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KATA PENGANTAR 

 

Diktat ini disusun untuk memperlancar proses belajar mengajar Mata 

Kuliah Sejarah Kebudayaan Jawa di Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. 

Monumen purbakala yang menjadi kebesaran masa silam dapat disaksilan 

dengan berdirinya Candi Hindu Budha yang tersebar di seantero wilayah Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. Candi Prambanan adalah contoh warisan Hindu, 

sedangkan Candi Borobudur adalah contoh warisan Budha.  

Para cendekiawan yang melahirkan kebudayaan Jawa mutakhir dewasa ini 

pada umumnya pernah mengenyam sistem pendidikan modern. Diktat yang 

berjudul Sejarah Kebudayaan Jawa ini memuat data historis, sosiologis, filosofis 

dan epigrafis yang disajikan secara integral, sistematis dan komprehensif. 

 
 

        

Yogyakarta, 20 November 2013 

 

Dr. Purwadi, M.Hum 
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BAB I 

BUDAYA JAWA PURBA 

 

Masa Prasejarah 

Budaya Jawa masa prasejarah ditandai dengan penemuan sejumlah benda-

benda purbakala. Di tanah Jawa zaman sejarah akan ditandai dengan adanya 

prasasti yang pertama kalinya muncul berbentuk Prasasti Kampak atau dikenal 

dengan namanya Perdikan Kampak (Hermansyah, 1979: 21). Pada zaman 

Prasejarah, Trenggalek telah dihuni oleh manusia dengan bukti ditemukannya 

benda-benda yang merupakan hasil zaman Nirloka. Dari hasil penelitian serta 

lokasi benda-benda prasejarah tadi, dapatlah direkontruksi-kan, perjalanan 

manusia-manusia pemula di daerah Trenggalek itu dalam beberapa jalur, yaitu: 

jalur pertama, dari Pacitan menuju Panggul, perjalanan diteruskan ke Dongko, 

dari Dongko menuju ke Pule kemudian menuju ke Karangan dari sini dengan 

menyusuri sungai Ngasinan menuju ke Durenan. Kemudian manusia-manusia 

Purba Trenggalek itu melanjutkan perjalanan ke Wajak, daerah Tulungagung. 

Jalur kedua, berangkat dari Pacitan ke Panggul menuju Dongko, melalui 

tanjakan Ngerdani turun ke daerah Kampak lalu ke Gandusari, dari sini perjalanan 

dilanjutkan ke Tulungagung. Jalur ketiga, berangkat dari Pacitan menuju Panggul 

menyusuri tepi Samudra Indonesia menuju Munjungan, diteruskan ke Prigi lalu ke 

Wajak. 

Demikian rekonstruksi perjalanan manusia-manusia prasejarah yang 

berlangsung bolak-balik antara Pacitan dan Wajak. Jalur-jalur perjalanan tersebut 
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dapat dibuktikan dengan ditemukannya artefak zaman batu besar, seperti menhir, 

mortar, batu saji, batu dakon, palinggih batu, lumpang batu dan sebagainya. Yang 

kesemuanya benda-benda tadi tersebar di daerah-daerah bekas jalur-jalur lalu 

lintas mereka itu. Van Heekeren menyatakan bahwa homowajakensis (manusia 

purba wajak) hidup pada masa Plestosin atas, sedangkan peninggalan Pacitan 

berkisar antara 8.000 sampai 35.000 tahun yang lalu. Akibatnya masa 

megaliticum atau masa neoliticum itulah yang meliputi daerah Trenggalek purba. 

  

Penemuan Fosil 

Dari fosil-fosil yang ditemukan di Tulungagung pada tahun 1989 dan 

1890, terbukti bahwa di sana telah dihuni oleh manusia sejak kurang lebih 40 – 50 

ribu tahun yang lalu. Tempat penemuan tersebut di dukuh Creme, Desa Gamping 

atau Campurdarat. Pada waktu itu daerah Campurdarat masih bernama distrik 

Wajak. Oleh sebab itu fosil tersebut dinamakan fosil Homowajakensis. Pada tahun 

1982 saat pembuatan saluran Lodagung di dukuh Creme juga ditemukan fosil lagi 

dari kedalaman 2 meter. Sekitar 1 meter di atasnya diketemukan kerangka 

manusia yang masih utuh dan memakai anting-anting berbentuk cakra seberat 12 

gram. Namun karena terkena angin, kerangka tersebut hancur menjadi debu. 

Hanya tinggal tengkoraknya yang sudah menjadi fosil. Setelah diteliti ternyata 

tengkorak dari kedalaman 2 meter tadi diperkirakan hidup pada 25 ribu tahun 

yang lalu. Sedang yang memakai anting-anting hidup kurang lebih 4 ribu tahun 

silam. 
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Daerah Tulungagung banyak terdapat peninggalan sejarah purbakala. 

Sekitar 63 buah peninggalan berupa benda bergerak dan tidak bergerak. 

Tulungagung memiliki peninggalan purbakala terbanyak di daerah Karesidenan 

Kediri. Di antara peninggalan tersebut 26 berupa prasasti, 24 diantaranya berupa 

prasasti batu. Salah satunya adalah prasasti Lawadan karena terletak di desa 

(thani) Lawadan yang sekarang diyakini bernama Wates Campurdarat. Prasasti 

yang bertanggal 18 Nopember 1205, hari Jumat Pahing, dikeluarkan oleh Prabu 

Srengga raja terakhir kerajaan Daha. Raja tersebut terkenal dengan nama Prabu 

Dandanggendis. Prasasti tersebut berisi pemberian keringanan pajak dan hak 

istimewa semacam bumi perdikan atau sima. Alasan pemberian hadiah tersebut 

adalah karena jasa prajurit Lawadan yang sudah memberikan bantuan kepada 

kerajaan mengusir musuh dari Timur sehingga raja yang tadinya telah 

meninggalkan kraton dapat kembali berkuasa. 

Prasasti lain adalah prasasti di desa Mula dan Malurung, yang menyebut 

nama desa Kalangbret. Meskipun prasasti tersebut tidak terdapat di Tulungagung 

namun menyebutkan Wilayah di Tulungagung. Isinya berupa puji-pujian kepada 

dewa Syiwa. Raja yang disebut-sebut adalah Sri Maharaja Semingrat nama 

lainnya adalah Wisnuwardana. Prasasti tersebut dikeluarkan pada 15 Desember 

1256 M (Rebo Legi). Isinya menetapkan Desa Mula dan Malurung menjadi Sima 

(perdikan) karena loyalitas seorang pejabat bernama Pranaraja berhasil memimpin 

membuat tempat berbakti kepada nenek buyut prabu Seminingrat atau 

Wisnuwardana di Kalangbret menyebutkan tempat tersebut diulangi pada kakawin 
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Negarakretagama Kalangbret, tempat tersebut adalah tempat suci bagi leluhur raja 

Hayam Wuruk dari Majapahit. 

Kalangbret menjadi nama salah satu desa di Kecamatan Kauman 5 km 

sebelah barat kota Tulungagung. Pada jaman Mataram Islam, yaitu jaman Sri 

Pakubuwana I dan VOC tahun 1709 mengadakan perjanjian bahwa nama 

Kalangbret tetap digunakan sebagai ibukota kabupaten Ngrowo. Begitu juga pada 

perjanjian Giyanti (1755) nama Kalangbret disebut salah satunya wilayah 

mancanegaranya kerajaan Yogyakarta. Juga menjadi nama distrik atau kawedanan 

atau wilayah pembantu Bupati Tulungagung. 

Berdasarkan uraian tadi maka tidak benar kalau Kalangbret akronim 

Adipati Kalang yang disembret-sembret oleh Patih Gajah Mada seperti disebut 

dalam buku Tulungagung Dalam Sejarah dan Babad. Di samping hal tersebut 

juga pernah diketemukan prasasti yang disebut prasasti Sidorejo dan Biri. Nama 

Biri berubah menjadi Wiri dan diyakini menjadi nama Cu-Wiri. Kalangbret 

sebagai kadipaten Mancanegara Mataram terbentuk sejak perjanjian Giyanti. 

Selanjutnya dijadikan ibukota kabupaten Ngrowo tahun 1775 – 1824 Masehi, 

yaitu pada masa Mataram Islam dan zaman kolonial. Bupati pertama Kabupaten 

Ngrowo adalah Kyai Ngabehi Mangundirono. Nama Kalangbret telah dikenal 

sejak tahun 1255 M (prasasti Mula-Manurung) dan disebut ulang dalam 

Negarakretagama (1635 M) dengan nama Kalangbret.   

Katumenggungan Wajak berdiri pada masa pemerintahan Sultan Agung 

sampai dengan pembentukan kadipaten Ngrowo dengan pusat pemerintahan di 

Wajak sejak perjanjian Giyanti. Ini terjadi antara tahun 1615 – 1709 M pada masa 
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Mataram Islam dan masa kolonial. Yang menjadi bupati Tulungagung I adalah 

Senapati Mataram bernama Surontani. Beliau dimakamkan di Desa Wajak Kidul, 

Boyolangu. Sedangkan Surontani III (Kertoyudo) dimakamkan di desa Tanggung 

Campurdarat. Katumenggungan Wajak berakhir dengan berdirinya Kabupaten 

Ngrowo yang beribu kota di Kalangbret. Nama Rowo telah dikenal sejak tahun 

1194 M (Prasasti Kemulan) dan disebut ulang dalam Negarakretagama (1365 M). 

Nama ini kemudian berubah menjadi Ngrowo.  

Kebudayaan Jawa asli berbentuk animisme dan dinamisme. Animisme 

adalah sistem kepercayaan yang me-yakini adanya ruh-ruh nenek moyang. 

Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan gaib 

pada benda-benda keramat. Modernisasi itu sendiri seringkali sinonim dengan 

kebudayaan modern, dengan kehadirannya yang melibatkan berbagai ranah 

budaya, semisal budaya pikir. Harun (1994) menjelaskan betapa budaya pikir 

inilah yang terpenting dalam diskursus budaya modern berhubung dengan 

keterjalinannya yang niscaya atas budaya Iptek. Oleh sebab itu akan disayangkan 

apabila ternyata banyak kalangan masyarakat tak terkecuali kaum elitnya tidak 

memahami perbedaan antara teknik dan teknologi. Dalam kedua jilid buku 

“Teknologi dan Dampak Kebudayaannya” (1985) Mangunwijaya mengajak 

pembaca merenungkan lebih jauh filsafat apa yang sesungguhnya mengejawantah 

dalam benda-benda teknologi serta proses sosial dan tuntutan mentalitasnya.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka usaha untuk menjaga keagungan 

budaya harus terus dilakukan. Di antara tokoh pelestari budaya Jawa adalah Ki 

Panut Darmoko. Bagi masyarakat penggemar pedalangan, nama Ki Panut 
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Darmoko sungguh sangat familiar. Beliau memang seniman kawentar, misuwur 

dan kaloka. Mulai dari perkotaan, pedesaan dan pegunungan banyak yang 

mempunyai kesan dan rekaman tentang sejarah kehidupannya. Dalam melakukan 

aktivitas pedalangan beliau setia pada pakem. Ki Panut lahir pada hari Rabu 

Kliwon, tanggal 10 September 1931. Dengan demikian beliau mengalami hidup 

tiga jaman, yaitu jaman Belanda, jaman Jepang dan jaman kemerdekaan.  
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BAB II 

KEBUDAYAAN HINDU DI TANAH JAWA 

 

Prasasti Mantyasih 

Kerajaan Mataram Hindu pernah memimpin peradaban di tanah Jawa 

dengan mewariskan peradaban luhur dan agung. Sumber penulisan sejarah 

Mataram Kuno yaitu Prasasti Mantyasih di Kedu yang diterbitkan pada masa 

Rakai Watukumara Dyah Balitung yang berangka tahun 907. Warisan tulisan 

sejarah ini merupakan dokumen penting demi penyusunan sejarah. Dalam konteks 

sejarah ini Paul Michel Munoz (2006) telah memberi deskripsi tentang kerajaan-

kerajaan Awal Kepulauan Indonesia. 

