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A. Pendahuluan  

 Dalam sejarah kebudayaan Jawa, dikenal pula adanya sistem pertahanan 

keamanan yang bertugas untuk menjaga ketentraman kraton dan masyarakat. 

Setiap negara berdaulat, baik yang bersifat kerajaan maupun republik biasanya 

mempunyai seorang manggalayuda. Dengan adanya manggalayuda berarti negara 

tersebut mempunyai seorang tokoh sebagai pemimpin yang bertanggung jawab 

atas ketenteraman dan keamanan bangsa dan negaranya. Manggalayuda berperan 

aktif dan sangat penting bagi pembangunan negara dan masyarakatnya 

(Yudhaningrat, 2004: 26). 

Pada masa Kerajaan Mataram, manggalayuda disebut juga wedana 

prajurit atau kumendam, yang membawahi 8 bregada prajurit kraton (Moedjanto, 

1994: 16). Lima bregada untuk pertahanan kraton dan tiga bregada untuk 

pengamanan kompleks kraton atau cepuri kraton. Sultan beserta keluarga raja 

khususnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamengku Raja Ing Mataram 

                                                
1 Makalah ini disampaikan dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk dialog 

budaya dan pentas seni, yang diselenggarakan oleh Dewan Kebudayaan Sleman pada tanggal 13 
Januari 2011 di Desa Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta. 
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dan Kanjeng Pangeran Adipati Arya Danurejo masing-masing mempunyai 1 

bregada prajurit yang langsung di bawah perintahnya. Pada masa Sri Sultan 

Hamengku Buwono VIII, seorang komandan berpangkat Kanjeng Pangeran 

Haryo bernama Cakraningrat. Pada masa penjajahan Belanda seorang komandan 

pasukan berpangkat Letnan Kolonel. Sedangkan pada sekitar tahun 1970-an masa 

Sultan Hamengku Buwono IX istilah kumendam berubah dan dikenal dengan 

sebutan manggalayuda. 

Manggala artinya adalah pemimpin, sedangkan yuda adalah perang. Jadi 

pada masa lalu manggalayuda berarti seorang komandan pasukan tempur. 

Sedangkan pada masa kini manggalayuda dimaksudkan sebagai simbol 

kepemimpinan yang mengabdi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

Seorang manggalayuda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus 

mempunyai pedoman antara lain : melaksanakan perintah agama maupun budi 

pekerti yang adi luhung demi keseimbangan mental dan moral dalam bertindak 

adil dan menang. Berfikir cerdas, tegas, lugas dan bersusila serta teguh dalam 

memegang prinsip. Bertindak bijaksana dan kesatria dalam mengambil dan 

menjalankan keputusan. Menguasai tuntunan dalam melaksanakan tugas di 

lapangan. 

Loyalitas seorang manggalayuda, hanya ditujukan kepada bangsa, negara 

dan agama demi kepentingan rakyat berdasarkan hukum perundang-undangan 

yang berlaku. Manggalayuda dapat juga diartikan Senopati Agung, yang dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemegang kekuasaan atas 

keamanan dan pertahanan negara pada situasi aman maupun darurat, Senopati 
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Agung berwenang membawa seluruh prajurit dan langsung di bawah pimpinan 

raja atau kepala negara. Dalam menjalankan tugasnya, Senopati Agung diberi 

kewenangan untuk membuat struktur organisasi dengan kelengkapan dan jenjang 

kepangkatan. 

 

B. Nilai Filosofis Keutamaan Prajurit 

Pembahasan terhadap dunia keprajuritan dalam budaya Jawa ini 

menggunakan pendekatan kefilsafatan. Kata filsafat sebenarnya berasal dari 

bahasa Yunani,  yaitu philos dan sophia. Philos bermakna cinta, sedangkan sophia 

bermakna kebijaksanaan. Secara mudah kata philosophia dapat diberi arti cinta 

tentang kebijaksanaan (Sri Mulyono, 1989: 16). Tujuan berfilsafat dalam budaya 

Jawa adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup. 

Manusia yang telah mencapai kesempurnaan hidup diharapkan memiliki 

kawicaksanan atau kebijaksanaan (Abdullah Ciptoprawiro, 1986: 82). Orang 

bijaksana senantiasa mengusahakan ketentraman, kedamaian dan keselarasan. 

