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Pendahuluan 

 

Sebagaimana kita maklumi bersama, 
perkembangan kehidupan sosial-budaya 
bangsa Indonesia, saat ini telah mulai 
memperlihatkan beberapa fenomena kritis 
yang mengkhawatirkan bagi  persatuan dan 
kesatuan NKRI. Berbagai peristiwa konflik 
dan kekerasan atas nama agama dan 

kelompok etnis (SARA) kerap terjadi. Begitu juga tawuran dan 
kerusuhan antar warga masyarakat, antar kelompok, supporter grup 
sepak bola dan antar para pelajar sering mudah terjadi tanpa 
diketahui penyebab sebenarnya secara utuh dan dapat diketemukan 
solusi rekonsiliasinya secara permanen dan substansial dalam 
format rekonstruksi dan restorasi kebudayaan. 

Berbagai potensi konflik SARA yang sudah kerap terjadi di 
berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Propinsi Jawa Barat 
sebagai lingkungan terdekat Ibukota Jakarta, tentunya perlu diteliti 
secara mendalam, komprehensif dan holistik. Dengan demikian 
maka solusi dan resolusi konflik serta rekonsiliasi kerukunannya 
dapat dilakukan secara tepat dan benar, sesuai dengan cita-cita dan 
prinsip nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan doktrin: 
―Bhineka Tunggal Ika‖, ―Tan Hanna Dharma Mangrwa‖ (Tidak ada 
Kebenaran yang mendua). 

Menurut saya, analisis sejarah dan pendekatan kebudayaan – 
sebagai salah satu unsur pembentuk peradaban — sangatlah penting 
bagi membangun fundasi  infrastuktur yang kokoh bagi kemajuan 
perkembangan kehidupan budaya dan peradaban bangsa. Hal ini 
akan berkontribusi positif terhadap ―National Character Building‖ 
yang selayaknya terus kita lakukan sebagai sebuah bangsa yang terus 
membangun diri. 

Kelompok etnis Sunda adalah kelompok etnis kedua terbesar 
di Indonesia dari sisi jumlahnya setelah suku Jawa. Tentunya peran 
dan sumbangsihnya sangatlah signifikan dan sangat diharapkan 
dalam proses pembangunan karakter bangsa Indonesia tersebut. 

Buku ini berusaha untuk mengungkap sekitar fakta-fakta 
sejarah peradaban dan budaya Sunda, khususnya Kerajaan Pakuan 
Pajajaran yang berpusat di Kota Bogor sebagai puncaknya (yang 
mungkin sebagiannya belum terungkap dan masih kontroversial di 
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kalangan akademik) yang berkaitan dengan pengaruh ajaran agama 
Islam dan Hindu terhadap perkembangan budaya Sunda. Buku ini 
juga berusaha mengungkap akar kearifan abadi/falsafah perennial 
yang menjadi dasar penjelasan bagi kesadaran Bhineka Tunggal Ika, 
yang mempertemukan berbagai eksistensi dan esensi agama-agama 
dunia dan berbagai budaya etnis lokal. Dalam hal kebudayaan 
Sunda, maka makalah ini akan fokus kepada pengaruh timbal balik 
(interaksi) Hindu, Islam dan ageman/budaya Sunda Wiwitan. 

 

Terputusnya Kota dan Kabupaten Bogor dari Akar 
Sejarahnya 

Editor Kelana yang bercerita tentang Sejarah Bogor 
mengatakan bahwa tanggal 3 Juni 2010, Kota Bogor genap berusia 
528 tahun, sebuah usia yang sudah tidak bisa dikatakan muda untuk 
ukuran sebuah kota. Banyak kota seusia ini yang telah cukup maju 
dan berhasil menata diri sebagai sebuah kota yang membuat 
masyarakat di dalamnya sejahtera dan berbangga diri dengan 
kotanya. 

Mungkin di antara ratusan ribu warga Bogor hanya sekian 
orang yang mengetahui kapan kotanya berulang tahun dan berapa 
tahun usianya. Sangat naif memang, tapi itulah yang terjadi. 

Mungkin banyak di antara warga 
Bogor yang tidak mengetahui bahwa di 
wilayahnya pernah berdiri sebuah 
kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa, 
yaitu Kerajaan Tarumanagara. 
Walaupun letak pusat kerajaannya 
masih menjadi perdebatan beberapa 
pakar sejarah, beberapa peninggalan 
patut menjadi catatan tersendiri dan 
menjadi perhatian berbagai pihak. 
Misalnya, beberapa prasasti di 

Ciaruteun, Ciampea, Kabupaten Bogor. 

Mungkin banyak juga di antara warga Bogor yang tidak 
mengetahui bahwa di Bogor ini pernah berdiri sebuah kerajaan 
terbesar di wilayah Jawa Barat yang tidak pernah jatuh ke dalam 
kekuasaan Majapahit, yaitu Kerajaan Pajajaran. Amukti Palapa yang 
dikumandangkan Gajah Mada untuk menaklukkan seluruh 
Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, ternyata tidak mampu 

http://1.bp.blogspot.com/_LoESyTlD31w/TANaKxAgLZI/AAAAAAAAAE8/eEHsutkc0hY/s1600/Prasasti-Ciaruteun.JPG
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menyentuh sedikit pun wilayah Pajajaran yang waktu itu berbatasan 
dengan Kerajaan Majapahit di daerah Cilacap. Seluruh Nusantara 
berhasil takluk di bawah kekuasaan Majapahit kecuali Pajajaran. 

Bogor kini menjadi sebuah 
kota yang pembangunannya 
berkembang sangat pesat dan 
menjadi magnet bagi banyak orang 
untuk tinggal di wilayahnya, 
didiami oleh berbagai strata sosial 
masyarakat, baik warga yang telah 
turun-temurun menjadi penduduk 
Bogor maupun para pendatang yang berasal dari berbagai pelosok 
wilayah Indonesia dan mancanegara. Hal ini menyebabkan 
masyarakat Bogor sangat heterogen. Mungkin hal ini pula yang 
menyebabkan banyak di antara warga Bogor yang kurang 
mengetahui dan mengerti sejarah serta perkembangan Bogor. 

Sejarah dan perkembangan Kota Bogor janganlah sampai 
dilupakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Bagaimanapun 
juga, sejarah dan perkembangan Kota Bogor adalah sebuah pola dan 
dasar bagi perkembangan pembangunan Kota Bogor untuk saat ini 
dan masa depan. 

Masyarakat Kota Bogor memang seperti telah terputus dengan 
sejarah wilayahnya. Tidak seperti kota dan wilayah lain yang masih 
terhubung dengan masa lalunya. Sisa masa lalu kota-kota tersebut 
masih terbaca dan terjamah, tidak seperti masa lalu Bogor. Ada 
sebuah mata rantai yang terputus dan kabut yang menghalangi 
sehingga masa lalu Bogor tak tampak oleh generasi sekarang. 

Sejarah Bogor memang sempat terputus sejak sirnanya 
Kerajaan Pajajaran karena serangan Kerajaan Banten yang dipimpin 
oleh Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1579. Prabu Ragamulya 
Suryakancana sebagai raja Pajajaran 
waktu itu memilih Pajajaran hancur 
daripada takluk di bawah kekuasaan 
Kerajaan Banten. Karena dihujani 
meriam berhari-hari, akhirnya benteng 
kota dan istana Pajajaran hancur lebur 
dan menyisakan reruntuhan yang tidak 
mungkin ditinggali lagi. Maulana Yusuf 
kemudian menjadikan wilayah Purasaba Pakuan (bekas keraton 
Pajajaran di sekitar Bondongan) sebagai daerah larangan 

http://4.bp.blogspot.com/_LoESyTlD31w/TANer-p_WgI/AAAAAAAAAFM/ZBB2Yy_vtsU/s1600/sekolah+kedokteran+hewan.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_LoESyTlD31w/TANd_O8D1xI/AAAAAAAAAFE/G20q5qGmX88/s1600/Jalan+Wigman+Kota+Paris.jpeg
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(ambogori). Akhirnya wilayah Purasaba Pakuan menjadi daerah 
mati yang berpuluh-puluh tahun tidak dihuni oleh penduduk. 

Pustaka Nusantara III/1 dan Negara Kertabhumi I/II 
memberitahukan tentang keruntuhan ini: ―Pajajaran sirna ing 
ekadaca cuklapaksa weshakamasa sewu limanatus punjul siki 
ikang cakakala  (Pajajaran sirna pada tanggal 11 bagian terang bulan 
wesaka tahun 1501 saka [diperkirakan tanggal 8 Mei 1579/Sabtu, 1 
Muharram tahun alif].).‖ 

Wilayah Bogor mulai menjadi perhatian ketika sisa-sisa 
keruntuhan Pajajaran ditemukan oleh pemerintah Hindia Belanda 
lewat ekspedisi yang dipimpIn oleh Scipio pada tahun 1687 dan 
Adolf Winkler pada tahun 1690. 

Penemuan wilayah ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Hindia-
Belanda dengan membuka wilayah Bogor sebagai sebuah tempat 
peristirahatan bagi warga Belanda yang berada di Batavia. Oleh 
pemerintah Hindia Belanda, wilayah Bogor ini 
dinamai  Buitenzorg yang berarti ―tanpa kecemasan" atau "aman 
tenteram‖. Dibukalah lahan-lahan untuk tempat tinggal dan 
peristirahatan, misalnya Istana Bogor sebagai tempat peristirahatan 
gubernur jenderal Hindia Belanda pada waktu itu, kompleks 
perumahan di Kota Paris, Kompleks perumahan di sekitar Taman 
Kencana, kompleks perumahan di daerah Sempur, dan lain-lain. 

Mengetahui wilayah Bogor 
berpotensi untuk kawasan perkebunan 
dan pertanian, akhirnya pemerintah 
Hindia-Belanda mendirikan tempat-
tempat penelitian tanaman dan hewan 
(Lands Plantentuin,Veeartsenijkundig 
Instituut), laboratorium, sekolah 
pertanian dan perkebunan (De 
Middelbare Landbouwschool), sekolah 
peternakan, institut kedokteran hewan (Nederlands-Indische 
Veeartsenschool), sekolah perikanan (Landbouwopleiding en 
Visvijvers), serta membuka lahan perkebunan dan pertanian dalam 
skala luas di wilayah Bogor (teh, kopi, karet). 

Pada zaman Hindia-Belanda, Bogor terkenal sebagai pusat 
pengembangbiakan kuda pacu. Tak heran jika di Bogor pada waktu 
itu terdapat tempat pacuan kuda yang cukup besar pada zamannya. 

Inilah sepintas perjalanan sejarah Bogor yang semakin hari 
semakin bergeser dari perkembangan awal dan potensi yang 

http://1.bp.blogspot.com/_LoESyTlD31w/TANfxvI93OI/AAAAAAAAAFc/kGmzHe3N2mg/s1600/kuda+pacu.jpeg
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dimilikinya. Area pertanian, persawahan, dan peternakan di wilayah 
Bogor semakin menyempit. Sekolah pertanian dan peternakan 
semakin redup dan hilang ditelan kepentingan kapitalis. Tanah 
suburnya akhirnya banyak tertutupi semen untuk kepentingan 
industri, perumahan, dan perdagangan. 

Yang tumbuh sekarang 
adalah wilayah pemukiman yang 
tidak terkendali, pertokoan besar 
yang semakin mematikan para 
pedagang kecil-tradisional, 
industri yang menempati wilayah 
yang bukan tempat semestinya, 
dan tata ruang kota yang tidak 
jelas arahnya. Sejuknya kota 

Bogor semakin hari semakin pudar, digantikan oleh panas 
menyengat di siang hari. Kemacetan semakin merajalela di hampir 
semua ruas jalan. Kandungan air tanah yang melimpah di wilayah 
Bogor menjadi ―bancakan‖ para industri air mineral yang haus dan 
rakus menyedotnya. 

Beberapa tahun ke depan, entah seperti apa wajah kota Bogor, 
apakah semakin indah, sejuk, dan nyaman, ataukah semakin 
semrawut dan menjadi ―bancakan‖ berbagai pihak.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bogor, 30 Mei 2010 , Diposkan oleh Editor Kelana di 23.37  

Label: sejarah Bogor 

 

http://oborbogor.blogspot.com/2010/05/terputusnya-sejarah-bogor.html
http://oborbogor.blogspot.com/search/label/sejarah%20Bogor
http://2.bp.blogspot.com/_LoESyTlD31w/TANfgJE4YQI/AAAAAAAAAFU/U9y5tZAjsHU/s1600/angkot.jpg
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BAB 1 

 

AUSTRONESIA:   

KEBUDAYAAN DAN PERADABAN 
SUNDA KUNO 

 

Walau masih menjadi kontroversi tentang sejarah Tatar Sunda 
atau Sundaland (dalan istilah geografi dan geologi), namun Dr. Agus 
Aris Munandar, akademisi & peneliti dari Departemen 
Arkeologi,  Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas 
Indonesia menjelaskan tentang sejaran kebudayaan Sunda Kuno  
sebagai berikut: 

―Kebudayaan senantiasa berubah, mengalami dinamikanya 
sendiri, kebudayaan juga dapat diumpamakan seperti organisme, 
ada masa kelahiran, perkembangan, menyusut, dan punah. Dapat 
juga kebudayaan itu setelah kelahirannya lalu berkembang terus 
hingga sekarang, tetapi suatu waktu nanti niscaya akan digantikan 
dengan bentuk-bentuk baru, suatu bentuk yang menyesuaikan 
keadaan zamannya. Di wilayah Asia Tenggara daratan dan 
kepulauan dalam masa prasejarah pernah berkembang suatu 
kebudayaan yang didukung secara luas oleh penduduk yang 
mendiami kawasan tersebut hingga Madagaskar, dan kepulauan di 
Pasifik Selatan, para ahli menamakan kebudayaan tersebut dengan 
Austronesia. 

Para ahli dewasa ini menyatakan bahwa arus balik migrasi 
orang-orang Austronesia kemungkinan terjadi dalam kurun waktu 
6000 SM hingga awal tarikh Masehi. Akibat mendapat desakan dari 
pergerakan bangsa-bangsa di Asia Tengah, orang-orang pengembang 
kebudayaan Austronesia bermigrasi dan akhirnya menetap di 
wilayah Yunnan, salah satu daerah di Cina Selatan. Kemudian 
berangsur-angsur mereka menyebar memenuhi seluruh daratan Asia 
Tenggara hingga mencapai pantai. Selama kehidupannya di wilayah 
Asia Tenggara daratan sambil mengembangkan kebudayaannya yang 
diperoleh dalam pengalaman kehidupan mereka. 

Pada sekitar tahun 3000-2500 BC, orang-orang Austronesia 
mulai berlayar (kembali) dari pedalaman Cina selatan daerah 
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Yunnan menyeberangi lautan menuju Taiwan dan kepulauan 
Filipina. Diaspora Austronesia berlangsung terus hingga tahun 2500 
SM mereka mulai memasuki Sulawesi,  Kalimantan dan pulau-pulau 
lain di sekitarnya. Dalam sekitar tahun 2000 SM kemungkinan 
mereka telah mencapai Maluku dan Papua. Dalam masa yang sama 
itu pula orang-orang Austronesia dari daratan Asia Tenggara 
berangsur-angsur memasuki Semenanjung Malaysia dan pulau-
pulau bagian barat Indonesia. Migrasi ke arah pulau-pulau di Pasifik 
berlanjut terus hingga sekitar tahun 500 SM hingga awal 
dihitungnya tarikh Masehi. 

Pendapat tersebut dikemukakan oleh H.Kern seorang ahli 
linguistik dan didukung oleh W.Schmidt (antropolog), P.V.van Stein 
Callenfels, Robert von Heine Geldern, H.O.Beyer dan R.Duff 
(arkeolog). Memang hingga sekarang ini pendapat yang menyatakan 
bahwa tanah asal orang Austronesia adalah daratan Asia Tenggara 
dan Cina selatan (Yunnan) masih banyak pendukungnya, walaupun 
akhir-akhir ini juga mengemuka pendapat baru yang dicetuskan oleh 
para pakar lainnya. 

Pendapat lain pernah digagas oleh I. Dyen (1965) seorang ahli 
linguistik, berdasarkan metode lexico-statistik ia kemudian 
menyimpulkan bahwa orang penutur bahasa Austronesia berasal 
dari Melanesia dan pulau-pulau di sekitarnya. Dalam masa 
prasejarah mereka menyebar ke barat ke arah kepulauan Indonesia 
dan daratan Asia Tenggara, dan juga ke Pasifik selatan. Menurutnya 
berdasarkan prosentase kekerabatan bahasa Austronesia dibagi ke 
dalam dua kelompok besar, yaitu: 

1. Bahasa Irian Timur dan Melanesia 
2. Bahasa Melayu-Polinesia terdiri dari: 

 Hesperonesia (Bahasa-bahasa Indonesia Barat) 
 Maluku (Maluku, Sumba, Flores, Timor) 
 Heonesia (bahasa Polinesia dan Mikronesia) 

      (Sumber: Keraf 1991: 9—10) 

Pendapat yang kini populer adalah tentang ―Out of 
Taiwan‖ yang menyatakan tempat asal orang-orang Austronesia 
adalah Taiwan.  Pendapat ini semula dikemukakan oleh Robert 
Blust  berdasarkan kajian terhadap bahasa-bahasa dalam rumpun 
Austronesia. Ia juga mengadakan kajian terhadap proto-bahasa 
Austronesia yang berkaitan dengan flora, fauna, dan gejala alam 
lainnya. Maka kesimpulannya adalah tempat asal penutur bahasa 
Austronesia adalah Taiwan (Blust, 1984-85, 1995). Pendapat Blust 
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tersebut kemudian mendapat dukungan dari penelitian arkeologi 
Peter Bellwood, walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
kronologi munculnya bahasa Austronesia, namun keduanya 
mempunyai pendapat yang sama tentang tahapan migrasi 
Austronesia, sebagai berikut: 

1. Migrasi petani prasejarah dari Cina ke Taiwan (5000—4000 
SM), mereka belum berbahasa Austronesia. Setelah lama 
menetap barulah mengembangkan bahasa Austronesia. 

2. Migrasi dari Taiwan ke Filipina (sekitar 4000—3000 SM), 
mereka mengembangkan bahasa yang disebut Proto-Malayo-
Polinesia. 

3. Migrasi dari Filipina ke arah selatan dan tenggara (3500 SM—
sebelum 2000 SM), menuju ke Kalimantan, Sulawesi, dan 
Maluku utara. 

4. Migrasi dari Maluku ke arah selatan dan timur (3000 SM atau 
2000 SM), mencapai  Nusa Tenggara dan pantai Utara Papua 
Barat. Dalam pada itu orang Austronesia yang telah menghuni 
Kalimantan sebagian bermigrasi ke arah Jawa  dan Sumatera. 

5. Migrasi dari Papua ke barat (2500 SM) dan Timur (2000 SM 
atau 1500 SM) menuju Oseania. Austronesia dari Jawa dan 
Sumatera kemudian ada yang bermigrasi ke Semenanjung 
Malaysia dan Vietnam pada sekitar 500 SM, pada periode yang 
hampir sama sebagian orang Austronesia dari Kalimantan ada 
pula yang berlayar hingga sejauh Madagaskar (Tanudirdjo & 
Bagyo Prasetyo 2004: 82—84). 

Satu teori migrasi Austronesia lainnya yang juga mendapat 
perhatian dari para sarjana adalah yang menyatakan bahwa orang 
Austronesia tersebut berasal dari kepulauan Asia Tenggara, lalu 
menyebar ke berbagai arah. Adalah John Crawfurd yang pertama 
kali mempunyai gagasan seperti itu, dalam tulisannya yang 
berjudul On the Malayan and Polynesian Languages and 
Races (1884), walaupun tanpa bukti yang cukup namun  ia telah 
berkeyakinan bahwa orang Indonesia tidak berasal dari mana-mana, 
tetapi merupakan induk yang menyebar ke mana-mana. Maka 
pendapat ini kemudian memperoleh dukungan dari Gorys Keraf 
(1991) yang menyatakan berdasarkan teori migrasi bahasa, keadaan 
geologi zaman purba, dan penyebaran homo sapiens-sapiens yang 
sudah menghuni kepulauan Indonesia dan Filipina, ketika masih 
bersatu dengan daratan Asia sekitar  15.000 tahun yang lalu. Gorys 
Keraf menyatakan: 
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―Ketika es-es dalam zaman Pleistosen mulai mencair sehingga air 
laut perlahan-lahan menggenangi lembah-lembah dan dataran, 
kelompok-kelompok homo sapiens-sapiens yang tersebar luas itu 
perlahan-lahan mundur ke tempat-tempat yang lebih tinggi, yang 
lambat laun membentuk pulau-pulau sekarang ini.‖ 

Terdapat kelompok-kelompok bahasa-bahasa Austronesia di 
daratan Asia karena proses yang sama. Ketika daerah lembah dan 
dataran rendah yang sekarang menjadi Laut Cina Selatan, Selat 
Malaka, dan Selat Karimata, maka penutur bahasa-bahasa yang 
berkerabat itu mundur perlahan-lahan ke tempat yang belum 
digenangi yang sekarang menjadi daerah Asia Tenggara dan Timur. 
Bahwa kemudian terjadi migrasi lokal atau interinsuler sesudah 
terbentuknya pulau-pulau dengan menggunakan alat-alat 
transportasi sederhana seperti rakit atau dalam bentuk yang lebih 
maju berupa perahu-perahu kecil yang disebut wangkang, benaw, 
berok dan sebagainya, hal itu tidak dapat disangkal. 

Karena itu, dengan mempertimbangkan keadaan geografi 
dunia, khususnya Asia dan kepulauan di sekitarnya, pada 
zaman Pleistosen dan awal periode Holosen, serta perkembangan-
perkembangan primat khususnya  dari  species 
hominoidae    ke  hominidae,  dari  Australopithecus hingga homo 
sapiens-sapiens, dan mempertimbangkan lagi dalil-dalil migrasi 
bahasa, maka negeri asal bangsa dan bahasa-bahasa Austronesia 
haruslah di wilayah Indonesia dan Filipina, termasuk laut dan selat 
di antaranya.‖ (Keraf 1991: 18—19). 

Pendapat Gorys Keraf tersebut memang belum banyak 
diperhatikan oleh para ahli, akan tetapi apa yang dikemukakannya 
dapat diterima secara ilmiah dan empirik. Sebab selama ini para 
pakar selalu fokus pada data bahasa, kebudayaan material (artefak), 
dan ciri ras manusianya saja, apabila mereka memperbincangkan 
diaspora Austronesia. Padahal orang Austronesia itu sudah tentu 
hidup di ruang geografi dan lingkungan alam yang sangat 
mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian apabila 
lingkungan alam tempat mereka hidup juga berubah, maka akan 
terjadi perpindahan (migrasi) mencari lokasi di ruang geografi yang 
lebih aman. Teori Gorys Keraf sejatinya hendak menyatakan bahwa 
diaspora Austronesia itu telah terjadi jauh dalam zaman prasejarah 
di akhir zaman es, sekitar 11.000 tahun SM, ketika paparan Sunda di 
bagian barat Indonesia yang menyatu dengan daratan Asia Tenggara 
tenggelam karena air laut naik akibat mencairnya es. Itulah awal 
tercerai-berainya masyarakat Austronesia dalam berbagai pulau dan 
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lokasi di kawasan Asia Tenggara. Di masa kemudian setelah paparan 
Sunda tenggelam, bisa saja terjadi migrasi orang-orang Austronesia 
yang dilakukan antarpulau dan antar daerah, itulah yang mulai 
dilakukan pada sekitar 5000 SM sehingga 500 M. 

Ketika migrasi telah jarang dilakukan, dan orang-orang 
Austronesia telah menetap dengan ajeg di beberapa wilayah Asia 
Tenggara, terbukalah kesempatan untuk lebih mengembangkan 
kebudayaan secara lebih baik lagi. Berdasarkan temuan artefaknya, 
dapat ditafsirkan bahwa antara abad ke-5 SM hingga abad ke-2 M, 
terdapat bentuk kebudayaan yang didasarkan kepada kepandaian 
seni tuang perunggu, dinamakan Kebudayaan Dong-son. Penamaan 
itu diberikan atas dasar kekayaan situs Dong-son dalam beragam 
artefaknya, semuanya artefak perunggu yang ditemukan dalam 
jumlah besar dengan bermacam bentuknya. Dong-son sebenarnya 
nama situs yang berada di daerah Thanh-hoa, di pantai wilayah 
Annam (Vietnam bagian utara). Hasil-hasil artefak perunggu yang 
bercirikan ornamen Dong-son ditemukan tersebar meluas di hampir 
seluruh kawasan Asia Tenggara, dari Myanmar hingga kepulauan 
Kei di Indonesia timur. 

Bermacam artefak perunggu yang mempunyai ciri Kebudayaan 
Dong-son, contohnya nekara dalam berbagai ukuran, moko (tifa 
perunggu), candrasa (kampak upacara), pedang pendek, pisau 
pemotong, bejana, boneka, dan kampak sepatu. Ciri utama dari 
artefak perunggu Dong-son adalah kaya dengan ornamen, bahkan 
pada beberapa artefak hampir seluruh bagiannya penuh ditutupi 
ornamen. Hal itu menunjukkan bahwa para pembuatnya, orang-
orang Dong-son (senimannya) memiliki selera estetika yang tinggi 
(Wagner 1995: 25—26). Kemahiran seni tuang perunggu dan 
penambahan bentuk ornamen tersebut kemudian ditularkan kepada 
seluruh seniman sezaman di wilayah Asia Tenggara, oleh karenanya 
artefak perunggu Dong-son dapat dianggap sebagai salah satu 
peradaban pengikat bangsa-bangsa Asia Tenggara. 

Tidak hanya kepandaian dalam seni tuang perunggu saja yang 
telah dimiliki oleh orang-orang Austronesia, seorang ahli sejarah 
Kebudayaan bernama J.L.A.Brandes pernah melakukan kajian yang 
mendalam tentang perkembangan kebudayaan Asia Tenggara dalam 
masa proto-sejarah. Brandes menyatakan bahwa penduduk Asia 
Tenggara daratan ataupun kepulauan telah memiliki 10 kepandaian 
yang meluas di awal tarikh Masehi sebelum datangnya pengaruh 
asing, yaitu: 
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1. Telah dapat membuat figur boneka 
2. Mengembangkan seni hias ornament 
3. Mengenal pengecoran logam 
4. Melaksanakan perdagangan barter 
5. Mengenal instrumen music 
6. Memahami astronomi 
7. Menguasai teknik navigasi dan pelayaran 
8. Menggunakan tradisi lisan dalam menyampaikan  pengetahuan 
9. Menguasai teknik irigasi 
10. Telah mengenal tata masyarakat yang teratur 

Pencapaian peradaban tersebut dapat diperluas lagi berkat 
kajian-kajian terbaru tentang kebudayaan kuno Asia Tenggara yang 
dilakukan oleh G.Coedes. Beberapa pencapaian manusia Austronesia 
penghuni Asia Tenggara sebelum masuknya kebudayaan luar antara 
lain: 

Di bidang kebudayaan materi telah mampu: 

1 mengolah sawah, bahkan dalam bentuk terassering dengan 
teknik irigasi yang cukup maju 

2 Mengembangkan peternakan kerbau dan sapi 
3 Telah menggunakan peralatan logam 
4 Menguasai navigasi secara baik. 

Pencapaian Di Bidang  Sosial 

a.Menghargai peranan wanita dan memperhitungkan keturunan 
berdasarkan garis ibu 

b.Mengembangkan organisasi sistem pertanian dengan pengaturan 
irigasinya 

Pencapaian di bidang religi: 

1. Memuliakan tempat-tempat tinggi sebagai lokasi yang suci dan 
keramat 

2. Pemujaan kepada arwah nenek moyang/leluhur (ancestor 
worship) 

3. Mengenal penguburan kedua (secondary burial) dalam 
gentong, tempayan, atau sarkopagus. 

4. Mempercayai mitologi dalam binary, kontras antara gunung-
laut, gelap-terang, atas-bawah, lelaki-perempuan, makhluk 
bersayap, makhluk yang hidup dalam air, dan seterusnya (Hall 
1988: 9). 
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Dalam pada itu kesatuan budaya bangsa Austronesia di Asia 
Tenggara lambat laun menjadi memisah, membentuk jalan 
sejarahnya sendiri-sendiri. Menurut H.Th.Fischer, terjadinya bangsa 
dan aneka suku bangsa di Asia Tenggara disebabkan oleh beberapa 
hal, yaitu: 

1. Telah ada perbedaan induk bangsa dalam lingkungan orang 
Austronesia sebelum mereka melakukan migrasi. 

2. Setelah bermigrasi mereka tinggal di daerah dan pulau-pulau 
yang berbeda, lingkungan yang tidak seragam, dan 
kemampuan adaptasi budaya mereka dengan alam setempat. 

3. Dalam waktu yang cukup lama setelah bermigrasi mereka 
jarang melakukan komunikasi antara  sesamanya (Fischer 
1980: 22-25). 

Berdasarkan ketiga hal itulah sub-sub bangsa Austronesia 
terbentuk, mereka ada ratusan yang tinggal di kepulauan Indonesia, 
puluhan di Filipina, Malaysia, dan Myanmar, dan yang lainnya ada 
yang menetap di Kamboja, Vietnam, dan Kalimantan 
Utara.  Sebenarnya terdapat beberapa hal lainnya yang menjadikan 
bangsa Austronesia terbagi dalam sub-sub bangsa, yaitu (a) adanya 
pengaruh asing yang berbeda-beda memasuki kebudayaan yang 
mereka usung, dan (b) adanya penjajahan bangsa-bangsa barat di 
wilayah Asia Tenggara dengan karakter dan rentang waktu yang 
berbeda pula. Demikianlah pada masa yang sangat kemudian 
terbentuklah bangsa-bangsa Asia Tenggara yang mempunyai 
kebudayaan dengan aneka corak bentuknya, namun apabila 
ditelusuri bentuk awalnya niscaya dari bentuk kebudayaan 
Austronesia yang telah mengalami akulturasi selama berabad-abad 
dengan berbagai kebudayaan luar yang datang. 

Salah satu sub bangsa Austronesia yang mulai hidup di Pulau 
Jawa dalam zaman perundagian mulai tahun 3000 SM sampai awal 
tarikh Masehi adalah nenek moyang orang Sunda yang untuk 
mudahnya disebut dengan Masyarakat Sunda Kuno Awal. 
Masyarakat tersebut yang belum mendapat pengaruh budaya luar 
(India atau Cina), jadi mereka masih melaksanakan budaya leluhur, 
yaitu kebudayaan Austronesia. Mengikut pada perkembangan waktu, 
lambat laun masyarakat Austronesia yang tinggal di Jawa bagian 
barat  mulai membentuk cirinya tersendiri, yaitu budaya yang 
berkembang di masa kemudiannya, kebudayaan Sunda. Sangat 
mungkin awal  berkembangnya Bahasa Sunda kuno yang kemudian 
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menjadi Basa Sunda kiwari terjadi dalam periode tersebut, ketika 
masyarakat Austronesia mulai tinggal di bagian barat Pulau Jawa. 

Maka dapat ditafsirkan bahwa nenek moyang orang Sunda 
tersebut juga telah mengenal 10 kepandaian masyarakat 
perundagian, walaupun mungkin ada beberapa butir di antaranya 
sudah tidak banyak dilaksanakan lagi. Untuk jelasnya berikut 
diperbincangkan butir-butir kepandaian perundagian dalam 
kehidupan masyarakat Sunda Kuno Awal sebelum masuknya 
pengaruh India, jadi sebelum berdirinya Tarumanagara. 

Masyarakat Sunda Kuno Awal atau Sunda pra-Tarumanagara 
telah dapat membuat figur manusia atau hewan, sebagaimana suku-
suku bangsa Nusantara lainnya orang Sunda Kuno dalam masa 
prasejarah/proto-sejarah telah mampu membuat arca-arca batu 
yang menggambarkan nenek moyang. Cukup banyak arca megalitik 
di Jawa bagian barat. Dalam hal ini jangan dikelirukan dengan arca 
Sunda-Pajajaran yang bercorak megalitik. Pada masa Sunda-
Pajajaran juga dibuat arca-arca yang penggambarannya berbeda 
dengan arca-arca prasejarah. Arca-arca demikian  disebut ―Arca tipe 
Pajajaran‖ yang menggambarkan secara lengkap anggota tubuhnya, 
mengenakan gelang, kalung, kelat bahu, dan kain, jadi berbusana 
arca Klasik, hanya saja penggarapan permukaan kasar, dan sikap 
tubuhnya yang statik mirip dengan arca prasejarah. 

Arca buatan orang Sunda Kuno Awal bukanlah arca-arca yang 
disebut dengan Tipe Pajajaran yang dibuat oleh orang Sunda Pasca-
Tarumanagara, melainkan arca-arca prasejarah yang sederhana, 
anggota tubuh tidak digambarkan lengkap, bagian bawah tidak 
digarap, dan kesannya masih merupakan batu alami yang dibentuk 
kasar menjadi seperti sesosok manusia. Contoh arca demikian 
banyak tersebar di beberapa wilayah Jawa bagian barat, seperti 
halnya yang terdapat wilayah Majalengka, Kuningan, Sukabumi, 
Bogor, dan Pandeglang. 

Contoh arca dari masayarakat Sunda Kuno Pra-Tarumanagara 
adalah yang terdapat di Kabupaten Kuningan, yaitu arca di situs 
Sisubur, Cibuntu, Kecamatan Pasawahan. Tinggi 
arca Sisubur sekitar 70 cm, terbuat dari batu sedimen, digambarkan 
tanpa tungkai bawah, arca ditegakkan di permukaan tanah, bagian 
wajah dan tangan hanya ditandai dengan goresan yang tidak terlalu 
dalam pada permukaan batu. Tidak ada penggarapan yang lebih 
rinci  lagi, misalnya adanya atribut-atribut lainnya. Hanya saja arca 
ini di bagian dadanya membusung, mungkin yang dimaksudkan 
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adalah arca perempuan (Widyastuti 2003: 74—75). Contoh lainnya 
adalah arca yang ditemukan di situs Danghyang Heuleut, Desa 
Sanghyang Dengdek, Cisata Pandeglang.  Di situs tersebut selain 
ditemukan menhir yang tingginya 139 cm, terdapat juga arca 
sederhana yang disebut  Sanghyang Dengdek. Penduduk 
menamakannya demikian karena arca sederhana itu sekarang dalam 
posisi berdiri agak miring (Sunda: dengdek). Arca terbuat dari batu 
tinggi dari permukaan tanah 95 cm, keliling bagian badan 120 cm, 
dan keliling bagian kepala 20 cm. Tidak digambarkan bagian kaki 
pada arca itu, hanya lengan yang dibuat menyatu dengan badan, lalu 
terdapat perbedaan badan dengan kepala, karena digambarkan bahu 
arca, dan kepalanya yang berbentuk bulatan. Raut wajah sudah tidak 
jelas lagi, karena batunya sudah sangat aus (Balai Pelestarian 
Peninggalan Purbakala Serang 2005: 43). 

Masyarakat Sunda Kuno Awal pastinya telah mengenal teknik 
mengecor logam, sebab banyak artefak dari logam yang dijumpai di 
Jawa bagian barat. Salah satu contohnya adalah ditemukannya 
kampak perunggu, gelang, dan arca perunggu seorang pria bertolak 
pinggang, tinggi 24, 8 cm di wilayah Bogor (Bernet Kempers 1959: 
28, Plate 5—6). 

Selain itu di situs Pasir Angin, Cibungbulang, di kawasan 
Bogor juga, didapatkan artefak batu bersamaan dengan 
temuan  artefak logam, antara lain kampak corong, kampak 
perunggu candrasa, bandul kalung perunggu, ―tongkat‖ perunggu, 
kampak besi, mata tombak besi, dan yang menarik adalah 
ditemukannya topeng emas serta lempengan emas tipis yang 
mungkin dahulu dipergunakan untuk ritual penguburan (Munandar 
2007: 16). Contoh-contoh tersebut kiranya cukup mewakli bahwa 
masyarakat Sunda Kuno Tua telah mahir dalam mengenal dan 
mengecor logam. Membuat peralatan dari logam bukan pekerjaan 
yang mudah, diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan media yang 
tentunya telah memadai pada waktu itu. Kemahiran mengecor logam 
dalam masa perundagian  telah menjadi dasar untuk pengerjaan 
logam dalam zaman selanjutnya di era sejarah. 

Dalam hal seni hias ornamen, masyarakat Sunda Kuno Awal 
telah mengenalnya dengan baik. Ragam hias tersebut diterakan pada 
berbagai bentuk gerabah yang antara lain ditemukan di situs Buni, 
Bekasi utara. Situs Buni dikenal dalam kajian arkeologi sebagai situs 
Protosejarah yang sangat kaya dengan artefak, diperkirakan berasal 
dari abad pertama hingga abad ke-2 M. Di situs tersebut ditemukan 
perhiasan emas, peralatan besi, kubur dan kerangkanya, dan juga 
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gerabah lokal atau asing ada yang masih utuh, namun banyak pula 
yang tinggal pecahannya saja. Gerabah Buni tidak polos saja 
melainkan berbagai bentuk ragam hias terdapat di permukaannya. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap gerabah 
Buni, maka ragam hias yang yang telah dikenal oleh masyarakat 
Sunda Kuno Awal adalah: (a) deretan tumpal, (b) deretan 
bentuk S dalam bingkai garis lengkung, (c) motif duri ikan, (d) 
deretan lingkaran kecil, (e) deretan tanda seperti koma, (f) garis-
garis yang membentuk anyaman, (g) garis sejajar saling memotong 
membentuk motif belah ketupat, (h) bentuk daunan berbentuk lentik 
(daun asam Jawa), (i) bentuk meander, (j) dan bentuk-bentuk 
asimetris lainnya. Bentuk-bentuk ragam hias tersebut menjadi dasar 
perkembangan lebih lanjut dari ornamen yang dikenal oleh orang 
Sunda Kuno. Mengenai motif hias Sunda Kuno Awal agaknya terus 
bertahan tanpa banyak perubahan dalam masyarakat Kanekes yang 
akan diutarakan lebih lanjut pada bagian berikut dalam risalah ini. 

Mengenai instrumen musik, hingga sekarang etnik Sunda 
sangat akrab dengan alat music jenis xylophone. Angklung dan 
calung adalah waditra (alat musik) yang khas Sunda, kedua 
instrumen tersebut bersama kentongan merupakan sangat mungkin 
alat musik tua yang tergolong xylophone. Orang-orang Kanekes yang 
tidak terjamah pengaruh luar secara mendalam dan masih 
mempertahankan tradisinya dari abad-abad silam, mempunyai alat 
musik yang dikeramatkan berbentuk angklung juga. Waditra 
angklung sangat populer dan tersebar meluas di Jawa bagian barat, 
baik di Provinsi Jawa Barat atau pun Banten. Angklung banyak 
ragamnya, angklung yang dianggap klasik adalah 
angklung Buncis, angklung Bungko, angklung Gubrag, dan angklung 
Baduy Kanekes.  Calung adalah waditra  xylophone  juga yang 
menggunakan bambu sebagai penghasil bunyinya. Bentuknya ada 
yang dijinjing dan ada pula yang statis diletakkan pada tempat 
tertentu seperti halnya gambang  (Rosidi 2000: 51—53 dan 142). 

Orang Austronesia sebenarnya telah mengenal waditra dalam 
bentuk idiophone, yaitu nekara dan moko. Berdasarkan kajian 
analogi etnografi dengan etnik yang masih menggunakan moko, 
dapat diketahui bahwa waditra itu digunakan untuk tujuan sakral, 
dan juga sebagai pusaka atau mas kawin. Selain itu dikenal juga 
kentongan yang penggunaannya tersebar di seluruh kawasan Asia 
Tenggara hingga masa kini. Instrumen mirip gambang juga dikenal 
di Madagaskar, dan beberapa daerah pantai timur Afrika, hal itu 
menunjukkan luasnya pengaruh kebudayaan Austronesia. Dalam hal 
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sub Austronesia yang tinggal di Jawa Bagian barat, yaitu masyarakat 
Sunda Kuno Awal pra-Tarumanagara, maka sangat mungkin mereka 
mengembangkan angklung yang keberadaannya terus dipertahankan 
oleh anak keturunannya orang Sunda sekarang,  angklung 
merupakan pusaka budaya orang Sunda yang dikenal sangat luas 
dan populer di berbagai pelosok Tatar Sunda. 

Sampai sekarang dalam masyarakat Sunda masih dikenal 
pantun, walaupun sudah jarang dipagelarkan. Pantun sejatinya 
adalah tuturan lisan yang disampaikan oleh seseorang (juru pantun) 
kepada para pendengarnya. Isinya cukup beragam dari kisah 
mitologi, sejarah masa silam, pengetahuan, dan juga tentang tradisi 
budaya. Dalam hal pantun penyampaian kognisi suatu generasi ke 
generasi berikutnya dilakukan secara lisan, hal ini memang 
memperlihatkan salah satu pencapaian orang Sunda Kuno Awal 
yang belum mengenal tulisan. Pantun adalah salah satu bentuk yang 
lebih maju dari pada tuturan lisan yang dahulu telah dikembangkan 
oleh masyarakat Sunda Pra-Tarumanagara. Ketika tulisan dari India 
telah diperkenalkan, tradisi tuturan lisan yang telah ada itu tetap 
dipertahankan dan dikembangkan di kalangan rakyat, maka 
terbentuklah pantun. Dengan demikian terus hidup berdampingan 
dengan tradisi keberaksaraan dalam masa Kerajaan Sunda. Pada 
masa itu pantun telah berkembang pesat dengan berbagai kisahnya, 
kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian (awal abad ke-16 M) 
mencatat beberapa judul pantun, yaitu  Langgalarang, 
Banyakcatra, Siliwangi, dan Haturwangi. Tradisi lisan dalam 
bentuk pantun tersebut mempunyai akarnya yang panjang sejak 
nenek moyang orang Sunda Kuno hidup dalam masa pra-
Tarumanagara hingga sekarang ini masih dipertahankan. 

Mengenai perdagangan barter tidak perlu diragukan lagi 
keberadaannya, sampai sekarang masyarakat Sunda yang tinggal di 
pedalaman, di desa di pelosok-pelosok, dengan mudah melakukan 
tukar menukar barang. Misalnya jika seseorang mempunyai hasil 
bumi (jagung, umbi-umbian, atau padi) dan orang itu menginginkan 
barang lain misalnya bahan mentah material seperti kayu, bambu 
atau bata, dapat terjadi tukar-menukar barang tanpa harus 
menggunakan uang sebagai alat tukar. Kembali mengambil contoh 
masyarakat Kanekes terutama yang tinggal di Tri Tantu, praktek 
barter tersebut senantiasa bertahan, walaupun mata uang telah 
dikenal. 

Beberapa kepandaian lain misalnya astronomi, navigasi, dan 
penataan masyarakat tentunya juga telah dikenal oleh orang Sunda 
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Kuno pra-Tarumanagara. Orang-orang tua di pedesaan mendapat 
warisan pengetahuan tentang ilmu perbintangan praktis untuk mulai 
mengerjakan lahan pertanian, menanam, dan panen. Ilmu 
perbintangan juga dapat digunakan untuk menandai musim 
kemarau atau mulainya penghujan. Navigasi dikembangkan secara 
tradisional oleh para nelayan Sunda Kuno hingga sekarang. Para 
nelayan di pantai selatan Jawa Barat adalah mereka yang sangat 
mungkin mewarisi kepandaian navigasi dari masa kuno yang cukup 
jauh, sedangkan nelayan yang tinggal di pantai utara Jawa bagian 
barat, kebanyakan pendatang dari wilayah pantura Jawa Tengah, 
Timur, dan pulau-pulau lainnya. 

Panataan masyarakat pasti sudah berlangsung dengan baik, 
sebab tidak mungkin institusi kerajaan akan dapat berkembang di 
suatu wilayah jika penduduknya sukar diatur. Maka dapat 
ditafsirkan bahwa ketika Tarumanagara didirikan masyarakat masa 
itu sudah dapat diatur dengan baik, telah tertata dalam golongan-
golongan dan terbuka kepada anasir budaya baru. 

  Wilayah Jawa bagian barat jauh sebelum Tarumanagara 
berdiri telah dihuni oleh masyarakat yang beradab dengan beberapa 
kepandaiannya. Dalam kajian para ahli arkeologi dan sejarah 
masyarakat tersebut pendukung kebudayaan prasejarah. 
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
penduduk prasejarah Jawa bagian barat tersebut adalah mereka 
yang mendukung kebudayaan Austronesia, dan bukan berasal dari 
mana-mana, melainkan penghuni asli kepulauan Nusantara. 

Ketika pengaruh budaya India datang mereka telah berada 
dalam zaman protosejarah, penduduk Jawa bagian barat bersama 
penduduk sezaman di Asia Tenggara lainnya telah mengenal 10 
kepandaian dan ditambah dengan kepandaian lainnya yang juga 
secara umum dikenal di masa awal tarikh Masehi. Kemudian nenek 
moyang orang Sunda itu ada yang berinteraksi dan menerima anasir 
baru tersebut, lalu dibentuklah Kerajaan pertama di Jawa bagian 
barat, Tarumanagara. Akan tetapi tidak seluruh penduduk kemudian 
secara langsung menerima pengaruh kebudayaan India, tentunya 
banyak di antara mereka yang terus melanjutkan tradisi leluhur 
mereka, mempertahankan kebudayaan Austronesia yang telah 
disesuaikan dengan lingkungan alam di Jawa bagian barat. Tafsiran 
yang mengemuka adalah bahwa mereka yang mempertahankan 
tradisi pra-Tarumanagara tersebut yang bermukim di pedalaman, di 
daerah pegunungan, dan daerah berhutan di gunung-gunung Jawa 
bagian barat. 
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Tarumanagara pun lalu berdiri sekitar abad ke-4 M, 
meninggalkan prasasti-prasastinya yang agaknya hanya dikeluarkan 
oleh seorang raja Purnnawarmman. Hingga sekarang belum 
dijumpai lagi prasasti dari Tarumanagara yang menyebutkan adanya 
nama raja lain, namun berita Cina menyebutkan bahwa kerajaan 
tersebut masih mengirimkan utusan-utusannya ke Cina hingga 
pertengahan abad ke-7 M (Sumadio 1984: 44). Dengan demikian 
setidaknya Tarumanagara agaknya berkembang lebih dari 200 tahun 
lamanya. 

 

 BAGAN I: Perkembangan kebudayaan di Jawa bagian 
barat 

 

 

Setelah itu berita tentang Tarumanagara tidak ada lagi, justru 
yang tampil menurut sumber yang layak dipercaya, yaitu 
naskah Fragmen Carita Parahyangan, muncul Kerajaan Sunda 
dengan raja pertamanya Trarusbawa (Darsa & Edi S.Ekadjati 2003). 
Trarusbawa pula yang mendirikan kedaton Sunda di Pakwan (Bonor, 
Pen) yang bernama Sri Bima Punta Narayana Madura 
Suradipati. Ia menghuni kedaton tersebut hingga kemudian 
digantikan oleh Maharaja Harisdarma (Darsa & Edi S.Ekadjati 2003: 
188).  

Dalam naskah Carita Parahyangan dinyatakan bahwa 
Rakryan Jambri atau Sanjaya pergi ke barat sampai di Kerajaan 
Sunda, diangkat menantu oleh Tohaan di Sunda. Dialah yang disebut 
dengan Harisdarma dalam naskah  Fragmen Carita 
Parahyangan  yang agaknya bagian awal dari Carita 
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Parahyangan yang ditemukan lebih belakangan dari Carita 
Parahyangan. Dapat ditafsirkan bahwa setelah Tarumanagara 
runtuh berdirilah banyak  kerajaan kecil di Tatar Sunda, antara lain 
Sunda yang berkuasa di bagian barat Tatar Sunda, dan kerajaan-
kerajaan kecil lainnya di wilayah Tatar Sunda bagian timur, antara 
lain Galuh, Denuh, Surawulan, Rawunglangit, Mananggul, Tepus 
dan lain-lain (Darsa & Edi S.Ekadjati 2003: 192). 

Sanjaya kemudian berhasil mempersatukan seluruh wilayah 
Jawa bagian barat bahkan wilayah kuasanya sampai meliputi Jawa 
bagian tengah. Sanjaya pula yang mengeluarkan prasasti Canggal 
tahun 732 M yang ditulis dengan bahasa Sansekerta, bukan Sunda 
Kuno dan bukan pula Jawa Kuno. Agaknya ia menyadari bahwa 
rakyatnya ada yang sebagian berbahasa Sunda Kuno dan Jawa Kuno, 
maka ia memilih bahasa resmi kaum pendeta brahmana India, yaitu 
Sansekerta untuk mengukuhkan bahwa ia raja yang telah memeluk 
agama Hindu-saiwa. Nama kerajaannya yang disebut Mataram 
sangat mungkin berasal dari dua kata, yaitu  parama + taruma, 
kemudian diambil kata ma + taruma, lalu menjadi matarum dan 
akhirnya menjelma menjadi Mataram.  Raja Sanjaya agaknya 
memang mengakui dan melanjutkan kerajaan Tarumanagara yang 
pernah berdiri di masa sebelumnya,  parama + taruma dapat 
diartikan sebagai Taruma yang bersifat tertinggi, unggul, atas, 
puncak, dan seterusnya yang menunjukkan paling puncak atau 
paling utama. Mataram adalah penerus Tarumanagara, namun tidak 
hanya sebagai penerus melainkan juga  Kerajaan Mataram harus 
lebih unggul dari kerajaan Tarumanagara. Demikian kiranya 
harapan para pendiri Mataram dengan memilih nama itu untuk 
kerajaan yang baru berkembang di Pulau Jawa bagian barat dan 
tengah sekitar pertengahan abad ke-8 M. 

Apabila keadaan Tatar Sunda pasca-Tarumanagara dapat 
diterangkan secara agak jelas, walupun belum jelas benar, hal lain 
yang menarik untuk diperbincangkan adalah gambaran masyarakat 
Sunda Kuno pra-Tarumanagara atau masyarakat Sunda dalam era 
proto-sejarah. Masa itu orang Sunda telah mengenal peradaban, 
namun yang belum dikenal adalah 3 anasir dari budaya India, yaitu 
aksara Pallawa, agama Hindu-Buddha, dan sistem penghitungan 
tahun (kalender Saka). Apabila gambaran peradaban Sunda proto-
sejarah tersebut disesuaikan dengan kehidupan tradisi orang Sunda 
secara hati-hati, maka akan ditemukan pandanan yang luar biasa 
miripnya. Kehidupan masyarakat Sunda Kuno proto-sejarah yang 
telah mengenal 10 kepandaian, memuliakan leluhur dan tradisinya, 
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menghormati tempat-tempat tinggi (puncak bukit, lereng, gunung), 
menggunakan peralatan logam, mengenal pembagian 
secara binary (konsep pembagian dua), dan sebagainya dapat 
dijumpai dalam masyarakat Kanekes sampai sekarang. 

Dalam kehidupan masyarakat Kanekes (yang secara salah 
kaprah orang awam menyebut Baduy Sunda Banten), ada 10 
kepandaian yang dimiliki oleh orang-orang Austronesia dalam 
zaman proto-sejarah tetap dipertahankan hingga sekarang. Mungkin 
kepandaian navigasi  kurang dikembangkan lagi setelah mereka 
bermukim lama di daerah pedalaman, akan tetapi pengetahuan 
tentang seluk beluk sungai, anak sungai, arus sungai, lubuk di 
sungai, dan mencari dangkal atau dalamnya sungai untuk 
diseberangi dikenal oleh orang Kanekes secara baik. Dalam pada itu 
tentang penataan masyarakat yang teratur jelas tergambarkan dalam 
masyarakat, dengan adanya Telu Tangtu yang meliputi puun dari 
ketiga permukiman mereka.  Pu‘un Cikeusik adalah  Puun rama, 
Puun Cikartawana adalah  Pu‘un resi, dan  Pu‘un Cibeo 
adalah Puun Ponggawa (Saleh Danasasmita & Anis Djatisunda 
1986: 12). Itulah penataan masyarakat asli Kanekes, bahwa mereka 
mengenal 3 pemimpin dalam masyarakatnya, yaitu 

1. Rama adalah istilah asli Jawa/Sunda Kuno yang bukan dari 
Sansekerta artinya pemimpin wilayah tertentu, pemimpin yang 
langsung berurusan dengan masyarakat. 

2. Resi adalah istilah dari bahasa Sansekerta rsi, yang artinya 
orang-orang suci karena tekun bertapa mendekatkan diri 
kepada dewa-dewa. Dalam masyarakat Kanekes Resi dapat 
berarti orang yang dituakan karena pengetahuan spiritualnya 
yang tinggi. 

3. Ponggawa dari kata Sansekerta punggawa arti sebenarnya 
pemimpin atau ketua, kerapkali istilah ponggawa mengacu 
kepada pemimpin kemiliteran, komandan militer atau 
pengawal keamanan. 

 

Akan halnya pembagian 3 pimpinan dalam masyarakat 
menjadi pemimpin wilayah, pemimpin spiritual, dan pemimpin 
bidang keamanan tidak pernah dijumpai dalam kebudayaan Jawa 
Kuno manapun, sejak Mataram kuno hingga Majapahit, juga tidak 
pernah dijumpai di lingkungan kebudayaan Hindu-Bali. Apabila 
ditelusuri hingga kebudayaan India, maka pembagian 3 pimpinan 
masyarakat tersebut tiada pernah dijumpai juga. Maka dapat 
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ditafsirkan bahwa aslinya pembagian 3 pimpinan tersebut adalah 
temuan masyarakat Sunda masa proto-sejarah, kemudian ketika 
anasir budaya India datang, istilah-istilah dalam penyebutannya 
diganti dengan kata Sansekerta, kecuali kata  rama yang tetap 
bertahan. 

Ketika Kerajaan Sunda berkembang pembagian 3 pimpinan 
dalam masyarakat tetap dikenal sebagaimana yang diuraikan dalam 
Kropak 632 (Amanat Galunggung) yang berbunyi: ―Jagat daranan 
di sang rama, jagat kreta di sang resi, jagat palangka di sang 
prabu‖  (―dunia bimbingan berada di tangan sang rama, dunia 
kesejahteraan berada di tangan sang resi, dunia pemerintahan 
berada di tangan sang raja) (Danasasmita & Anis Djatisunda 1986: 
13). Hal itu jelas merupakan pengembangan cakupan tugas dari para 
pimpinan masyarakat Sunda Kuno ketika pengaruh India telah 
masuk. 

Sampai sekarang masyarakat Kanekes mengenal 
pembagian binary, ada urang Tantu (Baduy jero) dan ada urang 
Panamping (Baduy luar), ada warna putih untuk urang Tantu dan 
ada warna hitam/biru tua untuk urang Panamping, ada huma 
puun ada pula huma serang dan seterusnya.  

Jika masyarakat Austronesia mengenal kebudayaan perunggu 
Dong-son dengan menghargai benda-benda perunggu, seperti 
nekara, moko, kapak dan bejana perunggu, masyarakat Kanekes juga 
menghargai benda peralatan rumah tangga yang terbuat dari 
tembaga, misalnya dandang (se‘eng), teko, dan lainnya. Konon 
dalam masyarakat Kanekes orang yang berada dan berhasil dalam 
panenan padinya, dapat diketahui dari jumlah dandang yang 
dimilikinya. Dandang dapat dijadikan tolok ukur sepintas perihal 
―kekayaan‖ seorang warga Kanekes.  Bahkan di beberapa tempat di 
Tatar Sunda masih ada tradisi seni ―Parebut Se‘eng‖ yang 
sebenarnya sarat dengan makna. Se‘eng dapat diartikan sebagai 
benda yang dihormati dengan berbagai caranya oleh karena itu 
harus diperebutkan, se‘eng adalah benda untuk memasak nasi, 
bahan makanan utama maka patut dimuliakan, se‘eng juga 
merupakan simbol berkat dari para  karuhun  karena dalam 
pembuatannya diperlukan kemahiran khusus dari para pande 
(pandai besi). 

Berdasarkan data yang masih ditemukan dalam masyarakat 
Kanekes, maka dapat ditafsirkan bahwa orang Kanekes yang sangat 
mempertahankan adat/tradisi leluhur adalah keturunan dari 
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masyarakat Sunda Kuno pra-Tarumanagara ketika mereka masih 
mengembangkan kebudayaan Austronesia-nya. Secara hipotetis 
dapat dikemukakan bahwa sebelum pengaruh kebudayaan India 
datang ke Jawa bagian barat, masyarakat masa itu tentunya 
mengembangkan kebudayaan Austronesia yang dikenal meluas di 
wilayah Asia Tenggara. Sekitar abad ke-3—4 diterimalah anasir 
budaya India oleh masyarakat Sunda Kuno Awal tersebut, lalu 
sebagiannya ada yang beralih untuk menerima agama dari budaya 
India.  

Sejatinya agama yang dikembangkan oleh Purnawarman di 
Kerajaan Tarumanagara adalah Weda-Brahmana, bukanlah agama 
Hindu; Hindu-Saiwa baru berkembang dalam masa Mataram sesuai 
dengan berita Prasasti Canggal (732 M) yang dikeluarkan oleh 
Sanjaya. Selanjutnya secara berangsur-angsur masyarakat mulai 
mengenal kebudayaan India setelah Tarumanagara 
runtuh,  kemudian disusul dengan tumbuh kembangnya Kerajaan 
Sunda dan Galuh. Walaupun masa itu telah banyak anasir 
kebudayaan India yang diterima oleh masyarakat, akan tetapi dapat 
diketahui bahwa masyarakat Sunda Kuno zaman Sunda, Galuh, dan 
Pakwan-Pajajaran tidak sepenuhnya menerima agama Hindu-
Buddha. Banyak kajian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa 
agama Hindu-Buddha dalam masyarakat Sunda zaman Galuh  dan 
Pakwan Pajajaran hanyalah penutup (cover/casing/kemasan)  
bagian luar saja, akan tetapi inti di dalamnya masih melanjutkan 
tradisi pemujaan leluhur yang diseru dengan Hyang. 

Dalam pada itu terdapat masyarakat yang tinggal di pedalaman 
Jawa bagian barat, di lokasi yang jauh di pelosok pegunungan, di 
balik bukit-bukit yang jarang dikunjungi orang luar, yang tetap 
mempertahankan tradisi kebudayaan Austronesianya. Merekalah 
leluhur masyarakat Kanekes. Maka sebenarnya masyarakat Kanekes 
dewasa ini adalah keturunan dari orang Kanekes kuno yang telah 
ada di lokasi tersebut sebelum Kerajaan Tarumanagara berdiri. 
Ketika kerajaan demi kerajaan silih berganti berkembang dan 
runtuh, mereka tetap mempertahankan adat tradisi leluhurnya 
hingga sekarang. 

Ketika penduduk lainnya di Tatar Sunda menerima pengaruh 
budaya India baik dalam masa Tarumanagara ataupun kemudian 
dalam era Kerajaan Sunda, orang Kanekes hanya menerima sedikit 
saja pengaruh tersebut. Begitupun ketika agama Islam mulai 
berkembang hingga sekarang, pengaruh itu pun diterima sedikit 
pula. Mereka tetap mempertahankan sebagian besar tradisi 
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dari karuhun-nya yang sejatinya adalah warisan dari kebudayaan 
Austronesia purba. 

 

Permasalahan yang menarik adalah apabila keberadaan orang 
Kanekes dihubungkan dengan pandangan dari Gorys Keraf, bahwa 
bangsa Austronesia purba tersebut menyebar ke berbagai arah dari 
tempat kelahirannya di kepulauan Nusantara ketika masih menyatu 
dengan daratan Asia Tenggara. Tempat asal yang asli dari orang 
Austronesia tersebut tenggelam bersamaan dengan berakhirnya 
zaman es, hal inilah yang akhir-akhir ini dirujukan dengan peristiwa 
tenggelamnya Atlantis. Pada akhirnya muncul pertanyaan yang 
menunggu jawabnya lebih lanjut melalui penelitian-penelitian 
mendalam di masa mendatang,  jika demikian kebudayaan orang 
Kanekes tersebut sejatinya mewarisi kebudayaan purba Austronesia 
yang telah tenggelam itu? (ed.: ays) 

Demikianlah penjelasan Dr. Agus Aris Munandar, tentang 
sejarah awal kebudayaan dan peradaban Sunda dan pengaruh India 
(Hinduisme). 

 

Sundaland, Lokasi Awal Sejarah Peradaban Umat 
Manusia 

Posisi strategis dan potensi peran yang terpendam dalam 
kebudayaan serta peradaban Sunda, saat ini semakin penting 
mengingat bahwa Era Globalisasi saat ini telah menggiring banyak 
bangsa dan kelompok warga dunia untuk menerima begitu saja nilai-
nilai pandangan dunia dan budaya serta gaya hidup dari negara-
bangsa pemenang Perang Dunia II (Barat: Amerika & Eropa) yang 
ditunjang oleh perkembangan sains dan teknologi. 
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Namun kemilau kemajuan material dan kesejahteraan 
ekonomi yang dijanjikan oleh peradaban moderen Barat, ternyata 
semakin terbukti rapuh dan mengabaikan kesejahteraan bersama 
lahir dan batin, serta melukai keadilan sosial. Gerakan massal protes 
sosial ―Occupy Wall Street‖ dan ―99% fight to 1 
%‖, serta  Annonymus yang saat ini semakin menggelora di seantero 
kota-kota besar di Amerika dan Eropa, serta revolusi di beberapa 
negara Timur Tengah dan Afrika, menjadi bukti kepalsuan dan 
kegagalan filsafat ideologi materialisme-kapitalisme-individualisme 
yang sekular dan antrophosentrik bahkan anti-Tuhan YME dan anti 
tradisi agama-agama dan budaya lokal. 

Krisis multi-dimensional (ipoleksosbudhankamnas) yang 
diakibatkan oleh efek negatif filsafat Barat Materialisme-
Moderenisme itu, akhirnya mulai menyadarkan minoritas 
cendikiawan dan tokoh Barat, untuk berpaling dan menoleh kepada 
warisan kearifan lokal Timur dan agama-agama Timur. Bahkan, 
sebagai suatu contoh, almarhum Prof.Dr. George Mc. Lean, seorang 
akademisi filsafat dari Chatolik Washington University USA, pada 
tahun 2009, pernah sengaja berusaha keras membawa rombongan 
para pemikir dari Barat dan Asia, untuk bekerja sama dengan para 
ilmuwan dan sarjana filsafat-budaya di Indonesia (penulis juga 
terlibat di dalam upaya ini) menggali kearifan Budaya Timur 
Nusantara dengan menyelengarakan National Research Seminars di 
10 Universitas di Pulau Jawa tentang ―Philosophy Emerging from 
Culture 2 

     

Sebagai salah satu unsur terbesar penyusun Budaya 
Nusantara, Sejarah & Budaya Sunda mendapat porsi perhatian yang 
penting dari para sarjana dan cendikiawan nasional dan dunia. 
Negeri Indonesia, pada dekade belakangan ini menjadi perhatian 
dunia, antara lain karena publikasi penelitian beberapa sarjana 
                                                           
2
 https://ahmadsamantho.wordpress.com/2008/03/19/faith-reason-relation/ 

https://ahmadsamantho.wordpress.com/2009/01/15/philosophy-emerging-from-culture/ 
 

https://ahmadsamantho.wordpress.com/2008/03/19/faith-reason-relation/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2009/01/15/philosophy-emerging-from-culture/
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tingkat dunia semisal Prof.Dr. Arisyio Nunes Dos Santos yang 
mempublikasikan hasil penelitiannya selama 30 tahun dan menulis 
buku berjudul: Atlantis, The Lost Continent Finnally Found, 
The Definitive Location of Plato’s Lost Civilization, yang 
terbit tahun 2005, (terjemahan Indonesia-nya diterbitkan oleh Ufuk 
Jakarta tahun 2010, berjudul yang sama, dengan tambahan anak 
judul: ―Indonesia ternyata Tempat Lahir Peradaban Dunia.” 
Wacana inilah yang menjadi focus bahasan pada Konfererensi 
Internasional Falsafah, Budaya dan Peradaban Sunda Kuno 
(International Konference on Philosophy, Culture and Civilization of 
Anciet Sunda), di Kota Bogor, 27-30 Oktober 2010 lalu, yang 
menghadirkan pembicara dan nara sumber dari manca Negara. 

 

    

 
Penulis: Ahmad Samantho (inisiator dan konseptor Konferensi) sedang 

memoderatori Konferensi Internasional tentang Budaya-Peradaban Sunda Kuno 
di Hotel Salak Bogor, 25-27 Okjtober 2010 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       30 
 

      

 

OMG, Indonesia Ternyata Tempat Lahir dan 
Sumber Awal Peradaban Dunia 

Teori dan Hipotesis Prof. Santos yang sangat 
kontroversial dan menyentak kesadaran publik 
dunia itu tak urung juga menyentak kesadaran 
sebagian rakyat Indonesia, yang selama ini 
sebagian besarnya seperti terjangkiti penyakit 
mental rendah diri dan kurang percaya diri 
bahkan ―tidak tahu diri.‖ Padahal ternyata 
Indonesia bukanlah negara pinggiran, 
terkebelakang dan pariah. Ternyata Indonesia 
memiliki warisan sejarah peradaban kuno yang 
unggul dan cemerlang. 

Sentakan kesadaran itu 
bertambah lagi frekuensinya setelah 
Prof.Dr. Stephen James Oppenheimer, 
dokter ahli Human Genom (Genetika & 
DNA) dari Oxford University, London, 
Inggris, mempublikasikan hasil 
penelitian DNA-nya selama 20 tahun 
lebih di Indonesia & Asia Tenggara 
serta Papua Nugini. 
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Buku Stephen Oppenheimer berjudul: Eden in The East, The 
Drowned Continent in South East Asia, menyimpulan teorinya 
bahwa Asia Tenggara atau tepatnya Paparan Benua Sunda (Sunda 
Land) adalah lokasi ―Syurga Aden‖ (Eden)-nya keluarga ―Manusia 
Pertama― Nabi Adam as. & Siti Hawa, tempat lahirnya peradaban 
umat manusia sedunia, pada kurun waktu 80.000 – 6.000 tahun 
yang lalu. Induk Peradaban di Nusantara yang unggul itu menjadi 
inspirator yang melahirkan peradaban-peradaban dunia lainnya 
seperti Sumeria, Mohenjodaro-Harrapa-India, Mesir, Indian Maya & 
Aztek di benua Amerika Selatan, Yunani dan Eropa serta 
Persia.  Namun kemudian Induk Peradaban di Nusantara itu 
musnah terkena bencana banjir besar kolosal global 3 kali pada 
sekitar 12.000 - 6.000 tahun yang lalu, yang salah satunya, menurut 
Oppenheimer terkait dengan cerita legenda/mitos banjir besar Nabi 
Nuh as. Mitos dan legenda banjir besar itu ternyata ada (banyak 
yang mirip) dan hidup ceritanya di beberapa sejarah peradaban 
besar lainnya, seperti Sumeria, India, Mesir, Yunani, Eropa dan 
penduduk asli Amerika (indian Maya & Aztek, dll.) yang terekam 
pada kitab-kitab /inskripsi sucinya, prasasti dan artefak tinggalan 
budaya mereka. 

Prof. Arisyio Santos sampai pada kesimpulan penelitiannya 
bahwa Peradaban Atlantis yang hilang, yang diceritakan Plato (427-
347 SM) dalam bukunya Critias dan Timeaus  itu, dia temukan 
tenyata berlokasi di Nusantara/Indonesia (Sunda Land). 
Kesimpulan atau teorinya ini begitu diyakini oleh Santos dan para 
pengikutnya, karena detail-detail 32 ciri geografis-ekologis dan ciri-
ciri sosio-antropologis-budaya yang diceritakan oleh Plato itu, 100% 
terpenuhi di Nusantara (Sunda Land), berbeda dengan 10 lokasi 
lainnya yang menjadi objek studi banding Santos, seperti: Pulau 
Thera/Creta di Yunani, Inca di Peru, Indian Maya di Mexico, Pulau 
tenggelam di Samudra Atlantik, Benua Antartika, Skandinavia di 
Laut Utara, Troy (Hisarlik), Celtiberia, Afria Barat Daya (Selat 
Giblartar/Spanyol) dan Tartasos, yang sangat kecil presentasi 
keberadaan ciri-ciri tersebut. Santos juga banyak mendapat petunjuk 
tentang lokasi Atlantis tersbut dari berbagai mitos, legenda dan 
informasi kitab-kitab suci Hindu-Budha (India), inskripsi di situs 
arkeologis Mesir, Sumeria, dll. 

Temuan-temuan ilmiah dan historis dari kedua sarjana kelas 
dunia tersebut, semakin meyakinkan lagi, karena kemudian, banyak 
sarjana, sejarawan, budayawan-filosof dan peneliti lain yang 
menemukan banyak fakta dan bukti-bukti lain yang memperkuat 
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teorinya Santos maupun Oppenheimer, baik dari dalam negeri 
Indonesia sendiri maupun dari luar negeri. Dari University of 
Canterbury, Christchurch, New Zealand,  Dr. Edwina Palmer 
menemukan banyak bukti bahwa ternyata bangsa Jepang itu berasal 
dari Sundaland. Dia menulis 2 artikel ilmiah hasil penelitiannya yang 
berjudul: ―Out of Sunda? Provenance of the Jomon 
Japanese‖ dan ―Out of Sundaland: The Provenance of Selected 
Japanese Myths‖.3   Begitu pula, ada para peneliti dari Korea yang 
yakin bahwa nenek moyang bangsa Korea berasal dari lembah 
Pasemah, Pagar Alam, Sumatra Selatan, sebagaimana yang 
dikatakan oleh arkeolog Indonesia yang bergabung dengan para 
peneliti dari Korea tersebut: Dr. Retno Purwanti 4 , dari Balai 
Arkeologi Palembang. Bahkan Oppenheimer pun dengan tak ragu-
ragu mengatakan dalam wawancaranya dengan Majalah Tempo edisi 
Bahasa Inggris edisi 8 Febuary 2011, bahwa ―Southeast Asia is 
The  Source of Western Civilization‖. 

 

  

Dari dalam negeri, sampai kini telah bermunculan kelompok 
swadaya masyarakat dan para aktifis pencinta dan peneliti sejarah 
Peradaban Nusantara dan budaya etnis Nusantara, yang kemudian 
menemukan beberapa petunjuk dari berbagai situs purbakala yang 

                                                           
3
 http://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/JN1902.pdf 

4
 http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016967436/nenek-moyang-bangsa-korea-berasal-

dari-pasemah-sumatera-selatan/ 

http://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/JN1902.pdf
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kemungkinan besar terkait dengan sejarah Induk Peradaban di 
Nusantara kuno, yang bisa membuktikan keberadaan peradaban 
Lemuria maupun Atlantis di Sundaland-Nusantara. Misalnya 
kelompok Turangga Seta (TS) atau Greget Nuswantoro dan Gebyar 
Nusantara(GN), yang mengklaim menemukan petunjuk tersebut di 
relief dan bangunan Candi Cetho & Candi Sukuh di Gunung Lawu, 
Surakarta; Candi Penataran di Blitar, lalu mempublikasikan lewat 
berbagai media.  Dari petunjuk itu TS/GN lalu menemukan 
keberadaan bukit yang diduga Piramida yang ditimbun di Bukit 
Lalakon, Soreang-Cililin, Bandung, Juga Bukit Piramida Sadahurip 
di desa Pangatikan, Sukawening Garut. 

Penemuan dan penelitian TS dan GN itu kemudian 
ditindaklanjuti oleh beberapa kelompok peneliti swasta/LSM seperti 
Grup Atlantis Indonesia dan Great Pandora Nuswantara (di mana 
saya/penulis juga aktif sebagai pembinanya), bahkan juga oleh 
Lembaga semi pemerintah, seperti Team Survey Penelitian Bencana 
Katastropik Purba dari Staf Khusus Kepresidenan RI (Susilo 
Bambang Yudoyono), yang dipimpin oleh Andi Arief. Temuan-
temuan Team pimpinan Andi Arief ini, bahkan lebih spektakuler 
lagi, karena didukung oleh biaya yang cukup, peralatan teknologi 
dan para ahli yang kompeten yang dihimpunnya.[10] Team Andi Arief 
ini mengumumkan telah menemukan lagi 3 Piramida atau Candi 
Punden Berundak di Garut, dan telah menemukan beberapa situs 
yang diduga Piramida Klotok di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, 
serta situs bekas kota tenggelam di Laut Selatan Provinsi Banten 
(berita tentang hal ini dapat dilihat di situs Blog Bayt al-Hikmah 
Institute [www.ahmasamantho.wordpress.com] atau Blog Atlantis 
Sunda yang saya kelola), atau di berbagai media online 
lainnya.  Sejak bulan november 2012, penelitian terhadap Situs 
Piramidal Gunung Padang Cianjur, mulai digarap oleh Puslit 
Arkenas Indonesia. 

Berbagai kelompok pegiat dan peneliti sejarah budaya dan 
Peradaban Nusantara Kuno ini, pun tumbuh semakin banyak, dan 
semakin aktif kegiatannya. Termasuk Kelompok peneliti dari 
Australia yang dipimpin oleh Captain Hans Berekoven dengan Kapal 
beradar sonar bawah laut bernama Southern Sun, Atlantis Sunda 
Archaelogical Research Project yang telah berusaha mengajak LIPI 
dan Bakorsurtanal untuk  meneliti sisa-sisa keberadaan 
Atlantis/lemuria di Perairan Laut Jawa dan sekitarnya. 5  Namun 
                                                           
5
 http://fdemokrat.teropongsenayan.com/31869-indonesia-ternyata-tempat-lahir-dan-sumber-

peradaban-dunia 

https://wordpress.com/PENGARUH%20AJARAN%20ISLAM%20DAN%20HINDU%20TERHADAP%20KEBUDAYAAN%20SUNDA.docx#_ftn10
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sayang proyek ini tak berlanjut. Namun demikian, penelitian Atlantis 
Sundaland terus berlanjut oleh pihak non pemerintah. Dr. Dhani 
Irwanto seoranmg hydrolog telah menerbitkan  2 Buku hasil 
penelitan ilmiahnya; Atlantis di Laut Jawa, dan Sundaland. 

 

Situs dan Artefak Peninggalan Prasejarah Di Kota 
Dan Kabupaten Bogor 

Kota dan Kabupaten Bogor merupakan 
salah satu kawasan di Tatar Sunda yang kaya 
akan peninggalan-peninggalan prasejarah, 
serta sumber daya arkeologis dari berbagai 
periode budaya. Sebagai contoh peniggalan-
peninggalan pra sejarah kota Bogor ini di 
antaranya adalah batu Dakon dan Punden 
Berundak. 

 

1. Batu Dakon. 

Batu Dakon merupakan bukti dari 
salah satu peninggalan masa pra 
sejarah di kota Bogor. Batu Dakon 
ini secara administratif terletak di 
kelurahan Empang, Kecamatan Bogor 
Selatan. Dengan lokasi yang berada 
pada koordinat 06˚ 36‘ 42,9‖ LS dan 

106˚ 47‘ 53,5‖ BT. Objek ini dapat dijumpai melalui jalan setapak 
yang berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, dari 
kantor kecamatan Bogor Selatan kearah utara dengan perjalanan 
kira-kira 150 m. 

Selain di empang itu, batu Dakon  juga dapat di jumpai di 
Kampung Batu tapak-Cibalagung, kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan 
Bogor Barat, yang lebih sering dijuluki dengan istilah "Batu 
Tapak" oleh warga sekitar.  (gambar sebelah kanan) 

 
2. Punden Berundak. 

Sama halnya dengan batu Dakon, Punden Berundak  ini 
merupakan peninggalan masa pra sejarah (masa megalitik) kota 
Bogor. 

http://alfi-ilmu.blogspot.com/2011/01/peninggalan-masa-pra-sejarah-kota-bogor.html
http://alfi-ilmu.blogspot.com/2011/01/peninggalan-masa-pra-sejarah-kota-bogor.html
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Secara administratif, Punden Berundak ini terletak di 
kelurahan Pasir Mulya, kecamatan Bogor Barat. Untuk menuju objek 
ini, dapat ditempuh dari Jalan Raya Ishak Djuarsa, kemudian 
dilanjutkan dengan melewati jalan Wates, sejauh 30 m. 
Lokasi Punden Berundak ini berada pada koordinat 06˚ 35‘ 44,0‖ LS 
dan 106˚ 46‘ 41,5‖ BT. Bagian dari Punden Berundak ini tersusun 
atas bongkahan batu-batu andesit. 

Untuk peninggalan-peniggalan masa pra sejarah lainnya di 
antaranya adalah batu disolit, yang terletak di Gang Amil kelurahan 
Batu Tulis, serta batu Congkrang yang terletak dijalan Batu Tulis, 
tidak jauh dari pasar Balakembang. 

Bagi anda yang penasaran ingin melihat langsung objek-objek 
peninggalan masa pra sejarah kota Bogor ini, silahkan saja langsung 
berkunjung ke kota Bogor, Jawa Barat, dan langsung saja bertanya 
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor untuk lebih 
lengkapnya. 

 
                      Arca Purwakalih di Batutulis Bogor yang diketemukan 1898 

 

Situs Cibalay Salaka Domas, 

Peninggalan Tradisi Megalitik di Gunung Salak Bogor   

Kismi Dwi Astuti, wartawan Harian Pikiran Rakyat, bercerita 
bahwa kondisi Situs Megalitikum Cibalay atau yang lebih dikenal 
sebagai Situs Salaka Domas/Arca Domas di Kampung Cibalay Desa 
Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, adalah satu di 
antara sekitar 120 situs peninggalan sejarah dan prasejarah 
(purbakala) yang ada di Kabupaten Bogor yang belum diteliti secara 
optimal sebagai objek wisata budaya dan sejarah. Akibatnya, 
keberadaannya kurang terkenal dan membanggakan, padahal 
nilainya sangat berharga dan sangat dihargai oleh negara lain. 
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Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Bogor, Rudy Gunawan di sela-sela acara Bebersih dan 
Sarasehan yang digelar di Situs Megalitikum Cibalay atau yang lebih 
dikenal sebagai Situs Salaka (Arca) Domas Tenjolaya, Kampung 
Cibalay, Desa Tapos 1, Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Minggu (29/1/ 
2011). 

Menurut dia, 120 situs yang ada di wilayah Kabupaten Bogor itu 
letaknya tersebar di sejumlah kecamatan yang ada, seperti 
Cibungbulang, Tenjolaya, Cariu, dan Cigombong. 

Diakui Rudy, ke-120 situs yang sangat berharga itu sampai 
sekarang belum bisa dikelola dengan baik sehingga belum bisa 
menjadi wisata budaya. ―Bisa dilihat dan dirasakan sendiri, akses 
jalan menuju lokasi situs itu kebanyakan sangat buruk sehingga agak 
sulit dijangkau oleh wisatawan,‖ kata Rudy. 

Hal itu pula yang menyebabkan situs berharga yang menjadi 
incaran penelitian orang luar negeri dan peneliti budaya/sejarah kita 
belum menjadi kebanggaan. 

Dikatakan Rudy, tahun ini misalnya, pihaknya baru bisa fokus 
pada peningkatan kegiatan pemeliharaan situs. Meski tidak 
disebutkan secara jelas anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini. 
―Yang penting fokus kita sekarang adalah memberi identitas pada 
sejumlah situs, termasuk papan penunjuk supaya lebih dikenal,‖ 
katanya. 