Penemuan Prasasti Mantyasih menjadi bukti bahwa masyarakat Jawa kuno 

terlalu peduli pada soal-soal dokumentasi dan kearsipan. Dalam prasasti ini 

menyebutkan para raja Mataram Kuno yaitu: Sri Maharaja Rakai Ratu Sanjaya 

(732–760), Sri Maharaja Rakai Panangkaran (760–780), Sri Maharaja Rakai 

Pananggalan (780–800), Sri Maharaja Rakai Warak (800–820), Sri Maharaja 

Rakai Garung (820–840), Sri Maharaja Rakai Pikatan (840–856), Sri Maharaja 

Rakai Kayuwangi (856–882), Sri Maharaja Rakai Watuhumalang (882–899), Sri 

Maharaja Rakai Watukumara Dyah Balitung (898–915), Sri Maharaja Rakai 

Daksa (915– 919), Sri Maharaja Rakai Tulodhong (919–921), Sri Maharaja Rakai 

Wawa (921–928), Sri Maharaja Rakai Empu Sindok (929–930). 

Sri Maharaja Rakai Panangkaran, pemerintah Mataram Hindu pada tahun 

760–780 Rakai Panangkaran berarti raja mulia yang selalu berhasil 
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mengembangkan potensi wilayahnya. Panangkaran berasal dari kata Tangkar, 

yang berarti berkembang. Dia memang berhasil mewujudkan cita-cita 

Ayahandanya, Sri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Mataram Hindu kemudian 

diperintah oleh Sri Maharaja Rakai Pananggalan (780–800). Rakai Pananggalan 

berarti raja mulia yang sangat peduli terhadap siklus perjalanan waktu. 

Pananggalan berasal dari kata tanggal. Dia memang berjasa terhadap sistem 

kalender Jawa Kuno. 

Penggantinya bernama Sri Maharaja Rakai Warak (800–820). Rakai 

Warak berarti raja mulia yang amat peduli pada cita-cita luhur. Dia memang 

bertekad bulat untuk meneruskan kejayaan nenek moyangnya. Dinasti Hindu 

lantas dipimpin oleh Sri Maharaja Rakai Garung (820–840). Garung berarti raja 

mulia yang tahan banting terhadap segala macam rintangan. Demi kemakmuran 

rakyatnya, Rakai Garung mau bekerja siang malam. Kekuasaan Mataram Hindu 

dilanjutkan oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan (840–856). Pada tahun 850 prasasti 

Tulang Air di Candi Perut menyebutkan bahwa Rakai Pikatan bergelar Ratu. Pada 

masa pemerintahan Rakai Pikatan ini kerajaan Mataram Hindu mencapai masa 

kemakmuran dan kemajuan. Dinasti Sanjaya menjadi gemilang dan harum 

namanya. Bahasa sanskerta pada saat itu menjadi bahasa pengantar ilmu 

pengetahuan yang sangat bergengsi (Zoetmulder, 1985). 

 

Prasasti Ratu Baka 

Prasasti Ratu Baka mengatakan bahwa Rakai Pikatan sangat 

memperhatikan keamanan dan ketertiban negara. Tatkala pasukan dari dinasti 
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Balaputra Dewa menyerang wilayahnya, Rakai Pikatan tetap dapat 

mempertahankan kedaulatannya. Bahkan bala tentara penyerang dapat dipukul 

mundur dan melarikan diri ke Palembang Sumatera Selatan. Rakai Pikatan bisa 

melakukan suksesi secara damai. Dia lengser keprabon madeg pandhita. 

Kekuasaannya diserahkan secara konstitusional kepada Rakai Kayuwangi tahun 

856. Rakai Pikatan atau Prabu Jatiningrat benar-benar ahli dalam kenegaraan dan 

pemerintahan. Bersama permaisurinya, Pramodha Wardhani, putra raja 

Samaratungga, Rakai Pikatan mencapai masa keemasan (Djoko Dwiyanto, 2003). 

Rakai Pikatan memerintah Kerajaan Mataram Hindu sekitar tahun 998 

Çaka atau 856 Masehi. Istrinya adalah putri Raja Samaratungga yang bernama 

Pramodha Wardhani. Pada zaman pemerintahan Rakai Pikatan itu dibangun Candi 

Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Prasasti yang mengungkapkan tentang 

Candi Prambanan yaitu Prasasti Siwagraha yang berangka tahun 778 Çaka atau 

856 Masehi, yang dikeluarkan oleh Rakai Pikatan (Moertjipto & Bambang 

Prasetyo, 1994: 30). Sekarang prasasti itu disimpan di Musium Pusat Jakarta. 

Nama Rakai Pikatan juga disebut dalam Prasasti Mantyasih. Begitu terkenalnya, 

Rakai Pikatan mendapat julukan Jatiningrat. Pada masa ini disusun kitab 

Ramayana yang telah disesuaikan dengan kebudayaan Jawa (Poerbatjaraka, 

1964). 

Dalam prasasti Siwagraha disebutkan bahwa Rakai Kayuwangi pada tahun 

856 mendapat gelar Sang Prabu Dyah Lokapala. Loka berarti tempat, pala berarti 

buah. Apa saja akan berbuah kebaikan di tempat sang Prabu Dyah Lokapala. 

Rakai Kayuwangi ibarat pohon kayu cendana yang harum, semerbak mewangi ke 



12 
 

kanan dan ke kiri. Perjuangan Rakai Kayuwangi pada negaranya memang telah 

dicatat dalam prasasti Wuatan Tija pada tahun 880. Tugas utama seorang raja 

menurut Rakai Kayuwangi adalah memakmurkan, mencerdaskan, dan melindungi 

keselamatan warga negaranya. Raja harus mau berkorban demi rakyatnya. 

Pengganti Rakai Kayuwangi adalah Rakai Watuhumalang (Djoko Dwiyanto, 

2003). 

Perjuangan Rakai Kayuwangi diteruskan oleh Rakai Watuhumalang. Pada 

tahun 907 prasasti Kedu mencatat dengan ukiran indah mengenai prasasti 

cemerlang Rakai Watuhumalang. Prasasti Panunggalan pada tahun 896 memberi 

penghargaan yang tinggi kepada Rakai Watuhumalang. Dia dianugerahi gelar 

Prabu Haji Agung, yang berarti raja diraja besar yang mumpuni. Dalam prasasti 

Mantyasih Kedu disebutkan bahwa tahun 907 keagungan dan keanggunan Rakai 

Watuhumalang ini dilanjutkan oleh Rakai Watukumara Dyah Balitung. Rupa-

rupanya saat itu proses pergantian kepemimpinan sudah dapat berlangsung secara 

beradab (Djoko Dwiyanto, 2003). 

Pada masa pemerintahan Balitung ada seorang teknokrat intelektual yang 

bernama Daksottama. Dia adalah konseptor pemerintahan yang handal dan 

tangguh, sehingga pemikirannya sangat mempengaruhi gagasan Sang Prabu Dyah 

Balitung. Dinasti Tang (618–906) dari Cina bekerja sama dengan Raja Balitung 

dengan membuat proyek terjemahan kitab Ta-Teo-Kan-Hung. Memang raja 

Balitung sangat gemar akan sastra, bahasa, seni dan budaya. Unsur 

profesionalitas, kapasitas, dan integritas amat diperlukan oleh Raja Balitung 
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dalam mengelola pemerintahan. Kelak Daksottama itu menggantikan 

kepemimpinan Dyah Balitung (Djoko Dwiyanto, 2003).  

 Dyah Balitung adalah maharaja dari kraton Mataram Kuno yang bertahta 

tahun 898–910. Dia masih keturunan Wangsa Syailendra, sebuah dinasti yang 

terkenal karena telah berhasil dalam mengembangkan seni, bahasa, budaya dan 

ilmu pengetahuan (Zoetmulder, 1985). Salah satu karya sastra dari Dinasti 

Syailendra ini adalah Kitab Candha Karana, sebuah buku yang ditulis di atas 

daun rontal, berisi tentang ajaran moral, seni tembang, tata bahasa dan kamus. 

Pada tahun 700 Çaka, Wangsa Syailendra membangun Candi Kalasan. Pada tahun 

782–872 dibangunlah sebuah candi megah nan indah, yaitu Candi Prambanan 

yang reliefnya memuat kisah Ramayana.  

Raja Balitung sendiri aktif dalam berolah cipta karya yang berusaha 

mengembangkan kemajuan masyarakat. Hal ini merupakan prestasi sang raja yang 

bersedia menyeimbangkan kebutuhan material dan spiritual. Keterlibatan Raja 

Balitung dalam kreativitas dan sosialisasi cerita Bima Kumara dan Ramayana 

sangat dominan. Pada masa raja Balitung pula ditulis Prasasti Kedu atau 

Mantyasih yang berangka tahun 907. Prasasti ini memuat secara lengkap silsilah 

raja Mataram Kuno: 

“Rahyang ta rumuhun ri medang ri poh pitu, Rakai Mataram Sang Ratu 
Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai 
Panunggalan, Sri Maharaja Rakai Warah, Sri Maharaja Rakai Garung, Sri 
Maharaja Rakai Pikatan, Sri Raja Rakai Kayuwangi, Sri Maharaja Rakai 
Watuhumalang, dan kemudian disusul oleh raja yang sedang memerintah 
yaitu Sri Maharaja Rakai Watukumara Dyah Balitung Dharmodaya 
Makasambhu (Moertjipto & Bambang Prasetyo, 1994: 34). 
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  Empu Yogiswara adalah pengarang Kakawin Ramayana pada tahun 825 

Çaka atau 903 Masehi. Beliau hidup pada masa pemerintahan Dyah Balitung 

tahun 820-832 Çaka atau 898–910 Masehi. Kakawin Ramayana merupakan 

terjemahan karya sastra ciptaan pujangga Hindu, Walmiki, pada permulaan 

masehi. Kitab Ramayana terdiri dari 7 kandha dan 24.000 seloka. Ketujuh kandha 

dalam Kakawin Ramayana tersebut adalah sebagai berikut: Bala Kandha, berisi 

cerita tentang Prabu Dasarata, raja di negeri Kosala yang beribukota di Ayodya. 

Dalam Lakon Sayembara Widekadirja atau Sayembara Mantili, Dewi Sinta, putri 

Prabu Janaka disunting oleh Rama. Ayodya Kandha, berisi kisah Rama, Sinta dan 

Lesmana yang disingkirkan di hutan Dandaka (Lakon Rama Tundhung). Aranya 

Kandha,  berisi kisah Sinta yang diculik Rahwana (Lakon Rama Gandrung). 

Sundara Kandha, berisi tentang cerita kepahlawanan Anoman yang berhasil 

berjumpa dengan Dewi Sinta di Alengka (Lakon Anoman Duta).  