Demikian pula dalam keyakinan para prajurit Jawa bahwa tugas menjalankan 

amanah kenegaraan merupakan sebuah keutamaan. Hal ini dalam filsafat disebut 

dengan  aliran eudaemonisme theologis. Eudaemonisme berarti kebahagiaan. (Ali 

Mudhofir, 1988: 26). Untuk mencapai kebahagiaan lahir batin tersebut maka 

seorang prajurit diharapkan menjunjung tinggi aspek kesusilaan. Dalam hal ini 

kesusilaan merupakan tuntutan kodrat manusia secara universal (Drijarkara, 1978: 

25).  
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Dalam perspektif historis nilai utama keprajuritan diteladani oleh   Patih 

Gajah Mada. Sesungguhnya Gajah Mada itu adalah seorang yang berjiwa besar. 

Kebesarannya karena tabiat, kenegarawanan, jiwa besar dan tujuan hidupnya.  

Gajah Mada sebagai seorang pemimpin dengan menyelidiki sikap dan tabiatnya. 

Prapanca mengenal Gajah Mada dari dekat dan dari jauh sejak berpuluh-puluh 

tahun lamanya. Gajah Mada menurut Empu Prapanca terkenal sebagai orang yang 

berpemandangan tajam dan cakap menggambarkan pikirannya (Mohammad 

Yamin, 1952: 79). Dalam sejarah Gajah Mada sebagai Patih Majapahit berhasil 

menyatukan kepulauan Nusantara.  

Teladan dari leluhur tentang keprajuritan juga diwariskan oleh Sultan 

Agung. Beliau adalah raja Mataram yang paling terkenal. Beliau termasuk 

pahlawan yang gigih menentang praktek penjajahan Belanda. Dua kali Sultan 

Agung menyerang VOC di Batavia, yaitu tahun 1628 dan 1629. Wawasan politik 

Sultan Agung sangat luas dan jauh ke depan. Konsep politiknya yaitu doktrin 

keagungbinataraan yang berarti bahwa kekuasaan raja Mataram harus merupakan 

ketunggalan, utuh, bulat, tidak tersaingi, dan tidak terbagi-bagi (Moedjanto, 1994: 

160).  

Keturunan Sultan Agung yang mempunyai jiwa keprajuritan sejati adalah 

Pangeran Diponegoro.  Beliau berjuang melawan Belanda selama 5 tahun yaitu 

antara tahun 1825-1830. Sampai akhir hayatnya beliau ditawan oleh pemerintah 

kolonial Belanda. Pada tahun 1855 Diponegoro wafat di kota Makassar. Dalam 

hidupnya mereka telah memberikan nilai kebajikan yang terkait dengan etika 

keprajuritan. Para generasi muda bisa meniru sifat kepahlawanannya. 
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C. Norma Kepemimpinan Prajurit  

Norma kepemimpinan Jawa  dikenal dengan ungkapan  sabda pandita ratu 

tan kena wola-wali. Maksudnya seorang pemimpin harus konsekuen  untuk 

melaksanakan dan mewujudkan  apa yang telah dikatakan. Masyarakat Jawa 

menyebutnya sebagai orang yang  bersifat berbudi bawa laksana yaitu teguh 

berpegang pada janji. Kitab Jawa Kuno yang menguraikan strategi militer terdapat 

dalam Kakawin Bharatayuda. Dalam kakawin ini dijelaskan gelar-gelar perang di 

antaranya  gelar wrajatiksna wyuha, wukir sagara wyuha, garudha wyuha, 

gajamatta wyuha, makara wyuha, cakra wyuha, padma wyuha, ardha candra 

wyuha dan kanana wyuha.  

Metode interpretasi tersebut dilakukan karena segala macam pembahasan 

akan berhadapan dengan kenyataan (Bakker dan Zubair, 1994:41-54). 

Kesemuanya itu pada umumnya bersifat simbolis yang harus dilakukan analisis 

secara fenomenologis, dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 1989). Pendekatan 

kualitatif ini sangat efektif untuk memahami ajaran kemiliteran tradisional, karena 

doktrin-doktrin militer Jawa tersebut tidak semata-mata bersifat kuantitatif dan 

statistik belaka. Dalam menebak teka-teki itu, tebakan harus mengarah untuk 

menjawab pertanyaan mengapa (Soedarsono, 1999: 40).  