Wakil Bupati Bogor, Karyawan Fathurahman yang hadir dalam 
kegiatan menjanjikan akan memperbaiki sedikit demi sedikit akses 
jalan menuju lokasi situs yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. 

―Kebutuhan utama untuk situs-situs yang ada di wilayah 
Kabupaten Bogor lebih pada akses jalan yang baik menuju lokasi. 
Oleh karena itu, kota akan masukkan ini ke dalam APBD kita 
sehingga lokasi situs yang banyak di Kabupaten Bogor bisa menjadi 
wisata budaya,‖ katanya. 

Sementara itu, Kasi Pelestarian Badan Pelestarian Peninggalan 
Purbakala (BP3) Serang, Zakaria Kasimin mengatakan pelestarian 
dan pameliharaan situs seharusnya tidak mengandalkan BP3. 

―Pemerintah daerah harusnya juga mmberikan perhatian, 
jangan tergantung dan menunggu kita,‖ kata Zakaria. 

Khusus untuk Situs Cibalay ini, dikatakan Zakaria cukup 
terawat karena berada di kawasan hutan lindung. Potensi yang besar 
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ini, lanjut dia seharusnya bisa menjadi kawasan wisata budaya dan 
bukan hanya menjadi tumpukan batu semata. 

Situs ini sendiri ditemukan sejak tahun 1989 lalu dan sampai 
saat ini belum ada penelitian yang optimal terkait keberadaan situs 
yang kemungkinan masih berhubungan dengan Situs Gunung 
Padang di Cianjur. 

Akibatnya, dari sekitar luas kawasan yang diperkirakan 
mencapai tiga hingga lima hektare ini baru sekitar 1/2 hektare yang 
bisa digali dan terpelihara. ―Diperkirakan masih banyak peninggalan 
zaman Megalitikum di sini yang belum tergali karena masih 
terkubur,‖ ucap Zakaria. 

Kondisi situs memang masih terawat dan dalam kondisi baik. 
Hanya saja, akses jalan menuju lokasi sangat buruk. Meski diakui 
warga sekitar ada banyak wisatawan lokal maupun mancanegara 
yang mendatangi situs tersebut, saat musim hujan, akses jalan 
sangat sulit dilalui. Pengunjung hanya bisa memarkir kendaraannya 
sekitar 2 kilometer dari lokasi situs. 

Kondisi jalannya pun sangat buruk, sebagian dari susunan batu, 
sebagian lagi jalan setapak mirip pematang sawah. Saat musim 
kemarau, trek yang naik turun tidak begitu masalah bagi 
pengunjung. Namun, saat musim hujan, trek menjadi becek, licin 
dan berbahaya, nyaris tidak bisa dilalui. 

Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa situs yang ada di 
wilayah Kabupaten Bogor, seperti Ciaruteun, Pasir Angin dan lain-
lain. Padahal, peninggalan purbakala ini merupakan kekayaan yang 
sangat berharga dan harus dikenal oleh generasi di masa sekarang 
dan masa depan.  

Ditemukannya tiga situs punden berundak di areal situs Cibalay 
di Kampung Cibalay, Desa Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya, 
Kabupaten Bogor, mengundang perhatian Wakil Bupati Bogor (2011) 
Karyawan Fathurachman dan Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Bogor Adrian Arya kusumah. 
Dengan mengajak Sejarawan-Budayawan Bogor, Ahmad Yanuana 
Samantho, dan sejumlah warga Bogor dari berbagai komunistas, 
mereka mengunjungi situs itu, Minggu (1 May 2011)  yang lalu. 
Ketiga situs baru peninggalan zaman megalitik itu ditemukan 
petugas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Serang, 
Provinsi Banten. 
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‖Sebagai langkah awal berupa peninjauan lokasi dan setelah itu 
akan terus dilakukan pencermatannya,‖ kata Karyawan Faturahman, 
kemarin. Staf BP3 Serang Banten, Komaralana, menjelaskan, 
punden berundak tersebut ditemukan di tiga titik di areal tak jauh 
dari Situs Cibalay. Saat ditemukan kondisinya dalani keadaan 
terhalang oleh semak belukar, temasuk beberapa menhir dan batu 
dolmen. Punden tersebut terbuat dari bahan Puslite dan bahan 
balaran.‖Temuan punden berundak yang terletak di sebelah selatan 
situs Cibalay itu dipastikan bekas anak tangga menuju area 
peribadatan suci pada masa zaman purba megalitik,‖ terangnya.  

 

 Situs megalitik Cibalai di wilayah Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, 
Jawa Barat. Situs yang diperkirakan berasal dari masa 4.000 tahun lalu itu 

berada di kaki Gunung Salak.   

(Gambar dari KOMPAS/ANTONY LEE)   

 

Sejumlah budayawan Bogor beserta ratusan anggota beberapa 
organisasi masyarakat dan komunitas,  aparatur Pemerintah 
Kabupaten Bogor pada hari Minggu 29 Januari 2012 telah menggelar 
sarasehan terbuka tentang budaya di Situs Megalitik prasejarah di 
Desa Cibalai, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Sarasehan budaya itu untuk membicarakan tentang sejarah 
masa lalu dan masa depan situs megalitik itu. Situs yang 
diperkirakan berasal dari masa 4.000 tahun lalu itu berada di kaki 
Gunung Salak. 
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Untuk mencapai lokasi Situs Cibalay tersebut, pengunjung 
harus berjalan menuju kawasan itu sekitar dua kilometer dari tepi 
jalan beraspal. Pada tahun 2012 itu Jalan masuk masih buruk 
dengan pecahan batu dan tanah, akibatnya, jika musim hujan sukar 
menggunakan kendaraan menuju kawasan ini, termasuk 
menggunakan sepeda motor.  Namun kini jalannya sudah baik, 
sudah dibangun jalan dengan disemen. 

―Areanya sekitar satu hektar dengan fungsi pemujaan kepada 
leluhur di masa lalu. Ini situs yang penting,‖ tutur Hendra M Atsari, 
Koordinator Komunitas Napak Tilas yang juga mengikuti sarasehan.
 Selain itu, juga hadir berceramah para budayawan: Eman 
Sulaeman, Inotji Hajatullah (kini alm. Wafat 2015), Penulis, Ahmad 
Yanuana Samantho, serta Wakil Bupati Bogor Karyawan 
Fathurahman, SH, MH di hadapan ratusan  penduduk setempat, 
serta ratusan anggota Ormas kepemudaan di Kota dan Kabupaten 
Bogor. 

Tidak hanya itu, di area tersebut dapat dipastikan terdapat 
bekas hunian pemukiman dan lahan pertanian sawah purba, pada 
masa megalitikum. ―Karena cakupannya begitu sangat luas, jadi 
pasti masih banyak lagi situs-situs lainnya di areal tersebut,‖ 
imbuhnya. Bahkan, lanjutnya, jika dalam sebulan ini pihaknya 
berhasil membuka semak belukar yang menutupi seluruh area 
hingga ke atas Gunung Salak, maka pihak BP3 beserta Dinas 
Purbakala pusat akan melakukan ekskavasi.‖Sejauh ini, kita hanya 
baru bisa membuka sebagian semak yang menutup pada ketiga 
punden. Kemungkinan setelah kita merambah hingga ke puncak 
Gunung Salak maka akan terus bertambah jumlahnya,‖ ungkapnya.  

Adrian Arya Kusumah mengatakan, sementara waktu yang baru 
bisa dilakukan pihak Disbudpar Kab. Bogor, masih bersifat 
penelitian dasar serta pengkajian lebih matang lagi yang kini masih 
dilakukan oleh tim dari Disbudpar. ―Tetapi sementara ini bukan 
untuk ekskavasi, tetapi masih sebatas ingin mengetahui.‖6 

 

Situs Cibalay di Bogor, Buktikan Temuan Arysos 
Santos Tentang  “The Lost Atlantis” 

Petrus Barus, wartawan Media Online Bogor-Kita.Com Rabu, 04 
Mei 2011 melaporkan:  Situs Cibalay yang diduga berpenanggalan 
usia minimal 500 tahun sebelum Masehi yang ditemukan baru-baru 
                                                           
6
 Anthony Lee, Kompas.com 

http://www.bogor-kita.com/wisata/obyek-wisata/1990-situs-cibalay-di-bogor-situs-penting-buktikan-temuan-arysos-santos-tentang-the-lost-atlantis.html
http://www.bogor-kita.com/wisata/obyek-wisata/1990-situs-cibalay-di-bogor-situs-penting-buktikan-temuan-arysos-santos-tentang-the-lost-atlantis.html
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ini, merupakan salah satu situs yang penting untuk membuktikan 
temuan Profesor Arysos Santos tentang The Lost Atlantis.7 

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Bogor Adrian Kusumah kepada bogor-kita.com di ruang 
kerjanya Kompleks Tegar Beriman, (Kantor Pemda Kabupaten 
Bogor), di Cibinong Bogor, Rabu (6/5/2011). 

Situs Cibalay, kata Adrian, diduga berusia 500 tahun sebelum 
Masehi. Lebih tua dari Situs Tapak Gajah (Kebon Kopi Ciampea 
Bogor) yang berusia 300 tahun 
sesudah Masehi. Situs Cibalay 
bahkan lebih tua dibanding 
situs berupa bakal piramid 
Gunung Padang yang berada di 
Cianjur yang diduga berusia 
300 tahun sebelum masehi. 

Situs Cibalay yang berada 
di Tenjolaya, imbuh Adrian, 
diduga berupa tempat peribadatan masyarakat Bogor yang ketika itu 
masih menganut  Paham spiritual Sunda Buhun/Sunda Wiwitan. 

Adrian mengemukakan, temuan Situs Cibalay yang pernah 
diteliti oleh ahli Belanda tahun 1914, berpotensi membalik bukan 
saja sejarah Indonesia, tapi juga sejarah dunia. Hal ini tentu saja 
apabila dirujuk pada temuan Profesor Arysos Santos tentang The 
Lost Atlantis. Atlantis menurut Santos adalah sebuah peradaban 
imperium benua yang berpusat di Indonesia dan sekitarnya. Wilayah 
ini dalam penggambaran Santos adalah sebuah wilayah yang 
peradabannya sangat modern. Wilayah ini tenggelam beserta 
kebudayaannya yang maju,  menyusul mencairnya es di kutub yang 
membanjiri seluruh pesisir Planet bumi. 

Sahabat Prof Arysos Santos yang juga peneliti buku The Lost 
Antlantis, Dr Frank Joseph Hoff pada Oktober 2010 lalu datang ke 
Bogor dalam sebuah Konferensi Internasional bertajuk Reinventing 
Sunda di Hotel Salak Kota Bogor. Dr Frank Joseph Hoff kepada 
Bogor-kita.com ketika itu mengatakan akan melakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai temuan Santos yang diyakininya adalah tanah 
Sunda. 

                                                           
7  http://www.bogor-kita.com/wisata/obyek-wisata/1990-situs-cibalay-di-bogor-situs-penting-

buktikan-temuan-arysos-santos-tentang-the-lost-atlantis.html 

 

http://www.bogor-kita.com/wisata/obyek-wisata/1990-situs-cibalay-di-bogor-situs-penting-buktikan-temuan-arysos-santos-tentang-the-lost-atlantis.html
http://www.bogor-kita.com/wisata/obyek-wisata/1990-situs-cibalay-di-bogor-situs-penting-buktikan-temuan-arysos-santos-tentang-the-lost-atlantis.html
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―Saya berjanji akan melanjutkan kerja keras Prof Santos yang 
kini telah meninggal,‖ kata Joseph ketika itu. Selain Dr Frank Joseph 
Hoff, dalam konferensi itu juga hadir Prof. Dr. Stephen J. 
Oppenheimer yang menulis buku Eden In The East.  Prof 
Oppenheimer yang melakukan penelitian struktur DNA manusia di 
seluruh dunia dengan tegas menyimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan The Lost Atlantis atau tanah Eden (surganya Nabi Adam dan  
Eva/Hawwa) adalah ada di Sundaland. 

Adrian mengemukakan, Situs Cibalay akan menjadi situs 
penting bila Joseph ingin melanjutkan penelitian. Demikian laporan 
Petrus Barus, dari Bogor-Kita.Com 

Konferensi internasional tentang Budaya dan Peradaban Sunda 
Kuno itu memang telah penulis (saya Ahmad Yanuana Samantho) 
rancang dengan membuat proposalnya dan mengundang para Nara 
Sumber Pembicara dari dalam negeri maupun luar negeri. Lalu 
dibantu oleh rekan senior saya, Ir. Oman Abdurahman, MT 
mengusulkannya kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, dalam 
Hal ini kepada Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan 
(Kadisparbud) Propinsi Jawa Barat, yang langsung mendapat 
dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubenur 
Dede Yusuf dari pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang 
alhamdulillah terlaksana pada tanggal 27-30 Oktober 2010. 

 

Jejak-jejak Peradaban Megalitik Di Gunung Salak 
Bogor 

Rudy Hartono Natanegara, 
salah seorang rekan 
penulis,  melaporkan: ―Dalam 
acara napak tilas ke 6 yang 
diadakan oleh group napak tilas 
dan didukung oleh majalah basa 
sunda ‗Balebat‘, kami diajak 
meninjau satu situs peradaban 
megalitik (masa batu besar) 
yang berusia sekitar 5000 
tahun, menurut penelitian yang telah ada.‖8 

                                                           
8 http://galeribogor.net/arca-domas-tenjolaya/Arca Domas Tenjolaya , January 16th, 2011  

 

Pemandangan dari Arah Mega Mendung Cisarua, Penulis, 
Ahmad Yanuana Samantho dengan latar Gunung Salak Bogor 

http://www.facebook.com/rudy.h.natanegara
http://galeribogor.net/arca-domas-tenjolaya/
http://galeribogor.net/arca-domas-tenjolaya/
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Lokasinya berada di Gunung Salak, berada di Kecamatan 
Tenjolaya, Kabupaten Bogor, tempatnya berdekatan dengan tempat 
pariswisata ―Curug Luhur‖. 

Jika kita lihat plang (papan nama) di jalan luar kita akan 
melihat petunjuk ―Situ Arca Domas‖ . Arca Domas adalah istilah 

bahasa Sunda yang berarti‖ 800 arca‖ (bahasa 
Sunda buhun), padahal tidak pernah 
ditemukan arca disitu, yang ada adalah 
sebuah catatan dari pihak kolonial belanda. 
Situs yang juga dikenal sdengan nama Situs 
Cibalay atau Situs Salaka Domas ini 
dilaporkan pertama kali oleh seorang peneliti 
Belanda bernama De Wilde (1830), kemudian 
Junghuhn (1844) lalu Muller (1856) dan yang 

terakhir oleh N.J. Krom dalam ―rapporten Oudheidkundigde Dienst‖ 
tahun 1914. Untuk menuju ke lokasi ke komplek situs Cibalay 
tersebut, kita harus melewati jalan aspal dengan kualitas sederhana 
sepanjang sekitar 2 km, kemudian berjalan kaki mendaki sekitar 30-
50 menit (2-3 km). Pertama kita akan menjumpai Situs punden 
berundak Pasir Manggis I 
berada di areal sempit dan 

diapit oleh 3 jurang, punden berundak 3 
yang berukuran 5 X 3 meter ini menghadap utara, ada sekitar 14 
batu nangtung (menhir) berbagai ukuran terdapat di sana. Lalu 
kesebelah bawahnya kita temukan Punden Berundak Pasir Manggis 
II, teras yang sudah tidak utuh lagi, dan    batu-batu penyusunnya 
telah hilang, yang tersisa hanya sebagian dan beserta batu tangtung 
sebanyak 2 buah. Hal itu mungkin terjadi karena Gunung Salak 
pernah meletus (Erupsi dan Explode/Meledak) sekitar tahun 1600, 
yang memporak-porandakan kota Bogor dan Batavia (Kini DKI 
Jakarta). 
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Perjalanan selanjutnya  ke situs di bawahnya, di sinipun 
terdapat barisan batu andesit yang tertata rapih dan banyak batu 
tangtung (menhir). 

Situs yang paling besar terdapat di bawahnya, yaitu situs 
Cibalay, menurut Pak Inochi (budayawan bogor dan salah seorang 
dosen di beberapa universitas), situs ini beliau teliti sekitar tahun 
1974 dengan perjalanan sekitar 2 hari, karena rapatnya pepohonan 
saat itu yang menjadi cirinya adalah sebuah pohon Kemenyan (saat 
ini masih ada). Beliau sampaikan bahwa keberadaan situs ini lebih 
tua dari masa kerajaan Sunda lama, maupun pengaruh hindu budha 
atau yang lain, karena setelah diteliti dari batuannya berumur sekitar 
5000 tahun, sebelum ada suku-suku seperti sekarang, Sunda, Jawa, 
Madura, dan lainnya. 

 

Rudi Natanegara berharap ke depan, melalui kegiatan ini 
menjadi inisiasi  dan perencanaan pengelolaan sejarah dan 
peninggalan budaya secara terpadu. Rudi mengusulkan untuk 
dibentuk kelompok kerja untuk menyusun draft kegiatan, sehingga 
bisa disinergikan kepada bidang yang ada dalam pemerintahan 
semisal dinas budpar, taman nasional Gunung Salak-Halimun, 
Departemen Pendidikan, LSM, DPRD, para ahli sejarah, ilmuwan, 
sehingga kita memiliki sebuah grand design pengelolaan. Mungkin 
bisa salah satunya membuat ―guiding book‖ yang bisa menjadi 
literatur bagi para pemerhati sejarah dan budaya di dunia. 

―Kita dapat menyaksikan peradaban yang berkembang saat itu, 
mungkin bisa menjadi satu motivasi buat kita untuk membentuk 
―national character building‖ serta pengembangan yang 
memberikan manfaat lebih kepada masyarakat sekkitarnya dengan 
pemberdayaan program yang direncanakan. Kita berharap banyak.‖ 
Ujar Rudi Natanegara. 
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Arca Domas berada di kecamatan Ciomas, Bogor yang juga 
merupakan bagian dari kaki Gunung Salak Endah. Situs Arca Domas 
/ Salaka Domas – Cibalay ini masih dalam wilayah Kecamatan 
Tenjolaya. Di kaki Gunung Salak, untuk mencapai Arca Domas, kita 
harus mendaki pegunungan dari jalan aspal sekitar kurang lebih 1,5 
Km. 

Arca Domas sendiri sebenarnya merupakan susunan beberapa 
batu-batuan yang tersusun rapi, dan dipercaya sudah ada sejak 
jaman Megalithikum. Luas areal situs tersebut kurang lebih sekitar 1 
hektar, hingga saat ini keadaannya masih rapi dan terawat dengan 
baik. DI pintu gerbang situs tersebut tertulis nama ―Bale Kambang‖, 
tempat ini dipercaya dulunya sebagai tempat penasehat-penasehat 
Raja Pajajaran berunding dan bermusyawarah menyusun strategi. 

Kata Arca Domas sendiri berasal dari bahasa Sunda Kuno yang 
berarti ―800 Patung‖, namun belum ada yang menghitung jumlah 
batu-batuan yang berada di sekitar situs ini. Di antara batu-batu 
tersebut ada beberapa batu yang memiliki tulisan-tulisan yang 
belum terpecahkan secara pasti mengenai arti dari tulisan tersebut. 

Di tengah area ini ada batu tegak berbentuk segitiga yang 
melambangkan Gunung Salak, di sekelilingnya dilingkari batu-batu 
yang terhampar melingkari batu segitiga, di bagian belakang pusar 
ada 3 batu lagi berdiri tegak berbentuk segi empat memanjang, di 
depannya sedikit ditemukan pula 3 buah batu, ada dua batu tegak 
berdampingan berbentuk segitiga, melambangkan dua buah gunung, 
yang memang lokasinya berdekatan, yaitu gunung Salak dan Gunung 
Pangrango. 

                             
 

Raiyani, wartawan  Koran Republika, 14 November 2011  
menulis:  ―Untuk mengetahui sejarah masa lalu pendahulu 
kita, hal yang paling mudah adalah dengan melihat peninggalan 
yang kasat mata berupa benda-benda bersejarah. Benda tersebut 

http://galeribogor.net/author/raiyani/
http://www.kompasiana.com/posts/type/raport/
http://sejarah.kompasiana.com/2011/11/14/napak-tilas-peninggalan-tradisi-megalitik-di-bogor/
http://galeribogor.net/arca-domas-tenjolaya/dsc_1786/
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bisa berupa bangunan kuna, barang pusaka, prasasti, naskah kuna, 
dll,‖ begitulah bunyi paragraph ketiga tulisannya tentang Grup 
Napak Tilas Peninggalan Budaya dengan Kang Hendra M Astari 
sebagai kepala suku (ketua)-nya. Maka tidaklah heran bila group 
dengan keanggotaan terbuka dan (masih) beranggotakan 400-an 
pencinta sejarah ini sering mengadakan kunjungan ke tempat-
tempat bersejarah yang tersebar di Kotamadya dan Kabupaten 
Bogor.9 

Hari Minggu, 13 Nopember 2011 adalah hari  kegiatan Napak 
Tilas ke-6 yang diselenggarakan grup ini dengan tempat yang dituju 
adalah  Situs Purbakala Cibalay,  terletak di Kampung Cibalay Desa 
Tapos I  Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. Situs ini 
merupakan peninggalan jaman prasejarah (?), tepatnya pada jaman 
Megalitikum, dengan bukti peninggalannya berupa menhir, punden 
berundak yang saat dibuat oleh nenek moyang berfungsi sebagai 
tempat pemujaan. 

Untuk mencapai TKP, rombongan naik angkot 03 Faten di 
Lawang Saketeng (dekat Bogor Trade Mall) jurusan Tenjolaya, turun 
di terminal Faten disambung naik ojeg ke Villa Sutiyoso. Atau bagi 
yang dekat daerah Bogor Barat naik angkot 03 jurusan terminal 
Laladon, lalu naik angkot Tumaristis, turun di terminal Faten. 
Perjalanan dari Lawang Seketeng ke Tenjolaya kira-kira sekitar 45 
menit. 

Napak tilas sekaligus hiking kali ini, menurut seorang peserta 
yang tidak pernah absen ikut, merupakan acara dengan medan 
tempuh cukup berat, terutama bagi peserta yang suka meleng karena 
terlalu narsis. Ada seorang peserta yang sampai 4 kali jatuh karena 
kehilangan keseimbangan akibat hobi melengnya itu. Acara yang 
sedianya diikuti 28 anggota grup akhirnya dimulai pada pukul 10 
                                                           
9 http://sejarah.kompasiana.com/2011/11/14/napak-tilas-peninggalan-tradisi-megalitik-di-

bogor/ 
 

Sumber Berita lain terkait: 
 
http://oase.kompas.com/read/2012/01/29/11594051/Budayawan.Bogor.Sarasehan.di.Situs.Me
galitik 
http://www.wartapakwan.com/detail-berita/read/sri-baduga-dan-cibalay/ 
http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=88321 
http://bagja2000.multiply.com/photos/album/42/Arca_Domas_-
_Cibalay_Mencari_Jejak_Pajajaran 
http://sejarah.kompasiana.com/2011/11/14/napak-tilas-peninggalan-tradisi-megalitik-di-
bogor/ 
 

 

http://sejarah.kompasiana.com/2011/11/14/napak-tilas-peninggalan-tradisi-megalitik-di-bogor/
http://sejarah.kompasiana.com/2011/11/14/napak-tilas-peninggalan-tradisi-megalitik-di-bogor/
http://sejarah.kompasiana.com/2011/11/14/napak-tilas-peninggalan-tradisi-megalitik-di-bogor/
http://oase.kompas.com/read/2012/01/29/11594051/Budayawan.Bogor.Sarasehan.di.Situs.Megalitik
http://oase.kompas.com/read/2012/01/29/11594051/Budayawan.Bogor.Sarasehan.di.Situs.Megalitik
http://www.wartapakwan.com/detail-berita/read/sri-baduga-dan-cibalay/
http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=88321
http://bagja2000.multiply.com/photos/album/42/Arca_Domas_-_Cibalay_Mencari_Jejak_Pajajaran
http://bagja2000.multiply.com/photos/album/42/Arca_Domas_-_Cibalay_Mencari_Jejak_Pajajaran
http://sejarah.kompasiana.com/2011/11/14/napak-tilas-peninggalan-tradisi-megalitik-di-bogor/
http://sejarah.kompasiana.com/2011/11/14/napak-tilas-peninggalan-tradisi-megalitik-di-bogor/
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dan berakhir pada pukul 13.30-an, maka tidak heran bila beberapa 
peserta mengalami nyeri otot tungkai bawah (paha dan kaki), malah 
ada yang sampai susah ruku dan sujud karena ototnya kram, tiba-
tiba harus bekerja keras jalan jauh. 

Dengan memasuki hutan, lalu pada areal yang lebih tinggi 
melewati hutan konifer, sampailah kami di situs yang pertama kami 
kunjungi, yaitu Situs Punden Pasir Manggis I. Sebelumnya kami 
melewati Situs Punden Pasir Manggis II yang terletak tak jauh dari 
Manggis I, dengan luas areal dan ukuran lebih kecil. Struktur yang 
ada di kedua situs ini berupa punden berundak dan menhir dengan 
berbagai ukuran. Lalu perjalanan dilanjutkan menuju ke Situs Batu 
Bergores. Medan yang  dilalui memang tidak membuat nafas 
terengah-engah karena jalan setapak yang menurun, namun yang 
membuat sulit adalah jalanan menurun yang licin. Situs ini terletak 
pada daerah yang terbuka. Di sini kami melihat beberapa gundukan 
batu dan menhir tersebar di beberapa titik. Perjalanan kami 
lanjutkan dengan melewati hutan bambu dengan beberapa kali 
diiringi musik alam berupa gemericik air pegunungan. Lalu kami 
tiba di Situs Cibalay dengan areal yang cukup luas dan bernuansa 
hijau. Situs ini terlihat terpelihara dan kerap dikunjungi orang. 
Makanya tidak heran jika akses menuju situs ini tidak sulit seperti 
menuju situs-situs sebelumnya. 

Setelah puas berfoto ria dan makan sajian berupa pisang yang 
bernuansa hijau pula (maksudnya kulitnya masih berwarna hijau), 
kami mendengarkan penjelasan dari Bapak Inoci, seorang dosen 
yang menyukai sejarah, tentang sejarah masa Megalitikum, yaitu 
jaman batu besar  yang dimulai pada tahun 5000 SM. Pak Inoci juga 
menyampaikan kesalahkaprahan tentang penamaan Situs Cibalay 
yang sering disebut Situs Arca Domas, padahal tidak ada laporan 
mengenai keberadaan sebuah arca di situs ini. Yang ada hanya 
punden berundak dan batu menhir atau dalam bahasa Sunda 
bernama Batu Tangtung (batu berdiri). 

Sebagaimana kita ketahui, sebelum masuknya agama dan 
budaya Hindu-Budha yang berasal dari India ke Indonesia, 
masyarakat Indonesia telah memiliki dasar-dasar budaya, salah 
satunya dalam seni bangunan adalah adanya struktur punden 
berundak. Maka seni bangunan candi merupakan perwujudan 
akulturasi  antara budaya lokal Indonesia dengan budaya India. 
Juga keberadaan bangunan suci di Indonesia yang didirikan di dekat 
air atau sungai.  Sungai pada saat itu merupakan kawasan strategis, 
sehingga memudahkan akses bagi penduduk  untuk bersosialisasi 
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dengan dunia luar. Selain dekat air, tempat terbaik mendirikan 
sebuah candi yaitu di puncak bukit, di lereng gunung, di 
hutan dan di lembah. Juga penggunaan batu andesit, 
yaitu batuan beku vulkanik yang banyak di temukan di Indonesia 
karena kondisi Indonesia yang kaya akan gunung berapi. Ciri-ciri ini 
tentunya juga ada pada situs-situs yang kami kunjungi, yaitu terletak 
di lereng Gunung Salak dan berada di dekat sungai-sungai kecil. 

Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan napak tilas ini maka 
akan semakin banyak para pecinta maupun calon pencinta sejarah 
yang akan menelusuri  jejak nenek moyang, karena seperti kata 
introduksi dari sang ketua suku, sejarah adalah cermin kehidupan 
masa lalu yang bisa kita jadikan pelajaran untuk menatap dan 
menata hidup kita di masa depan.  Maka ingatlah selalu piddato 
Bung Karno: ―jas merah‖, jangan lupakan sejarah! 

Tinggalan Peradaban Megalitikum dan Neoloitikium di sekitar 
Bogor tersebut adalah peninggalan zaman Prasejarah yang ada di 
Kota dan kabupaten Bogor, karena di situs-situs tersebut belum 
diketemukan prasasti atau batu bertulis (?). 

 

Situs  Prasejarah Pasir Angin dan Museumnya  

Situs Pasir Angin atau Museum Pasir Angin? Di mana itu? Apa 
kelebihannya? Itulah komentar-komentar yang keluar dari 
komunitas warga Bogor di Facebook ketika foto-foto hasil hunting ke 
wilayah Barat Bogor dipajang. Sesuatu yang menunjukkan masih 
banyak warga Bogor sendiri yang kurang mengenal mengenai 
kekayaan budaya dan sejarah daerahnya sendiri. 

Padahal Situs Pasir Angin menyimpan banyak sekali penggalan 
sejarah kuno tentang kehidupan di wilayah yang sekarang bernama 
Bogor. Sejarah yang sangat tua sekali terpisah ribuan tahun dari 
ketika tulisan ini dibuat. 

Nah, mungkin Anda bertanya mengapa bagian ini berjudul 
―Situs dan Museum Pasir Angin‖? Hal itu karena dari pengamatan 
ketika bertandang ke tempat itu memang ada dua bagian pada cagar 
budaya Kabupaten Bogor tersebut. 

Pada lokasinya yang berada di desa Cemplang, Kecamatan 
Cibungbulang ini, memang sulit terlihat pemisahan itu. Meskipun 
demikian ketika kita mencari referensi tentang tempat ini, 
seharusnya dipisahkan diantara keduanya. 
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Situs Pasir Angin 

 
Situs Pasir Angin, sendiri merupakan sebuah situs arkeologi yang mulai diteliti 

pada tahun 1970. Pada saat itu sebuah tim arkeologi nasional yang dipimpin 
oleh R.P. Soejono. 

 

Dalam penggalian yang dilakukan berturut-turut pada tahuan 
1970,1971,1972,1973,1975 oleh Tim Puslitarkernas (Pusat Penelitian 
Arkeologi Nasional) telah ditemukan berbagai peninggalan bernilai 
sejarah tinggi di lokasi Situs Pasir Angin. 

Bernilai sejarah tinggi karena apa yang ditemukan dalam 
proses penggaliannya bukan hanya berupa benda-benda peninggalan 
berumur seratus dua ratus tahun saja. Di situs ini artefak-artefak 
yang ditemukan berumur jauh lebih tua. Benda-benda ini diduga 
berasal dari masa antara 600-200 Sebelum Masehi. Analisis karbon 
(metode untuk mengukur umur sebuah benda dengan cara 
menghitung usia kandungan karbon didalamnya) terhadap benda-
benda tersebut menunjukkan kebenaran dugaan tersebut. 
Berdasarkan analisis karbon ini, barang-barang peninggalan 
tersebut memiliki umur antara 1000 SM hingga 1000 Masehi. 

Jadi bisa dikata Situs Pasir Angin meninggalkan bukti akan 
adanya kehidupan masyarakat di wilayah Bogor sekitar 2.700 tahun 
yang lalu. Hal tersebut menunjukkan betapa berharganya artefak-
artefak yang ditemukan di situs Pasir Angin ini. 
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Museum Pasir Angin 

 
Bagian kedua yang ada di lokasi situs prasejarah ini adalah Museum Pasir 

Angin. Sebuah bangunan bercat biru dengan struktur arsitektur sederhana. 

 

Museum Pasir Angin didirikan pada tahun 1976 dengan tujuan 
awal sebagai tempat untuk menampung berbagai artefak yang 
ditemukan di lokasi Situs Pasir Angin. 

Berbagai artefak seperti arca batu, kapak perunggu, kapak besi 
dan gerabah disimpan di dalam Museum Pasir Angin. Meskipun 
demikian, ada banyak temuan yang tidak disimpan di sini. Beberapa 
artefak yang paling berharga seperti sebuah topeng emas disimpan 
di Museum Nasional. 

Dalam perkembangannya, Museum Pasir Angin juga 
menyimpan berbagai temuan arkeologi dari berbagai situs di Bogor. 
Salah satunya adalah dari Situs Cibodas Ciampea dalam bentuk 
beberapa arca yang sudah tidak utuh lagi 

 

Makna Situs dan Museum Pasir Angin 

Bagi banyak orang mungkin apa yang terlihat pada Situs dan 
Museum ini tidaklah akan menairk perhatian. Benda-benda berupa 
arca batu atau kepingan-kepingan kapak perunggu sulit untuk 
menggugah minat. Apalagi bentuknya tidaklah spektakuler dan 
mencolok. 

Padahal memang begitulah adanya kehidupan di masa 
prasejarah, yaitu sederhana dan mempergunakan apa yang ada di 
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sekitarnya. Belum ada mesin untuk membuat penampilan yang 
menarik seperti sekarang ini. 

Makna keberadaan Situs dan Museum pasir Angin, tidaklah 
seharusnya dilihat hanya dari segi fisik saja. Apa yang terlihat disini, 
menunjukkan sebuah hal penting bahwa di wilayah yang sekarang 
bernama Bogor, pada masa ribuan tahun yang lalu sudah ditinggali 
oleh manusia. 

Artefak-artefak yang ada di situs 
ini, seharusnya menunjukkan 
beberapa hal 

1) Manusia sudah menempati wlayah 
yang sekarang bernama Bogor sejak 
masa pra sejarah. Pada masa lebih 
dari 2.700 tahun yang lalu sudah ada 

sebuah budaya yang berkembang di Bogor 

2) Situs Pasir Angin diduga merupakan sebuah tempat di mana 
masyarakat pada masa itu melakukan ritual sesembahan. Hal 
tersebut terlihat dari berbagai temuan dari situs ini. Bila melihat 
posisi dari lokasinya, masyarakat di masa itu melakukan 
persembahan kepada matahari. 

3) Temuan yang beragam berupa peralatan dari batu, sekaligus mata 
tombak perunggu dan kapak perunggu menunjukkan bahwa 
masyarakat di sini pernah tinggal melintasi dua jaman. Zaman 
pertama yaitu masa megalitikum atau batu besar di mana ciri 
khasnya adalah berbagai artefak dari batu. Zaman kedua yaitu 
Zaman perunggu awal yang diwakili oleh artefak-artefak dari 
perunggu. 

4) Rentang waktu hasil analisi karbon mendukung hal tersebut. Jadi 
masyarakat Bogor di masa lalu tersebut berkembang dari teknologi 
berbasis batu kemudian beralih ke basis logam. 

 

Cara Menuju Situs dan Museum Pasir Angin 

Untuk menuju tempat ini, Anda bisa mempergunakan 
angkutan umum no 05 Biru dari Terminal Bubulak Bogor. Hanya, 
perhatikan jurusan karena angkutan ini memliki beberapa tujuan, 
seperti Leuwiliang, Ciampea, dan Jasinga. Naiklah yang menuju ke 
Jasinga, yang terjauh, karena bila Anda memilih dua yang lain, maka 
Anda harus berganti kendaraan. Minta pada supir berhenti di 
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Museum Pasir Angin (sebelum Jembatan Besi menuju ke Situs 
Moseleum Van Motman). 

 

Sekilas gambaran mengenai Situs Pasir Angin 

Situs Pasir Angin terletak pada sebuah perbukitan. Pasir dalam 
bahasa Sunda bisa diterjemahkan sebagai bukit. Jadi Pasir Angin 
bisa diterjemahkan sebagai Bukit Berangin. 

Pada kenyataannya 
memang situs ini terletak di 
sebuah bukit. Hanya rerdapat 
sebuah gerbang berpintu kecil 
dengan papan dari Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata 
berwarna putih terpampang di 
depan gerbang. Tidak terlalu 
menyolok. Bahkan, bila tidak ada 
papan bertuliskan Situs Museum Pasir Angin, besar kemungkinan 
lokasinya akan terlewat kalau kita berkendara. 

Sederhana memang Museum Pasir Angin ini. Sederhana pula 
lokasi situsnya. Tidak akan terlihat sesuatu yang fenomenal ada 
dalam gerbang kecil berwarna putih dan bahkan akan terlewat dari 
perhatian apabila tidak ada sebuah papan bertuliskan Situs Museum 
Pasir Angin di pinggir jalan. 

Meskipun demikian, tempat ini 
menyimpan sesuatu yang berharga 
mahal sekali. Sebuah kisah panjang 
dari kehidupan di Bogor pada masa 
prasejarah yang jauh lebih tua bahkan 
dari umur kota & kabupaten Bogor 
sendiri. 

Gambar kiri: Beliung, koleksi Museum Situs Pasir 

Angin 

 

Situs Pasir Angin terletak di Desa Cemplang, Kecamatan 
Cibungbulan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Situs Pasir 
Angin berada di bukit kecil dengan tinggi ± 210 di atas permukaan 
laut, dengan ukuran bukit ± 500 m² yang membujur dari arah barat 
daya hingga timur laut.  

http://lovelybogor.com/moseleum-van-motman-peninggalan-sang-tuan-tanah/
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbserang/wp-content/uploads/sites/35/2015/05/beliung-p-angin.jpg
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Situs Pasir Angin pernah diteliti dalam tahun 1970, 1971, 1972, 
1973, 1975 oleh Tim dari Puslitarkenas (Pusat Penelitian Arkeologi 
Nasional) di bawah pimpinan R.P. Soejono, hasil ekskavasi 
menemukan artefak-artefak yang dibuat dari batu, besi, perunggu, 
tanah liat, obsidian, kaca, gerabah. Benda-benda arkeologi yang 
ditemukan di situs ini antara lain berupa beliung persegi, kapak 
corong dengan tangkai berbentuk ekor burung seriti, kapak 
perunggu berbentuk candrasa, tongkat perunggu, bandul kalung 
perunggu, manik-manik batu dan kaca, ujung tombak, kapak besi, 
gerabah serta alat-alat obsidian. Semua benda tersebut terdapat 
dalam satu konteks di sekitar monolit dan merupakan peninggalan 
prasejarah yang unik, hampir semua benda temuan menghadap ke 
arah bidang datar utama monolit yang menghadap ke timur. Hal ini 
berarti bahwa kegiatan yang mencakup benda-benda tersebut 
dipusatkan pada batu besar ini yang merupakan ciri aspek 
kepercayaan megalitik yang telah 
berkembang pada tingkat neolitik 
dengan masyarakat yang hidup 
dengan bercocok tanam. 

 

Kanan: Fragmen perunggu, koleksi 
Museum Situs Pasir Angin 

 

Dengan membandingkan 
jumlah dan tipe benda-benda 
temuan, diperkirakan bahwa Pasir Angin merupakan sebuah situs 
yang pernah dihuni pada masa Logam Awal (perundagian) yang di 
Indonesia berkisar pada 600-200 Sebelum Masehi. Periode tersebut 
berdasarkan hasil sementara analisa C-14 terhadap arang yang 
didapatkan di sini. Dari 12 contoh arang yang telah dikirim ke ANU 
(Australia National University) di Canberra untuk analisa C-14, 4 
buah contoh telah menghasilkan pertanggalan absolut yang berkisar 
1000 Sebelum Masehi-1000 Masehi. Hal ini berarti bahwa dalam 
masa kurang lebih 2000 tahun, situs Pasir Angin menjadi penting 
karena selama prasejarah, proto-sejarah dan masa sejarah, upacara 
megalitik terus diselenggarakan. 

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbserang/wp-content/uploads/sites/35/2015/05/perunggu-p-angin.jpg
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Batu Prasasti, koleksi Museum Situs Pasir Angin 

 

Situs Pasir Angin dilengkapi dengan museum yang menyimpan 
beberapa koleksi hasil penelitian dan beberapa duplikat/cetakan. 
Koleksi yang tersimpan di museum ini antara lain: 

 Beliung persegi; 

 Batu monolit; merupakan temuan utama yang ada di situs ini, 
letaknya berada di luar bangunan museum. Dari penggalian 
terlihat bahwa barang-barang yang ditemukan ternyata berada 
di sekitar batu monolit dan berkumpul membujur dari barat ke 
timur. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang melibatkan 
benda-benda temuan tersebut dipusatkan pada batu monolit 
ini. Mengenai orientasi kegiatan di sekitar monolit dengan 
arah hadap timur-barat, menurut Haris Sukendar, hal ini 
disejajarkan dengan perjalanan matahari. Tempat matahari 
terbit, yaitu di timur merupakan perlambang dari kelahiran 
atau kehidupan, sementara tempat tenggelam matahari di 
barat merupakan symbol dari kematian. 

 Alat dari Perunggu; Temuan yang sangat penting di situs ini 
adalah perunggu. Perunggu merupakan bukti bahwa situs 
tersebut berasal dari masa perundagian. Kemajuan teknologi 
pada masa perundagian terlihat dari bahan campuran 
pembuatan perunggu, yaitu antara tembaga dan logam lainnya 
seperti arsenikum atau timah dengan perbandingan tertentu. 
Selain itu, ditemukan komposisi campuran logam yang 
berbeda satu sama lain, dan ada pula yang menambahkan 
mineral casiterit ke dalam tembaga cair dalam kowi. 
Kompleksitas campuran ini diduga karena semakin 
berkembang atau tingginya pengetahuan manusia tentang 
aspek metalurgi. Pada situs Pasir Angin, perunggu banyak 
mengandung timbel yang berlebihan. Hal tersebut 

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbserang/wp-content/uploads/sites/35/2015/05/prasasti-p-angin.jpg
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dikarenakan untuk mempermudah dalam proses pencetakan 
dan menghasilkan efek warna yang mengkilap terang. Teknik 
pembuatan yang digunakan adalah mengacu kepada hasil 
analisis metalografi dan etnografi. Secara umum menunjukkan 
bahwa teknik pembuatan yang pernah digunakan pada 
perunggu Pasir Angin terbagi menjadi tiga, yaitu teknik 
pembuatan perunggu secara cetak dengan pendinginan cepat, 
teknik pembuatan perunggu secara cetak dengan pendinginan 
lambat, teknik pembuatan perunggu secara cetak dengan 
tambahan pengotor. 

 Pecahan Tembikar; Temuan tembikar yang diperoleh terdapat 
motif jalur, jala dan cap dengan tali. Hal ini memperlihatkan 
adanya kemahiran dalam teknik pekerjaan (menggores) 
dengan menggunakan tangan. 

 Keramik. 

 Manik-Manik; Bahan utama membuat manik-manik berasal 
dari batu korneol dan berbentuk heksagonal setangkup 
terpacung. 

 Botol Belanda; dan 
 Fragmen Arca. Arca yang berasal dari luar situs pasir angin ini 

berasal dari batu kapur sehingga keadaan arca mudah rusak 
dan sulit untuk di rekonstruksi. Ukuran arca yang diperoleh 
besar-besar. Tidak semua arca diletakkan dalam ruangan 
museum karena daya tahan museum tidak dapat menampung. 

Temuan–temuan tersebut sebagian diperoleh dari luar situs 
Pasir Angin, sehingga museum ini tidak hanya sebagai tempat untuk 
memamerkan, tetapi juga sebagai tempat menyelamatkan temuan 
yang sudah terancam di tempat asalnya10. 

 

Situs Pasir Angin, dari Monolit Menjadi Museum 

Hendra M Astari melaporkan bahwa Wilayah Bogor telah 
lama diketahui memiliki banyak peninggalan artefaktual. Dari mulai 
peninggalan prasejarah, awal masa sejarah, masa klasik (Hindu-
Budha), masa penyebaran Islam, hingga masa kolonial. 

Lebih dari separuh peninggalan budaya masa lalu yang 
tersebar di wilayah Bogor tersebut, adalah berupa artefak yang 
bercirikan tradisi megalitik (mega=besar, lithik=batu). 

                                                           
10

 http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/2015/05/12/situs-pasir-angin-bogor/ 

http://napaktilasbogor.blogspot.com/2010/05/situs-pasir-angin-dari-monolit-menjadi.html
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Peninggalan berciri megalitik bisa ditandai dengan 
dibangunnya monumen-monumen dari batu, baik itu yang berupa 
monolit (batu tunggal) maupun bangunan yang tersusun dari 
sekumpulan atau kombinasi batu-batu. Batu monolit bisa berupa 
menhir, batu lumpang, batu meja, batu kursi, dsb. Sedangkan 
bangunan batu bisa berupa punden berundak, sarkofagus, dinding 
batu, benteng (kuta), dll. 

Di wilayah Bogor sebaran situs-situs bercorak megalitik ini 
banyak terdapat di daerah yang lebih tinggi dari lingkungan 
sekitarnya, seperti di kaki gunung, lereng gunung, dan puncak bukit. 

Salah satu situs yang berada di puncak bukit dan dipandang 
sebagai situs prasejarah yang cukup penting bagi bidang arkeologi di 
Indonesia adalah situs Pasir Angin. 

 
Batu Monolit Pasir Angin 

Nama tempat pasir angin di wilayah Bogor memang cukup 
banyak dan merupakan toponimi yang umum. Pasir dalam basa 
Sunda berarti bukit dan Pasir Angin, tentu saja, berarti bukit yang 
senantiasa diterpa angin atau bukit yang selalu berangin. 

Situs Pasir Angin terletak di 
Desa Cemplang, Kecamatan 
Cibungbulang, Kabupaten Bogor. 
Bukit Pasir Angin berada tidak jauh 
dari aliran sungai Cianten. Situs ini 
ditandai dengan adanya sebuah batu 
monolit. Yang istimewa dari monolit 
ini adalah memiliki bidang datar di 
beberapa sisinya. Orientasi dari 
monolit setinggi 1,2 meter ini 
menghadap ke arah timur. 

Bagi orang awam sepertinya 
tidak ada yang aneh dari seonggok batu di puncak bukit ini, tetapi 
bagi para ahli, batu yang memiliki bidang datar dan berada di 
ketinggian, serta tidak jauh dari aliran sungai akan sangat menarik 
perhatian. 

Esensi dari kehidupan bercorak megalitik adalah adanya 
pemujaan terhadap arwah para leluhur. Dan para pendukung 
kebudayaan ini percaya bahwa tempat-tempat tinggi seperti gunung 
dan bukit merupakan tempat bersemayamnya arwah-arwah 

http://1.bp.blogspot.com/_Dg2tOl_7lpE/S_ZBRVQvGqI/AAAAAAAAACA/1HUZSzYbCBk/s1600/IMG_6068A.jpg
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tersebut. Sehingga tidak mengherankan jika di ketinggian banyak 
ditemui peninggalan tempat pemujaan (punden), seperti halnya 
situs Pasir Angin.  

Di situs ini pada tahun 1970 dilakukan ekskavasi atau upaya 
penggalian yang dilakukan oleh tim dari Pusat Penelitian Arkeologi 
Nasional (Puslitarkenas) yang dipimpin oleh R.P. Soejono. Ekskavasi 
ini berlangsung sampai tahun 1975. 

Dari penggalian ini dihasilkan banyak artefak-artefak yang 
menunjukkan bahwa situs ini dahulunya merupakan tempat nenek 
moyang kita melakukan kegiatan ritual. Barang-barang yang 
ditemukan di sini, antara lain: kapak perunggu, tongkat perunggu, 
manik-manik batu dn kaca, mata tombak, kapak besi, gerabah, dan 
lain-lain. 

Dari penggalian ini terlihat bahwa barang-barang yang 
ditemukan ternyata berada di sekitar batu monolit dan berkumpul 
membujur dari barat ke timur. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan 
yang melibatkan benda-benda temuan tersebut dipusatkan pada 
batu monolit ini. 

Mengenai orientasi kegiatan di sekitar monolit dengan arah 
hadap timur-barat, menurut Haris Sukendar, hal ini disejajarkan 
dengan perjalanan matahari. Tempat matahari terbit, yaitu di timur 
merupakan perlambang dari kelahiran atau kehidupan, sementara 
tempat tenggelam matahari di barat merupakan simbol dari 
kematian. 

Diperkirakan situs Pasir Angin ini digunakan menjadi tempat 
ritual pada masa logam awal sekitar tahun 600 – 200 SM. Hal ini 
diperkuat dengan hasil analisis radio aktif atom karbon C14 dari 
sampel arang di situs tersebut yang menunjukan pertanggalan 
absolut dari tahun 1000 SM sampai 1000 tahun Masehi. Kira-kira 
selama 2000 tahun upacara atau tradisi megalitik terus berlangsung 
di tempat ini.  

 
Museum Pasir Angin 

Penelitian dan penggalian yang dilakukan selama kurang lebih 
enam tahun di situs Pasir Angin ini telah menghasilkan begitu 
banyak barang temuan. Untuk menyimpan benda-benda tersebut 
akhirnya dibangunlah site museum di tempat ini pada tahun 1976. 
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Memang tidak semua benda hasil penggalian ditempatkan di 
museum ini, ada juga yang dibawa ke Jakarta dan disimpan di 
museum pusat dan di kantor Puslitarkenas. 

Museum Purbakala Pasir Angin yang dibangun tak jauh dari 
batu monolit ini, selanjutnya tidak hanya menyimpan benda 
purbakala dari situs ini, tetapi juga dari situs-situs lain di sekitar 
Bogor. Seperti sejumlah arca dari situs Gunung Cibodas Ciampea 
yang keadaannya banyak yang tidak utuh lagi. Disimpan juga di 
museum ini manik-manik dan guci keramik yang ditemukan secara 
tidak sengaja di situs Pasir Gintung. 

Sampai sekarang museum Pasir Angin merupakan satu-
satunya museum yang berada di wilayah kabupaten Bogor. Sebagai 
tempat penyimpan benda-benda bersejarah tentunya museum ini 
bisa dioptimalkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dalam hal 
ini ilmu sejarah dan arkeologi. Keberadaannya juga bisa untuk lebih 
mengenalkan para generasi muda terhadap sejarah masa lalu 
bangsanya, sehingga para penerus bangsa ini tidak kehilangan jati 
dirinya. 

Keberadaan situs Pasir Angin dan museumnya merupakan 
cermin perjalanan budaya megalitik di Indonesia. Ritus pemujaan di 
tempat ini ternyata dilakukan dari masa prasejarah sampai terus 
tembus ke masa sejarah (kira-kira abad ke-10). 

Karena banyak memberi informasi mengenai sejarah masa 
silam, sudah sepantasnya museum ini dimanfaatkan secara optimal 
oleh dunia pendidikan, misalnya dengan memberlakukan wajib 
kunjung bagi siswa SMP dan SMA se wilayah Bogor. 

Mengingat batu monolit yang bentuknya mirip dengan monolit 
Pasir Angin terdapat juga di tempat lain, seperti monolit Batu 
Geblug di Desa Palasari Cijeruk dan batu monolit di Pasir Gintung 
yang tak jauh dari batu prasasti Purnawarman, sewajarnya jika 
pemerintah melakukan penelitian dan penggalian di sana.11 

Esensi dari kehidupan bercorak Megalithikum adalah adanya 
pemujaan terhadap arwah para leluhur, merupakan tempat 
bersemayamnya arwah-arwah tersebut. demikian seperti halnya 
situs Pasir Angin, Situs ini ditandai dengan adanya satu batu monolit 

                                                           
11 (Dimuat di Harian Pikiran Rakyat edisi Jumat, 27 Agustus 2010) 
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yang memiliki bidang datar dibeberapa sisinya. Orientasi dari 
monolit setinggi 1.2 meter ini menghadap ke arah Timur.12 

Eskavasi dimulai sejak 1970-1975 dilakukan oleh Tim Pusat 
Penelitian Arkeologi Nasional‖ dibawah pimpinan R.P Soejono 
menghasilkan artefak-artefak yang dibuat dari batu, besi, perunggu, 
tanah lat obsidian dan kaca, disamping gerabag-gerabah berupa 
periuk dll. Benda-benda temuan antara lain berupa kapak perunggu 
bentuk ekor burung Sriti, candrasa, tongkat perunggu, bandul 
kalung perunggu, manki-manik, batu dan kaca, ujung tombak 
maupun kapak besi dan gerabah serta alat-alat obsidian. Semua ini 
terdapat ditemkand ekat dengan monolit , yang uniknya hampir 
semua temuan didapatkan membujur ke arah Timur. Hal ini 
menunjukkan bahwa kegiatan yang mencakup benda-benda tersebut 
dipusatkan pada batu besar yang merupakan ciri kepercayaan 
megalit yang telah berkembang pada tingkat Neolitik dengan 
masyarakat yang hidup dengan bercocok tanam 

Dengan membandingkan jumahd an tipe benda-benda 
temuan, diperkirakan bahwa Pasir Angin merupakan situs yang 
pernah dihuni pada masa Logam Awal di indonesia pada 600-200 
tahun sebelum Masehi. hal ini diperkuat oleh hasil sementara analisa 
CH14, 12 contoh arang yang telah dikirimkan ke ANU (Australian 
National University) di Canberra untuk analisa CH14, 4 buah contoh 
telah menghasilkan penanggalan yang absolut berkisar antara 1000 
tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun masehi 

 

            

 
 

                                                           
12 Sumber foto:  Raiyani, http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/ 

http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9306/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9238/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9242/
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http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9243/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9244/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9245/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9252/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9254/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9259/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9260/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9264/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9269/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9270/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9273/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9279/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9280/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9282/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9286/
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bandul kalung perunggu  

13
 

 

 
 

Eko Wiwid Arengga bersama LQ Hendrawan dan 22 lainnya. 
Kemarin pukul 2:48 ·  
Instagram 

                                                           
13

 13 Sumber foto:  Raiyani, http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/ 
 

https://www.facebook.com/ahmad.samantho/posts/10210847335609348?story=S%3A_I1530337896%3A10210847335609348
https://www.facebook.com/ahmad.samantho/posts/10210847335609348?story=S%3A_I1530337896%3A10210847335609348
https://www.facebook.com/eko.wiwidwidianto
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003597935880
https://www.facebook.com/ahmad.samantho
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1293237074020330&set=a.1093229684021071.1073741864.100000021500973&type=3
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F&h=-AQHlyMnU&enc=AZOYekMJU2v_WA6HrxImjpseHqA297__n9Gdk1TCFOOEy749U9uGf1FGyJdKHJI-CKyaB-gofbulMfMnlKz8IFz-E7qSoHRFpIcXCn4iPj9_962zui2403rRuhnz36KnhO6EVltVOjtTpPLHvGAP60uzzPlCmaQ2KPznnhEBYok-qqC1DgFZkhVnNMcAWnzwtCg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F&h=-AQHlyMnU&enc=AZOYekMJU2v_WA6HrxImjpseHqA297__n9Gdk1TCFOOEy749U9uGf1FGyJdKHJI-CKyaB-gofbulMfMnlKz8IFz-E7qSoHRFpIcXCn4iPj9_962zui2403rRuhnz36KnhO6EVltVOjtTpPLHvGAP60uzzPlCmaQ2KPznnhEBYok-qqC1DgFZkhVnNMcAWnzwtCg&s=1
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9289/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9290/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9291/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9292/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9297/
http://galeribogor.net/situs-pasir-angin/dsc_9305/
https://www.facebook.com/ahmad.samantho/posts/10210847335609348?story=S:_I1530337896:10210847335609348
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 · Penggalan Cerita Ngaprak 

Foto arca atau patung ini, konon dibikin Fotonya tahun 1863 
oleh pihak Belanda 

Arca ini, ditemukan di ketinggian puncak Karst Ciampea Bogor 
sekitar 500 MDPL, masyarakat menyebutnya Gunung Lalana 
Bodas/Gunung Cibodas.yang sekarang lebih terkenal dengan 
Gunung Kapur Ciampea. 

Arca yang ditemukan di Puncak Gunug Kapur Ciampea 
Kab.Bogor ini, kini telah disimpan di Musieum Pasir Angin Bogor 
yang tidak jauh dengan lokasi kawasan Gn.Kapur.Ciampea. 

Bagi sebagian kalangan petualang alam terbuka atau Pecinta 
Alam dan para pemanjat tebing alam. Nama Karst sudah tak asing 
lagi.karena memang menjadi salah satu tempat tujuan berpetualang 
atau sarana olah raga outdoor panjat tebing. 

Selain menjadi tempat tujuan para pelancong dan para 
adventurers, sebagian masyarakat masih banyak yang melakukan 
jiarah ketempat ini. 
Masyarakat sekitar mempercai, Gunung Lalana tempat masa silam 
leluhur orang-orang Sunda. 

Kalau melihat dari tata letak geografis dan karakteristik, 
pendapat saya yang juga senang dengan NGAPRAK "tracking" 
masuk hutan. Lokasi tersebut, sangat logis kalau Gn.Lalana bagian 
dari rangkaian sejarah kerajaan di Jawa Barat, terlebih adanya fakta 
ditemukan arca dan sampai detik ini masyarakat sekitar secara turun 
temurun membenarkan adanya arca di lokasi tersebut bahkan 
beberapa puncakan itu, diberikan nama seperti Arca 
hiji.arca.dua.arca tilu. Arca lima.dan banyak nama lokasi lain yang 
berkaitan dengan nama-nama masa silam seperti puncak "Batara 
Karang"dll. Dengan merujuk dari fakta lapangan yang saya datangi 
dan wawancara ke pihak warga "cerita" tokoh masyarakat. Kawasan 
tersebut merupakan sisa peninggalan dari jaman Kerajaan 
Tarumanagara hingga berlanjut ke jaman Pajajaran.14 

Semoga ini, menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian 
cerita leluhur kita yang menjadi pencerahan buat kita semua. 

                                                           
14

 Catatan Ngaprak Ngapruk. Ngabulatuk. Ngacapruk. 
Salam Garda Bumi. Tim Badrika Riang Gembira 
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Kerajaan Salaka Nagara, Jayasingapura dan 
Ciaruteun (Holotan) di Bogor 

 

 Aki Tirem: Cikal Bakal Berdirinya Kerajaan 
Tertua di Pulau Jawa 

 Sejarah Kota dan Kabupaten Bogor mungkin masih bisa 
dilacak sampai sejauh yang tercatat dalam sejarah sejak awal abad 
Masehi sebagaimana yang dicatat oleh Plotelemeus, sejarawan dari 
Yunani pada abad 1 M, yang menulis tentang kerajan Argyre atau 
Chreso Nesos (yang artinya Pulau Perak) di Selat Sunda.  Sejarah ini 
juga bisa dilacak dari Naskah Pangeran Wangsakerta dari kerajaan 
Cirebon abad ke 16 M, yang bercerita tentang kerajaan pertama di 
Jawa barat yaitu Salaka Negara di Teluk Lada Banten di Pesisir Selat 
Sunda.  Atau ada kemungkinan bama Salakanagara juga terkait 
dengan nama Gunung Salak. 

Athala Regnum and Raden Wiraatmadja dalam laman 
Facebooknya menulis dan memulainya dengan mempertanyakan: 
―Siapakah sesungguhnya tokoh nenek moyang bernama Aki Tirem 
ini?‖ Pertanyaan ini menarik sekali diajukan karena memang masih 
terdapat kesimpangsiuran prihal eksistensi tokoh legendaris ini. 
Menurut cerita rakyat Pandeglang, namanya juga dikenal sebagai Aki 
Luhurmulya. Bahkan, dia disebut juga sebagai Angling Dharma 
menurut Hindu, dan Wali Jangkung menurut Islam. 15 

Namun demikian ada juga cerita di kalangan masyarakat yang 
menyebut nama Prabu Angling Dharma atau Wali Jangkung sebagai 
nama lain dari Dewawarman. Bahkan tokoh bernama Angling 
Dharma ini juga diakui berada di wilayah lain, bukan di 
Salakanagara. 

Di zamannya Aki Tirem hanya berpredikat setingkat penghulu, 
bukan berpangkat raja. Tatkala sakit, sebelum meninggal dia 
menyerahkan kekuasaannya kepada menantunya yang bernama 
Dewawarman, yang jauh hari sebelumnya telah menikah dengan Nyi 
Pahoci Larasti, putri Aki Tirem. 

                                                           
15 http://forum.vivanews.com/sejarah-dan-budaya/128616-aki-tirem-cikal-bakal-berdirinya-kerajaan-

tertua-di-jawa.html 

http://www.kalangsunda.net/apps/forums/topics/show/7551142-aki-tirem-cikal-bakal-berdirinya-

kerajaan-tertua-di-pulau-jawa?next= 

 

http://www.facebook.com/athala.regnum
http://www.facebook.com/BorizYeltsin
http://forum.vivanews.com/sejarah-dan-budaya/128616-aki-tirem-cikal-bakal-berdirinya-kerajaan-tertua-di-jawa.html
http://forum.vivanews.com/sejarah-dan-budaya/128616-aki-tirem-cikal-bakal-berdirinya-kerajaan-tertua-di-jawa.html
http://www.kalangsunda.net/apps/forums/topics/show/7551142-aki-tirem-cikal-bakal-berdirinya-kerajaan-tertua-di-pulau-jawa?next
http://www.kalangsunda.net/apps/forums/topics/show/7551142-aki-tirem-cikal-bakal-berdirinya-kerajaan-tertua-di-pulau-jawa?next
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Atas pengangkatan ini semua penduduk menerimanya dengan 
senang hati. Demikian pula dengan para pengikut Dewawarman 
karena mereka telah menjadi penduduk di situ, lagi pula banyak di 
antara mereka yang telah mempunyai anak. 

Lalu, siapakah Dewawarman ini? Konon, dia adalah seorang 
yang menjadi duta keliling negaranya yang terletak di India Selatan, 
untuk negara-negara lain yang bersahabat seperti: kerajaan-kerajaan 
di Ujung Mendini, Bumi Sopala, Yawana, Syangka, Cina dan Abasid 
(Mesopotamia), dengan tujuan mempererat persahabatan dan 
berniaga hasil bumi serta barang-barang lainnya. 

Dewawarman dan rombongan berlabuh di pantai desa Aki 
Tirem pada awalnya dengan niat untuk mengisi perbekalan, 
terutama air. Namun ketika itu desa tersebut tengah dilanda 
keresahan karena aksi para perompak laut. Karena itulah pada 
mulanya Aki Tirem dan pasukannya berniat akan memerangi 
Dewawarman. Namun karena niat baiknya, Aki Tirem pada akhirnya 
menerima kehadiran rombongan pengembara dari India Selatan ini, 
apalagi setelah Dewawarman membantu Aki Tirem memerangi para 
perompak atau ajak laut tersebut. Akhirnya penghulu desa di pantai 
Barat Banten tersebut menjodohkan puterinya dengan 
Dewawarman. 

Setelah tinggal menetap di desa Aki Tirem, Dewawarman 
beserta pengikutnya selalu berkeliling melindungi penduduk karena 
kampung-kampung di sepanjang pesisir itu memang sering 
didatangi bajak laut dan pcrompak. Sampai suatu ketika, perahu 
perompak datang di tempat itu dan berlabuh di tepi pantai. Para 
perompak itu sama sekali tidak melihat bahwa dirinya telah 
dikepung oleh pasukan Dewawarman yang bersembunyi dan 
berpencar dengan siaga penuh. Dewawarman beserta pasukannya 
dan pasukan Aki Tirem segera membuka serangan tanpa 
memberikan kesempatan kepada para perompak itu untuk 
mempersiapkan diri. Pcrtempuran pun terjadi. 

Diceritakan, gerombolan perompak itu dapat dikalahkan. 
Dewawarman dan pasukannya unggul dalam pertempuran. 
Perompak yang mati ada 37 orang dan sisanya yang tertawan ada 22 
orang. Anggota pasukan Dewawarman yang tewas ada dua orang, 
sedangkan anggota pasukan Aki Tirem tewas 5 orang. Semua 
perompak yang ditawan akhirnya mati digantung. Aki Tirem 
memperoleh perahu rampasan lengkap dengan barang-barang, 
senjata dan persediaan makanan para perompak. 
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Kisahkan pula, setelah Aki Tirem wafat, sang Dewawarman 
menggantikannya sebagai penguasa di situ dengan gelar Prabu 
Darmalokapala Dewawarman Haji Raksa Gapura Sagara. Sedang 
isterinya, Nyi Pohaci Larasati menjadi permaisuri dengan gelar Dewi 
Dwani Rahayu. Kerajaannya diberi nama Salakanagara. 

Menurut Naskah Wangsakerta, Aki Tirem adalah putera Ki 
Srengga, Ki Srengga putera Nyai Sariti Warawiri, Nyai Sariti 
Warawiri puteri Aki Bajulpakel, Aki Bajulpakel putera Aki Dungkul 
dari Swarnabhumi bagian selatan kemudian berdiam di Banten, Aki 
Dungkul putera Ki Pawang Sawer, Ki Pawang Sawer Putera Datuk 
Pawang Marga, Datuk Pawang Marga putera Ki Bagang yang 
berdiam di Swarnabhumi sebelah utara, Ki Bagang putera Datuk 
Waling yang berdiam di Pulau Hujung Mendini, Datuk Waling 
putera Datuk Banda ia berdiam di dukuh tepi sungai, Datuk Banda 
putera Nesan, yang berasal dari Langkasungka. Sedangkan Nenek 
moyangnya berasal dari negeri Yawana sebelah barat. 

Jika dipelajari lebih jauh lagi, naskah Wangsakerta yang ditulis 
pada tahun 1677 M menceritakan, bahwa pendatang dari Yawana 
dan Syangka yang termasuk ke dalam kelompok manusia purba 
tengahan (Janma Purwwamadhya) tiba kira-kira tahun 1.600 
sebelum Saka. Kaum pendatang yang tiba di Pulau Jawa kira-kira 
antara 300 sampai dengan 100 tahun sebelum Saka. Mereka telah 
memiliki ilmu yang tinggi (Widyanipuna) dan telah melakukan 
perdagangan serbaneka barang. Para pendatang ini menyebar ke 
pulau-pulau Nusantara. 

Wangaskerta menjelaskan pula: ―Oleh para mahakawi yang 
terlibat dalam penyusunan naskah Wangsakerta, disebut jaman besi 
(wesiyuga), karena mereka dianggap telah mampu membuat 
berbagai macam barang dan senjata dari besi, yang lebih penting, 
mereka telah mengenal penggunaan emas dan perak. 

Sebenarnya bukan hanya berdagang, tetapi merekapun merasuk 
ke desa-desa, seolah-olah semuanya milik mereka. Pribumi yang 
tidak mau menurut atau menghadangnya segera dikalahkan. 
Merekapun harus menjadi orang bawahan yang harus tunduk pada 
keinginan mereka. 

Antara tahun 100 sebelum Saka sampai awal tahun Saka masih 
banyak kaum pendatang yang tiba di Nusantara dari negeri-negeri 
sebelah timur dan selatan India, yang juga telah memiliki 
pengetahuan yang tinggi. 
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Dari kisah ini dapat diambil kesimpulan, bahwa pengambilan 
nama Salakanagara, atau Kotaperak, atau Argyre memang wajar dan 
sangat terkait dengan zaman tersebut, yang dikisahkan oleh para 
Mahakawi sebagai zaman besi (wesiyuga), zama besi, zaman 
manusia di Nusantara telah mengenal penggunaan besi, logam 
perunggu dan perak sebagai perkakas. 

Sedangkan kaum pendatang, seperti Dewawarman dari India 
datang ketempat tersebut dimungkinkan untuk berdagang dan 
mencari perak. Mungkin ini juga yang menjadi minat mereka 
singgah di perkampungan pesisir Aki Tirem. 

Ada juga yang mengisahkan bahwa Akti Tirem ketika digantikan 
Dewawarman belum wafat, namun dia sengaja mengundurkan diri 
dari keramaian dunia dan pergi bertapa. Dewawarman kemudian 
dinobatkan menjadi raja pertama Salakanagara. 

 

 Dewawarman, Raja Pertama Salakanagara 

Penyerahan kekuasaan tersebut terjadi pada tahun 122 M. Dan 
pada saat itu diberlakukan pula penanggalan Sunda yang dikenal 
dengan sebutan Saka Sunda. 

Klan Dewawarman kemudian menjadi raja-raja Salakanagara 
secara turun menurun. Dewawarman I berkuasa selama 38 tahun 
sejak dinobatkan pada tahun 52 Saka atau 130 M. Selama masa 
pemerintahan dia pun mengutus adiknya yang merangkap Senapati 
(panglima perang), bernama Bahadur Harigana Jayasakti untuk 
menjadi raja daerah Mandala, Ujung Kulon. Sedangkan adiknya 
yang lain, bernama Sweta Liman Sakti dijadikan raja daerah Tanjung 
Kidul dengan ibukotanya Agrabhintapura. Nama Agrabhinta 
dimungkinkan terkait dengan nama daerah berada di daerah Cianjur 
Selatan, sekarang menjadi daerah perkebunan Agrabhinta, hanya 
karena sulit diakses, daerah tersebut seperti menjadi daerah 
tertinggal. 

Dalam catatan sejarah, raja-raja Salakanagara yang 
menggunakan nawa Dewawarman sampai pada Dewawarman IX. 
Hanya saja setelah Dewawarman VIII, atau pada tahun 362 pusat 
pemerintahan dari Rajatapura dialihkan ke Tarumanagara. 
Sedangkan Salakanagara pada akhirnya menjadi kerajaan bawahan 
Tarumanagara. 

Selama kejayaan Salakanagara gangguan yang sangat serius 
datangnya dari para perompak. Hingga pernah kedatangan 
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perompak Cina. Namun berkat keuletan Dewawarman dengan 
membuka hubungan diplomatik dengan Cina dan India pada 
akhirnya Salakanagara dapat hidup damai dan sentausa. 

Selain adanya perkiraan jejak peninggalan Salakanagara, seperti 
batu menhir, dolmen dan batu magnet yang terletak di daerah 
Banten, berdasarkan penelitian juga ditemukan bahwa penanggalan 
Sunda atau Kala Sunda dinyatakan ada sejak zaman Aki Tirem. 
Penanggalan tersebut kemudian dinamakan Caka Sunda. 
Perhitungan Kala Saka mendasarkan pada Matahari 365 hari dan 
Bulan 354 hari. Masing-masing tahun mengenal tahun pendek dan 
panjang. 

Raja raja Salakanagara menggunakan nama Dewawarman 
sesuai nama raja pertamanya, yaitu Dewawarman I, menurut sejarah 
merupakan salah seorang Pangeran dari Palawi, India selatan, 
sebelum menjadi menantu Aki Tirem, ia adalah duta negaranya di 
Pulau Jawa.  

Pertemuan klan Aki Tirem dengan Dewawarman semula 
berazaskan pada kepentingan saling melindungi. Aki Tirem ketika 
itu sebagai penghulu diwilayah Salakanagara, sedangkan 
Dewawarman duta dari Palawa. Konon kabarnya menurut Naskah 
Wangsakerta, Dewawarman selalu melindungi penduduk 
Salakanagara dari rongrongan para perompak. 

Kerjasama yang paling mengesankan bagi kedua belah pihak 
ketika Pasukan Dewawarman dengan Aki Tirem menyergap 
rombongan perompak yang turun ke Salakanagara. Serta merta 
mereka dapat dilumpuhkan. Sejak saat itu pasukan Dewawarman 
sering turun ke Salakanagara, hingga suatu saat Dewawarman 
terpikat oleh putri Aki Tirem, kemudian mereka pun menikah. 
Demikian juga seluruh pasukan dan kerluarganya, mereka mengikuti 
jejak Dewawarman menikai putri-putri Salakanagara. 

Ketika Aki Tirem sakit ia sudah berpesan agar jika suatu saat 
meninggal maka Dewawarman yang diharapkan menggantikan 
kedudukannya. Hingga tibalah Aki Tirem Wafat. Ada juga yang 
mengisahkan Akti Tirem ketika digantikan Dewawarman belum 
wafat, namun ia sengaja mengundurkan diri dari keramaian dunia 
dan pergi bertapa. Dewawarman kemudian dinobatkan menjadi raja 
pertama Salakanagara, dengan gelar Prabhu Dharmalokapala 
Dewawarman Haji Raksa Gapura Sagara, Sedangkan Dewi Pohaci 
diberi gelar Dwi Dwani Rahayu.  
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 Wilayah Kekuasaan Salakanagara 

Wilayah kekuasaan Salakanagara meliputi Banten, Jawa Barat 
bagian barat dan pulau-pulau didalam Wilayahnya. Sepanjang 
pantai Salakanagara dijaga Pasukan Dewawarman, termasuk pesisir 
Jawa Barat, Nusa Mandala atau Pulau Sangiang, Nusa Api dan 
pesisir Sumatra Bagian selatan. Bertujuan untuk menjaga keamanan 
dari gangguan perampok. Sebagai imbalannya, para pelaut tersebut 
diwajibkan membayar upeti. 

Selama kejayaan Salakanagara memang gangguan yang sangat 
serius datangnya dari para perompak. Hingga pernah kedatangan 
perompak Cina. Namun berkat keuletan Dewawarman dengan 
membuka hubungan diplomatik dengan Cina dan India pada 
akhirnya Salakanagara dapat hidup damai dan sentausa. 

 

 Situs Cibedug,Peninggalan Salakanagara-kah ? 

Selain adanya perkiraan jejak peninggalan Salakanagara, 
seperti batu menhir,. Dolmen dan batu magnet yang terletak di 
daerah Banten, berdasarkan penelitian juga ditemukan bahwa 
penanggalan sunda atau Kala Sunda dinyatakan ada sejak jaman Aki 
Tirem. Penanggalan tersebut kemudian dinamakan Caka Sunda. 
Perhitungan Kala Saka mendasarkan pada Matahari 365 hari) dan 
Bulan (354 hari). Masing-masing tahun mengenal taun pendek dan 
panjang. 

Apakah Situs Punden Berundak (Piramida) Lebak 
Cibedug/Sibeduk di Pandeglang Banten juga merupakan Situs Ritual 
Sunda Wiwitan atau Sunda Buhun sejak zaman Salaka Nagara? Atau 
itu merupakanpeninggalan Zaman Megalitikum Tatar Sunda yang 
lebih tua lagi, sebagaimana Situs Punden Berundak Gunung Padang 
di Cianjur, dan banyak lagi Punden Berundak atau Piramida lainnya 
di wilayah Nusantara? Masih perlu diteliti lebih lanjut. Seorang 
teman dari Banten juga menyebutkan ada beberapa lagi artefak 
budaya peradaban kuno yang diketemukan di Banteng yang 
kemungkinan besar adalah peninggalan masa prasejarah itu. 

Di bawah ni informasi dari Blog IndocropsCircle.com tentang 
Situs Punden Berundak atau Stepping Pyramida Lebak Cibedug  
Banten. 16 
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 https://indocropcircles.wordpress.com/2012/05/31/wah-ada-lagi-situs-megalitikum-ketiga-di-cibedug-
banten/ 
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Situs di Cibedug, Lebak, Banten (courtesy: humaspdg.wordpress) 

Situs megalitikum seperti ini ternyata tidak hanya ada di 
Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Di provinsi tetangganya, 
Banten, situs sejenis juga ada. Namanya, situs megalitikum Cibedug 
yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. 

Lebak Sibedug adalah nama sebuah kampung yang masuk 
dalam wilayah Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Kabupaten 
Lebak, Provinsi Banten. 

Keterkenalan kampung ini tak dapat dipisahkan dari 
keberadaan sisa peninggalan zaman megalitik berupa menhir dan 
punden berundak yang berada dalam satu kompleks yang kini 
diisolasi dan dinamai Situs Lebak Cibedug. 

Secara kasat mata, situs megalitikum Gunung Padang berupa 
punden berundak dengan lima teras, sementara di Cibedug terdiri 
dari sembilan teras dengan susunan batu berbentuk lonjong seperti 
menhir. 

Penguasaan teknologi di situs Gunung Padang lebih maju 
ketimbang situs Cibedug. Di situs megalitikum Gunung Padang 
hampir semuanya terdiri dari bebatuan persegi panjang dan nyaris 
presisi, adapun di Cibedug bebatuannya berbentuk bulat panjang 
dan tidak beraturan. Kesannya, situs megalitikum Cibedug usianya 
lebih tua. 

―Aura situs Cibedug sangat baik untuk para pelaku spiritual, 
karena pada jaman dahulu memang dipakai sebagai tempat berdoa. 
Bila melihat tampilan secara batin, maka beberapa kerajaan pernah 
menggunakan tempat ini,‖ jelas pengamat spiritual Ki Bowo (Senin, 
28/5/12). 

https://indocropcircles.files.wordpress.com/2012/05/lebak-cibedug.jpg
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Sumber:  Gambar ini adalah foto 
Maket Punden berundak 
(Stepping Pyramid) Lebak 
Cibedug Banteng hasil Penelitian 
Balai Arkeologi Bandung dan 
Banten, kini tersimpan di 
Museun Sri Baduga Maharaja di 
Kota Bandung)17 

 

Berbeda dengan situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur, 
situs Cibedug sangat tidak terawat dan jarang dikunjungi wisatawan 
mengingat lokasinya yang tidak mudah dijangkau dengan kendaraan 
dan harus berjalan kaki naik turun bukit. 

Meskipun berada di wilayah Kecamatan Cibeber, namun rute 
menuju Cibedug ternyata lebih enak ditempuh melalui jalur 
Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – Citorek – Cibedug, 
dibanding menempuh jalur Pandeglang – Bayah – Cibeber – Citorek 
– Cibedug. 

Jika dibandingkan dalam hitungan jarak dari Pandeglang, maka 
rute pertama ini berjarak ± 80 Km sedangkan rute kedua berjarak 2 
kali lipatnya. Menghadapi pilihan ini tentu saja memilih rute 
pertama. Atau bisa juga situs megalitikum Cibedug ini ditempuh 
melalui Rangkasbitung menuju Citorek, Kecamatan Bayah, Lebak 
atau dari Bogor melalui Jasinga, dengan waktu tempuh yang 
lumayan panjang dan melelahkan dibandingkan menuju Gunung 
Padang Cianjur yang bisa ditempuh langsung sampai di kaki situs 
dengan kendaraan. 

Situs ini secara geografis terletak di lereng Pasir Manggu dengan 
luas areal sekitar 2 hektar. Secara garis besar situs memperlihatkan 
suatu kompleks bangunan yang terdiri atas 3 bagian halaman, 
dengan pembagian halaman yang semakin meninggi dari sisi sebelah 
timur ke barat. 

Halaman pertama merupakan bagian sebelah timur dan 
merupakan bagian ruang yang paling rendah dibandingkan dengan 
halaman kedua dan ketiga. Halaman kedua terletak di bagian 
                                                           
17

 https://ahmadsamantho.wordpress.com/2013/01/18/%E2%80%8Esitus-megalitikum-

punden-berundak-piramida-cibedug/ 
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tengah, dan halaman ketiga yang merupakan bagian inti terletak di 
bagian paling barat dan merupakan bagian halaman yang paling 
tinggi. 

Pintu masuk menuju kompleks bangunan ini terletak di sebelah 
barat, bersisian langsung dengan aliran Kali Cibedug. Jalan masuk 
ke situs Lebak Cibedug melalui tangga yang terbuat dari susunan 
batu andesit dan bongkahan batu lempung yang terdiri dari 33 anak 
tangga. 