  Kiskendha Kandha, berisi kisah tentang bala tentara Rama yang 

menyeberangi samudra untuk menuju ke Alengka (Lakon Rama Tambak). Yudha 

Kandha, berisi kisah peperangan antara tentara Alengka dengan tentara Rama, 

yang berakhir dengan kembalinya Rama Sinta ke Ayodya (Lakon Brubuh 

Alengka). Uttara Kandha, berisi kisah Rama Sinta setelah kembali ke Ayodya. 

Rakyat Ayodya menyangsikan kesucian Sinta lagi. Untuk membuktikan kesucian 

Sinta maka dilakukan pembakaran atas diri Sinta (Sinta Obong) (Haryanto, 1988: 

229). 

 Kejayaan Mataram Hindu berlanjut pada masa pemerin-tahan Sri Maharaja 

Rakai Daksottama (915–919). Rakai Daksottama memang sengaja dipersiapkan 
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oleh Raja Balitung untuk menggantikannya sebagai raja Mataram Hindu. Sebelum 

memangku jabatannya, dia dididik secara intensif oleh Raja Balitung. Berbagai 

jabatan strategis telah dipegang oleh Daksottama. Posisi-posisi penting dalam 

pemerintahan dijalani oleh Daksottama sebagai bekal untuk melanjutkan estafet 

kepemimpinan. Seluk beluk birokrasi benar-benar dia kuasai. Kesungguhan dan 

kerja keras Daksottama memang sesuai benar dengan namanya. Daksottama atau 

Daksa Utama yang berarti seorang pemimpin yang utama dan istimewa. 

Rakai Layang Dyah Tulodhong menggantikan kepemimpinan Rakai 

Daksottama. Prasasti Poh Galuh menyebutkan bahwa Rakai Layang Dyah 

Tulodhong pada tahun 890 pernah mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Karir 

politik Dyah Tulodhong dimulai dari jabatan yang paling bawah. Dengan tekun 

akhirnya dia mencapai posisi struktural yang paling tinggi. Dia mengenal betul 

strategi teritorial. Pemahaman atas strategi teritorial, membuat Dyah Tulodhong 

mendapat dukungan yang luas dari daerah-daerah. Seluruh penjuru kerajaan 

Mataram mengenal sosok handal, yaitu Dyah Tulodhong yang memerintah tahun 

919-921. 

Pada tahun 921 Rakai Sumba Dyah Wawa dinobatkan menjadi Raja 

Mataram. Dia terkenal sebagai raja yang ahli diplomasi, sehingga sangat terkenal 

dalam kancah politik internasional. Dyah Wawa juga mempunyai strategi suksesi 

dengan sistem magang. Empu Sindok yang mempunyai integritas dan moralitas 

dibina oleh Raja Wawa untuk dipersiapkan sebagai calon pemimpin Mataram. 

Empu Sindok diangkat oleh Raja Wawa sebagai Rakryan Mahamantri I Hino, 

sebuah jabatan yang prestis dan strategis. Empu Sindok diterima oleh semua 
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kalangan. Sebelumnya dia menjabat sebagai Rakryan Mahamantri I Halu. Dari 

jabatan daerah (I Halu) menuju jabatan pusat (I Hino). Pada masa inilah nantinya 

kekuasaan Mataram Hindu yang berlokasi di Jawa Tengah kemudian pindah ke 

wilayah Jawa Timur. Babak baru dalam sejarah kebudayaan Jawa. 
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BAB III 

PERKEMBANGAN AGAMA BUDHA 

 

Samaratungga  

  Samaratungga adalah raja Mataram Kuno dari Dinasti Syailendra, 

penganut agama Budha Mahayana. Raja Samara-tungga ini mempunyai karya 

monumental, yaitu Candi Borobudur. Istilah Borobudur berasal dari kata bara = 

biara, budur = tinggi. Bangunan Candi Borobudur terdiri dari tiga bagian yaitu: 

kamadhatu, rupadhatu, dan arupadhatu (Damardjati Supadjar, 1993).  

  Kamadhatu merupakan alam bawah, tempat bersema-yamnya manusia 

lumrah. Secara simbolis mengandung arti tingkat manusia dalam usia kanak-

kanak, yang masih tergoda oleh kesenangan duniawi, bermain-main, hedonis 

rekreatif, dan egoistis. Rupadhatu, merupakan alam antara tempat bersemayamnya 

manusia yang sudah mencapai tingkat kedewasaan. Manusia yang bertanggung 

jawab, sungguh-sungguh berusaha untuk mencapai cita-cita, seimbang, dan 

humanistik. Arupadhatu, merupakan alam atas tempat bersemayamnya manusia 

yang telah mencapai kesempurnaan hidup, insan kamil, makrifat dan waskitha 

ngerti sadurunge winarah. 

  Candi Borobudur terletak di Magelang dengan dikelilingi Gunung Merapi, 

Merbabu, Sumbing, Sindoro dan Menoreh. Di dekat juga terdapat Candi Pawon, 

Candi Mendut dan Candi Sewu. Ketiga candi ini adalah warisan Dinasti 

Syailendra yang memerintah antara tahun 778 – abad 10 di Jawa Tengah. Dinasti 
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Syailendra berasal dari India. Paham ajaran budha ini juga berlanjut pada masa 

kerajaan Majapahit (Slamet Mulyono, 1979). 

 

Sri Kahulunan 

Putri Samaratungga yang terkenal cerdas dan cantik jelita adalah Pramodha 

Wardhani. Pramodha Wardhani juga bergelar Sri Kahulunan, artinya seorang 

sekar kedhaton yang menjadi tumpuan harapan bagi rakyat. Pramodha Wardhani 

kelak menjadi permaisuri raja Rakai Pikatan. Pasangan suami istri ini sangat 

legendaris di mata rakyat Jawa. Kehar-monisannya membuat rakyat Mataram 

bertambah aman dan damai. Hanya saja, adik Pramodha Wardhani yang bernama 

Balaputra Dewa kurang terkenal. Akhirnya dia merantau ke Sumatra dan 

mendirikan kerajaan Palembang. 

Balaputra Dewa adalah putra Raja Samaratungga yang beragama Budha. 

Ibunya bernama Dewi Tara. Prasasti Ratu Baka tahun 856 menyebutkan bahwa 

telah terjadi perebutan kekuasaan yang merupakan tuntutan atas tahta kerajaan di 

Jawa  Tengah dari Balaputra Dewa terhadap Rakai Pikatan. Adapun yang menjadi 

sebab tuntutan tersebut kemungkinan besar ialah Balaputra merasa irihati melihat 

kekuasaan dan pengaruh Rakai Pikatan di Jawa Tengah setelah Samaratungga 

wafat.  

Karena Rakai Pikatan berasal dari dinasti Sanjaya, maka Balaputra tidak 

setuju. Balaputra merasa berhak atas tahta kerajaan di Jawa Tengah, karena dia 

anak laki-laki Samaratungga yang berdarah Syailendra. Dalam peperangan 

tersebut pihak Balaputra mengalami kekalahan, tetapi dia tidak terbunuh dan 
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dalam posisi diburu oleh Rakai Pikatan. Kemudian ia melarikan diri ke Sumatra, 

akhirnya ia menjadi raja di Sriwijaya (Djoko Dwiyanto, 2003). Balaputra Dewa 

akhirnya bermukim di Palembang. Dia mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Sengketa 

di Tanah Jawa berakhir dengan jaya di Swarnadwipa. Sriwijaya pun kelak dapat 

tampil sebagai kerajaan maritim yang gemilang dan kondang. 
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BAB IV 

MONUMEN BENDA PURBAKALA 

 

Candi Prambanan 

Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan Mataram Hindu. 

Kepercayaan orang Jawa pun mengalami perubahan. Dalam agama Hindu dikenal 

sistem kekuasaan yang berupa konseo dewa raja. Konsep dewa raja menganggap 

bahwa penguasa kerajaan adalah penjelmaan dewata dari kahyangan (Cudami, 

1989: 35). Peninggalan bangunan kuna yang terbuat dari susunan batu berbentuk  

Candi umumnya terbagi menjadi dua ragam, yaitu: ragam Jawa Tengah dan ragam 

jaawa Timur.  

Ciri-ciri ragam Jawa Tengah ialah bentuk bangunan-nya tambun, atasnya 

berundak-undak, puncak berbentuk ratna atau stupa, gawang pintu dan relung 

berhias Kalamakara, reliefnya timbul agak tinggi berlukiskan naturalis, letak 

candi di tengah halaman, menghadap ke timur, dan terbuat dari batu andesit. Ciri-

ciri ragam Jawa Timur, ialah: bentuk bangunan ramping, atapnya merupakan 

perpaduan tingkatan, puncak berbentuk kubus, makara tidak ada, relief timbul 

sedikit dengan lukisan simbolis menyerupai wayang kulit, letak candi di belakang 

halaman, menghadap ke barat, kebanyakan terbuat dari bata.   

Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Jawa Tengah, namun 

seperti halnya dengan candi-candi yang lain, Candi Prambanan ditemukan 

kembali dalam keadaan runtuh dan hancur serta ditumbuhi semak belukar. Hal ini 

karena telah ditinggalkan manusia pendukungnya beratus-ratus tahun silam. 
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Secara administratif kompleks candi ini berada di perbatasan Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Masyarakat sering menyebut candi ini dengan nama candi Larajonggrang, 

suatu sebutan yang sebenarnya keliru karena seharusnya Rara Jonggrang. Kata 

rara dalam bahasa Jawa untuk menyebut anak gadis. Dalam cerita rakyat Rara 

Jonggrang dikenal sebagai putri Prabu Ratubaka yang namanya diabadikan 

sebagai nama peninggalan kompleks bangunan di perbukitan Saragedug sebelah 

selatan Candi Prambanan. Dikisahkan dalam cerita tersebut ada seorang raksasa 

Bandung Bandawasa namanya. Ia mempunyai kekuatan supranatural dan ingin 

mempersunting putri Rara Jonggrang.  

 

Candi Borobudur 

Candi Borobudur merupakan peninggalan Mataram Buda. Agama Buda 

dipeluk oleh sebagian pujangga Jawa, misalnya Empu Prapanca. Pujangga ini 

menyebut raja Majapahit sebagai titisan Siwa – Buda (Diputhera, 1985: 99). 

Berdasarkan atas tulisan yang terdapat pada “kaki” tertutup dari Candi Borobudur 

yang berbentuk huruf Jawa kuno yang berasal dari huruf pallawa, maka dapat 

diperkirakan tahun berdirinya Candi tersebut, yaitu pada tahun 850 Masehi, pada 

waktu pulau Jawa dikuasai oleh keluarga raja-raja Sailendra antara tahun 832-900. 

Jadi umurnya sudah lebih dari 1.000 tahun. 

Candi itu terdiri dari 2 juta bongkah batu, sebagian merupakan dinding-

dinding berupa relief  yang mengisahkan ajaran Mahayana. Candi tersebut 

berukuran sisi-sisinya 123 meter, sedang tingginya termasuk puncak stupa yang 
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sudah tidak ada karena disambar petir 42 m. Yang ada sekarang tingginya 31,5 m. 

Pada hakekatnya Borobudur itu berbentuk stupa, yaitu bangunan suci agama 

Buddha yang dalam bentuk aslinya merupakan kubah (separoh bola) yang berdiri 

atas alas dasar dan diberi payung di atasnya. Candi itu mempunyai 9 tingkat, 

yaitu: 6 tingkat di bawah, tiap sisinya agak menonjol berliku-liku, sehingga 

memberi kesan bersudut banyak. 3 tingkat diatasnya' berbentuk lingkaran.  