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV penguasa 

Mangkunegaran di Surakarta meninggalkan sebuah warisan utama bagi bangsa ini 

berupa Serat Tripama. Serat ini  menceritakan tentang tiga tauladan utama 

keprajuritan dan warga  negara yang total mengabdikan hidup dan perjuangannya 

di garisnya masing-masing. Menurut Mangkunegara IV (1991: 14) tokoh yang 
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sangat menarik untuk diambil suri tauladannya adalah Patih Suwanda. Patih 

Suwanda ketika masih kecil bernama Bambang Sumantri, putra Begawan 

Suwandagni. Sesudah dewasa ia mengabdikan diri kepada Prabu Sasrabahu, raja 

Maespati. Sebagai abdi negara ia telah menunjukkan loyalitasnya dengan 

mengorbankan jiwa dan raganya. Di samping itu Patih Suwanda memberi bukti 

prestasi yang berupa guna, kaya, purun. Adapun apresiasi dan  pujian 

Mangkunegara IV terhadap Patih Suwanda terdapat dalam kutipan tembang 

dhandhanggula : 

Trah kusuma prajurit sinekti 
wus kawentar satriya utama 
mumpuni kasarjanane 
ing saniskara putus 
wicaksana alus ing budi 
perwira mandraguna 
tur rembesing madu 
wijining amara tapa  
tebih pamrih tedhake andana warih 
hambeg bawa leksana 
 
 
Terjemahan : 
 
Keturunan prajurit yang dianggap sakti 
sudah terkenal satria utama 
mumpuni kepintarannya 
dalam segala hal serba bisa 
bijaksana halus budinya 
perwira mandraguna 
serta darah luhur 
bibit  seorang pertapa 
jauh pamrih bersifat berdarma bakti 
satunya kata dan perbuatan 
 

 Tembang dhandhanggula di atas sangat populer. Sifat utama keprajuritan 

seperti itu terdapat dalam diri Patih Suwanda.  Para prajurit dapat mengemukakan 

tiga sifat keprajuritan Patih Suwanda: Guna berarti ahli, pandai dan trampil. 
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Dalam mengabdi kepada bangsa dan negaranya, Suwanda selalu membekali diri 

dengan berbagai ilmu dan ketrampilan. Dia bekerja tidak asal-asalan agar 

segalanya bisa sukses. 

Figur pahlawan yang lain adalah Raden Kumbakarna. Dia adalah adik raja 

Alengka, Prabu Dasamuka. Raden Kumbakarna bertubuh raksasa, tetapi jiwanya 

tidak seburuk raganya. Keteladanan lain yaitu Adipati Karna. Dia adalah putra 

Dewi Kunthi dengan Batara Surya. Itulah sebabnya dia juga disebut Suryatmaja 

atau Suryaputra (Andjar Any, 1980: 23). Perlu diketahui bahwa Karna sendiri 

telah mengetahui hal itu. Demi sifat satrianya yang harus memegang janjinya, dia 

rela secara lahiriah membantu Kurawa. Akan tetapi hatinya mengakui keunggulan 

dan keutamaan Pendawa.  

Sri Mangkunegara IV memang seorang penguasa Jawa yang kerap menulis 

tentang etika keprajuritan. Hal in tidak mengherankan karena leluhurnya yaitu 

Pangeran Sambernyawa yang merupakan pendiri Pura Mangkunegaran adalah 

pejuang yang unggul dan tangguh. Sudah selayaknya apabila pemerintah 

mengangkat Pangeran Sambernyawa sebagai pahlawan nasional. Terbukti hingga 

kini Pura Mangkunegaran mempunyai literatur yang cukup lengkap mengenai 

seluk beluk kehidupan prajurit. 

Dalam lintasan kebudayaan Jawa, banyak ditemukan kepustakaan kuno 

yang memuat ajaran keprajuritan. Misalnya kitab Ramayana yang memberi 

penjelasan tentang kepemimpinan dan keperwiraan seorang prajurit. Nilai-nilai 

keprajuritan di atas memang masih relevan bila digunakan untuk menyusun 

konsep bela negara dewasa ini. Para generasi penerus perlu mempunyai referensi 
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terhadap leluhurnya yang telah mewariskan nilai kepahlawanan, kepemimpinan, 

kebangsaan, keutamaan, keagungan, keluhuran dan kebajikan. Semua itu 

merupakan sarana untuk meningkatkan bobot dan jiwa nasionalisme. 