Pada bagian tengah pintu masuk terdapat menhir dengan 
ukuran besar dalam posisi tegak. Menhir ini adalah satu-satunya 
menhir terbesar dibandingkan dengan beberapa temuan menhir 
lainnya yang terdapat di situs ini. Ukuran tinggi menhir adalah 236 
sentimeter dengan diameter 336 sentimeter. 

 
Batu Menhir di situs Lebak, Cibedug Banten yang berada di Taman 

Nasional Gunung Halimun. 

 

Dari pengamatan bentuk bangunan secara keseluruhan, tampak 
bahwa kompleks megalitik Lebak Cibeduk merupakan perpaduan 
bentuk bangun batur-batur punden yang kadangkala dilengkapi 
dengan menhir, batu datar, dan batu kursi dengan punden berundak 
sebagai bagian yang paling sakral. 

Berdasarkan informasi pustaka disebutkan bahwa tinggalan 
bangunan megalitik yang tersebar di kawasan Lebak Cibeduk secara 
lokasional semua tinggalan didirikan tidak jauh dari aliran sungai. 

Bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun bangunan 
megalitik baik berupa bangunan berundak atau batur punden yang 
disebut masyarakat lokal dengan isitilah batu tukuh yang hampir 

https://indocropcircles.files.wordpress.com/2012/05/situs-lebak-cibedug2.jpg
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semuanya menggunakan dua jenis batuan yaitu batu andesit dan 
tufa yang berbentuk bongkahan. 

Kedua jenis bahan batuan itu terdapat pada aliran sungai yang 
berada tidak jauh dari situs. Para peneliti menarik kesimpulan 
bahwa bahan untuk pendirian bangunan-bangunan megalitik yang 
banyak ditemukan di kawasan Lebak Cibeduk diperoleh dari 
bongkahan-bongkahan yang tersingkap di aliran-aliran sungai yang 
ada disekitar situs. 

Di daerah situs Cibedug ini sinyal ponsel tak terdeteksi. Juga 
jangan berharap dapat santai menonton acara di stasiun televisi 
karena meskipun terdapat aliran listrik yang dihasilkan dari 
pembangkit listrik tradisional, alirannya tak dapat memasok listrik 
yang dibutuhkan peralatan besar seperti televisi. 

 

Profil Situs Piramida/Punden Berundak Lebak Cibedug 

Secara geografis Desa Citorek Kecamatan Cibeber di sebelah 
Utara berbatasan dengan Kecamatan Muncang, sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kecamatan Bayah, sebelah Barat berbatasan 
dengan Kecamatan Panggarangan dan di sebelah Timur berbatasan 
dengan Kabupaten Sukabumi. 

Sedangkan, lokasi Situs Lebak Sibedug menempati areal seluas 
kurang lebih 2 Ha terletak di lereng Gunung Pasir Manggu dengan 
orientasi Situs Timur – Barat yang berbatasan di sebelah Utara 
dengan Kali Cibedug, di sebelah Timur dengan Gunung Pasir 
Manggu, di sebelah Selatan dengan Kali Cibedug dan di sebelah 
Barat dengan Kali Cibedug dan Dusun Cibedug 

Untuk mencapai lokasi tersebut dapat ditempuh melalui 2 jalur, 
yaitu : 

 Rangkasbitung – Citorek melalui Kec. Cipanas – Ciparasi Kec. 
Muncang kurang lebih 50 km dan berjalan kaki sekitar 12 km. 

 Rangkasbitung – Cikotok – Warungbanten – Citorek Kec. Cibeber 
melalui Malingping – Bayah sekitar 170 km dan berjalan kaki 
sekitar 12 km. 

 

Secara umum dilingkungan Situs tersebut beriklim tropis 
penghujan dengan curah hujan rata – rata 4.000 – 6.000 mm / 
tahun dengan suhu berkisar 18º Celcius. 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       72 
 

Masyarakat Dusun Sibedug Desa Citorek Kec. Cibeber mayoritas 
beragama Islam, namun adat istiadat yang berhubungan dengan 
religi dari zaman Pra-Islam masih nampak melalui pemujaan 
berkaitan dengan masalah bercocok tanam. 

Dalam kaitannya dengan kepercayaan atau mitos masyarakat 
sekarang, komplek bangunan di Situs Lebak Sibedug dianggap 
sebagai suatu bangunan kuno peninggalan nenek moyang yang 
sangat dikeramatkan, khususnya yang berkaitan dengan masalah 
kesuburan dalam bercocok tanam dan pelepasan nadar 
(permohonan sesuatu). 

 
Terlihat batu-batu menhir tertanam di sekitar Situs Lebak Cibedug 

Banten 

Masyarakat setempat masih memegang teguh memegang adat 
istiadat yang diwariskan leluhur mereka dan diyakini bahwa arwah 
leluhur sebagai penghunu alam gaib yang mengendalikan 
kehidupan. Hal ini terlihat dari tata cara mereka memohon restu 
kepada leluhur sebelum penanaman padi dilaksanakan agar 
diberikan hasil panen yang melimpah atau dijauhkan dari hama 
penyakit. 

Pelepasan nadar (Nadzar, Bhs Arab, permohonan sesuatu) 
yang berhubungan dengan nasib dan keberuntungan dilakukan oleh 
masyarakat melalui suatu upacara kecil (selamatan) yang 
dilaksanakan di dalam salah satu halaman komplek bangunan Situs 
pada bagian susunan kelompok menhir yang diberi pagar dan atap. 

Komplek bangunan Situs merupakan salah satu Monumen 
Tradisi Megalitik (Mega = besar, lithos = batu) dari masa Pra Hindu. 

https://indocropcircles.files.wordpress.com/2012/05/situs-lebak-cibedug3.jpg
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Kompek bangunan pemujaan (keagamaan) ini dilihat secara umum 
berbentuk Punden Berundak (bangunan utama) dengan disertai 
beberapa menhir dan dolmen dalam pola mengelompok maupun 
tunggal. 

Jenis bahan dasar Situs Lebak Sibedug menggunakan batuan 
Andesit yang cukup banyak dijumpai di sekitar Situs yang terjadi 
sebagai akibat dari magma yang keluar dari perut bumi ketika 
terjadinya letusan gunung api yang menghasilkan 3 jenis batuan, 
yakni : 

 Krekel Silika (Bom) terdiri dari Obsidian, Opal dan Panitik 

 Tufa Andesit (debu gunung) 

 Flow Andesit / Andesit leleh (lahar) yang kemudian menjadi 
batuan Andesit setelah membeku (batuan beku). 

 

Jalan masuk menuju Situs dari arah Barat melewati Trap 
(tangga masuk) sebanyak 33 tingkatan, pada bagian pintu masuk 
terdapat sebuah menhir berukuran besar dalam posisi tegak berdiri 
dan merupakan menhir yang terbesar dengan ukuran tinggi 235 cm 
dan berdiameter 336 cm. 

Dilihat dari fungsi letak menhir ini, kemungkinan dimaksudkan 
sebagai penjaga / pelindung dimana bagian dalam Situs dibagi atas 3 
bagian, yaitu : 

Bagian Depan 

 Bagian depan bebentuk persegi panjang dengan menggunakan 
batuan Andesit sebagai bahan utamanya. Penataannya hanya 
menggunakan 2 lapis susunan batu dengan ukuran panjang 582 
cm dengan lebar 395 cm. 

 Bagian depan ini, terdapat semacam teras yang menyatu dengan 
ruang utama bagian depan berukuran panjang 105 cm, lebar 104 
cm terletak ke Utara sebelah kiri tangga masuk dan dibagian ini 
pula terdapat menhir roboh. 

Bagian Tengah 

 Antara bagian depan dan bagian tengah dibatasi oleh gundukan 
tanah memanjang dari Utara ke Selatan dengan ukuran panjang 
19,5 m dan tinggi gundukan tanah 1,30 m. 
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 Untuk masuk kebagian ini melewati trap bersusun 3 dengan lebar 
140 cm memotong gundukan tanah, sebelah kiri dan kanan 
bagian atas trap terdapat 2 menhir dalam posisi roboh. 

 Menhir sebelah kanan trap (tangga) panjangnya 118 cm 
berdiameter 117 cm dan menhir sebelah kiri trap (tangga) 
panjangnya 135 cm dan berdiameter 112 cm. 

Dalam bagian tengah ini terdapat susunan batuan Andesit 
berbentuk segi empat dapat dibagi dalam 2 bagian : 

 Merupakan susunan batuan Andesit yang belum dipahat 
membentuk persegi empat, tersusun satu tingkat dengan ukuran 
panjang 382 cm dan lebar 380 cm. 

 Merupakan susunan batuan Andesit yang belum dibentuk oleh 
tangan manusia berbentuk persegi empat panjang, terdiri dari 3 
tingkatan dengan ukuran : 

 Undakan I : Panjang = 1.445 cm ; Lebar = 864 cm 

 Undakan II : Panjang = 1.157 cm ; Lebar = 597 cm 

 Undakan III : Panjang = 171 cm ; Lebar = 161 cm 

 

Bagian sisi kiri arah Selatan, terdapat susunan batu berbentu 
segi empat dimana setiap sisinya terdapat 4 buah menhir. Oleh 
masyarakat setempat dianggap keramat sehingga atas inisiatif 
mereka dibuatkan cungkup dan pagar pengaman terutam menhir 
yang terletak dibagian depan sisi kiri. 

Keempat menhir tersebut, 3 diantaranya berbentuk bulat 
dalam posisi berdiri tegak sedangkan lainnya berbentuk persegi 
empat dalam posisi miring kearah barat. 
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Batu-batu menhir di Situs Lebak Cibedug Banten 

 

Bagian Inti 

Terletak dibagian belakang kearah Tenggara berbatasan 
dengan Kali Sibedug tersiri atas 3 bagian, yaitu : 

Bagian depan (pelataran) merupakan susunan batu Andesit 
berbentuk persegi panjang dan memiliki 5 undakan. Di bagian kiri 
terdapat 5 buah menhir, 4 buah dalam posisi berdiri dan satu 
lainnya dalam posisi roboh. 

Di bagian tengah sebelah Barat terdapat trap jalan menuju 
kepuncak berukuran 180 cm. Undakan berbentuk persegi empat 
berukuran panjang 11 m dan lebar 33,1 m. 

Bagian tengah punden, terdiri dari 5 tingkatan (undak). Jalan 
menuju kebagian atas bangunan undakan tengah dapat dilalui dari 2 
arah yaitu arah Barat dan arah Utara. 

Di puncak bangunan bagian tengah terdapat 3 buah menhir, 2 
diantaranya roboh dan 1 berdiri dalam posisi agak miring ke Utara 
dan dolmen berjumlah 2 buah. 1 buah dolmen terletak ditengah 
dalam susunan batu yang berbentuk persegi empat panjang dan 1 
buah dolmen terletak didepan menhir. 

Tiap undakan memiliki : 

 Undakan I : Panjang = 43,6 m ; Lebar = 33,1 m 

 Undakan II : Panjang = 41,3 m ; Lebar = 30,8 m 

 Undakan III : Panjang = 34 m ; Lebar = 28,5 m 

https://indocropcircles.files.wordpress.com/2012/05/situs-lebak-cibedug4.jpg
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 Undakan IV : Panjang = 34 m ; Lebar = 23,5 m 

 Undakan V : Panjang = 10 m ; Lebar = 23,5 m 

Bagian atas (inti) merupakan susunan batu Andesit berbentuk 
persegi panjang memiliki 7 undakan, tiap undakan memiliki ukuran : 

 Undakan I : Panjang = 18 m ; Lebar = 18,3 m 

 Undakan II : Panjang = 16,3 m ; Lebar = 15,3 m 

 Undakan III : Panjang = 14 m ; Lebar = 13 m 

 Undakan IV : Panjang = 12 m ; Lebar = 11 m 

 Undakan V : Panjang = 9,5 m ; Lebar = 9 m 

 Undakan VI : Panjang = 7,4 m ; Lebar = 6,5 m 

 Undakan VII : Panjang = 5,3 m; Lebar = 4,4 m 

Hingga kini belum ada penelitian mendalam atau catatan 
khusus tentang usia situs Cibedug. Kepercayaan masyarakat sekitar 
hanya menukilkan jika bebatuan yang banyak berserakan tersebut 
sebagai peninggalan leluhur sehingga wajib dijaga dan dipelihara. 

Apakah pembangunan situs megalitikum Cibedug yang berada 
di ketinggian 1.050 mdpl mengacu pada situs megalitukum Gunung 
Padang? Ataukah justru sebaliknya? Yang jelas, ada banyak misteri 
tentang peradaban masa lalu tanah air yang belum terungkap.18 

 

Punden Berundak Bukit Badigul Rancamaya Bogor 

 

 
Punden Berundak/Piramida Bukit Badigul, foto tahun 1973 

                                                           
18

dem/rmol.co/humaspdg.wordpress/wisatalebak.awardspace/bantenculturetourism.com/icc

.wp.com) 
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Dari situs Mediametafisika.com - Badigul, Bukit Keramat 
yang memakan korban 114 Orang - Badigul, begitu orang 
menyebut bukit kecil di kota Bogor bagian Selatan ini. Selintas tak 
ada yang nampak istimewa pada segundukan tanah di atas lahan 
seluas 5000 meter persegi itu. Hanya rumput halus lapangan golf 
yang mengelilinginya. Di sisi barat berdiri sebuah bangunan sport 
center milik perumahan elite Rancamaya. Di sisi lain nampak sebuah 
gedung megah pusat penelitian dan pengembangan agama Budha.  

Bukit itu sendiri kini telah menjadi miliki perumahan 
Rancamaya. Namun 20 tahun lalu, sebelum Badigul digusur 
pengembang Rancamaya, bukit ini adalah sebuah tempat yang amat 
dikeramatkan masyarakat Sunda. Betapa tidak, Badigul diyakini 
sebagai tempat mandapa Prabu Siliwangi. Di bukit ini Sang Prabu 
sering bersemedi hingga kemudian ngahiyang menghadap Sang 
Pencipta. Dulu orang berbondong-bondong berziarah pada leluhur 
mereka di bukit Badigul yang luasnya masih 5 hektar. Saat itu masih 
terdapat beberapa alat gamelan sunda yang memiliki kekuatan 
magis, namun kini menghilang entah ke mana. Buldoser dan 2 becko 
tak sanggup menggeser batu menhir di bukit Badigul. Malah tiga 
sopir alat-alat berat itu sekarat tanpa sebab.  

Korban-korban lain pun 
berjatuhan.... "Dulu bukit itu 
masih tinggi. Badigul 
dikelilingi sebuah telaga 
yang bernama Renawijaya. 
Jika orang ingin ke puncak 
bukit, mereka harus 
menyeberangi telaga dan 
mengambil air wudlu di 
sana," tutur Ki Cheppy 
Rancamaya, 53 tahun, saat 

Kami ditemui di rumahnya.  

Berkisah tentang Badigul, Ki Cheppy, spiritualis dan 
budayawan ini, merasa miris mengingat masa lalunya. Ia adalah 
orang yang mati-matian mempertahankan tempat keramat itu. 
Namun kekuatan rezim Orde Baru dan pengaruh uang dari 
pengusaha membuatnya harus mengakui kekalahan. Badigul 
digusur, ia diculik Kopassus dan dipenjarakan tanpa pengadilan. 
Setahun lebih Ki Cheppy harus meringkuk di penjara Paledang, 
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Januari 1992-1993. Tak cukup sampai di situ, setelah keluar Ki 
Cheppy kembali melakukan perlawanan terhadap penguasa. Tapi 
akhirnya ia pun harus kembali meringkuk di tahanan untuk ke dua 
kalinya.  

Sebuah pengalaman mistik pun dialami Cheppy saat ia 
menghuni Blok B 8 Rutan Paledang, Bogor. Saat itu ia dipanggil 
sipir, katanya ada keluarganya yang hendak menjenguknya. Cheppy 
pun keluar dari ruang tahannya. Namun belum genap 10 langkah ia 
meninggalkan ruang tahanan itu, tiba-tiba terdengar bunyi 
menggelegar dari ruang tahannya. Sebuah petir yang menghebohkan 
seisi napi Paledang menjebolkan tembok kamar tahanan Cheppy 
yang tebalnya 75 cm. "Saat itu memang hujan rintik-rintik. Petir itu 
membuat lubang berdiameter 50 cm pada dinding penjara. Jika saya 
ada di dalam tentu saya sudah mati. Belakangan saya baru tahu 
kalau petir itu adalah santet kiriman anak buah Cecep Adireja," tutur 
Cheppy.  

Keberanian Cheppy untuk mempertahankan Badigul memang 
bukan tanpa alasan. Ia yakin seyakin-yakinnya, Badigul adalah 
tempat keramat peninggalan leluhur Pakuan Pajajaran. Keyakinan 
Cheppy itu juga diperkuat oleh keyakinan banyak masyarakat di 
sana. Budayawan-budayawan Sunda pun telah menetapkan situs 
Badigul sebagai Cagar Budaya yang patut dilestarikan. Bahkan 
Solihin GP, tokoh masyarakat Sunda yang kala itu menjabat 
Sesdalopbang pun melarang penggusuran keramat Badigul dengan 
mengeluarkan nota pribadinya kepada Walikota Bogor. "Siapapun 
yang merusak tempat keramat akan kena supata (karma-Red.)," 
tutur Cheppy.  

Cerita-cerita mistik dan supata yang dilontarkan Cheppy 
memang terbukti. Seratus orang buruh bangunan telah mati menjadi 
tumbal saat bukit Badigul dibuldoser. Namun ambisi pengusaha real 
estate untuk meratakan bukit Badigul tidak pernah luntur. Bukit itu 
tetap diratakan untuk perumahan dan lapangan golf hingga 
ketinggiannya berkurang 6 meteran.  

Saat puncak badigul telah tercukur 6 meter itu muncul sebuah 
batu menhir sebesar mobil sedan. Anehnya batu sebesar itu sama 
sekali tak goyang saat dibuldoser. Penasaran dengan itu, pihak 
perumahan mendatangkan dua becko untuk menarik batu keramat 
itu. Tapi dua becko itu pun tak sanggup menggoyangkan batu itu. 
Bahkan satu becko malah patah saat menariknya.  
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Secara logika batu itu seharusnya dapat digusur oleh buldoser. 
Saat itulah kesadaran para buruh tentang kekuatan mistik bukit 
Badigul mulai terbuka. "Tapi mereka terlambat, 3 orang supir alat 
berat itu pun mati," tutur Cheppy. Mengingat keanehan-keanehan 
yang terjadi, akhirnya pihak perumahan sepakat untuk tidak 
memindahkan batu itu. Batu itu tetap di tempatnya kemudian 
dibenamkan dan kembali timbun dengan tanah. Jadilah bukit 
Badigul kini sebagai lapangan golf dengan sport center dan pusat 
penelitian agama Budha di sebelahnya.  

Memang ironis, hanya untuk membuat sebuah lapangan golf 
dan pusat kebugaran, pihak pengembang harus menghancurkan 
cagar budaya. Mereka juga harus bertentangan dengan kepercayaan 
masyarakat sekitar yang meyakini kekeramatkan Badigul. Alhasil 
mereka harus menumbalkan 114 orang buruh untuk mencukur 6 
meter bukit Badigul. "Kita berurusan dengan makhluk di dunia lain. 
Tapi mereka juga punya tempat dan habitat di bumi ini. Jika mereka 
diganggu, mereka pun bisa mengganggu kita," jelas Cheppy.  

Tentang kekeramatan bukit Badigul, mungkin hanya Cheppy 
yang pernah menyibak tabir mistiknya. Ia adalah penduduk asli 
Rancamaya, Bogor Selatan. Ia adalah orang yang paling rajin 
bermunajat di sana. Ia sering melakukan kontak batin dengan 
penguasa gaib bukit Badigul.  

Bahkan ia juga pernah melakukan meditasi dan puasa selama 
100 hari di bukit itu. Dikisahkan Cheppy, suatu malam ia tengah 
melakukan meditasi di puncak Badigul. Menjelang tengah malam, ia 
melihat seekor anjing hitam yang diapit dua ekor anjing kecil 
berbulu putih di kiri kanannya. Dalam hati, Cheppy yakin itu bukan 
binatang sungguhan. Sebab tak mungkin binatang-binatang itu tiba-
tiba muncul di hadapannya tanpa diketahui dari mana datangnya. 
Tidak mungkin pula anjing itu bisa ke puncak Badigul, sebab harus 
menyeberangi telaga Renawijaya. Binatang-binatang yang tampak 
gagah itu memandang heran ke arah Cheppy. Tapi sedikit pun 
Cheppy tak bergeming dari tempatnya duduk. Cheppy tetap 
konsentrasi dengan meditasinya. Sesaat ia melihat ajing berbulu 
hitam itu menengadahkan kepalanya pada Cheppy. Tapi ia tak 
mengerti apa maksudnya.  

Dan dalam ketidak mengertian itu, sekedipan mata saja anjing-
anjing aneh itu hilang dari pandangan Cheppy. Malam yang lainnya, 
Cheppy juga pernah menemukan fenomena mistik yang sulit 
diterima akal sehatnya. Malam itu, Cheppy sengaja datang ke 
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Badigul untuk melanjutkan meditasinya. Dari rumah, ia membawa 
segala perlengkapan sesajen yang diperlukan di keramat Badigul. 
Cheppy berharap malam itu ia akan mendapatkan sesuatu yang 
selama ini ia cita-citakan. Lepas Maghrib Cheppy duduk tepekur 
(tafakur/merenungh) menghadap Kiblat. Tepat tengah malam, 
ketika Cheppy tengah khusyuk meditasi sambil memejamkan 
matanya. Tiba-tiba ia melihat sepertinya matahari terbit dari balik 
Gunung Salak. Sinarnya terlihat benderang menerangi seantero 
alam. Gunung Salak terlihat jelas, pohon besar hingga rumput kecil 
dan perumahan penduduk di kaki gunung itu terlihat jelas. Sesaat 
Cheppy tak yakin, ia sadar bahwa Gunung Salak itu berada di 
sebelah barat. Mana mungkin matahari terbit dari arah Barat. Ia lalu 
mengusap-usap matanya. Dan seketika itu pula bumi kembali gelap 
gulita. Tak nampak lagi matahari yang benderang di balik Gunung 
Salak itu. Yang tertinggal hanya kedipan-kedipan kecil dari lampu 
yang terpasang di rumah-rumah penduduk.  

"Itu benar-benar aneh dan saya mengalaminya sendiri. 
Kekuatan mistik Badigul memang nyata," jelas Cheppy. Kisah lain 
yang lebih unik juga diceritakan Cheppy. Malam itu ia tengah wirid 
di Badigul. Karena penat, ia celentang merebahkan dirinya di tengah 
padang rumput puncak Badigul. Tapi sesaat kemudian ia tersentak 
kaget. Dari atas langit ia melihat seperti seberkas sinar keperakan 
jatuh menimpa dadanya. Seketika ia memegangi dadanya yang 
terasa sesak. Dan mendadak, tangannya menyentuh benda pipih 
yang dingin. Ia pun langsung menggenggamnya. Kini di tangannya 
tergenggam sebilah kujang --- sebuah pusaka Pajajaran yang 
keampuhannya tak perlu diragukan lagi. Dan tatkala Kami mencoba, 
ternyata, kujang itu memiliki daya kekebalan bagi siapa pun yang 
memegangnya.  

Masih seputar fenomena mistik Badigul, Cheppy menceritakan 
suatu hari di tahun 1994 warga Bogor dihebohkan oleh penemuan 
telapak kaki raksasa di Batutulis dan Rancamaya. Berita yang 
menghebohkan itu pun diliput oleh media-media cetak dan 
elektronik di Jabotabek. Di Jalan Batutulis terdapat sebuah telapak 
kaki kiri sepanjang 1 meter. Jelas sekali telapak kaki itu bukan 
rekayasa manusia.  

Sementara di Rancamaya juga terdapat sebuah telapak kaki 
kanan yang panjangnya sama dengan yang ditemukan di Batutulis. 
Lalu orang berimajinasi, kalau kaki itu adalah milik gaib Prabu 
Siliwangi. Sang Prabu sengaja mendatangi Batutulis kemudian 
loncat ke Rancamaya hanya dengan sekali langkah saja. Tak cuma 
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itu, ternyata di sekitar puncak Badigul terdapat empat telapak kaki 
yang panjang dan besarnya sama. "Sang Prabu ke Batutulis lalu ke 
Rancamaya dan mengelilingi puncak Badigul," begitu jelas Ki 
Cheppy ketika ditanyai wartawan saat itu.  

Kekeramatan bukit Badigul memang meyakinkan. Tak seorang 
warga Rancamaya pun yang dihubungi kami meragukan 
keangkerannya.  Sejak batu keramat itu tak sanggup dibuldoser, tak 
seorang buruh pun yang mau melanjutkan pekerjaan di sana. 
Mereka takut terkena kutuk atau supata Eyang Prabu Siliwangi. 
"Kami tidak mau mati jadi tumbal," tutur Ujang warga Rancamaya 
yang waktu itu ikut melakukan pembabatan lahan di Badigul. 
Ketakutan Ujang memang beralasan. Ia menceritakan beberapa 
orang rekannya yang mati akibat ikut meratakan tanah di bukit 
Badigul. Waktu itu, Herman dan beberapa teman Ujang 
diperintahkan untuk mengeruk tanah di puncak Badigul. Lewat 
tengah hari setelah mereka istirahat pekerjaan itu dilanjutkan. 
Namun alangkah terkejutnya Herman dan kawan-kawannya. Mereka 
melihat seekor ular hitam di atas tanah merah bukit Badigul. Tanpa 
pikir panjang ular itu mereka pukul ramai-ramai dengan batang 
kayu dan batu. "Esok harinya, Herman dan dua orang temannya itu 
dikabarkan sakit meriang lalu sore harinya mati semua," kisah Ujang 
pada Misteri. Tentang Supata yang didawuhkan Prabu Siliwangi itu 
ternyata tidak hanya menimpa kuli bangunan atau buruh pekerja 
perumahan Rancamaya. Tapi juga menimpa seluruh penggede-
penggede Perumahan elit itu. Cecep Adireja misalnya, tuan tanah 
yang menguasai pembebasan lahan untuk perumahan itu akhirnya 
mati mengenaskan. Tuan tanah yang disebut-sebut pemilik Hotel 
Salak, Bogor, ini meninggal setelah mengalami sakit berkepanjangan 
yang tak jelas sebab musababnya. Begitu pun dengan kakak dan adik 
Cecep, mereka mati setelah mengalami sakit yang tak sanggup 
diobati dokter. "Tidak hanya keluarga Cecep, supata itu juga 
diterima Kapolsek Ciawi dan lurah Rancamaya waktu itu. Mereka 
juga  

Tentang Supata yang didawuhkan Prabu Siliwangi itu ternyata 
tidak hanya menimpa kuli bangunan atau buruh pekerja perumahan 
Rancamaya. Tapi juga menimpa seluruh penggede-penggede 
Perumahan elit itu. Cecep Adireja misalnya, tuan tanah yang 
menguasai pembebasan lahan untuk perumahan itu akhirnya mati 
mengenaskan. Tuan tanah yang disebut-sebut pemilik Hotel Salak, 
Bogor, ini meninggal setelah mengalami sakit berkepanjangan yang 
tak jelas sebab musababnya. Begitu pun dengan kakak dan adik 
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Cecep, mereka mati setelah mengalami sakit yang tak sanggup 
diobati dokter. "Tidak hanya keluarga Cecep, supata itu juga 
diterima Kapolsek Ciawi dan lurah Rancamaya waktu itu. Mereka 
juga mati setelah mengalami sakit parah yang tak jelas penyakitnya," 
jelas Cheppy.19 

 
 

Benda Peninggalan Sejarah di Bogor Rawan Hilang 

Koran Pikiran Rakyat edisi hari Minggu pada 4 Juni, 2012 
melaporkan fakta bahwa benda-benda peninggalan sejarah yang ada 
di wilayah Bogor rawan hilang dan tidak terungkap. Beberapa 
penyebabnya selain karena diperjualbelikan ke luar negeri dan 
dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab, ketidaktahuan 
masyarakat juga menyebabkan benda hasil sejarah/prasejarah itu 
rusak. Akibatnya, banyak sejarah Sunda yang belum bisa terungkap 
karena bukti sejarahnya menghilang. 

Isu ini mencuat di sela-sela peresmian Bale Pakuan yang 
digagas Yayasan Gentra Pajajaran di kediaman Wakil Bupati Bogor 
sekaligus pemerhati budaya, Karyawan Fathurahman (Karfat) di 
Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (2/6/12) sore. 
Karyawan Fathurahman yang biasa disapa ―Karfat‖ mencontohkan 
kasus jual beli batu kuya yang ditemukan di wilayah Desa Cileuksa, 
Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor tahun 2008 membuktikan 
betapa mudahnya benda cagar budaya diperjualbelikan. 

   

Saat itu, sejumlah budayawan dana sejarawan menduga, batu 
kuya itu merupakan batu bukti sejarah Sunda. Namun, oleh oknum 
tertentu dijual ke Korea Selatan dengan nilai miliaran rupiah. 
Pemerintah, lanjut Wakil Bupati Bogor Karfat (Karyawan 

                                                           
19 Sumber: http://www.mediametafisika.com/2013/11/badigul-bukit-keramat-
yang-memakan.html 

http://www.mediametafisika.com/2013/11/badigul-bukit-keramat-yang-memakan.html
http://www.mediametafisika.com/2013/11/badigul-bukit-keramat-yang-memakan.html
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Faturahman), sulit mendapatkan kembali batu itu karena harus 
menebus dengan harga yang berlipat-lipat. "Jika bukan sesuatu yang 
berharga dinilai dari segi sejarah, buat apa orang asing mau beli batu 
seharga miliaran rupiah?" tuturnya. 

Menurut Karfat, batu atau benda apapun itu yang merupakan 
temuan sejarah/budaya seharusnya diteliti oleh kita karena itu bukti 
sejarah kita. "Hanya karena ketidaktahuan atau malah karena faktor 
ekonomi jangan sampai benda-benda cagar budaya kita menghilang 
satu-persatu," ungkap Karfat. 

Wilayah Bogor, lanjut Karfat, dipercaya sebagai cikal bakal 
kerajaan Sunda yang sarat dengan muatan luhur serta peninggalan 
sejarah/prasejarah yang bernilai tinggi. Hanya saja, sebagian besar 
peninggalan sejarah/prasejarah tidak berbekas karena dirusak oleh 
generasi penerusnya. Diyakini Karfat, masih banyak peninggalan 
sejarah yang belum tergali dan masih terpendam di seluruh wilayah 
Bogor. 

"Saya melihat sendiri, batu-batu bukti sejarah di beberapa 
wilayah di Kabupaten Bogor malah dipecah buat bahan bangunan, 
buat ini dan itu. Tidak ada yang menghargainya sebagai benda bukti 
sejarah kita," lanjut Karfat. 

Jika bukti sejarah itu hilang, Karfat khawatir generasi penerus 
tidak tahu sejarah bangsanya sendiri. Menghargai peninggalan 
sejarah, kata Karfat bukan berarti mengagungkan sisi mistisnya. 
"Kita harus ingat, dari mana kita berasal. Tanpa sejarah, kita tidak 
akan ada," lanjutnya. Selain itu, ajaran Ki Sunda juga bernilai tinggi 
dan diyakini Karfat mampu mesejahterakan rakyat. Semakin jauh 
dari ajaran Ki Sunda, semakin jauh pula kesejahteraan rakyat yang 
didambakan. (A-155/A-108)***20 

 

Pemindahan Batu Kuya Timbulkan Pertanyaan21 

Melihat batu kuya yang memiliki panjang sekitar 670 cm, lebar 
terluar 350 cm, tinggi 290 cm dan panjang leher 240 cm dengan 
berat diperkirakan 50 ton, muncul pertanyaan bagaimana proses 
pemindahan batu tersebut yang semula berada di tengah sungai 

                                                           
20

 http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2012/06/04/191078/benda-peninggalan-sejarah-di-bogor-
rawan-hilang 
21 Cibinong, (Prlm).- 15 Oktober, 2008 - 18:25 
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Cimangenteung, Kampung Cisusuh, Desa Cileuksa, Kec. Sukajaya, 
Kab. Bogor, dibawa ke sebuah gudang di Jalan Raya Cilincing, 
Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya diperkirakan 120 
kilometer.  

Kemudian, bagaimana pula dengan proses izin, mengingat 
sebelum masuk ke sungai, harus melintasi kawasan hutan lindung 
Haurbentes yang berada di lingkungan Taman Nasional Gunung 
Halimun-Salak? 

Dari berbagai informasi yang dihimpun, sebelum pengangkatan 
batu kuya dari dalam sungai, telah dilakukan  pelebaran jalan, 
mengingat jalan dari jalan raya Jugala Jaya ke sungai 
Cimangenteung sebelumnya hanya bisa dilewati satu mobil ukuran 
biasa dengan kondisi jalan tanah. Sementara, untuk membawa batu 
tersebut menggunakan sebuah truk kontainer.  

―Sebelum Bulan Puasa, sudah dilakukan pelebaran jalan menuju 
Sungai Cimangenteung,‖ kata Camat Sukajaya, Iwan Erawan. 

Setelah jalan masuk dilebarkan, melihat besarnya batu kuya dan 
berada di dalam sungai, memerlukan alat berat dan proses cukup 
lama untuk mengangkatnya dan memindahkan ke atas truk 
kontainer. 

Setelah di atas truk kontainer, dengan menggunakan 
pengawalan dari aparat 
kepolisian, truk tersebut 
dikawal menuju jalan raya 
Jasinga. Rute yang dilalui 
untuk sampai ke Cilincing, 
Jakarta Utara yakni jalan 
raya Jasinga-Leuwiliang, 
Dramaga masuk ke kota 
Bogor melewati jalan baru. 
Setelah itu menuju Tol 

Jagorawi sampai ke Tol Tanjungpriok, Jakarta. 

Dari proses perjalanan dengan ukuran truk kontainer serta rute 
jalan yang dilalui, jelas bukan perkara mudah. Karena jalan raya kota 
Bogor-Jasinga jarang dilalui truk kontainer. Sehingga dengan 
pengawalan dari patwal, memudahkan proses perjalanan. ―Soal 
keterlibatan anggota polisi yang ikut mengawal, sedang didalami 
Propam,‖ kata Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Muhammad 
Santoso. 
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Yang masih belum terungkap mengenai pelebaran jalan di 
kawasan hutan lindung Haurbentes sampai ke sungai. Sebab, 
menurut UU 41 tahun 1999 mengenai kawasan hutan lindung, 
berbagai tindakan atau perbuatan di kawasan hutan lindung diatur. 
―Menebang pohon saja di hutan lindung harus seizin Menteri 
Kehutanan,‖ kata anggota DPRD Kab. Bogor, Darwin Saragih. 

Muncul pertanyaan, dengan melebarkan jalan di kawasan hutan 
Taman Nasional Halimun-Salak, apakah sudah mengantongi izin? 
Menurut Muhammad Santoso, dari hasil pemeriksaan yang sedang 
dilakukan, pihak pengusaha yang mengambil batu tersebut 
mengantongi izin penebangan pohon. 

Sedangkan untuk kegiatan pelebaran jalan di dalam kawasan 
hutan lindung, belum 
diketahui apakah sudah ada 
izin dari Taman Nasional 
Gunung Halimun-Salak. 

Bagaimana dengan 
pengambilan batu di dalam 
sungai? Dari penjelasan 
Kepala Dinas Pertambangan 
Kab. Bogor Asep Zainal, 
karena batu berada di 
sungai, kewengan sungai 
ada di Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air (PSDA) 
Jawa Barat. Lazimnya, 
proses penambangan harus 
mendapat izin dari dinas 
pertambangan setelah 
diajukan oleh pengelola 
atau yang punya 
kewenangan. ―Sampai saat 
ini, tidak ada pihak yang 
mengajukan izin ke dinas, 
termasuk dari dinas yang 
memiliki kewenangan 
terhadap sungai,‖ ujarnya. 

Yang jelas, batu kuya 
diambil oleh seorang 

pengusaha/kolektor bernama Fuad. Kemudian, batu tersebut dibawa 
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ke Tanjungpriok yang diperkirakan akan dikirim ke luar Indonesia. 
Sebab, batu kuya saat ini berada di gudang CV Karya Budi Mulya, 
perusahaan ekspedisi. 

Kasat Reskrim Santoso mengatakan, pihaknya belum 
mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk proses 
pemindahan batu tersebut. ―Kalau kita lokasi dan proses 
pemindahannya, jelas mengeluarkan biaya yang cukup besar,‖ 
ujarnya. 

Begitu banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa pengusaha mau 
mengambil batu kuya kalau bukan bernilai dan berharga? Kenapa 
pengusaha mau mengeluarkan biaya besar, jika batu itu tidak 
bernilai mahal? Dan kenapa proses pemindahannya bisa terjadi, 
padahal ada proses izin, dan sebagainya yang harus ditempuh? 

Sayang, dalam rapat DPRD Kab. Bogor Rabu (15/10) yang 
membahas kasus tersebut tidak terungkap. Bahkan, tidak terlihat 
keinginan anggota dewan mencari tahu secara detil. 

Untuk itu, tugas pihak berwenang untuk mengungkapkan hal 
itu, sehingga misteri pemindahan batu kuya tidak menimbulkan 
pertanyaan dan syak wasangka! (A-134/A-147)**** 

Kini Batu Kuya tersebut ada di taman di Korea Selatan. 
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BAB 2 

 

MEMASUKI   MASA SEJARAH  

BOGOR  
 

 

Berawal dari Cikal Bakal Kerajaan Tarumanagara 

Konon kabar pada tahun 270 Saka atau 348  M, 
Jayasinghawarman, seorang Maharesi dari Salankayana India, ia 
mengungsi karena daerahnya ditaklukkan Maharaja Samudragupta 
dari Kerajaan Maurya. Daerah pengungsiannya terletak di Wilayah 
dekat Sungai Citarum. Daerah tersebut masih termasuk wilayah 
kekuasaan Dewawarman VIII. Maharesi tersebut kemudian menjadi 
menantu Dewawarman VIII. 

Setelah berselang lama, banyak penduduk berdatangan dan 
menetap di sana. Lama kelamaan daerah tersebut menjadi Nagara 
(kota). Kemudian Jayasingawarman pun memperbesar kotanya 
hingga menjadi sebuah kerajaan yang diberi nama Tarumanagara. 

Jayasingawarman selain menjadikan wilayah Salakanagara 
menjadi sebuah kerajaan ia pun kemudian menjadi raja diraja guru 
yang memerintah kerajaan dan bergelar Jayasingawarman 
Gurudarmapurusa. 

Ada informasi lain yang mengatakan bahwa pada awalnya  
Jaya Singha Warma (Jayasingawarman) ini mendirikan kerajaan di 
lokasi yang kini bernama Jasinga, di Kabupaten Bogor sebelah Barat. 
Letaknya di sekitar Aliran Sungai Ciaruten dan Cianten Leuwi Liang-
Jasinga dan Ciampea Kabupaten Bogor. Jejak tinggalahnya masih 
bisa dilacak melalui berbagai situs Prasasti bersejarah di bawah ini. 
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Tinggalan arkeologis Kota Hilang Holotan (Ciaruteun) di 
Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor 

 

 
 

Tentang Holotan 

Nanang Saptono menulis dalam Blognya: ―Berdasarkan 
beberapa prasasti yang pernah ditemukan, kerajaan tertua yang 
dikenal di Jawa Barat yaitu Kerajaan Tarumanegara. Prasasti yang 
berasal dari masa tersebut adalah Prasasti Ciaruteun, Pasir 
Koleangkak, Kebon Kopi, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan 
Prasasti Cidanghiang. Selain prasasti, sumber lain yang menyebut 
tentang keberadaan Kerajaan Tarumanegara adalah berita asing dari 
Cina.‖ 

Endang Widyastuti, peneliti Arkeologi Hindu-Buddha pada 
Balai Arkeologi Bandung, mengungkapkan bahwa, I‘Tsing (abad ke-7 
M) dalam catatan perjalanannya menyebut tentang To-lo-mo. Berita 
dari masa dinasti Soui dan berita dari masa dinasti T‘ang Muda juga 
menceritakan mengenai sebuah kerajaan yang bernama To-lo-mo. 

Menurut beberapa ahli To-lo-mo merupakan lafal Cina dari 
Taruma. Berdasarkan data yang ada diduga keberadaan kerajaan 
Tarumanegara berlangsung dari abad ke-5 hingga akhir abad ke-7 M. 

Selain To-lo-mo di Jawa Barat juga disebut-sebut adanya 
Kerajaan Holotan. Sejarah Lama Dinasti Sung (420 – 478) 
menyebutkan tentang adanya utusan sebuah kerajaan lain yang 
diduga juga berada di Jawa Barat. Diceritakan bahwa pada tahun 
430 datang utusan dari Kerajaan Holotan dengan membawa upeti. 
Kedatangan utusan dari Kerajaan Holotan tersebut tercatat pada 
tahun 430, 433, 434, 437, dan 452. Setelah tahun 452 Kerajaan 
Holotan tidak lagi mengirimkan utusan ke Cina, hal ini diduga 

http://arkeologisunda.blogspot.co.id/2009/03/www.arkeologisunda.blogspot.com
http://arkeologisunda.blogspot.co.id/2009/03/www.arkeologisunda.blogspot.com
http://3.bp.blogspot.com/_bWl3gX8FA6E/SbdqTq17xII/AAAAAAAAARA/J18gcbxmMdk/s1600-h/foto+6_resize.JPG
https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2015/10/12088056_10205673695387700_5188418462556969063_n.jpg
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karena kerajaan tersebut sudah menjadi bawahan Kerajaan 
Tarumanegara. 

Menurut beberapa ahli nama Holotan dapat dihubungkan 
dengan nama sungai (Ci)-Aruteun. Merupakan kebiasaan pada masa 
lalu bahwa nama kerajaan yang berada di dekat muara sungai selalu 
menggunakan nama sungai yang bersangkutan. Berdasarkan 
tinggalan arkeologis yang ada, bekas kerajaan di muara sungai 
tersebut adalah situs Muarajaya. Situs ini berada di Kampung 
Muarajaya, Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, 
Kabupaten Bogor. 

 
Bagaimana Menuju ke Lokasi Prasasti Ciaruteun/Holotan? 

Kampung Muara Jaya merupakan daerah yang berpenduduk 
jarang. Mata pencaharian mayoritas penduduk adalah berladang. 

Kampung ini berada di 
daerah pedataran sedikit 
bergelombang dengan 
ketinggian berkisar 100 – 
200 meter dari permukaan 
laut. Lahan kampung 
dikelilingi tiga aliran sungai 
yaitu Sungai Cisadane di 
sebelah utara, Sungai 
Cianten di sebelah barat, 
dan Sungai Ciaruteun di 
sebelah timur. Di sebelah 
selatan Kampung 

Muarajaya terdapat Kampung Munjul. 

Kampung Muarajaya berjarak sekitar 19 km di sebelah barat 
daya kota Bogor. Kondisi jalan yang telah beraspal memungkinkan 
situs dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda empat 
atau roda dua. Untuk menuju lokasi dapat melalui jalur Bogor-
Ciampea-Simpang Lebak Sirna-Ciaruteun Ilir. Apabila menggunakan 
kendaraan umum, dapat menggunakan angkutan kota jalur Bogor-
Ciampea, dan dilanjutkan dengan ojek sampai ke lokasi. 

Obyek-obyek arkeologis yang terdapat di situs Muarajaya 
berupa batu dakon, prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi I, 
Prasasti Muara Cianten, dan batu datar. Selain itu berdasarkan hasil 
ekskavasi oleh Balai Arkeologi Bandung pada tahun 2006 dan 2008, 

http://4.bp.blogspot.com/_bWl3gX8FA6E/SbdnmRHNz6I/AAAAAAAAAQI/biQ9TjfBoKM/s1600-h/Peta_1a_resize.JPG


 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       90 
 

di lokasi tersebut ditemukan adanya tatanan batu mendatar yang 
membentuk seperti balai. 

 

Jejak-jejak tinggalan Kerajaan Taruma Nagara 

a. Batu Dakon 

Batu Dakon berada pada suatu lahan 
berukuran 7 x 6 m, dikelilingi pagar tembok 
setinggi sekitar 140 cm. Di dalam lahan 
tersebut terdapat dua batu dakon yang 
berjajar timur barat, berjarak sekitar 1 m. 
Pada permukaan batu dakon tersebut 
masing-masing terdapat 8 dan 10 lubang. Di 
sebelah selatan batu dakon terdapat dua 
menhir yang berjajar timur – barat berjarak 
sekitar 1 m. 

 
b. Prasasti Ciaruteun 

Prasasti Ciaruteun sekarang 
ditempatkan pada lahan berpagar 
seluas sekitar 1000 m2 dan 
dilengkapi cungkup berukuran 8 x 8 
m. Prasasti dipahatkan pada 
sebongkah batu andesit. Prasasti ini 
ditulis dengan huruf Palawa 
berbahasa Sansekerta, dituliskan 
dalam bentuk puisi India dengan 
irama anustubh terdiri dari 4 baris. 
Berdasarkan pembacaan oleh 
Poerbatjaraka prasasti tersebut 
berbunyi: 

vikkranta syavani pateh 
srimatah purnnavarmmanah 
tarumanagarendrasya 
visnoriva padadvayam 
 
yang artinya sebagai berikut: 
 
―ini (bekas) dua kaki yang seperti kaki dewa Wisnu 

http://4.bp.blogspot.com/_bWl3gX8FA6E/SbdnmuIsAfI/AAAAAAAAAQQ/EeKCmXQ2JIk/s1600-h/foto1_resize.jpg
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ialah kaki Yang Mulia Sang Purnavarman,  raja di negeri Taruma 
raja yang gagah berani di dunia‖ 

Di atas tulisan terdapat goresan membentuk gambar sepasang 
tapak kaki dan di tengahnya terdapat gambar laba-laba. 

Prasasti Ciaruteun ditemukan pada aliran Sungai Ciaruteun, 
seratus meter dari pertemuan sungai tersebut 
dengan Sungai Cisadane; namun pada tahun 
1981 diangkat dan diletakkan di dalam 
cungkup. Prasasti ini peninggalan 
Purnawarman, beraksara Palawa, berbahasa 
Sansekerta. Isinya adalah puisi empat baris, 
yang berbunyi: 

vikkrantasyavanipateh shrimatah 
purnavarmmanah tarumanagararendrasya 
vishnoriva padadvayam. 

Terjemahannya 
menurut Vogel: 

Kedua (jejak) telapak 
kaki yang seperti (telapak kaki) Wisnu ini 
kepunyaan raja dunia yang gagah berani 
yang termashur Purnawarman penguasa 

Tarumanagara.  

Selain itu, ada pula gambar 
sepasang "pandatala" (jejak kaki), yang 

menunjukkan tanda kekuasaan &mdash& fungsinya seperti "tanda 
tangan" pada zaman sekarang. Kehadiran prasasti Purnawarman di 
kampung itu menunjukkan bahwa daerah itu termasuk kawasan 
kekuasaannya. Menurut Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara 
parwa II, sarga 3, halaman 161, di antara 
bawahan Tarumanagara pada masa 
pemerintahan Purnawarman terdapat nama 
"Rajamandala" (raja daerah) Pasir Muhara. 

 
c. Prasasti Kebon Kopi I (Prasasti Telapak 
Gajah) 

Prasasti Kebon Kopi I oleh masyarakat 
juga disebut Batu Tapak Gajah. Prasasti Kebon 
Kopi I berada pada lahan berteras seluas sekitar 

Batu Tulis Ciaruteun ini pada 
awal diketemukannya masih 

ada di tengah Sungai Ciaruten. 

Penulis, Ahmad Yanuana 
Samantho ketika berziarah 

ke Prasasti Batu Tulis 
Ciaruten Bogor tahun 2013 

http://3.bp.blogspot.com/_bWl3gX8FA6E/SbdnnF8F0uI/AAAAAAAAAQg/W33GVRlaNLI/s1600-h/foto3_resize.jpg
https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2015/10/12088056_10205673695387700_5188418462556969063_n.jpg
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1500 m2. Untuk melindungi prasasti telah dibuatkan cungkup 
dengan ukuran 4,5 x 4,5 m. Prasasti Kebon Kopi I dipahatkan pada 
sebongkah batu dengan bentuk tidak beraturan. Pada permukaan 
batu yang menghadap ke timur terdapat pahatan yang membentuk 2 
telapak kaki gajah. Di antara kedua pahatan tersebut terdapat 1 baris 
tulisan setinggi 10 cm. Prasasti ditulis dalam bentuk puisi anustubh 
yang artinya sebagai berikut: ―Di sini nampak sepasang tapak kaki ... 
yang seperti Airawata, gajah penguasa taruma (yang) agung dalam ... 
dan (?) kejayaan‖. 

Prasasti ini dibuat sekitar 400 M (H Kern 1917), ditemukan di 
perkebunan kopi milik Jonathan Rig, Ciampea, Bogor. 

      
 

Prasasti Telapak Gajah bergambar sepasang telapak kaki gajah yang 
diberi keterangan satu baris berbentuk puisi berbunyi: 

jayavi shalasya tarumendrsaya hastinah airavatabhasya 
vibhatidam padadavayam 

Terjemahannya: 
―Kedua jejak telapak kaki adalah jejak kaki gajah yang cemerlang 
seperti Airawata kepunyaan penguasa Tarumanagara yang jaya dan 
berkuasa.‖ 

Menurut mitologi Hindu, Airawata adalah nama gajah 
tunggangan Batara Indra dewa perang dan penguawa Guntur. 
Menurut Pustaka Parawatwan i Bhumi Jawadwipa parwa I, sarga 1, 
gajah perang Purnawarman diberi nama Airawata seperti nama 
gajah tunggangan Indra. Bahkan diberitakan juga, bendera Kerajaan 
Tarumanagara berlukiskan rangkaian bunga teratai di atas kepala 
gajah. Demikian pula mahkota yang dikenakan Purnawarman 
berukiran sepasang lebah. 
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Ukiran bendera dan sepasang lebah itu 
dengan jelas ditatahkan pada prasasti 
Ciaruteun yang telah memancing perdebatan 
mengasyikkan di antara para ahli sejarah 
mengenai makna dan nilai perlambangannya. 
Ukiran kepala gajah bermahkota teratai ini 
oleh para ahli diduga sebagai "huruf ikal" yang 
masih belum terpecahkan bacaaanya sampai 
sekarang. Demikian pula tentang ukiran 
sepasang tanda di depan telapak kaki ada yang 
menduganya sebagai lambang labah-labah, matahari kembar atau 
kombinasi surya-candra (matahari dan bulan). Keterangan pustaka 
dari Cirebon tentang bendera Tarumanagara dan ukiran sepasang 
"bhramara" (lebah) sebagai cap pada mahkota Purnawarman dalam 
segala "kemudaan" nilainya sebagai sumber sejarah harus diakui 
kecocokannya dengan lukisan yang terdapat pada prasasti Ciaruteun. 

 

d. Prasasti Pasir Muara 

Prasasti ini berada di tepi sisi barat Sungai 
Cisadane, berjarak sekitar 50 m dari pertemuan 
dengan Sungai Cianten. Karena masih berada 
pada lokasi semula, maka pada waktu air sungai 
pasang akan terendam. 

Prasasti Pasir Muara dipahatkan pada 
sebongkah batu dengan bentuk yang tidak 
beraturan. Keadaan batu pada beberapa bagian 
sudah mengelupas karena tergerus air sungai. 
Tulisan berupa aksara ikal seperti motif suluran 
yang belum dapat dibaca. 

 
f. Struktur Batu 

Ekskavasi pada tahun 2006 di kebun milik 
H. Murad Effendi menemukan struktur batu 
pada kedalaman 65 cm. Struktur batu tersebut 
berupa susunan batu kali yang disusun 
memanjang dengan orientasi arah timur-barat. 

Pada ekskavasi tahun 2008 struktur batu 
juga ditemukan di sebelah barat daya prasasti 
Kebon Kopi, pada kedalaman sekitar 40 cm. 

http://1.bp.blogspot.com/_bWl3gX8FA6E/SbdnncMiYbI/AAAAAAAAAQo/uK0nUuWMTMQ/s1600-h/foto4_resize.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_bWl3gX8FA6E/SbdqTFd7BDI/AAAAAAAAAQw/Sj3rrD825eY/s1600-h/foto5_resize.jpg
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Struktur batu tersebut berupa tatanan batu kali yang membentuk 
lantai. 

Prasasti Ciaruteun dan Kebon Kopi I 
menunjukkan bahwa Tarumanegara 
menguasai wilayah ini. Batu dakon, 
menhir, dan temuan struktur batu 
merupakan sisa-sisa kota di muara 
Ciaruteun yang dapat disamakan dengan 
Holotan dalam berita Cina (Endang Widyastuti)22. 

 

e. Batu Umpak 

Batu-batu umpak di bawah ini penulis temukan ketika survey 
ke Parasasti Kebun Kopi dan Batutulis, Batu Congkrang/Dakon di 
Ciaruten Ciampea, tahun 2014, jumlahnya ada sekitar 12. Namun 
sayangnya penulis belum menemukan literatur yang dapat menjadi 
referensi usia batu Umpak, yang biasanya dipakai untuk fundasi 
bangunan rumah besar (Kedaton/Keraton ?) bertiang kayu pada 
zama dahulu, entah berapa usianya batu umpa yang terbuat dari 
semacam Batu Pualam/Onik/Marmer ini? Mungkin masih 
peninggalam zaman Kerajaan Tarumanagara, sezaman dengan 
prasasti Tapak Gajah dan Batutulis Ciaruteun, ban Batu Dakon/ 
Congkrang di dekatnya. 

      

 

Batu-batu Umpak ini masih berserakan tak terkumpulkan 
dalam satu titik di pemukiman kampung dan halaman rumah 
penduduk, belum terpelihara dan terawat dengan baik. 

                                                           
22 Tulisan ini diterbitkan Balai Arkeologi Bandung (2008) dalam bentuk leaflet. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_bWl3gX8FA6E/SbdqTVaYsaI/AAAAAAAAAQ4/KKSa659pMj0/s1600-h/foto+6+juga_resize.JPG
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Artefak patung-patung di Bukit Karst Ciampea. 

Salah seorang rekan penulis yang bernama Eko Wiwid 
Arengga, telah melakukan survey ulang peninggalan kesejarahan 
kerajaan Tarumanagara yang terlupakan di sekitar area gunung 
kapur (karst) Ciampea Kabupaten Bogor pada akhir tahun 2016 dan 
awak 2017 ini. 

Berikut dokumentasi foto dan laporannya yang dimuat dalam 
lama facebooknya. 
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Penggalan Cerita Ngaprak 

Foto arca atau patung ini, konon 
dibikin Fotonya tahun 1863 oleh pihak 
Belanda  

Arca ini, ditemukan di ketinggian 
puncak Karst Ciampea Bogor sekitar 
500 MDPL. Masyarakat menyebutnya 
Gunung Lalana Bodas / Gunung 
Cibodas, yang sekarang lebih terkenal 
dengan Gunung Kapur Ciampea. 
Arca yang ditemukan di Puncak Gunug 
Kapur Ciampea Kab.Bogor ini, kini 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       97 
 

telah disimpan di Musieum Pasir Angin Bogor yang tidak jauh 
dengan lokasi kawasan Gn.Kapur. Ciampea. 

Bagi sebagian kalangan petualang alam terbuka atau Pecinta 
Alam dan para pemanjat tebing alam. Nama Karst sudah tak asing 
lagi, karena memang menjadi salah satu tempat tujuan berpetualang 
atau sarana olah raga outdoor panjat tebing. 

Selain menjadi tempat tujuan para pelancong dan para 
adventurers, sebagian masyarakat masih banyak yang melakukan 
jiarah ketempat ini. Masyarakat sekitar mempercayai, Gunung 
Lalana tempat masa silam leluhur orang-orang Sunda. 

Kalau melihat dari tata letak geografis dan karakteristik, 
pendapat saya yang juga senang dengan NGAPRAK "tracking" 
masuk hutan. Lokasi tersebut, sangat logis kalau Gn.Lalana bagian 
dari rangkaian sejarah kerajaan di Jawa Barat, terlebih adanya fakta 
ditemukan arca dan sampai detik ini masyarakat sekitar secara turun 
temurun membenarkan adanya arca di lokasi tersebut bahkan 
beberapa puncakan itu, diberikan nama seperti Arca 
hiji.arca.dua.arca tilu. Arca lima.dan banyak nama lokasi lain yang 
berkaitan dengan nama-nama masa silam seperti puncak "Batara 
Karang"dll. Dengan merujuk dari fakta lapangan yang saya datangi 
dan wawancara ke pihak warga "cerita" tokoh masyarakat. Kawasan 
tersebut merupakan sisa peninggalan dari jaman Kerajaan 
Tarumanagara hingga berlanjut ke jaman Pajajaran. 

Semoga ini, menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian 
cerita leluhur kita yang menjadi pencerahan buat kita semua. 23 

 

Sejarah Kerajaan Tarumanagara 

Tarumanagara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang 
pernah berkuasa di wilayah pulau Jawa bagian barat pada abad ke-4 
hingga abad ke-7 M, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di 
Nusantara yang diketahui. Dalam catatan, kerajaan Tarumanagara 
adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu.  

                                                           
23 Catatan Ngaprak Ngapruk.Ngabulatuk.Ngacapruk. 
Salam Garda Bumi.Tim Badrika Riang Gembira. Salam SEMUT "Serumpun Merah Putih" 
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 Bila menilik catatan prasasti, tidak ada penjelasan yang pasti 
siapa yang mendirikan pertama kali kerajaan Taruma. Raja yang 
berkuasa adalah Purnawarman. Pada tahun 417 ia memerintahkan 
penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6112 tombak 
(sekitar 11 km). Selesai penggalian, sang prabu mengadakan 
selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum 
brahmana. Peristiwa penting pembangunban kanal ini membuktikan 
bahwa kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Agraris & Maritim 
yang sudah maju dal;am pembangunan kanal air baik untuk 
kepentingan irigasi, pencegahan banjir maupun transportasi 
pelayaran kapal. Teman penulis ceu Okki Jusuf Judanagara 
menuliskannya dalam bukunya yang berjudul: 

 
―Ini Novel berdasarkan sejarah ini sudah dipublish oleh Penerbit Matahari dan 
diedarkan oleh Toko Buku Gramedia, November 2015. Berdasarkan kisah nyata 

perjalananku keliling dunia selama 15 tahun untuk mempelajari Peradaban 
Kanal, tanpa diduga menemukan adanya fakta Harta Karun dari Kerajaan Nabi 

Sulaiman sampai di Nusantara.‖ Tulis Ceu Okki Jusuf Judanagara 
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Prasasti Tugu 

Ditemukan di Kampung Batutumbu, Desa Tugu, Kecamatan 
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sekarang 
disimpan di museum di Jakarta. Prasasti 
tersebut isinya menerangkan penggalian 
Sungai Candrabaga oleh Rajadirajaguru 
dan penggalian Sungai Gomati oleh 
Purnawarman pada tahun ke-22 masa 
pemerintahannya. Penggalian sungai 
tersebut merupakan gagasan untuk 
menghindari bencana alam berupa banjir 
yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman, dan 
kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. 

 

Prasasti Munjul atau Prasasti Cidanghiang 

Ditemukan di aliran Sungai Cidanghiang yang mengalir di 
Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, 
berisi pujian kepada Raja Purnawarman. 
 

   

 

Prasasti Jambu, Nanggung,    Prasasti Pasir Awi, Citeureup, Bogor 

      

 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       100 
 

Lahan tempat prasasti itu ditemukan berbentuk bukit rendah 
berpermukaan datar dan diapit tiga batang sungai: Cisadane, 
Cianten dan Ciaruteun. Sampai abad ke-19, tempat itu masih 
dilaporkan dengan nama Pasir Muara. Dahulu termasuk bagian 
tanah swasta Ciampea. Sekarang termasuk wilayah Kecamatan 
Cibungbulang. 

Kampung Muara tempat prasasti Ciaruteun dan Telapak Gajah 
ditemukan, dahulu merupakan sebuah "kota pelabuhan sungai" yang 
bandarnya terletak di tepi pertemuan Cisadane dengan Cianten. 
Sampai abad ke-19 jalur sungai itu masih digunakan untuk angkutan 
hasil perkebunan kopi. Sekarang masih digunakan oleh pedagang 
bambu untuk mengangkut barang dagangannya ke daerah hilir. 

Prasasti pada zaman ini menggunakan aksara Sunda kuno, 
yang pada awalnya merupakan perkembangan dari aksara tipe 
Pallawa Lanjut, yang mengacu pada model aksara Kamboja dengan 
beberapa cirinya yang masih melekat. Pada zaman ini, aksara 
tersebut belum mencapai taraf modifikasi bentuk khasnya 
sebagaimana yang digunakan naskah-naskah (lontar) abad ke-16. 

 

Prasasti Pasir Muara: Cianten, Ciampea, Bogor: 

 

Di Bogor, prasasti ditemukan di Pasir Muara, di tepi sawah, 
tidak jauh dari prasasti Telapak Gajah peninggalan Purnawarman. 
Prasasti itu kini tak berada ditempat asalnya. Dalam prasasti itu 
dituliskan : 

ini sabdakalanda rakryan juru panga-mbat i kawihaji panyca 
pasagi marsa-n desa barpulihkan haji su-nda  

Terjemahannya menurut Bosch: 

Ini tanda ucapan Rakryan Juru Pengambat dalam tahun (Saka) 
kawihaji (8) panca (5) pasagi (4), pemerintahan begara 
dikembalikan kepada raja Sunda. 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       101 
 

Karena angka tahunnya bercorak "sangkala" yang mengikuti 
ketentuan "angkanam vamato gatih" (angka dibaca dari kanan), 
maka prasasti tersebut dibuat dalam tahun 458 Saka atau 536 
Masehi. 

 
Prasasti dan Situs Bersejarah Lainnya 

Di daerah Bogor, masih ada satu lagi prasasti lainnya yaitu 
prasasti batu peninggalan Tarumanagara yang terletak di puncak 
Bukit Koleangkak, Desa Pasir Gintung, Kecamatan Leuwiliang. Pada 
bukit ini mengalir (sungai) Cikasungka. Prasasti inipun berukiran 
sepasang telapak kaki dan diberi keterangan berbentuk puisi dua 
baris: 
-shriman data kertajnyo narapatir - asamo yah pura tarumayam nama shri 
purnnavarmma pracurarupucara fedyavikyatavammo tasyedam  

-padavimbadavyam arnagarotsadane nitya-dksham bhaktanam 

yangdripanam - bhavati sukhahakaram shalyabhutam ripunam. 

Terjemahannya menurut Vogel: 

―Yang termashur serta setia kepada tugasnya ialah raja yang tiada taranya 
bernama Sri Purnawarman yang memerintah Taruma serta baju perisainya 
tidak dapat ditembus oleh panah musuh-musuhnya; kepunyaannyalah kedua 
jejak telapak kaki ini, yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh, yang 
selalu menghadiahkan jamuan kehormatan (kepada mereka yang setia 
kepadanya), tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya.‖ 

 

Di Desa Batu Jaya Bekasi, masih ada situs sejarah berupa 
kompleks bangunan yang tersusun dari bangun batu bata merah 
―cetakan komposit tanah liat-kapur-gabah-kerikil batu‖, yang terdiri 
lebih dari 20 Bangunan antara lain Candi Jiwa, Candi Blandongan, 
Sumur. Situs ini telah diteliti oleh Dr. Hasan Djafar, arkeolog dari 
UI. Pananggalannya sekitar abad 3-4 Masehi.24 

   

                                                           
24 Hasan Djafar, Komplek Percandian Batujaya, Rekontruksi Sejarah Kebudayaan  Daerah Pantai 
Utara Jawa Barat, Penerbit Kiblat Buku Utama, berkerja sama dengan Ecole Francoise 
d‘Extreme-Orient, Pusat Penelitian dan pengembangan Arkeologi nasional KITLV- Jakarata-
Bandung, 2010, 
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BAB 3 

 

JEJAK KERAJAAN SUNDA  

PRA-PAKUAN PAJAJARAN 
 

 Di antara zaman Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Pakuan  
-- sebagaimana sudah diulas Dr. Agus Aris Munandar di Bab 1 buku 
ini-- sebenarnya ada rentang masa yang cukup panjang selama 
beberapa abad (932 M- 1579 M) yang diisi oleh kehadiran beberapa 
kerajaan Sunda, seoerti Galuh (Kawali Ciamis), Panjalu, dll. 

 

Kerajaan Sunda 

Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pasundan adalah 
kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 dan 1579 Masehi di 
bagian Barat pulau Jawa (Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan 
sebagian Jawa Tengah sekarang). Kerajaan ini bahkan pernah 
menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Kerajaan ini 
bercorak Hindu dan Buddha 25 , kemudian sekitar abad ke-14 
diketahui kerajaan ini telah beribukota di Pakuan Pajajaran (Bogor) 
serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama 
di Kalapa dan Banten.[2] 

Kerajaan Sunda runtuh setelah ibukota kerajaan ditaklukan 
oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579. Sementara sebelumnya kedua 
pelabuhan utama Kerajaan Sunda itu juga telah dikuasai 
oleh Kerajaan Demak pada tahun 1527, Kalapa ditaklukan 
oleh Fatahillah dan Banten ditaklukan oleh Maulana Hasanuddin.26 

Catatan sejarah 

Padrão Sunda Kalapa (1522), sebuah pilar batu untuk 
memperingati perjanjian Sunda-Portugis, yang sekarang ada di 
Museum Nasional Indonesia, Jakarta. 

Meskipun nama Sunda disebutkan dalam prasasti, naskah-
naskah kuno, dan catatan sejarah dari luar negeri, Marwati Djoened 

                                                           
25 Geoffrey C. Gunn, (2011), History Without Borders: The Making of an Asian World Region, 

1000-1800, Hong Kong University Press, ISBN 9888083341 
26 https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Sunda 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
https://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakuan_Pajajaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalapa
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Sunda#cite_note-Claude_Guillot-2
https://id.wikipedia.org/wiki/Maulana_Yusuf
https://id.wikipedia.org/wiki/1579
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Demak
https://id.wikipedia.org/wiki/1527
https://id.wikipedia.org/wiki/Fatahillah
https://id.wikipedia.org/wiki/Maulana_Hasanuddin
https://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Sumber_buku/9888083341


 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       103 
 

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto menyatakan bahwa belum 
begitu banyak prasasti yang ditemukan di Jawa Barat dan secara 
jelas menyebutkan nama kerajaannya, walau 
dalam berbagai sumber kesusastraan, secara 
tegas Sunda merujuk kepada nama 
kawasan. 27  Diduga sebelum keruntuhannya 
tahun 1579, Kerajaan Sunda telah mengalami 
beberapa kali perpindahan pusat 
pemerintahannya, dimulai dari Galuh dan 
berakhir di Pakuan Pajajaran. 

 

Catatan sejarah dari Cina 

Menurut Hirth dan Rockhill. 28  ada sumber Cina tertentu 
mengenai Kerajaan Sunda. Pada saat Dinasti Sung Selatan, inspektur 
perdagangan dengan negara-negara asing,  Zhao 
Rugua mengumpulkan laporan dari para pelaut dan pedagang yang 
benar-benar mengunjungi negara-negara asing. Dalam laporannya 
tentang negara Jauh, Zhufan Zhi, yang ditulis tahun 1225, 
menyebutkan pelabuhan di "Sin-t'o". Zhao melaporkan bahwa: 

“ Orang-orang tinggal di sepanjang pantai. Orang-orang 
tersebut bekerja dalam bidang pertanian, rumah-rumah 
mereka dibangun diatas tiang (rumah panggung) dan dengan 
atap jerami dengan daun pohon kelapa dan dinding-
dindingnya dibuat dengan papan kayu yang diikat dengan 
rotan. Laki-laki dan perempuan membungkus pinggangnya 
dengan sepotong kain katun, dan memotong rambut mereka 
sampai panjangnya setengah inci. Lada yang tumbuh di bukit 
(negeri ini) bijinya kecil, tetapi berat dan lebih tinggi 
kualitasnya dari lada dari Ta-pan (Tuban, Jawa Timur). 
Negara ini menghasilkan labu, tebu, telur kacang dan 
tanamanv lainnya." ” 

Buku perjalanan Cina  Shunfeng xiangsong  dari sekitar 1430 
mengatakan : 

“ Dalam perjalanan ke arah timur dari Shun-t'a, sepanjang ” 

                                                           
27

 Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, (1993), Sejarah nasional Indonesia: 

Zaman kuno, PT Balai Pustaka, ISBN 979407408X 
28

 Hirth, F., Rockhill, W.W., (1911). Chao Ju-kua, His Work on the Chinese and Arab Trade in the 

Twelfth and Thirteen centuries, entitled Chu-fan-chi. St Petersburg 

https://id.wikipedia.org/wiki/Zhao_Rugua
https://id.wikipedia.org/wiki/Zhao_Rugua
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Shunfeng_xiangsong&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Sumber_buku/979407408X
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Padrao_sunda_kelapa.jpg
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pantai utara Jawa, kapal dikemudikan 97 1/2 derajat selama 
tiga jam untuk mencapai Kalapa, mereka kemudian 
mengikuti pantai (melewati Tanjung Indramayu), akhirnya 
dikemudikan 187 derajat selama empat jam untuk mencapai 
Cirebon. Kapal dari Banten berjalan ke arah timur sepanjang 
pantai utara Jawa, melewati Kalapa, melewati Indramayu, 
melewati Cirebon." 

Catatan sejarah dari Eropa 

Laporan Eropa berasal dari periode berikutnya menjelang 
jatuhnya Kerajaan Sunda oleh kekuatan Kesultanan Banten. Salah 
satu penjelajah itu adalah Tomé Pires dari Portugal. Dalam 
bukunya Suma Oriental (1513 - 1515) ia menulis bahwa: 

 "Beberapa orang menegaskan bahwa kerajaan Sunda luasnya 
setengah dari seluruh pulau Jawa; sebagian lagi mengatakan 
bahwa Kerajaan Sunda luasnya sepertiga dari pulau Jawa dan 
ditambah seperdelapannya." 

 
Temuan arkeologi 

Di wilayah Jawa Barat ditemukan beberapa candi, antara 
lain kompleks Percandian Batujaya di Karawang (abad ke-2 sampai 
ke-12) yang bercorak Buddha, serta percandian Hindu yaitu Candi 
Bojongmenje di Kabupaten Bandung yang berasal dari abad ke-7 
(sezaman dengan percandian Dieng), dan Candi Cangkuang di Leles, 
Garut yang bercorak Hindu Siwa dan diduga berasal dari abad ke-8 
Masehi. Siapa yang membangun candi-candi ini masih merupakan 
misteri, namun umumnya disepakati bahwa candi-candi ini 
dikaitkan dengan kerajaan Hindu yang pernah berdiri di Jawa Barat, 
yaitu Tarumanagara, Sunda dan Galuh. 

Di Museum Nasional Indonesia di Jakarta terdapat sejumlah 
arca yang disebut "arca Caringin" karena pernah menjadi hiasan 
kebun asisten-residen Belanda di tempat tersebut. Arca tersebut 
dilaporkan ditemukan di Cipanas, dekat kawah Gunung Pulosari, 
dan terdiri dari satu dasar patung dan 5 arca 
berupa Shiwa Mahadewa, Durga, BataraGuru, Ganesha dan Brahma. 
Coraknya mirip corak patung Jawa Tengah dari awal abad ke-10. 

Di situs purbakala Banten Girang, yang terletak kira-kira 10 km 
di sebelah selatan pelabuhan Banten sekarang, terdapat reruntuhan 
dari satu istana yang diperkirakan didirikan pada abad ke-10. 
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Banyak unsur yang ditemukan dalam reruntuhan ini yang 
menunjukkan pengaruh Jawa Tengah. 

Situs-situs arkeologi lain yang berkaitan dengan keberadaan 
Kerajaan Sunda, masih dapat ditelusuri terutama pada kawasan 
muara Sungai Ciliwung termasuk situs Sangiang di daerah Pulo 
Gadung. Hal ini mengingat jalur sungai merupakan salah satu alat 
transportasi utama pada masa tersebut.29  

Naskah Kuno 

Selain dari beberapa prasasti dan berita dari luar, beberapa 
karya sastra dan karya bentuk lainnya dari naskah lama juga 
digunakan dalam merunut keberadaan Kerajaaan Sunda, 30   di 
antaranya naskah Carita Parahyangan, Pararaton, Bujangga Manik, 
naskah didaktik Sanghyang siksakanda ng karesian, dan naskah 
sejarah Sajarah Banten.31  

Berdirinya kerajaan Sunda 

Berdasarkan Prasasti Kebon Kopi II, yang berbahasa Melayu 
Kuno dengan tarikh 932, menyebutkan seorang "Raja Sunda 
menduduki kembali tahtanya". 32  Hal ini dapat ditafsirkan bahwa 
Raja Sunda telah ada sebelumnya.[3] Sementara dari 
sumber Tiongkok pada buku  Zhufan Zhi  yang ditulis pada 
tahun 1178 oleh Zhao Rugua menyebutkan terdapat satu kawasan 
dari San-fo-ts'i  yang bernama Sin-to kemudian dirujuk kepada 
Sunda.33 

Menurut naskah Wangsakerta, naskah yang oleh sebagian 
orang diragukan keasliannya serta diragukan sebagai sumber sejarah 
karena sangat sistematis, menyebutkan Sunda merupakan kerajaan 
yang berdiri menggantikan kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Sunda 
didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 (591 Saka). Kerajaan ini 
merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang 
menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian 
barat Provinsi Jawa Tengah. 

                                                           
29
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30
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31
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Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda 
merupakan bawahan Tarumanagara. Raja Tarumanagara yang 
terakhir, Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Panunggalan 
Tirthabumi (memerintah hanya selama tiga tahun, 666-669 M), 
menikah dengan Déwi Ganggasari dari Indraprahasta. Dari 
Ganggasari, dia memiliki dua anak, yang keduanya perempuan. Déwi 
Manasih, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda, 
sedangkan yang kedua, Sobakancana, menikah dengan Dapunta 
Hyang Sri Jayanasa, yang selanjutnya mendirikan Kerajaan 
Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan 
Tarumanagara turun kepada menantunya, Tarusbawa. Hal ini 
menyebabkan penguasa Galuh, Wretikandayun (612-702) 
memberontak, melepaskan diri dari Tarumanagara, serta 
mendirikan Kerajaan Galuh  yang mandiri. Tarusbawa juga 
menginginkan melanjutkan kerajaan Tarumanagara, dan selanjutnya 
memindahkan kekuasaannya ke Sunda, di hulu 
sungai Cipakancilan di mana di daerah tersebut sungai Ciliwung dan 
sungai Cisadane berdekatan dan berjajar, dekat Bogor saat ini. 
Sedangkan Tarumanagara diubah menjadi bawahannya. Dia 
dinobatkan sebagai raja Sunda pada hari Radite Pon, 9 Suklapaksa, 
bulan Yista, tahun 519 Saka (kira-kira 18 Mei 669 M). Sunda dan 
Galuh ini berbatasan, dengan batas kerajaannya yaitu sungai 
Citarum (Sunda di sebelah barat, Galuh di sebelah timur). 

Wilayah Kekuasaan Kerajaan Sunda 

Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Manik (yang 
menceriterakan perjalanan Bujangga Manik, seorang 
pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama 
Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16), yang saat ini 
disimpan pada Perpustakaan Boedlian,  Oxford 
University, Inggris  sejak tahun 1627), batas Kerajaan Sunda di 
sebelah timur adalah Ci Pamali ("Sungai Pamali", sekarang disebut 
sebagai Kali Brebes) dan Ci Serayu (yang saat ini disebut Kali 
Serayu) di Provinsi Jawa Tengah. Kerajaan Sunda yang berikbukota 
di Pajajaran juga mencakup wilayah bagian selatan pulau Sumatera. 
Setelah Kerajaan Sunda diruntuhkan oleh Kesultanan Banten maka 
kekuasaan atas wilayah selatan Sumatera dilanjutkan oleh 
Kesultanan Banten.34  

                                                           
34

 Guillot, Claude. (1990). The Sultanate of Banten. Gramedia Book Publishing Division. ISBN 

9794039225. 
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Menurut Naskah Wangsakerta, wilayah Kerajaan Sunda 
mencakup juga daerah yang saat ini menjadi 
Provinsi Lampung melalui pernikahan antara keluarga Kerajaan 
Sunda dan Lampung. Lampung dipisahkan dari bagian lain kerajaan 
Sunda oleh Selat Sunda. 

Menyebarnya Islam 

Islam mulai masuk ke wilayah Tatar Pasundan pada abad ke-7 
Masehi. Namun penyebarannya secara signifikan massal baru 
dimulai pada abad ke-13 Masehi. 

Pada tahun 1416, Laksamana  Zheng He  dari Dinasti 
Ming melakukan ekspedisi ke-5 menuju Nusantara. Dalam 
rombongannya terdapat Syekh Hasanuddin, juga dikenal 
sebagai Syekh Quro yang berasal dari Champa. Saat armada Zheng 
He singgah di Karawang, Syekh Hasanuddin beserta pengikutnya 
turun dan bermukim di Tanjungpura. Atas izin Prabu Niskala Wastu 
Kancana, Syekh Hasanuddin mendirikan pesantren 
bernama Pondok Qura di Tanjungpura, yang merupakan pesantren 
tertua di Jawa Barat. Ia kemudian menjadi guru dari Nyi 
Mas Subanglarang, salah-satu istri dari Prabu Sri Baduga 
Maharaja yang menganut Islam. 

Masa penurunan 

Sepeninggal Jayadéwata, kekuasaan Sunda-Galuh turun ke 
putranya, Prabu Surawisésa (1521-1535), kemudian Prabu 
Déwatabuanawisésa (1535-1543), Prabu Sakti (1543-1551), Prabu 
Nilakéndra (1551-1567), serta Prabu Ragamulya atau Prabu 
Suryakancana (1567-1579). Prabu Suryakancana ini merupakan 
pemimpin kerajaan Sunda-Galuh (Pakuan Pajajaran)  yang terakhir, 
sebab setelah beberapa kali diserang oleh pasukan Maulana 
Yusuf dari Kesultanan Banten, mengakibatkan kekuasaan Prabu 
Surya Kancana dan Kerajaan Pajajaran runtuh.  

Persekutuan antara Sunda dan Galuh 

Putera Tarusbawa yang terbesar, Rarkyan Sundasambawa, 
wafat saat masih muda, meninggalkan seorang anak perempuan, 
Nay Sekarkancana. Cucu Tarusbawa ini lantas dinikahi oleh 
Rahyang Sanjaya dari Galuh, sampai mempunyai seorang putera, 
Rahyang Tamperan 
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Ibu dari Sanjaya adalah Sanaha, cucu 
Ratu Shima dari Kalingga di Jepara. Ayah dari Sanjaya 
adalah Bratasenawa/Sena/Sanna, Raja Galuh ketiga sekaligus teman 
dekat Tarusbawa. Sena adalah cucu Wretikandayun dari putera 
bungsunya, Mandiminyak, raja Galuh kedua (702-709 M). Sena pada 
tahun 716 M dikudeta dari tahta Galuh oleh 
Purbasora. Purbasora dan Sena sebenarnya adalah saudara satu ibu, 
tetapi lain ayah. 

Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke Pakuan 
Pajajaran, pusat Kerajaan Sunda, dan meminta pertolongan pada 
Tarusbawa. Ironis sekali memang, Wretikandayun, kakek Sena, 
sebelumnya menuntut Tarusbawa untuk memisahkanKerajaan 
Galuh dari Tarumanegara. Dikemudian hari, Sanjaya yang 
merupakan penerus Kerajaan Galuh yang sah, menyerang Galuh 
dengan bantuan Tarusbawa. Penyerangan ini bertujuan untuk 
melengserkan Purbasora. 

Saat Tarusbawa meninggal (tahun 723), kekuasaan Sunda dan 
Galuh berada di tangan Sanjaya. Di tangan Sanjaya, Sunda dan 
Galuh bersatu kembali. Tahun 732, Sanjaya menyerahkan kekuasaan 
Sunda-Galuh kepada puteranya Rarkyan Panaraban (Tamperan). 
Di Kalingga Sanjaya memegang kekuasaan selama 22 tahun (732-
754), yang kemudian diganti oleh puteranya dari Déwi Sudiwara, 
yaitu Rakai Panangkaran. Rarkyan Panaraban berkuasa di Sunda-
Galuh selama tujuh tahun (732-739), lalu membagi kekuasaan pada 
dua puteranya; Sang Manarah (dalam carita rakyat disebut Ciung 
Wanara) di Galuh, serta Sang Banga (Hariang Banga) di Sunda Sang 
Banga (Prabhu Kertabhuwana Yasawiguna Hajimulya) menjadi raja 
selama 27 tahun (739-766), tetapi hanya menguasai Sunda dari 
tahun 759. Dari Déwi Kancanasari, 
keturunan  Demunawan  dari Saunggalah, Sang Banga mempunyai 
putera bernama Rakeyan Medang, yang kemudian meneruskan 
kekuasaanya di Sunda selama 17 tahun (766-783) dengan 
gelar Prabhu Hulukujang. Karena anaknya perempuan, Rakryan 
Medang mewariskan kekuasaanya kepada menantunya, Rakeyan 
Hujungkulon atau Prabhu Gilingwesidari Galuh, yang menguasai 
Sunda selama 12 tahun (783-795).  

Karena Rakeyan Hujungkulon inipun hanya mempunyai anak 
perempuan, maka kekuasaan Sunda lantas jatuh ke menantunya, 
Rakryan Diwus (dengan gelar Prabu Pucukbhumi Dharmeswara) 
yang berkuasa selama 24 tahun (795-819). Dari Rakryan Diwus, 
kekuasaan Sunda jatuh ke puteranya, Rakryan Wuwus, yang 
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menikah dengan putera dari Sang Welengan (raja Galuh, 806-813). 
Kekuasaan Galuh juga jatuh kepadanya saat saudara iparnya, Sang 
Prabhu Linggabhumi (813-842), meninggal dunia. Kekuasaan 
Sunda-Galuh dipegang oleh Rakryan Wuwus (dengan gelar Prabhu 
Gajahkulon) sampai ia wafat tahun 891. 

Sepeninggal Rakryan Wuwus, kekuasaan Sunda-Galuh jatuh ke 
adik iparnya dari Galuh, Arya Kadatwan. Hanya saja, karena tidak 
disukai oleh para pembesar dari Sunda, ia dibunuh tahun 895, 
sedangkan kekuasaannya diturunkan ke putranya, Rakryan 
Windusakti. Kekuasaan ini lantas diturunkan pada putera 
sulungnya, Rakryan Kamuninggading (913). Rakryan 
Kamuninggading menguasai Sunda-Galuh hanya tiga tahun, sebab 
kemudian direbut oleh adiknya, Rakryan Jayagiri (916). Rakryan 
Jayagiri berkuasa selama 28 tahun, kemudian diwariskan kepada 
menantunya, Rakryan Watuagung, tahun 942. Melanjutkan dendam 
orangtuanya, Rakryan Watuagung direbut kekuasaannya oleh 
keponakannya (putera Kamuninggading), Sang Limburkancana 
(954-964). 

Dari Limburkancana, kekuasaan Sunda-Galuh diwariskan oleh 
putera sulungnya, Rakryan Sundasambawa (964-973). Karena tidak 
mempunyai putera dari Sundasambawa, kekuasaan tersebut jatuh ke 
adik iparnya, Rakryan Jayagiri (973-989). Rakryan Jayagiri 
mewariskan kekuasaannya ka puteranya, Rakryan Gendang (989-
1012), dilanjutkan oleh cucunya, Prabhu Déwasanghyang (1012-
1019). Dari Déwasanghyang, kekuasaan diwariskan kepada 
puteranya, lalu ke cucunya yang membuat prasasti Cibadak, Sri 
Jayabhupati (1030-1042). Sri Jayabhupati adalah menantu 
dari Dharmawangsa Teguh dari Jawa Timur, mertua 
raja Airlangga (1019-1042).[butuh rujukan] 

Dari Sri Jayabhupati, kekuasaan diwariskan kepada putranya, 
Dharmaraja (1042-1064), lalu ke cucu menantunya, Prabhu 
Langlangbhumi (1064-1154). Prabu Langlangbhumi dilanjutkan oleh 
putranya, Rakryan Jayagiri (1154-1156), lantas oleh cucunya, Prabhu 
Dharmakusuma (1156-1175). Dari Prabu Dharmakusuma, kekuasaan 
Sunda-Galuh diwariskan kepada putranya, Prabhu Guru 
Dharmasiksa, yang memerintah selama 122 tahun (1175-1297). 
Dharmasiksa memimpin Sunda-Galuh dari Saunggalah selama 12 
tahun, tapi kemudian memindahkan pusat pemerintahan 
kepada Pakuan Pajajaran, kembali lagi ke tempat awal moyangnya 
(Tarusbawa) memimpin kerajaan Sunda.[butuh rujukan] 

https://id.wikipedia.org/wiki/806
https://id.wikipedia.org/wiki/813
https://id.wikipedia.org/wiki/842
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prabhu_Gajahkulon&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prabhu_Gajahkulon&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/891
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arya_Kadatwan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prasasti_Cibadak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Dharmawangsa_Teguh
https://id.wikipedia.org/wiki/Airlangga
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kutip_sumber_tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/1156
https://id.wikipedia.org/wiki/1175
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakuan_Pajajaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kutip_sumber_tulisan


 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       110 
 

Sepeninggal Dharmasiksa, kekuasaan Sunda-Galuh turun ke 
putranya yang terbesar, Rakryan Saunggalah (Prabhu Ragasuci), 
yang berkuasa selama enam tahun (1297-1303). Prabhu Ragasuci 
kemudian diganti oleh putranya, Prabhu Citraganda, yang berkuasa 
selama delapan tahun (1303-1311), kemudian oleh keturunannya 
lagi, Prabu Linggadéwata (1311-1333). Karena hanya mempunyai 
anak perempuan, Linggadéwata menurunkan kekuasaannya ke 
menantunya, Prabu Ajiguna Linggawisésa (1333-1340), kemudian ke 
Prabu Ragamulya Luhurprabawa (1340-1350). Dari Prabu 
Ragamulya, kekuasaan diwariskan ke putranya, Prabu Maharaja 
Linggabuanawisésa (1350-1357), yang di ujung kekuasaannya gugur 
saat Perang Bubat. Karena saat kejadian di Bubat, putranya—
Niskalawastukancana—masih kecil, kekuasaan Sunda sementara 
dipegang oleh Patih Mangkubumi Sang Prabu Bunisora (1357-1371). 

  

Kiri: Prasasti Kawali di Kabuyutan Astana Gedé, 
Kawali, Ciamis. 
 

Sepeninggal Prabu Bunisora, 
kekuasaan kembali lagi ke putra 
Linggabuana, Niskalawastukancana, yang 
kemudian memimpin selama 104 tahun 
(1371-1475). Dari isteri pertama, Nay Ratna 
Sarkati, ia mempunyai putera Sang 

Haliwungan (Prabu Susuktunggal), yang diberi kekuasaan bawahan 
di daerah sebelah barat Citarum (daerah asal Sunda). Prabu 
Susuktunggal yang berkuasa dari Pakuan Pajajaran, membangun 
pusat pemerintahan ini dengan mendirikan keraton Sri Bima Punta 
Narayana Madura Suradipati. Pemerintahannya terbilang lama 
(1382-1482), sebab sudah dimulai saat ayahnya masih berkuasa di 
daerah timur. Dari Nay Ratna Mayangsari, istrinya yang kedua, ia 
mempunyai putera Ningratkancana (Prabu Déwaniskala), yang 
meneruskan kekuasaan ayahnya di daerah Galuh (1475-1482). 

Susuktunggal dan Ningratkancana menyatukan ahli warisnya 
dengan menikahkan Jayadéwata (putra Ningratkancana) dengan 
Ambetkasih (putra Susuktunggal). Tahun 1482, kekuasaan Sunda 
dan Galuh disatukan lagi oleh Jayadéwata, yang bergelar Sri Baduga 
Maharaja. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Bubat
https://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kawali
https://id.wikipedia.org/wiki/Ciamis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Pr_AG.jpg&filetimestamp=20040317113250&
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Raja-raja Kerajaan Sunda-Galuh 

 

Menurut Prasasti Sanghyang Tapak yang berangka tahun 1030 
(952 Saka), diketahui bahwa kerajaan Sunda dipimpin 
oleh Maharaja Sri Jayabupati Jayamanahen Wisnumurti 
Samarawijaya Sakalabuwana Mandala Swaranindita Haro 
Gowardhana Wikramottunggadewa. Prasasti ini terdiri dari 40 
baris yang ditulis dalam Aksara Kawi pada 4 buah batu, ditemukan 
di tepi sungai Cicatih di Cibadak, Sukabumi. Prasasti ini sekarang 
disimpan di Museum Nasional dengan nomor kode D 73 (dari 
Cicatih), D 96, D 97 dan D 98. Isi ketiga batu pertama berisi tulisan 
sebagai berikut:35 

“ Selamat. Dalam tahun Saka 952 bulan Kartika tanggal 12 
bagian terang, hari Hariang, Kaliwon, Ahad, Wuku Tambir. 
Inilah saat Raja Sunda Maharaja Sri Jayabupati 
Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya 
Sakalabuwanamandaleswaranindita Haro Gowardhana 
Wikramottunggadewa, membuat tanda di sebelah timur 
Sanghiyang Tapak. Dibuat oleh Sri Jayabupati Raja Sunda. 
Dan jangan ada yang melanggar ketentuan ini. Di sungai ini 
jangan (ada yang) menangkap ikan di sebelah sini sungai 
dalam batas daerah pemujaan Sanghyang Tapak sebelah 
hulu. Di sebelah hilir dalam batas daerah pemujaan 
Sanghyang Tapak pada dua batang pohon besar. Maka 
dibuatlah prasasti (maklumat) yang dikukuhkan dengan 
Sumpah. ” 

Prasasti lain yang menyebut raja Sunda adalah Prasasti 
Batutulis yang ditemukan di Bogor. Berdasarkan Prasasti 
Batutulis berangka tahun 1533 (1455 Saka), disebutkan nama Sri 
Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu 
Dewata, sebagai raja yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Prasasti ini 
terletak di Jalan Batutulis, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor 
Selatan, Kota Bogor. Prasasti Batutulis dianggap terletak di situs ibu 
kota Pajajaran.36 Prasasti ini dikaitkan dengan Kerajaan Sunda. Pada 
batu ini berukir kalimat-kalimat dalam bahasa dan aksara Sunda 
Kuno. Prasati ini dibuat oleh Prabu Sanghiang Surawisesa (yang 

                                                           
35

 Zahorka, Herwig (2007). The Sunda Kingdom of West Java From Tarumanagara to Pakuan 

Pajajaran with the Royal Center of Bogor. Yayasan Cipta Loka Caraka. 
36

  Indonesian palaeography: a history of writing in, Volume 4, Issue 1 By J. G. de Casparis 
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melakukan perjanjian dengan Portugis) dan menceritakan 
kemashuran ayahandanya tercinta (Sri Baduga Maharaja) sebagai 
berikut: 

“ Prasasti Batutulis Bogor 

Dengan demikian 
keberadaan Kerajaan 
Pakuan Pajajaran Bogor 
tidak bisa dibantah lagi 
bukti-buktinya, walaupun 
ada salah seorang 
sejarawan yang 
menolakdan menganggap 
Kerajaan pakuan 
Pajajaran dan Prabu Siliwanginya cuma mitos saja37. Salah 
satunya yang terkuat adalah Prasasti Batutulis yang sudah 
diterjemahkan bahasanya, script atau tulisannya oleh 
beberapa ahli, di antaranya Friederich (1853), Holle (1869), 
Pleyte (1911), Purbacaraka (1921),  dan Noorduyn (1957).  

Saléh Danasasmita, menterjemahkannya isi prasasti  itu 
demikian:38 

0 0 wang na pun ini sakakala, prebu ratu purané pun, diwastu 

diya wingaran prebu guru déwataprana diwastu diya dingaran sri 

baduga maharaja ratu haji di pakwan pajajaran sri sang ratu dé- 
wata pun ya nu nyusuk na pakwan diya anak rahyang nis- 
kala sa(ng) sida-mokta di gunatiga i(n)cu rahyang niskala wastu 

ka(n)cana sa(ng), sida-mokta ka nusalara(ng), ya siya nu nyiyan 
sakaka- 

la gugunungan ngabalay nyiyan samida, nyiyan sanghyang talaga 
rena mahawijaya, ya siya pun 0 0 i saka, panca panda- 

wa '(m)ban bumi 0 0 

Artinya: 

―Semoga selamat, ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum. 
Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewataprana, dinobatkan 
(lagi) dia dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan 
Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit 
(pertahanan) Pakuan. ” 

                                                           
37

 Ayip Rosyidi (?) 
38

 Dalam bukunya Sajarah Bogor. 
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Dia putera Rahiyang Dewa Niskala yang dipusarakan di Gunatiga, cucu 

Rahiyang Niskala Wastu Kancana yang dipusarakan ke Nusa 
Larang. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa 
gunung-gunungan, membuat undakan untuk hutan Samida, membuat 
Sahiyang Telaga Rena Mahawijaya (dibuat) dalam (tahun) Saka "Panca 
Pandawa Mengemban Bumi". 

Sayang sekali tidak/belum ditemukan prasasti-prasasti lainnya 
yang menyebutkan nama-nama raja Sunda setelah masa raja 
terakhir Tarumanagara sampai masa Sri Jayabupati dan antara masa 
Sri Jayabupati dan Rahiyang Niskala Watu Kancana. Namun nama-
nama raja Sunda lainnya hanya ditemukan pada naskah-naskah 
kuno. 

Naskah kuno Fragmen Carita Parahyangan (koleksi 
Perpustakaan Nasional Kropak 406) menyebutkan silsilah raja-raja 
Sunda mulai dari Tarusbawa, penerus raja terakhir Tarumanagara, 
dengan penerusnya mulai dari Maharaja Harisdarma, Rahyang 
Tamperan, Rahyang Banga, Rahyangta Wuwus, Prebu Sanghyang, 
Sang Lumahing Rana, Sang Lumahing Tasik Panjang, Sang 
Winduraja, sampai akhirnya kepada Rakean Darmasiksa. 

Naskah kuno Carita Parahyangan (koleksi Perpustakaan 
Nasional) menyebutkan silsilah raja setelah masa Tarumanagara. 
Yang pertama disebutkan adalah Tohaan di Sunda (Tarusbawa). 
Berikutnya disebutkan nama-nama raja penerusnya seperti Sanjaya, 
Prabu Maharaja Lingga Buana, raja Sunda yang gugur dikhianati di 
Bubat (Jawa Timur) yang merupakan ayahnya Rahiyang Niskala 
Wastu Kancana, sampai Surawisesa. 

Sedangkan nama-nama raja penerus Surawisesa yang 
berperang dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dapat 
ditemukan dalam sejarah Banten. 

Kembali ke masa Awal kerajaan Sunda, maka tahun-tahun 
masa pemerintahan para raja Sunda secara lebih terperinci dapat 
ditemukan pada naskah Pangéran Wangsakerta (dengan waktu 
berkuasa dalam tahun Masehi): 

1. Tarusbawa (menantu Linggawarman, 669 - 723) 
2. Harisdarma, atawa Sanjaya (menantu Tarusbawa, 723 - 732) 

3. Tamperan Barmawijaya (732 - 739) 

4. Rakeyan Banga (739 - 766) 
5. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang (766 - 783) 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pang%C3%A9ran_Wangsakerta&action=edit&redlink=1
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6. Prabu Gilingwesi (menantu Rakeyan Medang Prabu 
Hulukujang, 783 - 795) 

7. Pucukbumi Darmeswara (menantu Prabu Gilingwesi, 795 -
 819) 

8. Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon (819 - 891) 
9. Prabu Darmaraksa (adik ipar Rakeyan Wuwus, 891 - 895) 

10. Windusakti Prabu Déwageng (895 - 913) 
11. Rakeyan Kamuning Gading Prabu Pucukwesi (913 - 916) 

12. Rakeyan Jayagiri (menantu Rakeyan Kamuning Gading, 916 
- 942) 

13. Atmayadarma Hariwangsa (942 - 954) 

14. Limbur Kancana (putera Rakeyan Kamuning Gading, 954 -
 964) 

15. Munding Ganawirya (964 - 973) 
16. Rakeyan Wulung Gadung (973 - 989) 

17. Brajawisésa (989 - 1012) 
18. Déwa Sanghyang (1012 - 1019) 

19. Sanghyang Ageng (1019 - 1030) 

20. Sri Jayabupati (Detya Maharaja, 1030 - 1042) 
21. Darmaraja (Sang Mokténg Winduraja, 1042 - 1065) 

22. Langlangbumi (Sang Mokténg Kerta, 1065 - 1155) 
23. Rakeyan Jayagiri Prabu Ménakluhur (1155 - 1157) 

24. Darmakusuma (Sang Mokténg Winduraja, 1157 - 1175) 
25. Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu (1175 - 1297) 

26. Ragasuci (Sang Mokténg Taman, 1297 - 1303) 
27. Citraganda (Sang Mokténg Tanjung, 1303 - 1311) 

28. Prabu Linggadéwata (1311-1333) 

29. Prabu Ajiguna Linggawisésa (1333-1340) 
30. Prabu Ragamulya Luhurprabawa (1340-1350) 

31. Prabu Maharaja Linggabuanawisésa (yang gugur 
dalam Perang Bubat, 1350-1357) 

32. Prabu Bunisora, Adik Linggabuanawisesa (1357-1371) 
33. Prabu Niskala Wastu Kancana putra Linggabuanawisesa 

(1371-1475) 

34. Prabu Susuktunggal (1475-1482) sebagai Raja Sunda saja, 
karena sepeninggal Prabu Niskala Wastu Kancana kerajaan 
dipecah dua di antara Prabu Susuktunggal dan Prabu Dewa 
Niskala dalam kedudukan sederajat. 

35. Jayadéwata Sri Baduga Maharaja putra Dewa Niskala, 1482-
1521) 
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36. Prabu Surawisésa (1521-1535) 

37. Prabu Déwatabuanawisésa (1535-1543) 

38. Prabu Sakti (1543-1551) 
39. Prabu Nilakéndra (1551-1567) 

40. Prabu Ragamulya atau Prabu Suryakancana (1567-1579) 

 

Hubungan Kerajaan Sunda dengan kerajaan lain 

 

Singasari 

Dalam kitab Nagarakretagama, disebutkan bahwa 
setelah Kertanagara menaklukkan Bali (1206 Saka), kerajaan-
kerajaan lain turut bertekuk lutut, tidak terkecuali Sunda. Jika ini 
benar, adalah aneh jika di kemudian hari, kerajaan 
Majapahit sebagai penerus yang kekuasaannya lebih besar justru 
tidak menguasai Sunda, sehingga nama Sunda harus termuat 
dalam sumpahnya Gajah Mada.  

 

Majapahit 

Menurut Kidung Sunda, Majapahit berusaha untuk 
menaklukan Kerajaan Sunda dan beberapa kali melakukan 
penyerangan tapi berhasil digagalkan. Upaya terakhir Mejapahit 
untuk memperluas kekuasaannya adalah dengan upaya penyatuan 
melalui perkawinan antara raja Hayam Wuruk dari Majapahit dan 
putri Dyah Pitaloka Citraresmi dari Kerajaan Sunda tapi usaha ini 
pun gagal dan berkahir dengan tragedi perang Bubat. 

 

Eropa  

Kerajaan Sunda sudah lama menjalin hubungan dagang 
dengan bangsa Eropa seperti Inggris Perancis dan Portugis. Kerajaan 
Sunda bahkan pernah menjalin hubungan politik dengan bangsa 
Portugis. Dalam tahun 1522, Kerajaan Sunda 
menandatangani Perjanjian Sunda-Portugis yang membolehkan 
orang Portugis membangun benteng dan gudang di 
pelabuhan Sunda Kelapa. Sebagai imbalannya, Portugis diharuskan 
memberi bantuan militer kepada Kerajaan Sunda dalam menghadapi 
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serangan dari Demak dan Cirebon 39  (yang memisahkan diri dari 
Kerajaan Sunda). 

   
Kiri atas: Lambang Negara yang besahabat dengan kerajaan Pakuan Pajaran 

Kanan Atas: Benda-benda seni yang berasal dari negara-negara sahabat 
Pakuan Pajajaran masa Prabu Siliwangi. 

 

    
Kiri Atas: Lambang Pakuan Pajajaran ?, Kanan Atas: Penulis dan Mama 

Mukawwa Ali, pemelihara Aset Prabu Siliwangi Pakuan Pajajaran, dan TB Syani. 

 

       
Kiri Atas: Para pecinta Prabu Siliwangi bersama memegang Pusaka Kujang 

Prabu Siliwangi sebesat hampir 15 kg. 

Kanan Atas: Karyawan Fatuhman, Mama Mukawa Ali dan TB Syani 
 

                                                           
39

 Herwig Zahorka (2007). The Sunda Kingdoms of West Java: From Tarumanagara to Pakuan 

Pajajaran with the Royal Center of Bogor. Yayasan Cipta Loka Caraka. 
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Garis waktu Kerajaan-kerajaan Sunda 
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Filosofi dan Kearifan  (Ageman) SUNDA 40 

 
Menurut Kang Lucky (LQ) Hendrawan, berdasarkan 

―Sastrajenrahayuningrat‖ istilah ―Sunda‖ dibentuk oleh tiga suku 
kata yaitu SU-NA-DA yang artinya adalah ―matahari‖ ; 

-          SU = Sejati/ Abadi 
-          NA = Api 
-          DA = Besar/ Gede/ Luas/ Agung 

Dalam kesatuan kalimat ―Sunda‖ mengandung arti ―Sejati-Api-
Besar‖ atau ―Api Besar yang Sejati atau bisa juga berarti Api 
Agung yang Abadi‖. Maksud dan maknanya adalah matahari atau 
―Sang Surya‖ ( Panon Poe / Mata Poe / Sang Hyang Manon ). 
Sedangkan kata ―Sastrajenrahayuningrat‖ (Su-Astra-Ajian-Ra-
Hayu-ning-Ratu) memiliki arti sebagai berikut; 

-          Su = Sejati/ Abadi 
-          Astra = Sinar/ Penerang 
-          Ajian = Ajaran 
-          Ra = Matahari (Sunda) 
-          Hayu = Selamat/ Baik/ Indah 
-          ning = dari 
-          Ratu = Penguasa (Maharaja) 
 
Dengan demikian ―Sastrajenrahayuningrat‖ jika diartikan 

secara bebas adalah ―Sinar Sejati Ajaran Matahari – Kebaikan dari 
Sang Ratu‖ atau ―Penerang yang Abadi Ajaran Matahari – Kebaikan 
dari Sang Maharaja‖ atau boleh jadi maksudnya ialah ―Sinar Ajaran 
Matahari Abadi atas Kebaikan dari Sang Penguasa/ Ratu/ Maharaja 
Nusantara‖, dst. 

―Sunda” sama sekali bukan nama etnis/ras/suku yang tinggal 
di pulau Jawa bagian Barat dan bukan juga nama daerah, karena 
sesungguhnya “Sunda” adalah nama ajaran atau agama 
tertua di muka Bumi, keberadaannya jauh sebelum ada jenis 
agama apapun yang dikenal pada saat sekarang. 

Agama ―Sunda‖ merupakan cikal-bakal ajaran tentang ―cara 
hidup sebagai manusia beradab hingga mencapai puncak 
kemanusiaan yang tertinggi (adi-luhung). Selain itu agama Sunda 

                                                           
40 LQ Hendrawan, di http://ncepborneo.wordpress.com/2011/02/06/sunda/ 
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juga yang mengawali lahirnya sistem pemerintahan dengan 
pola karatuan  (kerajaan) yang pertama di dunia, terkenal dengan 
konsep SITUMANG (akronim dari Rasi-Ratu-Rama-Hyang) dengan 
perlambangan ―anjing‖ (tanda kesetiaan). 

Ajaran / agama Sunda (ajaran Pengagungan Matahari) pada 
mulanya disampaikan oleh Sang Sri Rama Mahaguru Ratu Rasi 
Prabhu Shindu La-Hyang (Sang Hyang Tamblegmeneng) putra 
dari Sang Hyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya  yang 
lebih dikenal sebagai Aji Tirem (Aki Tirem) atau Aji Saka 
Purwawisesa. Ajaran Sunda lebih dikenal dengan 
sebutan Sundayana (yana =way of life, aliran, ajaran, agama) 
artinya adalah ―ajaran Sunda atau agama Matahari‖ yang dianut oleh 
bangsa Galuh, khususnya di Jawa Barat. 

Sundayana disampaikan secara turun-temurun dan menyebar 
ke seluruh dunia melalui para Guru Agung (Guru Besar / Batara 
Guru), masyarakat Jawa-Barat lebih mengenalnya dengan 
sebutan Sang Guru Hyang atau “Sangkuriang‖ dan sebagian lagi 
memanggilnya dengan sebutan ―Guriang‖ yang artinya ―Guru 
Hyang‖ juga. 

Landasan inti ajaran Sunda adalah ―welas-asih‖ atau cinta-
kasih, dalam bahasa Arab-nya disebut ―rahman-rahim‖, inti ajaran 
inilah yang kelak berkembang menjadi pokok ajaran seluruh agama 
yang ada sekarang, sebab adanya rasa welas-asih ini yang 
menjadikan seseorang layak disebut sebagai manusia. Artinya, 
dalam pandangan agama Sunda (bangsa Galuh) jika seseorang tidak 
memiliki rasa welas-asih maka ia tidak layak untuk disebut manusia, 
pun tidak layak disebut binatang, lebih tepatnya sering disebut 
sebagai Duruwiksa (Buta) mahluk biadab. 

Agar pemahaman ke depan tidak menjadi rancu dan 
membingungkan dalam memahami istilah ―Sinar (Astra/ Ra/ 
Matahari), Cahaya (Dewa) dan Terang‖ maka perlu dijelaskan 
sebagai berikut; 
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Sundayana terbagi dalam tiga bidang ajaran dalam satu 
kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah (Kemanunggalan) yaitu; 

1. Tata-Salira/ Kemanunggalan Diri; berisi tentang 
pembentukan kualitas manusia yaitu, meleburkan diri dalam 
―ketunggalan‖ agar menjadi ―diri sendiri‖ (si Swa) yang 
beradab, merdeka dan berdaulat atau menjadi seseorang 
yang tidak tergantung kepada apapun dan siapapun selain 
kepada diri sendiri. 

2. Tata-Naga-Ra/ Kemanunggalan Negeri; yaitu 
memanunggalkan masyarakat/ bangsa (negara) dalam 
berkehidupan di Bumi secara beradab, merdeka dan 
berdaulat. Pembangunan negara yang mandiri, tidak 
menjajah dan tidak dijajah. 

3. Tata-Buana/ Kemanunggalan Bumi; ialah 
kebijakanuniversal (kesemestaan) untuk memanunggalkan 
Bumi dengan segala isinya dalam semesta kehidupan agar 
tercipta kedamaian hidup di Buana. 

Sesuai dengan bentuk dan dasar pemikiran ajaran Matahari 
sebagai sumber cahaya maka tata perlambangan wilayah di sekitar 
Jawa-Barat banyak yang mempergunakan sebutan ―Ci‖yang artinya 
―Cahaya‖, dalam bahasa India disebut sebagai deva/ dewa (cahaya) 
yaitu pancaran (gelombang) yang lahir dari Matahari berupa warna-
warna. Terdapat lima warna cahaya utama (Pancawarna) yang 
menjadi landasan filosofi kehidupan bangsa Galuh penganut ajaran 
Sunda: 

1. Cahaya Putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. 
2. Cahaya Merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang 

Brahma. 
3. Cahaya Kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang 

Mahadewa. 
4. Cahaya Hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. 
5. Segala Warna Cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang 

Siwa. 
Lima kualitas ―Cahaya‖ tersebut sesungguhnya merupakan nilai 

―waktu‖ dalam hitungan ―wuku‖. Kelima wuku (wuku lima) tidak 
ada yang buruk dan semuanya baik, namun selama ini Sang Hyang 
Siwa (pelebur segala cahaya/ warna) telah disalah-artikan menjadi 
―dewa perusak‖, padahal arti kata ―pelebur‖ itu adalah ―pemersatu‖ 
atau yang meleburkan atau memanunggalkan. Jadi, sama sekali 
tidak terdapat ‗dewa‘ yang bersifat merusak dan menghancurkan. 
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Ajaran Sunda dalam silib-siloka ―Panah Chakra‖ 

 
―Ajaran Sunda‖ di dalam cerita pewayangan dilambangkan 

dengan Jamparing Panah Chakra, yaitu ‗raja segala senjata‘ milik 
Sang Hyang Wisnu yang dapat mengalahkan sifat jahat dan angkara-
murka, tidak ada yang dapat lolos dari bidikan Jamparing Panah 
Chakra. Maksudnya adalah; 

o Jamparing = Jampe Kuring 
o Panah = Manah = Hati (Rasa Welas-Asih) 
o Chakra atau Cakra = Titik Pusaran yang bersinar/ Roda 

Penggerak Kehidupan (‗matahari‘). 
o Secara simbolik gendewa (gondewa) merupakan bentuk bibir 

yang sedang tersenyum (?). 
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 Panah Chakra di Jawa Barat biasa disebut sebagai ―Jamparing 
Asih‖ maksudnya adalah ―Ajian Manah nu Welas Asih‖ (ajian hati 
yang lembut penuh dengan cinta-kasih). Dengan demikian maksud 
utama dari Jamparing Panah Chakra atau Jamparing Asih itu 
ialah ―ucapan yang keluar dari hati yang welas asih dapat 
menggerakan roda kehidupan yang bersinar‖. 

Keberadaan Panca Dewa kelak disilib-silokakan 
(diperlambangkan) ke dalam kisah ―pewayangan‖ dengan tokoh-
tokoh baru melalui kisah Ramayana (Ajaran Rama) serta 
kisahMahabharata pada tahun +/-1500 SM; Yudis-ti-Ra, Bi-Ma, 
Ra-ju-Na, Na-ku-La, dan Sa-Dewa. Kelima cahaya itu kelak dikenal 
dengan sebutan ―Pandawa‖ singkatan dari ―Panca Dewa‖ (Lima 
Cahaya) yang merupakan perlambangan atas sifat-sifat kesatria 
negara. Istilah ―wayang‖ itu sendiri memiliki arti ―bayang-bayang‖, 
maksudnya adalah perumpamaan dari kelima cahaya tersebut di 
atas. 

Selama ini cerita wayang selalu dianggap ciptaan bangsa India, 
hal tersebut mungkin ―benar‖ tetapi boleh jadi ―salah‖. Artinya 
kemungkinan terbesar adalah bangsa India telah berjasa melakukan 
pencatatan tentang kejadian besar yang pernah ada di Bumi 
Nusantara melalui kisah pewayangan dalam cerita 
eposRamayana dan Mahabharata. Logika sederhananya 
adalah; India dikenal sebagai bangsa  Chandra  (Chandra 
Gupta)  sedangkan Nusantara dikenal sebagai bangsa Matahari (Ra-
Hyang), dalam hal ini tentu Matahari lebih unggul dan lebih utama 
ketimbang Bulan. India diterangi atau dipengaruhi oleh ajaran dan 
kebudayaan Nusantara. Namun demikian tidak dapat disangkal 
bahwa bukti (jejak) peninggalan yang maha agung itu di Bumi 
Nusantara telah banyak dilupakan, diselewengkan hingga 
dimusnahkan oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga pada saat ini 
kita sulit untuk membuktikannya melalui ―kebenaran ilmiah‖. 

http://ncepborneo.files.wordpress.com/2011/06/3-jamparing.jpg
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Berkaitan dengan persoalan ―Pancawarna‖, bagi orang-orang 
yang lupa kepada ―jati diri‖ (sebagai bangsa Matahari) di masyarakat 
Jawa-Barat dikenal peribahasa ―teu inget ka Purwa 
Daksina…!‖ artinya adalah ―lupa kepada Merah-Putih‖ (lupa akan 
kebangsaan/ tidak tahu diri/ tidak ingat kepada jati diri sebagai 
bangsa Galuh penganut ajaran Sunda). 

Banyak orang Jawa Barat mengaku dirinya sebagai orang 
―Sunda‖, mereka mengagungkan ―Sunda‖ sebagai genetika biologis 
dan budayanya yang membanggakan, bahkan secara nyata perilaku 
diri mereka yang lembut telah menunjukan kesundaannya(sopan-
santun dan berbudhi), namun unik dan anehnya mereka ‗tidak 
mengakui‘ bahwa itu semua adalah hasil didikan Agama Sunda yang 
telah mereka warisi dari para leluhurnya secara turun-temurun, 
seolah telah menjadi genetika religi pada diri manusia Galuh. 

Masyarakat Jawa Barat tidak menyadari (tidak mengetahui) 
bahwa perilaku lembut penuh tata-krama sopan-santun dan 
berbudhi itu terjadi akibat adanya ―ajaran‖ (agama Sunda) yang 
mengalir di dalam darah mereka dan bergerak tanpa 
disadari(refleks). Untuk mengatakan kejadian tersebut para leluhur 
menyebutnya sebagai; 

―nyumput buni di nu caang‖ (tersembunyi ditempat yang 
terang) artinya adalah; mentalitas, pikiran, perilaku, seni, 
kebudayaan, filosofi dll. yang mereka lakukan sesungguhnya adalah 
hasil didikan agama Sunda tetapi si pelaku sendiri tidak 
mengetahuinya. 

Inti pola dasar ajaran Sunda adalah ―berbuat baik dan benar 
yang dilandasi oleh kelembutan rasa welas-asih‖. Pola dasar 
tersebut diterapkan melalui Tri-Dharma (Tiga Kebaikan) yaitu 
sebagai pemandu ‗ukuran‘ nilai atas keagungan diri seseorang/ 
derajat manusia diukur berdasarkan dharma (kebaikan) : 

1. Dharma Bakti, ialah seseorang yang telah menjalankan 
budhi kebaikan terhadap diri, keluarga serta di lingkungan 
kecil tempat ia hidup, manusianya bergelar ―Manusia Utama‖. 

2. Dharma Suci, ialah seseorang yang telah menjalankan budhi 
kebaikan terhadap bangsa dan negara, manusianya bergelar 
―Manusia Unggul Paripurna‖ (menjadi idola). 

3. Dharma Agung, ialah seseorang yang telah menjalankan 
budhi kebaikan terhadap segala peri kehidupan baik yang 
terlihat maupun yang tidak terlihat, yang tercium, yang 
tersentuh dan tidak tersentuh, segala kebaikan yang tidak 
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terbatasi oleh ruang dan waktu, manusianya bergelar ―Manusia 
Adi Luhung‖ (Batara Guru) 

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Tri-Dharma ini kelak 
menjadi pokok ajaran ―Budhi-Dharma‖ (Buddha) yang 
mengutamakan budhi kebaikan sebagai bukti dan bakti rasawelas-
asih terhadap segala kehidupan untuk mencapai kebahagiaan, atau 
pembebasan diri dari kesengsaraan. 

Ajaran ini kelak dilanjutkan dan dikembangkan oleh salah 
seorang tokoh Mahaguru Rasi Shakyamuni – Sidharta Gautama 
(‗Sang Budha‘), seorang putra mahkota kerajaan Kapilawastu di 
Nepal – India. 

Pembentukan Tri-Dharma Sunda dilakukan melalui tahapan 
yang berbeda sesuai dengan tingkatan umurnya (?) yaitu : 

1. Dharma Rasa, ialah mendidik diri untuk dapat memahami 
―rasa‖ (kelembutan) di dalam segala hal, sehingga mampu 
menghadirkan keadaan ―ngarasa jeung rumasa‖ (menyadari 
rasa dan memahami perasaan). Dengan demikian dalam diri 
seseorang kelak muncul sifat menghormati, menghargai, dan 
kepedulian terhadap sesama serta kemampuan merasakan 
yang dirasakan oleh orang lain (pihak lain), hal ini merupakan 
pola dasar pembentukan sifat ―welas-asih‖ dan manusianya 
kelak disebut ―Dewa-Sa‖. 

2. Dharma Raga, adalah mendidik diri dalam bakti nyata 
(bukti) atau mempraktekan sifat rasa di dalam hidup sehari-
hari (*bukan teori) sehingga kelak keberadaan/ kehadiran diri 
dapat diterima dengan senang hati (bahagia) oleh semua pihak 
dalam keadaan ―ngaraga jeung ngawaruga‖(menjelma dan 
menghadirkan). Hal ini merupakan pola dasar pembentukan 
perilaku manusia yang dilandasi oleh kesadaran rasa dan 
pikiran. Seseorang yang telah mencapai tingkatan ini 
disebut ―Dewa-Ta‖. 

3. Dharma Raja, adalah mendidik diri untuk menghadirkan 
―Jati Diri‖ sebagai manusia ―welas-asih‖ yang seutuhnya 
dalam segala perilaku kehidupan ―memberi tanpa diberi‖ atau 
memberi tanpa menerima (tidak ada pamrih). Tingkatan ini 
merupakan pencapaian derajat manusia paling terhormat yang 
patut dijadikan suri-teladan bagi semua pihak serta layak 
disebut (dijadikan) pemimpin. 
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Ajaran Sunda berlandas kepada sifat bijak-bajik Matahari  yang 
menerangi dan membagikan cahaya terhadap segala mahluk di 
penjuru Bumi tanpa pilih kasih dan tanpa membeda-bedakan. 
Matahari telah menjadi sumber utama yang mengawali kehidupan 
penuh suka cita, dan tanpa Matahari segalanya hanyalah kegelapan. 
Oleh sebab itulah para penganut ajaran Sundaberkiblat kepada 
Matahari (Sang Hyang Tunggal) sebagai simbol ketunggalan dan 
kemanunggalan yang ada di langit, dan kiblatagama Sunda itu bukan 
diciptakan oleh manusia. 

Sundayana menyebar ke seluruh dunia, terutama di wilayah 
Asia, Eropa, Amerika dan Afrika, sedangkan di Australia tidak terlalu 
menampak. Oleh masyarakat Barat melalui masing-masing 
kecerdasan kode berbahasa mereka ajaran Matahari ini diabadikan 
dalam sebutan SUNDAY (hari Matahari), berasal dari kata 
―Sundayana‖ dan bangsa Indonesia lebih mengenal Sundayitu 
sebagai hari Minggu. 

Di wilayah Amerika kebudayaan suku Indian, Maya dan Aztec 
pun tidak terlepas dari pemujaan kepada Matahari, demikian pula di 
wilayah Afrika dan Asia, singkatnya hampir seluruh bangsa di dunia 
mengikuti ajaran leluhur bangsa Galuh Agung (Nusantara) yang 
berlandaskan kepada tata-perilaku berbudhi dengan rasa―welas-
asih‖ (cinta-kasih). 

Jejak keberadaan ajaran agama Sunda yang kemudian 
berkembang hingga saat ini terekam dalam kebudayaan masyarakat 
Roma (kerajaan Romawi) yang menetapkan tanggal 25 Desember 
sebagai ―Hari Matahari‖ (Sunday) yaitu hari pemujaan kepada 
Matahari (Sunda) dan kini masyarakat Indonesia lebih mengenalnya 
sebagai hari ―Natal‖. 

Oleh bangsa Barat (Eropa dan Amerika) 
istilah Sundayana‗dirobah‘ menjadi Sunday sedangkan di Nusantara 
dikenal dengan sebutan ―Surya‖ (*Bangsa Arya ?) yang berasal dari 
tiga suku kata yaitu Su-Ra-Yana, bangsa Nusantara 
memperingatinya dalam upacara ―Sura‖ (Suro) yang intinya 
bertujuan untuk mengungkapkan rasa menerima-kasih serta 
ungkapan rasa syukur atas ―kesuburan‖ negara yang telah 
memberikan kehidupan dalam segala bentuk yang menghidupkan; 
baik berupa makanan, udara, air, api (kehangatan), tanah, dan lain 
sebagainya. 

Pengertian Surayana pada hakikatnya sama saja 
denganSundayana sebab mengandung maksud dan makna yang 
sama. 

-          SU = Sejati 
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-          RA = Sinar/ Maha Cahaya/ Matahari 
-          YANA = way of life/ ajaran/ ageman/ agama 

Maka arti ―Surayana‖ adalah sama dengan ―Agama 
Matahariyang Sejati‖ dan dikemudian hari bangsa Indonesia 
mengenal dan mengabadikannya dengan sebutan ―Sang Surya‖ 
untuk mengganti istilah ―Matahari‖. 

 

Perobahan istilah ―Sunda‖ 

Sekilas gambaran di atas boleh jadi hanya 
bersifat gatuk(mencocok-cocokan), namun mustahil jika kemiripan 
penanda (sebutan dan objek) itu terjadi dengan sendirinya tanpa 
sebab, selain itu terjadi pula kemiripan pada nilai-nilai yang bersifat 
prinsip dan mustahil pula jika tidak ada yang memulai dan 
mengajarkannya. Tentu ―tidak mungkin ada akibat jika tanpa sebab‖ 
(hukum aksi-reaksi), dalam pepatah leluhur bangsa Nusantara 
menyebutkan ―tidak ada asap jika tidak ada api‖ atau ―mustahil ada 
ranting jika tidak ada dahan‖ maka segalanya pasti ada yang 
memulai dan mengajarkan. 

5000 tahun sebelum penanggalan Masehi di Asia dalam sejarah 
peradaban bangsa Mesir kuno  menerangkan (menggambarkan) 
tentang keberadaan ajaran Matahari dari bangsa Galuh, mereka 
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menyebutnya sebagai ―RA‖ yang artinya adalah Sinar/ Astra/ 
Matahari/ Sunda. 

―RA‖ digambarkan dalam bentuk ―mata‖ dan diposisikan 
sebagai ―Penguasa Tertinggi‖ dari seluruh ‗dewa-dewa‘ bangsa 
Mesir kunoyang lainnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
bangsa Mesir kuno-pun menganut dan 
mengakui Sundayana (Agama Matahari) yang dibawa dan diajarkan 
oleh leluhur bangsa Galuh. 

Di sisi lain bangsa Indonesia saat ini mengenal bentuk dan 
istilah ―mata‖ (eye) yang mirip dengan gambaran ―AMON-RA‖ 
bangsa Mesir kuno, sebutan ―amon‖ mengingatkan kita kepada 
istilah―panon‖ yang berarti ―mata‖ yang terdapat pada kata ―Sang 
Hyang Manon‖ yaitu penamaan lain bagi Matahari di masyarakat 
Jawa Barat jaman dahulu (*apakah kata Amon dan Manonmemiliki 
makna yang sama?) 

Selain di Asia (Mesir) bangsa Indian di Amerika-pun sangat 
memuja Matahari (sebagai simbol leluhur, dan mereka menyebut 
dirinya sebagai bangsa ―kulit merah‖) bahkan masyarakat Inca, 
Aztec dan Maya di daerah Amerika latin membangun kuil pemujaan 
yang khusus ditujukan bagi Matahari, hingga mereka menggunakan 
pola penghitungan waktu yang berlandas pada peredaran Matahari, 
mirip dengan di Nusantara (pola penanggalanSaka = Pilar Utama = 
Inti / Pusat Peredaran = Matahari). 

Masyarakat suku Inca di Peru (Amerika Latin) membangun 
tempat pemujaan kepada Matahari di puncak bukit yang 
disebutMachu Picchu. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa secara 
umum konsep ―meninggikan dengan pondasi yang kokoh‖ dalam 
kaitannya dengan ―keagungan― (tinggi, luhur, puncak, maha) 
merupakan landas berpikir yang utama agama Sunda. 

Secara filosofis, pola bentuk ‗bangunan‘ menuju puncak 
meruncing (gunungan) itu merupakan perlambangan para Hyang 
yang ditinggikan atau diluhurkan, hal inipun merupakan silib-siloka 
tentang perjalanan manusia dari ―ada‖ menuju ―tiada‖ (langit), 
dari jelma menjadi manusia utama hingga kelak menuju puncak 
kualitas manusia adiluhung (maha agung). 

Demikian pula yang dilakukan oleh suku Maya di Mexico pada 
jaman dahulu, mereka secara khusus membangun tempat pemujaan 
(kuil/pura) kepada Matahari (Sang Hyang Tunggal). 
Pada jaman dahulu hampir seluruh bangsa di benua Amerika 
(penduduk asli) memuja kepada Matahari, dan hebatnya hampir 
semua bangsa menunjukan hasil kebudayaan yang tinggi. Kemajuan 
peradaban dalam bidang arsitektur, cara berpakaian, sistem 
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komunikasi (baik bentuk lisan, tulisan, gaya bahasa, serta gambar), 
adab upacara, dll. Kemajuan dalam bidang pertanian dan 
peternakan tentu saja yang menjadi yang paling utama, sebab hal 
tersebut menunjukan kemakmuran masyarakat, artinya mereka 
dapat hidup sejahtera tentram dan damai dalam kebersamaan 
hingga kelak mampu melahirkan keindahan dan keagungan dalam 
berkehidupan (berbudaya). 

Sekitar abad ke XV kebudayaan agung bangsa 
Amerika latinmengalami keruntuhan setelah datangnya 
para missionaris Barat yang membawa misi Gold, Glory dan Gospel. 
Tujuan utamanya tentu saja Gold (emas/ kekayaan) 
dan Glory (kejayaan/ kemenangan) sedangkan Gospel (agama) 
hanya dijadikan sebagai kedok politik agar seolah-olah mereka 
bertujuan untuk ―memberadabkan‖ sebuah bangsa. 

Propaganda yang mereka beritakan tentang perilaku biadab 
agama Matahari dan kelak dipercaya oleh masyarakat dunia adalah 
bahwa; ―suku terasing penyembah matahari itu pemakan manusia‖, 
hal ini mirip dengan yang terjadi di Sumatra Utara serta wilayah 
lainnya di Indonesia. Dibalik propaganda tersebut maksud 
sesungguhnya kedatangan para ‗penyebar agama‘ itu adalah 
perampokan kekayaan alam dan perluasan wilayah 
jajahan(imperialisme), sebab mustahil bangsa yang sudah 
―beragama‖ harus ‗diagamakan‘ kembali dengan ajaran yang tidak 
berlandas kepada nilai-nilai kebijakan dan kearifan lokalnya. 

Dalam pandangan penganut agama Sunda (bangsa Galuh) yang 
dimaksud dengan ―peradaban sebuah bangsa (negara)‖ tidak diukur 
berdasarkan nilai-nilai material yang semu dan dibuat-buat oleh 
manusia seperti bangunan megah, emas serta batu permata dan lain 
sebagainya melainkan terciptanya keselarasan hidup bersama alam 
(keabadian). Prinsip tersebut tentu saja sangat bertolak-belakang 
dengan negara-negara lain yang kualitas geografisnya tidak sebaik 
milik bangsa beriklim tropis seperti di Nusantara dan negara tropis 
lainnya. Leluhur Galuh mengajarkan tentang prinsip kejayaan dan 
kekayaan sebuah negara sebagai berikut : 

“Gunung kudu pageuh, leuweung kudu hejo, 
walungan kudu herang, taneuh kudu subur, maka bagja 
rahayu sakabeh rahayatna” (Gunung harus kokoh, hutan 
harus hijau, sungai harus jernih, tanah harus subur, maka tentram 
damai sentausa semua rakyatnya) 

“Gunung teu meunang dirempag, leuweung teu 
meunang dirusak” (Gunung tidak boleh dihancurkan, hutan 
tidak boleh dirusak). 
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Kuil (tempat peribadatan) pemujaan Matahari hampir 
seluruhnya dibangun berdasarkan pola bentuk ―gunungan‖ dengan 
landasan segi empat yang memuncak menuju satu titik. Boleh jadi 
hal tersebut berkaitan erat dengan salah satu pokok ajaran Sunda 
dalam mencapai puncak kualitas bangsa (negara) seperti Matahari 
yang bersinar terang, atau sering disebut sebagai ―Opat Ka Lima 
Pancer‖ yaitu; empat unsur inti alam (Api, Udara, Air, Tanah) yang 
memancar menjadi ―gunung‖ sebagai sumber kehidupan mahluk. 

Menilik bentuk-bentuk simbolik serta orientasi pemujaannya 
maka dapat dipastikan bahwa piramida di wilayah Mesir-pun 
sesungguhnya merupakan kuil Matahari (Sundapura). Walaupun 
sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa piramid itu adalah kuburan 
para raja namun perlu dipahami bahwa raja-raja 
Mesirkuno dipercaya sebagai; Keturunan Matahari/ Utusan 
Matahari/ Titisan Matahari/ ataupun Putra Matahari, dengan 
demikian mereka setara dengan ―Putra Sunda‖(Utusan Sang Hyang 
Tunggal). 

Untuk sementara istilah ―Putra Sunda‖ bagi para raja 
Mesir kunodan yang lainnya tentu masih terdengar janggal dan aneh 
sebab selama ini sebutan ―Sunda‖ selalu dianggap sebagai suku, ras 
maupun wilayah kecil yang ada di pulo Jawa bagian barat saja, 
istilah ―Sunda‖ seolah tidak pernah terpahami oleh bangsa Indonesia 
pun oleh masyarakat Jawa Barat sendiri. 

Tidak diketahui waktunya secara tepat, Sang Narayana Galuh 
Hyang Agung (Galunggung) mengembangkan dan mengokohkan 
ajaran Sunda di Jepang, dengan demikian RA atau Matahari begitu 
kental dengan kehidupan masyarakat Jepang, mereka membangun 
tempat pemujaan bagi Matahari yang disebut sebagai Kuil Nara (Na-
Ra / Api-Matahari) dan masyarakat Jepang dikenal sebagai 
pemuja Dewi Amate-Ra-Su Omikami yang digambarkan sebagai 
wanita bersinar (Astra / Aster / Astro / Astral / Austra). 
`Tidak hanya itu, penguasa tertinggi ―Kaisar Jepang‖ pun dipercaya 
sebagai titisan Matahari atau Putra Matahari (Tenno) dengan kata 
lain para kaisar Jepang-pun bisa disebut sebagai ―Putra Sunda‖ 
(Anak/ Utusan/ Titisan Matahari) dan hingga saat ini mereka 
mempergunakan Matahari sebagai lambang kebangsaan dan 
kenegaraan yang dihormati oleh masyarakat dunia. 

 Dikemudian hari Jepang dikenal sebagai negeri ―Matahari 
Terbit‖ hal ini disebabkan karena Jepang mengikuti jejak ajaran 
leluhur bangsa Nusantara, hingga pada tahun 1945 ketika pasukan 
Jepang masuk ke Indonesia dengan misi ―Cahaya Asia‖ mereka 
menyebut Indonesia sebagai ―Saudara Tua‖ untuk kedok politiknya. 
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Secara mendasar ajaran para leluhur bangsa Galuh dapat 
diterima di seluruh bangsa (negara) karena mengandung tiga pokok 
ajaran yang bersifat universal (logis dan realistis), tanpa tekanan dan 
paksaan yaitu : 

1. Pembentukan nilai-nilai pribadi manusia (seseorang) sebagai 
landasan pokok pembangunan kualitas keberadaban sebuah 
bangsa (masyarakat) yang didasari oleh nilai-nilai welas-
asih (cinta-kasih). 

2. Pembangunan kualitas sebuah bangsa menuju kehidupan 
bernegara yang adil-makmur-sejahtera dan beradab melalui 
segala sumber daya bumi (alam/ lingkungan) di wilayah 
masing-masing yang dikelola secara bijaksana sesuai dengan 
kebutuhan hidup sehari-hari. 

3. Pemeliharaan kualitas alam secara selaras yang kelak menjadi 
pokok kekayaan atau sumber daya utama bagi kehidupan yang 
akan datang pada sebuah bangsa, dan kelak berlangsung dari 
generasi ke generasi (berkelanjutan). 

Demikian ajaran Sunda (Sundayana/ Surayana/ Agama 
Matahari) menyebar ke seluruh penjuru Bumi dibawa oleh para 
Guru Hyang memberikan warna dalam peradaban masyarakat dunia 
yang diserap dan diungkapkan (diterjemahkan) melalui berbagai 
bentuk tanda berdasarkan pola kecerdasan masing-masing 
bangsanya. 

Ajaran Sunda menyesuaikan diri dengan letak geografis dan 
watak masyarakatnya secara selaras (harmonis) maka itu sebabnya 
bentuk bangunan suci (tempat pemujaan) tidak menunjukan 
kesamaan disetiap negara, tergantung kepada potensi alamnya. 
Namun demikian pola dasar bangunan dan filosofinya memiliki 
kandungan makna yang sama, merujuk kepada bentuk gunungan. 

Di Indonesia sendiri simbol ―RA‖ (Matahari/ Sunda) sebagai 
‗penguasa‘ tertinggi pada jaman dahulu secara nyata teraplikasikan 
pada berbagai sisi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Hal 
itu diungkapkan dalam bentuk (rupa) serta penamaan yang 
berkaitan dengan istilah ―RA‖ (Matahari) sebagai sesuatu yang sifat 
agung maupun baik, seperti; 

1. Konsep wilayah disebut ―Naga-Ra/ Nega-Ra‖ 
2. Lambang negara disebut ―Bende-Ra‖ 
3. Maharaja Nusantara bergelar ―Ra-Hyang‖ 
4. Keluarga Kerajaan bergelar ―Ra-Keyan dan Ra-Ha-Dian 

(Raden)‖. 
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5. Konsep ketata-negaraan disebut ―Ra-si, Ra-tu, Ra-ma‖ 
6. Penduduknya disebut ―Ra-Hayat‖ (rakyat). 
7. Nama wilayah disebut ―Dirganta-Ra, Swarganta-Ra, 

Dwipanta-Ra, Nusanta-Ra, Indonesia (?)‖, dll. 

Kemaharajaan (Keratuan/ Keraton) Nusantara yang terakhir, 
―Majapahit‖ kependekan dari Maharaja-Pura-Hita (Tempat Suci 
Maharaja yang Makmur-Sejahtera) dikenal sebagai pusat 
pemerintahan ―Naga-Ra‖ yang terletak di Kadiri – Jawa Timur 
sekitar abad XIII masih mempergunakan bentuk lambang Matahari, 
sedangkan dalam panji-panji kenegaraan lainnya mereka 
mempergunakan warna ―merah dan putih‖ (Purwa-Daksina) yang 
serupa dengan pataka (‗bendera‘) Indonesia saat ini. 

 

Bende – Ra Majapahit 

Tidak terlepas dari keberadaan ajaran Sunda (Matahari) dimasa 
lalu yang kini masih melekat diberbagai bangsa sebagai lambang 
kenegaraan ataupun hal-hal lainnya yang telah berobah menjadi 
legenda dan mithos, tampaknya bukti terkuat tentang cikal-bakal 
(awal) keberadaan ajaran Matahari atau agama ―Sunda‖ itu masih 
tersisa dengan langgeng di Bumi Nusantara  yang kini telah beralih 
nama menjadi Indonesia. 

Di Jawa Kulon (Barat) sebagai wilayah suci tertua (Mandala 
Hyang) tempat bersemayamnya Leluhur Bangsa Matahari (Pa-Ra-
Hyang) hingga saat ini masih menyisakan penandanya sebagai pusat 
ajaran Sunda (Matahari), yaitu dengan ditetapkannya kata―Tji‖ 
(Ci) yang artinya CAHAYA di berbagai wilayah seperti; Ci 

http://ncepborneo.files.wordpress.com/2011/06/4a-bendera-majapahit.jpg
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Beureum (Cahaya Merah), Ci Hideung (Cahaya Hitam), Ci 
Bodas(Cahaya Putih), Ci Mandiri (Cahaya Mandiri), dan lain 
sebagainya. Namun sayang banyak ilmuwan Nusantara khususnya 
dari Jawa Barat malah menyatakan bahwa ―Ci‖ adalah ―cai‖ yang 
diartikan sebagai ―air‖, padahal jelas-jelas untuk benda cair itu 
masyarakat Jawa Barat jaman dulu secara khusus menyebutnya 
sebagai―Banyu‖ dan sebagian lagi menyebutnya 
sebagai ―Tirta‖ (*belum diketahui perbedaan diantara keduanya). 

Sebutan ―Ci‖ yang kelak diartikan sebagai ―air‖  (cai/nyai) 
sesungguhnya berarti ―cahaya/ kemilau‖ yang terpantul di 
permukaan banyu (tirta) akibat pancaran ―sinar‖ (kemilau). 
Masalah ―penamaan/ sebutan‖ seperti ini oleh banyak orang sering 
dianggap sepele, namun secara prinsip berdampak besar terhadap 
―penghapusan‖ jejak perjalanan sejarah para leluhur bangsa Galuh 
Agung pendiri agama Sunda (Matahari). 

  

KOMENTAR: 

1. 28 Agustus 2012, Cahya: 
Maaf, saya sih belum tahu banyak makna-makna seperti itu, 

tapi apa bukannya ‗rahayu‘ itu sendiri sudah bermakna 
selamat/keselamatan? dan bukan ‗ra‘ sendiri dan ‗hayu‘? sehingga 
maknanya, mungkin lho ya, sinar abadi ajaran keselamatan dari 
Sang Penguasa (Alam Semesta)…? Gitu? Mungkin lho ya.. Saya 
kurang paham juga, tapi apakah pencetus (pemberi) nama ini adalah 
seorang yang beragama Hindu? 

http://ncepborneo.files.wordpress.com/2011/06/5.jpg
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2. 3 September 2012  boedaksatepak: 

 
RAHAYU = ucapan keselamatan, diartikan seperti itu juga bisa 

& sah2 saja, ketika ajaran keselamatan ini mengucapkan 
keselamatan bagi siapa saja (universal). 

Kalau dikatakan bahwa pencetusnya dari agama Hindu, 
silahkan analisa sendiri keterangan ini,,, sebelum menjadi Nusanta-
Ra, Sebutan DWIPANTA-RA merupakan rangkaian dari beberapa 
suku-kata yang diambil dari pola bahasa SANG SA KERTA yaitu : 
DWI = Sepasang (2) 
PA = Tempat 
NA = Api 
TA = Gerak kehidupan 
RA = Bangsa Matahari 

Maka, arti kata DWIPANTA-RA adalah : 
―Sepasang Tempat Api Gerak Kehidupan Bangsa Matahari‖ . 

Jaman DWIPANTA-RA berada di antara jaman SWARGANTA-
RA dan NUSANTA-RA. Namun demikian terlalu sulit untuk 
menetapkan waktu yang tepatnya, diduga sesuai dengan ledakan 
gunung berapi yang selalu menjadi pusat pemerintahan. Jika dilihat 
dari alur waktu (time line) akan terlihat sebagai berikut : 

0. Jaman Purwa-Naga-Ra (?) 
1. Jaman Dirgantara (kawasan Gn. Bataraguru / Dn. Toba) 
2. Jaman Swargantara (kawasan Gn. Karakatwa) 
3. Jaman DWIPANTARA (kawasan Gn. Tangkuban Parahu) 
4. Jaman Nusantara (kawasan Gn. Brahma / Bromo) 
5. Jaman Re-Publik Indonesia (*seharusnya kawasan Gn. 
Agung – P. Bali) 

Dan Ajarannya berubah penyebutannya, dari daerah Su-Mata-
Ra. HIDUP di Mandala Hyang (Mandailing) daerah Ba-Ta-Ka-Ra 
sampai wilayah Pa-Da-Hyang (Padang). 

Ajarannya pada waktu itu ―Su-Ra-Yana‖ (ajaran Surya) dari 
daerah Ba-Ta-Ra Guru (Dn Toba). 

dari Mandala Hyang dialihkeun ka Gn. Sunda yang sekarang 
disebut Gn. Krakatau (Ka-Ra-Ka-Twa),, lalu ajaran Surayana 
dibawa di teruskan oleh Prabhu Sindu (Sang Hyang Tamblegmeneng 
putrana Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmaya) maka 
sebutan SURAYANA menjadi SUNDAYANA (ceuk sepuh; Sindu 

http://ncepborneo.wordpress.com/
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Sandi Sunda). Ajaran Surayana/ Sundayana yang diajarkeun ku 
Prabhu Sindu terus menyebar ke seluruh dunia. 

Perjalanan Prb Sindu di wilayah Jepang, beliau disebut Shinto 
(beda logat pengucapan), muja ka Sang Hyang Manon (Na-Ra). 
Terus melakukan perjalanan sampai ke India,,,, sampai di salahsatu 
sungai yang bsar yang membelah satu lembah, yang kesininya 
disebut Lembah Sungai Sindu (Hindus kata org Barat mah),,, 
tepatna di wilayah Jambu Dwipa. 

Ajaran Prb Sindu yang saterusna suka disebut agama Hindu,,, 
padahal isinya adalah Surayana (Sundayana),,, sisa ajaran yang 
percis sama ada di Bali (Hindu Nusanta-ra bukan Hindu dari India). 
Dan diabadikan menjadi (s)U(n)DAYANA. ***(LQ Hendrawan) 

 

Pakuan Pajajaran atau Pakuan (Pakwan) atau Pajajaran adalah 
pusat pemerintahan Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan yang selama 
beberapa abad (abad ke-7 hingga abad ke-16) pernah berdiri di 
wilayah barat pulau Jawa. Lokasi Pakuan Pajajaran berada di 
wilayah kota Bogor, Jawa Barat sekarang. 

Hampir secara umum penduduk Bogor mempunyai keyakinan 
bahwa Kota Bogor mempunyai hubungan lokatif dengan Kota 
Pakuan, ibukota Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam 
berbagai sumber. Di bawah ini adalah hasil penelusuran dari 
sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan waktu: 

Naskah Carita Waruga Guru (1750-an). Dalam naskah 
berbahasa Sunda Kuna ini diterangkan bahwa nama Pakuan 
Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat 
pohon Pakujajar. 

K.F. Holle (1869). Dalam tulisan berjudul De Batoe Toelis te 
Buitenzorg (Batutulis di Bogor), Holle menyebutkan bahwa di dekat 
Kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, beserta sungai yang 
memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. 
Jadi menurut Holle, nama Pakuan ada kaitannya dengan kehadiran 
Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang 
berjajar ("op rijen staande pakoe bomen"). 

G.P. Rouffaer (1919) dalam Encyclopedie van Niederlandsch 
Indie edisi Stibbe tahun 1919. Pakuan mengandung pengertian 
"paku", akan tetapi harus diartikan "paku jagat" (spijker der wereld) 
yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono 
dan Paku Alam. "Pakuan" menurut Fouffaer setara dengan 
"Maharaja". Kata "Pajajaran" diartikan sebagai "berdiri sejajar" atau 
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"imbangan" (evenknie). Yang dimaksudkan Rouffaer adalah berdiri 
sejajar atau seimbang dengan Majapahit.  

Sekalipun Rouffaer tidak merangkumkan arti Pakuan Pajajaran, 
namun dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran 
menurut pendapatnya berarti "Maharaja yang berdiri sejajar atau 
seimbang dengan (Maharaja) Majapahit". Ia sependapat dengan 
Hoesein Djajaningrat (1913) bahwa Pakuan Pajajaran didirikan 
tahun 1433. 

R. Ng. Poerbatjaraka (1921). Dalam tulisan De Batoe Toelis bij 
Buitenzorg (Batutulis dekat Bogor) ia menjelaskan bahwa kata 
"Pakuan" mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno "pakwwan" yang 
kemudian dieja "pakwan" (satu "w", ini tertulis pada Prasasti 
Batutulis). Dalam lidah orang Sunda kata itu akan diucapkan 
"pakuan". Kata "pakwan" berarti kemah atau istana. Jadi, Pakuan 
Pajajaran, menurut Poerbatjaraka, berarti "istana yang 
berjajar"(aanrijen staande hoven). 

H. Ten Dam (1957). Sebagai Insinyur Pertanian, Ten Dam ingin 
meneliti kehidupan sosial-ekonomi petani Jawa Barat dengan 
pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalam tulisannya, 
Verkenningen Rondom Padjadjaran (Pengenalan sekitar Pajajaran), 
pengertian "Pakuan" ada hubungannya dengan "lingga" (tonggak) 
batu yang terpancang di sebelah prasasti Batutulis sebagai tanda 
kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam Carita Parahyangan 
disebut-sebut tokoh Sang Haluwesi dan Sang Susuktunggal yang 
dianggapnya masih mempunyai pengertian "paku". 

Ia berpendapat bahwa "pakuan" bukanlah nama, melainkan 
kata benda umum yang berarti ibukota (hoffstad) yang harus 
dibedakan dari keraton. Kata "Pajajaran" ditinjaunya berdasarkan 
keadaan topografi. Ia merujuk laporan Kapiten Wikler (1690) yang 
memberitakan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran yang 
terletak antara Sungai Besar dengan Sungai Tanggerang (disebut 
juga Ciliwung dan Cisadane). Ten Dam menarik kesimpulan bahwa 
nama "Pajajaran" muncul karena untuk beberapa kilometer Ciliwung 
dan Cisadane mengalir sejajar. Jadi, Pakuan Pajajaran dalam 
pengertian Ten Dam adalah Pakuan di Pajajaran atau "Dayeuh 
Pajajaran". 

Sebutan "Pakuan", "Pajajaran", dan "Pakuan Pajajaran" dapat 
ditemukan dalam Prasasti Batutulis (nomor 1 & 2) sedangkan nomor 
3 bisa dijumpai pada Prasasti Kebantenan di Bekasi. 
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Dalam naskah Carita Parahiyangan ada kalimat berbunyi "Sang 
Susuktunggal, inyana nu nyieunna palangka Sriman Sriwacana 
Sri Baduga Maharajadiraja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran nu 
mikadatwan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, inyana 
pakwan Sanghiyang Sri Ratu Dewata" (Sang Susuktunggal, dialah 
yang membuat tahta Sriman Sriwacana (untuk) Sri Baduga Maharaja 
Ratu Penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di keraton Sri 
Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu pakuan Sanghiyang 
Sri Ratu Dewata). 

Sanghiyang Sri Ratu Dewata adalah gelar lain untuk Sri Baduga. 
Jadi yang disebut "pakuan" itu adalah "kadaton" yang bernama Sri 
Bima dan seterunya. "Pakuan" adalah tempat tinggal untuk raja, 
biasa disebut keraton, kedaton atau istana. Jadi tafsiran 
Poerbatjaraka lah yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam 
Carita Parahiyangan, yaitu "istana yang berjajar". Tafsiran tersebut 
lebih mendekati lagi bila dilihat nama istana yang cukup panjang 
tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Diperkirakan ada 
lima (5) bangunan keraton yang masing-masing bernama: Bima, 
Punta, Narayana, Madura dan Suradipati. Inilah mungkin yang biasa 
disebut dalam peristilahan klasik "panca persada" (lima keraton). 
Suradipati adalah nama keraton induk. Hal ini dapat dibandingkan 
dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, 
Surasowan di Banten dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam. 

Karena nama yang panjang itulah mungkin orang lebih senang 
meringkasnya, Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Nama 
keraton dapat meluas menjadi nama ibukota dan akhirnya menjadi 
nama negara. Contohnya : Nama keraton Surakarta Hadiningrat dan 
Ngayogyakarta Hadiningrat, yang meluas menjadi nama ibukota dan 
nama daerah. Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bahasa sehari-hari 
cukup disebut Yogya. 

Pendapat Ten Dam (Pakuan = ibukota ) benar dalam 
penggunaan, tetapi salah dari segi semantik. Dalam laporan Tome 
Pires (1513) disebutkan bahwa bahwa ibukota kerajaan Sunda itu 
bernama "Dayo" (dayeuh) dan terletak di daerah pegunungan, dua 
hari perjalanan dari pelabuhan Kalapa di muara Ciliwung. Nama 
"Dayo" didengarnya dari penduduk atau pembesar Pelabuhan 
Kalapa. Jadi jelas, orang Pelabuhan Kalapa menggunakan kata 
"dayeuh" (bukan "pakuan") bila bermaksud menyebut ibukota. 
Dalam percakapan sehari-hari, digunakan kata "dayeuh", sedangkan 
dalam kesusastraan digunakan "pakuan" untuk menyebut ibukota 
kerajaan. 
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Untuk praktisnya, dalam tulisan berikut digunakan "Pakuan" 
untuk nama ibukota dan "Pajajaran" untuk nama negara, seperti 
kebiasaan masyarakat Jawa Barat sekarang ini.  

 

Lokasi Kerajaan Pakuan Pajajaran Berdasarkan 
Naskah Kuno 

  Dalam kropak (tulisan di daun lontar atau daun nipah kering 
yang diberi nomor 406 di museum pusat (Musium Nasional Jakarta) 
terdapat petunjuk yang mengarah kepada lokasi Pakuan.. Kropak 
406 sebagian telah diterbitkan (biasanya tulisan di daun lontar, atau 
daun  nipah yang diberi nomor 406 di Museum Pusat terdapat 
petunjuk yang mengarah 
kepada lokasi Pakuan. 
Kropak 406 sebagian telah 
diterbitkan khusus dengan 
nama Carita Parahiyangan. 
Dalam bagian yang belum 
diterbitkan (biasa disebut 
fragmen K 406) terdapat 
keterangan mengenai kisah 
pendirian keraton Sri Bima, 
Punta, Narayana Madura 
Suradipati: 

"Di inya urut kadatwan, ku 
Bujangga Sedamanah ngaran Sri 
Kadatwan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Anggeus ta tuluy 
diprebolta ku Maharaja Tarusbawa deung Bujangga Sedamanah. Disiar ka 
hulu Ci Pakancilan. Katimu Bagawat Sunda Mayajati. Ku Bujangga 
Sedamanah dibaan ka hareupeun Maharaja Tarusbawa." 

(Terjemahannya: ―Di sanalah bekas keraton yang oleh Bujangga 
Sedamanah diberi nama Sri Kadatuan Bima Punta Narayana Madura 
Suradipati. Setelah selesai [dibangun] lalu diberkati oleh Maharaja 
Tarusbawa dan Bujangga Sedamanah. Dicari ke hulu Ci Pakancilan. 
Ditemukanlah Bagawat Sunda Majayati. Oleh Bujangga Sedamanah 
dibawa ke hadapan Maharaja Tarusbawa‖). 

Dari sumber kuno itu dapat diketahui bahwa letak keraton 
tidak akan terlalu jauh dari hulu  Ci Pakancilan. Hulu Sungai ini 
terletak di dekat lokasi kampung Lawanggintung, yang sekarang, 
sebab ke bagian hulu sungai ini disebut Ciawi. Dari naskah itu pula 
kita mengetahui bahwa sejak jaman Pajajaran sungai itu sudah 
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bernama Ci Pakancilan. Hanyalah juru pantun kemudian 
menerjemahkannya menjadi Ci Peucang. Dalam bahasa Sunda Kuna 
dan Jawa Kuna kata "kancil" memang berarti "peucang". 

 

Berita  VOC tentang Bekas Kerajaan Pakuan 
Pajajaran 

Laporan tertulis pertama mengenai lokasi Pakuan diperoleh 
dari catatan perjalan ekspedisi pasukan VOC ("Verenigde Oost 
Indische Compagnie"/Perserikatan Kumpeni Hindia Timur) yang 
oleh bangsa kita lumrah disebut Kumpeni. Karena Inggris pun 
memiliki perserikatan yang serupa dengan nama EIC ("East India 
Company"), maka VOC sering disebut Kumpeni Belanda dan EIC 
disebut Kumpeni Inggris. 

Setelah mencapai persetujuan dengan Cirebon (1681), 
Kumpeni Belanda menandatangani persetujuan dengan Banten 
(1684). Dalam persetujuan itu ditetapkan Cisadane menjadi batas 
kedua belah pihak. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai lokasi "bekas istana" 
Kerajaan Pajajaran, VOC mengirimkan tiga tim ekspedisi yang 
masing-masing dipimpin oleh 

1. Scipio (1687) 

2. Adolf Winkler (1690) 

3. Abraham van Riebeeck (1703, 1704, 1709) 

 

1. Laporan Scipio 

Dua catatan penting dari ekspedisi Scipio adalah 

• Catatan perjalanan antara Parung Angsana (Tanah Baru) 
menuju Cipaku dengan melalui Tajur, kira-kira lokasi Pabrik 
"Unitex" sekarang. Catatannya adalah sbb.: "Jalan dan lahan 
antara Parung Angsana dengan Cipaku adalah lahan yang 
bersih dan di sana banyak sekali pohon buah-buahan, 
tampaknya pernah dihuni". 

• Lukisan jalan setelah ia melintasi Ciliwung. Ia mencatat 
"Melewati dua buah jalan dengan pohon buah-buahan yang 
berderet lurus dan 3 buah runtuhan parit". Dari anggota 
pasukannya, Scipio memperoleh penerangan bahwa semua itu 
peninggalan dari Raja Pajajaran. 

http://edas-corp.com/ensiklopedia/sejarah/242-berita-berita-voc-tentang-bekas-kerajaan-pakuan-pajajaran.html
http://edas-corp.com/ensiklopedia/sejarah/242-berita-berita-voc-tentang-bekas-kerajaan-pakuan-pajajaran.html
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Dari perjalanannya disimpulkan bahwa jejak Pajajaran yang masih 
bisa memberikan "kesan wajah" kerajaan hanyalah "Situs Batutulis". 

Penemuan Scipio segera dilaporkan oleh Gubernur Jenderal 
Joanes Camphuijs kepada atasannya di Belanda. Dalam laporan 
yang ditulis tanggal 23 Desember 1687, ia memberitakan bahwa 
menurut kepercayaan penduduk, "dat hetselve paleijs en specialijck 
de verheven zitplaets van den getal tijgers bewaakt ent bewaart 
wort" (bahwa istana tersebut terutama sekali tempat duduk yang 
ditinggikan untuk raja "Jawa" Pajajaran sekarang masih berkabut 
dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau).  

Rupanya laporan penduduk Parung Angsana ada hubungannya 
dengan seorang anggota ekspedisi yang diterkam harimau di dekat 
Cisadane pada malam tanggal 28 Agustus 1687. Diperkirakan Situs 
Batutulis pernah menjadi sarang harimau dan ini telah 
menumbuhkan khayalan adanya hubungan antara Pajajaran yang 
sirna dengan keberadaan harimau. 

2. Laporan Adolf Winkler (1690) 

Laporan Scipio menggugah para pimpinan Kumpeni Belanda. 
Tiga tahun kemudian dibentuk kembali team ekspedisi dipimpin 
oleh Kapiten Winkler. Pasukan Winkler terdiri dari 16 orang kulit 
putih dan 26 orang Makasar serta seorang ahli ukur. 

Perjalanan ringkas ekspedisi Winkler adalah sebagai berikut: 

1. Seperti Scipio, Winkler bertolak dari Kedung Halang lewat 
Parung Angsana (Tanah Baru) lalu ke selatan. Ia melewati 
jalan besar yang oleh Scipio disebut "twee lanen". Hal ini tidak 
bertentangan. Winkler menyebutkan jalan tersebut sejajar 
dengan aliran Ciliwung lalu membentuk siku-siku. Karena itu 
ia hanya mencatat satu jalan. Scipio menganggap jalan yang 
berbelok tajam ini sebagai dua jalan yang bertemu. 

2. Setelah melewati sungai Jambuluwuk (Cibalok) dan melintasi 
"parit Pakuan yang dalam dan berdinding tegak ("de diepe 
dwarsgragt van Pakowang") yang tepinya membentang ke 
arah Ciliwung dan sampai ke jalan menuju arah tenggara 20 
menit setelah arca. Sepuluh menit kemudian (pukul 10.54) 
sampai di lokasi kampung Tajur Agung (waktu itu sudah tidak 
ada). Satu menit kemudian, ia sampai ke pangkal jalan durian 
yang panjangnya hanya 2 menit perjalanan dengan berkuda 
santai. 
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3. Bila kembali ke catatan Scipio yang mengatakan bahwa jalan 
dan lahan antara Parung Angsana dengan Cipaku itu bersih 
dan di mana-mana penuh dengan pohon buah-buahan, maka 
dapat disimpulkan bahwa kompleks "Unitex" itu pada jaman 
Pajajaran merupakan "Kebun Kerajaan". Tajur adalah kata 
Sunda kuno yang berarti "tanam, tanaman atau kebun". Tajur 
Agung sama artinya dengan "Kebon Gede atau Kebun Raya". 
Sebagai kebun kerajaan Tajur Agung menjadi tempat 
bercengkerama keluarga kerajaan. Karena itu pula penggal 
jalan pada bagian ini ditanami pohon durian pada kedua 
sisinya. 

4. Dari Tajur Agung Winkler menuju ke daerah Batutulis 
menempuh jalan yang kelak (1709) dilalui Van Riebeeck dari 
arah berlawanan. Jalan ini menuju ke gerbang kota (lokasi 
dekat pabrik paku "Tulus Rejo", di Sukasari-Tajur sekarang). 
Di situlah letak Kampung Lawang Gintung pertama sebelum 
pindah ke "Sekip" dan kemudian lokasi sekarang (bernama 
tetap Lawang Gintung). Jadi gerbang Pakuan pada sisi ini ada 
pada penggal jalan di Bantar Peuteuy (depan kompleks 
perumahan LIPI). Dulu di sana ada pohon Gintung. 

5. Di Batutulis Winkler menemukan lantai atau jalan berbatu 
yang sangat rapi. Menurut penjelasan para pengantarnya, di 
situlah letak istana kerajaan ("het conincklijke huijs soude 
daerontrent gestaen hebben"). Setelah diukur, lantai itu 
membentang ke arah paseban tua. Di sana ditemukan 7 batang 
pohon beringin. 

6. Di dekat jalan tersebut Winkler menemukan sebuah batu besar 
yang dibentuk secara indah. Jalan berbatu itu terletak sebelum 
Winkler tiba di situs Batutulis, dan karena dari batu bertulis 
perjalanan dilanjutkan ke tempat arca ("Purwa Galih"), maka 
lokasi jalan itu harus terletak di bagian utara tempat batu 
bertulis (prasasti). Antara jalan berbatu dengan batu besar 
yang indah dihubungkan oleh "Gang Amil". Lahan di bagian 
utara Gang Amil ini bersambung dengan Bale Kambang 
(rumah terapung). Balen Kambang ini adalah untuk 
bercengkrama raja. Contoh Bale kambang yang masih utuh 
adalah seperti yang terdapat di bekas Pusat Kerajaan 
Klungkung di Bali. Dengan indikasi tersebut, lokasi keraton 
Pajajaran mesti terletak pada lahan yang dibatasi Jl. Batutulis 
(sisi barat), Gang Amil (sisi selatan), bekas parit yang sekarang 
dijadikan perumahan (sisi timur) dan "benteng batu" yang 
ditemukan Scipio sebelum sampai di tempat prasast (sisi 
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utara). Balekambang terletak di sebelah utara (luar) benteng 
itu. Pohon beringinnya mestinya berada dekat gerbang Pakuan 
di lokasi jembatan Bondongan sekarang. 