 

Candi Gedong Songo 

Berada di komplek Candi Gedong Songo di kaki Gunung Ungaran seperti 

terlempar ke masa lalu dengan segala kekunoannya. Tujuh buah candi berdiri 

membisu yang satu dengan lainnya terpisah sekitar 100 meter terasa memancar-

kan aura kedamaian yang abadi. Segarnya aroma getah pinus dan wangi mawar 

yang datang terbawa semilir angin membuat kepala terasa ringan. Komplek Candi 

Gedong Songo memang dikitari hamparan kebun bunga di kanan kirinya, 

mengingatkan pada keindahan kahyangan tempat dewa-dewa bersemayam dalam 

cerita pewayangan. Di kejauhan nampak hijaunya hutan pinus yang merayapi kaki 

hingga puncak Gunung Ungaran. 

     Sesuai namanya komplek candi ini sebenarnya terdiri atas sembilan candi, 

berderet dari bawah ke atas yang dihubungkan dengan jalan setapak bersemen. 

Satu candi yang berada di puncak paling tinggi disebut Puncak Nirwana. Sayang 

sekali dari sembilan candi dua diantaranya sudah rusak hingga sekarang tinggal 

tujuh buah. Komplek Candi Gedong Songo ini diperkirakan dibangun oleh Raja 

Sanjaya, raja Mataram kuno pada sekitar abad 8 Masehi. Melihat langgam 
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arsitektur dan pendirinya yang beragama Hindu Candi Gedong Songo jelas 

merupakan candi Hindu yang dibangun untuk tujuan pemujaan. 

     Berbagai patung dewa yang ada di sini seperti Syiwa Mahaguru, Syiwa 

Mahadewa, Syiwa Mahakala, Durgamahesa-suramardhani dan Ganesya makin 

menegaskannya sebagai bangunan pemujaan umat Hindu. Juga ditemukan Lingga 

dan Yoni yang merupakan ciri khas candi Hindu di Indonesia. Setelah berabad-

abad tak pernah disebut keberadaan Candi Gedong Songo untuk pertama kali 

dilaporkan oleh Gubernur Jenderal Raffles pada tahun 1740. Seorang arkeolog 

Belanda, Dr EB. Volger, selanjutnya melakukan studi dan diteruskan oleh 

beberapa arkeolog Indonesia. Pemugaran candi dan penataan lingkungan secara 

menyeluruh dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1972-1982. 

     Dilihat dari letaknya komplek Candi Gedong Songo termasuk istimewa 

karena berada pada ketinggian sekitar 1000 meter dpl. Dari tempat ini wisatawan 

yang berkunjung dapat menyaksikan kota Ambarawa dan genangan air 

Rawapening dengan latar belakang gunung kembar Sumbing dan Sindoro yang 

berdiri gagah di kejauhan. 

 

Candi Asu 

Candi Asu terletak di Desa Candi Pos, kelurahan Sengi, kecamatan 

Dukun, kabupaten Magelang, propinsi Jawa tengah. Di dekatnya juga terdapat 2 

buah candi Hindu lainnya, yaitu candi Pendem dan candi Lumbung. Nama candi 

tersebut merupakan nama baru yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya. 

Disebut Candi Asu karena di dekat candi itu terdapat arca Lembu Nandi, wahana 
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dewa Siwa yang diperkirakan penduduk sebagai arca asu ‘anjing’. Disebut Candi 

Lumbung karena diduga oleh penduduk setempat dahulu tempat menyimpan padi. 

Ketiga candi tersebut terletak di pinggir Sungai Pabelan, di lereng barat Gunung 

Merapi, di daerah bertemunya (tempuran) Sungai Pabelan dan Sungai Tlingsing. 

Ketiganya menghadap ke barat.  

Candi Asu berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 7,94 meter. Tinggi kaki 

candi 2,5 meter, tinggi tubuh candi 3,35 meter. Tinggi bagian atap candi tidak 

diketahui karena telah runtuh dan sebagian besar batu hilang. Melihat ketiga candi 

tersebut dapat diperkirakan bahwa candi-candi itu termasuk bangunan kecil. Di 

dekat Candi Asu telah diketemukan dua buah prasati batu berbentuk tugu (lingga), 

yaitu prasasti Sri Manggala I (874 M) dan Sri Manggala II (874 M).  

 

Candi Mendut-Pawon 

Candi Mendut merupakan candi kedua terbesar di daerah Kedu setelah 

Borobudur. Candi ini terletak di desa Mendut, Mungkid, Magelang, berjarak 

sekitar 38 km ke arah barat laut kota Yogyakarta dan 3 km dari Candi Borobudur. 

Candi mendut bersifat Budhistis dan terkait erat dengan Candi Borobudur serta 

Candi Pawon. Bahkan ketiga candi tersebut merupakan suatu kesatuan dan berada 

dalam satu garis lurus. 

Candi Mendut juga tidak diketahui secara pasti tahun pembangunannya 

dan raja yang berkuasa saat itu. Namun J.G. de Casparis dalam disertasinya 

menghubungkan Candi Mendut dengan raja Indra, salah seorang raja keturunan 

Sailendra. Sebuah prasasti yang ditemukan di desa Karangtengah berangka tahun 
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824 M yang dikeluarkan raja Sailendra lainnya yaitu Samarattungga, 

menyebutkan bahwa raja Indra ayah Samarattungga telah membangun sebuah 

bangunan suci bernama Venuvana (hutan bambu).  

 

Candi Watu Gudhig  

Watu Gudhig nama candi abad IX M, terletak sekitar 4 km sebelah barat 

daya Candi Prambanan. Tepatnya di pinggir sebelah timur sungai Opak atau 

sebelah barat jalan raya Prambanan dangan Piyungan. Nama Watu Gudhig juga 

merupakan nama baru yang diberikan oleh penduduk setempat karena batu-batu 

candi (umpak batu) terkena lumut dan warnanya berbintik-bintik seperti penyakit 

kulit (gudhig). Tidak jelas nama aslinya pada zaman dahulu. 

 

Candi Sukuh  

Sebuah candi yang dibangun pada sekitar abad XV terletak di lereng 

gunung Lawu di Wilayah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Dari permukaan 

air laut, ketinggiannya sekitar 910 M. Berhawa sejuk dengan panorama yang 

indah. Kompleks Situs purbakala Candi Sukuh mudah dicapai dengan kendaraan 

bermotor baik roda dua maupun roda empat, dengan jarak 27 Km dari kota 

Karanganyar. Situs purbakala Candi Sukuh ini ditemukan oleh Residen Surakarta 

“Yohson” ketika masa penjajahan Inggris.  

Mulai saat itu banyak kalangan sarjana mengadakan penelitian Candi 

Sukuh antara lain Dr. Van der Vlis tahun 1842, Hoepermen diteruskan Verbeek 

tahun 1889, Knebel tahun 1910, dan sarjana Belanda Dr. WF. Stutterheim. Untuk 
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mencegah kerusakan yang semakin memprihatinkan, Dinas Purbakala setempat 

pernah merehabilitasi Candi Sukuh pada tahun 1917, sehingga keberadaan Candi 

Sukuh seperti kondisi yang kita lihat sekarang. Candi Sukuh terdiri tiga trap. 

Setiap trap terdapat tangga dengan suatu gapura. Gapura-gapura itu amat berbeda 

bila dibandingkan dengan gapura umumnya candi di Jawa Tengah, apa lagi 

gapura pada trap pertama. Bentuk bangunannya mirip candi Hindu dipadu dengan 

unsur budaya asli Indonesia yang nampak begitu kentara, yakni kebudayaan 

Megaliticum. Trap I Candi Sukuh menghadap ke barat.  

 

Candi Cetho  

Candi Cetho merupakan peninggalan Hindhu dari abad XIV pada masa 

akhir pemerintahan Majapahit. Fungsi candi tidaklah berbeda dengan candi 

Hindhu yang lain yakni sebagai tempat pemujaan terhadap Tuhan Yang maha Esa. 

Sampai saat ini pun candi Cetho tetap di gunakan oleh penduduk sekitar yang 

memang merupakan penganut agama Hindu yang taat. Candi Cetho terdiri dari 

sembilan trap,  berbentuk memanjang kebelakang dengan trap/tingkat terakhir 

sebagai trap utama pemujaaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa (seperti bentuk-

bentuk tempat pemujaan pada masa purba punden berundak).   

Trap pertama setelah gapura masuk merupakan halaman candi. Trap kedua 

masih berupa halaman namun di trap ini terdapat petilasan Ki Ageng Krincing 

Wesi yang merupakan leluhur masyarakat Cetho. Pada trap ketiga terdapat sebuah 

soubment memanjang di atas tanah yang menggambarkan nafsu badaniah manusia 

(nafsu hewani) berbentuk phallus (alat kalamin laki-laki) sepanjang + 2 m, dengan 
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diapit dua buah lambang kerajaan Majapahit menunjukkan masa pembuatan 

candi.  

Pada trap selanjutnya dapat ditemui relief pendek yang merupakan 

cuplikan kisah “sudhamala”, (seperti yang terdapat pula di candi sukuh) yaitu 

kisah tentang usaha manusia untuk melepaskan diri dari malapetaka. Dua trap di 

atasnya terdapat pendapa-pendapa yang mengapit jalan masuk candi. Sampai saat 

ini pendapa-pendapa tersebut masih sering digunakan sebagai tempat 

pelangsungan upacara-upacara besar keagamaan. Trap ketujuh dapat ditemui dua 

buah arca di samping kanan kiri yang merupakan arca sabdopalon dan naya-

genggong dua orang abdhi kinasih dari Sang Prabu Brawijaya yang juga 

merupakan penasehat spiritual dari beliau. Hal ini melambangkan kedekatan jiwa 

beliau dengan rakyatnya yang diwakili dengan sosok Sabdopalon dan 

Nayagenggong. Pada trap kedelapan terdapat arca Phallus (kuntobimo) di 

samping kiri dan arca Sang Prabu Brawijaya yang digambarkan sebagai 

“mahadewa”.  

Arca phallus melambangkan ucapan syukur atas kesuburan yang 

melimpah atas bumi cetho dan sebuah pengharapan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa agar kesuburan yang dilimpahkan itu takkan terputus selamanya. Arca Sang 

Prabu Brawijaya menunjukkan penauladanan masyarakat terhadap kepemimpinan 

beliau, sebagai raja yang “berbudi bawa leksana, ambeg adil paramarta”yang 

diyakini pula sebagai utusan Tuhan dimuka bumi (Partokusumo, 1998: 109). Trap 

terakhir (trap kesembilan) adalah trap utama yang merupakan tempat pemanjatan 

do’a kepada Penguasa Semesta. Trap terakhir ini berbentuk kubus berukuran 1,50 
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m2. Candi Cetho menghadap ke arah timur hal ini berbeda dengan candi-candi 

yang ada di jawa tengah karena candi cetho begitu pula candi sukuh dibangun 

pada masa majapahit sehingga dengan sendirinya pembangunan candi terpengaruh 

oleh apa yang terbiasa ada di candi-candi Jawa Timur.  
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BAB V 

PERPADUAN BUDAYA JAWA DAN ISLAM 

 

Perkembangan Islam  

Agama Islam berkembang di tanah Jawa berkat dukungan kraton Demak 

Bintara (Asrori Karni, 2001: 21). Pulau Jawa dan Nusantara pada umumnya 

merupakan kawasan strategis bagi perkembangan kebudayaan Islam (Pigeaud, 

1924: 200). Setelah Islam menyebar di tlatah-tlatah luar Jazirah Arab, maka 

segera bertemu dengan berbagai kebudayaan dan lingkungan kebudayaan yang 

sudah mengakar selama berabad-abad (Paul Stange, 1998: 190). Perkembangan 

Islam itu kemudian sampai pula di tanah Jawa. 

