangan ke 

Indonesia melalui kapal uap yaitu melalui jalur laut dan setelah itu menyebar ke 

kepulauan Indonesia, dan akhirnya menyebar di wilayah-wilayah Indonesia dan 

sampailah ke Purwakarta.  

 Setelah kedatangan orang-orang Arab Yaman ke Purwakarta lalu mereka 

membuka sebuah perkampungan dan mereka mulai berkembang di Purwakarta, 

selain berdagang orang-orang keturunan Arab Yaman ini, juga melakukan syi’ar 

Islam dan perkembangan orang-orang keturunan Arab Yaman ini melalui 

pernikahan dengan orang-orang pribumi warga Pasar Rebo Purwakarta, dan 

dari situlah orang-orang keturunan Arab mulai berkembang di Pasar Rebo 

Purwakarta. Dan mulai berbaur dengan orang-orang pribumi. 

  Terbentuknya orang-orang keturunan Arab Yaman ini ketika pada abad 

ke-20 tepatnya pada tahun 1900. Dengan terbentuknya orang-orang keturunan 

Arab Yaman ini mereka mulai membentuk sarana-sarana keagamaan, 

perekonomian dan pendidikan. Dalam keagamaan, orang-orang keturunan Arab 

Yaman ini mendirikan Mesjid, yaitu Mesjid yang bernama Ar-Raudlah atau yang 

dikenal dengan Mesjid Arab. Dalam bidang perekonomian orang-orang keturunan 

Arab Yaman ini mendirikan sebuah Pasar yang Pasar ini dinamai Pasar Rebo dan 

sampai saat ini Pasar Rebo menjadi sumber kehidupan bagi warga Pasar Rebo 

sendiri baik dari luar warga Pasar Rebo. Dalam bidang pendidikan orang-orang 

keturunan Arab Yaman mendirikan sebuah sekolah yang bernama Madrasah 

Adabiyah Islamiyah yang dimana Madrasah ini sangat berperan bagi orang-orang 

diluar keturunan Arab Yaman atau bagi orang keturunan Arab Yaman di sekitar 

Pasar Rebo.  

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang “Keberadaan Dan 

Perang Orang Keturunan Arab Yaman Di Pasar Rebo Purwakarta Pada Abad-21” 

sehingga penulis tahu bagaimana mulai terbentuknya orang-orang keturunan Arab 

dan peran orang-orang keturunan Arab Yaman di Pasar Rebo Purwakarta.  

 Penelitian ini menggunakan teori dari buku L. W. C. Van den Berg dengan 

teori ini penulis bisa mengetahui bagaimana awal kedatangan orang-orang 

keturunan Arab Yaman di Pasar Rebo Purwakarta. 

 Oleh karena itu, maka keberadaan orang-orang keturunan Arab Yaman di 

Pasar Rebo Purwakarta sangat berperan sekali, karena orang-orang keturunan 

Arab Yaman ini berperan sekali dalam bidang keagamaan, perekonomian dan 

pendidikan. Dan peran orang keturunan Arab Yaman ini berpengaruh sekali 

sampai saat ini terhadap warga Pasar Rebo Purwakrta. 