7. Dari Gang Amil, Winkler memasuki tempat batu bertulis. Ia 
memberitakan bahwa "Istana Pakuan" itu dikeliligi oleh 
dinding dan di dalamnya ada sebuah batu berisi tulisan 
sebanyak 81/2 baris (Ia menyebut demikian karena baris ke-9 
hanya berisi 6 huruf dan sepasang tanda penutup). Yang 
penting adalah untuk kedua batu itu Winkler menggunakan 
kata "stond" (berdiri). Jadi setelah terlantar selama kira-kira 
110 th (sejak Pajajaran burak oleh pasukan Banten th 1579), 
batu-batu itu masih berdiri (masih tetap pada posisi semula). 

8. Dari tempat prasasti, Winkler menuju ke tempat arca (umum 
disebut Purwakalih, 1911 Pleyte masih mencatat nama Purwa 
Galih). Di sana terdapat 3 buah patung yang menurut informan 
Pleyte adalah patung Purwa Galih, Gelap Nyawang dan Kidang 
Pananjung. Nama trio ini terdapat dalam "Babad Pajajaran" 
yang ditulis di Sumedang (1816) pada masa bupati Pangeran 
Kornel, kemudian disadur dalam bentuk pupuh 1862. 
Penyadur naskah babad mengetahui beberapa ciri bekas pusat 
kerajaan seperti juga penduduk Parung Angsana dalam tahun 
1687 mengetahui hubungan antara "Kabuyutan" Batutulis 
dengan kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Menurut 
babad ini, "Pohon Campaka Warna" (sekarang tinggal 
tunggulnya) terletak tidak jauh dari alun-alun Lokasi Pakuan 
(2) 

     

 

1. Laporan Abraham Van Riebeeck 
(1703,1704,1709) 

  Abraham adalah putera Joan van Riebeeck pendiri Cape Town 
di Afrika Selatan. Penjelajahannya di daerah Bogor dan sekitarnya 
dilakukan dalam kedudukan sebagai pegawai tinggi VOC. Dua kali 
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sebagai Inspektur Jenderal dan sekali sebagai Gubernur Jenderal. 
Kunjungan ke Pakuan tahun 1703 disertai pula oleh istrinya yang 
digotong dengan tandu. 

Rute perjalanan tahun 1703: Benteng - Cililitan - Tanjung - 
Serengseng - Pondok Cina - Depok - Pondok Pucug (Citayam) - 
Bojong Manggis (dekat Bojong Gede) - Kedung Halang - Parung 
Angsana (Tanah Baru). 

Rute perjalanan tahun 1704: Benteng - Tanah Abang - Karet - 
Ragunan - Serengseng - Pondok Cina dan seterusnya sama dengan 
rute 1703. 

Rute perjalanan tahun 1709: Benteng - Tanah Abang - Karet - 
Serengseng - Pondok Pucung - Bojong Manggis - Pager Wesi - 
Kedung Badak - Panaragan. 

Berbeda dengan Scipio dan Winkler, van Riebeeck selalu 
datang dari arah Empang. Karena itu ia dapat mengetahui bahwa 
Pakuan terletak pada sebuah dataran tinggi. Hal ini tidak akan 
tampak oleh mereka yang memasuki Batutulis dari arah Tajur. Yang 
khusus dari laporan Van Riebeeck adalah ia selalu menulis tentang 
"de toegang" (jalan masuk) atau "de opgang" (jalan naik) ke Pakuan. 

 

Beberapa Hal Yang Dapat Diungkapkan dari Ketiga 
Perjalanan Van Riebeeck adalah: 

Alun-alun Empang ternyata bekas alun-alun luar pada zaman 
Pakuan yang dipisahkan dari benteng Pakuan dengan sebuah parit 
yang dalam (sekarang parit ini membentang dari Kampung Lolongok 
sampai Ci Pakancilan). 

Tanjakan Bondongan yang sekarang, pada jaman Pakuan 
merupakan jalan masuk yang sempit dan mendaki sehingga hanya 
dapat dilalui seorang penunggang kuda atau dua orang berjalan kaki. 

Tanah rendah di kedua tepi tanjakan Bondongan dahulu 
adalah parit-bawah yang terjal dan dasarnya bersambung kepada 
kaki benteng Pakuan. Jembatan Bondongan yang sekarang 
dahulunya merupakan pintu gerbang kota. 

Di belakang benteng Pakuan pada bagian ini terdapat parit 
atas yang melingkari pinggir kota Pakuan pada sisi Ci Sadane. 

Pada kunjungan tahun 1704, di seberang "jalan" sebelah barat 
tempat patung "Purwa Galih" ia telah mendirikan pondok 
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peristirahatan ("somerhuijsje") bernama "Batutulis". Nama ini 
kemudian melekat menjadi nama tempat di daerah sekitar prasasti 
tersebut. 

Taufik Hassunna menuliskan dengan lebih bdetailk mengenai 
lokasi Kerajhaan Pakuan Pajajaran dengan bantuan Google 
Erath/Map berikut: 

 
Gambar : ISLES DE LA SONDE (KEPULAUAN SUNDA) peta yang dibuat 

Porugis abad 16: The Suma Oriental, Tome Pires, Surawisesa (1521 -1535) 
adalah putera sekaligus pengganti Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi) 

sebagai pewaris tahta kerajaan sunda yang terkenal PAJAJARAN. 
 

 

 Dari sumber dokumen 
Portugis maupun Nagara 
Kretabhumi memberitahukan 
bahwa tokoh Surawisesa  ini 
pernah diutus ayahnya (Sri 
Baduga) untuk menghubungi 
Alfonso d'Albuquerque di 
Malaka. Dari catatan 
dokumen Portugis ia disebut 
dengan "Ratu Sangiang" 
dalam Kretabhumi disebut 

"Sang Kumara Ratu Sanghyang ya ta sang Prabu Shurawisesa. 
Surawisesa pergi ke Malaka dua kali tahun 1512 dan 1521. Hasil 
kunjungan yang pertama ialah kunjungan penjajagan atau 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1816926162
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kunjungan balasan dari pihak Portugis dengan 4 buah kapal dalam 
tahun 1513 yang diikuti oleh Tome Pires. 
  

 
 

Hasil kunjungan yang kedua adalah kedatangan utusan 
Portugis ke ibukota Pakuan, perutusan ini dipimpin oleh Hendrik de 
Leme. 
  Tome Pires menulis catatan perjalanan itu yang kemudian 
dibukukan dengan Judul "The Suma Oriental" (terjemahan 
Armando Cortesao) London, 1944. dari tulisan inilah banyak 
kita dapatkan informasi menarik ,salah satunya adalah informasi 
mengenai Kerajaan Pajajaran, ibukota Pakuan dan mengenai Prabu 
Sri Baduga Maharaja, raja Pajajaran yang terkenal. 
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Pada tahun 1513 Tome Pires menghimpun tulisan keadaan dan 
kelengkapan kota Pakuan dari pelabuhan Sunda Kelapa: "The 
city where the king is most of the yearis the great city of DAYO. The 
city has well-built houses of palm leaf and wood. They say that the 
king's house has`three hundreds and thirty wooden pilars as thick 
as wine cask, and five fathoms high and beautiful timberwork on 
the top of the pillars and very well-built house." 

"Kota tempat raja berada sepanjang tahun adalah kota besar 
yang disebut DAYO(Dayeuh). Kota itu mempunyai rumah rumah 
yang indah dari daun palem dan kayu. Mereka mengatakan bahwa 
rumah raja mempunyai 330 pilar sebesar tong anggur dan tingginya 
5 fathom(9,14 meter) dan terdapat ukiran kayu yang indah pada 
puncak pilar itu dan sebuah rumah yang sangat indah‖ 

 

Perutusan 
Portugis yang mengunjungi Pakuan dalam pertengahan 

Agustus 1522 untuk memenuhi undangan Surawisesa, putera serta 
pengganti Sri baduga mencatat bahwa penduduk Pakuan kira kira 
50.000 orang( belum termasuk penduduk sekitar kota) 

Tome Pires juga mencatat kemajuan pada jaman Sri 
Baduga: ‖The Kingdom of Sunda is justly governed; they are 
true men‖. (Kerajaan Sunda diperintah dengan adil; mereka adalah 
orang orang jujur)  juga diberitakan bahwa bahwa kegiatan 
perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa 
(Afrika) dan produksi lada yang mencapai hasil 1000 bahar setahun, 
bahkan hasil tamarin (asem) cukup untuk mengisi muatan seribu 
buah kapal dan perdagangan kuda jenis pariaman mencapai 4 ribu 
ekor setahun. 

Demikian informasi yang dapat kita ketahui mengenai 
situasi masa lalu termasuk situasi masa lalu kota yang kita sebut 
―Bogor‖ sekarang. Menurut Pustaka Nusantara III/I dan Krethabumi 
I/2 ― Pajajaran/Kota Pakuan lenyap pada tanggal 11 bagian terang 
bulan Wesaka tahun 1501 Saka atau tanggal 8 mei 1579 Masehi 
akibat serbuan Maulana Yusuf(cicit Sri Baduga Maharaja) dari 
Kesultanan Banten. 

Waktu antara Pajajara sirna sampai ―ditemukan‖ kembali 
oleh ekspedisi VOC yang dipimpin oleh Scipio (1703)berlangsung 
kira kira seratus tahun.. Kota kerajaan yang pernah berpenghuni 
50.000 orang ini ditemukan olah team ekspedisi Scipio sebagai‖ 
puing yang diselimuti oleh hutan tua‖ (―geheel met out bosch 
begroeijt zijnde). 
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Di Manakah Kota Pakuan Pajajaran?  

Avid Rollick Septiana  menjelaskan : ―Sebagaipusat 
kerajaan, kota Pakuan didesain untuk tidak mudah diserang 
musuh.  Dan ini terbukti bahwa balatentara Banten dengan kekuatan 
besar pun harus berkali-kali melakukan serangan sebelum akhirnya 
dapat menjebol benteng Pakuan.  Padahal saat itu kekuatan milter 
Pakuan sudah sangat lemah karena kepemimpinan yang bobrok.  Ini 
bisa tergambar dari cerita yang diurai di Naskah Parahyangan. 
Bahkan ada versi yang mengatakan bahwa jebolnya benteng bukan 
disebabkan oleh hebatnya militer lawan, tetapi karena 
pengkhianatan.41 

 

Tangguhnya Pakuan dikarenakan kota ini dikelilingi oleh 
benteng alam berupa tebing-tebing sungai yang terjal di ketiga 
sisinya. Hanya bagian tenggara batas kota tersebut berlahan datar. 
Pada bagian ini pula ditemukan sisa benteng kota yang paling besar. 
Penduduk Lawanggintung yang diwawancara Pleyte menyebut sisa 
benteng ini "Kuta Maneuh".  Jadi untuk menaklukkan kota, selain 
harus menghadapi para prajurit Pajajaran yang gagah perkasa, juga 
harus menghadapi benteng alam yang sulit untuk dilalui pada saat 
itu. 

                                                           

41 http://www.rollickiana.com/2013/06/dimanakah-kota-pakuan-pajajaran-iv.html 

 

http://www.rollickiana.com/2013/06/dimanakah-kota-pakuan-pajajaran-iv.html
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Penelitian Saleh Danasasmita menemukan bahwa benteng 
Kota Pakuan berawal dari Lawangsaketeng yang pernah 
dipertanyakan Pleyte.  Lawang Saketeng, menurut Coolsma, dapat 
diartikan sebagai pintu gerbang lipat yang dijaga dalam dan luarnya. 
Kampung Lawangsaketeng sendiri tidak terletak tepat pada bekas 
lokasi gerbang. 

Benteng pada tempat ini terletak pada tepi Kampung Cincaw 
yang menurun terjal ke ujung lembah Cipakancilan yang kemudian 
bersambung dengan tebing Gang Beton di sebelah Bioskop Rangga 
Gading.  Setelah menyilang Jalan Suryakencana, membelok ke 
tenggara sejajar dengan jalan tersebut. Deretan pertokoan antara 
Jalan Suryakencana dengan Jalan Roda di bagian ini sampai ke 
Gardu Tinggi sebenarnya didirikan pada bekas fondasi benteng. 

Selanjutnya benteng tersebut mengikuti puncak lembah 
Ciliwung. Deretan kios dekat simpangan Jalan Siliwangi - Jalan 
Batutulis juga didirikan pada bekas pondasi benteng. Di bagian ini 
benteng tersebut bertemu dengan benteng Kota Dalam yang 
membentang sampai ke Jero Kuta Wetan dan Dereded. Benteng luar 
berlanjut sepanjang puncak lereng Ci Liwung melewati kompleks 
perkantoran PAM, lalu menyilang Jalan Raya Pajajaran, pada 
perbatasan kota, membelok lurus ke barat daya menembus Jalan 
Siliwangi (di sini dahulu terdapat gerbang), terus memanjang 
sampai Kampung Lawang Gintung. 

Di Kampung Lawanggintung benteng ini bersambung dengan 
benteng alam yaitu puncak tebing Cipaku yang curam sampai di 
lokasi Stasiun Kereta Api Batutulis. Dari sini, batas Kota Pakuan 
membentang sepanjang jalur rel kereta api sampai di tebing 
Cipakancilan setelah melewati lokasi Jembatan Bondongan. Tebing 
Cipakancilan memisakan ujung benteng dengan benteng pada tebing 
Kampung Cincaw. 

Tentu sudah banyak perubahan yang terjadi.  Jadi gambaran 
yang disampaikan Saleh di atas bisa saja sudah berubah jauh.  Saya 
sendiri mencoba menerjemahkan sketsa batas-batas kota pakuan 
yang disampaikan oleh beliau melalui Google Earth.  Hasilnya 
adalah sebagai berikut: 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCornelis_Marinus_Pleyte&ei=r-m2UYqFNsW8rAeBnIGQCA&usg=AFQjCNG4oUOx4hvkqSCyOwd7B9f8jg68bA&sig2=MQGMdGLUx9illgfUsDZ6Xw&bvm=bv.47534661,d.bmk
http://en.wikipedia.org/wiki/Sierk_Coolsma
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Peta Satelit Lokasi eks Pakuan Pajajaran (Bogor)  

Dari hasil  ketekunan Saleh Danasasmita dalam mengulik hal 
ihwal Pakuan seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita mendapatkan 
gambaran mengenai letak dan batas-batas kota Pakuan. 

Ini penting karena banyak persepsi salah yang berkembang di 
masyarakat.  Misalnya tentang mitos bahwa Prabu 
Siliwangi tilem (menghilang) bersama seluruh 
kerajaannya.   Mungkin ini disebabkan karena tidak seperti 
kerajaan-kerajaan di Jawa, reruntuhan Pakuan hampir tidak tersisa. 
Juga tentang mitos yang mengatakan bahwa balatentara kerajaan 
Pajajaran yang berubah menjadi harimau, terjawab. 

  Kembali ke batas-batas kota Pakuan, dari paparan Saleh 
diketahui bahwa: 

1. Kota Pakuan dikelilingi oleh benteng alam berupa tebing-
tebing sungai yang terjal di ketiga sisinya.  Selain itu untuk 
melindungi kota juga dibangun benteng-benteng buatan. 

2. Hanya bagian tenggara batas kota tersebut berlahan datar. 
Pada bagian ini pula ditemukan sisa benteng kota yang paling 
besar. 

https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2011/11/6dce5-peta2bpakuan.jpg
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3. Benteng Kota Pakuan meliputi daerah Lawang 
Saketeng.  Benteng pada tempat ini terletak pada tepi 
Kampung Cincaw. 

4. Benteng kemudian menurun terjal ke ujung lembah 
Cipakancilan selanjutnya bersambung dengan tebing Gang 
Beton di sebelah Bioskop "Rangga Gading". 

5. Kemudian menyilang Jl. Suryakencana, membelok ke tenggara 
sejajar dengan jalan tersebut. 

6. Deretan pertokoan antara Jl. Suryakencana dengan Jl. Roda di 
bagian in sampai ke Gardu Tinggi, sebenarnya didirikan pada 
bekas pondasi benteng. 

7. Selanjutnya benteng mengikuti puncak lembah Ciliwung. 
Deretan kios dekat simpangan Jl. Siliwangi - Jl. Batutulis juga 
didirikan pada bekas pondasi benteng. 

8. Di bagian ini benteng tersebut bertemu dengan benteng Kota 
Dalam yang membentang sampai ke Jero Kuta Wetan dan 
Dereded. 

9. Benteng luar berlanjut sepanjang puncak lereng Ciliwung 
melewati kompleks perkantoran PAM, lalu menyiang Jl. Raya 
Pajajaran, pada perbatasan kota, 

10. Selanjutnya embelok lurus ke barat daya menembus Jl. 
Siliwangi (di sini dahulu terdapat gerbang), terus memanjang 
sampai Kampung Lawang Gintung. 

11. Di Kampung Lawang Gintung, benteng ini bersambung dengan 
"benteng alam" yaitu puncak tebing Cipaku yang curam sampai 
di lokasi Stasiun Kereta Api Batutulis. 

12. Dari sini, batas Kota Pakuan membentang sepanjang jalur rel 
kereta api sampai di tebing Cipakancilan setelah melewati 
lokasi Jembatan Bondongan. 

13. Tebing Cipakancilan memisahkan "ujung benteng" dengan 
"benteng" pada tebing Kampung Cincaw. 

Berikut gambar-gambar yang oleh Avik Rolick Setiyana  olah dari 
program Google Earth: 
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Dilihat dari gerbang Lawang Saketeng di utara/barat laut.  Kota Pakuan 

dilindungi oleh bukit2 terjal. 

 

  

 

Dari arah gerbang Lawang Gintung di selatan/tenggara yang relatif datar.  Di sini 

ditemukan benteng yang paling besar. 

 

 

Tebing Cipaku yang terjal.  Melindungi kota Pakuan dari serangan musuh dari 

selatan/barat daya. 

https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2011/11/0ead0-1.png
https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2011/11/feea8-2.png
https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2011/11/37509-3.png
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Dari arah barat laut.  Tebing di sisi barat menyulitkan gerak musuh yang menyerang. 

 

 

Dari arah Empang, seperti jalur kedatangan van Riebeck, terlihat Pakuan berada di 

datarang tinggi. 

 

Berita Dari Naskah Tua 

Dalam kropak (Tulisan pada rontal atau daun nipah) yang 
diberi nomor 406 di Mueseum Pusat terdapat petunjuk yang 
mengarah kepada lokasi Pakuan. Kropak 406 sebagian telah 
diterbitkan khusus dengan nama "Carita Parahiyangan".  

Dalam bagian yang belum diterbitkan (biasa disebut fragmen K 
406) terdapat keterangan mengenai kisah pendirian keraton Sri 
Bima Punta Narayana Madura Suradipati. "Di inya urut kadatwan, 
ku Bujangga Sedamanah ngaran Sri Kadatwan Bima Punta 
Narayana Madura Suradipati. Anggeus ta tuluy diprebolta ku 
Maharaja Tarusbawa deung Bujangga Sedamanah. Disiar ka hulu 
Cipakancilan. Katimu Bagawat Sunda Mayajati. Ku Bujangga 
Sedamanah dibaan ka hareupeun Maharaja Tarusbawa.  (Di 

https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2011/11/bf3d9-4.png
https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2011/11/488f5-5.png
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sanalah bekas keraton yang oleh Bujangga Sedamanah diberi nama 
Sri Kadatuan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Setelah 
selesai (dibangun) lalu diberkati oleh Maharaja Tarusbawa dan 
Bujangga Sedamanah. Dicari ke hulu Cipakancilan. Ditemukanlah 
Bagawat Sunda Majayati. Oleh Bujangga Sedamanah dibawa ke 
hadapan Maharaja Tarusbawa). 

Dari sumber kuno itu dapat diketahui bahwa letak keraton 
tidak akan terlalu jauh dari "hulu Cipakancilan". Hulu 
Cipakancilan terletak dekat lokasi kampung Lawang Gintung yang 
sekarang, sebab ke bagian hulu sungai ini disebut Ciawi. Dari naskah 
itu pula kita mengetahui bahwa sejak jaman Pajajaran sungai itu 
sudah bernam Cipakancilan. Hanyalah juru pantun kemudian 
menterjemahkannya menjadi Cipeucang. Dalam bahasa Sunda kuno 
dan Jawa kuno kata "kancil" memang berarti "peucang". (Cuplikan 
dari: himabojakarta) 

 
Hasil Penelitian Prasasti Batutulis 

Prasasti Batutulis 
sudah mulai diteliti sejak 
tahun 1806 dengan 
pembuatan "cetakan 
tangan" untuk Universitas 
Leiden (Belanda). Upaya 
pembacaan pertama 
dilakukan oleh Friederich 
tahun 1853. Sampai tahun 
1921 telah ada empat orang 
ahli yang meneliti isinya. 

Akan tetapi, hanya C.M. Pleyte yang mencurahkan pada lokasi 
Pakuan, yang lain hanya mendalami isi prasasti itu. 

Hasil penelitian Pleyte dipublikasikan tahun 1911 
(penelitiannya sendiri berlangsung tahun 1903). Dalam tulisannya, 
Het Jaartal op en Batoe-Toelis nabij Buitenzorg atau "Angka tahun 
pada Batutulis di dekat Bogor", Pleyte menjelaskan, 

"Waar alle legenden, zoowel als de meer geloofwaardige historische 
berichten, het huidige dorpje Batoe-Toelis, als plaats waar eenmal 
Padjadjaran's koningsburcht stond, aanwijzen, kwam het er aleen 
nog op aan. Naar eenige preciseering in deze te trachten". 

(Dalam hal legenda-legenda dan berita-berita sejarah yang lebih 
terpercaya, kampung Batutulis yang sekarang terarah sebagai tempat 
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puri kerajaan Pajajaran; masalah yang timbul tinggalah menelusuri 
letaknya yang tepat). 

Sedikit kotradiksi dari Pleyte: meski di awalnya ia menunjuk 
kampung Batutulis sebagai lokasi keraton, tetapi kemudian ia 
meluaskan lingkaran lokasinya meliputi seluruh wilayah Kelurahan 
Batutulis yang sekarang. Pleyte mengidentikkan puri dengan kota 
kerajaan dan kadatuan Sri Bima Narayana Madura Suradipati 
dengan Pakuan sebagai kota. 

Babad Pajajaran melukiskan bahwa Pakuan terbagi atas 
"Dalem Kitha" (Jero kuta) dan "Jawi Kitha" (Luar kuta). Pengertian 
yang tepat adalah "kota dalam" dan "kota luar". Pleyte masih 
menemukan benteng tanah di daerah Jero Kuta yang membentang 
ke arah Sukasari pada pertemuan Jalan Siliwangi dengan Jalan 
Batutulis. 

Peneliti lain seperti Ten Dam menduga letak keraton di dekat 
kampung Lawang Gintung (bekas) Asrama Zeni Angkatan Darat. 
Suhamir dan Salmun bahkan menunjuk pada lokasi Istana Bogor 
yang sekarang. Namun pendapat Suhamir dan Salmun kurang 
ditunjang data kepurbakalaan dan sumber sejarah. Dugaannya 
hanya didasarkan pada anggapan bahwa "Leuwi Sipatahunan" yang 
termashur dalam lakon-lakon lama itu terletak pada alur Ci Liwung 
di dalam Kebun Raya Bogor. Menurut kisah klasik, leuwi (lubuk) itu 
biasa dipakai bermandi-mandi para puteri penghuni istana. Lalu 
ditarik logika bahwa letak istana tentu tak jauh dari "Leuwi 
Sipatahunan" itu. 

Pantun Bogor mengarah pada lokasi bekas Asrama Resimen 
"Cakrabirawa" (Kesatrian) dekat perbatasan kota. Daerah itu 
dikatakan bekas Tamansari kerajaan bernama "Mila Kencana". 
Namun hal ini juga kurang ditunjang sumber sejarah yang lebih tua. 
Selain itu, lokasinya terlalu berdekatan dengan kuta yang kondisi 
topografinya merupakan titik paling lemah untuk pertahanan Kota 
Pakuan. Kota Pakuan dikelilingi oleh benteng alam berupa tebing-
tebing sungai yang terjal di ketiga sisinya. Hanya bagian tenggara 
batas kota tersebut berlahan datar. Pada bagian ini pula ditemukan 
sisa benteng kota yang paling besar. Penduduk Lawanggintung yang 
diwawancara Pleyte menyebut sisa benteng ini "Kuta Maneuh". 

Sebenarnya hampir semua peneliti berpedoman pada laporan 
Kapiten Winkler (kunjungan ke Batutulis 14 Juni 1690). Kunci 
laporan Winkler tidak pada sebuah hoff (istana) yang digunakan 
untuk situs prasasti, melainkan pada kata "paseban" dengan tujuh 
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batang beringin pada lokasi Gang Amil. Sebelum diperbaiki, Gang 
Amil ini memang bernuansa kuno dan pada pinggir-pinggirnya 
banyak ditemukan batu-batu bekas "balay" yang lama. 

Penelitian lanjutan membuktian bahwa benteng Kota Pakuan 
meliputi daerah Lawangsaketeng yang pernah dipertanyakan Pleyte. 
Menurut Coolsma, "Lawang Saketeng" berarti "porte brisee, 
bewaakte in-en uitgang" (pintu gerbang lipat yang dijaga dalam dan 
luarnya). Kampung Lawangsaketeng tidak terletak tepat pada bekas 
lokasi gerbang. 

Benteng pada tempat ini terletak pada tepi Kampung Cincaw 
yang menurun terjal ke ujung lembah Ci-Pakancilan, kemudian 
bersambung dengan tebing Gang Beton di sebelah Bioskop Rangga 
Gading. Setelah menyilang Jalan Suryakencana, membelok ke 
tenggara sejajar dengan jalan tersebut. Deretan pertokoan antara 
Jalan Suryakencana dengan Jalan Roda di bagian ini sampai ke 
Gardu Tinggi sebenarnya didirikan pada bekas pondasi benteng. 

Selanjutnya benteng tersebut mengikuti puncak lembah Ci 
Liwung. Deretan kios dekat simpangan Jalan Siliwangi - Jalan 
Batutulis juga didirikan pada bekas fondasi benteng. Di bagian ini 
benteng tersebut bertemu dengan benteng Kota Dalam yang 
membentang sampai ke Jero Kuta Wetan dan Dereded. Benteng luar 
berlanjut sepanjang puncak lereng Ci-Liwung melewati kompleks 
perkantoran PAM, lalu menyilang Jalan Raya Pajajaran, pada 
perbatasan kota, membelok lurus ke barat daya menembus Jalan 
Siliwangi (di sini dahulu terdapat gerbang), terus memanjang 
sampai Kampung Lawang Gintung. 

Di Kampung Lawanggintung benteng ini bersambung dengan 
"benteng alam" yaitu puncak tebing CiPaku yang curam sampai di 
lokasi Stasiun Kereta Api Batutulis. Dari sini, batas Kota Pakuan 
membentang sepanjang jalur rel kereta api sampai di tebing Ci-
Pakancilan setelah melewati lokasi Jembatan Bondongan. Tebing Ci-
Pakancilan memisahkan "ujung benteng" dengan "benteng" pada 
tebing Kampung Cincau. 

 Pada umumnya warga Bogor sendiri tidak ada yang tahu pasti 
di mana letak persis Istana Kerajaan Pajajaran. Bahkan sejumlah 
arkeolog dari mancanegara sekalipun kehilangan jejak, ketika 
mengumpulkan bukti-bukti sejarah guna mencari tahu keberadaan 
satu-satunya kerajaan di pulau Jawa yang kabarnya tidak takluk 
kepada Majapahit itu. 
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Banyak versi ihwal raibnya istana yang diperintah oleh Prabu 
Siliwangi. Ada yang mengatakan istana Pajajaran dibumihanguskan 
oleh bala tentara dari Banten yang dipimpin oleh Syekh Maulana 

Yusuf ketika menyerang 
Pajajaran pada tahun 1579 
masehi. 

Alasannya politis. Yakni 
mengakhiri masa Pajajaran dan 
menumpas agama Sunda 
Wiwitan, mengingat Syekh 
Maulana Yusuf menyerang 
Pajajaran dengan misi 
meluaskan pengaruh Islam. 

Pembuktian cerita versi ini dikuatkan dengan ditemukannya 
Batu Palangka Sriman Sriwacana yang tak lain adalah singgasana 
(Atau Batu Pelantikan) raja Pajajaran, yang kini berada di depan 
bekas keraton Surasowan Banten. 

Sejarah merisalahkan, ―bala tentara Islam‖ Banten yang 
memenangkan peperangan, memboyong Batu Palangka Sriman 
Sriwacana dari Pakuan, Ibu Kota Pajajaran (sekarang Bogor) ke 
Surasowan di Banten. 

Jika ingin melihatnya, batu berukuran 200  x 160 x  20 cm itu 
letaknya tidak jauh dari Masjid Agung Banten. Orang Banten 
menyebutnya Watu Gigilang, yang berarti batu mengkilat atau batu 
berseri. Secara harafiah gigilang sama artinya dengan kata Sriman. 

Mungkin banyak orang Sunda yang tidak mengetahui bahwa 
masih ada peninggalan dari Kerajaan Pakuan Pajajaran yang hampir 
tidak akan lagi ditemukan sisanya meski kemungkinan itu ada. Salah 
satu peninggalan itu adalah Palangka Batu Sriman Sriwacana atau 
sering disebut Watu Gilang yang dalam bahasa Sunda berarti Batu 
yang berkilau. 

Batu ini merupakan pangcalikan atau tempat duduk sewaktu 
Raja-Raja Sunda dilantik menjadi Penguasa. Batu ini sudah 
dikisahkan di dalam Carita Parahiyangan yaitu: 
Sang Susuktunggal inyana nu nyieuna palangka Sriman 
Sriwacana Sri Baduga Maharajadiraja Ratu Haji d i Pakwan 
Pajajaran nu mikadatwan Sri Bima Punta Narayana Madura 
Suradipati, inyana Pakwan Sanghiyang Sri Ratu Dewata.  

Figure 1:  Batu Palangka Sriman Sri Wacana tempat 
pelatikan Para Raja Pakuan Pajajaran, asalnya di Bogor lalu 
Diboyong ke Serang Banten 
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Yang berarti: 

―Sang Susuktunggal ialah yang 
membuat tahta Sriman Sriwacana 
untuk Sri Baduga Maharaja, Ratu 
penguasa di Pakuan Pajajaran 
yang bersemayam di Keraton Sri 
Bima Punta Narayana Madura 
Suradipati yaitu istana 
Sanghiyang Sri Ratu Dewata‖ 

Batu ini setidaknya masih berada 
di dekat lokasi Batu Tulis, di 

Kedaton Pakuan Pajajaran, sampai tahun 1579 sampai Pasukan 
Panembahan Yusuf atau Maulana Yusuf membawa batu ini dari 
Pakuan ke Surosowan di Banten.  Tradisi politik ini yang 
mengharuskan demikian. Karena dengan dirampasnya batu ini maka 
Pakuan Pajajaran tidak akan mungkin lagi menobatkan raja baru, 
selain itu dengan memiliki Watu Palangka ini, Maulana Yusuf 
dianggap sebagai penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena 
buyut perempuannya adalah puteri dari Sri Baduga Maharaja 

Kata Palangka secara umum berarti tempat duduk 
(pangcalikan). Bagi raja berarti Tahta. Dalam hal ini adalah Tahta 
Nobat, yaitu tempat duduk khusus yang hanya digunakan pada 
upacara penobatan. Di atas 
Palangka yang berada di 
Kabuyutan itulah seorang 
calon raja diberkati (diwastu) 
oleh pendeta tertinggi. Sesuai 
dengan tradisi, tahta itu 
terbuat dari batu dan digosok 
sehingga halus dan mengkilap. 
Batu Tahta seperti ini oleh 
penduduk biasanya disebut 
Batu Pangcalikan atau Batu 
Ranjang, bila dilengkapi dengan kaki seperti balai-balai biasa. 

Palangka Sriman Sriwacana sendiri saat ini bisa ditemukan di 
depan bekas Keraton Surasowan Banten. Karena bentuknya yang 
mengkilap, orang Banten menyebutnya Watu Gilang, yang berarti 
Batu yang mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata Sriman. 

Itulah setidaknya sedikit deskripsi dari Watu ini karena 
Masyarakat Banten hususnya tidak tahu apa sebenarnya Watu 

Batu palangka Sriman Sriwacana, kini ada di Halaman 
Mesjid Agung Banten lama, Kota Serang Banten 

https://gentrapajajaran.files.wordpress.com/2013/01/562847_2624525591862_528889863_n-1.jpg
https://gentrapajajaran.files.wordpress.com/2013/01/562944_2624527431908_2142534963_n.jpg
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Gilang sampai ada yang menyebutkan bahwa Watu Gilang itu adalah 
kuburan tua. 

Haji Karyawan Faturahman, SH, MH, ketika masih menjabat 
wakil Bupati Bogor pada tahun 2010 dan para sesepuh Sunda 
Pakuan Pajajaran pernah berusaha untuk meminta dikembalikan 
Batu Palangka Sriman Sriwacana ke Pakuan Bogor, namun keluarga 
besar keturunan kesultanan Banten memberi persyaratan yang tak 
bisa dibayarkan kepada mereka. Sehingga setelah bermusyawarah 
dengan para ‗Leluhur Pakuan Pajajaran‖, akhirnya dibuatkanlah 
tiruan/duplikat Batu Palangka Sriman Sriwacana tersebut. Untuk 
kemudian spiritnya (ruhnya) dipindahkan ke batu duplikat tersebut. 
Kini Duplikat Batu Sriman Sriwacana tersebut ada di Desa 
Karadenan Cibinong Bogor. 

  
Gambar Kiri: Replika Watu Gilang Sriman Sriwacana di Bale Pakuan, 

Kediaman Haji Karyawan Faturahman SH, MH, di Karadenan, Kab. Bogor. 

Gambar Kanan: Gerbang Pintu Bale Pakuan Bogor yang dihiasi Baju Kujang 
setinggi 4 meter yang diketemukan di Gunung Sodong – Leuwi Liang – Bogor, 

bersama Batu Perahu, Batu Kuya dan Batu Dolmen. Sekarang semua diamankan 
di Bale Pakuan Karadenan Kab. Bogor 

 

Sumber lain menyebutkan, Istana Kerajaan Pajajaran meng-
irab, (Tileum/Moksa) menghilang atau dihilangkan dari pandangan 
mata manusia biasa ketika perang dengan Banten tersebut. Cerita 
versi ini berkembang dari mulut ke mulut di tataran rakyat Sunda. 

 

Istana (Kedaton/Keraton) Pakuan Pajajaran 

Setelah diteliti, sebagimana sudah dibahas sebelumnya, letak 
Istana Pakuan Pajajaran, kemungkinan besar di Kota Bogor. 
Dasarnya, dalam naskah-naskah kuno Nusantara, kerajaan ini sering 

https://gentrapajajaran.files.wordpress.com/2013/01/540305_3280987226794_1578601829_n.jpg
https://gentrapajajaran.files.wordpress.com/2013/01/318058_3280564096216_501912816_n.jpg
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disebut dengan nama Negeri Sunda atau Bumi Pasundan, yang ber-
ibukota-kan Pakuan Pajajaran (Kota Bogor sekarang). 

Daerah Pakuan, ya Bogor sekarang setelah nama sebelumnya 
pada zaman penjahan Kompeni Belanda (VOC) di Indonesia 
dinamakan Buitenzorg. Layaknya negara di zaman sekarang, yang 
istananya terletak di ibukota negara, begitu pulalah kerajaan di masa 
lalu. 

Meski bangunan istananya tidak ditemukan, kecuali fondasi 
bentengnya, namun sejumlah prasasti dan jejak sisa -–sisa fondasi 
bangunan yang sampai sekarang masih ada dapat diketahui bahwa 
kerajaan ini didirikan tahun 923 oleh Sri Jayabhupati, seperti yang 
disebutkan dalam prasasti Sanghyang Tapak di Sukabumi. 

Pakuan Pajajaran punya kaitan erat dengan kerajaan-kerajaan 
sebelumnya di Jawa Barat, yakni Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan 
Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kawali. Pemerintahan Kerajaan 
Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. 

Prasasti sejarah yang memperkuat bahwa istana Pajajaran 
adanya di Bogor adalah Batutulis. Batutulis merupakan lokasi 
penobatan raja-raja Pajajaran. Istilah penobatan sama dengan 
pelantikan. 

Baru-baru ini, narasumber penulis pernah diajak oleh 
Budayawan C. Supandi ke sana. Lokasinya di Jalan Batutulis, 
Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. 

Di area seluas kurang lebih 17 x 15 meter itu, selain prasasti 
Batutulis yang ada di dalam pendopo, juga ada sejumlah batu-batu 
artefak lainnya. Macam-macam bentuknya, ada juga yang tersusun 
seperti pusara kuburan.. 

Artefak Batu Tulis, bertuliskan sembilan baris aksara sunda 
kuno. Bentuknya pelat tebal segitiga tapi tidak rata. 

Samida, merupakan lokasi hutan yang sekarang dipakai sebagai 
Kebun Raya Bogor. Sedangkan Panca Pandawa Mengemban Bumi‘ 
adalah sangkala yang artinya adalah 5 5 4 1 atau kalau dibalik adalah 
1455 Saka (1533 Masehi). 

Persis di depan batu bertulis itu ada tiga onggok batu kecil-kecil. 
Di barisan pertama, persis di depan batu tulis, ada lobang berbentuk 
segitiga. Di tengah, berbentuk dua telapak kaki manusia. Dan di 
barisan selanjutnya tidak terdapat bekas apa-apa. 
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Di samping batu bertulis, ada batu berbentuk panjang lonjong. 
―Ini disebut juga lingga yoni. Perlambang laki-laki dan perempuan. 
Atau simbol kemakmuran dan kesuburan,‖ kata C. Supandi. 

Didampingi Ibu Maemunah, kuncen tempat itu, saya diberi 
arahan untuk melakukan semacam ritual. Awalnya berdiri di batu 
kecil di baris ketiga dari batu tulis. Lalu mengucapkan dua kalimat 
syahadat sebanyak tiga kali. 

Setelah itu maju ke batu yang ada bekas tapak kaki. Kedua 
telapak kaki saya dicocok-kan, dan sangat pas ukurannya. 
Kemudian, dari posisi berdiri, masih dibekas tapak kaki, saya 
disuruh jongkok dengan lutut kaki kanan ditempelkan ke lobang 
segitiga yang ada di batu di depan batu bertulis. 

Selanjutnya, kening dan kedua telapak tangan saya ditempelkan 
ke prasati batu tulis. Saya disuruh memanjatkan doa apa saja yang 
diiginkan. Setelah itu berjalan ke arah belakang Batutulis menuju 
batu berbentuk lonjong yang ada di sampingnya. 

Saya diperintahkan membelakangi batu lonjong itu dalam posisi 
punggung menempel. Kedua pergelangan tangan saya diarahkan 
untuk membuat lingkaran memeluk batu itu dari belakang. 

Katanya sih, jika pada saat itu jari jemari bisa dipertemukan, 
maka insyaallah apa yang dicita-citakan tercapai. Wallahualam! 

Disebutkan demikianlah dulunya ritual penobatan raja-raja 
Pajajaran. Hanya saja sedikit dimodifikasi dengan berucap dua 
kalimat syahadat. 

Prasasti Batutulis sudah mulai diteliti sejak tahun 1806 dengan 
pembuatan ‖ Cetakan Tangan ‖ untuk Universitas Leiden (Belanda). 
Upaya pembacaan pertama dilakukan oleh Friederich tahun 1853. 
Sampai tahun 1921 telah ada 4 orang ahli yang meneliti isinya. Akan 
tetapi, hanya Cornelis Marinus Pleyte yang mencurahkan pada lokasi 
Pakuan, yang lain hanya mendalami isi prasasti itu. 

 

Prasasti Batu Tulis  

Hasil penelitian Pleyte 
dipublikasikan tahun 1911 (penelitiannya 
sendiri berlangsung tahun 1903). 

Dalam tulisan ―Het Jaartal op en 
Batoe-Toelis nabij Buitenzorg‖ (Angka 
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tahun pada  Batutulis di dekat Bogor), Pleyte menjelaskan : 

‖ ..Waar alle legenden, zoowel als de meer geloofwaardige 
historische berichten, het huidige dorpje Batoe-Toelis, als plaats 
waar eenmal Padjadjaran‘s koningsburcht stond, aanwijzen, kwam 
het er aleen nog op aan. Naar eenige preciseering in deze te 
trachten..‖ 

(Dalam hal legenda-legenda dan berita-berita sejarah yang lebih 
dipercayai menunjuk kampung Batutulis yang sekarang sebagai 
tempat puri (istana/Keraton) kerajaan Pajajaran, masalah yang 
timbul tinggalah menelusuri letaknya yang tepat). 

Sedikit kotradiksi dari Pleyte adalah pertama ia menunjuk 
kampung Batutulis sebagai lokasi keraton, akan tetapi kemudian ia 
meluaskan lingkaran lokasinya meliputi seluruh wilayah Kelurahan 
Batutulis yang sekarang. 

Pleyte mengidentikkan puri dengan kota kerajaan dan kadatuan 
Sri Bima Narayana Madura Suradipati dengan Pakuan sebagai kota. 

Babad Pajajaran melukiskan bahwa Pakuan terbagi atas ‖ 
D.A.L.E.M K.I.T.H.A ‖ (Jero kuta) dan ‖ J.A.W.I K.I.T.H.A ‖ (Luar 
kuta). 

Pengertian yang tepat adalah ‖ Kota Dalam ‖ dan ‖ Kota Luar ―. 

Pleyte masih menemukan benteng tanah di daerah Jero Kuta 
yang membentang ke arah Sukasari pada pertemuan Jl. Siliwangi 
dengan Jl. Batutulis. 
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  Masa Akhir Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran berlangsung 
selama 97 tahun, yang secara berturut-turut dipimpin oleh: 

1. Sri Baduga Maharaja /Prabu Siliwangi I (1482 - 1521) 
2. Surawisesa (1521 - 1535) 
3. Ratu Dewata (1535 - 1534) 
4. Ratu Sakti (1543 - 1551) 
5. Ratu Nilakendra (1551 – 1567) 
6. Raga Mulya (1567 - 1579) 

Prasasti Batutulis terletak di jalan Batutulis, Kelurahan 
Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kompleks Prasasti 
Batutulis memili luas 17 x 15 meter. Batu Prasasti dan benda-benda 
lain peninggalan kerajaan Pajajaran terdapat dalam komplek ini. 
Pada batu ini berukir kalimat-kalimat dengan huruf  Sunda Kawi. 

 

Jejak Pakuan Pajajaran Di Situs Kampung Budaya 
Sindang Barang, Gunung Salak Bogor 

 

Kampung budaya Sindang Barang terletak di desa Pasir Eurih 
kecamatan Tamansari kabupaten Bogor Jawa Barat. Berjarak hanya 
5 km kota Bogor. Merupakan Kampung Tertua untuk Wilayah kota 
dan kab. Bogor, berdasarkan sumber naskah Pantun Bogor dan 
Babad Pajajaran. Kalau menurut naskah Pantun Bogor diperkirakan 
Sindangbarang sudah ada sejak jaman Kerajaan Sunda lebih kurang 
abad ke XII. Di sinilah dahulu terdapat suatu Kerajaan kecil 
bawahan Kerajaan Sunda yang bernama Sindangbarang dengan 
Ibukotanya Kutabarang. Di sinilah menurut cerita rakyat 
digemblengnya para satria-satria kerajaan. Disini pula kebudayaan 
Sunda Bogor bermula dan bertahan hingga kini dalam wujud 
Upacara Adat Seren Taun. 
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Kini, di Kampung budaya Sindangbarang terdapat 8 macam 
kesenian Sunda yang masih dipertahankan dan telah direvitalisasi 
dan dilestarikan oleh para penduduknya. Di sini terdapat pula situs-
situs purbakala peninggalan kerajaan Pajajaran berupa Bukit-bukit 
Punden berundak. Di Sindangbarang setiap satu tahun sekali 
diselenggarkan upacara adat Seren Taun yaitu upacara ungkapan 
rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas hasil 
Panen dan hasil bumi yang diperoleh pada tahun ini dan berharap 
hasil panen tahun depan akan lebih baik lagi. 

Untuk melestarikan kesenian tradisional di kampung budaya, 
maka diselenggarakan pelatihan tari dan gamelan untuk generasi 
muda secara gratis oleh Kampung Budaya Sindang Barang, Anak-
anak muda yang telah mahir di bidang kesenian masing-masing 
maka akan dilibatkan dalam pementasan menyambut tamu yang 
tentunya akan menambah penghasilan untuk mereka sendiri. 

  Untuk melestarikan situs-situs purbakala kampung budaya 
bekerja sama dengan FIB UI melakukan penelitian , dokumentasi 
dan menyelenggarakan seminar mengenai situs peninggalan 
kerajaan Pajajaran tersebut. Cerita rakyat mengenai Sindangbarang 
sendiri telah dicoba untuk 
dibukukan oleh teman-teman 
dari FIB UI. 

Saat ini rumah-rumah adat 
dan tradisi budaya di Kampung 
Budaya Sindangbarang telah 
direkontruksi dan direvitalisasi 
dengan bimbingan dan petunjuk 
dari Bapak Anis Djatisunda 
seorang Sesepuh Sindangbarang dan Budayawan Jawa Barat. 
Revitalisasi budaya dan rumah-rumah adat tersebut memang perlu 
dilakukan agar orang Sunda tidak kehilangan jatidirinya. 

Tinggal bersama kokolot merupakan salah satu keunikan di 
kampung budaya Sindangbarang. Karena merupakan kampung 
budaya maka para tamu akan merasakan suasana kehidupan 
perkampungan sehari-hari. Di mana para tamu akan tinggal 
bersama kokolot dan seniman yang memang tinggal di kampung 
budaya. Para tamu akan menemui suasana para ibu-ibu menumbuk 
padi di saung lisung, memasak dengan menggunakan kayu bakar 
dan Hawu (kompor tradisional sunda), melihat para petani bercocok 
tanam, belajar kesenian tradisional dll. 
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Kegiatan Wisata Budaya yang diselenggarakan di Kampung 
Budaya Sindangbarang adalah murni dilakukan sepenuhnya oleh 
para kokolot Kampung Budaya dalam rangka mencari biaya 
pemeliharaan rumah-rumah adat yang dibangun oleh Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bogor serta tidak untuk tujuan 
komersil. Adapun dana yang terkumpul dari hasil kunjungan 
wisatawan dipergunakan untuk : 

1. Operasional Kampung Budaya, termasuk mengganti ongkos 
pengurus, listrik, pelatihan kesenian, perbaikan bangunan,  
mendata Situs purbakala, dll 

2. Melakukan revitalisasi kesenian tradisional Sunda, antara lain 
Seni Gondang, Parebut Se‘eng, Kendang Pencak, Seni Reog, 
Angklung Gubrag, Rampak Gendang, Calung,  Jaipong. 

3. Untuk Pagelaran Seni Tradisi Adu Jaten Parebut Se‘eng ( adu 
kekuatan merebutkan se‘eng penanak nasi, Lomba Tutunggulan, 
Seminar Budaya dan Kegiatan Upacara Adat Seren Taun.Dengan 
berkunjung ke Kampung Budaya Sindangbarang berarti anda 
telah membantu memperpanjang usia bangunan-bangunan adat 
dan melestarikan kesenian tradisional Sunda. 

 

Nilai Sejarah 

Sindangbarang, nama tersebut telah dikenal dan tercatat 
dalam Babad Pakuan  Pajajaran sebagai salah satu daerah penting 
kerajaan Sunda dan Pajajaran. Hal ini disebabkan di Sindangbarang 
terdapat salah satu keraton kerajaan tempat tinggalnya salah satu 
istri dari Prabu Siliwangi yang bernama Dewi Kentring Manik 
Mayang Sunda. Sedangkan penguasa Sindangbarang saat itu adalah 
Surabima Panjiwirajaya atau Amuk Murugul. Bahkan Putra Prabu 
Siliwangi dan Kentring Manik Mayang Sunda yang bernama Guru 
Gantangan lahir dan dibesarkan di Sindangbarang. 

Sampai saat ini masih ada peninggalan purbakala berupa 
Taman Sri Bagenda di Sindangbarang, yaitu taman yang berupa 
kolam dengan panjang 15 X 45 meter, dan 33 buah titik Punden 
Berundak. Kampung Sindangbarang adalah kampung tertua di 
Bogor, sudah ada sejak jaman kerajaan Sunda. Sampai Saat ini 
tradisi seni dan budayanya masih terpelihara di sana. Terdapat situs 
purbakala peninggalan jaman Kerajaan Sunda yang bisa anda lihat 
ketika Treking melewati sawah dan sungai di Sindangbarang yang 
tentunya tidak akan anda temui ditempat lain. Dilengkapi dengan 
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rumah-rumah tradisional khas Sunda Bogor dan Lumbung padinya 
yang berjejer akan menambah suasana pedesaan kuno jaman dahulu 
kala. Wisata budaya di Sindangbarang merupakan wisata yang 
eksotis yang tidak akan ditemui di tempat lain.42 

 

Jejak Pakuan Pajajaran di Gunung Munara Rumpin 
Parung Bogor 

Media online Info Parung Bogor ,melaporkan ada jejak Kerajaan 
Pakuan Pajajaran yang terletak di barat daya Kecamatan Parung, 
Desa Cidokom, Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Batu tapak yang 
sudah ditetapkan oleh BP3 (Balai Pelestarian Peninggalan 
Purbakala) sebagai situs prasasti yang bersejarah. 

 

 
Pemandangan dari Puncak Gunung Munara Rumpin 

 

Batu Tapak adalah sebuah batu berukuran besar yang mana di 
atas batu tersebut ada dua bekas dua telapak 
kaki dan dua baris tulisan disinyalir bahasa 
sanksekerta. Menurut banyak cerita khususnya 
menurut keterangan Bapak Joyo (penunggu 
dan pemeliharaan situs batu tapak) bahwa 
bekas kaki tersebut adalah bekas orang sakti 
jaman dahulu kala, ada yang menyebut bekas 
kaki PRABU KEAN SANTANG putra PRABU 
SILIWANGI RAJA PAJAJARAN . 

Humas KPH Bogor-Dalam konteks 
Pengelolaan Hutan Lestari, situs budaya, 

                                                           
42 http://www.kampungsindangbarang.com 
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merupakan salah satu kawasan yang masuk kriteria High 
Conservation Value Forest (Kawasan Hutan Bernilai Konservasi 
Tinggi). Artinya kawasan-kawasan tersebut harus dilestarikan. 

Selain itu, UU No. 5 tahun 1992 juga mengamanatkan untuk 
melakukan pemeliharaan terhadap lokasi-lokasi yang dijadikan 
memiliki nilai budaya dan kesejarahan. Untuk kepentingan tersebut, 
Perum Perhutani KPH Bogor melakukan inventarisasi terhadap 
situs-situs budaya yang berada di wilayah pengelolaan KPH Bogor.  

 

 

     
Batu Tapak, jejak kaki Kabayan Manusia Raksasa (Kean Santang ?) 

Sumber Gambar: http://tanyashinta.blogspot.co.id/2013/09/situs-gunung-munara-rumpin-
bogor.html dan http://www.bimbingan.org/sejarah-gunung-sindur-bogor.htm 

 

http://tanyashinta.blogspot.co.id/2013/09/situs-gunung-munara-rumpin-bogor.html
http://tanyashinta.blogspot.co.id/2013/09/situs-gunung-munara-rumpin-bogor.html
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Jejak Pakuan Pajajaran di Karadenan Bogor 

 

Karadenan Bogor, Antara Trah Pajajaran dan  Harta 
Karun  Kerajaan Muara Beres43 

 
(Foto: MerahPutih/Noer Ardiansyah) 

Media online Merah Putih Budaya melaporkan Siapa sangka 
bahwa ternyata Desa Karadenan yang berada di Cibinong, Bogor, 
ternyata menyimpan segudang ―harta karun‖ dari kerajaan masa 
lampau, Kerajaan Muara Beres. Barang kuno peninggalan kerajaan 
itu di antaranya adalah kujang, tombak, keris, dan lain sebagainya. 

"Iya. Semua ini adalah barang pusaka yang merupakan warisan 
dari nenek moyang. Selain kujang, benda pusaka yang ada di sini 
adalah keris, tombak, badik, golok, dan gobang (golok panjang, 
senjata tradisional Sunda)," jelas Raden Haji Dadang (48) selaku 
keturunan dari Abah Raden Sagiri di dalam Museum Keris, Jalan 
Kaum I No 41 Kelurahan Karadenan, Cibinong, Bogor, Selasa (23/2). 

Adapun Kerajaan Muara Beres menurut pemaparan RH Dadang 
adalah kerajaan kecil yang berada dalam naungan Kerajaan 
Pajajaran. Raja yang memimpin kerajaan bawahan itu adalah 
Pangeran Surawisesa, salah satu anak dari raja Pajajaran, Sri Baduga 
Maharaja Prabu Siliwangi. 

Mengenai silsilah, tambah RH Dadang, salah satu dari istri 
Prabu Siliwangi bernama Kentrik Manik Mayang Sunda melahirkan 
anak yakni Pangeran Sanghyang yang kemudian menikah dengan 
Kinawati, putri dari Mental Buana, cucu dari Munding Kawati, 
penguasa kerajaan Tanjung Barat. 

                                                           
43

 http://indonesiana.merahputih.com/budaya/2016/02/24/karadenan-bogor-antara-trah-dan-harta-
karun-kerajaan-muara-beres/38681/ 
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Dari pernikahan Pangeran Sanghyang dengan Kinawati 
mempunyai putri (Ratu Ropi‘ah) yang kemudian menikah dengan 
Pangeran Raden Sagiri. "Nah, kami semua di sini sebagian besar 
keturunan beliau," tambahnya. 

Selain itu, masih menurutnya, di arah barat museum terdapat 
situs makam kuno yang merupakan salah satu bukti eksistensi 
Kerajaan Muara Beres. Bahkan katanya, bebatuan makam tersebut 
sering pula didatangi tim arkeolog dari beberapa universitas di 
Bogor. "Makam yang di belakang adalah makam Abah Raden Syafe‘i, 
pendiri masjid tua ini yang sekaligus cucu dari Pangeran Sanghyang 
dari anak lelakinya, Raden Nasib," katanya. (Ard) 

Siti sarah Adibah dalam Blognya menulis, sejarah kota Depok 
peninggalan kerajaan Padjajaran di Karadenan. *44  

Di rumah penduduk Kawung Pundak sampai sekarang masih 
ditemukan senjata kuno peninggalan zaman Padjajaran. Senjata ini 
mereka terima turun-temurun.  

Depok Zaman Islam  

Pengaruh Islam masuk ke Depok diperkirakan pada 1527, dan 
masuknya agama Islam di Depok bersamaan dengan perlawanan 
Banten dan Cirebon setelah Jayakarta direbut Verenigde Oost-
lndische Compagnie (VOC) yang pada waktu itu berkedudukan di 
Batavia. Hubungan Banten dan Cirebon setelah Jayakarta direbut 
VOC harus melalui jalan darat. Jalan pintas terdekat yaitu melalui 
Depok. Karena itu tidaklah mengherankan kalau di Sawangan dan 
banyak peninggalan-  

peninggalan tentara Banten berupa : 

 Kramat Beji yang terletak antara Perumnas Depok I dan Depok 
Utara. Di sekitar tempat itu terdapat tujuh sumur dan sebuah 
bangunan kecil yang terdapat banyak sekali senjata kuno seperti 
keris, tombak dan golok peninggalan tentara Banter saat 
melawan VOC. Dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang 
tinggal di daerah itu bukanlah petani melainkan tentara pada 
jamannya. Informasi dari Kuncen turun temurun, bahwa tempat 
itu sering diadakan pertemuan antara tentara kerajaan Banten 
dan Cirebon. Di tempat itu biasanya diadakan latihan bela diri 
dan pendidikan agama yang sering disebut padepokan. 

                                                           
44

 http://sitisarahdibah.blogspot.co.id/2012/02/sejarah-kota-depoko-peninggalan.html 
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Kemungkinan nama Depok juga bersumber dari Padepokan 
Beji.  

 Di Pandak (Karadenan) terdapat masjid kuno yang merupakan 
masjid pertama di Bogor. Lokasi masjid ini dengan Bojong Gede 
hanya terhalang Sungai Ciliwung. Masjid ini dibangun Raden 
Safe'i cucu Pangeran Sangiang bergelar Prabu Sura-wisesa, yang 
pernah menjadi raja mandala di Muara Beres. Di rumah-rumah 
penduduk sekitar masjid ini masih terdapat senjata-senjata 
kuno dan beberapa buah kujang peninggalan zaman Padjajaran. 
Jadi masjid dibangun tentara Padjajaran yang masuk Islam 
kurang lebih tahun 1550.  

 Di Bojong Gede terdapat makam Ratu Anti atau Ratu 
Maemunah, seorang prajurit Banten yang berjuang melawan 
Pajajaran di Kedungjiwa. Setelah perang selesai suaminya 
(Raden Pakpak) menyebarkan agama Islam di Priangan 
(Bandung Selatan-Garut), sedangkan Ratu Anti sendiri menetap 
di Bojong Gede sambil menyebarkan agama Islam sampai 
meninggal. 

 

Jejak Pakuan Pajajaran di Situs Bukit Bagidul 
Rancamaya 

Badigul, Bukit Keramat yang Memakan Korban  114 
Orang Perusaknya 

 
Punden Berundak/Piramida Bukit Badigul, foto tahun 1973, yang juga 

pernah penulis saksikan sendiri ketika camping di lapangan di dekatnya, masih 
kanak-kanak kelas 5 SD. 

 

Situs Mediametafisika.com melaporkan tentang keberadaan 
Bukit Keramat yang Memakan Korban 114 Orang – Badigul, begitu 
orang menyebut bukit kecil di kota Bogor bagian Selatan ini. Selintas 
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tak ada yang nampak istimewa pada segundukan tanah di atas lahan 
seluas 5000 meter persegi itu. Hanya ruput halus lapangan golf yang 
mengelilinginya. Di sisi b\]Barat berdiri sebuah bangunan sport 
center milik perumahan elite Rancamaya. 

Di sisi lain nampak 
sebuah gedung megah pusat 
penelitian dan pengembangan 
agama Budha. Bukit itu sendiri 
kini telah menjadi miliki 
perumahan Rancamaya. 
Namun 20 tahun lalu, sebelum 
Badigul digusur perusahaan 

pengembang Rancamaya, bukit ini adalah sebuah tempat yang amat 
dikeramatkan masyarakat Sunda. Betapa tidak, Badigul diyakini 
sebagai tempat mandapa (moksa-nya/Tilem) Prabu Siliwangi. Di 
bukit ini sang Prabu sering semedi hingga kemudian ngahiyang 
menghadap Tuhan Sang Pencipta. Dulu orang berbondong-bondong 
berziarah pada leluhur mereka di bukit Badigul yang luasnya masih 5 
hektar. 

Saat itu masih terdapat beberapa alat gamelan Sunda yang 
memiliki kekuatan magis, namun kini menghilang entah ke mana. 
Buldoser dan 2 becko tak sanggup menggeser batu menhir di bukit 
Badigul. Malah tiga sopir alat-alat berat itu sekarat dan mati tanpa 
sebab. Korban-korban lain pun berjatuhan…. 

―Dulu bukit itu masih tinggi. Badigul dikelilingi sebuah telaga 
yang bernama Renawijaya. Jika orang ingin ke puncak bukit, mereka 
harus menyeberangi telaga dan mengambil air wudlu di sana,‖ tutur 
Ki Cheppy Rancamaya, 53 tahun, saat Kami ditemui di rumahnya. 
Berkisah tentang Badigul, Ki Cheppy, spiritualis dan budayawan ini, 
merasa miris mengingat masa lalunya. Ia adalah orang yang mati-
matian mempertahankan tempat keramat itu. Namun kekuatan 
rezim Orde Baru dan pengaruh uang dari pengusaha membuatnya 
harus mengakui kekalahan. Badigul digusur, ia diculik Kopassus dan 
dipenjarakan tanpa pengadilan. 

Setahun lebih Ki Cheppy harus meringkuk di penjara Paledang, 
Januari 1992-1993. Tak cukup sampai di situ, setelah keluar Ki 
Cheppy kembali melakukan perlawanan terhadap penguasa. Tapi 
akhirnya ia pun harus kembali meringkuk di tahanan untuk ke dua 
kalinya. Sebuah pengalaman mistik pun dialami Cheppy saat ia 
menghuni Blok B 8 Rutan Paledang, Bogor. Saat itu ia dipanggil 
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sipir, katanya ada keluarganya yang hendak menjenguknya. Cheppy 
pun keluar dari ruang tahanannya. Namun belum genap 10 langkah 
ia meninggalkan ruang tahanan itu, tiba-tiba terdengar bunyi 
menggelegar dari ruang sel tahanannya. Sebuah petir yang 
menghebohkan napi seisi Penjara Paledang menjebolkan tembok 
kamar tahanan Cheppy yang tebalnya 75 cm. ―Saat itu memang 
hujan rintik-rintik. Petir itu membuat lubang berdiameter 50 cm 
pada dinding penjara. Jika saya ada di dalam tentu saya sudah mati. 
Belakangan saya baru tahu kalau petir itu adalah santet kiriman 
anak buah Cecep Adireja, (makelar yang menjual tanahnya)‖ tutur 
Cheppy. 

Keberanian Cheppy untuk mempertahankan Badigul memang 
bukan tanpa alasan. Ia yakin seyakin-yakinnya, Badigul adalah 
tempat keramat peninggalan leluhur Kerajaan Pakuan Pajajaran. 
Keyakinan Cheppy itu juga diperkuat oleh keyakinan banyak 
masyarakat di sana. Budayawan-budayawan Sunda pun telah 
menetapkan situs Badigul sebagai Cagar Budaya yang patut 
dilestarikan. Bahkan Solihin GP, tokoh masyarakat Sunda yang kala 
itu menjabat Sesdalopbang Pemerintah RI pun melarang 
penggusuran keramat Badigul dengan mengeluarkan nota 
pribadinya kepada Walikota Bogor. ―Siapapun yang merusak tempat 
keramat akan kena supata (karma-Red.),‖ tutur Cheppy. 

Cerita-cerita mistik dan supata (kutukan) yang dilontarkan 
Cheppy memang terbukti. Seratus orang buruh bangunan telah mati 
menjadi tumbal saat bukit Badigul dibuldoser. Namun ambisi 
pengusaha real estate untuk meratakan bukit Badigul tidak pernah 
luntur. Bukit itu tetap diratakan untuk perumahan dan lapangan golf 
hingga ketinggiannya berkurang 6 meteran. Saat puncak badigul 
telah tercukur 6 meter itu muncul sebuah batu menhir sebesar mobil 
sedan. Anehnya batu sebesar itu sama sekali tak goyang saat 
dibuldoser. Penasaran dengan itu, pihak perumahan mendatangkan 
dua becko untuk menarik batu keramat itu. Tapi dua becko itu pun 
tak sanggup menggoyangkan batu itu. Bahkan satu becko malah 
patah saat menariknya. Secara logika batu itu seharusnya dapat 
digusur oleh buldoser. Saat itulah kesadaran para buruh tentang 
kekuatan mistik bukit Badigul mulai terbuka. ―Tapi mereka 
terlambat, 3 orang supir alat berat itu pun mati,‖ tutur Cheppy. 
Mengingat keanehan-keanehan yang terjadi, akhirnya pihak 
perumahan sepakat untuk tidak memindahkan batu itu. Batu itu 
tetap di tempatnya kemudian dibenamkan dan kembali timbun 
dengan tanah. 
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Jadilah bukit Badigul kini sebagai lapangan golf dengan sport 
center dan pusat penelitian agama Budha di sebelahnya. Memang 
ironis, hanya untuk membuat sebuah lapangan golf dan pusat 
kebugaran, pihak pengembang harus menghancurkan cagar budaya. 
Mereka juga harus bertentangan dengan kepercayaan masyarakat 
sekitar yang meyakini kekeramatkan Badigul.  

Alhasil mereka harus menumbalkan 114 orang buruh untuk 
mencukur 6 meter bukit Badigul. ―Kita berurusan dengan makhluk 
di dunia lain. Tapi mereka juga punya tempat dan habitat di bumi 
ini. Jika mereka diganggu, mereka pun bisa mengganggu kita,‖ jelas 
Cheppy. 

Tentang kekeramatan bukit Badigul, mungkin hanya Cheppy 
yang pernah menyibak tabir mistiknya. Ia adalah penduduk asli 
Rancamaya, Bogor Selatan. Ia adalah orang yang paling rajin 
bermunajat di sana. Ia sering melakukan kontak batin dengan 
penguasa gaib bukit Badigul. Bahkan ia juga pernah melakukan 
meditasi dan puasa selama 100 hari di bukit itu. Dikisahkan Cheppy, 
suatu malam ia tengah melakukan meditasi di puncak Badigul. 
Menjelang tengah malam, ia melihat seekor anjing hitam yang diapit 
dua ekor anjing kecil berbulu putih di kiri kanannya. Dalam hati, 
Cheppy yakin itu bukan binatang sungguhan. Sebab tak mungkin 
binatang-binatang itu tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa 
diketahui dari mana datangnya. Tidak mungkin pula anjing itu bisa 
ke puncak Badigul, sebab harus menyeberangi telaga Renawijaya. 
Binatang-binatang yang tampak gagah itu memandang heran ke 
arah Cheppy. Tapi sedikit pun Cheppy tak bergeming dari tempatnya 
duduk. Cheppy tetap konsentrasi dengan meditasinya. 

Sesaat ia melihat ajing berbulu hitam itu menengadahkan 
kepalanya pada Cheppy. Tapi ia tak mengerti apa maksudnya. Dan 
dalam ketidak mengertian itu, sekedipan mata saja anjing-anjing 
aneh itu hilang dari pandangan Cheppy. Malam yang lainnya, 
Cheppy juga pernah menemukan fenomena mistik yang sulit 
diterima akal sehatnya. Malam itu, Cheppy sengaja datang ke 
Badigul untuk melanjutkan meditasinya. Dari rumah, ia membawa 
segala perlengkapan sesajen yang diperlukan di keramat Badigul. 
Cheppy berharap malam itu ia akan mendapatkan sesuatu yang 
selama ini ia cita-citakan. Lepas Maghrib Cheppy duduk tepekur 
menghadap Kiblat. Tepat tengah malam, ketika Cheppy tengah 
khusuk meditasi sambil memejamkan matanya. Tiba-tiba ia melihat 
sepertinya matahari terbit dari balik gunung Salak. Sinarnya terlihat 
benderang menerangi seantero alam. Gunung Salak terlihat jelas, 
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pohon besar hingga rumput kecil dan perumahan penduduk di kaki 
gunung itu terlihat jelas. Sesaat Cheppy tak yakin, ia sadar bahwa 
gunung salak itu berada di sebelah barat. Mana mungkin matahari 
terbit dari arah barat. Ia lalu mengusap-usap matanya. Dan seketika 
itu pula bumi kembali gelap gulita. Tak nampak lagi matahari yang 
benderang di balik gunung salak itu. Yang tertinggal hanya kedipan-
kedipan kecil dari lampu yang terpasang di rumah-rumah penduduk. 
―Itu benar-benar aneh dan saya mengalaminya sendiri. Kekuatan 
mistik Badigul memang nyata,‖ jelas Cheppy.  

Kisah lain yang lebih unik juga diceritakan Cheppy. Malam itu ia 
tengah wirid di Badigul. Karena penat, ia celentang merebahkan 
dirinya di tengah padang rumput puncak Badigul. Tapi sesaat 
kemudian ia tersentak kaget. Dari atas langit ia melihat seperti 
seberkas sinar keperakan jatuh menimpa dadanya. Seketika ia 
memegangi dadanya yang terasa sesak. Dan mendadak, tangannya 
menyentuh benda pipih yang dingin. Ia pun langsung 
menggenggamnya. Kini di tangannya tergenggam sebilah kujang — 
sebuah pusaka Pajajaran yang keampuhannya tak perlu diragukan 
lagi. Dan tatkala Kami mencoba, ternyata, kujang itu memiliki daya 
kekebalan bagi siapa pun yang memegangnya. Masih seputar 
fenomena mistik Badigul, Cheppy menceritakan suatu hari di tahun 
1994 warga Bogor dihebohkan oleh penemuan telapak kaki raksasa 
di Batutulis dan Rancamaya.  

Berita yang menghebohkan itu pun diliput oleh media-media 
cetak dan elektronik di Jabotabek. Di Jalan Batutulis terdapat 
sebuah telapak kaki kiri sepanjang 1 meter. Jelas sekali telapak kaki 
itu bukan rekayasa manusia. Sementara di Rancamaya juga terdapat 
sebuah telapak kaki kanan yang panjangnya sama dengan yang 
ditemukan di Batutulis. Lalu orang berimajinasi, kalau kaki itu 
adalah milik gaib Prabu Siliwangi. Sang Prabu sengaja mendatangi 
Batutulis kemudian loncat ke Rancamaya hanya dengan sekali 
langkah saja. Tak cuma itu, ternyata di sekitar puncak Badigul 
terdapat empat telapak kaki yang panjang dan besarnya sama. ―Sang 
Prabu ke Batutulis lalu ke Rancamaya dan mengelilingi puncak 
Badigul,‖ begitu jelas Ki Cheppy ketika ditanyai wartawan saat itu.  

Kekeramatan bukit Badigul memang meyakinkan. Tak seorang 
warga Rancamaya pun yang dihubungi Kami meragukan 
keangkerannya.  Sejak batu keramat itu tak sanggup dibuldoser, tak 
seorang buruh pun yang mau melanjutkan pekerjaan di sana. 
Mereka takut terkena kutuk atau supata Eyang Prabu Siliwangi. 
―Kami tidak mau mati jadi tumbal,‖ tutur Ujang warga Rancamaya 
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yang waktu itu ikut melakukan pembabatan lahan di Badigul. 
Ketakutan Ujang memang beralasan. Ia menceritakn beberapa orang 
rekannya yang mati akibat ikut meratakan tanah di bukit Badigul. 
Waktu itu, Herman dan beberapa teman Ujang diperintahkan untuk 
mengeruk tanah di puncak Badigul. Lewat tengah hari setelah 
mereka istirahat pekerjaan itu dilanjutkan. Namun alangkah 
terkejutnya Herman dan kawan-kawannya. Mereka melihat seekor 
ular hitam di atas tanah merah bukit Badigul. Tanpa pikir panjang 
ular itu mereka pukul ramai-ramai dengan batang kayu dan batu. 
―Esok harinya, Herman dan dua orang temannya itu dikabarkan 
sakit meriang lalu sore harinya mati semua,‖ kisah Ujang pada 
Misteri.  

Tentang Supata (kutukan)  yang didawuhkan Prabu Siliwangi 
itu ternyata tidak hanya menimpa kuli bangunan atau buruh pekerja 
perumahan Rancamaya. Tapi juga menimpa seluruh penggede-
penggede Perumahan elit itu. Cecep Adireja misalnya, tuan tanah 
yang menguasai pembebasan lahan untuk perumahan itu akhirnya 
mati mengenaskan. Tuan tanah yang disebut-sebut pemilik Hotel 
Salak, Bogor, ini meninggal setelah mengalami sakit berkepanjangan 
yang tak jelas sebab musababnya. Begitu pun dengan kakak dan adik 
Cecep, mereka mati setelah mengalami sakit yang tak sanggup 
diobati dokter.  

―Tidak hanya keluarga Cecep, supata itu juga diterima Kapolsek 
Ciawi dan lurah Rancamaya waktu itu. Mereka juga mati setelah 
mengalami sakit parah yang tak jelas penyakitnya,‖ jelas Cheppy.45   
Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan darah, 
maka masing masing pihak dapat mengembangkan keadaan dalam 
negerinya. Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan sebagai 
jaman kesejahteraan [carita parahiyangan].  

Tome Pires ikut mencatat kemajuan jaman Sri Baduga dengan 
komentar ―the kingdom of sunda is justly governed; they are true 
men‖ [Kerajaan sunda diperintah dengan adil; mereka adalah orang-
orang jujur ]. Juga diberitakan kegiatan perdagangan sunda dengan 
malaka sampai ke kepulauan maladewa [ maladiven ]. jumlah merica 
bisa mencapai 1000 bahar [ 1 bahar = 3 pikul ] setahun, bahkan hasil 
tammarin [asem] dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 
kapal. 

                                                           
45

 Source: http://www.mediametafisika.com/2013/11/badigul-bukit-keramat-yang-
memakan.html 
Disalin dari WWW.MEDIAMETAFISIKA.COM | 

http://www.mediametafisika.com/2013/11/badigul-bukit-keramat-yang-memakan.html
http://www.mediametafisika.com/2013/11/badigul-bukit-keramat-yang-memakan.html
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Naskah kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki 
masalah karuhun kabeh dari Camis yang ditulis dalam abad ke-18 
dalam bahasa jawa dan huruf Arab-pegon masih menyebut masa 
pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh pakuan 
[kemakmuran pakuan], sehingga tak mengherankan bila hanya Sri 
Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja 
penggantinya dalam jaman Kerajaan Pajajaran. Sri Baduga 
Maharaja alias Prabu Siliwangi yang dalam prasasti tembaga 
kebantenan disebut Susuhunan di Pakuan Kerajaan Pajajaran, 
memerintah selama 39 tahun [ 1482 – 1521 ]. 

Ia disebut secara anumerta Sang Lumahing [Sang Mokteng] 
Rancamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya. Melihat itu, jelas, 
bagaimana Rancamaya, terletak kira-kira 7 km di sebelah tenggara 
kota Bogor, memiliki nilai khusus bagi orang Sunda.  

Rancamaya memiliki mata air yang sangat jernih. Tahun 1960-
an di hulu Cirancamaya ini ada sebuah situs makam kuno dengan 
pelataran berjari-jari 7,5 m tertutup hamparan rumput halus dan 
dikelilingi rumpun bambu setengah lingkaran. Dekat makam itu 
terdapat pohon hampelas, patung badak setinggi kira-kira 25 m dan 
sebuah pohon beringin. 

Dewasa ini seluruh situs sudah ―dihancurkan‖ orang. 
Pelatarannya ditanami ubi kayu, pohon-pohonannya ditebang dan 
makam kuno itu diberi saung. Di dalamnya sudah bertambah sebuah 
kuburan baru, lalu makam kunonya diganti dengan bata pelesteran, 
ditambah bak kecil untuk peziarah dengan dinding yang dihiasi 
huruf arab. Makam yang dikenal sebagai makam embah punjung ini 
mungkin sudah dipopulerkan orang sebagai makam wali. Kejadian 
ini sama seperti kuburan Embah Jepra pendiri Kampung Paledang 
yang terdapat di Kebun Raya yang ―dijual‖ orang sebagai ―makam 
Raja Galuh‖. 

Telaga yang ada di Rancamaya, menurut Pantun Bogor, asalnya 
bernama Rena Wijaya dan kemudian berubah menjadi Rancamaya. 
Akan tetapi, menurut naskah kuno, penamaannya malah dibalik, 
setelah menjadi telaga kemudian dinamai Rena Maha Wijaya 
[terungkap pada prasasti]. ―talaga‖ [sangsakerta ―tadaga‖] 
mengandung arti kolam atau danau/situ. Orang sunda biasanya 
menyebut telaga untuk kolam bening di pegunungan atau tempat 
yang sunyi. Kata lain yang sepadan adalah situ [Sangsakerta, setu] 
yang berarti bendungan. 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       176 
 

Bila diteliti keadaan sawah di Rancamaya, dapat diperkirakan 
bahwa dulu telaga itu membentang dari hulu Cirancamaya sampai ke 
kaki bukit Badigul di sebelah utara jalan lama yang mengitarinya dan 
berseberangan dengan kampung Bojong. Pada sisi utara lapang bola 
rancamaya yang sekarang, tepi telaga itu bersambung dengan kaki 
bukit. Bukit badigul memperoleh namanya dari penduduk karena 
penampakannya yang unik. Bukit itu hampir ―gersang‖ dengan 
bentuk parabola sempurna dan tampak seperti ―katel‖ [wajan] 
terbalik. Bukit-bukit di sekitarnya tampak subur. Badigul hanya 
ditumbuhi jenis rumput tertentu. Mudah diduga bukit ini dulu 
―dikerok‖ sampai mencapai bentuk parabola. Akibat pengerokan itu 
tanah suburnya habis. Badigul kemungkinan waktu itu dijadikan 
―bukit pupunden‖ [bukit pemujaan] yaitu bukit tempat berziarah 
[bahasa Sunda, nyekar atau ngembang = tabur bunga]. 
Kemungkinan yang dimaksud dalam ―Rajah (Do‘a) Waruga 
Pakuan‖ dengan Sanghiyang Padungkulan itu adalah bukit Badigul 
ini. 

Kedekatan telaga dengan bukit punden bukanlah tradisi baru. 
Pada masa Purnawarman, raja beserta para pembesar Tarumanagara 
selalu melakukan upacara mandi suci di Gangganadi [setu Gangga] 
yang terletak dalam istana kerajaan Indraprahasta [di Cire irang]. 
Setelah bermandi-mandi suci, raja melakukan ziarah ke punden-
punden yang terletak dekat sungai. Spekulasi lain mengenai 
pengertian adanya kombinasi Badigul-Rancamaya adalah perpaduan 
gunung-air yang berarti pula ―Sunda-Galuh.‖ 

Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi II, adalah Surawisesa 
[puteranya dari Mayang Sunda dan juga cucu Prabu Susuktunggal ]. 
Ia dipuji oleh carita Parahiyangan dengan sebutan ―Kasuran‖ 
[perwira], ―Kadiran‖ [perkasa ] dan ―Kuwanen‖ [pemberani]. Selama 
14 tahun memerintah ia melakukan 15 kali pertempuran. Pujian 
penulis carita Parahiyangan memang berkaitan dengan hal ini. 
Nagara Kretabhumi i/2 dan sumber Portugis mengisahkan bahwa 
Surawisesa pernah diutus ayahnya menghubungi Alfonso 
d‘albuquerque [laksamana bungker] di Malaka (sekarang 
Singapura). Ia pergi ke Malaka dua kali [1512 dan 1521].  

Hasil kunjungan pertama adalah kunjungan penjajakan pihak 
Portugis pada tahun 1513 yang diikuti oleh Tome Pires, sedangkan 
hasil kunjungan yang kedua adalah kedatangan utusan Portugis yang 
dipimpin oleh Hendrik de Leme [ ipar Alfonso ] ke ibukota Pakuan. 
Dalam kunjungan itu disepakati persetujuan antara Kerajaan 
Pajajaran dan Portugis mengenai perdagangan dan keamanan. 
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Dari perjanjian ini dibuat tulisan rangkap dua, lalu masing-
masing pihak memegang satu. Menurut Soekanto [1956] perjanjian 
itu ditandatangai 21 Agustus 1522. Ten Dam menganggap bahwa 
perjanjian itu hanya lisan. Namun, sumber Portugis yang kemudian 
dikutip Hageman menyebutkan ―van deze overeenkomst werd een 
geschrift opgemaakt in dubbel, waarvan elke partij een behield‖. 
Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Portugis akan mendirikan 
benteng di Banten dan Kalapa. Untuk itu tiap kapal Portugis yang 
datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar dengan barang-
barang keperluan yang diminta oleh pihak Sunda. Kemudian pada 
saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda akan menyerahkan 1000 
karung lada tiap tahun untuk ditukarkan dengan muatan sebanyak 
dua ―costumodos‖ [ kurang lebih 351 kuintal ]. 