Masing-masing daerah mempunyai tradisi yang berlainan, termasuk dalam 

penyebaran agama Islam. Negeri yang sudah didatangi Islam seperti Mesir, Siria, 

Palestina, dan Persia sudah lama mengenal ajaran filsafat Yunani. Ajaran Hindu, 

Budha, Majusi, Kristen dan mistik Neoplatonisme telah lama dikenal di sekitar 

Jazirah Arab. Dengan demikian Islam yang tersebar senantiasa mengalami 

penyesuaian dengan lingkungan kebudayaan dan kebudayaan setempat (Harun 

Nasution, 1973: 77).  

Dengan dukungan penuh Wali Sanga, Kraton Demak Bintara mampu 

tampil sebagai Kraton Islam yang teguh, kokoh dan berwibawa. Dalam pergaulan 

antarbangsa, Kraton Demak Bintara merupakan juru bicara kawasan Asia 

Tenggara yang sangat disegani. Hal ini disebabkan oleh kontribusi Kraton Demak 
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Bintara dalam bidang ekonomi, pelayaran, perdagangan, kerajinan, pertanian, 

pendidikan dan keagamaan. 

 Sebagai negara adi daya di kawasan Asia Tenggara, Kraton Demak 

Bintara aktif melakukan konsolidasi dan diplomasi. Duta Besar Kraton Demak 

Bintara ditempatkan di negara-negara Islam. Misalnya saja Negeri Johor, Negeri 

Pasai, Negeri Gujarat, Negeri Turki, Negeri Parsi, Negeri Arab dan Negeri Mesir. 

Sesama Negeri Islam itu memang terjadi solidaritas keagamaan. Para pelajar dari 

Demak Bintara juga dikirim untuk belajar ke berbagai negeri sahabat tersebut. 

Saat itu Kraton Demak Bintara memang muncul sebagai Kraton maritim Islam 

yang makmur, lincah, berilmu, kosmopolit dan agamis. Pada masa kerajaan 

Surakarta terdapat seorang pujangga yang selalu memadukan kebudayaan Jawa 

dengan ajaran Islam (Drewes, 1977). 

Kedatangan Islam di kawasan nusantara berpengaruh juga pada budaya 

Jawa yang telah berakulturasi dengan Hindu dan Buda. Kesultanan Demak 

Bintara yang didukung oleh Wali Sanga aktif mengembangkan sastra budaya. 

Berkat strategi budaya yang berbasis nilai kearifan lokal, maka perubahan yang 

sedang dikembangkan para wali berjalan dengan harmonis, tanpa ada gejolak 

dalam masyarakat. Agama Islam yang berkembang di tanah Jawa tetap 

mengakomodasi budaya asli. 

 

Suluk Ling Lung 

 Sunan Kalijaga mendapat gelar agung sebagai guru suci tanah Jawi. Kocap 

kacarita, Raden Mas Sahid putra Kanjeng Adipati Tuban, sudah menjadi alim 
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ulama yang cerdik dan pandai. Bahkan beliau sudah dapat merasakan mati di 

dalam  hidup. Tingkatan pendakian tauhid yang cukup tinggi, dan patut diacungi 

jempol. Namun beliau belum puas dengan apa yang sudah didapat. Dia 

mempunyai himmatulaliyyah atau cita-cita yang tinggi yaitu bertujuan ingin 

memperoleh petunjuk dari seseorang yang sudah menemukan hakikat kehidupan, 

yang nantinya dapat mengantarkannya agar mendapat petunjuk yang dipegang 

para Nabi Wali atau Iman Hidayah. 

 Tekadnya semakin membaja, menyebabkan beliau melakukan perjalanan 

hidup yang tidak memperdulikan dampak atau akibat apapun yang akan terjadi, 

nafsunya menuntut ilmu semakin membara tak perduli samudra api menghadang. 

Bukankah Rasulullah pernah bersabda, “Tuntutlah ilmu biarpun harus 

menyeberang samudra api!” 

 Ling lang ling lung, Raden Mas Sahid hatinya bimbang dan pikiran 

bingung. Siapa yang tidak akan bingung! Segala ilmu yang diketahui dan 

dipahami diamalkan dengan penuh pengabdian kepada Allah, namun beliau 

merasa selalu tergoda oleh nafsunya, dan merasa tidak mampu mengatasinya. 

Berbagai usaha ditempuh agar akhir hidupnya nanti, mampu mengatasi nafsunya, 

jangan sampai terlanjur terlantur, hanya puas makan dan tidur. Namun tetap saja 

dirinya merasa hatinya kalah perang dengan nafsunya. Akhirnya beliau pasrah 

kepada Allah tempat berserah diri. 

 Ling lang ling lung, Raden Mas Sahid memohon kepada Allah Tuhan 

Yang Terpilih, semoga dibukalah oleh Tuhan Pembuat Nyawa, agar istiqomah 

hatinya, selaras dengan kehendak hatinya, jalan menuju sembah dan puji. Dan 
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tiada putus-putusnya dia berdoa, biarpun terselip kekhawatiran dosa dan 

kekhilafan yang pernah dilakukannya semasa muda, mungkin tak termaafkan oleh 

Gusti Allah. Sekian lama beliau berdoa, namun tak ada tanda-tanda terkabulnya 

doa. Akhirnya beliau mawasdiri. Mengapa petunjuk yang ditunggu-tunggu belum 

juga datang? Apakah caranya beribadah dan bersyukur yang salah? Apakah yang 

dilakukan selama ini acak-acakan tanpa dasar ilmu yaqin? 

Ling lang ling lung, akhirnya Raden Mas Sahid diam tak mau berdoa lagi. 

Beliau menyendiri dan menjauhi urusan duniawi (uzlah). Buah dari laku ini, 

dirasanya masih saja ada gejolak batin, saling bertengkar dua suara dalam 

batinnya sendiri, bisikan Malaikat dan bisikan Syaitan. Pertentangan suaranya 

tidak lantang sebagaimana layaknya orang bertengkar, tapi pertengkaran hebat itu 

tidak kunjung berhenti! Bukankah bisikan baik dan buruk saling merebut 

kemenangan? Apa sih yang diperebutkan? Padahal tidak ada yang diperebutkan! 

Perang batin ini, kalau diibaratkan seperti perebutan Kerajaan Ngastina oleh 

Kurawa dan Pandawa yang masih termasuk keluarga sendiri atau darah daging 

sendiri! 
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BAB VI 

AJARAN GURU SPIRITUAL JAWA 

 

Legenda Menangkap Petir  

Masyarakat Jawa percaya bahwa Ki Ageng Sela mampu menangkap petir. 

Dari segi silsilah, Ki Ageng Sela masih keturunan raja Majapahit, Prabu 

Brawijaya V. Prabu Brawijaya V menurunkan Raden Bondan Kejawen atau 

Lembu Peteng. Lembu Peteng menurunkan Ki Getas Pandawa. Ki Getas Pandawa 

menurunkan Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela menurunkan Ki Ageng Ngenis. Ki 

Ageng Ngenis menurunkan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan 

menurunkan Panembahan Senapati. Panembahan Senapati menurunkan para raja 

Mataram. Ki Ageng Sela tinggal di Sela, Tawangharjo, Purwadadi, Grobogan, 

Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai tokoh yang dapat menangkap petir. Nama 

lain Ki Ageng Sela adalah Bagus Songgom atau Ki Ageng Ngabdurrahman ing 

Sela.  

Dinasti Ki Ageng Sela adalah sebagai berikut: Prabu Brawijaya berputra 

Raden Bondan Kejawen. Raden Bondan Kejawen berputra Ki Ageng Getas 

Pandawa. Ki Ageng Getas Pandawa berputra Ki Ageng Sela. Beliau adalah guru 

Mas Karebet, Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Ajarannya yaitu Pepali Ki 

Ageng Sela atau Serat Pepali yang berisi ajaran budi pekerti luhur. Pusakanya 

adalah Bendhe Ki Becak (Ensiklopedi Kebudayaan Jawa, 1999). Perkembangan 

selanjutnya pada tahun 1584 Adipati Sutawijaya menggeser kekuasaan Pajang 

beralih ke Mataram.  



34 
 

Jaka Tingkir Berguru 

Dalam babad Tanah Jawi yang disusun oleh Jayasubrata (1917) dikisahkan 

Jaka Tingkir yang sedang berburu. Jaka Tingkir menghaturkan persetujuannya. Ki 

Ageng Sela puas mendengar kata Jaka Tingkir dan memberikan banyak petuah 

kepadanya. Jaka Tingkir kemudian berangkat. Perjalanannya mampir dahulu ke 

Tingkir berpamitan kepada ibunda, Jaka Tingkir mengatakan apa yang telah 

dikatakan Ki Ageng Sela.  

Ibunya menyambut petunjuk Ki Ageng Sela, “Itu betul sekali, 

dengan demikian ada yang saya harapkan. Segera kerjakan, tetapi tunggulah 

kedua pelayanmu dahulu. Mereka sedang kusuruh membersihkan rumput gaga. 

Mereka itu akan aku suruh mengantarkanmu. Aku mempunyai saudara laki-

laki yang mengabdi pada Sultan Demak bernama Kanjeng Kyai Ganjur yang 

menjadi Kepala prajurit Suronoto pengawal raja.”  

Jaka Tingkir menurut apa yang dikatakan oleh sang ibu. Kemudian ikut 

mencari rumput gaga membantu kedua pelayannya tadi. Sampai seharian tidak 

pulang-pulang. Ketika waktu Azar telah tiba, mendung dan gerimis mulai 

turun. Kanjeng Sunan Kalijaga kebetulan lewat di dekat pegagan itu sambil 

bertongkatkan cis.  

Jaka Tingkir dipanggil dari luar pegagan, “Thole, kamu itu mengapa 

mencari rumput gaga saja, berhentilah dan segeralah mengabdi ke Demak, 

karena kamu adalah calon Raja yang menguasai tanah Jawa.” Setelah bersabda 

demikian, beliau berjalan ke utara. Setelah tidak terlihat, Jaka Tingkir segera 

pulang, mengatakan kepada sang ibu.  
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Mendengar berita itu sang ibu sangat gembira hatinya dan berkata, 

“Thole, kamu sangat beruntung mendapat petunjuk dari Kanjeng Sunan 

Kalijaga. Segeralah berangkat ke Demak, jangan menunggu selesai mencari 

rumput gaga. Sisanya nanti aku buruhkan saja.” Jaka Tingkir lalu segera 

berangkat diantarkan dua orang. Mereka pun tiba di Demak dan menuju ke 

kediaman Kanjeng Kyai Ganjun. 

Sementara itu di istana Demak, dikisahkan bahwa Sultan Demak sudah 

wafat dan meninggalkan enam putra. Yang sulung putri bernama Ratu Emas, 

sudah menikah dengan Pangeran Cirebon. Penenggak kedua bernama Pangeran 

Sabrang Lor. Pangeran Penenggak inilah yang menggantikan ramanda menjadi 

raja. Kemudian yang ketiga, Pangeran Sedalepen, keempat Raden Trenggana, 

kemudian Raden Kaduturuan, dan yang bungsu bernama Raden Pamekas. 

Tetapi belum lama berselang, yang bertakhta sebagai raja kemudian 

wafat dan belum berputera. Yang menggan-tikan kedudukan raja adalah Raden 

Trenggana, bergelar Sultan Demak. Ki Rekyana Patih Mangkurat juga sudah 

wafat. Yang menggantikan sebagai Rekyana Patih adalah puteranya sendiri 

bernama Rekyana Patih Wanasalam. Kebijaksanaan raja melebihi ramandanya. 