D. Prajurit Kraton  

Prajurit yang sedang bertugas dalam budaya Jawa selalu ditampilkan 

dengan sosok yang gagah berani. Hal ini bertujuan untuk menjaga keagungan, 

keanggunan dan kewibawaan. Kedisiplinan, keteraturan dan kekompakan barisan 

prajurit digambarkan dalam suluk pedalangan seperti di bawah ini: 

enjing bidhal gumuruh 
saking jroning praja 
gunging kang bala kuswa 
abra busananira lir surya wedalira 
saking jaladri arsa madangi jagad  
duk mungup-mungup aneng 
sakpucaking wukir 
marbabak bang sumirat 
keneng soroting surya 
mega lan gunung-gunung 
 
Terjemahan:   
 
Pagi berangkat gemuruh 
dari dalam istana 
banyaknya bala pasukan 
warna-warni pakaiannya seperti matahari terbit 
dari lautan hendak menerangi dunia 
ketika mengintip  
di puncak bukit 
merah semburat  
segalanya tertimpa cahaya 
mega dan gunung-gunung 
 

 Suluk budhalan di atas banyak mengungkapkan estetika keprajuritan. 

Barisan prajurit yang gegap gempita perlu ada kostum busana yang indah. 

Keindahan busana yang gemerlapan itu diibaratkan dengan matarahari terbit dari 
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samudra. Sinar matahari yang hendak menerangi alam raya itu mengenai puncak 

gunung-gunung. Warna kemerah-merahan akibat cahaya sang surya berbauran 

dengan mega.  

Menurut Tri Nugroho (2011: 18-21) prajurit kraton Surakarta Hadiningrat 

dibagi menjadi beberapa kesatuan. Masing-masing kesatuan mempunyai tugas dan 

kewajiban yang berbeda. Demikian pula ciri-ciri busana dan atributnya dibuat 

berlainan. Mereka mengabdi pada kraton dengan landasan filosofis sepi ing 

pamrih, rame ing gawe.  

Prajurit Kraton Surakarta dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap 

kelompok mempunyai busana yang berlainan. Pakaian abdi dalem Mantri 

Kaparak Sarageni memakai senjata pedang, kampuh batik sogan bermotif padhas 

gempal dan modhang, celana sengkelet merah memakai tepi renda. Jajar yang 

berada paling depan tidak memakai kampuh modhang, celananya tanpa tepi renda; 

memakai sabet garan (pedang) dari kuningan atau memakai wedhung. 

Pakaian abdi dalem Keparak Sangkragnyana berupa kampuh bermotif 

modhang dengan ompak sidamukti latar hitam memakai kemadha. Menyandang 

sabet suduk balongsong mas kaponthang slaka (pedang berselaput emas diseling 

perak), milik keraton. Pada bagian depan jajar dikenakan kampuh modhang 

(sama) tanpa kemadha. Celana dari bahan kain hitam. Memakai tameng lameng. 

Pakaian abdi dalem Kaparak Kanoman berupa kampuh batik bermotif kumitir, 

ompak sidaluhur latar putih. Menyandang pedang sabet suduk balongsong mas 

ponthang slaka (pedang tusuk berbalut mas diseling perak). Memakai tameng, 

perisai dan towok, sejenis tombak. Jajar memakai kampuh yang sama tetapi tanpa 
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kemadha. Memakai celana hitam. Menyandang pedang sabet bengkok kudhupturi, 

berbalut kuningan berseling kulit. 

Prajurit Kaparak Ngampil mempunyai pakaian kampuh batik bermotif 

kembang jambu latar putih. Abdi dalem Prajurit Panewu Kaparak Brajanala. 

Pakaian abdi dalem Panewu Mantri Kaparak Brajanala adalah kampuh batik 

bermotif kembang lombok latar hitam. Memakai celana sengkelat merah. Jajar 

memakai celana putih. Semua abdi dalem jajar selain sarageni, sangkragnyana, 

kanoman, memakai celana putih dan tidak dibenarkan memakai sabuk ukup. 

Singanagara dan Martalutut adalah abdi dalem keparak yang berbusana kampuh 

batik bermotif macan mangap (harimau menganga). Demikian juga para jajar, 

berkampuh sama. Abdi dalem Prajurit Kaparak Wisamarta. Pakaian abdi dalem 

Panewu Mantri Kaparak Wisamarta. Kampuh batik bermotif janggleng latar 

hitam, juga bagi bawahannya sampai pangkat jajar. 