Perjanjian Kerajaan Pajajaran – Portugis sangat mencemaskan 
Trenggana, sultan Demak III. Selat malaka, pintu masuk perairan 
Nusantara sebelah utara sudah dikuasai Portugis yang 
berkedudukan di Malaka dan Pasai. Bila Selat Sunda yang menjadi 
pintu masuk perairan Nusantara di selatan juga dikuasai Portugis, 
maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan 
ekonomi Demak terancam putus. Trenggana segera mengirim 
armadanya di bawah pimpinan Fadillah Khan yang menjadi Senapati 
Demak. 

Fadillah Khan memperistri Ratu Pembayun, janda Pangeran 
Jayakelana. Kemudian ia pun menikah dengan ratu ayu, janda 
Sabrang Lor [ Sultan Demak II ]. Dengan demikian, Fadillah menjadi 
menantu Raden Patah sekaligus menantu Susuhunan Jati Cirebon. 
Dari segi kekerabatan, Fadillah masih terhitung keponakan 
Susuhunan Jati karena buyutnya Barakat Zainal Abidin adalah adik 
Nurul Amin, kakek Susuhunan Jati dari pihak ayah. Selain itu 
Fadillah masih terhitung cucu sunan ampel [Ali Rakhmatullah] 
sebab buyutnya adalah kakak Ibrahim Zainal Akbar, ayah Sunan 
ampel. Sunan ampel sendiri adalah mertua Raden Patah [ Sultan 
Demak I ]. 

 

Sejarah Bogor Paska Runtuhnya Pajajaran 

Kota Bogor sebagai tunas pendahulu kerajaan Pajajaran 
meninggalkan misteri: Mengapa bekas Pakuan itu kosong tanpa 
penghuni ketika ditemukan oleh Scipio dalam tahun 1687? Itulah 
pertanyaan yang seringkali terlontar dari banyak pihak. Dan paparan 
di bawah ini, mudah-mudahan, bisa menjelaskan. 

http://panoramasunda.blogspot.co.id/p/sejarah-pajajaran.html
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1. Masa Tilem 

Waktu antara "Pajajaran sirna" sampai "ditemukannya kembali" 
oleh ekspedisi Scipio (1867) berlangsung kira-kira satu abad. Kota 
yang pernah berpenghuni sekitar 48.271 jiwa ini ditemukan sebagai 
"puing" yang diselimuti oleh hutan tua (geheel met out bosch 
begroeijt zijnde; 1703). 

Untuk jamannya, Bogor merupakan kota terbesar kedua di 
Indonesia setelah Demak yang berpenduduk 49.197 jiwa, dan masih 
dua kali lipat lebih banyak dari penduduk Pasai (23.121 jiwa) yang 
merupakan kota terbesar ketiga. 

Pakuan tersisih dari percanturan hidup. Kemewahan yang 
ditampilkan oleh penghuni keraton dalam masa Nilakendra 
hanyalah ibarat kobaran api lilin menjelang padam. Setelah raja tak 
lagi berdiam di ibukota, kehidupan Pakuan sebagai pusat 
pemerintahan sebenarnya sudah berakhir. Panembahan Yusuf dari 
Banten memadamkannya "secara resmi" walaupun sebenarnya ia 
sudah berhasil mengakhiri kekuasaan Raga Mulya (Suryakancana) di 
Pulasari sebelum itu. Dan masa silam yang lebih sering 
memantulkan gema yang kabur itu, proyeksinya dapat kita lihat 
dalam lakon pantun dan babad. 

Penduduk Kedunghalang dan Parung Angsana sendiri yang 
mengantarkan Scipio pada 1 September 1987, menjadi peziarah 
pertama setelah terpisah satu abad dengan kehidupan Pakuan. Tak 
heran, mereka menduga puing kabuyutan Pajajaran yang mereka 
temukan sebagai singggasana raja. 

Dalam tahun 1703, Abraham van Riebeeck sudah melihat 
adanya sajen yang diletakkan di atas piring di kabuyutan tersebut. 
Jadi sejak ditemukan rom an Scipio, orang merasa "bertemu 
kembali" kembali dengan Pajajaran yang telah hilang. 

Tahun 1709, Van Riebeeck melihat ladang baru pada lereng 
Cipakancilan. Tanda kehidupan baru di bekas Pakuan mulai muncul. 
Mudah diperkirakan bahwa peladang itu akan membuat dangau 
tempat tinggalnya pada tepi alur Cipakancilan yang tidak kelihatan 
oleh Van Riebeeck karena ia berkuda pada jalur Jalan Pahlawan 
yang sekarang. 

Lain lahan lain pikiran. Pakuan bukan hanya lahan melainkan 
juga kenangan. Lahannya "dihidupkan kembali" tetapi kerajaanya 
takkan kembali. Inilah yang dirindukkan dan disenandungkan oleh 
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para pujangga dalam karyanya setiap kali gema Pajajaran 
menyentuh hati mereka: 

"Geus deukeut ka Pajajaran ceuk galindeng Cianjuran, Jauh 
keneh ka Pakuan ceuk galindeng panineungan". (Sudah dekat ke 
Pajajaran menurut lantun Cianjuran, Masih jauh ke Pakuan menurut  
Pantun Kenangan). 

Pakuan terasa dekat, tetapi tak kunjung sampai. Kedekatan 
batin terhadap Pajajaran ini akhirnya menjelmakan gagasan 
Pajajaran Ngahiang atau Pajajaran Tilem seperti orang Ciamis 
yang kehilangan Galuh-nya mencetuskan dunia onom. 
 
"Pajajaran henteu sirna, tapi tilem ngawun-ngawun" (Pajajaran 
tidak hilang, Pakuan hanya ngahiang). Ini adalah kata-kata orang tua 
yang tidak mau kehilangan Pajajarannya, bahkan mereka berani 
menghibur diri dengan berkata: "Ngan engke bakal ngadeg deui" 
[Suatu saat akan berdiri kembali). 

 

2. Tanuwijaya Peletak Dasar "Negeri Bogor" 

Riesz dalam bukunya De Geschiedenis van Buitenzorg (1887) 
menjelaskan bahwa Tanuwijaya adalah orang Sunda dari Sumedang 
yang berhasil membentuk "pasukan pekerja" dan mendapat perintah 
dari Camphuijs (pimpinan perkampungan) untuk membuka hutan 
Pajajaran sampai akhirnya ia mendirikan Kampung Baru yang 
menjadi tempat "kelahiran" (de bakermat) Kabupaten Bogor yang 
didirikan kemudian. 

Adapun Tanuwijaya, dalam catatan VOC disebut Luitenant der 
Javanen (Letnan orang-orang Jawa) dan merupakan Letnan Senior 
di antara teman-temannya. Kampung Baru yang didirikannya ada di 
Cipinang (Jatinegara) dan di Bogor. Yang di Bogor mula-mula 
bernama Parung Angsana. Tetapi ketika Tanuwijaya pindah dari 
Kampung Baru Cipinang ke sana, ia kemudian memberi nama 
Kampung Baru. Sekarang bernama Tanah Baru. 

Terpengaruh oleh kunjungannya ke bekas Ibukota Pakuan 
bersama Scipio, ia kemudian ingin mendekatkan diri dengan 
peninggalan Siliwangi. Kampung-kampung seperti Parakan Panjang, 
Parung Kujang, Panaragan, Bantar Jati, Sempur, Baranangsiang, 
Parung Banteng dan Cimahpar adalah kampung-kampung yang 
didirikan Tanuwijawa bersama pasukannya. Kampung Baru (Parung 
Angsana) saat itu sudah menjadi semacam "pusat pemerintahan" 
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bagi kampung-kampung yang didirikan secara terpencar oleh anak 
buahnya. 

Tanuwijaya pula yang mengambil inisiatif membuat garis batas 
antara daerah pemukiman orang-orang Banten dengan orang-orang 
Kumpeni ketika rakyat Pangeran Purbaya mulai membangun 
pemukiman pada daerah aliran Cikeas.Sementara, daerah aliran 
Ciliwung antara Kedung Badak sampai Muara Beres telah ditempati 
orang-orang Mataram yang tidak mau kembali ke daerah asalnya 
setelah tercapainya persetujuan antara Mataram dan VOC tahun 
1677. Sebagian dari mereka adalah pelarian pasukan Bahurekso, 
sebagian lagi kelompok resmi yang dikirimkan Sunan Amangkurat I 
tahun 1661 ke Muara Beres, bekas basis pasukan Rakit Mataram 
ketika mengepung Benteng Batavia. 

Rasa hormat Tanuwijaya terhadap bekas Ibukota Pakuan 
demikian besar sampai gerakan okupasinya dihentikan pada sisi 
utara Ciliwung. Ia tidak berani melintasinya. Juga kepada rekan-
rekannya yang berniat melintasi sungai tersebut dianjurkan agar 
melakukannya jauh di sebelah hulu (Ciawi dan Cisarua). 

Almarhum M.A. Salmun pernah menulis dalam Majalah Intisari 
(salah satu nomor tahun pertama), bahwa yang dimaksud Menak ki 
Mas Tanu dalam lirik lagu Ayang-Ayang Gung ya Tanuwijaya 
ini. Benar tidaknya, wallaohu‘alam. Tapi, hampir tiap baris lirik lagu 
itu dapat diterapkan kepada keadaan Tanuwijaya dalam riwayat 
hidupnya. Ia memang anak emas Kumpeni dan dibenci rekan-
rekannya. Ia ditunjuk Camphuijs menggantikan Letnan Pangirang 
(orang Bali. Atau Makassar?) untuk membuka daerah selatan. 

Di luar itu, rupa-rupanya, kedekatan batin Tanuwijaya dengan 
Pajajaran telah melonggarkan ketaatannya terhadap Kumpeni. Ia 
tentu merasakan bagaimana tidak masuk akalnya seorang letnan 
seperti dirinya harus tunduk kepada seorang sersan seperti Scipio 
yang kulit putih, padahal ia sendiri menjadi atasan sersan pribumi. 
Akhirnya "anak emas" Kumpeni ini menjadi sekutu dan pelindung 
Haji Perwatasari yang bangkit mengangkat senjata terhadap 
perluasan daerah kekuasaan VOC. Meskipun, ia ditakdirkan jadi 
pihak yang kalah. Sebagaimana Haji Perwatasari, Tanuwijaya 
dibuang ke Tanjung Harapan di Afrika. 

Orang dulu menyindir Tanuwijaya dengan "lempa lempi 
lempong, ngadu pipi jeung nu ompong" (mengejar harapan kosong, 
bermesraan dengan orang tak bergigi). Yang dimaksudkan dengan 
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"orang tak bergigi" di sini adalah Perwatasari yang kalah dalam 
perjuangan. 

Dalam masa penjajahan Belanda, penyusun Babad Bogor 
(1925), tidak berani mencantumkan nama Tanuwijaya sebagai 
"bupati pertama". Dalam daftar silsilah biasanya selalu dicantumkan 
Mentengkara atau Mertakara, kepala Kampung Baru yang ketiga 
(1706 - 1718), yang menurut De Haan, adalah putera Tanuwijaya. 
Sebaliknya, para penulis Belanda, lebih leluasa menyebutkan 
Tanuwijaya sebagai Bupati Kampung Baru pertama dan peletak 
dasar Kabupaten Bogor. 

Pengalaman Tanuwijaya dengan Kumpeni adalah mirip dengan 
pengalaman Untung Surapati. Akan tetapi, jika benar lirik Ayang-
ayang Gung diciptakan untuk menyindir Tanuwijaya, maka kita 
patut merenungkannya kembali. 

Tahun 1745, sembilan distrik -- yaitu Cisarua, Pondok Gede, 
Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindangbarang, Balubur, Darmaga dan 
Kampung Baru -- digabungkan menjadi satu "pemerintahan" di 
bawah kepala Kampung Baru dan diberi gelar Demang. Gabungan 
sembilan distrik inilah yang dahulu disebut "Regentschap Kampung 
Baru" atau "Regentschap Buitenzorg". Atas dasar itulah kedua 
sungai (Cisadane dan Ciliwung) dalam lambang Kabupaten Bogor 
masing-masing digambarkan dengan sembilan baris gelombang. Ada 
benarnya apa yang dikemukakan Riesz, bahwa Kampung Baru 
(Tanah Baru) adalah "de bakermat" (tempat kelahiran) Kabupaten 
Bogor. 

 

3. Sejarah Letusan Gunung Salak Bogor 1699 

Taufik Hassunna, 
seorang Pengamat dan 
peneliti sejarah Bogor, 
bercerita tentang Letusan 
Gunug Salak Bogor, yang 
mungkin juga menjadi salah 
satu penyebab runtuhnya 
kerajaan Pakuan Pajajaran 
dan hilangnya Istana Pakuan 
Pajajaran.  

Pada  4 Januari, 314 
tahun yang lalu, pada malam 

https://www.facebook.com/taufik.hassunna
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hari tanggal 4/5 januari 1699, Gunung Salak meletus dengan iringan 
gempa bumi yang sangat kuat. Sebuah catatan dari tahun 1702 dari 
Ekspedisi Belanda Raam & Coops, menceritakan keadaan yang 
diakibatkannya: "Dataran tinggi antara Batavia dengan Cisadane di 
belakang bekas keraton raja-raja Jakarta (maksudnya Pajajaran) 
yang disebut Pakuan (Kota Bogor sekarang) yang asalnya berupa 
hutan besar, setelah terjadi gempa bumi berubah menjadi lapangan 
luas dan terbuka, tanpa pohon-pohonan sama sekali. Permukaan 
tanah tertutup dengan tanah liat merah yang halus seperti biasa 
digunakan tukang tembok. Di beberapa tempat telah mengeras 
sehingga dapat menahan beban langkah yang berjalan di atasnya, 
tetapi pada tempat tempat lain orang dapat terbenam sedalam satu 
kaki. Di tempat bekas keraton yang disebut Pakuan yang terletak di 
antara Batavia dengan Cisadane belum pernah terjadi bencana lain 
yang menyebabkan tanah tersobek dan pecah terbelah-belah 
menjadi retakan-retakan besar yang lebih dari satu kaki lebarnya ". 

Gunung Salak tercatat sudah beberapa kali erupsi, yang terbesar 
tercatat adalah erupsi tahun 1699. 

Berita lain mencatat bahwa aliran Ciliwung dekat muaranya 
tersumbat sepanjang beberapa ratus meter akibat lumpur yang 
dibawanya. Van Riebeeck yang membersihkan sumbatan itu 
mengajukan tuntutan agar tanah Bojong Manggis dan Bojong Gede 
diberikan kepadanya sebagai upah. 

Untuk meneliti akibat gempa ini, Kumpeni mengirimkan 
ekspedisi Ramp & Coops dalam tahun 1701 ke kaki Gunung 
Pangrango. Dari survei ini diberitakan bahwa aliran Cikeumeuh 
masuk terbenam ke dalam tanah dan sobekan puncak Gunung Salak 
menghadap ke arah barat laut. Diperkirakan, tanah yang terbelah 
hebat itu terjadi antara Ciliwung dan Cisadane. Dan panen batu dan 
pasir di daerah Ciapus saat ini, bisa disebut, merupakan hadiah yang 
ditinggalkan letusan Gunung Salak di akhir abad 17 itu. 

Tak ada berita mengenai nasib penduduk sepanjang aliran 
Ciliwung waktu itu. Hanya saja pada tahun 1701, penduduk 
Kampung Baru masih dapat mengantar rombongan Ram & Coops 
tadi. Selain itu Abraham van Riebeeck tidak mencatat apa-apa 
mengenai sisa-sisa akibat letusan itu. Ini menunjukkan bahwa 
kehidupan penduduk yang masih jarang itu tidak terganggu. Bahkan, 
tahun 1704, Van Riebeeck mendirikan pondok peristirahatan di 
Batutulis karena ia menganggap Gunung Salak sudah tidak 
menakutkan lagi. 
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4. Kopi membuka Cakrawala Baru 

Usaha Gubernur Jenderal Henricus Zwaardecroon (1718 - 1725) 
membiakkan tanaman kopi di sekitar benteng Batavia berhasil baik. 
Tahun 1721 hasil kopi sudah bisa dihasilkan di beberapa daerah, di 
antaranya: 
 
DAERAH PRODUKSI (dalam pikul): 
Kampung Baru   61. 000 
Kedung Badak     1. 596 
Cipamingkis   43. 825 
Cianjur & Jampang  59. 900 
Cibalagung     5. 750 
Cikalong      4. 350 
Bekasi          482 
Jati Nagara     8. 450 
Cibadak          250 
Pager Wesi         800 
Tangerang      1. 800 
 

Melihat hasil yang baik ini, sejak 15 April 1723, tanaman kopi 
juga wajib ditanamkan di tanah-tanah swasta sekitar Jakarta. Sejak 
saat itu, mulailah apa yang disebut Sistem Priangan, Preanger 
Stelsel, yang berlangsung selama dua abad lamanya. Tahun 1724, 
Wiranata III (Bupati Cianjur) telah dapat memanen kopi sebanyak 
1.216.257 pikul, yang nilainya kala itu 202. 271,25 ringgit. 

Selain kopi, tanaman yang diwajibkan dalam "stelsel" itu adalah 
kapas, lada dan tarum (indigo). Toh, kopilah yang jadi primadona. 
Maklum, tanaman itu menjadi komoditi utama Hindia Belanda di 
pasar dunia. Produk kopi dari Jawa Barat ini laku keras di Meksiko 
dan telah berjasa menolong Kas Keuangan Pemerintah Hindia 
Belanda zaman Daendels. Saat itu, hubungan ke negeri Belanda 
terputus akibat peperangan antara Prancis dan Inggris. Atas dasar 
ini Jawa Barat mendapat julukan gabus pelampung Pemerintah 
Hindia Belanda di Indonesia. 

Politik dan sistem pemerintahan Belanda di Jawa Barat selalu 
disesuaikan 
dengan kepentingan kopi ini. Meskipun, untuk itu mereka 
menerapkan sistem tersendiri untuk setiap wilayah. Sistem tanam 
paksa yang hanya berlaku di Cirebon disebut culturstelsel. 
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Tanggal 1 Juni 1482  yang menjadi Acuan Hari Jadi 
Bogor 

Hari jadi, dalam kaitan apapun juga, menyangkut identitas. 
Salah satu identitas Bogor yang cukup terkenal di Jawa Barat adalah 
latar belakang sejarahnya karena di Bogor inilah terletak Ibukota 
Pakuan Pajajaran dan di sini pula Prabu Siliwangi pernah hidup dan 
memerintah. Dua serangkai ini, Kerajaan Pakuan Pajajaran dan 
Prabu Siliwangi, merupakan salah satu kebanggan masyarakat Jawa 
Barat. Wajar sekali bila Pemerintah Daerah Kotamadya dan 
Kabupaten Bogor sepakat mengambil titik awal identitasnya dari dua 
serangkai ini. 

Telah diungkapkan bahwa Jaman Pajajaran dimulai dengan 
pemerintahan Sri Baduga Maharaja yang dikenal dengan sebutan 
Prabu Siliwangi. Sri Baduga mulai memerintah  tahun 1482 dan 
berlangsung selama 39 tahun. Sejak dia memerintah Pakuan 
dijadikan ibukota kerajaan menggantikan Kawali. 

Peristiwa kepindahan itulah yang dijadikan titik tolak 
perhitungan hari jadi Bogor. 

Hubungan antara Bogor dengan peristiwa masa lalu sebenarnya 
tak sulit dicari karena sejak lama disadari oleh orang-orang tua. 
Entje Madjid salah satunya (tokoh seni awal abad ke-20) sudah lama 
mencetuskan lirik "Pajajaran tilas Siliwangi, wawangina kasilih 
jenengan, kiwari dayeuhnya Bogor" (Pajajaran peninggalan 
Siliwangi, namanya semerbak mewangi, kini kotanya Bogor). 

Jadi beliau telah mengambil kesimpulan bahwa Dayeuh Bogor 
adalah pengganti Dayeuh (ibukota) Pajajaran. 

Pengambilan angka tahun 1482 berpijak pada telaah sejarah 
karena sumber yang ada akan menampilkan angka tahun itu sebagai 
awal masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi I). 
Untuk bulan dan tanggal rupanya harus ditelusuri dari sumber 
sejarah dengan berpijak pada upacara tradisional dengan nama 
Gurubumi dan Kuwerabakti karena sumber-sumber sejarah itu 
tidak menuliskan secara eksplisit mengenai bulan dan tanggalnya. 

Berikut adalah penjelasan mengenai upacara Gurubumi dan 
Kuwerabakti: Dalam Lakon Ngahiyangnya Pajajaran dikisahkan, 
bahwa di Ibukota Pajajaran selalu diadakan upacara Gurubumi dan 
Kuwerabakti setiap tahun. Dalam upacara itu hadir para pembesar 
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dan raja-raja daerah. Upacara itu dimulai 49 hari setelah penutupan 
musim panen dan berlangsung selama sembilan hari dan kemudian 
ditutup dengan upacara Kuwerabakti pada malam bulan purnama. 

Kisah dari Pantun ini didukung oleh sumber lainnya. Misalnya, 
Kropak 406 yang memberitakan bahwa raja-raja daerah harus 
datang menghadap ke Pakuan setiap tahun. Di antara barang 
antaran yang dibawa raja-raja daerah, ikut serta juga "Anjing 
Panggerek" (Anjing Pemburu). Jadi dalam waktu perayaan yang 
sembilan hari itu, kegiatan berburu juga dilakukan. Tome Pires 
menyebutkan, bahwa "the king is great sportman and hunter" (Raja 
adalah olahragawan dan pemburu yang ulung). 

Fakta lain yang mendukung adalah upacara Gurubumi ini masih 
biasa dilakukan di daerah Pakidulan (bagian selatan Banten dan 
Sukabumi). Mengenai Kuwerabakti, para sesepuh di Sirnaresmi 
mengemukakan bahwa upacara itu hanya dilakukan di Dayeuh. 
Meskipun Sirnaresmi ini terletak di Kecamatan Cisolok - Sukabumi, 
yang dimaksud Dayeuh di sini adalah Bogor karena upacara 
Kuwerabakti ini dulu hanya dilakukan di Ibukota Pajajaran. Kaum 
adat Sirnaresmi adalah keturunan para pengungsi dari Pakuan 
waktu kota ini diserang Banten. 

Dari cerita terdahulu digambarkan bahwa latar belakang 
kebudayaan masyarakat Pajajaran adalah pertanian ladang. Di Jawa 
Barat, masyarakat ladang murni hanya tinggal Masyarakat Baduy di 
Kanekes (Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak). Dalam hal ini, 
yang berkaitan dengan Upacara Gurubumi dan Kuwerabakti adalah 
siklus pertaniannya, terutama menyangkut musim panennya. 
Kalender Pertanian Masyarakat Baduy sejalan dengan 
pranatamangsa yang pada masa lalu juga digunakan oleh 
masyarakat tani di seluruh Pulau Jawa dan Bali. 

Perbedaan usia bulan memang ada, tetapi jumlah hari dalam 
setahun tetap sama, yaitu 365 hari. Kedua kalender itu pun 
berpedoman kepada bentang waluku (bentang=bintang), yang di 
Kanekes dan Kiarapandak (Cigudeg), juga disebut bentang kidang 
(Sunda). Gugus bintang ini terletak pada rasi Orion. Kadang-kadang 
juga digunakan gugus bintang tetangganya, yaitu Kereti (Kartika 
atau Pleyades) yang terdapat pada rasi Taurus. Pengamatan 
astronomi traditional ini bertujuan untuk mengamati musim, sebab 
baik di ladang maupun di sawah, musim tanam padi harus pada 
musim labuh (Sunda: dangdangrat), yaitu musim hujan awal yang 
jatuh pada minggu ketiga bulan September. Musim panen jatuh pada 
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bulan Maret karena usia padi rata-rata 5 bulan 10 hari, kecuali padi 
jenis Hawara yang usianya lebih pendek. 

Untuk lebih jelas, mungkin patut diketahui: Kalender Baduy 
Kanekes diawali dengan Kapat atau Sapar. Upacara musim panen di 
Kanekes hanya diadakan di Kajeroan yaitu upacara Kawalu. 
Upacara pergantian tahun (Ngalaksa) diadakan tiga hari sebelum 
tahun berganti. Upacara Kawalu jatuh pada bulan Maret, sedangkan 
upacara Ngalaksa di adakan Bulan Katiga (pranatamangsa: Sada) 
yang jatuh pada bulan Juni. 

Dari uraian Pantun di atas diperkirakan bahwa untuk tahun 
1482, upacara Kuwerabakti dilangsungkan pada tanggal 2 Juni, 
malam 3 Juni. Pada tanggal 3 Juni 1482 inilah secara resmi kegiatan 
upacara selama sembilan hari di Ibukota itu berakhir. 

Upacara Gurubumi yang diadakan 49 hari setelah panen 
tentunya bukan tiada maksud. Lamanya penyelanggaraan upacara 
itu dimaksudkan agar raja-raja daerah berkesempatan mengadakan 
upacara penutupan panen di daerahnya masing-masing sebelum 
berangkat ke ibukota. Seperti yang masih terjadi di Kanekes. 
Upacara di daerah itu jatuh pada sekitar bulan Maret. 

Dan yang menjadi titik perhatian dalam masalah ini adalah 
mulai berfungsinya kembali Pakuan sebagai pusat pemerintahan. 
Wajar sekali bila peristiwa itu dirayakan dan disyukuri yang 
bersamaan dengan memberikan pengumuman kepada raja-raja 
daerah bahwa sejak saat itu pusat pemerintahan ada di Pakuan. 

Dalam naskah Wangsakerta yang mengandung nilai sejarah 
lebih tinggi dibanding naskah-naskah tradisional diberitakan, bahwa 
waktu itu Sri Baduga baru dinobatkan dan beberapa hari menempati 
Kedatuan Sri Bima. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa 
penobatan Sri Baduga Maharaja menjadi Susuhunan Pajajaran 
terjadi pada bulan Maret/April tahun 1482. 

Maka, perayaan besar dan peresmian Pakuan menjadi pusat 
pemerintahan tentu dilangsungkan dalam peristiwa upacara 
Gurubumi dan Kuwerabakti terdekat. Untuk 1482, upacara dimulai 
tanggal 25 Mei dan ditutup 9 hari kemudian. 

Namun ada catatan tambahan yang perlu diperhatikan. 
Menurut Karyawan Faturahman yang diceritakan kepada penulis, 
karena maksud sebenarnya dari upcara Kuwerabakti ini adalah 
sarana Sang Prabu Siliwangi untuk melakukan kontrol dan evaluasi 
keadaan kondisi hasil panen pertanian-perkebunan rakyatnya, 
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apakah rakyatnya sejahtera atau tidak? yang dapatdilihat dari 
bagusnya hasil panen kebun/pertaniannnya, dan bukan untuk 
sekedar persembahan upeti raja mandala (kerajaan kecil di daerah 
kepada Maharaja Prabu Siliwangi, maka ketika kemudian ada 
beberapa  raja kecil bawahan Pajajaran yang melakukan manipulasi 
hasil pertanian yang dilaporkan dan dibawa dalam Dongdang (Peti-
nya yang bertangkai 4), dan akhirnya Sang Prabu Siliwangi (?) 
mengetahuinya kebohongan ini beberapa raja kecil secara rahasia 
dalam blusukan rahasianya ke daerah dalam penyamarannya, maka 
kemudian Upacara Kuwera Bakti ini sempat dilarangnya dan 
ditiadakan, karena khawatir hal ini malah akan memberatkan 
rakyatnya di daerah. Inilah bukti nkebijaksanaan dan kearifa Sang 
Prabu Siliwangi yang dikenang baik dengan manis dan wangi oleh 
para rakyat dan keturunannya  yang mencintainya. 

 
2. Bogor Sebagai Alur Kehidupan 

Topografi Pakuan Pajajaran dibentuk oleh dua sungai, yaitu 
Cisadane dan Cihaliwung sehingga tak heran kalau kedua sungai itu 
selalu disebut dalam rajah pantun. Sisipan ha pada Cihaliwung 
hanyalah melengkapi suku kata menjadi delapan buah untuk 
kepentingan matra. Oleh karena itu tak perlu disalah tafsirkan 
dengan selokan kecil Cihaliwung pada alur Cikahuripan di belakang 
Pajaratan Embah Dalem di Batutulis. 

Kelengkapan alami di Pakuan ini disempurnakan oleh Dalem 
Aria Natanagara dengan pembuatan saluran yang menghubungkan 
Cisadane dan Ciliwung. Karya besar ini sebenarnya tidak kalah 
nilainya dengan Parit Pakuan Karya Prabu Siliwangi yang 
membentang sepanjang jalur rel kereta api dari Jembatan 
Bondongan sampai Station Batutulis. 

Pembangunan saluran buatan itu sebenarnya dimaksudkan 
untuk mengairi pesawahan yang waktu itu masih dibangun. Akan 
tetapi oleh orang-orang tua peristiwa itu ditanggapi dari sisi lainnya. 
Pak Cilong menganggap pembuatan saluran itu sebagai suatu 
"perkawinan alur hidup". Ia mengartikan kejadian itu dengan 
"Ngadanikeun nu laliwung" (menyadarkan yang pada bingung). 

Menurut Pak Cilong, dane atau dani artinya sadar atu eling, 
arti kiasannya jernih, benih yang sewarna dengan putih. Sedangkan 
liwung diartikan bingung atau kusut pikiran, arti kiasannya keruh, 
kusam yang sewarna dengan hitam. 
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Pandangan orang tua ini sejalan dengan pandangan umum 
yang menilai kehidupan dari sudut serba-dua. Misalnya jasad yang 
fana (terdiri atas materi dan menjadi sarang nafsu) dan jiwa yang 
abadi (yang lembut supra-materi dan menjadi sumber budi). 
Demikianlah putih dan hitam yang dijadikan perlambang kehidupan 
dan itu pulalah makna Cisadane dan Ciliwung yang, menurut Pak 
Cilong, airnya dipadukan melalui alur Cipakancilan. 

Sejalan dengan hal di atas, ada kenyataan ganjil pada cara 
berpakaian orang Baduy di Kanekes. Tumbuhan tarum untuk bahan 
mencelup pakaian terdapat di seluruh daerah ini. Akan tetapi tradisi 
mereka tetap mengharuskan orang Kajeroan tetap berikat kepala 
putih, sedangkan orang Panamping berikat kepala biru kehitaman 
(karena dicelup dengan tarum atau nila?). 

Tentu saja kenyataan seperti ini bukan hanya masalah teknis. 
Lihat saja pada Sundapura (Kota Sunda), ibukota kerajaan Taruma 
yang dibangun Purnawarman. Kata Sunda (menurut Macdonell) 
mengandung arti putih atau bersih, ini sejalan dengan arti dani atau 
dane. Sedangkan Tarum mengandung arti nila yaitu warna antara 
biru dengan hitam, dan ini sejalan dengan arti liwung. 

Brigjen Polisi Purnawarman R. Gojali Suriamijaya dan Alm. 
Dadang Ibnu, salah satu pembantu pahlawan nasional Oto 
Iskandardinata, dari Sukaraja mengajukan kisah yang sama, bahwa 
lambang Galuh adalah harimau kumbang, sedangkan lambang 
Pajajaran adalah harimau putih. Di sini yang ditonjolkan bukan 
harimaunya, melainkan warnanya, yaitu warnah putih dan kumbang 
(warna antara biru dengan hitam). Jadi pola ini menunjukkan hal 
sama dengan pola sebelumnya. 

Orang Pulau Jawa sendiri menyadap kata wyaghra dari 
bahasa Sangsakerta yang mengandung arti harimau atau pahlawan. 
Dalam Pustaka Pararatwan i Bhumi Jawadwipa parwa I sarga 1, 
dikisahkan bahwa Purnawarman yang selalu unggul dalam 
peperangan itu dijuluki Wyaghra Ning Tarumanagara atau 
Harimau Tarumanagara. Jadi, ada tradisi yang mengasosiasikan 
harimau dengan perbuatan kepahlawanan. 

Ki Buyut Rambeng dalam lakon Dadap Malang menggunakan 
sebutan maung selang untuk para senapati Pajajaran. Konon, 
harimau ini kecil tetapi terkenal garang (menurut Coolsma, "tijger 
met zwarte grondkleur roode strepen" = harimau dengan bulu dasar 
hitam bergaris merah)]. 
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Patung Harimau peninggalan masa silam belum ditemukan, 
tetapi agama Budha memperkenalkan patung singa pengawal seperti 
tampak di pelataran Candi Borobudur. Singa adalah lambang 
Sidharta Gautama yang sebelum menjalani kehidupan sebagai 
Budha menjadi pahlawan bangsanya dengan gelar Ksatria 
Sakyasimha (singa bangsa Sakya). 

Ikonografi di Borobudur menampilkan patung singa-pengawal 
dengan sikap duduk seragam seperti Spinx dekat Piramida Gizeh di 
Mesir. Duduk pada kaki belakang dan bertopang pada kedua kaki 
depan yang dilipat menjulur ke depan sambil menegakkan dada. 
Itulah sikap santai, tenang dan anggun tetapi penuh kewaspadaan 
tanpa menampilkan sikap mengancam. Dengan sikap duduk seperti 
itu, hewan jenis harimau dan singa dapat langsung berdiri dengan 
sekali gerakan lompat. 

Masyarakat traditional di Jawa Barat pada tahun 1930-an 
selalu membuat tabungan (cengcelengan) berbentuk harimau 
dengan sikap duduk seperti singa-pengawal di Borobudur itu. Hal ini 
tentu saja diwarisinya turun-temurun. 

Itulah kajian yang melatar-belakangi sikap duduk patung 
harimau di depan Balai Kota Bogor. 

Pertanyaannya sekarang adalah, adakah sebenarnya harimau 
yang berwarna putih? Pertanyaan yang sama dapat pula diajukan 
untuk patung badak putih atau sosok wayang Anoman. Pernahkan 
pula ada burung rajawali yang berbulu ekor 8 helai, bersayap 17 helai 
dan berbulu leher 45? Mungkin ada, entah di mana. Yang jelas ada 
dalam mitos dan legenda atau kisah orang-orang tua. 

Tapi bila kita saksikan bagaimana kisah kepergian Surawisesa 
atas perintah ayahnya (Siliwangi) ke Malaka dalam lakon pantun 
digubah menjadi kepergian Mundinglaya Dikusuma ke Kahiyangan 
mencari Lalayang Salakadomas, dan tokoh Alfonso d'Albuquerque 
digantikan posisinya oleh tokoh Sunan Ambu, dapatlah disimpulkan 
bahwa kisah-kisah ajaib seperti itu bernilai simbolik/perlambang 
(siloka) dan menyembunyikan sesuatu kenyataan. Tidak 
mungkinkah kisah gaib harimau kumbang dan harimau putih itu 
juga melambangkan kaitan historis antara Tarumanagara 
(tarum=nila=hitam) dengan Sunda (putih)?. 

Terlepas dari itu semua, orang sependapat bahwa harimau 
menjadi lambang kepahlawanan dan putih melambangkan kesucian, 
kemurnian, kejujuran dan keadilan. Patung harimau putih hanyalah 
hiasan simbolik yang mudah-mudahan mampu mengingatkan kita 
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apa arti keadilan dan kejujuran dalam ajaran moral sebagai bagian 
warga negara Republik Indonesia. "The Kingdom of Sunda is justly 
governed" (=Kerajaan Sunda diperintah dengan penuh Keradilan, 
kata Tome Pires) patut kita buktikan, minimal di sebagian kecil 
bekas ibukotanya. Taruma-Sunda adalah identitas sejarah Bogor. 

Ciliwung-Cisadane menjadi identitas topografinya (waruga). 
Sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya, Kotamadya 
Bogor memiliki bendera pengenal yang berwarna tarum dan putih 
dengan lambang daerah di tengahnya. Silahkan baca saja bendera itu 
dengan Kotamadya Bogor di atas lahan Ciliwung dan Cisadane. 

Uraian ini ditambahkan sebagai pelengkap dengan maksud 
memandang ke sisi lain tempat orang-orang tua yang bijak 
merenungkan sesuatu di luar wujud materi. Manusia modern pernah 
beranjak terlalu jauh dan menganggap dirinya berhadapan, bahkan 
berhak menaklukkan alam. Namun pengalaman membuktikan 
bahwa mereka hanya sebagian dari alam itu. Menaklukkan alam 
berarti memusnahkan diri sendiri karena lingkungan hidup itu 
bukan untuk para penghuninya, melainkan terdiri atas para 
penghuninya. 

―Hana nguni, hana mangke, tan hana nguni tan hana 
mangke, aya ma beuheula aya tu ayeuna, hanteu ma beuheula 
hanteu tu ayeuna, hana tunggak hana watang, tan hana tunggak 
tan hana watang, hana ma tunggul nya aya tucatangnya. 
Pajajaran (1482 - 1579). Artinya: ―………………..‖ 

 

A.Kawali Ibukota Baru 
1. Pusat Pemerintahan Berpindah-pindah 

Bila rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tumbuh 
secara bersangsur-angsur, ini mudah dipahami karena banyaknya 
kelompok etnik yang menjadi penduduk Indonesia. Rasa kesatuan 
etnik Sunda di Jawa Barat pun tidak tumbuh serempak, melainkan 
berangsur-angsur. 

Telah dikemukakan bahwa keturunan Manarah yang laki-laki 
terputus sehingga pada tahun 852 tahta Galuh jatuh kepada 
keturunan Banga, yaitu Rakeyan Wuwus yang beristrikan puteri 
keturunan Galuh. Sebaliknya adik perempuan Rakeyan Wuwus 
menikah dengan putera Galuh yang kemudian menggantikan 
kedudukan iparnya sebagai Raja Sunda IX dengan gelar Prabu 
Darmaraksa Buana. Kehadiran orang Galuh sebagai Raja Sunda di 
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Pakuan waktu itu belum dapat diterima secara umum, sama halnya 
dengan kehadiran Sanjaya dan Tamperan sebagai orang Sunda di 
Galuh. Prabu Darmaraksa (891 - 895) dibunuh oleh seorang menteri 
Sunda yang fanatik. 

Karena peristiwa itu, tiap Raja Sunda yang baru selalu 
memperhitungkan tempat kedudukan yang akan dipilihnya menjadi 
pusat pemerintahan. Dengan demikian, pusat pemerintahan itu 
berpindah-pindah dari barat ke timur dan sebaliknya. Antara tahun 
895 sampai tahun 1311 kawasan Jawa Barat diramaikan sewaktu-
waktu oleh iring-iringan rombongan raja baru yang pindah tempat. 

Ayah Sri Jayabupati berkedudukan di Galuh, Sri Jayabupati di 
Pakuan, tetapi puteranya berkedudukan di Galuh lagi. Dua raja 
berikutnya (Raja Sunda ke-22 dan ke-23) memerintah di Pakuan. 
Raja ke-24 memerintah di Galuh dan raja ke-25, yaitu Prabu Guru 
Darmasiksa mula-mula berkedudukan di Saunggalah, kemudian 
pindah ke Pakuan. Puteranya, Prabu Ragasuci, berkedudukan di 
Saunggalah dan dipusarakan di Taman, Ciamis. 

Proses kepindahan seperti ini memang merepotkan (menurut 
pandangan kita), namun pengaruh positifnya jelas sekali dalam hal 
pemantapan etnik di Jawa Barat. Antara Galuh dengan Sunda 
memang terdapat kelainan dalam hal tradisi. Anwas Adiwijaya 
(1975) mengungkapkan bahwa orang Galuh itu "orang air"(kultur 
Maritim), sedang orang Sunda "Orang Gunung" (kultur agraris). 
Yang  satu memiliki "mitos buaya", yang lain "mitos harimau". 

Di daerah Ciamis dan Tasikmalaya masih ada beberapa tempat 
yang bernama Panereban. Tempat yang bernama demikian pada 
masa silam merupakan tempat melabuhkan (nerebkeun) mayat 
karena menurut tradisi Galuh, mayat harus "dilarung" (dihanyutkan) 
di sungai. Sebaliknya orang Kanekes yang masih menyimpan banyak 
sekali "sisa-sisa" tradisi Sunda, mengubur mayat dalam tanah. 
Tradisi "nerebkeun" di sebelah timur dan tradisi "ngurebkeun" di 
sebelah barat (membekas dalam istilah panereban dan pasarean). 

Peristiwa sejarah telah meleburkan kedua kelompok sub-etnik 
ini menjadi satu "Orang Air" dengan "Orang Gunung" itu menjadi 
akrab dan berbaur seperti dilambangkan oleh dongeng Sakadang 
Kuya jeung Sakadang Monyet (kura-kura dan monyet). Dongeng 
yang khas Sunda ini sangat mendalam dan meluas dalam segala 
lapisan masyarakat, padahal mereka tahu, bahwa dalam kenyataan 
sehari-hari monyet dan kuya itu bertemu saja mugkin tidak pernah 
(di kebun binatang pun tidak pernah diperkenalkan). 
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Dalam abad ke-14 sebutan SUNDA itu sudah meliputi seluruh 
Jawa Barat, baik dalam pengertian wilayah maupun dalam 
pengertian etnik. Menurut Pustaka Paratwan i Bgumi Jawadwipa, 
Parwa I sarga 1, nama Sunda mulai digunakan oleh Purnawarman 
untuk Ibukota Tarumanagara yang baru didirikannya, Sundapura. 
Idealisme kenegaraan memang terpaut di dalamnya karena 
Sundapura mengandung arti kota suci atau kota murni, sedangkan 
Galuh berarti permata atau batu mulia (secara kiasan berarti gadis). 

 
2. Peran Bergeser ke Timur 

Dalam abad ke-14 M, di timur muncul kota baru yang makin 
mendesak kedudukan Galuh dan Saunggalah, yaitu Kawali (artinya 
kuali atau belanga). Lokasinya strategis karena berada di tengah 
segitiga gunung Galunggung, Saunggalah dan Galuh. Sejak abad XIV 
ini Galuh selalu disangkut-pautkan dengan Kawali. Dua orang Raja 
Sunda dipusarakan di Winduraja (sekarang bertetangga desa dengan 
Kawali). 

Sebenarnya gejala pemerintahan yang condong ke timur sudah 
mulai nampak sejak masa pemerintahan Prabu Ragasuci (1297-
1303). Ketika naik tahta menggantikan ayahnya (Prabu Darmasiksa), 
ia tetap memilih Saunggalah sebagai pusat pemerintahan karena ia 
sendiri sebelumnya telah lama berkedudukan sebagai raja di timur. 
Tetapi pada masa pemerintahan puteranya Prabu Citraganda, sekali 
lagi Pakuan menjadi pusat pemerintahan. 

Ragasuci sebenarnya bukan putera mahkota karena 
kedudukannya itu dijabat kakaknya Rakeyan Jayadarma. Menurut 
Pustaka Rajyatajya i Bhumi Nusantara parwa II sarga 3, 
Jayadarma adalah menantu Mahisa Campaka di Jawa Timur karena 
ia berjodoh dengan Dyah Singamurti alias Dyah Lembu Tal. Mereka 
berputera Sang Nararya Sanggramawijaya atau lebih dikenal dengan 
nama Raden Wijaya (= Prabu Brawijaya I, pendiri kerajaan 
Majapahit), yang lahir di Pakuan (Bogor). 

Karena Jayadarma wafat dalam usia muda, Lembu Tal tidak 
bersedia tinggal lebih lama di Pakuan (Bogor). Akhirnya Wijaya dan 
ibunya diantarkan ke Jawa Timur. Dalam Babad Tanah Jawi, Wijaya 
disebut pula Jaka Susuruh dari Pajajaran yang kemudian menjadi 
Raja Majapahit  yang pertama. 

Sementara itu, kematian Jayadarma mengosongkan 
kedudukan putera mahkota karena Wijaya berada di Jawa Timur. 
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Prabu Darmasiksa kemudian menunjuk putera Prabu Ragasuci, 
Citraganda, sebagai calon ahli warisnya. Permaisuri Ragasuci adalah 
Dara Puspa, puteri Kerajaan Melayu, adik Dara Kencana isteri 
Kertanegara. Citraganda tinggal di Pakuan bersama kakeknya. 
Ketika Prabu Darmasiksa wafat, untuk sementara ia menjadi raja 
daerah selama enam tahun di Pakuan. Ketika itu Raja Sunda dijabat 
ayahnya di Saunggalah. Dari 1303 sampai 1311, Citraganda menjadi 
Raja Sunda di Pakuan (Bogor) dan ketika wafat ia dipusarakan di 
Tanjung. 

Prabu Lingga Dewata, putera Citraganda, mungkin 
berkedudukan di Kawali. Yang pasti, menantunya, Prabu Ajiguna 
Wisesa (1333-1340) sudah berkedudukan di Kawali dan sampai 
tahun 1482 pusat pemerintahan tetap berada di sana. Bisa disebut 
bahwa tahun 1333-1482 adalah Jaman Kawali dalam sejarah 
pemerintahan di Jawa Barat dan mengenal lima orang raja. 

Lain dengan Galuh, nama Kawali terabadikan dalam dua buah 
prasasti batu peninggalan Prabu Raja Wastu yang tersimpan di 
Astana Gede, Kawali. Dalam prasasti itu ditegaskan "mangadeg di 
kuta Kawali" (bertahta di kota Kawali) dan keratonnya disebut 
Surawisesa yang dijelaskan sebagai "Dalem sipawindu hurip" 
(keraton yang memberikan ketenangan hidup). 

Prabu Raja Wastu atau Niskala Wastu Kancana adalah putera 
Prabu Maharaja Lingga Buana yang gugur di medan Bubat dalam 
tahun 1357. Ketika terjadi peristiwa Pasundan Bubat, usia Wastu 
Kancana baru 9 tahun dan ia adalah satu-satunya ahli waris kerajaan 
yang hidup karena ketiga kakaknya meninggal. Pemerintahan 
kemudian diwakili oleh pamannya Mangkubumi Suradipati atau 
Prabu Bunisora (ada juga yang menyebut Prabu Kuda Lalean, 
sedangkan dalam Babad Panjalu disebut Prabu Borosngora. Selain 
itu ia pun dijuluki Batara Guru di Jampang karena ia menjadi 
pertapa dan resi yang ulung). Mangkubumi Suradipati dimakamkan 
di Geger Omas. 

Setelah pemerintahan dijalankan pamannya yang sekaligus 
juga mertuanya, Wastu Kancana dinobatkan menjadi raja pada 
tahun 1371 pada usia 23 tahun. Permaisurinya yang pertama adalah 
Lara Sarkati puteri Lampung. Dari perkawinan ini lahir Sang 
Haliwungan, yang setelah dinobatkan menjadi Raja Sunda bergelar 
Prabu Susuktunggal. Permaisuri yang kedua adalah Mayangsari 
puteri sulung Bunisora atau Mangkubumi Suradipati. Dari 
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perkawinannya dengan Mayangsari lahir Ningrat Kancana, yang 
setelah menjadi penguasa Galuh bergelar Prabu Dewa Niskala. 

Setelah Wastu Kancana wafat tahun 1475, kerajaan dipecah 
dua di antara Susuktunggal dan Dewa Niskala dalam kedudukan 
sederajat. Politik kesatuan wilayah telah membuat jalinan 
perkawinan antar cucu Wastu Kencana. Jayadewata, putera Dewa 
Niskala, mula-mula memperistri Ambetkasih, puteri Ki Gedeng 
Sindangkasih, kemudian memperistri Subanglarang. Yang terakhir 
ini adalah puteri Ki Gedeng Tapa yang menjadi Raja Singapura. 

Subanglarang ini lulusan pesantren Pondok Quro di Pura, 
Karawang. Ia seorang wanita muslimah murid Syekh Hasanuddin 
yang menganut Mazhab Hanafi. Pesantren Qura di Karawang 
didirikan tahun 1416 dalam masa pemerintahan Wastu Kancana. 
Subanglarang belajar di situ selama dua tahun. Ia adalah nenek 
Syarif Hidayatullah. 

Kemudian Jayadewata mempersitri Kentring Manik Mayang 
Sunda puteri Prabu Susuktunggal. Jadilah antara Raja Sunda dan 
Raja Galuh yang seayah ini menjadi besan. 

 

3. Ibukota kembali ke Pakuan (Bogor) 

Kejatuhan Prabu Kertabumi (Brawijaya V) Raja Majapahit 
tahun 1478 telah mempengaruhi jalan sejarah di Jawa Barat. 
Rombongan pengungsi dari kerabat keraton Majapahit akhirnya ada 
juga yang sampai di Kawali. Salah seorang di antaranya ialah Raden 
Baribin saudara seayah Prabu Kertabumi. Ia diterima dengan baik 
oleh Prabu Dewa Niskala bahkan kemudian dijodohkan dengan 
Ratna Ayu Kirana (puteri bungsu Dewa Niskala dari salah seorang 
isterinya), adik Raden Banyak Cakra (Kamandaka) yang telah jadi 
raja daerah di Pasir Luhur. Di samping itu Dewa Niskala sendiri 
menikahi salah seorang dari wanita pengungsi yang kebetulan telah 
bertunangan. 

Dalam Carita Parahiyangan disebutkan "estri larangan ti 
kaluaran". Sejak peristiwa Bubat, kerabat keraton Kawali ditabukan 
berjodoh dengan kerabat keraton Majapahit. Selain itu, menurut 
"perundang-undangan" waktu itu, seorang wanita yang bertunangan 
tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali bila tunangannya 
meninggal dunia atau membatalkan pertunangan. 

Dengan demikian, Dewa Niskala telah melanggar dua peraturan 
sekaligus dan dianggap berdosa besar sebagai raja. Kehebohan pun 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       195 
 

tak terelakkan. Susuktunggal (Raja Sunda yang juga besan Dewa 
Niskala) mengancam memutuskan hubungan dengan Kawali. 
Namun, kericuhan dapat dicegah dengan keputusan, bahwa kedua 
raja yang berselisih itu bersama-sama mengundurkan diri. Akhirnya 
Prabu Dewa Niskala menyerahkan Tahta Kerajaan Galuh kepada 
puteranya Jayadewata. Demikian pula dengan Prabu Susuktungal 
yang menyerahkan Tahta Kerajaan Sunda kepada menantunya ini 
(Jayadewata). 

Dengan peristiwa yang terjadi tahun 1482 itu, kerajaan warisan 
Wastu Kencana berada kembali dalam satu tangan. Jayadewata 
memutuskan untuk berkedudukan di Pakuan sebagai "Susuhunan" 
karena ia telah lama tinggal di sini menjalankan pemerintahan 
sehari-hari mewakili mertuanya. Sekali lagi Pakuan menjadi pusat 
pemerintahan. 

 

B. Tentang  Raja-raja Pakuan Pajajaran 
 
1. Sri Baduga Maharaja 

Jaman Pakuan Pajajaran diawali oleh pemerintahan Sri Baduga 
Maharaja (Ratu Jayadewata) yang memerintah selama 39 tahun 
(1482 - 1521). Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak 
perkembangannya. 

Dalam prasasti Batutulis diberitakan bahwa Sri Baduga 
dinobatkan dua kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata 
menerima Tahta Galuh dari ayahnya (Prabu Dewa Niskala) yang 
kemudian bergelar Prabu Guru Dewapranata. Yang kedua ketika ia 
menerima Tahta Kerajaan Sunda dari mertuanya, Susuktunggal. 
Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Sunda-Galuh dan 
dinobatkan dengar gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan 
Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi sekali lagi dan untuk terakhir 
kalinya, setelah "sepi" (Kosong penduduknya?)  selama 149 tahun, 
Jawa Barat kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang 
berpindah tempat dari timur ke barat. 

Di Jawa Barat Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu 
Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam kropak 630 sebagai 
lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih 
hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan 
kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah 
berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya 
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dengan Wastu Kancana (kakeknya) alias Prabu Wangi (menurut 
pandangan para pujangga Sunda). 

Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut 
gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun mempopulerkan 
sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur 
Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan 
nama pribadi, ia menulis: 

"Kawalya ta wwang Sunda lawan ika wwang Carbon mwang 
sakweh ira wwang Jawa Kulwan anyebuta Prabhu Siliwangi raja 
Pajajaran. Dadyeka dudu ngaran swaraga nira". (= Hanya orang 
Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang 
menyebut Prabu Siliwangi raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama 
pribadinya). 

Waktu mudanya Sri Baduga terkenal sebagai kesatria 
pemberani dan tangkas bahkan satu-satunya yang pernah 
mengalahkan Ratu Japura (Amuk Murugul) waktu bersaing 
memperbutkan Subanglarang (istri kedua Prabu Siliwangi yang 
beragama Islam). Dalam berbagai hal, orang sejamannya teringat 
kepada kebesaran mendiang buyutnya (Prabu Maharaja Lingga 
Buana) yang gugur di Bubat yang digelari Prabu Wangi. 

Tentang hal itu, Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara II/2 
mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga 
sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. 
Naskahnya berisi sebagai berikut (artinya saja): 

"Di medan perang Bubat ia banyak membinasakan pasukan elit 
Majapahit yang memusuhi dan memeranginya secara licik dan tiba-
tiba, karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan 
mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang 
lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang seacara 
formal dipimpin oleh sang Patih Gajah Mada, yang jumlahnya tidak 
terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur 
tidak tersisa. Namun ada pendapat lain bahwa sebenarnya ini bukan 
Inisiatif dan perintah Gajah Mada kepada ribuan tentara Majapahit 
yang menyerang tiba-tiba rombongan calon pengantinnya Prabu 
Hayam Wuruk (Dyah Pitaloka dari Sunda). Namun ini kepentingan 
politik sebagian elit Majapahit yang ambisi kekuasaan. 

Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan 
hidup rakyatnya di seluruh bumi Jawa Barat. Kemashurannya 
sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau 
Nusantara namanya yang lain. Kemashuran kepahlawanan Sang 
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Prabu Maharaja membangkitkan (rasa bangga kepada) keluarga, 
menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Jawa Barat. 
Oleh karena itu nama Prabu Maharaja mewangi. Selanjutnya ia di 
sebut Prabu Wangi. Dan keturunannya lalu disebut dengan nama 
Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda". 

Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan kenyataan 
sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajagi. Pangeran 
Wangsakerta, Pangeran dari Kesultanan Cirebon abad ke 16 M,  
penanggung jawab penyusunan Naskah Sejarah Nusantara, 
menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja 
Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya 
("silih"nya) bukan Sri Baduga melainkan Wastu Kancana (kakek Sri 
Baduga, yang menurut naskah Wastu Kancana disebut juga Prabu 
Wangisutah). 

Nah, orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga 
menganggap Prabu Siliwangi sebagai putera Wastu Kancana (Prabu 
Anggalarang). Tetapi dalam Carita Parahiyangan disebutkan bahwa 
Niskala Wastu Kancana itu adalah "seuweu" Prabu Wangi. Mengapa 
Dewa Niskala (ayah Sri Baduga) dilewat? Ini disebabkan Dewa 
Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini tokoh 
Sri Baduga memang penerus "langsung" dari Wastu Kancana. 
Menurut Pustaka Rajyarajya I Bhumi Nusantara II/4, ayah dan 
mertua Sri Baduga (Dewa Niskala dan Susuktunggal) hanya bergelar 
PRABU, sedangkan Jayadewata bergelar Maharaja (sama seperti 
kakeknya Wastu Kancana sebagai penguasa Sunda-Galuh). 

Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutaarga (1965), Sri 
Baduga itu dianggap sebagai "silih" (pengganti) Prabu Wangi Wastu 
Kancana (oleh Pangeran Wangsakerta disebut Prabu Wangisutah). 
"Silih" dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga babad 
yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari 
ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap putera Wastu 
Kancana. 

Adakah di antara rekan-rekan yang bisa bercerita lebih jauh 
tentang peritiwa Bubat? Saya hanya dapat sekilas info dari koran 
Suara Merdeka yang menerangkan sebagai berikut : 

"Perang antara ribuan tentara Kerajaan Majapahit melawan 
rombongan damai Pengantin dari Kerajaan Sunda yang dikawal 
hanya oleh 12 Ksatria bersenjata itu terjadi di desa Bubat. Perang ini 
dipicu oleh ambisi Maha Patih Gajah Mada yang ingin menguasai 
Kerajaan Sunda. Pada saat itu sebenarnya antara Kerajaan Sunda 
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dan Majapahit sedang dibangun ikatan persaudaraan, yaitu dengan 
menjodohkan Dyah Pitaloka dengan Maharaja Hayam Wuruk. Nah 
Rombongan Kerajaan Sunda ini digempur oleh pasukan tentara 
Mahapatih Gajah Mada, menyebabkan semua rombongan dan 
Ksatria Kerajaan Sunda yang ikut rombongan punah terbantai. 
Menurut informasi sesepuh yang penulis dengar, sebenarnya 
rombongan Kerajaan Sunda Galuh yang mengantarkan Calon 
Pengatin Dyah Pitaloka untuk Prabu Hayam Wuruk, adalah untuk 
mengokohkan kembali tali silaturahmi antara Majapahit dan Galuh 
Sunda, karena Raden Wijaya (Jaka Susuruhadalah putra dari 
Pangeran Jayadarma bin Prabu Darmasiksa dari Sunda. Dan misi 
damai rombongan Sunda yang dipimpin oleh Maharaja Linggabuana 
ini adalah untuk meresmikan (istrenan) status Keprabuan Hayam 
Wuruk Majapahit di Nusantara dan persaudaraan dengan Ke-Rama-
an/KaReSian di Sunda. Mengingat Sunda telah memiliki konsep 
kepemimpinan politik Triumvirat TriTangtu Di Buana (ReSI-
RaTU-RaMA= Hyang / Si Tu-Mang-Ng). Akibat perang Bubat ini 
pula, maka hubungan antara Mahapatih Gajah Mada dan Maharaja 
Hayam Wuruk pun menjadi renggang". Prabu Hayam Wuruk merasa 
dikhianati oleh Gajah mada dan orang-orang yang berlindung 
dibalik ketiak Gajah Mada. Dan hubungan orang Sunda dan Jawa 
menjadi semakin jauh berjarak, walau masih satu keluarga besar. 
Ada konspirasi elit politik dan militer di Majapahit yang ambisi 
kekuasaan menghalakan segala cara untuk merebut tahta Kerajaan 
Majapahit dan ingin menaklukan Kerajaan Sunda. 

Ada sebuah pustaka yang bisa dijadikan rujukan, Guguritan 
Sunda, yang Mengisahkan gejolak sosial dan pecahnya perang di 
Desa Bubat antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda dan 
gugurnya Mahapatih Gajah Mada secara misterius. Alih bahasa oleh 
I Wayan Sutedja (sepertinya pustaka aslinya ditulis dalam Bahasa 
Bali, 1995. Dan bagi yang tinggal di USA, pustaka ini bisa dipinjam di 
Ohio University. Di Jerman mah masih gelap -- belum diketahui). 

Proses kepindahan isteri Ratu Pakuan (Sri Baduga) ke Pakuan 
terekam oleh pujangga bernama Kai Raga di Gunung Srimanganti 
(Cikuray). Naskahnya ditulis dalam sebuah pantun dan dinamai 
Carita Ratu Pakuan, yang diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-17 
atau awal abad ke-18. Naskah itu dapat ditemukan pada Koropak 
410 . Isinya adalah sebagai berikut (terjemahannya saja): 

―Tersebutlah Ngabetkasih bersama madu-madunya bergerak, 
payung kebesaran melintas tugu yang seia dan sekata hendak pulang 
ke Pakuan, kembali dari keraton di timur, halaman cahaya putih 
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induk permata, cahaya datar namanya keraton berseri emas 
permata, rumah berukir lukisan alun di Sanghiyang Pandan-larang, 
keraton penenang hidup.‖ 

―Bergerak barisan depan disusul yang kemudian teduh dalam 
ikatan dijunjung bakul kue dengan tutup yang diukir kotak jati 
bersudut bulatan emas tempat sirih nampan perak bertiang gading 
ukiran telapak gajah hendak dibawa ke Pakuan.‖ 

―Bergerak tandu kencana beratap cemara gading bertiang emas 
bernama lingkaran langit berpuncak permata indah ditatahkan pada 
watang yang bercungap singa-singaan di sebelah kiri-kanan payung 
hijau bertiang gading berpuncak getas yang bertiang berpuncak 
emas dan payung saberilen berumbai potongan benang tapok 
terongnya emas berlekuk berayun panjang langkahnya terkedip 
sambil menoleh ibarat semut, rukun dengan saudaranya tingkahnya 
seperti semut beralih.‖ 

―Bergerak seperti pematang cahaya melayang-layang 
berlenggang di awang-awang pembawa gendi di belakang pembawa 
kandaga di depan dan ayam-ayaman emas kiri-kanan kidang-
kidangan emas di tengah siapa diusun di singa barong. 
Bergerak yang di depan, menyusul yang kemudian barisan yang lain 
lagi.‖ 

Yang dikisahkan dalam pantun itu adalah Ngabetkasih 
(Ambetkasih), isteri Sri Baduga yang pertama (puteri Ki Gedeng 
Sindang Kasih, putera Wastu Kancana ketiga dari Mayangsari). Ia 
pindah dari keraton timur (Galuh) ke Pakuan bersama isteri-isteri 
Sri Baduga yang lain. 

Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi 
dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya 
(Wastu Kancana) yang disampaikan melalui ayahnya (Ningrat 
Kancana) ketika ia masih menjadi mangkubumi di Kawali. Isi pesan 
ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga 
di Kebantenan. Isinya sebagai berikut (artinya saja): 

―Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala 
Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka 
selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus 
menitipkan ibukota di Jayagiri dan ibukota di Sunda Sembawa. 
Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan 
"dasa", "calagra", "kapas timbang", dan "pare dongdang".‖ 
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Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan 
memungut bea. Karena merekalah yang selalu berbakti dan 
membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Merekalah yang tegas 
mengamalkan peraturan dewa 

Dengan tegas di sini disebut "dayeuhan" (ibukota) di Jayagiri 
dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua dayeuh ini dibebaskan dari 4 
macam pajak, yaitu "dasa" (pajak tenaga perorangan), "calagra" 
(pajak tenaga kolektif), "kapas timbang" (kapas 10 pikul) dan "pare 
dondang" (padi 1 gotongan). Dalam kropak 630, urutan pajak 
tersebut adalah dasa, calagra, "upeti", "panggeureus reuma". 

Dalam koropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang 
Wesi (sekarang Bungbulang, Garut) harus membawa "kapas sapuluh 
carangka" (10 carangka = 10 pikul = 1 timbang atau menurut 
Coolsma, 1 caeng timbang) sebagai upeti ke Pakuan tiap tahun. 
Kapas termasuk upeti. Jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara 
perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. 

"Pare dondang" disebut "panggeres reuma". Panggeres adalah 
hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Reuma adalah bekas 
ladang. Jadi, padi yang tumbuh terlambat (turiang) di bekas ladang 
setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka 
ladang baru, menjadi hak raja atau penguasa setempat (tohaan). 
Dongdang adalah alat pikul seperti "tempat tidur" persegi empat 
yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukan pikulan. 
Dondang harus selalu digotong. Karena bertali atau bertangkai, 
waktu digotong selalu berayun sehingga disebut "dondang" 
(berayun). Dondang pun khusus dipakai untuk membawa barang 
antaran pada selamatan atau arak-arakan. Oleh karena itu, "pare 
dongdang" atau "penggeres reuma" ini lebih bersifat barang 
antaran. 

Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk 
"dasa" dan "calagra" (Di Majapahit disebut "walaghara = pasukan 
kerja bakti). Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk 
kepentingan raja diantaranya: menangkap ikan, berburu, 
memelihara saluran air (ngikis), bekerja di ladang atau di "serang 
ageung" (ladang kerajaan yang hasil padinya di peruntukkan bagi 
upacara resmi). 

Dalam kropak 630 disebutkan "wwang tani bakti di wado" 
(petani tunduk kepada wado). Wado atau wadwa ialah prajurit 
kerajaan yang memimpin calagara. Sistem dasa dan calagara ini 
terus berlanjut setelah jaman kerajaan. Belanda yang di negaranya 
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tidak mengenal sistem semacam ini memanfaatkanna untuk "kerja 
rodi". Bentuk dasa diubah menjadi "Heerendiensten" (bekerja di 
tanah milik penguasa atau pembesar). Calagara diubah menjadi 
"Algemeenediensten" (dinas umum) atau "Campongdiesnten" (dinas 
Kampung) yang menyangkut kepentingan umum, seperti 
pemeliharaan saluran air, jalan, rumah jada dan keamanan. Jenis 
pertama dilakukan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan jenis kedua 
dilakuan dengan imbalan dan makan. "Preangerstelsel" dan 
"Cultuurstelsel" yang keduanya berupa sistem tanam paksa 
memanfaatkan tradisi pajak tenaga ini. 

Dalam akhir abad ke-19 bentuknya berubah menjadi "lakon 
gawe" dan berlaku untuk tingkat desa. Karena bersifat pajak, ada 
sangsi untuk mereka yang melalaikannya. Dari sinilah orang Sunda 
mempunyai peribahasa "puraga tamba kadengda" (bekerja sekedar 
untuk menghindari hukuman atau dendaan). Bentuk dasa pada 
dasarnya tetap berlangsung. Di desa ada kewajiban "gebagan" yaitu 
bekerja di sawah bengkok dan di tingkat kabupaten bekerja untuk 
menggarap tanah para pembesar setempat. 

Jadi "gotong royong tradisional berupa bekerja untuk 
kepentingan umum atas perintah kepala desa", menurut sejarahnya 
bukanlah gotong royong. Memang tradisional, tetapi ide dasarnya 
adalah pajak dalam bentuk tenaga. Dalam Pustaka Jawadwipa 
disebut karyabhakti dan sudah dikenal pada masa Tarumanagara 
dalam abad ke-5. 

Piagam-piagam Sri Baduga lainnya berupa "piteket" karena 
langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan 
pajak tetapi juga penetapan batas-batas "kabuyutan" di Sunda 
Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai "lurah 
kwikuan" yang disebut juga desa perdikan, desa bebas pajak. 

Untuk mengetahui lebih lanjut kejadian di masa pemerintahan 
Sri Baduga, marilah kita telusuri sumber sejarah sebagai berikut: 

 
a. Carita Parahiyangan. 
 
Dalam sumber sejarah ini, pemerintahan Sri Baduga dilukiskan 
demikian: 

"Purbatisi purbajati, mana mo kadatangan ku musuh ganal 
musuh alit. Suka kreta tang lor kidul kulon wetan kena kreta rasa. 
Tan kreta ja lakibi dina urang reya, ja loba di sanghiyang siksa". 
(Ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan 
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musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera 
di utara, barat dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah 
rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama). 

Dari Naskah ini dapat diketahui, bahwa pada saat itu telah 
banyak Rakyat Pajajaran yang beralih agama (Islam) dengan 
meninggalkan agama lama. Mereka disebut "loba" (serakah) karena 
merasa tidak puas dengan agama yang ada, lalu mencari yang baru. 

 
b. Pustaka Nagara Kretabhumi, Parwa I Sarga 2. 

Naskah ini menceritakan, bahwa pada tanggal 12 bagian terang 
bulan Caitra tahun 1404 Saka, Syarif Hidayat menghentikan 
pengiriman upeti yang seharusnya di bawa setiap tahun ke Pakuan 
Pajajaran. [Syarif Hidayat masih cucu Sri Baduga dari Lara Santang. 
Ia dijadikan raja oleh uwanya (Pangeran Cakrabuana) dan menjadi 
raja merdeka di Pajajaran di Bumi Sunda (Jawa Barat)] 

Ketika itu Sri Baduga baru saja menempati istana Sang Bhima 
(sebelumnya di Surawisesa). Kemudian diberitakan, bahwa pasukan 
Angkatan Laut Demak yang kuat berada di Pelabuhan Cirebon untuk 
menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. 

Tumenggung Jagabaya beserta 60 anggota pasukannya yang 
dikirimkan dari Pakuan ke Cirebon, tidak mengetahui kehadiran 
pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan 
gabungan Cirebon-Demak yang jumlahnya sangat besar. Akhirnya 
Jagabaya menghamba dan masuk Islam. 

Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Baduga. Pasukan 
besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi 
pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita (pendeta 
tertinggi) keraton Ki Purwa Galih. [Cirebon adalah daerah warisan 
Cakrabuana (Walangsungsang) dari mertuanya (Ki Danusela) dan 
daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa (Ayah 
Subanglarang). Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduga 
(sebelum menjadi Susuhunan) sebagai penguasa Cirebon dengan 
gelar Sri Mangana. Karena Syarif Hidayat dinobatkan oleh 
Cakrabuana dan juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan 
pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh penguasa Pajajaran]. 

Demikianlah situasi yang dihadapi Sri Baduga pada awal masa 
pemerintahannya. Dapat dimaklumi kenapa ia mencurahkan 
perhatian kepada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, 
memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun 
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PAGELARAN (formasi tempur). Pajajaran adalah negara yang kuat 
di darat, tetapi lemah di laut. 

Menurut sumber Portugis, di seluruh kerajaan, Pajajaran 
memiliki kira-kira 100.000 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan 
gajah sebanyak 40 ekor. Di laut, Pajajaran hanya memiliki enam (6) 
buah perahu jung ukuran 150 ton dan beberapa lankaras (perahu 
besar /kapal laut?/meriam kanon) untuk kepentingan perdagangan 
antar-pulaunya (saat itu perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 
4000 ekor/tahun)]. 

Keadaan makin tegang ketika hubungan Demak-Cirebon 
makin dikukuhkan dengan perkawinan putera-puteri dari kedua 
belah pihak. Ada empat pasangan yang dijodohkan, yaitu : 

1. Pangeran Hasanudin dengan Ratu Ayu Kirana (Purnamasidi). 
2. Ratu Ayu dengan Pangeran Sabrang Lor. 
3. Pangeran Jayakelana dengan Ratu Pembayun. 
4. Pangeran Bratakelana dengan Ratu Ayu Wulan (Ratu Nyawa). 
 

Perkawinan Sabrang Lor alias Yunus Abdul Kadir dengan Ratu 
Ayu terjadi 1511. Sebagai Senapati Sarjawala, panglima angkatan 
laut, Kerajaan Demak, Sabrang Lor untuk sementara berada di 
Cirebon. 

Persekutuan Cirebon-Demak inilah yang sangat mencemaskan 
Sri Baduga di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putera mahkota 
Surawisesa menghubungi Panglima Portugis Alfonsi d'Albuquerque 
di Malaka (ketika itu baru saja merebut Pelabuhan Pasai). 
Sebaliknya upaya Pajajaran ini telah pula meresahkan pihak Demak. 

Pangeran Cakrabuana dan Susuhunan Jati (Syarif Hidayat) 
tetap menghormati Sri Baduga karena masing-masing sebagai ayah 
dan kakek. Oleh karena itu permusuhan antara Pajajaran dengan 
Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan yang melumpuhkan 
sektor-sektor pemerintahan. Sri Baduga hanya tidak senang 
hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap 
Kerajaan Cirebon. Terhadap Islam, ia sendiri tidak membencinya 
karena salah seorang permaisurinya, Subanglarang, adalah seorang 
muslimah dan ketiga anaknya -- Walangsungsang alias Cakrabuana, 
Lara Santang, dan Raja Sangara -- diizinkan sejak kecil mengikuti 
agama ibunya (Islam). 

Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan 
darah, maka masing masing pihak dapat mengembangkan keadaan 
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dalam negerinya. Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan 
sebagai jaman kesejahteraan (Carita Parahiyangan). Tome Pires ikut 
mencatat kemajuan jaman Sri Baduga dengan komentar "The 
Kingdom of Sunda is justly governed; they are true men" (Kerajaan 
Sunda diperintah dengan adil; mereka adalah orang-orang jujur). 
Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka 
sampai ke kepulauan Maladewa (Maladiven). Jumlah merica/lada 
bisa mencapai 1000 bahar (1 bahar = 3 pikul) setahun, bahkan hasil 
tammarin (asem) dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 
kapal. 

Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki 
Masalah karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 
dalam bahasa Jawa dan huruf Arab-pegon masih menyebut masa 
pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh Pakuan 
(kemakmuran Pakuan) sehingga tak mengherankan bila hanya Sri 
Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja 
penggantinya dalam jaman Pajajaran. 

Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi yang dalam Prasasti 
Tembaga Kebantenan disebut Susuhuna di Pakuan Pajajaran, 
memerintah selama 39 tahun (1482 - 1521). Ia disebut secara 
anumerta Sang Lumahing (Sang Mokteng) Rancamaya karena ia 
dipusarakan di Rancamaya. 

Melihat itu, jelas, bagaimana Rancamaya -- terletak kira-kira 7 
Km di sebelah tenggara Kota Bogor – memiliki nilai khusus bagi 
orang Sunda. Rancamaya memiliki mata air yang sangat jernih. 
Tahun 1960-an di hulu Cirancamaya ini ada sebuah situs makam 
kuno dengan pelataran berjari-jari 7,5 m tertutup hamparan rumput 
halus dan dikelilingi rumpun bambu setengah lingkaran. Dekat 
makam itu terdapat pohon hampelas, patung badak setinggi kira-
kira 25 m dan sebuah pohon beringin. 

Dewasa ini seluruh situs sudah "dihancurkan" orang. 
Pelatarannya ditanami ubi kayu, pohon-pohonannya ditebang dan 
makam kuno itu diberi saung. Di dalamnya sudah bertambah sebuah 
kuburan baru, lalu makam kunonya diganti dengan bata pelesteran, 
ditambah bak kecil untuk peziarah dengan dinding yang dihiasi 
huruf Arab. Makam yang dikenal sebagai makam Embah Punjung ini 
mungkin sudah dipopulerkan orang sebagai makam wali. Kejadian 
ini sama seperti kuburan Embah Jepra pendiri Kampung Paledang 
yang terdapat di Kebun Raya yang "dijual" orang sebagai "makam 
Raja Galuh". 
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Telaga yang ada di Rancamaya, menurut Pantun Bogor, 
asalnya bernama Rena Wijaya dan kemudian berubah menjadi 
Rancamaya. Akan tetapi, menurut naskah kuno, penamaannya 
malah dibalik, setelah menjadi telaga kemudian dinamai Rena 
Maha Wijaya (terungkap pada prasasti). "Talaga" (Sangsakerta 
"tadaga") mengandung arti kolam. Orang Sunda biasanya menyebut 
telaga untuk kolam bening di pegunungan atau tempat yang sunyi. 
Kata lain yang sepadan adalah situ (Sangsakerta, setu) yang berarti 
bendungan. 

Bila diteliti keadaan sawah di Rancamaya, dapat diperkirakan 
bahwa dulu telaga itu membentang dari hulu Cirancamaya sampai ke 
kaki bukit Badigul di sebelah utara jalan lama yang mengitarinya dan 
berseberangan dengan Kampung Bojong. Pada sisi utara lapang bola 
Rancamaya yang sekarang, tepi telaga itu bersambung dengan kaki 
bukit. 

Bukit Badigul memperoleh namanya dari penduduk karena 
penampakannya yang unik. Bukit itu hampir "gersang" dengan 
bentuk parabola sempurna dan tampak seperti "katel" (wajan) 
terbalik. Bukit-bukit di sekitarnya tampak subur. Badigul hanya 
ditumbuhi jenis rumput tertentu. Mudah diduga bukit ini dulu 
"dikerok" sampai mencapai bentuk parabola. Akibat pengerokan itu 
tanah suburnya habis. 

Badigul kemungkinan waktu itu dijadikan "bukit punden" 
(bukit pemujaan) yaitu bukit tempat berziarah (bahasa Sunda, 
nyekar atau ngembang = tabur bunga). Kemungkinan yang 
dimaksud dalam "rajah Waruga Pakuan" dengan Sanghiyang 
Padungkulan itu adalah Bukit Badigul ini. 

Kedekatan telaga dengan bukit punden bukanlah tradisi baru. 
Pada masa Purnawarman, raja beserta para pembesar Tarumanagara 
selalu melakukan upacara mandi suci di Gangganadi (Setu Gangga) 
yang terletak dalam istana Kerajaan Indraprahasta (di Cire irang). 
Setelah bermandi- mandi suci, raja melakukan ziarah ke punden-
punden yang terletak dekat sungai. 

Spekulasi lain mengenai pengertian adanya kombinasi 
Badigul-Rancamaya adalah perpaduan gunung-air yang berarti pula 
Sunda-Galuh. 
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2. Surawisesa (1521 - 1535) 

Pengganti Sri Baduga Maharaja adalah Surawisesa (puteranya 
dari Mayang Sunda dan juga cucu Prabu Susuktunggal). Ia dipuji 
oleh Carita Parahiyangan dengan sebutan "kasuran" (perwira), 
"kadiran" (perkasa) dan "kuwanen" (pemberani). Selama 14 
tahun memerintah ia melakukan 15 kali pertempuran. Pujian penulis 
Carita Parahiyangan memang berkaitan dengan hal ini. 

Nagara Kretabhumi I/2 dan sumber Portugis mengisahkan 
bahwa Surawisesa pernah diutus ayahnya menghubungi Alfonso 
d'Albuquerque (Laksamana Bungker) di Malaka. Ia pergi ke Malaka 
dua kali (1512 dan 1521). Hasil kunjungan pertama adalah kunjungan 
penjajakan pihak Portugis pada tahun 1513 yang diikuti oleh Tome 
Pires, sedangkan hasil kunjungan yang kedua adalah kedatangan 
utusan Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme (ipar Alfonso) 
ke Ibukota Pakuan. Dalam kunjungan itu disepakati persetujuan 
antara Pajajaran dan Portugis mengenai perdagangan dan 
keamanan. 

Dari perjanjian ini dibuat tulisan rangkap dua, lalu masing-
masing pihak memegang satu) Menurut Soekanto (1956) perjanjian 
itu ditandatangai 21 Agustus 1522. Ten Dam menganggap bahwa 
perjanjian itu hanya lisan. Namun, sumber Portugis yang kemudian 
dikutip Hageman menyebutkan "Van deze overeenkomst werd een 
geschrift opgemaakt in dubbel, waarvan elke partij een behield". 

Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Portugis akan 
mendirikan benteng di Banten dan Kalapa. Untuk itu tiap kapal 
Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar 
dengan barang-barang keperluan yang diminta oleh pihak Sunda. 
Kemudian pada saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda akan 
menyerahkan 1000 karung lada tiap tahun untuk ditukarkan dengan 
muatan sebanyak dua "costumodos" (kurang lebih 351 kuintal). 