Para bupati dan bawahannya semua tunduk dan taat.  

Diceritakan bahwa Jaka Tingkir telah diterima mengabdi pada Sultan 

Demak. Kisahnya hingga bisa diterima di istana Demak diceritakan sbb: 

Ketika Sultan Demak kebetulan keluar dari mesjid, Jaka Tingkir berjongkok di 

tepi kolam. Hendak pergi tidak dapat karena terhalang oleh kolam. Jaka 
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Tingkir kemudian melompati kolam ke belakang sambil masih jongkok. 

Melihat hal tersebut Sultan Demak sangat terperanjat dan bertanya.  

Jaka Tingkir bersembah, bahwa ia kemenakan dari Kanjeng Kyai 

Ganjun Jaka Tingkir kemudian disuruh mengabdi. Sultan Trenggana sangat 

sayang pada Jaka Tingkir karena wajahnya tampan dan mempunyai kesaktian. 

Lama-lama Jaka Tingkir diangkat menjadi putera kerajaan dan diberi hak 

masuk ke dalam istana, dijadikan kepala prajurit Tamtama. Namanya tersohor 

seluruh negara Demak.  

Setelah beberapa lama Raja berniat menambah prajurit tamtama 

sebanyak empat ratus orang, mengambil dan memilih dari orang kota dan desa, 

dengan syarat mereka yang sakti dan kebal. Mereka kemudian diuji, diadu 

dengan banteng. Jika calon prajurit menempeleng banteng pecah kepalanya, 

dapat diterima menjadi tamtama, jika tidak, tidak diterima.  

Diceriterakan ada seorang dari Kedungpingit bernama Ki Dadungawuk. 

Wajahnya buruk, tetapi sudah terkenal kekebalannya. Ki Dadungawuk tersebut 

pergi ke Demak, berniat masuk prajurit tamtama. Setelah tiba di sana, orang 

tersebut dihadapkan kepada Raden Jaka Tingkir kemudian diminta datang 

untuk diuji. Raden Jaka Tingkir setelah melihat wajahnya, sangat tidak senang 

karena rupanya sangat buruk. Kemudian ditanya apakah mau dicoba dengan 

ditusuk. Jawabnya bersedia. Ki Dadungawuk kemudian ditusuk dengan sadak 

ikatan daun sirih oleh  Jaka Tingkir, seketika pecah dadanya dan meninggal. 

Teman-temannya tamtama di suruh menusuki dengan keris. Mayat Ki 
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Dadungawuk lukanya tak terhitung banyaknya. Raden Jaka Tingkir semakin 

tersohor kesaktiannya.  

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada sang Raja, bahwa Jaka 

Tingkir membunuh orang yang akan masuk menjadi Tamtama. Sultan 

sangat murka karena Sultan Dermak adalah seorang raja yang adil 

bijaksana. Raden Jaka Tingkir kemudian disuruh pergi dari negera Demak. 

Kanjeng Sultan memberi sedekah sebanyak lima ratus real bagi keluarga ahli 

warisnya yang meninggal.  

Raden Jaka Tingkir segera pergi meninggalkan Demak. Orang yang 

melihat pengusiran itu merasa kasihan, juga teman-temannya Tamtama ikut 

bersedih, mereka menangis. Raden Jaka Tingkir sangat menyesali perbuatannya 

dan sangat malu melihat orang-orang di Demak. Badannya merasa sangat lesu, 

batinnya merana, lebih baik jika ia segera mati. Dia segera berangkat 

meninggalkan Demak dan tibalah di hutan yang lebat. Tidak tahu ke mana yang 

akan dituju, karena sangat kebingungan. Ia berada di tengah hutan sudah 

mencapai lima bulan. Ketika perjalanannya sampai di hutan jati di pertengahan 

antara gunung Kendeng, ia berjumpa Kanjeng Kyai Ageng Butuh.  

Ki Ageng terperanjat, kemudian mendekati dan berkata, “Thole, 

berhentilah. Wajah dan citramu mirip dengan kakang Pengging yang sudah wafat, 

pantas jika engkau menjadi putranya. Tetapi engkau lebih tampan dan tinggi 

semampai. Si Kakang Pengging dahulu agak tinggi sedikit. Cepat jawab, dari 

mana kamu?” 
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Jaka Tingkir menjawab, “Kata orang-orang, saya ini putera Kanjeng Kyai 

Ageng Pengging.”  

Ki Ageng setelah mendengar segera merangkul Jaka Tingkir sambil 

berkata, “Anakku, mengapa kamu berada di tengah-tengah hutan ini?”  

Jaka Tingkir menceritakan dari awal sampai akhir mengenai peristiwanya. 

Kanjeng Kyai Ageng sangat terharu dan menyesal. Kanjeng Kyai Ageng 

kemudian pulang, sang putera Raden Jaka dihormati dan dimanja. Kanjeng Kyai 

Ageng Butuh kemudian memberitahu Kanjeng Kyai Ageng Ngerang. Beliau 

sudah sampai di Butuh, kemudian diberitahu bahwa Raden Jaka adalah putera dari 

Ki Ageng Pengging.  

Kyai Ageng merangkul dan menangisi. Katanya, “Thole, dahulu saya 

menengok ke Pengging, tetapi kamu tidak ada, sudah dibawa ke Tingkir. Jadi 

sudah senang hatiku. Sekarang kamu menderita kesusahan begini thole, terimalah. 

Bahwa semua perbuatan yang salah itu karena kehendak Allah, dan sudah biasa 

orang yang akan mukti itu menderita kesusahan dahulu.”  

Ki Ageng Ngerang dan Kanjeng Kyai Ageng Butuh tadi banyak 

memberikan wejangan kepada Raden Jaka Tingkir. Raden Jaka sangat berterima 

kasih dan senang hatinya. Raden Jaka berada di Butuh hingga dua bulan.  

Setelah selesai wejangan-wejngan, Kanjeng Kyai Ageng Butuh berkata, 

“Thole karena sudah kurang lebih tujuh bulan kamu meninggalkan Demak, maka 

kembalilah ke Demak atau kamu pulang ke Tingkir dan ke Pengging. Mungkin 

Kanjeng Sultan sudah tidak marah dan memanggilmu lagi. Tentu akan dicari di 

desa asalnya.”  
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Jaka Tingkir menurut dan segera berangkat sendirian. Setiba di pinggir 

desa di luar Demak ia bertemu seorang tamtama, mereka datang secara diam-

diam. Raden Jaka bertanya kepada para tamtama, karena perginya sudah lama, 

apakah sang raja sudah pernah menanyakan tentang dia. Jawab para tamtama, 

sang Raja belum pernah menanyakan. Mendengar hal itu Jaka Tingkir sedih 

hatinya. Kemudian pamit pada teman-teman tamtama, berniat mengembara lagi.  

Perjalanan raden jaka tiba di Pengging, malam harinya kemudian tidur di 

depan makam ayahnya, di bagian kaki sampai empat malam, dan terdengan suara 

dengan jelas, “Thole pergilah ke timur laut. Dekat desa Getasaji ada seorang yang 

bertempat tinggal bersama Kanjeng Kyai Buyut Banyubiru. Mengabdilah disana, 

turutilah segala perintahnya.” Raden Jaka terperanjat, perintah tersebut dituruti, 

dan berangkat sendirian.  

Diceritakan di dukuh Galpitu di kaki gunung Lawu, di tempat itu ada 

seorang pertapa bernama Ki Jabaleka, juga keturunan dari Majapahit. Ki Jabaleka 

tadi mempunyai seorang putra yang tampan bernama mas Manca. Ki Mas Manca 

pergi dari Galpitu berniat menempuh tapa brata di pantai selatan. Ketika berhenti 

di Banyubiru, dia diangkat putra oleh Ki Buyut Banyubiru serta sangat disayang. 

Sekehendaknya dituruti, diwejang semua ilmu kesaktian dan disuruh tekun 

bertapa supaya segera mendapatkan derajat, karena Ki Buyut mengetahui bahwa 

Mas Manca tadi akan menjadi pendamping Raja.  

Ketika itu Ki Buyut berkata kepada Ki Mas Manca, “Anakku, calon 

rajamu hampir tiba. Dua hari lagi tentu tiba. Jika sudah tiga bulan berada di 

Banyubiru ini berarti sudah dekat akan hari-hari keramat menjadi raja, kelak akan 
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menjadi pusat di kota Pajang. Raja tersebut sangat sakti dan ditakuti musuh-

musuh. Kerajaannya sangat angker. Beliau itu adalah keturunan dari Adipati 

Jayaningrat dari Pengging. Engkau yang akan menjadi Rekyana Patihnya: Kelak 

saya yang akan mengatur supaya segera menjadi Raja.”  

Ki Mas Manca mengucap terima kasih. Dua hari kemudian Raden Jaka 

Tingkir sudah tiba di Banyubiru, juga segera diangkat putera oleh Ki Buyut 

Banyubiru dan sangat disayang, dipersaudarakan dengan Mas Manca. Ki Buyut 

melanjutkan wejangannya kepada Raden Jaka Tingkir dan Mas Manca.  

Setelah cukup tiga bulan, Ki Buyut bersabda kepada Raden Jaka, “Ngger 

anakku, sudah waktunya kamu memperlihatkan dirimu kepada ingkang ramamu 

Sultan, kebetulan sekarang musim hujan, tentu Sultan sedang bercengkerama di 

Prawata. Saya kira lebih baik kamu datang di Prawata, kanjeng Sultan belum 

pulang ke Demak. Saya beritahu cara yang akan menghantarkan Panjenengan 

hingga dicari oleh Kanjeng Sultan. Tanah ini masukkan ke dalam rahang kerbau 

yang besar. Kerbau tadi tentu akan mengamuk sampai ke Prawata.  

Orang-orang Demak tidak akan ada yang dapat membunuhnya. Sang Raja 

pasti menanyakan tentang kamu. Dan jika kamu disuruh membunuh kerbau 

tersebut, maka buanglah dahulu tanahnya, kerbau tentu dapat kamu bunuh. Dan 

kamu saya beri teman adikmu Ki Mas Manca dan saudara lelaki saya bernama Ki 

Wuragil, serta kemenakan saya, anak Ki Buyut Majasta, namanya Ki Wila. Ketiga 

orang tersebut jangan sampai pisah denganmu.”  

Raden Jaka Tingkir menyatakan kesanggupannya. Kanjeng Kyai Buyut 

segera memerintahkan kepada anak cucunya, membuat getek bambu 
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penyeberangan yang akan menjadi kendaraan Raden Jaka Tingkir. Setelah siap, 

kemudian berangkatlah rombongan dengan mengendarai getek. Ki Buyut Banyu-

biru mengantar sampai sungai sambil berdoa, menengadahkan muka ke angkasa. 

Ki Majasta mengantar ikut naik getek. Getak hanyut di kali Dengkeng.  

Rombongan Mas Karebet sudah tiba di desa di mana Ki Majasta tinggal. 

Di tempat tersebut menginap selama tiga malam kemudian berangkat lagi, Ki 

Majasta tidak ikut. Getek hanyut sampai di Bengawan Pakis. Keempat orang 

tersebut membagi pekerjaan, dua orang mendayung dan dua orang lagi mengayuh. 

Ketika waktu sekira menunjukkan pukul empat sore, mereka tiba di Kedung 

Srengenge. Tiba-tiba datang mendung, hujan gerimis mulai turun bercampur 

angin.  