Sedangkan Abdi dalem Prajurit Miji Tahuhastra dan Miji Pinilih 

berbusana kampuh batik bermotif bendha sagada latar ireng, juga bagi 

bawahannya sampai pangkat jajar. Abdi dalem  Prajurit Kaparak Nirbita dan 

Nirbaya. Pakaian abdi dalem Panewu Mantri Kaparak Nirbita dan Nirbaya. 

Kampuh batik bermotif sotho galeng latar ireng; juga untuk bawahannya sampai 

pangkat jajar. 

Khusus Abdi dalem Prajurit Kaparak Angganagara Mangundara 

menggunakan busana kampuh batik bermotif wora-wari rumpuk latar ireng; dan 

juga untuk bawahannya sampai pangkat jajar. Abdi dalem Prajurit Nyutra tuwin 

Mandhung. Pakaian abdi dalem Mantri Nyutra tuwin Mandhung. Kampuh batik 
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bermotif limaran latar ireng; juga untuk bawahannya sampai pangkat jajar. Busana 

abdi dalem Kaparak Panongsong berupa kampuh batik bermotif purbanagara latar 

putih; juga untuk bawahannya sampai pangkat jajar. Abdi dalem Prajurit Kaparak 

Saraseja. Pakaian abdi dalem Kaparak Saraseja. Kampuh batik bermotif sekar 

pijetan; juga untuk bawahannya sampai pangkat jajar. Dalam perkembangannya 

kemudian jajar diberi tugas tersendiri menjadi Jagasura.  

Penggunaan pakaian abdi dalem Panewu Kaparak Kabayan adalah 

kampuh batik bermotif randhu kentir, memakai keris dengan ukiran gagang 

terbuat dari emas, berbentuk tunggaksemi. Pakaian abdi dalem Kaparak 

Kemitbumi. Kain lurik perkutut manggung, memakai wedhung tetapi tidak 

memakai keris. Baju sikepan panjang tanpa lengan. Pakaian abdi dalem Kaliwon 

Kaparak Anggandhek. Kampuh batik bermotif rejeng latar putih dengan blenggen. 

Celana cindhe sorot (yang kemudian diganti cindhe macan). Panewu mantri 

memakai dodot tanpa blenggen, celana putih dengan renda pada bagian tepinya. 

Bekel, lurah, memakai atela dengan sabuk ukup, dan memakai celana putih lugas. 

Beskap sikepan ageng tertutup dengan hiasan bordir emas, semakin lebar semakin 

tinggi kedudukan pangkatnya. Celana cindhe hanya untuk pangeran, pepatih 

dalem dan riyo nginggil/bupati sepuh. Kunca hanya digunakan untuk para 

pangagenging pamarentah karaton, dan pejabat tinggi. Sedangkan untuk 

punggawa lainnya, kunca di bagian belakang dilipat ke dalam. Hiasan kepala 

untuk pangeran, kerabat dan riyo nginggil adalah kuluk mathak berwarna putih 

kebiruan. Para punggawa lainnya memakai kuluk kanigara berwarna hitam  
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(Mooryati Sudibjo, 2003: 103). Setiap corak busana tersebut mengandung makna 

etis filosofis yang amat dalam. 

 

E. Penutup 

Dengan memperhatikan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tiap-tiap warga negara, khususnya para prajurit mempunyai kewajiban 

membela tanah airnya. Ajaran tentang cinta tanah air dan wajib bela negara itu 

juga bisa kita temui dalam ungkapan-ungkapan tradisional. Dalam menilai suatu 

hal  kita perlu cermat dan hati-hati, harus bisa membedakan baik buruknya secara 

tepat. Kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan daripada 

kepentingan  pribadi dan golongan.  

 Prajurit militer merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu organ yang 

harus dimiliki oleh setiap negara.  Di antara tujuan pokok dibentuknya militer 

dalam negara, yaitu untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna 

mempertahankan eksistensi negara. Hakekat militer berhubungan dengan tugas 

yang sebenarnya di dalam negara, yakni melatih diri dan mengadakan 

perlengkapan untuk menghadapi ancaman dan gangguan musuh dari luar.  

Oleh karena itu para prajurit harus bertanggung jawab dalam berbagai 

bidang keamanan dan keselamatan umum. Dalam menjalankan tugasnya prajurit 

harus bisa membedakan tugas individu dengan tugas kelembagaan. Demi 

kepentingan bangsa dan negara kita harus rela berkorban jiwa, harta dan raga. 

Etika luhur yang seharusnya dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh segenap 

prajurit. 
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