Perjanjian Pajajaran - Portugis sangat mencemaskan 
Trenggana, Sultan Demak III. Selat Malaka, pintu masuk perairan 
Nusantara sebelah utara sudah dikuasai Portugis yang 
berkedudukan di Malaka dan Pasai. Bila Selat Sunda yang menjadi 
pintu masuk perairan Nusantara di selatan juga dikuasai Portugis, 
maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan 
ekonomi Demak terancam putus. Trenggana segera mengirim 
armadanya di bawah pimpinan Fadillah Khan yang menjadi Senapati 
Demak. 
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Fadillah Khan memperistri Ratu Pembayun, janda Pangeran 
Jayakelana. Kemudian ia pun menikah dengan Ratu Ayu, janda 
Sabrang Lor (Sultan Demak II). Dengan demikian, Fadillah menjadi 
menantu Raden Patah sekaligus menantu Susuhunan Jati Cirebon. 
Dari segi kekerabatan, Fadillah masih terhitung keponakan 
Susuhunan Jati karena buyutnya Barakaat Zainal Abidin adalah adik 
Nurul Amin, kakek Susuhunan Jati dari pihak ayah. Selain itu 
Fadillah masih terhitung cucu Sunan Ampel (Ali Rakhmatullah) 
sebab buyutnya adalah kakak Ibrahim Zainal Akbar ayah Sunan 
Ampel. Sunan Ampel sendiri adalah mertua Raden Patah (Sultan 
Demak I). 

Barros menyebut Fadillah dengan Faletehan. Ini barangkali 
lafal orang Portugis untuk Fadillah Khan. Tome Pinto menyebutnya 
Tagaril untuk Ki Fadil (julukan Fadillah Khan sehari-hari). 

Kretabhumi I/2 menyebutkan, bahwa makam Fadillah Khan 
(disebut juga Wong Agung Pase) terletak di puncak Gunung 
Sembung berdampingan (di sebelah timurnya) dengan makam 
Susushunan Jati. Hoesein Djajaningrat (1913) menganggap Fadillah 
identik dengan Susuhunan Jati. Nama Fadillah sendiri baru muncul 
dalam buku Sejarah Indonesia susunan Sanusi Pane (1950). Carita 
Parahiyangan menyebut Fadillah dengan Arya Burah] 

Pasukan Fadillah yang merupakan gabungan pasukan Demak-
Cirebon berjumlah 1967 orang. Sasaran pertama adalah Banten, 
pintu masuk Selat Sunda. Kedatangan pasukan ini telah didahului 
dengan huru-hara di Banten yang ditimbulkan oleh Pangeran 
Hasanudin dan para pengikutnya. Kedatangan pasukan Fadillah 
menyebabkan pasukan Banten terdesak. Bupati Banten beserta 
keluarga dan pembesar keratonnya mengungsi ke Ibukota Pakuan. 

Hasanudin kemudian diangkat oleh ayahnya (Susuhunan Jati), 
menjadi Bupati Banten (1526). Setahun kemudian, Fadillah bersama 
1452 orang pasukannya menyerang dan merebut pelabuhan Kalapa. 
Bupati Kalapa bersama keluarga dan para menteri kerajaan yang 
bertugas di pelabuhan gugur. Pasukan bantuan dari Pakuan pun 
dapat dipukul mundur. Keunggulan pasukan Fadillah terletak pada 
penggunaan meriam yang justru tidak dimiliki oleh Laskar 
Pajajaran. 

Bantuan Portugis datang terlambat karena Francisco de Sa 
yang ditugasi membangun benteng diangkat menjadi Gubernur Goa 
di India. Keberangkatan ke Sunda dipersiapkan dari Goa dengan 6 
buah kapal. Galiun yang dinaiki De Sa dan berisi peralatan untuk 
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membangun benteng terpaksa ditinggalkan karena armada ini 
diterpa badai di Teluk Benggala. De Sa tiba di Malaka tahun 1527. 

Ekspedsi ke Sunda bertolak dari Malaka. Mula-mula menuju 
Banten, akan tetapi karena Banten sudah dikuasai Hasanudin, 
perjalanan dilanjutkan ke Pelabuhan Kalapa. Di Muara Cisadane, De 
Sa memancangkan padrao pada tanggal 30 Juni 1527 dan 
memberikan nama kepada Cisadane "Rio de Sa Jorge". Kemudian 
galiun De sa memisahkan diri. Hanya kapal brigantin (dipimpin 
Duarte Coelho) yang langsung ke Pelabuhan Kalapa. 

Coelho terlambat mengetahui perubahan situasi, kapalnya 
menepi terlalu dekat ke pantai dan menjadi mangsa sergapan 
pasukan Fadillah. Dengan kerusakan yang berat dan korban yang 
banyak, kapal Portugis ini berhasil meloloskan diri ke Pasai. Tahun 
1529 Portugis menyiapkan 8 buah kapal untuk melakukan serangan 
balasan, akan tetapi karena peristiwa 1527 yang menimpa pasukan 
Coelho demikian menakutkan, maka tujuan armada lalu di ubah 
menuju Pedu. 

Setelah Sri Baduga wafat, Pajajaran dengan Cirebon berada 
pada generasi yang sejajar. Meskipun yang berkuasa di Cirebon 
Syarif Hidayat, tetapi dibelakangnya berdiri Pangeran Cakrabuana 
(Walasungsang atau bernama pula Haji Abdullah Iman). 
Cakrabuana adalah kakak seayah Prabu Surawisesa. Dengan 
demikian, keinginan Cirebon menjamah pelabuhan atau wilayah lain 
di Pajajaran menjadi hilang. 

Meskipun, Cirebon sendiri sebenarnya relatif lemah. Akan 
tetapi berkat dukungan Demak, kedudukannya menjadi mantap. 
Setelah kedudukan Demak goyah akibat kegagalan serbuannya ke 
Pasuruan dan Panarukan (bahkan Sultan Trenggana tebunuh), 
kemudian disusul dengan perang perebutan tahta, maka Cirebon 
pun turut menjadi goyah pula. Hal inilah yang menyebabkan 
kedudukan Cirebon terdesak dan bahkan terlampaui oleh Banten di 
kemudian hari. 

Perang Cirebon - Pajajaran berlangsung 5 tahun lamanya. Yang 
satu tidak berani naik ke darat, yang satunya lagi tak berani turun ke 
laut. Cirebon dan Demak hanya berhasil menguasai kota-kota 
pelabuhan. Hanya di bagian timur pasukan Cirebon bergerak lebih 
jauh ke selatan. Pertempuran dengan Galuh terjadi tahun 1528. Di 
sini pun terlihat peran Demak karena kemenangan Cirebon terjadi 
berkat bantuan Pasukan meriam Demak tepat pada saat pasukan 
Cirebon terdesak mundur. Laskar Galuh tidak berdaya menghadapi 
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"panah besi yang besar yang menyemburkan kukus ireng dan 
bersuara seperti guntur serta memuntahkan logam panas". Tombak 
dan anak panah mereka lumpuh karena meriam. Maka jatuhlah 
Galuh. Dua tahun kemudian jatuh pula Kerajaan Talaga, benteng 
terakhir Kerajaan Galuh. 

Sumedang masuk ke dalam lingkaran pengaruh Cirebon 
dengan dinobatkannya Pangeran Santri menjadi Bupati Sumedang 
pada tanggal 21 Oktober 1530. Pangeran Santri adalah cucu 
Pangeran Panjunan, kakak ipar Syarif Hidayat. Buyut Pangeran 
Santri adalah Syekh Datuk Kahfi pendiri pesantren pertama di 
Cirebon. Ia menjadi bupati karena pernikahannya dengan Satyasih, 
Pucuk Umum (Unun?) Sumedang. Secara tidak resmi Sumedang 
menjadi daerah Cirebon. 

Dengan kedudukan yang mantap di timur Citarum, Cirebon 
merasa kedudukannya mapan. Selain itu, karena gerakan ke Pakuan 
selalu dapat dibendung oleh pasukan Surawisesa, maka kedua pihak 
mengambil jalan terbaik dengan berdamai dan mengakui kedudukan 
masing-masing. Tahun 1531 tercapai perdamaian antara Surawisesa 
dan Syarif Hidayat. Masing-masing pihak berdiri sebagai negara 
merdeka. Di pihak Cirebon, ikut menandatangani naskah perjanjian, 
Pangeran Pasarean (Putera Mahkota Cirebon), Fadillah Khan dan 
Hasanudin (Bupati banten). 

Perjanjian damai dengan Cirebon memberikan peluang kepada 
Surawisesa untuk mengurus dalam negerinya. Setelah berhasil 
memadamkan beberapa pemberontakkan, ia berkesempatan 
menerawang situasi dirinya dan kerajaannya. Warisan dari ayahnya 
hanya tinggal setengahnya, itupun tanpa pelabuhan pantai utara 
yang pernah memperkaya Pajajaran dengan lautnya. Dengan 
dukungan 1000 orang pasukan belamati (Bala Sarewu ?) yang setia 
kepadanyalah, ia masih mampu mempertahankan daerah inti 
kerajaannya. 

Dalam suasana seperti itulah ia mengenang kebesaran 
ayahandanya. Perjanjian damai dengan Cirebon memberi 
kesempatan kepadanya untuk menunjukkan rasa hormat terhadap 
mendiang ayahnya. Mungkin juga sekaligus menunjukkan 
penyesalannya karena ia tidak mampu mempertahankan keutuhan 
wilayah Pakuan Pajajaran yang diamanatkan kepadanya. Dalam 
tahun 1533, tepat 12 tahun setelah ayahnya wafat, ia membuat 
sasakala (tanda peringatan) buat ayahnya. Ditampilkannya di situ 
karya-karya besar yang telah dilakukan oleh Susuhunan Pajajaran. 
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Itulah Prasasati Batutulis yang diletakkannya di Kabuyutan tempat 
tanda kekuasaan Sri Baduga yang berupa lingga batu ditanamkan. 
Penempatannya sedemikian rupa sehingga kedudukan antara anak 
dengan ayah amat mudah terlihat. Si anak ingin agar apa yang 
dipujikan tentang ayahnya dengan mudah dapat diketahui (dibaca) 
orang. Ia sendiri tidak berani berdiri sejajar dengan si ayah. 
Demikianlah, Batutulis itu diletakkan agak ke belakang di samping 
kiri Lingga Batu. 

Surawisesa tidak menampilkan namanya dalam prasasti. Ia 
hanya meletakkan dua buah batu di depan prasasti itu. Satu berisi 
astatala ukiran jejak tangan, yang lainnya berisi padatala ukiran 
jejak kaki. Mungkin pemasangan batutulis itu bertepatan dengan 
upacara srada yaitu "penyempurnaan sukma" yang dilakukan setelah 
12 tahun seorang raja wafat. Dengan upacara itu, sukma orang yang 
meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi. 

Surawisesa dalam kisah tradisional lebih dikenal dengan 
sebutan Guru Gantangan atau Munding Laya Dikusuma. 
Permaisurinya, Kinawati, berasal dari Kerajaan Tanjung Barat yang 
terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sekarang. Kinawati 
adalah puteri Mental Buana, cicit Munding Kawati yang kesemuanya 
penguasa di Tanjung Barat. 

Baik Pakuan maupun Tanjung Barat terletak di tepi Ciliwung. 
Diantara dua kerajaan ini terletak kerajaan kecil Muara Beres di 
Desa Karadenan (dahulu Kawung Pandak). Di Muara Beres in 
bertemu silang jalan dari Pakuan ke Tanjung Barat terus ke 
Pelabuhan Kalapa dengan jalan dari Banten ke daerah Karawang dan 
Cianjur. Kota pelabuhan sungai ini jaman dahulu merupakan titik 
silang. Menurut Catatan VOC tempat ini terletak 11/2 perjalanan 
dari Muara Ciliwung dan disebut jalan Banten lama (oude 
Bantamsche weg)]. 

Surawisesa memerintah selama 14 tahun lamanya. Dua tahun 
setelah ia membuat prasasti sebagai sasakala untuk ayahnya, ia 
wafat dan dipusarakan di Padaren. Di antara raja-raja jaman 
Pajajaran, hanya dia dan ayahnya yang menjadi bahan kisah 
tradisional, baik babad maupun pantun. Babad Pajajaran atau Babad 
Pakuan, misalnya, semata mengisahkan "petualangan" Surawisesa 
(Guru Gantangan) dengan  cerita Panji. 
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3.Ratu Dewata (1535 - 1534) 

Surawisesa digantikan oleh puteranya, Ratu Dewata. Berbeda 
dengan Surawisesa yang dikenal sebagai panglima perang yang 
perwira, perkasa dan pemberani, Ratu Dewata sangat alim dan taat 
kepada agama. Ia melakukan upacara sunatan (adat khitan pra-
Islam) dan melakukan tapa pwah-susu, hanya makan buah-buahan 
dan minum susu. Menurut istilah kiwari vegetarian. 

Resminya perjanjian perdamaian Pajajaran-Cirebon masih 
berlaku. Tetapi Ratu Dewata lupa bahwa sebagai tunggul negara ia 
harus tetap bersiaga. Ia kurang mengenal seluk-beluk politik. 

Hasanudin dari Banten sebenarnya ikut menandatangani 
perjanjian perdamaian Pajajaran-Cirebon, akan tetapi itu dia 
lakukan hanya karena kepatuhannya kepada siasat ayahnya 
(Susuhunan Jati) yang melihat kepentingan Wilayah Cirebon di 
sebelah timur Citarum. Secara pribadi Hasanudin kurang setuju 
dengan perjanjian itu karena wilayah kekuasaannya berbatasan 
langsung dengan Pajajaran. Maka secara diam-diam ia membentuk 
pasukan khusus tanpa identitas resmi yang mampu bergerak cepat. 
Kemampuan pasukan Banten dalam hal bergerak cepat ini telah 
dibuktikannya sepanjang abad ke-18 dan merupakan catatan khusus 
Belanda, terutama gerakan pasukan Syekh Yusuf. 

Menurut Carita Parahiyangan, pada masa pemerintahan Ratu 
Dewata ini terjadi serangan mendadak ke Ibukota Pakuan dan 
musuh "tambuh sangkane" (tidak dikenal asal-usulnya). 

Ratu Dewata masih beruntung karena memiliki para perwira 
yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. 
Sebagai veteran perang, para perwira ini masih mampu menghadapi 
sergapan musuh. Di samping itu, ketangguhan benteng Pakuan 
peninggalan Sri Baduga menyebabkan serangan kilat Banten (dan 
mungkin dengan Kalapa) ini tidak mampu menembus gerbang 
Pakuan. [Alun-alun Empang sekarang pernah menjadi 
Ranamandala (medan pertempuran) mempertaruhkan sisa-sisa 
kebesaran Siliwangi yang diwariskan kepada cucunya]. 

Penyerang tidak berhasil menembus pertahanan kota, tetapi 
dua orang senapati Pajajaran gugur, yaitu Tohaan Ratu Sangiang 
dan Tohaan Sarendet. [Kokohnya benteng Pakuan adalah pertama 
merupakan jasa Banga yang pada tahun 739 menjadi raja di Pakuan 
yang merupakan bawahan Raja Galuh. Ia ketika itu berusaha 
membebaskan diri dari kekuasaaan Manarah di Galuh. Ia berhasil 
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setelah berjuang selama 20 tahun dan keberhasilannya itu di awali 
dengan pembuatan parit pertahanan kota. Kemudian keadaan 
Pakuan ini diperluas pada jaman Sri Baduga seperti yang bisa 
ditemukan pada Pustaka Nagara Kretabhuni I/2 yang isinya antara 
lain (artinya saja). 

"Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu membangun 
telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang 
menuju ke ibukota Pakuan dan jalan ke Wanagiri, memperteguh 
kedatuan, memberikan desa (perdikan) kepada semua pendeta dan 
pengiringnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi 
penuntun kehidupan rakyat. Kemudian membuat kaputren (tempat 
isteri-isteri-nya), kesatrian (asrama prajurit), satuan-satuan tempat 
(pageralaran), tempat-tempat hiburan, memperkuat angkatan 
perang, memungut upeti dari raja-raja bawahan dan kepala-kepala 
desa dan menyusun Undang-undang Kerajaan Pajajaran" 

Amateguh kedatwan (memperteguh kedatuan) sejalan dengan 
maksud "membuat parit" (memperteguh pertahanan) Pakuan, 
bukan saja karena kata Pakuan mempunyai arti pokok keraton atau 
kedatuan, melainkan kata amateguh menunjukkan bahwa kata 
kedatuan dalam hal ini kota raja. Jadi sama dengan Pakuan dalam 
arti ibukota. 

Selain hal di atas, juga lokasi Pakuan yang berada pada posisi 
yang disebut lemah duwur atau lemah luhur (dataran tinggi, oleh 
Van Riebeeck disebut "bovenvlakte"). Pada posisi ini, mereka tidak 
berlindung di balik bukit, melainkan berada di atas bukit. {Pasir 
Muara di Cibungbulang merupakan contoh bagaimana bukit rendah 
yang dikelilingi tiga batang sungai pernah dijadikan pemukiman 
"lemah duwur" sejak beberapa ratus tahun sebelum masehi}. Lokasi 
Pakuan merupakan lahan lemah duwur yang satu sisinya terbuka 
menghadap ke arah Gunung Pangrango. Tebing Ciliwung, tebing 
Cisadane dan tebing Cipaku merupakan benteng pelindung alamiah. 

{Tipe lemah duwur biasanya dipilih sama masyarakat dengan 
latar belakang kebudayaan huma (ladang). Kota-kota yang seperti 
ini adalah Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Kota seperti ini biasanya 
dibangun dengan konsep berdasarkan pengembangan perkebunan. 
Tipe lain adalah apa yang disebut garuda ngupuk. Tipe seperti ini 
biasanya dipilih oleh masyarakat dengan latar belakang kebudayaan 
sawah. Mereka menganggap bahwa lahan yang ideal untuk pusat 
pemerintahan adalah lahan yang datar, luas, dialiri sungai dan 
berlindung di balik pegunungan. Kota-kota yang dikembangkan 
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dengan corak ini misalnya Garut, Bandung dan Tasikmalaya. 
Sumedang memiliki dua persyaratan tipe ini. Kutamaya dipilih oleh 
Pangeran Santri menurut idealisme Pesisir Cirebon karena ia orang 
Sindangkasih (Majalengka) yang selalu hilir mudik ke Cirebon. Baru 
pada waktu kemudian Sumedang dikukuhkan dengan pola garuda 
ngupuk pada lokasi pusat kota Sumedang yang sekarang} 

Gagal merebut benteng kota, pasukan penyerbu ini dengan 
cepat bergerak ke utara dan menghancurkan pusat-pusat 
keagamaan di Sumedang, Ciranjang dan Jayagiri yang dalam jaman 
Sri Baduga merupakan desa kawikuan yang dilindungi oleh negara. 

Sikap Ratu Dewata yang alim dan rajin bertapa, menurut 
norma kehidupan jaman itu tidak tepat karena raja harus 
"memerintah dengan baik". Tapa-brata seperti yang dilakukannya 
itu hanya boleh dilakukan setelah turun tahta dan menempuh 
kehidupan manurajasuniya seperti yang telah dilakukan oleh Wastu 
Kancana. Karena itulah Ratu Dewata dicela oleh penulis Carita 
Parahiyangan dengan sindiran (kepada para pembaca): 

"Nya iyatna-yatna sang kawuri, haywa ta sira kabalik 
pupuasaan" (Maka berhati-hatilan yang kemudian, janganlah 
engkau berpura-pura rajin puasa). 

Rupa-rupanya penulis kisah kuno itu melihat bahwa kealiman 
Ratu Dewata itu disebabkan karena ia tidak berani menghadapi 
kenyataan. Penulis kemudian berkomentar pendek "Samangkana ta 
precinta" (begitulah jaman susah). 

 

4. Ratu Sakti  (1543 - 1551) 

Raja Pajajaran keempat adalah Ratu Sakti. Untuk mengatasi 
keadaan yang ditinggalkan Ratu Dewata yang bertindak serba alim, 
ia bersikap keras bahkan akhirnya kejam dan zalim. Dengan pendek 
Carita Parahiyangan melukiskan raja ini. Banyak rakyat dihukum 
mati tanpa diteliti lebih dahulu salah tidaknya. Harta benda rakyat 
dirampas untuk kepentingan keraton tanpa rasa malu sama sekali. 

Kemudian raja ini melakukan pelanggaran yang sama dengan 
Dewa Niskala yaitu mengawini "estri larangan ti kaluaran" (wanita 
pengungsi yang sudah bertunangan). Masih ditambah lagi dengan 
berbuat skandal terhadap ibu tirinya yaitu bekas para selir ayahnya. 
Karena itu ia diturunkan dari tahta kerajaan. Ia hanya beruntung 
karena waktu itu sebagian besar pasukan Hasanuddin dan Fadillah 
sedang membantu Sultan Trenggana menyerbu Pasuruan dan 
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Panarukan. Setelah meninggal, Ratu Sakti dipusarakan di 
Pengpelengan. 

 

5. Ratu Nilakendra (1551 - 1567) 

Nilakendra atau Tohaan di Majaya naik tahta sebagai penguasa 
Pajajaran yang kelima. Pada saat itu situasi kenegaraan telah tidak 
menentu dan frustasi telah melanda segala lapisan masyarakat. 
Carita Parahiyangan memberitakan sikap petani "Wong huma darpa 
mamangan, tan igar yan tan pepelakan" (Petani menjadi serakah 
akan makanan, tidak merasa senang bila tidak bertanam sesuatu). 
Ini merupakan berita tidak langsung, bahwa kelaparan telah 
berjangkit. 

Frustasi di lingkungan kerajaan lebih parah lagi. Ketegangan 
yang mencekam menghadapi kemungkinan serangan musuh yang 
datang setiap saat telah mendorong raja beserta para pembesarnya 
memperdalam aliran keagamaan Tantra. Aliran ini mengutamakan 
mantera-mantera yang terus menerus diucapkan sampai kadang-
kadang orang yang bersangkutan merasa bebas dari keadaan di 
sekitarnya. Seringkali, untuk mempercepat keadaan tidak sadar itu, 
digunakan minuman keras yang didahului dengan pesta pora 
makanan enak. 

"Lawasnya ratu kampa kalayan pangan, tatan agama gyan 
kewaliya mamangan sadrasa nu surup ka sangkan beuanghar" 

(Karena terlalu lama raja tergoda oleh makanan, tiada ilmu 
yang disenanginya kecuali perihal makanan lezat yang layak dengan 
tingkat kekayaan). 

Selain itu, Nilakendra malah memperindah keraton, 
membangun taman dengan jalur-jalur berbatu ("dibalay") mengapit 
gerbang larangan. Kemudian membangun "rumah keramat" (bale 
bobot) sebanyak 17 baris yang ditulisi bermacam-macam kisah 
dengan emas. 

Mengenai musuh yang harus dihadapinya, sebagai penganut 
ajaran Tantra yang setia, ia membuat sebuah "bendera keramat" 
("ngibuda Sanghiyang Panji"). Bendera inilah yang diandalkannya 
menolak musuh. Meskipun bendera ini tak ada gunanya dalam 
menghadapi laskar Banten karena mereka tidak takut karenanya. 
Akhirnya nasib Nilakendra dikisahkan "alah prangrang, maka tan 
nitih ring kadatwan" (kalah perang, maka ia tidak tinggal di 
keraton). 
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Nilakendra sejaman dengan Panembahan Hasanudin dari 
Banten dan bila diteliti isi buku Sejarah Banten tentang serangan ke 
Pakuan yang ternyata melibatkan Hasanudin dengan puteranya 
Yusuf, dapatlah disimpulkan, bahwa yang tampil ke depan dalam 
serangan itu adalah Putera Mahkota Yusuf. Peristiwa kekalahan 
Nilakendra ini terjadi ketika Susuhunan Jati masih hidup (ia baru 
wafat tahun 1568 dan Fadillah wafat 2 tahun kemudian). 

Demikianlah, sejak saat itu ibukota Pakuan telah ditinggalkan 
oleh raja dan dibiarkan nasibnya berada pada penduduk dan para 
prajurit yang ditinggalkan. Namun ternyata Pakuan sanggup 
bertahan 12 tahun lagi. 

 

6. Raga Mulya (1567 - 1579) 

Raja Pajajaran yang terakhir adalah Nusya Mulya (menurut 
Carita Parahiyangan). Dalam naskah-naskah Wangsakerta ia disebut 
Raga Mulya alias Prabu Suryakancana. Raja ini tidak berkedudukan 
di Pakuan, tetapi di Pulasari, Pandeglang. Oleh karena itu, ia disebut 
Pucuk Umun (=Panembahan) Pulasari. [Mungkin raja ini 
berkedudukan di Kaduhejo, Kecamatan Menes pada lereng Gunung 
Palasari]. 

Menurut Pustaka Nusantara III/1 dan Kretabhumi I/2: 
"Pajajaran sirna ing ekadaca cuklapaksa Weshakamasa sewu 
limang atus punjul siki ikang Cakakala" (Pajajaran lenyap pada 
tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka). Kira-kira 
jatuh pada tanggal 8 Mei 1579 M. 

Sejarah Banten memberitakan keberangkatan pasukan Banten 
ketika akan melakukan penyerangan ke Pakuan dalam pupuh 
Kinanti (berikut ini artinya saja): 

"Waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharam tepat pada 
awal bulan hari Ahad tahun Alif inilah tahun Sakanya satu lima 
kosong satu". 

Walaupun tahun Alief baru digunakan oleh Sultan Agung 
Mataram dalam tahun 1633 M, namun dengan perhitungan mundur, 
tahun kejatuhan Pakuan 1579 itu memang akan jatuh pada tahun 
Alif. Yang keliru hanyalah hari, sebab dalam periode itu, tanggal satu 
Muharam tahun Alif akan jatuh pada hari Sabtu. 

Yang terpenting dari naskah Banten tersebut adalah 
memberitakan, bahwa benteng kota Pakuan baru dapat dibobol 
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setelah terjadi "penghianatan" dari norang dalam Penagawal 
Keraton Pakuan Pajajaran Sendiri: Komandan kawal benteng 
Pakuan merasa sakit hati karena "tidak memperoleh kenaikan 
pangkat". Ia adalah saudaranya Ki Jongjo, seorang kepercayaan 
Panembahan Yusuf. Tengah malam, Ki Jongjo bersama pasukan 
khusus menyelinap ke dalam kota setelah pintu benteng terlebih 
dahulu dibukakan saudaranya itu. 

Kisah itu mungkin benar mungkin tidak. Yang jelas justeru 
menggambarkan betapa tangguhnya benteng Pakuan yang dibuat 
Siliwangi. Setelah ditinggalkan oleh raja selama 12 tahun, pasukan 
Banten masih terpaksa menggunakan cara halus untuk 
menembusnya. 

Dan berakhirlah jaman Pajajaran (1482 - 1579). Itu ditandai 
dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala 
seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh 
pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu 
terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu 
"mengharuskan" demikian. Pertama, dengan dirampasnya Palangka 
tersebut, di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Kedua, 
dengan memiliki Palangka itu, Maulana Yusuf merupakan penerus 
kekuasaan Pajajaran yang "sah" karena buyut perempuannya adalah 
puteri Sri Baduga Maharaja. 

Dalam Carita Parahiyangan diberitakan sebagai berikut: "Sang 
Susuktunggal inyana nu nyieuna palangka Sriman Sriwacana Sri 
Baduga Maharajadiraja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran nu 
mikadatwan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, inyana 
Pakwan Sanghiyang Sri Ratu Dewata.‖ (Sang Susuktunggal ialah 
yang membuat tahta Sriman Sriwacana (untuk) Sri Baduga Maharaja 
ratu penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di keraton Sri 
Bima Punta Narayana Madura Suradipati yaitu istana Sanghiyang 
Sri Ratu Dewata). 

Kata Palangka secara umum berarti tempat duduk 
(pangcalikan). Bagi raja berarti Tahta. Dalam hal ini adalah tahta 
penobatanya itu tempat duduk khusus yang hanya digunakan pada 
upacara penobatan. Di atas Palangka itulah si (calon) raja diberkati 
(diwastu) oleh pendeta tertinggi. Tempatnya berada di kabuyutan 
kerajaan, tidak di dalam istana. Sesuai dengan tradisi, tahta itu 
terbuat dari batu dan digosok halus mengkilap. Batu tahta seperti ini 
oleh penduduk biasanya disebut batu pangcalikan atau batu ranjang 
(bila kebetulan dilengkapi dengan kaki seperti balai-balai biasa). 
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Batu pangcalikan bisa ditemukan, misalnya di makam kuno dekat 
Situ Sangiang di Desa Cibalanarik, Kecamatan Sukaraja, 
Tasikmalaya dan di Karang Kamulyan bekas pusat Kerajaan Galuh di 
Ciamis. Sementara batu ranjang dengan kaki berukir dapat 
ditemukan di Desa Batu Ranjang, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang 
(pada petakan sawah yang terjepit pohon). 

Palangka Sriman Sriwacana sendiri saat ini bisa ditemukan di 
depan bekas Keraton Surasowan di Banten. Karena mengkilap, 
orang Banten menyebutnya watu gigilang. Kata gigilang berarti 
mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata sriman.46. 

 
Sejarah Bojong Gede 

Sejarah Bojonggede tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kota 
Depok yang terbagi dalam beberapa fase : 

I. Depok pada Zaman Prasejarah  

Bahwa penemuan – penemuan benda bersejarah di wilayah 
Kota Depok menunjukkan bahwa Depok telah berpenghuni sejak 
zaman prasejarah hal ini terlihat dengan adanya penemuan ahli 
sejarah, peninggalan – peninggalan benda bersejarah di Depok dan 
sekitarnya antara lain batu Menhir ―Gagang Golok―, Punden 
berundak ―Sumur Bandung―, Kapak Persegi dan Pahat Batu yang 
merupakan peninggalan zaman megalit serta Paji Batu dan sejenis 
Beliung Batu yang merupakn zaman peninggalan Neolit.  
 
II. Depok pada Zaman Padjajaran 

Pada akhir abad ke-15 Kerajaan Padjajaran diperintah oleh 
seorang raja yang diberi gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di 
Pakuan yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi.( Kerajaan 
Pajajaran, berkuasa sejak tahun 1482 hingga tahun 1579). Pelantikan 
raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu 
perhatian khusus. Pada waktu itu terkenal dengan upacara 
Kuwerabhakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482. Tanggal itulah 
kiranya yang kemudian ditetapkan sebagai hari Jadi Bogor yang 
secara resmi dikukuhkan melalui sidang pleno DPRD Kabupaten 
Daerah Tingkat II Bogor pada tanggal 26 Mei 1972). 

                                                           
46 sumber http://www.cikalbogor.20m.com/shopping_page.htm 

 

http://www.cikalbogor.20m.com/shopping_page.htm
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Pengganti Sri Baduga Maharaja adalah Surawisesa (puteranya 
dari Mayang Sunda dan juga cucu Prabu Susuktunggal). Ia dipuji 
oleh Carita Parahiyangan dengan sebutan "kasuran" (perwira), 
"kadiran" (perkasa) dan "kuwanen" (pemberani). Selama 14 tahun 
memerintah ia melakukan 15 kali pertempuran. Pujian penulis Carita 
Parahiyangan memang berkaitan dengan hal ini. 

Surawisesa dalam kisah tradisional lebih dikenal dengan 
sebutan Guru Gantangan atau Munding Laya Dikusuma. 
Permaisurinya, Kinawati, berasal dari Kerajaan Tanjung Barat yang 
terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sekarang. Kinawati 
adalah puteri Mental Buana, cicit Munding Kawati yang ke 
semuanya penguasa di Tanjung Barat. 

Baik Pakuan maupun Tanjung Barat terletak di tepi Ciliwung. Di 
antara dua kerajaan ini terdapat beberapa kerajaan kecil yang berada 
di bawah kekuasaan Kerajaan Padjajaran diantarnya 
adalah Kerajaan Muara Beres di Desa Karadenan (dahulu 
Kawung Pandak). Ini sangat penting artinya pada zaman Padjajaran 
karena sampai Karadenan terbentang benteng yang sangat kuat 
sehingga mampu bertahan terhadap serangan pasukan Jayakarta 
yang di bantu oleh Demak, Cirebon dan Banten.  
Di Muara Beres ini bertemu silang jalan dari Pakuan ke Tanjung 
Barat terus ke Pelabuhan Kalapa dengan jalan dari Banten ke daerah 
Karawang dan Cianjur. Kota pelabuhan sungai ini jaman dahulu 
merupakan titik silang. Menurut Catatan VOC tempat ini terletak 
11/2 perjalanan dari Muara Ciliwung dan disebut jalan Banten lama 
(oude Bantamsche weg)]. 

Depok berjarak ± 13 kilometer sebelah utara Muaraberes jadi 
wajar apabila Depok dijadikan front terdepan buat tentara Jayakarta 
pada waktu berperang dengan Padjajaran.  

 
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan :  

1. Masih terdapatnya nama – nama Kampung/Desa yang 
menggunakan bahasa Sunda antara lain Parung Serang, 
Parung Belimbing, Parung Malela, Parung Bingung, Cisalak, 
Karang Anyar dan lain–lainnya. 

2. Di desa Nangerang dan Kawung Pundak sampai sekarang 
masyarakatnya masih mengunakan bahasa sunda dalam 
pergaulan sehari–hari 
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3. Dr. NJ Krom pernah menemukan cincin emas kuno 
peninggalan zaman Padjajaran di Nangela, cincin emas 
tersebut sekarang tersimpan di museum Jakarta. 

4. Pada tahun 1709 Abraham Van Riebeeck telah menemukan 
sebuah benteng kuno peninggalan kerajaan Padjajaran di 
Karadenan.  

5. Di rumah penduduk Kawung Pundak (Karadenan) sampai 
sekarang masih ditemukan senjata - senjata kuno peninggalan 
zaman Padjajaran. Senjata – senjata ini mereka terima secara 
turun - temurun. Banyak di antarnya yang kemudian dititipkan 
kepada Karyawan Faturahman, hampir 900 pucuk Kujang, 
Keris, Golok, dan Tombak pernah tersimpan di Rumah 
kediaman Karfat (bale Pakuan) di Karadenan. Sekarang 
sebagiannya ditipkan kepada Mama Mukawqa Ali di Ciawi 
Gadog. Di anatarnya menurut pengakuan Karyawan 
Faturahman di rumahnya masih tersimpan Golok yang pernah 
digunakan ole Prabu Lingga Buana, ketika berperang membela 
diri dan belapati rombongan Sunda dalam peristiwa Perang 
Bubat yang tak terduga itu. Dan Golok bersama kesaktian 
Prabu Lingga Buana tersebut sudah dapat menghabisi nyawa 
ratusan tentara Majapahit yang mengeroyoknya. Penulis 
sempat melihat dan memegang sendiri Golok tersebut, pada 
akhir bulan September 2016 lalu. Benar tidaknya cerita beliau, 
wallahu alam bi shawab. 

 
III. Depok Pada Zaman Islam 

Pengaruh Islam di Depok diperkirakan ada sekitar tahun 1527 
dan masuknya agama islam di Depok bersamaan dengan perlawanan 
Banten terhadap VOC yang pada waktu itu berkedudukan di Batavia. 
Hubungan Banten dan Cirebon setelah Jayakarta direbut VOC harus 
melalui jalan darat, sebagai jalan pintas yang terdekat yaitu melalui 
Depok . Karena itu tidaklah mengherankan kalau di Depok dan 
Sawangan banyak peninggalan-peninggalan tentara Banten. Hal ini 
terbukti dengan adanya peninggalan-peninggalan berupa : 

1. Antara lokasi Perumnas Depok I dan Depok Utara terdapat 
tempat yang disebut Kramat Beji, disekitar tempat tersebut 
terdapat 7 buah sumur yang berdimeter ± 1 meter dan di 
bawah pohon beringin terdapat sebuah bangunan kecil yang 
selalu terkunci, di dalam bangunan terdapat banyak sekali 
senjata kuno yaitu keris, tombak dan golok. Dari peninggalan 
tersebut dapatlah disimpulkan bahwa orang – orang yang 
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tinggal di daerah tersebut bukanlah petani tetapi tentara pada 
jamannya. Menurut keterangan Kuncen Kramat Beji yang 
disampaikan secara turun-temurun bahwa di tempat ini sering 
diadakan pertemuan antara Banten dan Cirebon, jadi senjata 
tersebut merupakan peninggalan tentara Banten waktu 
melawan VOC dan di tempat semacam ini biasanya diadakan 
latihan bela diri dan pendidikan agama yang sering disebut 
padepokan, jadi nama Depok kemungkinan besar dari 
Padepokan Beji. 

2. Di Kawung Pandak (Karadenan) terdapat masjid kuno, Masjid 
ini merupakan Masjid pertama di Bogor. Bentuk Masjid ini 
masih sesuai dengan bentuk aslinya walaupun telah beberapa 
kali direnovasi. Menurut keterangan pengurus masjid ini 
dibangun oleh Raden Safe‘i cucu Pangeran Sangiang, Pangeran 
Sangiang ini dalam sejarah bergelar Prabu Surawisesa. Ia 
pernah menjadi Raja Mandala di Muararebes. Di rumah-
rumah penduduk di sekitar Masjid ini masih terdapat senjata- 
senjata peninggalan zaman Padjajaran, juga terdapat beberapa 
buah kujang. Jadi Masjid dibangun oleh tentara Padjajaran 
yang masuk Islam kurang lebih sekitar tahun 1550. Lokasi 
Masjid ini dengan Bojonggede hanya terhalang oleh sungai 
Ciliwung. Penulis sendiri pernah menyaksikan keberadaan 
koleksi sekitar 900 pakarang Kujang, Keris dan senjata lainnya 
di Bale Pakuan, Ruman Kediaman Karyawan Faturahman, 
manatn wakil Bupati Bogor, pada tahun 2011-2014. Menutnya 
semua datang begitu saja dengan berbagai cara, dititipkan 
orang kepadanya, jadi bukan hasil berburu dan membelinya.  
Jadi pengaruh Islam masuk di Bojonggede sudah cukup 
lama. Menurut Krayawan Faturahman, kini di mesjidtesbut 
ada museum pakarang/senjata kujang, keris dan golok kuno, 
peninggalan zaman dahulu. 

3. Di Bojonggede terdapat makan Ratu Anti, nama sebenarnya 
Ratu Maemunah seorang prajurit Banten yang berjuang 
melawan tentara Padjajaran di Kedungjiwa. Setelah perang 
selesai suaminya (Raden Pakpak) menyebarakan agama Islam 
di Priangan sedangkan Ratu Anti sendiri menetap di 
Bojonggede sampai meninggal. Ratu Anti salah seorang yang 
menyebarkan agama Islam di Bojonggede.47 

 
                                                           
47 http://bojongcity.blogspot.co.id/2007/11/history-of-bojonggede.html 
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Kontroversi Temuan Patung Prabu Siliwangi 

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, PRABU 
SILIWANGI atau Prabu Jayadewata ialah Maharaja Kerajaan 
Pajajaran yang lahir pada tahun 1401 putra Prabu Dewa Niskala yang 
memerintah pada tahun 1482-1521 dengan Ibu Kota Kerajaan di 
Pakuan (Bogor), tepatnya di Batutulis sesuai foto dibawah ini.  

Kerajaan Pajajaran adalah kesinambungan Kerajaan Galuh-
Pakuan (Sunda-Galuh) di mana Ibu Kota Kerajaan Sunda-Galuh 
setiap kali pergantian Raja selalu berpindah-pindah tempat dari 
Galuh (Ciamis) ke Pakuan (Bogor) karena selalu terjadi perkawinan 
silang antara keturunan Raja Sunda (Bogor) dengan Raja Galuh 
(Ciamis). 

 

Endang Suhendar  , FOTO JADOEL INDONESIA 1860-1960 

Gambar ini adalah patung tembaga prabu siliwangi yang ditemukan di 
kecamatan talaga (majalengka) tahun 1863, dengan latar belakang foto 

pemandangan gunung Salak Bogor dari arah Batutulis batutulis Bogor tahun 
1863-1869. (rijks museum) 

 

Penerus Prabu Siliwangi adalah Prabu Surawisesa (1521-1535) 
dari Ibu yang bernama Nyi Mas Padmawati/Kentring Manik Mayang 
Sunda putri Prabu Susuk Tunggal. Sementara dari isteri yang 
bernama Nyai Subang Larang puteri Ki Gedeng Tapa mempunyai 
putra 3 orang yaitu :  

1) . Raden Walasungsang (Sultan Cirebon ke 1),  

2). Nyai Rarasantang / Hj. Syarifah Mudaim.  

3) Raden Kean Santang. 

https://www.facebook.com/endang.suhendar.988?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/596132000433714/
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Nyai Rarasantang menikah dengan Syarif Abdullah 
Umdatuddin putra Syeikh Ali Nurul Alam bin Syeikh Jamaluddin 
Husein Akhbar (leluhurnya Wali Songo) yang menikah dengan 
Puteri Selindung Bulan (Putri Raja Kelantan), berputra Syarif 
Hidayatullah / Sunan Gunung Jati, yang menurunkan Raja2 
Banten.48 

Inilah Patung yang diduga adalah gambaran Profil Prabu 
Siliwangi yang diketemukan di Talaga Majalengka. 

 

Titel: Een koperen 
beeld (Praboe 
Siliwangi) in 
Telaga bij 
Cheribon. 
"Oudheden van 
Java, op last 
der Ned. 
Indische 
regering, 
onder toezigt 
van het 
Bataviaasch 
Genootschap 
van Kunsten en 
Wetenschappen, gephotographeerd door I. 
van Kinsbergen"  
Beelden, tempels en siervoorwerpen uit 
Java 

  

 
Maker: 

fotograaf:   Isidore van Kinsbergen 

Trefwoord:  West-Javaans  (cultuur) 
 beeldhouwkunst 
 representaties van het bovenaardse 

Verv.jaar: oktober 1863 - april 1864 

                                                           
48 Sumber : 
-Prabusiliwangi Rodovid 
-Rijksmuseum 

http://geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Isidore%20van%20Kinsbergen/%28creator%20all%20%28Isidore%20%20AND%20van%20%20AND%20Kinsbergen%29%29%20AND%20%28isPartOf%20any%20%22VKM01%22%20%29+OR+%28contributor%20all%20%28Isidore%20%20AND%20van%20%20AND%20Kinsbergen%29%29%20AND%20%28isPartOf%20any%20%22VKM01%22%20%29/&wst=%22Isidore%20van%20Kinsbergen%22
http://geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/West-Javaans/subject%20all%20%22West-Javaans%22%20AND%20%28isPartOf%20any%20%22VKM01%22%20%29
http://geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/beeldhouwkunst/subject%20all%20%22beeldhouwkunst%22%20AND%20%28isPartOf%20any%20%22VKM01%22%20%29
http://geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/representaties%20van%20het%20bovenaardse/%28subject%20all%20%28representaties%20%20AND%20van%20%20AND%20het%20%20AND%20bovenaardse%29%29%20AND%20%28isPartOf%20any%20%22VKM01%22%20%29
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Verv.plaats: Telaga, Indonesië 

Techniek:  Materiaal: papier; karton 
 Montage: op karton geplakt 

Object:  foto 

Afmeting: 20,5 × 16 cm 

Bron: [1403-3790-68], Kerncollectie Fotografie, 
Museum Volkenkunde 

Copyright: Voor meer informatie: Museum 
Volkenkunde 

 

 

Kisah Tragis Saat Terakhir Pakuan Pajajaran dalam 
Pantun Bogor 
 

Sesaat Kang Firman terhenyak setelah membaca tulisan baraya 
kita di situs jejaring sosial Facebook  yang menguraikan walau secara 
singkat tentang Pantun tersebut. Terlebih diceritakan dalam pantun 
tersebut, bahwa Prabu Ragamulya (Suryakancana/Prabu Siliwangi 
ke V ?)  mengalami saat-saat yang getir sebagai penerus tahta 
kerajaan besar, yang melarikan diri akibat serangan koalisi ―kerajaan 
Islam‖ yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf anak dari Sultan 
Hasanudin atau cucu dari Sunan Gunung Djati/Syarif 
Hidayatullah (anak dari Nyimas Rara Santang atau masih cicit 
Prabu sri Baduga Maharaja dari  istri yang bernama  Nyimas  
Subang Larang). 

Bahkan menurut Pantun tersebut, Uga Wangsit Siliwangi 
disampaikan Prabu Ragamulya di saat masa pelarian itu berakhir. 
Hal tersebut, sangatlah masuk akal karena memang  pada awal 
kalimat uga disampaikan kata " ‖Lalakon urang ngan nepi ka poé 
ieu, najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu 
meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup jadi balangsak, ngilu 
rudin bari lapar. ............. ‖". 

Artinya kurang lebih ‖Kisah kita (Pajajaran) hanya sampai di 
sini, meskipun  
kalian semua setia kepadaku! Tapi saya tidak bisa membawa 
kalian ikut -ikutan  bermasalah),I kut hidup susah, ikut miskin dan 
kelaparan. .........‖ . 

http://geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Materiaal%3A%20papier%3B%20karton/%28medium%20all%20%28Materiaal%3A%20%20AND%20papier%3B%20%20AND%20karton%29%29%20AND%20%28isPartOf%20any%20%22VKM01%22%20%29
http://geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Montage%3A%20op%20karton%20geplakt/%28medium%20all%20%28Montage%3A%20%20AND%20op%20%20AND%20karton%20%20AND%20geplakt%29%29%20AND%20%28isPartOf%20any%20%22VKM01%22%20%29
http://geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/foto/format%20all%20%22foto%22%20AND%20%28isPartOf%20any%20%22VKM01%22%20%29
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Jadi sangatlah tidak mungkin kalau uga tersebut disampaikan 
oleh Prabu Sri Baduga  Maharaja (Prabu Siliwangi I ?), karena 
kondisi Pakuan pajajaran pada kedua tokoh tersebut jauh berbeda. 

Hal lain yang menarik, adalah diceritakan pula dalam pantun 
tersebut bahwa Prabu  Ragamulya melakukan pelarian sampai ke 
daerah Ujung Genteng Sukabumi. Di sana dikisahkan rencana Prabu 
Ragamulya yang sempat membuat perahu besar untuk keperluan 
menyebrang  ke pulau Nusa Larang? (Pulau tersebut kini bernama P. 
Christmas, menjadi masuk Perairan Australia). Namun 
rencana tersebut gagal karena datangnya badai dashyat. Selanjutnya, 
Prabu Ragamulya pun memilih mengasingkan 
diri/Moksa/Ngahyang.  

Sementara itu, Putrinya yang bernama Dewi Purnama Sari 
memilih melakukan perjalanan ke daerah sekitar Pelabuhan Ratu, 
kemudian sang Putri  Ngababakan  mendirikan kampung di sana 
bersama para pengawalnya.  Perkampungan tersebut berkembang 
menjadi semacam kerajaan kecil sehingga tempat tersebut dikenal 
kini sebagai pelabuhan Nyai Ratu / Pelabuhan Ratu. 

Sedangkan Putra  Mahkota yang bernama Pangeran Anom Kean 
Santang (namanya hampiur sama dengan putra Prabu Siliwangi I; 
Sri Baduga Maharaja/Pangeran Pamanah Rasa?) menyelamatkan 
diri ke daerah hutan di gunung Halimun dan menyamarkan diri 
dengan nama Batara Cikal. Selanjutnya kelak akan menurunkan 
keturunan yang sekarang dikenal sebagai masyarakat adat 
Banten Pancer Pangawikan (Masyarakat Kesatuan Adat 
Ciptagelar).  

Isi Pantun di atas hanyalah isi Pantun Bogor leutik, karena 
sebetulnya Pantun itu  sendiri terdiri dari dua episode. Pantun 
Bogor Leutik (kecil) berkisah sekitar kehidupan  sehari-hari 
masyarakat Kerajaan Pajajaran atau tentang para putri raja 
dan kesatria. Sedangkan Pantun Gede (besar) berkisah tentang 
ajaran agama Sunda, silsilah Raja Sunda, Uga, dan pola 
pemerintahan Kerajaan Sunda. Pada masa lalu Pantun 
Bogor disampaikan oleh juru pantun sambil diiringi petikan kecapi 
lisung senar tujuh  khas Pajajaran yang kini sudah punah. Pantun 
Bogor ditulis sekitar tiga ratus tahun lalu oleh seorang pujangga 
misterius yang memiliki nama samaran Aki Uyut Baju Rambeng 
hidup di sekitar  Jasinga Bogor. 

Naskah tersebut kemudian diwariskan kepada Raden Wanda 
Sumardja seorang Demang masa penjajahan Belanda. Naskah-
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naskah kemudian diwariskan lagi kepada Raden Mochtar Kala asal 
Bogor yang kemudian lebih dikenal dengan nama Rakean Minda 
Kalangan (RMK) sesepuh Bogor yang meninggal tahun 1983 lalu 
dalam usia 79 tahun. Semasa hidupnya, RMK kerap dijadikan 
narasumber oleh berbagai pihak tentang budaya Sunda. Namun, dari 
sekian banyak yang belajar kepadanya, hanya dua orang yang 
terpilih untuk mewarisi Pantun Bogor yakni sejarawan Drs. Saleh 
Danasasmita  dan Anis Djatisunda. 

Anis Djatisunda almarhum (wafat tahun 2012 ?), tokoh 
berdarah Sunda dari ibu dan Sangihe Talaud Sulawesi Utara dari 
ayahnya ini dikenal sebagai sesepuh budayawan Sunda dan pada 
masa hidupnya kerap diminta pendapatnya oleh berbagai pihak. 

Anis menegaskan bahwa Pantun Bogor yang ia jelaskan kepada 
khalayak umum dewasa ini hanya diambil dari naskah Pantun 
Leutik, sedangkan ungkapan Pantun Gede dengan teks aslinya masih 
dirahasiakan karena sifatnya yang sakral. Bagian ini hanya 
akan  diberikan kelak kepada ahli waris Pantun Bogor, yang hingga 
kini belum ia temukan. 

Anis berharap sebelum ajal menjemputnya, ia ingin 
menemukan pewarisnya yang  benar-benar mencintai Kasundaan, 
yang berkepribadian ‖Nyunda, Nyiliwangi, dan  Majajaran‖ dan 
memiliki jiwa yang Saharigu, Sasusu, Sahate jeung Sarancage 
(Sehidup dan Semati) dengan Kasundaan. Bila tidak juga 
menemukan sosok yang sesuai, Pantun Bogor terpaksa akan ia 
bakar, hal itu sesuai pesan mendiang Rakean Minda Kalangan. Akan 
tetapi mudah-mudahan hal itu tidak terjadi, sebab bila kemudian 
harus sirna karena dibakar tentu sangat disayangkan, pasalnya 
kedudukan pantun ini bagi  sebagian sejarawan dan budayawan 
memiliki nilai tinggi dalam perjalanan sejarah sastra dan budaya 
Sunda. 

Sekali lagi saya terhenyak, betapa tidak dalam pantun tersebut 
dikisahkan bagaimana sesama turunan Prabu Sri Baduga maharaja 
saling berperang untuk saling merebut  kekuasaan yang bernama 
tanah Pasundan. Hingga akhirnya Sumedang Larang yang dipercaya 
untuk meneruskan Trah Pajajaran melalui perjuangan empat 
kandaga lante pun terhempas Mataram yang pada saat itu secara 
masive melakukan ekspansi ke  berbagai daerah.49   

                                                           
49

 Sumber: Koran Pikiran Rakyat, Senin 1 Maret 2010 
Notes Rakean di FB, Blog Kang Firman 
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mengomentari tulisan di ata, Ruli Bahtiaru, pada tanggal June, 2010  
menulis 

Rahayu swasti astu nirmala seda malilang, pun!!! 
sampurasun... 
 
Kahatur Kang... 
Menurut sim kuring perkawis analisa pantun bogor anu 
diluhur(aya dina lalakon pajajaran seuren papan)saenyana yen 
anu dikisahkeun teh leres lakon sri baduga maharaja, saalit 
seueurna perkawis makna sareng nu sanesna anu katawis dina 
eusi lakon pajajaran seuren papan teh sanes patokana dina periode 
masa terakhir raja pajajaran, tapi memang ngancik dina wayah 
karajaan pajajaran digempur pasukan demak,cirebon jeung 
banten-islam, nyaeta dina wayah sri baduga maharaja mimpin 
padjajaran. 
 
Pantun Bogor(Leutik) Anu Aya 6 Lalakon, Nyaeta: 
 
1. Pajajaran Seuren Papan 
2. Pakujajar Beukah Kembang 
3. Disaeurna Talaga Rancah Maya 
4. Pakujajar Di Lawang Gintung 
5. Kalang Sunda Makalangan 
6. Ronggeng Tujuh Kalasirna 
 
Pantun Bogor (Gede) Diantawisna : 
 
1. Perang Sunda Panglokatan 
2. Curug Sipada Weruh 
3. Tunggul Kawung Bijil Sirung 
4. Lawang Saketeng Ka Lebak Cawene 
 
Perkawis Pantun Bogor Eta Ti Ki Moehtar Kala(Rakean Minda 
Kalangan) - Anis Djatisunda (Rakean Kala Suta)- Teras Ka 
.........??? 
 
Pun, Sapun!!! 
Ampun Paralun... 
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Kutabatu, Misteri Sejarah Dunia 

Media Onlione KNPI 
News dan kutabatu.com–
Bogor menceritakan hal-
hal misterius ketika 
jatuhnya Pesawat 
Komersian buatan Rusia 
Sukhoi di Gunung Salak-
Halimun dalam promotion 
flight-nya pada tahun 
2012. Bencana  ini dengan 
dikait-kaitkan adanya 
Situs Megalitik Kutabatu 
yang berada di gunung 
Salak, kampung Selong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. 
Hal ini mengindikasikan bahwa Tatar Sunda merupakan pusat 
peradaban yang telah menggerakan Nusantara terkenal ke seantero 
belahan dunia. Alhamdulillah, kami dari tim penjelajah situs sejarah 
yang ada di sekitar gunung Salak, yang berada di  bawah naungan 
BUNDA JAYA Foundation, telah berhasil mengidentifikasi 
keberadaan Kutabatu ini, dan sekarang mencoba mengpublikasikan 
melalui media online, dengan harapan bisa memberikan informasi 
konstruktif dan produktif bagi masyarakat pecinta sejarah, dan 
umumnya masyarakat Nusatara yang cinta negeri Nusantara Jaya. 

Perlu diketahui, bahwa di gunung Salak dan sekitar masih 
menyimpan ratusan situs yang belum dijamah, terlebih 
didokumentasikan oleh dinas terkait yang menangani peninggalan 
sejarah ini. Semoga dengan tulisan di bawah ini yang merupakan 
tulisan Anton DH Nugrahanto bermanfaat bagi Anda, selamat 
membaca dan terimakasih atas kunjungan Anda kepada kami. 

Wilayah sekitar Gunung Salak-Halimun Bogor dan sekitarnya 
ada benteng-benteng ghaib milik Prabu Siliwangi yang tak kelihatan, 
pusat ―kerajaan ghaibnya‖ ada di Gunung Salak, sebenarnya ini 
sudah menjadi rahasia umum. Catatan sejarah soal Kerajaan 
Siliwangi pasca kehancurannya setelah diserang Kesultanan Banten 
pada tahun 1620-an, adalah catatatan pertama kali dari Scipio yang 
melakukan ekspedisi sekitar tahun 1687 mencatat ada ratusan 
macan gembong atau harimau bertempat tinggal di sebuah 
bangunan dekat Kebun Raya Bogor sekarang, selain itu ditemukan 
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rawa yang berisi badak di sekitar Sawangan, dinamakan Rawa Badak 
di mana di ujung Rawa Badak ditemukan juga situs parit dan bekas 
tembok keraton yang dijadikan sarang macan, sekarang sarang 
macan ini dikenal pertigaan beringin di Sawangan. Selain catatan-
catatan arkeologi, ada catatan mistis tentang segitiga Bogor. 

Ada kecenderungan suatu pola di mana pesawat jatuh di tempat 
yang sama, di tahun 1966 helikopter yang ditumpangi Laksamana 
RE Martadinata jatuh, sampai sekarang penyebabnya tidak 
ketahuan. Lalu banyak pesawat jatuh di sekitar lokasi yang sama 
sekitar gunung salak dan gunung halimun. 

Ada tiga gunung yang dianggap angker di masa Mataram Sultan 
Agung, pertama Gunung Merapi, Kedua Gunung Slamet dan Ketiga 
Gunung Halimun, di antara ketiganya Gunung Halimun-lah yang 
dianggap paling angker karena memiliki misteri luar biasa. Sampai 
saat ini banyak peristiwa jatuhnya pesawat di sekitar segitiga 
Gunung Halimun-Gunung Salak-Gunung Gede. 

Daya energi ketiga gunung itu ada di Istana Cipanas, sekitar 
gedung yang dibangun Bung Karno namanya Gedung Bentol, tempat 
dimana Bung Karno selalu bermeditasi sejak dia menempati Istana 
Merdeka di tahun 1949. Di belakang Gedung Bentol ada sumber air 
panas, yang merupakan energi dari Siliwangi. 

Dilamarnya Puteri Dyah Pitaloka yang kecantikannya serupa 
bidadari dan mewariskan kecantikan yang bisa dilihat pada gadis-
gadis Bandung, Cianjur dan Sumedang sekarang ini adalah rahasia 
‗Wahyu Nusantara‘ yang dimiliki kerajaan Pajajaran, di mana Gadjah 
Mada ingin memilikinya ―Siapa yang menguasai Wahyu Nusantara 
dia akan menguasai Indonesia‘, penguasaan wahyu nusantara ini 
menimbulkan konflik antara Hayam Wuruk yang berpendapat 
bahwa wahyu itu bisa diambil dengan cara Ken Arok yaitu menikahi 
puteri sang Raja, di satu sisi wahyu bisa diambil dengan cara 
menaklukkan Pajajaran dan membangun kerajaan Majapahit Barat 
di Pakuan. 

Tanpa disengaja menurut kepercayaan banyak orang Bung 
Karno mengawini puteri Bandung yaitu : Inggit Garnasih yang 
ditengarai masih keturunan Raja Siliwangi di mana wahyu 
Nusantara bersemayam di tubuh Inggit Garnasih, dan Bung Karno 
keturunan langsung Brawijaya V mengobarkan semangat Nusantara 
bermula di Bandung pada rapat politik Radicale Concentratie di 
Bandung tahun 1922. Bandung adalah kota terakhir dimana Prabu 
Linggabuana menyucikan diri di danau Bandung sebelum berangkat 
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ke Majapahit dan kelak beristirahat di Pesanggrahan Bubat dimana 
kemudian datang Gadjah Mada dan terjadilah insiden pembunuhan 
dan pembantaian besar-besaran rombongan Pajajaran. 

Sisa-sisa dari Laskar Perang Bubat melarikan diri ke Gunung 
Salak, sementara sisa-sisa dari punggawa Siliwangi yang diserang 
Banten lari ke Gunung Halimun. Tempat dimana seringnya pesawat 
menghilang, ini mirip dengan segitiga Bermuda dan segitiga 
formosa. 

Gunung Halimun dan Gunung salak ini mirip Gunung Lawu 
yang disucikan Majapahit, tak boleh ada yang melintasi di atasnya, 
burungpun bisa  mati bila melewati satu titik tanah yang sakral. 

Apakah kejatuhan Pesawat Sukhoi ini sama dengan medan 
magnetis di Segitiga Gunung Halimun-Salak-Gede? seperti medan 
magnetis yang ada di segitiga bermuda dan segitiga formosa? 
Wallahu‘alam……(abu@hmadein) 
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BAB 4 

 

APAKAH SUNDA  PAJAJARAN 
KERAJAAN HINDU? 

 

  

 

Hiski Darmayana, kader 
Gerakan Mahasiswa Nasional 
Indonesia (GMNI) Cabang 
Sumedang dan alumni 
Antropologi FISIP Universitas 
Padjajaran, 50  menuliskan 
bahwa Pajajaran adalah 
Sebuah kerajaan yang pernah 
eksis di Tatar Sunda, dikenal 
oleh khalayak umum sebagai 

kerajaan Hindu. Bila merujuk pada buku-buku pelajaran Sejarah 
yang digunakan di sekolah maupun instansi pendidikan umumnya, 
maka Pajajaran akan diletakkan dalam kategori kerajaan Hindu-
Budha yang pernah berjaya di bumi Nusantara. Mungkin tidak 
terpikir oleh kita bahwa sejarah resmi yang diyakini 
oleh mainstream masyarakat tersebut sebenarnya masih menjadi 
perdebatan hingga kini. 

Sebagian masyarakat Sunda yang menganut agama Sunda 
Wiwitan (agama asli Sunda) justru meyakini bahwa agama yang 
dianut oleh masyarakat Sunda Pajajaran maupun Galuh (kerajaan 
yang ada sebelum Pajajaran muncul) adalah agama Sunda Wiwitan, 
bukan agama Hindu. Beberapa sejarawan dan budayawan Sunda 
pun berpendapat sama, yakni ada kesalahan interpretasi sejarah 
dengan menyebut Pajajaran sebagai kerajaan Hindu. Pendapat yang 
tentunya disertai argumentasi rasional dan dapat dipertanggung 
jawabkan. 

                                                           
50 HISKI DARMAYANA, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 

Cabang Sumedang dan alumni Antropologi FISIP Universitas Padjajaran. 
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Pajajaran dan Ageman Sunda Wiwitan 

Sumber-sumber sejarah yang Hiski Darmayana ketahui 
memang menunjukkan adanya kepercayaan asli Sunda yang telah 
mapan dalam kehidupan masyarakat Sunda pra maupun pasca 
Pajajaran terbentuk.[1] Naskah Carita Parahyangan, misalnya, 
mendeskripsikan adanya kaum pendeta Sunda yang menganut 
agama asli Sunda (nu ngawakan Jati Sunda). Mereka juga disebut 
mempunyai semacam tempat suci yang bernama Kabuyutan 
Parahyangan, suatu hal yang tidak dikenal dalam agama Hindu. 

Naskah Carita Parahyangan juga menceritakan mengenai 
kepercayaan umum raja-raja Sunda-Galuh adalah sewabakti ring 
batara upati dan berorientasi kepada kepercayaan asli 
Sunda.[2] Selain naskah Carita Parahyangan, keberadaan agama asli 
Sunda pada masa lampau juga diperkuat oleh karya sastra Pantun 
Bogor versi Aki Buyut Baju Rambeng episode ―Curug Si Pada 
Weruh.‖ Dalam pantun tersebut diberitakan begini: 

―Saacan urang Hindi ngaraton di Kadu Hejo ogeh, karuhun 
urang mah geus baroga agama, anu disarebut agama Sunda 
tea..‖ 

Artinya : ―Sebelum orang Hindi (Hindu-India) bertahta di Kadu 
Hejo pun, leluhur kita telah memiliki agama, yakni yang disebut 
agama Sunda.‖ 

Yang dimaksud dengan ―urang Hindi‖ dalam pantun tersebut 
adalah orang Hindu dari India yang kemudian bertahta di tanah 
Sunda (Kadu Hejo). Bila kita menelusuri sejarah Sunda hingga masa 
ratusan tahun sebelum Kerajaan Sunda-Galuh ataupun Pajajaran 
berdiri, maka akan dijumpai Kerajaan pertama di tatar Sunda yang 
bernama Salakanagara. Kerajaan inilah yang dimaksud dengan Kadu 
Hejo dalam pantun Bogor tersebut. Naskah Wangsakerta mencatat 
kerajaan ini sebagai kota tertua di Pulau Jawa, bahkan di 
Nusantara.(Abag 1-2 M) 

Konon, kota yang kemudian berkembang menjadi pusat 
kerajaan ini terletak di daerah Teluk Lada, Pandeglang, Banten. 
Kerajaan Salakanagara yang pusat pemerintahannya terletak di 
Rajatapura telah ada sejak abad 2 Masehi. Aki Tirem merupakan 
penguasa pertama daerah ini. Penguasa Salakanagara berikutnya 
adalah Dewawarman, imigran sekaligus pedagang dari India yang 
kemudian menjadi menantu Aki Tirem.[3]Dewawarman inilah yang 

http://www.berdikarionline.com/benarkah-sunda-pajajaran-adalah-kerajaan-hindu/#_ftn1
http://www.berdikarionline.com/benarkah-sunda-pajajaran-adalah-kerajaan-hindu/#_ftn2
http://www.berdikarionline.com/benarkah-sunda-pajajaran-adalah-kerajaan-hindu/#_ftn3
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dimaksud sebagai ―urang Hindi‖ oleh Pantun Aki Buyut Baju 
Rambeng. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum kedatangan 
Dewawarman dan rombongannya ke Salakanagara, penduduk 
Rajatapura telah memiliki agama sendiri, yakni agama Sunda. 
Dewawarman sendiri bertahta di Salakanagara dari tahun 130-168 
M. Sedangkan dinastinya tetap berkuasa hingga akhirnya pusat 
kekuasaan dipindahkan ke Tarumanagara pada tahun 362 M oleh 
Jayasingawarman, keturunan ke-10 Dewawarman.[4] 

Masih menurut naskah Pustaka Wangsakerta, agama Sunda 
pada masa Sunda kuno memiliki kitab suci yang menjadi pedoman 
umatnya, yaitu Sambawa, Sambada danWinasa. Hal terpenting 
yang perlu diingat adalah bahwa ketiga kitab suci tersebut baru 
ditulis pada masa pemerintahan Rakean Darmasiksa Prabu 
Sanghyang Wisnu, yang berkuasa di tatar Sunda pada periode 1175-
1297 M.[5] Menarik untuk disimak, bahwa agama Sunda yang telah 
berumur sekitar 1000 tahun atau 1 Milenium, baru mempunyai kitab 
suci tertulis pada masa pemerintahan Prabu Sanghyang Wisnu. 
Penulis berasumsi, mungkin selama era sebelum Prabu Sanghyang 
Wisnu berkuasa, kehidupan beragama di tanah Sunda belum 
mendapat perhatian yang serius dari penguasa kerajaan. Setelah 
masa Prabu Sanghyang Wisnu pulalah agama Sunda menjadi agama 
resmi kerajaan. 

Beberapa bukti sejarah itu menunjukkan keberadaan agama 
Sunda asli atau Sunda Wiwitan sebagai sebuah agama yang dianut 
oleh masyarakat maupun penguasa Sunda kuno adalah fakta tak 
terbantahkan. Lalu bagaimanakah kedudukan agama Hindu di era 
Sunda kuno atau Sunda Pajajaran? Bukankah cikal bakal kerajaan 
Sunda kuno berasal dari orang-orang India yang notabene beragama 
Hindu? Bagaimana pula perbedaan mendasar antara agama Hindu 
dan agama Sunda Wiwitan? 

 

Perbedaan Hindu dan Sunda Wiwitan 

Konsepsi teologis Sunda Wiwitan berbasiskan pada faham 
Monoteisme atau percaya akan adanya satu Tuhan yang dikenal 
sebagai Sanghyang Keresa atau biasa juga disebut Batara Tunggal. 
Dalam menjalankan ―tugasnya‖ mengatur semesta alam, Sanghyang 
Keresa dibantu oleh para Sang Hyang lainnya seperti Sanghyang 
Guru Bumi, Sanghyang Kala, Sanghyang Ambu Jati, Sunan Ambu, 
dan lainnya. 
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Agama Sunda Wiwitan juga mengenal klasifikasi semesta alam 
menjadi tiga bagian, yakni Buana Nyungcung (tempat 
bersemayamnya Sanghyang Keresa), Buana Panca Tengah (tempat 
hidup manusia dan mahluk hidupnya) dan Buana Larang (neraka). 
Selain itu, dalam ajaran Sunda Wiwitan juga dikenal adanya proses 
kehidupan manusia yang harus melalui sembilan mandala di dunia 
fana dan alam baka. Kesembilan mandala yang harus dilalui 
manusia tersebut adalah (secara vertikal): Mandala Kasungka, 
Mandala Parmana, Mandala Karna, Mandala Rasa, Mandala Seba, 
Mandala Suda, Jati Mandala, Mandala Samar dan Mandala Agung. 

Bila kita merujuk pada ajaran Hindu, akan ditemukan 
perbedaan mendasar dengan ajaran agama Sunda terutama 
menyangkut konsep teologis. Hindu merupakan agama yang 
memiliki karakteristik Politeisme atau meyakini adanya lebih dari 
satu Tuhan atau Dewa. Dalam agama Hindu dikenal banyak dewa, 
diantaranya tiga dewa yang paling utama (Trimurti) yakni dewa 
Wisnu (pelindung), Brahma (pencipta) dan Siwa (perusak). Tidak 
dikenal istilah Sanghyang Keresa dalam ajaran Hindu. 

Perbedaan lainnya adalah mengenai sarana peribadatan dari 
kedua agama. Pada era Sunda Pajajaran, agama Sunda Wiwitan 
mengenal beberapa tempat suci yang juga dijadikan sarana 
peribadatan seperti Balay Pamunjungan, Babalayan 
Pamujan sertaSaung Sajen. Hampir semua tempat ibadah tersebut 
berbentuk punden berundak yang terdiri dari kumpulan batu-batu 
besar dan arca.[6] Sementara pada masa kejayaan Kerajaan-kerajaan 
Hindu-Budha di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sarana peribadatan 
yang banyak didirikan justru candi yang hingga kini masih dapat kita 
temui peninggalannya. Bahkan candi juga terkait dengan simbol 
kekuasaan penguasa tertentu. 

Sedangkan budaya keberagamaan masyarakat Sunda yang 
menganut Sunda Wiwitan pada masa Sunda kuno sungguh berbeda. 
Mereka tidak mendirikan candi untuk beribadah, melainkan 
memusatkan kegiatan keagamaannya pada beberapa punden 
berundak yang dikenal sebagai kabuyutan. Di punden berundak 
inilah ritual atau prosesi keagamaan khas Sunda Wiwitan dilakukan 
oleh masyarakat Sunda. Beberapa peninggalan tempat ibadah era 
Pajajaran yang masih dapat kita temukan kini adalah kabuyutan 
Sindang Barang (kini menjadi kampung budaya Sindang Barang, 
Bogor) dan Mandala Parakan Jati di kaki Gunung Salak, Pundek 
Berundak (Stepping Pyramida) Lebak Cibeduk, Pandeglang 
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Banten;  Situs Cibalay-Salaka Domas, Gunung Salak Bogor, 
Pelabuhan Ratu, Situs Gunung Padang Cianjur, dll.  

Hal inilah yang juga dapat menjawab pertanyaan sebagian 
orang mengenai ―kelangkaan‖ candi di tatar Sunda. Fakta sejarah 
memperlihatkan bahwa masyarakat penganut Sunda Wiwitan 
memang tidak membutuhkan candi sebagai sarana peribadatan, 
melainkan kabuyutan yang masih kental tradisi megalitiknya. Jadi 
sedikitnya candi di tanah Sunda bukan karena ―kemiskinan‖ 
peradaban Sunda di masa lampau, melainkan kondisi sosio-
religiusnya yang berbeda dengan masyarakat Jawa-Hindu. 

Bukti lainnya yang juga menunjukkan kelemahan klaim sejarah 
yang berhubungan dengan ke-Hindu-an kerajaan Sunda Pajajaran 
adalah tidak ditemukannya stratifikasi sosial khas masyarakat Hindu 
atau kasta pada masyarakat Sunda Kuno. NaskahSanghyang 
Siksakanda ng Karesian serta sumber-sumber sejarah lainnya tidak 
menunjukkan adanya strata sosial yang didalamnya terdapat kasta 
Waisya, Brahmana atau Sudra sebagaimana masyarakat Hindu di 
Jawa dan Bali. Disamping itu, tidak ditemukan pula konsep raja 
adalah titisan Tuhan atau Dewa (God-King) pada sistem 
pemerintahan Sunda Pajajaran atau Galuh sebagaimana dijumpai 
dalam sistem kerajaan Hindu-Budha di Jawa Tengah dan Timur. 

Tidak tertutup kemungkinan memang, terjadi akulturasi antara 
agama Sunda Wiwitan dengan agama Hindu, mengingat leluhur 
keluarga kerajaan Sunda kuno sebagian berasal dari India. Namun 
akulturasi tersebut tidak terjadi dalam aspek sistem nilai. Bila 
merujuk pada konsep kebudayaan menurut Koentjaraningrat, 
terdapat tiga jenis budaya dalam satu unsur kebudayaan, yakni 
sistem nilai, perilaku dan kebendaan (artefak). Akulturasi dalam 
kasus ini hanya terjadi dalam aspek kebendaan dan perilaku, itupun 
tidak seluruhnya. Hal ini dapat terlihat dari nama-nama raja dan 
beberapa istilah dalam agama Sunda Wiwitan seperti Batara dan 
Resi. Namun untuk substansi ajaran, tidak tampak adanya akulturasi 
yang menjurus pada sinkretisme. 

 

Sunda Wiwitan di Masa Kini 

Sudah jelaslah kini bila kategorisasi kerajaan Sunda Pajajaran 
ataupun Galuh sebagai kerajaan Hindu merupakah hal yang perlu 
dikoreksi. Bukti-bukti sejarah justru menunjukkan bahwa 
masyarakat Sunda kuno telah menganut suatu agama lokal yang 
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mapan dan relatif mandiri dari pengaruh teologis Hindu-Budha, 
yakni agama Sunda Wiwitan. 

Pada masa kini, Sunda Wiwitan masih dianut oleh sebagian 
etnis Sunda terutama kalangan suku Baduy di desa Kanekes, Banten. 
Selain  itu, penganut Sunda Wiwitan juga terdapat di Ciparay 
Bandung (terkenal dengan nama aliran Perjalanan Budi Daya), 
Cigugur Kuningan (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang), dan 
kampung adat Cireundeu Cimahi. Masing-masing komunitas 
memiliki penjabaran dan karakteristik ajarannya sendiri namun 
tetap berbasiskan inti ajaran agama yang sama, Sunda Wiwitan. 

Namun nasib mereka tidak seberuntung penganut agama 
lainnya di negeri ini, karena agama Sunda Wiwitan bukanlah agama 
yang secara resmi diakui keberadaannya oleh negara.[7] Akibatnya 
berbagai perlakuan diskriminatif dari aparatur negara kerap mereka 
terima, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil 
mereka sebagai warga negara. Alangkah lucunya negeri ini, ketika 
kekuasaan politik berhak menentukan mana yang termasuk kriteria 
agama dan mana yang bukan. Yang pasti diskriminasi terhadap 
penganut Sunda Wiwitan masih terus langgeng hingga detik ini. 
Jangan-jangan, penulisan buku sejarah resmi yang masih 
memasukkan Pajajaran sebagai kerajaan Hindu juga bernuansa 
diskriminatif, yang orientasinya ingin menghapuskan jejak 
kebudayaan Sunda Wiwitan dalam sejarah? Wallahualam 51  52 

 

 Catatan Kaki: 

[1] Nama Pajajaran sendiri resmi digunakan pada masa pemerintahan Prabu 
Jayadewata (1482-1521), yang juga bergelar Prabu Siliwangi dan Sri Baduga 
Maharaja. Pusat pemerintahannya terletak di Pakuan, daerah Batutulis Bogor 
sekarang. Sementara sebelum nama Pajajaran muncul, kerajaan yang ada di 
tatar Sunda dikenal dengan nama Sunda-Galuh, yang berdiri  sejak runtuhnya 
Tarumanagara dan berkuasanya Tarusbawa di tahun 669 M. 

                                                           

51 Sumber Artikel:  http://www.berdikarionline.com/benarkah-sunda-pajajaran-adalah-

kerajaan-hindu/#ixzz4AezTcwln   Link Terkait: 
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/06/04/the-emerald-tablets-a-38-000-year-old-
alchemists-guidebook-shrouded-in-mysteri/ 

52 HISKI DARMAYANA, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 
Cabang Sumedang dan alumni Antropologi FISIP Universitas Padjajaran. 
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[2] Hal ini pernah dipublikasikan dalam tulisan Antropolog Nanang 
Saptono yang berjudul Di Jateng Ada Candi, Di Jabar Ada 
Kabuyutan. Tulisan beliau pernah dimuat di harian Kompas edisi 3 
September 2001. 

[3] Sejarah Salakanagara atau Rajatapura diuraikan secara rinci 
dalam naskah Wangsakerta Cirebon, Pustaka Rajyarajya I Bhumi 
Nusantara. 

[4] Jayasingawarman juga merupakan pendiri kerajaan 
Tarumanagara yang berkuasa hingga tahun 382 M. 

[5] Dalam beberapa cerita Pantun, beliau  dijuluki Prabu  Resi Wisnu 
Brata. Julukan ini diberikan karena beliaulah raja Sunda yang gencar 
menyiarkan agama Sunda di kalangan penduduk Sunda dan yang 
pertama kali membuat kitab suci Sunda dalam bentuk tertulis. 

[6] Ulasan tentang sarana ibadah agama Sunda Wiwitan pada masa 
Pajajaran terdapat dalam tulisan budayawan Sunda, Anis Djatisunda 
yang berjudul Fenomena Keagamaan Masa Sunda Kuno Menurut 
Berita Pantun & Babad. 

[7] Melalui UU No.1/1965 beserta aturan turunannya, Negara hanya 
mengakui 6 agama yang berhak hidup di Indonesia, yakni Islam, 
Katolik, Protestan, Hindu ,Budha dan KongHuChu. 

  

Agama Asli Dalam Tradisi Sunda Kuno 

Engkus Ruswana  menulis Bahwa belakangan ini agak sering 
muncul tulisan maupun pandangan mengenai perjumpaan Islam 
dengan budaya Sunda. Penulis merasa terusik untuk mengkaji ulang 
klaim-klaim sebagian masyarakat yang mengatakan Islam identik 
dengan Sunda dan Sunda identik dengan Islam. 

Ada masyarakat yang mengungkapkan bahwa di masyarakat 
Sunda terdapat juga penganut agama Sunda Wiwitan, komunitas 
pengikut Madrais dan komunitas pengikut Mei Kartawinata yang 
masih mempertahankan ajaran leluhurnya. Menurut pengetahuan 
penulis, penghayat atau kelompok masyarakat yang masih 
menghormati dan melaksanakan ajaran leluhur Sunda tidak hanya 
terdapat di Kanekes Baduy, Ciptagelar Sukabumi, Cigugur Kuningan, 
dan Ciparay Bandung. Banyak sekali masyarakat yang memegang 
teguh ajaran leluhurnya, tapi karena pertimbangan tertentu belum 
berani mengungkapkan keyakinannya. 
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Engkus Ruswana merasa perlu memberikan ulasan 
sehubungan dengan ada kajian yang tidak lengkap yang 
mengundang penafsiran negatif dan pandangan yang keliru terhadap 
masalah tersebut di atas. Bahkan, ada bahasan yang tidak didukung 
oleh kajian mendalam khususnya yang berkaitan dengan ajaran 
Madrais dan ajaran Mei Kartawinata. 

Hal pertama, jika ada pihak yang menyimpulkan bahwa 
Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda Padjadjaran menganut Hindu, 
masih patut diragukan kebenarannya sebab sampai dengan saat ini 
belum ada bukti sejarah yang dapat mendukung kesimpulan 
tersebut. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan apakah Galuh dan 
Pajajaran menganut Hindu-Buddha atau agama/kepercayaan asli 
Sunda. 

Beberapa komunitas Sunda, termasuk Sunda Wiwitan, 
Cigugur, Ciparay dan beberapa komunitas lainnya, berkeyakinan 
kepercayaan yang dianut kedua kerajaan tersebut adalah 
agama/kepercayaan asli Sunda. Hal ini sejalan dengan penelitian 
antropolog Nanang Saptono dalam tulisan berjudul ―Di Jateng Ada 
Candi, di jabar Kabuyutan‖ yang dimuat dalam Harian Kompas, 3 
September 2001 yang menyatakan, ―Dalam Carita Parahyangan juga 
menunjuk bahwa kepercayaan umum raja-raja di Galuh 
ialahsewabakti ring batara upati yang berorientasi kepada 
kepercayaan asli‖. 