Di Kedung Srengenge tadi bersarang seekor raja buaya bernama Baurekso. 

Patihnya bernama Jalumampang, prajurit buaya banyak sekali. Buaya 

Jalumampang tadi membawa dua ratus buaya dan mengepung getek. Kemudian 

mereka berperang ramai dengan Mas Manca di daratan. Rekyana Patih 

Jalumampang dan ketujuhpuluh buaya mati semua, digeletakkan pada pepohanan 

oleh Mas Manca.  

Jaka Tingkir kemudian mencebur ke air, perasaannya seperti di daratan 

saja, kemudian berperang ramai. Banyak buaya yang mati, dan raja Buaya yang 

bernama Baurekso sudah tunduk kepada Raden Jaka, dan berjanji akan 

mengantarkan perjalanan Raden Jaka selama melalui air dan berjanji memberikan 

satu buaya tiap tahun sebagai kesenangan buat permainan. Raden Jaka Tingkir 

kemudian berangkat naik getek lagi. Hanyutnya getek dipanggul oleh empat putra 
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buaya. Yang naik getek enak-enak duduk saja, dayung dan kayu pengantar 

dibuang.  

Pada malam harinya sampai di daerah Butuh. Getek diketok, buaya 

mengetahui pertanda ini, getek diberhentikan. Raden Jaka dan ketiga orang 

kawannya, karena sangat lelah dan mengantuk, mereka bersama-sama tidur di 

getek. Pada waktu tengah malam Ki Ageng Butuh keluar dari rumahnya 

terperanjat melihat gumpalan cahaya. Cahaya ita diramal sebagai wahyu kerajaan, 

sedang pindah tempat dari utara-barat, jatuh di sungai di mana Raden Jaka tertidur 

tadi. Ki Ageng segera mengejar ke tempat jatuhnya wahyu.  

Setibanya di tepi sungai, Ki Ageng tidak salah melihat. Raden Jaka yang 

sedang tidur di atas getek kejatuhan pulung wahyu. Maka segera dibangunkan, 

“Thole, bangunlah, jangan tidur saja. Pulung kerajaan Demak sudah pindah 

kepadamu.”  

Raden Jaka dan teman-temannya lalu bangun. Kemudiaan mereka dibawa 

ke tempat Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Ngerang juga sudah diberitahuan supaya 

datang ke tempat itu. Kemudian para Ki Ageng memberikan wejangan kepada 

Raden Jaka karena wahyu kerajaan sudah pindah padanya. Maka cara untuk 

menggantikan sultan jangan sampai terlihat, mohonlah kepada Allah, semoga 

datang kasih sayang sang Raja dengan sendirinya. Jaka Tingkir juga sudah diberi 

ilmu pelajaran filsafah hidup tentang tindak yang buruk dan yang baik. Banyak 

sekali pesan dan nasehat dari kedua Ki Ageng tadi untuk Raden Jaka. Raden Jaka 

berterima kasih dan berjanji akan melaksanakan wejangan tadi. Kemudian Raden 
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Jaka dan kawan-kawannya segera berangkat bersama-sama naik getek. Getek 

pelan sekali hanyutnya.  

Setelah sampai di desa Bulu, daerah Mejenang mereka turun ke darat. 

Buaya diberi perintah pulang ke Kedung Srengenge. Raden Jaka dan kawan-

kawannya meneruskan berjalan kaki. Sejak itu desa Bulu diganti dengan nama 

Tindak. Perjalanan Raden Jaka ke barat laut melalui Grobogan. Setibanya di 

daerah Prawata, Raden Jaka tahu bahwa sang Raja masih bercengkerama di situ, 

belum pulang ke Demak.  

Raden Jaka kemudian mencari kerbau liar. Setelah dapat kerbau segera 

diusapi dengan tanah yang dibawa dari Majasta. Kerbau tadi mengamuk ke 

pesanggrahan di Prawata, memporak-porandakan pesanggrahan, mengejar dan 

menanduk orang-orang. Banyak orang yang terluka dan mati, membuat orang-

orang menjadi ribut. Kerbau itu dikerubuti dengan pentungan dan ditusuk dengan 

senjata tetapi tidak mempan. Sultan kemudian memerintah kepada prajurit 

tamtama disuruh menghadapi amukan dari kerbau liar tersebut, jangan membawa 

senjata karena prajurit Tamtama tadi sudah dilatih menempeleng banteng, sekali 

pukul hancur kepalanya dan mati.  

Prajurit Tamtama juga segera menghadapi amukan kerbau, sendirian dan 

berganti-ganti, namun tidak ada yang berhasil. Bahkan banyak yang menderita 

luka karena ditanduk atau diiujak-injak. Kerbau tadi mengamuk sampai tiga hari 

tiga malam. Jika matahari terbenam, kerbau kembali ke hutan, bila pagi hari 

datang mengamuk lagi ke pesanggrahan, menguber setiap orang. Setiap hari sang 
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Raja melihat dari panggung. Ketika itu sang Raja melihat Raden Jaka Tingkir 

diantarkan tiga orang, berjalan minggir di belakang barisan.  

Sang raja segera bersabda kepada abdinya yang bernama Jebad, “Jebad, 

sepertinya saya melihat si Tingkir diikuti tiga orang pembantunya. Saya tidak 

lupa, pasti dia. Tanyakan, apakah dia berani saya adu dengan kerbau yang 

mengamuk. Jika si Tingkir dapat membunuh kerbau itu saya ampuni dosanya 

yang telah lalu.” 

Raden Jaka menyambut perintah itu. Sang Raja segera memerintahkan 

agar kerbau dikepung dan memberikan perintah pada semua orang supaya 

bersorak pada Raden Jaka yang sedang berlaga dengan kerbau, dan diperintahkan 

juga menabuh gamelan berlanggam monggang. Sang Raja melihat dari panggung, 

memerintah Raden Jaka supaya segera menghampiri kerbau, lalu kerbau itu juga 

segera mengejarnya. Lama mereka bertanding, membuat takjub yang melihat.  

Raden Jaka dilempar ke atas, diterima tanduknya tetapi tidak mempan. 

Tanduk dan buntut kerbau dipegang dan ditarik. Kerbau jatuh terguling, tanah 

sarat yang dari Bunyubiru sudah keluar dari telinga. Kerbau ditempeleng, hancur 

kepalanya dan mati seketika. Kejadian itu membuat kagum dan senangnya sang 

Raja dan mereka semua yang melihat. Raden Jaka kemudian dikembalikan pada 

kedudukan yang lama, menjadi kepala prajurit Tamtama. Sultan sudah kembali 

kasih sayangnya seperti sedia kala. Sang Raja kemudian berangkat pulang ke 

istana Demak.  

Tidak lama berselang, Sultan pergi ke Cirebon berhasrat memboyong 

Kanjeng Sunan Kalijaga, untuk dipersilahkan tinggal di Demak. Kanjeng Sunan 



45 
 

Kalijaga juga bersedia, kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga membuka desa di 

Kadilangu, pekerjaannya sehari-hari mengajar ajaran nabi. Sebentar saja sudah 

banyak muridnya.  

Dikatakan, bahwa Kanjeng Kyai Ageng di Sela ingin masuk menjadi 

prajurit Tamtama. Kemudian diuji, diadu dengan banteng. Banteng yang dipukul 

kepalanya sekali mati, darahnya memancar. Kyai Ageng Sela lalu memalingkan 

muka. Kemudian ditanya mengapa hanya melengos, jawaban Ki Ageng Sela, 

karena kecipratan darah. Kanjeng Kyai Ageng Sela kemudian tidak diterima 

menjadi prajurit tamtama, dianggap takut pada darah.  

Ki Ageng Sela sakit hatinya, kemudian pulang dan menyiapkan senjata 

hendak mengamuk dan merusak istana Demak. Ki Ageng naik kuda diikuti 

teman-temannya semua berkuda dan yang banyak yang jalan kaki. Setibanya di 

antara pohon beringin di alun-alun Demak dipanah oleh Raja. Kuda Ki Ageng 

terkena kepalanya, melompat ke atas dan menubruk kuda temannya. Kemudian 

dipanah lagi terkena badan kuda Kuda. Ki ageng lari kembali ke Sela. Teman-

temannya juga bubar. 

Melihat hal tersebut Sang Raja senang hatinya dan berkata kepada 

Rekyana Patih Wanasalam, “Benar sesungguhnya kecil hatinya si Thole di Sela, 

saya kira tidak dapat menjadi Raja. Entah yang belakangan.” 

Diceritakan bahwa Raja sudah mempunyai enam orang putra, yang sulung 

puteri sudah dinikahkan dengan putera Ki Ageng di Sampang, bernama Pangeran 

Langgan adiknya putra bernama Pangeran Prawata. Putri ketiga menikah dengan 

Pangeran Kalinyamat. Putri keempat menikah dengan pangeran di Cirebon. Putri 
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kelima menikah dengan Raden Jaka Tingkir. Yang bungsu laki-laki bernama 

Pangeran Timur. 

Raden Jaka Tingkir setelah menikah tampak rukun dan saling menyayang, 

lalu diangkat dijadikan bupati di Pajang, diberi tanah sebanyak empat ribu karya. 

Sang Bupati menghadap setiap tahun sekali. Tidak lama negara Pajang sudah 

menjadi ramai dan sejahtera, semua yang ditanam menghasilkan, sebentar saja 

kemudian sang Bupati Pajang sudah membangun istana.  
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BAB VII 

GERAKAN OPOSISI JAWA 

 

Tokoh Ki Ageng Wanabaya 

Ki Ageng Mangir menjadi tokoh keramat, terlihat dari adanya orang-orang 

yang menganggap keramat terhadap asal Ki Ageng Mangir, makamnya atau yang 

dianggap makamnya. Adapun yang menarik adalah bahwa kisah Ki Ageng 

Mangir dengan Senapati ini juga tidak pernah disebutkan dalam kisah-kisah yang 

diceritakan dalam Babad Tanah Jawi. Tulisan ini akan menyajikan kisah singkat 

pertentangan Senapati dan Ki Ageng Mangir dan penyelesaian menurut cerita 

Babad, dalam hal ini Babad Mangir (Djoko Suryo, 1987). Kisah ini pada 

dasarnya berkisar pada masalah pembangkangan Ki Ageng Mangir terhadap 

Senapati Ingalaga raja Mataram yang baru saja membangun istananya di Pasar 

Gede atau Kota Gede.  

Menurut Babad Ki Ageng Mangir tidak mau datang menghadap istana 

Senapati di Kota Gede untuk menunjukkan ketundukannya sebagai kawula 

Senapati, sekalipun daerah-daerah lain yang juga dari pusat kerajaan telah tunduk 

menyembah Senapati, seperti daerah Kedu, Bagelen, Pati, Jepara, Madiun, Kediri, 

Pajang, dan Semarang. Menurut Djoko Suryo (1987), Ki Ageng memiliki pusaka 

warisan neneknya yang ampuh dan sakti berupa tombak yang bernama Kyai 

Baruklinthing.  

Rupanya sejak awal daerah Mangir telah berdiri secara mantap dan belum 

pernah tunduk kepada salah satu kekuasaan yang ada di atas daerah wilayah itu. 
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Sejak awal pula Ki Ageng Mangir II tidak mau tunduk menghadap ke istana 

Pajang sewaktu kerajaan itu berkuasa di Jawa Tengah dan sampai berdirinya 

Mataram di bawah Senapati di Kota Gede. Keadaan itu tidak berubah sampai 

meninggalnya Ki Ageng Mangir II dan digantikan oleh putranya yang kemudian 

juga menggunakan nama yang sama yaitu Ki Ageng Mangir (III). Pada waktu 

Senapati akan mulai mengusik daerah Mangir yang ada di pinggir timur muara 

Sungai Progo itu. Penguasa daerah sungai ini adalah Ki Ageng Mangir muda. 

Babad mengambarkan Mangir muda ini sebagai pejaka yang bagus rupanya, 

pemberani dan cukup wibawa. Bersama dengan para pengikutnya, yang terdiri 

dari para Bekel, dan kepala desa yang ada di bawah mengaruhnya, Mangir tetap 

tegar tidak mau tunduk kepada istana Kota Gede. 

Hubungan antara mistik dan politik sebenarnya sejajar dengan kasus sunan 

dan sultan di awal Dinasti Demak, yang secara konotatif berarti hubungan antara 

ulama dan umara. Belum sampai hal itu tertata secara tuntas, kita keburu oleh 

kedatangan Portugis dan Belanda, yaitu awal dari masalah teknologis maupun 

ekonomis. Di tengah-tengah banyaknya masalah seperti itu, kita tetap mencatat 

tekad menegakkan tauhid, antara lain sebagaimana nama Paku Buwono dan 

Hamengku Buwana. Yang pertama dengan gelar sunan dan yang kemudian 

dengan gelar sultan (Damardjati, 1993). Keselarasan ulama – umara dan 

cendekiawan – negarawan akan berbuah ketentraman. 

Ratu Pembayun adalah putri sulung Panembahan Senopati. Pada waktu 

Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati menghadapi Utan melawan 

Ki Ageng Mangir, salah satu cara untuk mengalahkan musuh tersebut adalah 
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menjadikan putera puterinya sendiri sebagai isteri Ki Ageng Mangir. 

Diceriterakan bahwa Ki Ageng Mangir orang yang sakti dan mempunyai senjata 

tombak bernama Kyai Baruklinting. Dengan kekuatan senjata Mataram tidak 

berhasil mengalahkan musuhnya. Karena itu lalu dicari jalan yang sebaik-baiknya 

untuk mengalahkan Ki Ageng Mangir. Puteri raja Dewi Sekar Pembayun 

dijadikan pemain teledek bersama-sama dengan rombongan penabuh gamelan 

yang telah diatur. Ki Ageng Mangir berkenan menanggap dan setelah melihat 

kecantikan pemain puteri tersebut ia jatuh cinta. Kemudian teledek tersebut 

dijadikan isterinya.  

Setelah selang beberapa lama tahulah Ki Ageng Mangir bahwa isterinya 

adalah putera musuhnya yaitu raja Mataram. Nasi telah menjadi bubur. Ia bersama 

isterinya menghadap raja dengan maksud menunjukkan kesetiaannya kepada raja. 

Sesampainya di istana, ia menghadap dan menyembah raja. Pada waktu itulah raja 

menghantamkan kepala Ki Ageng Mangir ke lantai dan wafatlah ia.  

 Menurut Djoko Suryo (1987), dapatlah dikatakan bahwa legitimasi yang 

digambarkan secara simbolis semacam itu pada dasarnya ditunjukkan untuk 

menguatkan kedudukan Senapati sebagai pihak penguasa dan pihak pemenang, 

juga untuk menjelaskan kedudukan Ki Ageng Mangir sebagai pihak yang 

berkedudukan lebih rendah dan harus tunduk kepada raja. Ada kecenderungan 

bahwa penulisan Babad Mangir mencoba mereka-reka tentang bagaimana 

menjelaskan kekalahan Ki Ageng Mangir terhadap Senapati, dengan cara-cara 

tersebut di atas.  
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Putra-putri Senopati semua ada 18. Putra Kakung wonten 11, Putra Putri 

wonten 7. Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun  Panembahan Senopati ing 

Ngalaga sumare ndherek Rama Dalem Ki Ageng Pemanahan wonten 

ngandhapipun, jejer Rayi Dalem Adipati Gagak Baning ing Pajang sedherek 

tunggil ibu. Dados sumare wonten Astana Luhur Kota Gedhe (Bratadiningrat, 

1990). 

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa periode kelahiran 

Mataram di bawah Senapati ditandai dengan berbagai reaksi dari daerah-daerah 

yang tidak mau mengakui perluasan kekuasaan istana atas desa di daerah yang 

bersangkutan. Pertentangan Senapati dengan Ki Ageng Mangir sekaligus 

menggambarkan perjuangan kekuasaan wilayah desa dengan kota istana di satu 

pihak, dan di pihak lain juga menggambarkan bahwa kelahiran negara-negara 

tradisional atau kerajaan-kerajaan di Indonesia pada umunya terjadi di atas 

bangunan kesatuan desa yang jauh sebelumnya telah berdiri dan merupakan 

kesatuan kehidupan masyarakat yang utuh baik secara ekonomis, sosial, 

kebudayaan maupun politik.  

Djoko Suryo (1987) mencoba menerangkan peristiwa kekalahan. 

Demikianlah kisah pembangkangan Ki Ageng Mangir terhadap Pemerintahan 

Mataram di bawah kekuasaan Panembahan Senopati. Keduanya selalu 

menggunakan legitimasi genealogis. Akhir dari kebijakan politik Ki Ageng 

Mangir adalah diplomasi pernikahan secara diam-diam. Ki Ageng Mangir 

akhirnya menikah dengan putri Panembahan Senopati yang bernama Rara 

Pembayun.  
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 Dalam babad Mangir yang disusun oleh Nastiti (2006) diceritakan kisah 

Mangir – Pembayun. Tersebutlah kisah tentang Ki Ageng Mangir. Kaitannya 

tentang Negeri Mataram, ada sepenggal cerita yang menceritakan bahwa dahulu 

kala saat Kerajaan Majapahit runtuh, banyak putra dan keluarga raja yang 

membelot lalu melarikan diri ke hutan. Banyak di antara mereka yang menjadi 

pertapa, salah satunya adalah Raden Lembu Amisani. 
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I. DESKRIPSI MATA  KULIAH 
 
Mahasiswa memiliki kemampuan membuat deskripsi, analisis dan interpretasi 
tentang sejarah kebudayaan Jawa yang meliputi : masa jaman purba, jaman 
Hindu, jaman Budha, jaman Islam dan jaman mutakhir. Dengan memahami 
sejarah kebudayaan Jawa diharapkan mahasiswa mampu memberi apresiasi 
warisan leluhurnya. 

  
 
II. STANDARISASI KOMPETENSI MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memberi deskripsi, analisis dan interpretasi atas 
perkembangan sejarah kebudayaan Jawa dari masa ke masa. Dengan demikian 
mahasiswa akan mampu memberi penghargaan atas jasa pada masa silam dan 
dilanjutkan pada masa yang akan datang. 
 
 
III. POKOK BAHASAN DAN RINCIAN POKOK BAHASAN 

Minggu ke Pokok Bahasan Rincian Pokok Bahasan Waktu 
I Budaya Jawa Purba Memberi penjelasan tentang 

Budaya Jawa Purba 
100’ 

II Kebudayaan Hindu di 
Tanah Jawa 

Memberi penjelasan tentang 
Kebudayaan Hindu di Tanah Jawa 

200’ 

III Perkembangan Agama 
Budha 

Memberi penjelasan tentang 
Perkembangan Agama Budha 

200’ 

IV Monumen Benda 
Purbakala  

Memberi penjelasan tentang 
Monumen Benda Purbakala  

200’ 

V Perpaduan Budaya 
Jawa dan Islam 

Memberi penjelasan tentang 
Perpaduan Budaya Jawa dan Islam 

200’ 

VI Ajaran guru spiritual Memberi penjelasan tentang Ajaran 300’ 
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Jawa guru spiritual Jawa 
VII Gerakan oposisi Jawa Memberi penjelasan tentang 

Gerakan oposisi Jawa 
300’ 

VIII Ujian akhir  100’ 
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V. EVALUASI 

No Komponen Evaluasi Bobot (%) 

- Teknik yang dipakai dalam evaluasi berupa ujian 

tulis. Nilai akhir diperoleh dari perhitungan 

sebagai berikut. 

NA = T + S + 2A 
           4 

100 % 

Jumlah 100% 
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LAMPIRAN  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MATA KULIAH : SEJARAH KEBUDAYAAN JAWA 
 

RPP/FBS-PBD/236 Revisi : 00 20 November 
2013 Hal. 

 
1.  Fakultas / Program Studi :  FBS / Pendidikan Bahasa Jawa  
2.  Mata Kuliah & Kode :  Sejarah Kebudayaan Jawa  Kode    : PBD 236 
3.  Jumlah SKS :  Teori  : - SKS             Praktik : 2 SKS 

:    Sem : Gasal ()               Waktu  : 16 pertemuan 
 

4.  Standar Kompetensi :  Mahasiswa memiliki kemampuan membuat 
deskripsi, analisis dan interpretasi tentang 
sejarah kebudayaan Jawa yang meliputi : masa 
jaman purba, jaman Hindu, jaman Budha, 
jaman Islam dan jaman mutakhir. Dengan 
memahami sejarah kebudayaan Jawa 
diharapkan mahasiswa mampu memberi 
apresiasi warisan leluhurnya. 

 
5. Kompetensi Dasar :   Mahasiswa mampu memberi deskripsi, analisis 

dan interpretasi atas perkembangan sejarah 
kebudayaan Jawa dari masa ke masa. Dengan 
demikian mahasiswa akan mampu memberi 
penghargaan atas jasa pada masa silam dan 
dilanjutkan pada masa yang akan datang. 

 
6. Indikator Ketercapaian :  Setelah mengikuti program perkuliahan ini 

mahasiswa mampu (1) memberi apresiasi 
sejarah kebudayaan Jawa; (2) membuat analisis 
sejarah kebudayaan Jawa; (3) membuat 
interpretasi situasi budaya masa silam. 

 
7. Materi Pokok/Penggalan Materi : benda-benda purbakala dan data-data tertulis 
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8. Kegiatan Perkuliahan :  
 

Tatap Muka 
Komponen 
Langkah 

Uraian Kegiatan Estimasi 
Waktu 

Metode Media Sumber 
Bahan/ 

Referensi 
Budaya Jawa 
Purba 

Memberi penjelasan 
tentang Budaya Jawa 
Purba 

4  pertemuan 
x 100 menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

A dan B 

Kebudayaan 
Hindu di 
Tanah Jawa 

Memberi penjelasan 
tentang Kebudayaan 
Hindu di Tanah Jawa 

4  pertemuan 
x 100 menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

A dan B 

Perkembangan 
Agama Budha 

Memberi penjelasan 
tentang Perkembangan 
Agama Budha 

4  pertemuan 
x 100 menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

A dan B 

Monumen 
Benda 
Purbakala  

Memberi penjelasan 
tentang Monumen 
Benda Purbakala  

1 x tatap 
muka atau 
100 menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

A dan B 

Perpaduan 
Budaya Jawa 
dan Islam 

Memberi penjelasan 
tentang Perpaduan 
Budaya Jawa dan 
Islam 

1 x tatap 
muka atau 
100 menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

A dan B 

Ajaran guru 
spiritual Jawa 

Memberi penjelasan 
tentang Ajaran guru 
spiritual Jawa 

4  pertemuan 
x 100 menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

 

Gerakan 
oposisi Jawa 

Memberi penjelasan 
tentang Gerakan 
oposisi Jawa 

4  pertemuan 
x 100 menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
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