Hal kedua adalah mengenai kepercayaan leluhur bangsa yang 
disebut menganut animisme dan dinamisme. Dalam hal ini, kita 
perlu arif dan berpandangan luas, kenapa timbul kedua istilah yang 
seolah-olah merendahkan derajat dan kepercayaan leluhur kita, yang 
pengertiannya secara harfiah adalah menyembah nenek moyang dan 
menyembah kebendaan. 

Kiranya patut direnungkan sedangkal itukah penghayatan 
leluhur kita terhadap arti dan hakikat ketuhanan, kemanusiaan, dan 
alam. Padahal, leluhur kita tinggal di bumi Nusantara yang subur 
makmur loh jinawi. Sumber pangan yang disediakan alam lebih dari 
cukup dan tinggal ambil apalagi penduduknya masih sedikit 
sehingga cukup banyak waktu untuk merenung, berpikir, berdialog, 
dan mengkaji tentang alam dan penciptanya serta berkreasi untuk 
mengembangkan budayanya. 

Terbukti dari hasil penelitian Nandang Rusnandar (peneliti 
dari Jarahnitra Jawa Barat) bahwa di tatar Sunda telah ditemukan 
54 jenis huruf (wanda aksara) dalam budaya tulisan dan penelitian 

http://www.metasains.com/tag/nusantara/
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Ali Sastramijaya yang menyimpulkan leluhur bangsa kita sudah 
sejak ribuan tahun telah mengenal budaya sistem penanggalan yang 
didasarkan atas perhitungan matahari (Kala Surya), perhitungnan 
bulan (Kala Candra), dan perhitungan bintang (Kala Sukra) dengan 
presisi tinggi yang notabene didasarkan atas penelitian/pengkajian 
alam secara seksama dan terus menerus selama puluhan tahun, 
bahkan ratusan tahun melewati berbagai generasi. 

Dengan demikian, budaya tulisan tentunya dikenal jauh lebih 
tua lagi sebelum dikenalnya budaya penanggalan. Alasannya, untuk 
mencatatkan penelitian peristiwa alam, tentunya disimpan dalam 
bentuk tulisan. 

Selain itu, telah ditemukan sejenis alat cor logam di sekitar 
Dago Bandung yang menurut penelitian van Bemmelen (peneliti 
Belanda) usianya telah mencapai 125.000 tahun. Hal itu berarti 
sejak zaman prasejarah orang Sunda telah memiliki keterampilan 
teknologi logam (alat tersebut kini tersimpan di Musium Geologi 
Bandung). Dalam hal ini hendaknya diingat, sejarah nasional dibuat 
oleh sebagian besar sejarawan Belanda pada masa penjajahan, yang 
tentunya akan terkait dengan kepentingan penjajah Belanda 
sehingga adalah suatu keniscayaan untuk merendahkan bangsa yang 
dijajahnya dengan berbagai cara, termasuk penulisan sejarah. 

Dengan demikian, fakta dapat diputarbalikkan dan opini dunia 
dapat dibangun bahwa mereka tidak menjajah, melainkan berjasa 
dalam membudayakan bangsa yang masih primitif dan biadab. 
Kenyataannya, banyak bukti-bukti sejarah yang menurut informasi 
dibawa dan disimpan di negeri Belanda sejak masa penjajahan. 
Bukan hal yang tidak mungkin bukti-bukti sejarah yang menguatkan 
kebesaran bangsa kita pada masa lalu hilang atau sengaja 
dihilangkan (dalam hal ini penulis sependapat dengan tulisan Ari J. 
Adipurwawidjana yang menyimpulkan berbagai pengaruh yang 
datang dari luar Nusantara begitu besar sehingga kebudayaan yang 
sebelumnya berkembang tergeser kedudukannya dari wacana 
dominan menjadi wacana limbahan). Apalagi Belanda 
menjajah Nusantara ratusan tahun dan sebelumnya Hindu, Buddha, 
dan Islam pernah mendominasi Nusantara sehingga kita mangalami 
kegamangan akan jati diri bangsa yang hakiki karena memang 
banyak kehilangan akar sejarahnya. 

Hal lain yang mungkin perlu dijadikan pertimbangan adalah 
perbedaan budaya barat yang lebih mengandalkan rasional dan 
simbol-simbol nyata yang nampak di permukaan dibandingkan 

http://www.metasains.com/tag/nusantara/
http://www.metasains.com/tag/nusantara/
http://www.metasains.com/tag/nusantara/


 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       239 
 

dengan budaya timur khususnya nusantara/Sunda yang religius dan 
banyak mengandung falsafah yang tidak tampak ke permukaan 
(tersirat/ngandung siloka), kemungkinan tidak mampu ditangkap 
sejarawan masa itu. Akibatnya, kepercayaan leluhur kita yang 
sebetulnya cukup arif –kita lahir dan hidup karena jasa ibu-bapak, 
ibu-bapak ada karena nenek-kakek dan seterusnya (dalam budaya 
Sunda-Jawa dikenal penamaan sampai tujuh turunan)–, demikian 
seterusnya dikenal sebagai leluhur atau nenek moyang yang pada 
akhirnya bermuara ke Tuhan YME. Jadi wajar apabila kita 
menghormati leluhur yang diwujudkan dalam bentuk tata-cara adat 
budaya sebagai bentuk penghormatan. 

Demikian pula halnya dengan kearifan leluhur kita atas 
kedekatannya terhadap alam dan lingkungannya. Kesadaran bahwa 
mereka hidup dan bermukim ditopang oleh alam lingkungannya, 
baik berupa batu, kayu, tanah, air, gunung, hutan, dan bermacam 
bahan pangan khususnya padi sebagai bahan pokok 
menimbulkan kesadaran akan perlunya berterima kasih dan 
penghormatan terhadap alam dan lingkungannya. Hal itu 
diwujudkan dalam bentuk tata cara adat budaya sehingga untuk 
memanfaatkan apa pun yang dari alam, terlebih dahulu harus 
dilakukan upacara adat (mipit kudu amit, ngala kudu menta). 
Misalnya pada waktu panen, menebang pohon, bongkar batu, 
bangun rumah dan sebagainya, serta untuk menjaga daerah yang 
sensitif dikenal daerah terlarang (pamali), begitu pula pepatah-
pepatah yang sarat dengan pesan bagaimana memperlakukan alam. 

Perilaku adat budaya tersebut di ataslah yang barangkali 
melahirkan vonis atau sengaja didiskreditkan sebagai animisme dan 
dinamisme. Padahal, ini jusrtu sesunggungnya merupakan bentuk 
perwujudan keluhuran budi pekerti leluhur kita, yang seharusnya 
dilestarikan. Kalau demikian, apakah mungkin leluhur kita tidak 
mengenal Tuhannya? 

Dalam pemahaman penulis yang juga sedang menghayati dan 
menggali kepercayaan asli Sunda, dipahami bahwa kasih sayang 
Tuhan ada yang langsung, yaitu yang melekat pada diri kita dan ada 
yang tidak langsung melalui orang tua dan seterusnya, ada yang 
lewat sesama hidup (termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan) serta 
yang lewat alam (tanah, air, udara, dan api) yang menjadikan diri 
kita dan memelihara hidup kita. Selain itu, setiap zat di bumi alam 
ini punya lahir dan punya batin (misal gula, wujud gula adalah 
lahirnya, sedangkan manis adalah batinnya; bibit ditanam hidup dan 
membesar karena tanah ada batinnya). Begitu pula pada setiap 

http://www.metasains.com/tag/nusantara/
http://www.metasains.com/tag/kesadaran/
http://www.metasains.com/tag/kesadaran/
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kegiatan yang berhubungan dengan proses kehidupan manusia 
(kelahiran, perkawinan, dan kematian) dikenal tata cara adat budaya 
yang sarat dengan muatan religius sebagai perwujudan keluhuran 
budi pekerti dan pemahaman tentang asas Ketuhanan dan 
Kemanusiaan. 

Oleh karena itu, seyogianya pendiskreditan bahwa leluhur kita 
menganut animisme dan dinamisme dengan gambaran sebagai 
masyarakat yang masih belum beradab, menurut penulis sudah 
waktunya diluruskan (tantangan buat ahli sejarah). 

 

Migrasi Manusia 

Hal yang sama berkaitan dengan penulisan periwayatan 
sejarah kebudayaan nusantara, sebagaimana yang disitir oleh Ari J. 
Adipurwawidjana dalam makalahnya yang mengemukakan zaman 
prasejarah; terjadi gelombang migrasi manusia dari daratan Asia ke 
kepulauan nusantara. Pada awal zaman purba ditandai dengan 
datangnya manusia dari Subbenua India yang memasukkan 
kebudayaan Hindu-Buddha yang seolah-olah bumi nusantara belum 
berpenghuni, belum berbudaya, dan belum beragama. 

Dalam pemahaman penulis, ini juga terkait dengan 
kepentingan penjajahan, untuk mengeliminasi bahwa tidak ada 
bangsa asli karena yang mengaku pribumi pun nyatanya bangsa 
pendatang. Jadi dapat dijadikan alasan bahwa baik Belanda maupun 
penduduk nusantara sebelumnya punya hak yang sama dan tidak 
ada hak-hak istimewa bangsa pribumi. Tinggal bersaing saja, siapa 
kuat itu yang menang. 

Padahal, kalau dihubungkan dengan penelitian arkeologi, 
justru di tanah Jawa ini telah ditemukan berbagai fosil manusia 
purba yang berumur 1,5-1,75 juta tahun yang dikenal dengan 
sebutan ―Java Man‖ (Misteri ―Java Man‖ oleh Bintoro Gunadi dalam 
HUKompas) dan penemuan gigi manusia purba oleh Dr. Tony 
Djubianto di wilayah Rancah dan Tambaksari Kabupaten Ciamis 
yang usianya lebih tua dari yang ditemukan di Sangiran (penulis 
tidak tahu apakah di belahan dataran Asia yang katanya asal migran 
zaman purba telah ditemukan fosil yang umurnya lebih tua). Bukti 
sejarah apa yang dapat memperkuat kebenaran adanya gelombang 
migrasi tersebut, suatu perkara yang perlu pengkajian kembali. 

Oleh karena itu, tidak heran kalau semua pemahaman dari 
catatan-catatan sejarah seperti di atas yang ditanamkan ratusan 
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tahun secara turun-temurun sebagai akibat penjajahan, 
menimbulkan bangsa kita sampai sekarang kehilangan sebagian 
besar jati diri bangsanya, kehilangan kepercayaan dirinya yang 
cenderung rendah diri di hadapan bangsa asing. Jadi, semua hal 
yang datang dari luar selalu dianggap lebih tinggi derajatnya 
dibandingkan yang datang dan dilahirkan dari tanah airnya sendiri. 
Kapan akan berubah, mari kita renungkan bersama. 

Penulis ingin memberi uraian, khususnya yang berkaitan 
dengan aliran kebatinan Perjalanan. Perlu ditegaskan bahwa ajaran 
yang dikembangkan Mei Kartawinata bukanlah kepercayaan baru 
yang dilahirkan sebagai hasil dari perjumpaan Islam dengan budaya 
Sunda dan bukan merupakan sinkretisme antara ajaran Sunda 
Wiwitan, Hindu, Buddha, dan Islam, sebagaimana ditulis oleh 
Dadan Wildan (Perjumpaan Islam dengan Tradisi 
Sunda) dalam Pikiran Rakyat tanggal 26 Maret 2003. 

Selain itu, ini diunsuri penggalian kepercayaan asli Sunda yang 
sedikit demi sedikit dikumpulkan, diungkap dan dikaji kembali 
untuk memisahkan mana yang bersumber dari ajaran asli dan mana 
yang berasal dari luar, yang memang sulit untuk membedakannya 
karena sebagian telah terjadi percampuran dan sebagian lainnya 
sudah terkubur selama ratusan tahun sejak masuknya kepercayaan 
dari luar. Sampai sekarang pun belum seluruhnya dapat 
terungkapkan. 

Ajaran Mei Kartawinata pada dasarnya tidak berbeda dengan 
ajaran Sunda Wiwitan, hanya sedikit perbedaan dalam istilah dan 
metode pengajaran serta sedikit berbeda dalam penerapan tata cara 
adat budaya. Tentunya komunitas Kanekes tidak seutuhnya 
menerapkan tata cara adat budaya yang lengkap seperti pada zaman 
Padjadjaran (komunitas ini pada waktu Islam masuk ke Padjadjaran 
terpaksa mengasingkan diri ke suatu daerah yang medannya berat 
dan tidak ingin diketahui keberadaannya dalam rangka 
mempertahankan keyakinannya sehingga harus menyesuaikan diri 
dan terpaksa meninggalkan sebagian tata cara adat budaya sesuai 
dengan lingkungan alam dan misinya). 

Kalaupun dalam buku Budi Daya terdapat sebagian istilah-
istilah dalam bahasa Arab, semata-mata didasarkan atas kondisi dan 
situasi waktu itu para pengikutnya kebanyakan berasal dari kalangan 
Islam yang menginginkan penjelasan dari apa yang mereka ketahui 
dan ingin mendalami isi yang terkandung di dalamnya ditinjau dari 
sudut pandang ajaran/kepercayaan Sunda, dan kalaupun terdapat 

http://sundaislam.wordpress.com/2008/01/12/perjumpaan-islam-dengan-tradisi-sunda/
http://sundaislam.wordpress.com/2008/01/12/perjumpaan-islam-dengan-tradisi-sunda/
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persinggungan/kesamaan adalah wajar adanya. Pasalnya, ilmu 
Tuhan yang hakiki adalah satu dan bersifat universal, serta berlaku 
untuk semua umat-Nya. 

Selain itu, terdapat pula buku-buku dan berbagai tulisan Mei 
Kartawinata yang menggunakan istilah-istilah bahasa Belanda 
bahkan istilah bahasa Cina. Hal ini sesuai dengan kondisi waktu itu 
yang juga masyarakat banyak memahami bahasa Belanda, yang 
tentunya tidak dapat disimpulkan sebagai sinkretisme dengan ajaran 
Belanda. 

Ungkapan bahwa Budi Daya dijadikan sebagai ―kitab suci‖ 
oleh para pengikutnya adalah sungguh keliru dan menunjukkan 
bukti tidak mengetahui banyak tentang ajaran Mei Kartawinata. 
Dalam pemahaman penganut ajaran Mei Kartawinata, kitab suci 
adalah kumpulan tulisan Tuhan yang tidak bisa dibuat oleh manusia 
dan berlaku universal dan dapat dipelajari oleh semua makhluk 
tanpa membedakan usia, agama, bangsa/ras maupun gender, serta 
daripadanya kita bisa belajar. Tidak ada seorang pun yang akan 
mampu menamatkan belajar ―Kitab Suci Tuhan‖ dan tak ada seorang 
pun yang mampu mengukur kedalaman maupun luasnya isi ―Kitab 
Tuhan‖ ini, yaitu alam semesta beserta pengisinya. 

Salah satu bagian kitab suci adalah dunia besar, yaitu alam 
semesta tempat kita bisa belajar dan menghayati, bagaimana 
teraturnya alam (nyakra manggilingan). Bagaimana gunung, bukit, 
lembah, hutan, pepohonan, air, api, tanah, angin/udara telah 
menjalankan kodratnya dan telah memberikan hidup dan kehidupan 
seluruh makhluk. Begitu pula tumbuh-tumbuhan dan hewan 
semuanya telah menjalankan kodratnya yang pada dasarnya untuk 
kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Sekarang tinggal 
tanya apakah manusia telah melaksanakan kodratnya melaksanakan 
kemanusiaannya, apakah orang Sunda telah melaksanakan kodrat 
kesundaannya, apakah orang Jawa tidak ingkar dari kodrat 
kejawaannya dan sebagainya, namun tidak berarti menganut 
paham chauvinisme. 

Begitu pula bagian kitab suci yang ada pada dunia kecil (diri 
kita), tidak ada seorang manusia pun yang mampu membuat diri 
atau bagian dari diri kita yang sangat sempurna ini. Banyak hal yang 
dapat dipelajari dari diri kita, bagaimana serasinya tubuh kita, 
bagaimana saling kerja sama, saling ketergantungan dan tolong 
antarbagian diri kita yang begitu harmoni, di dalam diri banyak hal 
yang dapat digali. 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       243 
 

Kita juga tak akan mampu menamatkan belajar pada diri kita, 
bahkan sampai hayat meninggalkan raga, begitu luasnya ilmu yang 
terkandung di dalam diri kita. Dengan demikian, pernyataan Budi 
Daya dijadikan sebagai ―kitab suci‖ adalah sama sekali tidak benar, 
melainkan dijadikan sebagai buku ajaran biasa sebagaimana ditulis 
sendiri oleh Mei Kartawinata 
sebagai pamendak (penemuan/pendapat). Selain itu, banyak 
pemikiran-pemikiran dan penemuan Mei Kartawinata yang 
dituangkan dalam berbagai buku/tulisan/diagram/skema yang 
punya kedudukan yang sama sebagai buku/materi ajaran. 

Hendaknya dipahami bahwa ajaran Mei Kartawinata banyak 
mengupas dan mendalami tentang aspek-aspek kemanusiaan. Dalam 
ajaran Mei Kartawinata yang sepengetahuan penulis juga dianut oleh 
Sunda Wiwitan maupun pengikut Madrais bahwa kita tidak mungkin 
dapat mengenal Tuhan apabila tidak mengetahui diri kita sendiri. 
Untuk mengenali Tuhan, kenalilah dulu diri sendiri ―nyungsi diri 
nyuay badan angelo paesan tunggal‖. 

Dalam pengkajian diri dan sejarah diri, terungkap 3 unsur, 
yaitu lahir (wadag), batin (halus/hidup), dan aku (yang punya tekad 
dan menggerakkan lahir dan batin), atau dalam bahasa Sunda 
dikenal kuring (aku), jelema (orang) dan hirup (hidup). Ke mana 
dan bagaimana lahir dan batin akan digunakan tergantung 
sepenuhnya kepada aku(kuring), aku yang bertindak sebagai 
pengendali (sopir). 

Itulah sebabnya timbul istilah ―agama kuring‖ yang sebetulnya 
sebutan yang bersifat melecehkan dari kalangan yang tidak 
menyukai terhadap ajaran Mei Kartawinata, bukan timbul dan 
dikemukakan oleh pengikut Mei Kartawinata sendiri. Penulis 
mengira kasus yang sama dialami oleh pengikut Madrais yang juga 
disebut orang luar lingkungannya sebagai ―Agama Jawa-Sunda‖. 
Ajaran-ajaran lainnya dari Mei Kartawinata selain sarat dengan 
aspek-aspek spiritual ketuhanan dan kemanusiaan, juga sarat 
dengan ajaran mengenai kebangsaan dan ―nation building‖. Ini bisa 
dikaji dalam buku-buku dan tulisan-tulisan yang dibuatnya. 

Nama Perjalanan memang didasarkan atas pengamatannya 
terhadap air yang terwujud dari kesatuan tetesan-tetesan air yang 
tak terhingga banyaknya yang dalam rangka perjalanannya menuju 
sumbernya di lautan telah memberikan manfaat terlebih dahulu 
sepanjang jalan bagi kehidupan dan penghidupan segala umat 
Tuhan. Pengikut Mei Kartawinata harus terus ingat dan 
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mempertanyakan manfaat apa yang telah kita berikan sebagai 
makhluk paling sempurna untuk kesejahteraan sesama hidup ini. 
Bagi penulis, kemuliaan seseorang terjadi ketika manusia bersatu 
dan bekerja sama memberikan manfaat bagi alam semesta ini, bukan 
malah merusaknya. 

Selain itu, penulis merasa prihatin atas penulisan sejarah yang 
selama ini berlaku dan dianut merupakan warisan penjajahan yang 
niscaya banyak mengalami distorsi yang berdampak terhadap 
hilangnya jati diri bangsa dan kepercayaan diri bangsa. Oleh karena 
itu, penulis mengimbau kepada para sejarawan, antropolog, dan 
arkeolog, atau siapa pun yang berkompeten untuk coba secara 
objektif dan dibekali dengan hati nurani dengan menjunjung rasa 
kebangsaan untuk mengkaji kembali dan merevisi sejarah 
kebudayaan nasional kita.53 

 

Pengaruh Islam Dan Hindu Terhadap Kebudayaan 
Sunda Pakuan Pajajaran ? 

Penulis, Ahmad Yanuana  Samantho,S.IP, M.A, 
M.Ud,  pernah menyampaikan  presentasi 
makalahnya berjudul Tinjauan Kritis atas Sejarah 
Proses Akulturasi dan Asimilasi Kebudayaan Sunda, 
Islam dan Hindu)[1] 54  pada ―Workshop/Semiloka 
Pengembangan Seni Budaya Islam‖, yang diselenggrakan oleh 
Kementrian Agama Republik Indonesia, di Andara Resort Hotel and 
Convention, Cipari-Cisarua Puncak Bogor, 5-7 November 2012 , 
sebagai berikut [2]: 

Abstract: 

This article explores the influences of Islam and Hindu traditions on 
Sundanese culture. This article is a historical analysis with cultural 
approach. conventional views tell us that the acculturation and 
assimilation of Hindu and Islam into Sundanese traditions created 
in such a way through the time runs. In fact, the process is not as 

                                                           
53 Sumber: Pikiran Rakyat, Sabtu, 14 Juni 2003. 

Sumber sekunder: http://tuturussangrakean.blogspot.com/2008/08/perjumpaan-islam-

dengan-tradisi-sunda.html 
 
54

 ini bersumber dari Makalah yang disajikan pada ―Workshop/Semiloka Pengembangan Seni 
Budaya Islam‖, yang diselenggrakan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, di Andara 
Resort Hotel and Convention, Cipari-Cisarua Puncak Bogor, 5-7 November 2012 

https://wordpress.com/PENGARUH%20AJARAN%20ISLAM%20DAN%20HINDU%20TERHADAP%20KEBUDAYAAN%20SUNDA.docx#_ftn1
https://wordpress.com/PENGARUH%20AJARAN%20ISLAM%20DAN%20HINDU%20TERHADAP%20KEBUDAYAAN%20SUNDA.docx#_ftn2
http://tuturussangrakean.blogspot.com/2008/08/perjumpaan-islam-dengan-tradisi-sunda.html
http://tuturussangrakean.blogspot.com/2008/08/perjumpaan-islam-dengan-tradisi-sunda.html
https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2012/11/8f093-screenshot_030516_082211_am.jpg
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simple as what many people say. Sunda and Sunda land have a 
very long history. Its civilization had already established before the 
Ice Age melted and separated the land into islands. At that time, 
Sunda land was the center of civilization with its own religion and 
belief. The Sundanese Wiwitan is a kind of belief that is quite 
similar with abrahamic tradition, and it is believed rooted to Adam. 
So, the process of assimilation of Hindu and Islam runs very 
smoothly. 

 

Proses Pembentukan Kebudayaan Sunda 

Dalam perspektif  Antrophologi Sosial, sesuatu kebudayaan itu 
terbentuk melalui suatu proses panjang sebagai usaha setiap 
individu dan masyarakat dalam menemukan cara-cara penyelesaian 
berbagai masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. 
Cara- cara itu secara alamiah kemudian teruji dan lalu diturunkan 
dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu kebudayaan 
yang yang diterapkan oleh masyarakat Sunda atau yang disebut 
Kebudayaan Sunda, pada hakekatnya adalah merupakan akumulasi 
dari proses jalan dan cara-cara kehidupan yang dilaluinya dalam 
periode waktu yang lama, sehingga kemudian terbentuk sebuah 
kebudayaan yang berciri khas Sunda.[3] 

Kebudayaan Sunda itu merupakan kesatuan sistem gagasan, 
aktifitas dan hasil karya manusia Sunda yang terwujud sebagai hasil 
interaksi terus menerus antara manusia Sunda sebagai pelaku 
(subjek) dengan latar tempat ia hidup, dalam rentang waktu yang 
sangat panjang dan suasana serta pengaruh akulturasi dan asimilasi 
budaya dengan berbagai pengaruh budaya lain yang 
berhubungannya dengannya. Boleh dikatakan bahwa kebudayaan 
Sunda adalah milik masyarakat Sunda yang diperoleh dari hasil 
proses adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang 
terus menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Perubahan 
pada setiap unsurnya dan hubungan antar unsur-unsur itu satu 
sama lainnya berpengaruh kepada kebudayaan Sunda secara 
keseluruhan. 

Namun demikian, proses adaptasi, akulturasi dan asimilasi 
antar kebudayaan yang berpengaruh terhadap perkembangan 
budaya Sunda itu hanya akan terjadi dengan relatif cepat bila 
terdapat titik temu dengan nilai-nilai dasar prinsipil budaya Sunda 
yang telah terbentuk selama berabad-abad bahkan ribuan tahun 
lamanya.  Asimilasi dan akulturasi antar beberapa kebudayaan 

https://wordpress.com/PENGARUH%20AJARAN%20ISLAM%20DAN%20HINDU%20TERHADAP%20KEBUDAYAAN%20SUNDA.docx#_ftn3
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tersebut akan melahirkan suatu kebudayaan baru Sunda yang 
merupakan hasil titik temu dari proses pembauran terus-menerus 
antar berbagai kebudayaan yang awalnya berbeda tersebut. Dalam 
hal ini hubugan interaksi, asimilisasi serta akulturasi yang 
berpengaruh atau saling mempengaruhi dengan budaya Sunda, 
adalah budaya dan ajaran agama Hindu, agama Islam, dan agama 
(Kepercayaan) Sunda Wiwitan/Sunda Buhun. 

Bila diteliti lebih jauh, maka proses akulturasi dan asimilasi ini 
tidak sesederhana seperti anggapan bahwa kebudayaan Sunda telah 
terbentuk dengan terpengaruh oleh Hindu dan Islam. Karena akan 
timbul pertanyaan kritis, apakah betul sebelum agama Islam 
diterima oleh mayoritas masyarakat suku Sunda, mereka itu 
beragama Hindu atau Budha, yang dianggap kebanyakan orang 
awam sebagai berbeda 100% dengan Islam. Ataukah justru agama 
Islam itu dengan mudah diterima oleh mayoritas suku Sunda, karena 
Islam yang masuk dibawa oleh pendakwahnya adalah Islam dari 
sumbernya yang murni, yang ternyata banyak menemukan titik 
temu dan kesamaan prinsip-prinsip dasar dengan agama atau 
kepercayaan masyarakat Sunda sebelumnya yang sama-sama 
monotheis, sederhana dan alami, baik dari ageman Sunda Wiwitan, 
Sunda Buhun,  Kepercayaan Kapitayan, Weda-Brahmana, Hindu-
Siwa dan Budha dalam bentuknya yang murni. 

Pertanyaan-pertanyaan kritis ini akan menemukan relevasinya 
bila dikaitkan misalnya dengan kepercayaan suku Sunda di Kanekes 
(Baduy) Banten, bahwa mereka mengikuti ajarannya (agama) Nabi 
Adam AS, yang ―bukan Hindu bukan pula Islam‖. Lalu juga dengan 
baru terungkapnya fakta bahwa antara ajaran Agama Hindu (Vedha 
/ Sanatha Dharma) dan Islam itu terdapat banyak kesamaan dan 
titik temu dalam hal monotheisme/tauhid, sebagai mana yang 
diungkap oleh Dr. Zakir Naik seorang ulama-sarjana perbandingan 
agama dari India.  Nama yang lebih tepat yang diyakini oleh umat 
Hindu terpelajar adalah Sanatha Dharma (agama yang abadi) 
atau Vedic Dharma (agama Weda) 
atau Vendanta/Vedantist (pengikut Weda). Begitu juga dengan 
sebuah temuan bahwa tokoh utama Budha Sidartha Gautama, Sang 
Manusia Suci pendiri ajaran Budha, itu tak lain adalah Nabi Zulkifli 
yang diceritakan dalam Al-Qur‘an, atau Yehezkiel dalam 
Bibel.[4] Jejak peninggalan komunitas agama Budha di tatar Sunda 
terlihat misalnya dari situs sejarah Candi Jiwa dan Candi 
Blandongan dan lain-lain di Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat, 

https://wordpress.com/PENGARUH%20AJARAN%20ISLAM%20DAN%20HINDU%20TERHADAP%20KEBUDAYAAN%20SUNDA.docx#_ftn4
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peninggalan kerajaan Taruma Nagara (abad 4 M) dan Sriwijaya 
(abad 7 M). 

Dalam terjemahan Sogdian, ekspresi ‗Dharma‘ telah 
diterjemahkan sebagai ‗nom‘, yang awalnya berarti ‗hukum‘. Namun 
sekarang ekspresi itu juga berarti ‗buku‘/kitab. Jadi kaum Buddhis, 
sebagaimana juga dikenal sebagai ―Ahli Kitab‖, walaupun dalam 
Buddhisme itu sendiri tidak ada satu buku atau kitab yang memiliki 
otoritas tertinggi sebagaimana Al-Qur‘an dalam Islam. Penggunaan 
kata buku untuk menterjemahkan Dharma, diadopsi oleh bangsa 
Uighur dan Mongol dalam terjemahan mereka. Beberapa ulama 
Muslim lain juga menerima teori ini, termasuk sejarahwan Muslim 
Persia yang banyak menulis tentang India di abad ke 11 M, yaitu Al-
Biruni. 

Dr. Haidar Bagir Dosen Filsafat Islam dari ICAS-Paramadina 
University, juga mengungkapkan bahwa beberapa hasil penelitian 
yang juga membuktikan bahwa agama Hindu sebenarnya berasal 
dari para pengikut awal Nabi Nuh AS. (Lihatlah antara lain 
pengamatan Sultan Sahin dalam bukunya: Islam dan 
Hinduisme).  Dalam pengamatannya ini, penulis menyebutkan 
bahwa para sarjana pemikir muslim lainnya juga sependapat dengan 
hal ini, seperti Syah Waliyullah, Sulaiman an-Nadwi, serta beberapa 
sarjana kontemporer India yang lainnya seperti, Muhammad Abduh, 
Rasyid Ridha dan Muhammad Ali.[5] 

Bahkan ajaran awal yang kemudian disebut agama Hindu itu, 
awalnya adalah ajaran Vedha-Brahmana, yang terkait erat dengan 
ajaran Nabi Ibrahim AS. 55  Sejarah pengaruh agama-agama dan 
kepercayaan masyarakat suku Sunda dan Pengaruh Hindu, tak bisa 
terlepas dari pengaruh para pemimpinnya, sejak Raja Dewawarman 
di kerajaan Salakanagara (Sa Loka Naga Ra) di Teluk Lada Banten 
pada awal abad Masehi, sampai kepada raja-raja  Jaya-Singa-Pura 
(di Jasinga Bogor), Taruma Nagara, dan Galuh, dan Pakuan 
Pajajaran. 

Begitu pula pengaruh dan interaksi Sunda dengan agama Islam 
tidak bisa lepas dari sejarah Prabu Siliwangi  (Sri Baduga Maharaja 
Ratu Haji di Pakwan)  dari Pakuan Pajajaran, adalah ―Raja Hindu‖ 

                                                           

55 (lihat artikel yang berjudul, ―Ibrahim, Bapak Para Nabi dan Imam Semua Bangsa‖ di blog Bayt 

al-Hikmah Institute, http://www.ahmadsamantho.wordpress.com/2012/06/14/9781/ ). 

 

https://wordpress.com/PENGARUH%20AJARAN%20ISLAM%20DAN%20HINDU%20TERHADAP%20KEBUDAYAAN%20SUNDA.docx#_ftn5
http://www.ahmadsamantho.wordpress.com/2012/06/14/9781/
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(?) yang masuk Islam ketika beliau menikahi Nyi Subang Larang, 
seorang putri Ki Gendeng Tapa yang juga santriwati murid Syekh 
Quro, ulama asal Timur Tengah Keturunan (Ahlul Bait) Nabi 
Muhammad SAW.  Nyi Subang Larang ini adalah istri Prabu 
Siliwangi dan ibu dari Kean Santang, Rara Santang dan Walang 
Sungsang, juga nenek dari Sunan Gunung Jati (Syarif Hidyatullah), 
salah satu di antara Wali Songo, penyebar Islam di pulau Jawa / 
Sunda. 

Prof.Dr. Dadang Kahmad menulis: ―Begitu pula halnya 
mengenai agama orang Sunda. Semua agama yang masuk ke tatar 
Sunda akan diseleksi mana yang sesuai (tidak jauh berbeda) dengan 
kepribadian budaya Sunda, dan mana yang tak sesuai (berlainan 
sangat jauh) dengan kepribadian budaya Sunda…‖   ―Agama Islam 
begitu mudah diteriman oleh Urang Sunda, karena karakter agama 
Islam tidak jauh berbeda dengan karakter Budaya Sunda yang ada 
pada waktu itu, Sedikitnya ada dua hal yang menyebabkan agama 
Islam mudah dipeluk oleh Urang Sunda. Yang pertama, ajaran Islam 
itu sendiri yang sederhana sehingga mudah diterima oleh budaya 
Sunda sendiri yang juga sederhana. Ajaran tentang akidah dan 
ibadah, terutama akhlak dari agama Islam sangat sesuai dengan 
dengan jiwa Urang Sunda yang juga Dinamis. Yang kedua, 
kebudayaan asal yang menjadi ‗bungkus‘ agama islam adalah 
kebudayaan Timur yang tidak asing bagi Urang Sunda. Oleh karena 
itu ketika Urang Sunda membentuk jati dirinya berbarengan dengan 
proses Islamisasi, maka agama islam merupakan bagian dari 
kebudayaan Sunda yang terwujud dalam alam bawah sadarnya 
menjadi identitas kesundaan mereka.‖ 

Islam masuk ke dalam kehidupan masarakat Sunda melalui 
pendidikan dan dakwah, bukan dengan jalan perang dan 
penaklukan. Hal tersebut membuat wajah Islam di Jawa Barat agak 
berbeda dengan wilayah lainnya. …. Kalau di daerah lain agama 
Islam dianggap sebagai kekuatan asing yang sukar bersatu dengan 
kebudayaan setempat, maka di masyarakat Sunda, Islam dianggap 
sebagai bagian tak terpisahkan dari kebudayaan dirinya sendiri. 
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Timeline Kerajaan di tatar Sunda. 

 

 

Berikut ini adalah penjelasan detail tentang sejarah bangsa 
sunda/melayu Austronesia yang sempat disajikan dalam Konferensi 
Internasional Filsafat, Budaya dan Peradaban Sunda Kuno, di Hotel 
Salak Bogor 27 Oktober 2010, yang penulis selenggarakan atas 
dukungan Disparbud Propinsi Jawa Barat. 

 

Temuan Jejak Sejarah Para Nabi Allah SWT di Nusantara 
dan Agama-agama Dunia. 

Dari sisi lain, yaitu dimensi kajian sejarah filsafat, ilmu 
kebahasaan dan sejarah agama-agama, penulis sendiri telah 
menemukan banyak sumber informasi yang memperkuat keyakinan 
bahwa Peradaban Atlantis dan Lemuria (yang lebih dahulu eksis) di 
Nusantara dan wilayah sekitarnya {dari Madagaskar-pantai Afrika 
Timur, sampai ke Pulau Easter/Rapanui di Samudra Pasifik Timur, 
Dari New Zealand di selatan sampai Hawai (Hawa Iki/Jawa Iki) di 
Utara  Pasifik}.  Peradaban Atlantis dan Lemuria itu identik atau 
paralel  dengan sebaran ras dan bahasa Austronesia, sebagaimana 
yang diteliti oleh Prof.Dr. Sangkot Marzuki, direktur lembaga 
Eikjman Institute, bersama  sekitar 98 ilmuwan Asia lainnya yang 
bergabung dalam the Pan-Asia Single Nucleotide Polymorphism 
Consortium under the Auspices of The Human Genome 
Organization (Mapping Human Genetic Dicersity in Asia). 

Peradaban Austronesia atau Sunda Land, atau Lemuria dan 
Atlantis, atau Kerajaan Rama & Alengkapura (?) di Nusantara, itu 
saya temukan (hipotesisnya) sebagai tempat persemaian awal 
peradaban umat manusia (The cradle of Civilization) dan tempat 
lahir agama-agama dunia yang terkait dengan sejarah para Rasul 
Allah SWT, sejak Nabi Adam as, Nabi Syist, Idris as (Hermes 
Trimegistus), Nabi Nuh as, sampai Nabi Ibrahim as 

http://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2012/11/time-line-sajarah-sunda.jpg
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(Abraham/Brahman). Kesamaan inti ajaran agama Sunda Wiwitan, 
Kejawen, Hindu, Budha, Yahudi, Kristen dan Islam. Bahkan ada 
temuan informasi yang mungkin masih sulit diterima oleh 
kebanyakan umat Islam awam, bahwa ternyata, Agama Sunda 
Wiwitan, Kejawen, atau Kaharingan dari Kalimantan,  serta Hindu, 
Budha, Taoisme itu pada awalnya berkarakter Tauhid (Monotheis) 
sebagaimana yang dimiliki agama terakhir: Islam. Ini misalnya 
terlihat pada tulisan Dr. Zakir Abdul Karim Naik: Kesamaan antara 
Hindu dan Islam[11], Juga hal ini saya tulis dalam buku Peradaban 
Atlantis Nusantara di Bab 11 Warisan Filosofis dan Spiritual 
Atlantis: Konteks Keindonesia (p.339-356), dan Bab 12: Dari 
Kebijaksanaan Abadi (Perennial Wisdom) untuk Dialog 
Antar Peradaban: Sebuah Perspektif Islam (p.357-468).  Ini 
semakin memperkuat landasan dan latar belakang kenapa muncul 
motto ―Bhineka Tunggal Ika‖ dalam lambang negara kita Garuda 
Pancasila. Dalam sumber aslinya motto Bhineka Tunggal Ika itu 
berlanjut dengan kalimat: Tan Hanna Dharma Mangrwa, yang 
artinya: ―Tak ada Kebenaran (al-Haqq) yang mendua.‖ 

Peradaban Agama Sunda Wiwitan di Sekitar Lokasi 
Gunung (Supervolcano) Sunda Purba hingga Krakatoa 

Penemuan fosil dan artefak tahun-tahun terakhir ini disekitar 
Gua Pawon sampai Gunung Padang  (Kab Bandung Barat sampai 
Cianjur) memang cukup mengejutkan. Ada sejumlah fosil mammoth 
dan sejumlah peninggalan dari jaman megalitikum. Sejumlah 
peneliti dari IAGI dan Wanadri yang setia menyusuri DAS Citarum 
menjumpai beberapa situs seperti di bawah ini: 

 

 

https://wordpress.com/PENGARUH%20AJARAN%20ISLAM%20DAN%20HINDU%20TERHADAP%20KEBUDAYAAN%20SUNDA.docx#_ftn11
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Sumber gambar: http://www.triptrus.com/destination/270/gua-pawon 

 

Gunung Sunda Purba sendiri pernah meletus serta menjadi 
tiga gunung anakan Gn Burangrang, Gn Tangkubanperahu dan Gn 
Bukit Tunggul. Puncaknya ada di atas Gn Tangkubanperahu dengan 
perkiraan ketinggina sampai 4.000 mdpl. Konon letusannya 
membuka Sanghyang Tikoro, sehingga Danau Purba Bandung 
menjadi daratan. 
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Sumber Gambar: https://jayagila.wordpress.com/2010/01/28/situs-alam-gunung-

sunda/ 

 

Nama Gunung Sunda Purba pun adalah bahasa lokal yang 
sama dengan penulisan geologist jaman pertengahan yang 
memperkirakan Sundaland (Paparan Sunda) berdiri di atas Sunda 
Plate (Lempeng Sunda tektonis). Douwess Dekker-lah yang merubah 
nama Sundaland menjadi Nusantara, sehingga orang Malaysia pun 
sekarang merasa menjadi orang Nusantara. Bahkan mereka merasa 
sebagai sebuah kekaisaran (lebih tinggi  darikerajaan dan negara) 
dengan nama Kekaisaran Sunda Nusantara, berkedudukan di Kuala 
Lumpur. 

 

Penemuan-penemuan baru piramida di Indonesia bahkan 
cukup menakutkan bagi kelompok tertentu yang seolah akan 
mengembalikan keberadaan agama Sunda Wiwitan. Ini pendapat-
pendapat dari masing-masing sumber, bukan saya, dan mohon maaf, 
hanya sekedar sharing bacaan. 

Menurut Luckky/LQ Hendrawan, 0rang Pasundan merasa 
Sunda bukanlah hanya etnis rakyat di Jawa Barat melainkan orang-
orang se-Paparan Sunda yang berkumpul di pusat peradaban dunia 
kuno yaitu Sundaland. Agama yang dianutnya pun adalah Sunda 
Wiwitan. Beberapa penganut Kejawen mengakui Sunda Wiwitan 
sebagai sumber ―ke-jawa-an‖, di mana agama Sunda yang 
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monotheisme adalah ajaran ―Islam dari Brahma‖ (Abhram menurut 
Taurat, Abraham menurut Injil dan Ibrahim menurut Quran), serta 
ajaran-ajaran sebelum Brahma (mungkin ajaran Islam sejak Nabi 
Adam as), di mana ajaran yang diusung adalah garis Habil dengan 
musuh ajaran Qabil. 

Gunung Krakatoa berkali-kali meletus dahsyat (dan diduga 
menjadi salah satu penyebab bencana besar katastopik yang 
memusnahkan peradaban Atlantis Nusantara  dengan banjir dan 
Gempa serta Letusan Vulkanik raksasa menurut  Santos, dan 
lokasinya dekat dengan suku Kanekes Banten (Baduy), yang sangat 
mempertahankan Agama Sunda Wiwitan dan mengaku bahwa Nabi 
panutan mereka adalah langsung Nabi Adam as. 

Sunda Wiwitan yang berkembang dan disempurnakan oleh 
ajaran Al-Quran menjadi agama yang menurut faham Kejawen 
adalah Manunggaling Kawula Gusti yaitu bersatunya hamba 
dengan Tuhan-nya. Perspektif ajaran Kejawen berdimensi tasawuf 
percampuran antara kebudayaan Jawa, Hindu, dan Budha yang 
dianggap orang kurang menghargai aspek fiqh syariat dengan 
hukum-hukum agama Islam, alasannya adalah bahwa penyebar 
agama Islam pada waktu itu lebih mementingkan Islam diterima 
dahulu walau harus menyesuaikan dengan adat Jawa. Kejawen 
sendiri bukanlah berasal dari kata Jawa, melainkan dari ―jawi‖ atau 
bermakna kesederhanaan. Tetapi orang Jawa sudah menggunakan 
atau memakai gelar ―Sayidina Panatagama‖, ―Khalifatullah‖, 
―Ajaran agama ageming aji‖ (perhiasan) untuk raja-raja Jawa, 
karena raja adalah dianggap wakil Allah di dunia. 

Kitab Mahabarata dan Ramayana serta takwil Al-Qur‘an 
merupakan sumber inspirasi ajaran Kejawen yang mengandung 
ajaran moral dan karakter prilaku tuntunan hidup dengan pola 
pemahaman kajian pikiran Jawa yang lebih terfokus pada aspek 
indra batin dan prilaku batin. Strategi pendekatan Kejawen adalah 
mencari pendekatan (taqorub) kepada Tuhan bahkan selalu ingin 
menyatu dengan Tuhan (Manunggaling Kawula Gusti) dan 
analisanya bersifat batiniah. 

Sunda Wiwitan di Jawa Barat menjadi agama Sunda yang 
cenderung melengkapinya dengan ajaran Al-Quran al-Karim dalam 
bentuk tajalli (manifestasi Ilahiyah) dan Nga-Hyang (Fana Fillah), 
mirip dengan kejawen, tetapi tetap melaksanakan syariat secara 
hakiki.   
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Penyatuan diri dengan Allah secara fisikal adalah tidak 
mungkin karena manusia berbeda zat dengan Allah, tetapi manusia 
harus mampu mencapai dimensi maqomat ketuhanan sesuai 
kemampuan akalnya. Maka secara tasawuf, tajalli adalah 
menyatukan diri kepada penampakan Diri Tuhan yang bersifat 
absolut dalam bentuk alam yang bersifat terbatas. Istilah ini berasal 
dari kata tajalla atau yatajalla, yang artinya 
―menyatakan/mewujudkan diri‖.  

Tidak mengherankan, pada 1576M, Raja Sunda Galuh (atau 
dikenal dengan raja Pakuan Pajajaran karena berkantor di Pa-kuwu-
an (Pakuan) yang berjajar, yaitu Prabu Siliwangi (Sribaduga 
Maharaja, karena raja adalah mandataris dari board of director raja-
raja dari trias politica pemerintahan Paparan Sunda ala kearifan 
lokal: Tri Tantu di Buana ) di Kota Bogor, lebih suka mengalah dan 
menghilang (raib atau tilem/fana/moksa) ketimbang harus 
berperang sesama bangsanya yang dikepalai oleh panglima-
panglima perang asal Gujarat dan China yang menjadi wakil 
Kerajaan Demak, Cirebon,  Bali dan Banten. Hal yang sama juga 
terjadi kepada raja majapahit terakhir: Prabu Brawijaya V, yang 
memilih moksa di Gunung Lawu (lokasi Candi Cetho dan Sukuh) 
ketimbang terus mempertahankan kekuasaan politiknya yang 
diperebutkan kalangan istananya dan keluarganya. 

Oleh sebagian kalangan Islam kaum santri Indonesia berwarna 
Islam Saudi Arabia yang literal-harfiyah (Wahabiyin), konsep 
penyatuan manusia dengan Tuhan  dalam Kejawen dan agama 
Sunda Wiwitan dianggap mengarah kepada penyekutuan Tuhan atau 
perilaku Syirik. Ini akibat ketidakpahaman orang pengiku 
Wahabisme Arad Saudi. Anehnya banyak ahli-ahli spiritual Islam 
Timur Tengah (juga Persia)  bahkan banyak belajar kepada agama 
Islam Sunda ini. Apakah karena pola pikir tasawuf 
Jawa/Sunda/Nusantara pada waktu itu sudah lebih maju ketimbang 
tasawuf Arab? Di mana Nabi Muhammad SAW sendiri 
melaksanakan tingkat-tingkat di atas syariat seperti tarekat, hakekat 
dan marifat. Kemudian untuk menjadi marifatullah seseorang harus 
mengikuti sunnah Rasul dalam sifat siddiq, amanah, tabligh dan 
fatonah? Memang ajaran tasawuf Islam (Islamic Mysticism) itu lebih 
leluasa berkembang di kalangan para pengkikut Ahlu Bayt 
Nabi (baik dari kalangan Syiah pada khususnya maupun kalangan 
Sunni pada umumnya, Di pulau Jawa (Jawa Barat & Jawa Timur), 
kita mengenal tokoh Syekh Siti Jenar yang mengajarkan 
kesederhanaan hidup, ketulusan-kejujuran dan penyatuan diri 
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dengan kehendak Tuhan YME (Manunggaling Kawulo lan Gusti) 
serta ―Hamemayu Hayuning Bawono‖(jawa) / ‖Ngertakeun Bhumi 
Lamda‖ (Sunda) / Rahmatan lil Alamin, dalam bahasa al-Qur‘an. 

Dari sudut pandang Tasawuf, gambar relief-relief dan pesan 
moral di Candi Borobudur yang merupakan peninggalan kerajaan 
Budha, itu pun ternyata dapat dipahami dan sangat sejalan dengan 
pola suluk (perjalanan) dan pembinaan spiritual dalam tasawuf, 
menuju kesempurnaan tauhid dan makrifatullah. Begitu juga di 
Jawa barat telah diketemukan Komplek Candi Jiwa dan Blandongan 
di Batu Jaya Karawang yang merupakan peninggalan Kerajan Budha 
era Taruma Negara, dan kerajaan Sunda sebelumnya. 

Masih banyak warisan ajaran mulia dari para leluhur 
Nusantara, khususnya dari Sunda Wiwitan maupun Kejawen serta 
masukan dari berbagai agama dan tradisi suci yang pernah tumbuh 
dan masih hidup di Nusantara ini yang masih sangat relevan dan 
perlu digali lebih dalam lagi serta dididikan kepada para putra 
bangsa Nusantara karena akan bermanfaat bagi kebangkitan 
spiritual dunia di millenium ketiga ini, di mana Nusantara pada 
umumnya dan urang Bogor (Sunda) pada khususnya, akan berperan 
penting dan strategis dalam proses maha hebat di akhir zaman ini, 
sebagaimana diramalkan dalam Uga Wangsit Prabu Siliwangi, atau 
ramalan Pandita Ronggowarsito dan Ramalan Jangka Jaya Baya 
tentang Satrio Piningit Sinihan Wahyu yang akan menjadi atau 
menegakkan Sistem Pemerintahan Ratu Adil di akhir zaman ini, 
serta ramalan atau prediksi para pujangga waskita lainnya. Dalam 
hal ini, saya rasa para budayawan, sesepuh dan para cendikiawan 
ilmuwan lain yang hadir di sini mungkin lebih tahu dan lebih paham 
daripada saya yang baru belajar ini. 

Salah satu tokoh Budaya Sunda, yang sudah meninggalkan kita 
belum lama ini, yaitu almarhum  Abah Hidayat Suryalaga, dari 
Bandung, sangat berjasa kepada kesundaan dan pernah memberikan 
beberapa copy bukunya yang belum diterbitkan kepada saya Ahmad 
Y. Samantho, yang berjudul: Rawayan Jati Kasundaan, 
dan Falsafah Sunda. Begitu juga Almarhum Anis Jati Sunda. 
Keduanya masih sempat penulis temui di Konferensi Internasional 
Budaya Sunda Kuno: Alam, Filsafat dan Budayanya di Hotel Salak, 
Bogor 25-26 Oktober 2010. Semoga Sang Hyang Widhi Wasa, Sang 
Hyang Pangersa, Tuhan YME/Allah SWT melapangkan jalanNya 
menuju Kebahagiaan dan Kesempurnaan bersama-Nya. Dan kita 
yang menjadi muridnya dapat mengikuti jejak amal salehnya serta 
ajaran kemuliaan dan keluhuran ajaran kasajatian hirup. 
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Demikian sedikit pengantar diskusi pada Semiloka Pengaruh 
Hindu dan Islam pada Kebudayaan Sunda kali ini, semoga bisa 
menjadi pemicu diskusi konstruktif-progresif dan mendorong 
penelitian lebih lanjut, demi membangkitkan national character 
building bangsa Nusantara/Indonesia para umumnya dan 
khususnya komunitas Budaya Sunda di Tatar Sunda.***   (AYS). 

 

 
Gambar Animasi Situs Gunung Padang, di Desa Campaka, kec. Karya Mukti 

Kab. Cianjur Jawa Barat 

 

 
Sketsa oleh Ir.Pon Pura Jatnika 
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Sketsa Situs Megalitik Gunung Padang Cianjur oleh Ir. Pon Pura Jatnika 

 

 

 

CATATAN KAKI 

 

1) Makalah yang disajikan pada ―Workshop/Semiloka Pengembangan Seni 
Budaya Islam‖, yang diselenggrakan oleh Kementrian Agama Republik 
Indonesia, di Andara Resort Hotel and Convention, Cipari-Cisarua Puncak 
Bogor, 5-7 November 2012. 
 

2) Akademisi (dosen) & Peneliti Sejarah, Filsafat, Budaya-Peradaban dan 
Agama-agama, di PMIAI Universitas Paramadina - Islamic College for 
Advaced Studies (ICAS) Jakarta; Penulis buku PERADABAN ATLANTIS 
NUSANTARA, terbitan Ufuk, Jakarta, 2011; anggota Pengurus ISIP 
(International Society for Islamic Philosophy) cabang Indonesia, Philipina, 
Australia & New Zealand; Pembina Grup Atlantis Indonesia & Great 
Pandora Nuswantoro di FB; Pengelola Situs Bayt al-Hikmah Institute 
di http://www.ahmadsamantho.wordpress.com, dan situs Atlantis Sunda 
di http://www.atlantissunda.wordpress.com 

 
3) Diadaptasi dari makalah berjudul ―Agama Islam dan Budaya Sunda‖ oleh 

Prof.Dr. Dadang Kahmad, M.Si, yang disajikan dalam rangkaian 
International Seminar on Philosophy Emerging From Culture: Islamic 
Thought and Indonesian Culture, Islamic Thought and Sundanese 
Values,  January 5, -15, 2009, di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. 

 

https://wordpress.com/PENGARUH%20AJARAN%20ISLAM%20DAN%20HINDU%20TERHADAP%20KEBUDAYAAN%20SUNDA.docx#_ftnref1
https://wordpress.com/PENGARUH%20AJARAN%20ISLAM%20DAN%20HINDU%20TERHADAP%20KEBUDAYAAN%20SUNDA.docx#_ftnref1
http://www.ahmadsamantho.wordpress.com/
http://www.atlantissunda.wordpress.com/
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4) Nama Zulkifli adalam penyebutan orang Arab terhadap seorang tokoh suci 
dari Kifl atau Kapilavastu (Kapilawastu), kota tempat kelahiran Sidharta 
Gautama. Dr. Haidar Bagir menulis : ―Beberapa Muslim juga berpendapat 
bahwa pendiri agama Budha adalah Nabi Yehezkiel. Pada pertengahan abad 
ke-20, seorang sarjana Muslim Pakistan, Abdul Kalam Azzad, 
dalam  bukunya tentang penafsiran Al-Qur‘an berjudul Tafsir Surah al-
Fatihah (Interpretasi dari bab pembukaan), berpendapat bahwa Nabi 
Yehezkiel (atau diucapkan dalam bahasa Arab sebagai Zulkifli) berarti 
sesorang dari Kifl yang telah disebutkan dua kali dalam al-Qur‘an sebagai 
orang yang sangat sabar dan saleh, mungkin merujuk kepada Syakyamuni 
Buddha. Azad menjelaskan bahwa kata ―Kifl‖  adalah sebenarnya 
merupakan bentuk Arabisasi dari kata ―Kapila‖, sebagai singkatan dari 
―Kapilavastu‖. (Haidar Bagir, dalam bab 12: ―Dari Kebijaksanaan 
Abadi  (Perennial Wisdom) untuk Dialog Antar Peradaban‖ dari Buku karya 
Ahmad Yanuana Samantho: ―Peradaban Atlantis Nusantara, Berbagai 
Penemuan Spektakuler yang Semakin Meyakinkan Keberadaanya.‖ Hal.365-
366, penerbit Ufuk Jakarta. 

 
5) Haidar Bagir, dalam bab 12: ―Dari Kebijaksanaan Abadi  (Perennial 

Wisdom) untuk Dialog Antar Peradaban‖ dari Buku karya Ahmad Yanuana 
Samantho: ―Peradaban Atlantis Nusantara, Berbagai Penemuan Spektakuler 
yang Semakin Meyakinkan Keberadaanya.‖ Hal.366, penerbit Ufuk Jakarta 

 
6) http://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street 

 
7) Lihat laporannya di:  

 
8) http://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/JN1902.pdf  :Nenek Moyang 

jepang juga dari Sunda land. 
 

9)  http://atlantissunda.wordpress.com/2011/05/27/nenek-moyang-korea-
dari-pasemah-sumatra-selatan/ 

10) http://ahmadsamantho.wordpress.com/?s=turangga+seta, http://ahmadsa
mantho.wordpress.com/page/2/?s=turangga+seta 

11) http://ahmadsamantho.wordpress.com/2011/05/27/kesamaan-hindu-dan-
islam/ 

 

    

http://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street
http://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/JN1902.pdf
http://atlantissunda.wordpress.com/2011/05/27/nenek-moyang-korea-dari-pasemah-sumatra-selatan/
http://atlantissunda.wordpress.com/2011/05/27/nenek-moyang-korea-dari-pasemah-sumatra-selatan/
http://ahmadsamantho.wordpress.com/?s=turangga+seta
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 BAB 5 

 

KONTROVERSI KEISLAMAN                                  
PRABU SILIWANGI 

 
 

Arif Supriadi dari Padepokan Ki Munajat Sedjati, menyatakan 
bahwa Prabu Siliwangi yang dikenal juga ketika 
mudanya sebagai Pangeran Pamanah Rasa, adalah 
seorang Muslim. Ia di-islamkan oleh Syekh 
Hasanuddin atau lebih dikenal dengan sebutan 
Syaikh Quro (seorang ulama besar yang lahir 
sebelum era Wali Sembilan, yang berperan penting 
dalam Islamisasi di Jawa Barat) saat hendak 
menikahi Nyi Subang Larang. Subang Larang tak 
lain sebagai santri di pesantren yang dipimpin 

Syaikh Quro di Karawang, Dalam naskah kuno diceritakan bahwa 
Prabu Siliwangi adalah seorang Muslim, bersumberkan Buku Carita 
Purwaka Caruban Nagari, yang ditulis Pangeran Arya Cirebon 
(1720), Prabu Siliwangi masuk Islam saat hendak menikahi Subang 
Larang. 

Meluruskan mitos atau opini yang 
berkembang di masyarakat secara turun 
temurun, bahwa Prabu Siliwangi penganut 
Hindu. Prabu Siliwangi adalah seorang Muslim 
yang berasal dari agama Sunda Wiwitan, dan 
Pajajaran bukanlah kerajaan Hindu, melainkan 
kerajaan yang secara turun temurun mewariskan 
nilai Sunda Wiwitan atau Jati Sunda. Masifnya 
islamisasi Tatar Sunda tak lain berkat dukungan 
penuh Prabu Siliwangi, yang membebaskan 
putra putrinya untuk belajar Islam, melakukan 
dakwah ke seluruh pelosok ―Tatar Sunda‖ atau 
bahkan mendirikan kesultanan baru yang 
mandiri dari Pajajaran sebagai ―keraton‖. Berkat 
kuatnya pengaruh gerakan islamisasi yang dilakukan dinasti 
Siliwangi di Jawa Barat, kini mayoritas masyarakat setempat 

https://www.facebook.com/kiageung.panjang
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menjadi penganut Islam yang taat. Nyaris sulit menemukan adanya 
orang Jawa Barat menganut agama selain Islam, sehingga muncullah 
istilah ―Islam Sunda‖ dan ―Sunda Islam.‖ Bentuk akulturasi antara 
Islam dengan budaya lokal (Sunda). Islam dan budaya Sunda perlu 
selaras dan berdampingan dalam upaya membimbing dan 
mencerahkan kehidupan masyarakat Tatar Sunda dalam bingkai 
kebangsaan. 

Prabu Siliwangi merupakan nama gelar, karena masyarakat 
Jawa Barat pada umumnya sungkan untuk langsung menyebut nama 
sang tokoh. Prabu Siliwangi kecil bernama ―Pangeran Pamanah 
Rasa‖, yang lahir di Keraton Surawises Kawali, Kabupaten Ciamis, 
sekitar tahun 1411 dan wafat pada akhir Desember 1521 di Pakuan 
(Kota Bogor sekarang). Ia bertahta sebagai Raja Sunda Galuh 
(Pakuan Pajajaran) selama 39 tahun, yaitu mulai tahun 1482 hingga 
1521, berkedudukan di Pakuan. Prabu Siliwangi tercatat sebagai raja 
yang adil dan bijaksana. Masa kepemimpinannya, dikenal sebagai 
era keemasan Pajajaran. Rakyat Pajajaran hidup kamkmur, damai 
dan sejahtera. Wilayah Pajajaran membentang dari pegunungan 
Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah, seluruh Jawa Barat, Selat Sunda 
hingga sebagian Lampung. 

Dari aspek ekonomi, simbol utama kebesaran Pajajaran terletak 
di Pelabuhan Niaga Sunda Kalapa (Jakarta sekarang), yang 
merupakan pusat perniagaan terbesar dan tersibuk di seluruh 
Nusantara saat itu. Sunda Kalapa menjadi lalu lintas perdagangan 
dan jalur migrasi bangsa-bangsa asing ke Pulau Jawa. Selain itu, 
Pajajaran juga memiliki pelabuhan-pelabuhan lain di pantura Jawa 
Barat, yaitu Banten, muara Cisadane, Karawang, muara Cimanuk, 
dan Cirebon. 

Menurut catatan Tom Pires, seorang penjelajah asal Portugis, 
yang bersama empat buah kapal dagang Portugis singgah di 
Pajajaran tahun 1513, Kerajaan Sunda Pajajaran adalah negeri para 
ksatria dan pahlawan laut, sehingga para pelautnya telah mampu 
berlayar ke berbagai negara mancanegara hingga ke Kepulauan 
Maladewa di Srilanka. 

Dalam catatan Tom Pires, Prabu Siliwangi, para pemangku dan 
warga Pajajaran adalah orang-orang yang jujur, ramah, dan sopan. 
―…. The Kingdom of Sunda is Justtly Governed…‖ Prabu Siliwangi 
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adalah seorang maharaja Sunda yang adil dan bijaksana dalam 
memerintah segenap rakyat kerajaannya.56 

Betapa beratnya merubah pandangan dan pengetahuan 
masyarakat yang sudah mendarah daging tentang sesuatu. Demikian 
kuatnya sehingga hal-hal yang baru akan dianggapnya sebagai 
sebuah penyimpangan yang mungkin akan menghancurkan 
kemapanan. Tetapi aku betul-betul  yakin dalam masyarakatku 
masih banyak orang-orang yang berhati bersih, ihlas mendengarkan 
dan menyimak dengan cermat sebelum mereka memutuskan sesuatu 
itu benar, kurang tepat atau malah salah besar. Salah satu soal yang 
menggodaku sehingga aku rindu untuk segera menyampaikannya 
adalah ‗sejarah umat Islam di Indonesia‘ dan ‗umat Islam dalam 
sejarah‘. 

Yang pertama berkaitan dengan realitas dan fakta penulisan 
sejarah umat Islam yang ada  sekarang, menjadi bahan ajar di 
sekolah-sekolah dan karenanya pastilah telah lama membentuk pola 
pikir pada sebagian masyarakat Indonesia. Yang kedua berkaitan 
dengan fakta yang benar benar faktuil tentang peran umat Islam 
selama ratusan tahun dalam kehidupan masyarakat yang sebagian 
besar tidak tercatat dalam buku-buku sejarah, atau sengaja 
dikaburkan. 

Penulisan sejarah memang sarat dengan kepentingan politik. 
Bagaimana sejarah itu ditulis bisa jadi alat melanggengkan 
kekuasaan seseorang atau suatu rezim. Contohnya adalah apa yang 
dilakukan Eugene Dubois. Setelah melakukan penelitian di pulau 
Jawa, khususnya di  Mojokerto dan Kediri, ia berpendapat bahwa 

                                                           

56  https://ahmadsamantho.wordpress.com/2012/06/20/prabu-siliwangi-adalah-muslim/ 

https://ahmadsamantho.wordpress.com/2011/09/23/temuan-perabotan-nyi-subang-larang-di-kebun-jati-
di-subang/ 

 https://ahmadsamantho.wordpress.com/2011/09/23/menelusuri-jejak-nyi-subang-larang-istri-
prabu-siliwangi/ 

 https://ahmadsamantho.wordpress.com/2011/09/23/alunan-suara-nyai-subang-larang-yang-
meluluhkan-keras-hatinya-prabu-siliwangi/ 

 https://ahmadsamantho.wordpress.com/2011/09/23/menelusuri-jejak-nyi-subang-larang-istri-
prabu-siliwangi/ 
 https://ahmadsamantho.wordpress.com/2014/10/24/hubungan-kekerabatan-keluarga-prabu-

siliwangi-dengan-raden-wijaya-majapahit-dan-keturunannya-yang-ada-sekarang-ahmad-
yanuana-samantho/ 

 https://ahmadsamantho.wordpress.com/2014/02/01/16406/ 
 http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/282556/20131123200729-mengintip-makam-kramat-

ratu-galuh-di-kebun-raya-bogor-002-debby-restu-utomo.html 
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manusia yang pernah hidup di Indonesia adalah  pithecantrophus 
erectus alias manusia kera yang berdiri tegak. Manusia jenis ini juga 
ditemukan di wilayah Afrika dan Asia lainnya. Sementara penelitian 
di Eropa menemukan jenislain, yaitu homo sapiens bascilus atau 
manusia yang sudah bisa berfikir. Sudah bisa diduga  bagaimana 
kesimpulannya : manusia eropa atau berkulit putih lebih pintar dan 
lebih maju dibandingkan orang Asia atau Afrika. Wajar saja kalau 
orang Eropa menjadi kaum penjajah, dan orang Asia dan Afrika 
menjadi kaum terjajah. Karena misi utama penjajahan adalah 
memper-adabkan manusia pribumi. Itulah contoh sikap hipokrit 
orang Eropa. Mengatasnamakan kajian ilmiah tetapi maksud 
utamanya adalah membenarkan penjajahan. 

Monstesquieu yang terkenal karena teori Trias Politica-nya 
malah beranggapan bahwa tidak  mungkin Tuhan memberikan ruh 
kepada orang Negro yang hitam kelam. Dan karena itu musustahil 
bagi kita untuk bisa berbelaskasihan pada mereka. Mereka hanya 
cocok menjadi budak budak belian. Rudyar Kipling bahkan 
menyebut mereka half devil and half child (setengah setan dan 
setengah kanak-kanak). Jadi penjajahan merupakan tugas orang 
kulit putih memanusiakan bangsa pribumi. Aduh, kurang ajar 
betul... Nah, di Indonesia Timur Belanda menemukan etnis kulit 
hitam yang mirip orang Afrika, mereka menamainya Papua, yang 
artinya daerah hitam tempat perbudakan. Menurutyan Hasanuddin 
Malik: ―Sayang sekali nama Papua dianggap lebih keren ketimbang 
nama Irian yang berarti sinar yang menghalau kabut.‖ 57  Dalam 
kaitan dengan bagimana umat Islam dalam sejarah, sejak lama 
penjajah melakukan pendistorsian atas sejarah. Mereka ingin 
menggambarkan betapa bangsa Indonesia menjadi maju tatkala 
diperintah raja-raja Hindu dan Budha. Datangnya Islam tidaklah 
menghapuskan kehinduan mereka. Bahkan dalam kondisi zaman 
sekarang pun kehinduan itu tetap eksis. Contohnya adalah penulisan 
sejarah Prabu Siliwangi, raja orang Sunda yang dianggap punya 
kesaktian luar biasa, dan demi mempertahankan keyakinan 
hindunya, ia berubah menjadi harimau, sering muncul di hutan 
larangan yang bernama Hutan Sarongge di gunung Salak, sedangkan 
keturunannya seperti Suryakancana menguasai gunung Gede, 
menikahi jin (entah bagaimana wujud manusia ketururunannya 
yang hasil blasteran manusia dan jin ini), bahkan melalui tapa brata 
dan ritual-ritual khusus Prabu Siliwangi atau eyang Suryakancana 
                                                           
57

 (http://yanhasanudinmalik. blogspot.com/2010/05/meluruskan-sejarah-1.html) 
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ini bisa diundang datang, mungkin menghadiri resepsi atau 
syukuran atas maksud-maksud tertentu. Demikian cerita seterusnya 
berkembang dalam tradisi lisan dan dongeng orang Sunda. 

Tahukah anda, dalam buku Ahmad Mansur 
Suryanegara, Menemukan Sejarah, bersumberkan buku Carita 
Purwaka Caruban Nagari  yang ditulis Pangeran Arya Cirebon 
(1720), Prabu Siliwangi (PS) ternyata masuk Islam. Ia menikah 
dengan seorang wanita bernama Nyai Subang Larang,  seorang 
santri putri Syekh Hasanudin yang dikenal sebagai Syekh 
Qura. Nah dari pernikahannya ini lahirlah tiga orang anak : Walang 
Sungsang (lk), Nyai Rara Santang (pr), dan Raja Sangara (lk). Nyai 
Rara Santang dinikahi Maulana Sultan Mahmud atau Syarif 
Abdullahpun, seorang Arab turunan Bani Ismail, kemudian 
berputera yang diberi nama Syarif Hidayatullah yang kemudian 
dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Jadi salah seorang wali 
sanga itu ternyata cucu PS. Dengan demikian tidaklah benar cerita 
yang menyatakan PS sebagai seorang Hindu, bahkan rela 
meninggalkan istananya hanya untuk mempertahankan 
kehinduannya. Cerita ini sesungguhnya berasal dari penjajah 
Belanda. Bertujuan mengaburkan peran Islam dalam sejarah bangsa 
Indonesia karena keengganan menerima kenyataan bahwa Islam 
masuk ke Indonesia dengan cara-cara damai, di antaranya melalui 
pernikahan campuran, hidup penuh sikap toleran bersama-sama 
umat Hindu serta berpengaruh besar dalam pembentukan tatanan 
sosial dan kultural bangsa ini. 

 

Alunan Suara Ngaji Qur‟an Nyai Subang Larang 
Meluluhkan Hati Prabu Siliwangi 

Pada Tahun 1409 Ki Gedeng Tapa dan anaknya nyai Subang 
Larang, penguasan Syahbandar Muara Jati Cirebon, menyambut 
kedatangan pasukan angkatan laut Tiongkok pimpinan Laksamana 
Muslim Cheng Ho ditugaskan oleh Kaisar Yung Lo (Dinasti Ming 
1363-1644) memimpin misi muhibah ke-36 negara. Antara lain ke 
Timur Tengah dan Nusantara (1405-1430). Membawa pasukan 
muslim 27.000 dengan 62 kapal. 

Misi muhibah Laksamana Cheng Ho tidak melakukan 
perampokan atau penjajahan. Bahkan memberikan bantuan 
membangun sesuatu yang diperlukan oleh wilayah yang 
didatanginya. Seperti Cirebon dengan mercusuarnya. Oleh karena 
itu, kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut gembira oleh Ki 
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Gedeng Tapa sebagai Syahbandar Cirebon. Di Cirebon Laksmana 
Cheng Ho membangun mercusuar. 

Dalam Armada Angkatan Laut Tiongkok itu, rupanya juga 
diikutsertakan seorang ulama Syekh Hasanuddin adalah putra 
seorang ulama besar Perguruan Islam di Campa yang bernama 
Syekh Yusuf Siddik yang masih ada garis keturunan dengan Syekh 
Jamaluddin serta Syekh Jalaluddin, ulama besar Makkah masih 
keturunan dari Sayidina Hussen Bin Sayidina Ali Ra.dan Siti 
Fatimah putri Rosulullah SAW. Syeh Hasanuddin, seorang ulama 
yang hafidz Al-qur‘an serta ahli Qiro‘at yang sangat merdu 
suaranya untuk mengajar Agama Islam di Kesultanan Malaka, 

Dikisahkan pula bahwa setelah Syekh Hasanuddin menunaikan 
tugasnya di Malaka, selanjutnya beliau pulang ke Campa dengan 
menempuh perjalanan melewati ke daerah Martasinga, 
Pasambangan, dan Jayapura hingga melalui pelabuhan Muara Jati. 
Di Muara Jati Syeh Hasanuddin berkunjung kembali ke Ki Gedeng 
Tapa, Syahbandar Cerbon yang dulu pernah dikunjunginya bersama 
Laksamana Cheng Ho. 

Kedatangan ulama besar yag ahli Qiro‘at tersebut, disamping 
karena perubahan tatanan dunia politik dan ekonomi yang 
dipengaruhi oleh Islam seperti sangat banyak kapal niaga muslim 
yang berlabuh di pelabuhan Cirebon, kapal niaga dari India Islam, 
Timur Tengah Islam dan Cina Islam. memungkinkan tumbuhnya 
rasa simpati Ki Gedeng Tapa sebagai Syahbandar Cirebon terhadap 
Islam. Karenanya kedatangan Syekh Hasanuddin disambut baik oleh 
Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati yang memperoleh 
kekuasaan berasal dari Ki Gedeng Sindangkasih setelah wafat. 

Ketika kunjungan yang cukup lama itu berlangsung, Ki Gedeng 
Tapa dan anaknya Nyai Subang Larang serta masyarakat 
Syahbandar Muara Jati merasa tertarik dengan Suara lantunan ayat 
Qur‘an serta ajarannya yang dibawa Syekh Hasanuddin, hingga 
akhirnya banyak warga yang memeluk Islam. 

Penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh syekh 
Hasanuddin di Muara Jati Cirebon, yang merupakan bawahan dari 
Kerajaan Pajajaran, rupanya sangat mencemaskan raja Pajaran 
Prabu Anggalarang, sehingga pada waktu itu,penyebaran agama 
Islam dperintahkan agar dihentikan. Perintah dari Raja Negeri 
Pajajaran tersebut dipatuhi oleh Syekh Hasanuddin. Beberapa saat 
kemudian Syekh Hasanuddin mohon diri kepada Ki Gedeng Tapa. 
Sebagai sahabat, Ki Gedeng Tapa sendiri sangat prihatin atas 
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peristiwa yang menimpa ulama besar itu, Sebab ia pun sebenarnya 
masih ingin menambah pengetahuannya tentang Agama Islam. Oleh 
karena itu, sebagai wujud kesungguhannya terhadap agama Islam, 
putri Ki Gedeng Tapa yang bernama Nyai Subang Karancang atau 
Nyai Subang Larang dititipkan ikut bersama ulama besar ini untuk 
belajar mengaji dan Agama Islam di Campa. 

Beberapa waktu lamanya berada di Campa, kemudian Syekh 
Hasanuddin membulatkan tekadnya untuk kembali ke wilayah 
negeri Pajajaran. Dan untuk keperluan tersebut, maka telah 
disiapkan dua perahu dagang yang memuat rombongan para 
santrinya adalah Syekh Abdul Rahman.Syekh Maulana Madzkur dan 
Syekh Abdilah Dargom.termasuk Nyai Subang Larang. 

Sekitar tahun 1416 Masehi, setelah rombongan ini memasuki 
Laut Jawa, dan Sunda Kelapa lalu memasuki Kali Citarum,yang 
waktu itu di Kali tersebut ramai dipakai Keluar masuk para 
pedagang ke Negeri Pajajaran, akhirnya rombongan perahu singgah 
di Pura Dalam atau Pelabuhan Karawang. dimana kegiatan 
Pemerintaahan dibawah kewenangan Jabatan Dalem. Karena 
rombongan tersebut,sangat menjunjung tinggi peraturan kota 
Pelabuhan,sehingga aparat setempat sangat menghormati 
dan,memberikan izin untuk mendirikan Mushola ( 1418 Masehi) 
sebagai sarana Ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah 
beberapa waktu berada di pelabuahan Karawang, Syekh Hasanuddin 
menyampaikan Dakwah-dakwahnya di Mushola yang dibangunya ( 
sekarang Mesjid Agung Karawang ).dari urainnya mudah dipahami 
dan mudah diamalkan,ia beserta santrinya juga memberikan contoh 
pengajian Al-Qur‘an menjadi daya tarik tersendiri di sekitar 
karawang. 

Ulama besar ini sering mengumandangkan suara Qorinya yang 
merdu bersama murid-muridnya,Nyi Subang Larang,Syekh Abdul 
Rohman,Syekh Maulana Madzkur dan santri lainnya seperti ,Syekh 
Abdiulah Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Modafah 
alias Ayekh Maghribi keturunan dari sahabat nabi (sayidina Usman 
bin Affan).karena ulama besar ini memang seorang Qori yang merdu 
suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat 
yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. 

Berita tentang dakwah Syeh Hasanuddin yang kemudian 
masyarakat Pelabuhan Karawang memanggilnya dengan Syekh 
Quro, rupanya telah terdengar kembali oleh Prabu Angga Larang, 
yang dahulu pernah melarang Syekh Quro melakukan kegiatan yang 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       267 
 

sama tatkala mengunjungi pelabuhan Muara Jati Cirebon. Sehingga 
ia segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota 
yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk menutup Pesantren 
Syekh Quro. 

Namun tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya 
hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Qur‘an 
yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra Mahkota 
(yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga 
Maharaja atau Prabu Siliwangi) itu pun mengurungkan niatnya 
untuk menutup Pesantren Quro, dan tanpa ragu-ragu menyatakan 
isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik dan 
halus budinya. 

Pinangan tersebut diterima tapi,dengan syarat mas kawinnya 
yaitu Lintang Kerti Jejer Seratus yang di maksud itu adalah simbol 
dari Tasbeh yang merupakan alat untuk berwirid yang berada di 
Mekkah. permohonan Nyi Subang Larang disanggupi oleh Raden 
Pamanah Rasa.Atas petunjuk Syekh Quro,Prabu Pamanah Rasa 
segera pergi ke Mekkah. 

Di tanah suci Mekkah, Prabu Pamanah Rasa disambut oleh 
Syekh Maulana Jafar Sidik. Prabu Pamanah Rasa merasa 
keget,ketika namanya di ketahui oleh seorang syekh. Dan Syekh itu, 
bersedia membantu untuk mencarikan Lintang Kerti Jejer Saratus 
dengan syarat harus mengucapkan Dua Kalimah Syahadat. Sang 
Prabu Pamanah Rasa mengucapkan Dua Kalimah Syahadat.yang 
makna pengakuan pada Allah SWT,sabagai satu-satunya Tuhan yang 
harus disembah dan, Muhammad adalah utusannya. 

Semenjak itulah, Prabu Pamanah Rasa masuk agama Islam dan 
menerima Lintang Kerti Jejer Seratus atau Tasbeh, mulai dari 
itu,Prabu Pamanah Rasa diberi ajaran tentang agama islam yang 
sebenarnya.Prabu Pamanah Rasa segera kembali ke Pajajaran untuk 
melangsungkan pernikahannya keduanya dengan Nyi Subang 
Larang waktu terus berjalan maka pada tahun 1422 M, pernikahan di 
langsungkan di Pesantren Syekh Quro dan dipimpin langsung oleh 
Syekh Quro. Beberapa lama setelah menikah Prabu Pamanahah Rasa 
dinobatkan sebagai Raja Pakuan Pajajaran dengan gelar Prabu 
Siliwangi. 

Kerajaan Pakuan Pajajaran biasa disebut kerajaan Pajajaran saja 
(1482 – 1579 M). Pada masa kejayaannya kerajaan Prabu Pamanah 
Rasa terkenal dengan sebutan Sri Baduga Maharaja dengan gelar 
Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai raja pada usia 18 tahun. Meski 
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sudah masuk agama Islam ternyata Prabu Siliwangi tetap 
menjadikan agama ―resmi‖ kerajaan yang dianut saat itu tetap 
―Sunda Wiwitan‖ yakni ―ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi 
yang mengejar kesejahteraan‖. Konon agama Sunda memang tidak 
mensyaratkan untuk membangun tempat peribadatan khusus, oleh 
karena itu maka sisa-sisa peninggalan yang berupa bangunan candi 
hampir tidak ditemukan di Jawa Barat. 

Prabu Siliwangi seorang raja besar dari Pakuan Pajajaran. Putra 
dari Prabu Anggalarang dari dinasti Galuh yang berkuasa di 
Surawisesa atau Kraton Galuh. Pada masa mudanya dikenal dengan 
nama Raden Pamanah Rasa. Diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasih, 
seorang juru pelabuhan Muara Jati. Istri pertama adalah Nyi 
Ambetkasih, sepupunya sendiri, yang merupakan putri dari Ki 
Gedeng Sindangkasih, putra ketiga Wastu Kancana dari Mayangsari, 
yang menjadi raja muda di Surantaka (Sekitar Majalengka sekarang). 
Dengan pernikahan ini dia ditunjuk menjadi pengganti Ki Gedeng 
Sindangkasih sebagai raja muda Surantaka. Dari Ambetkasih dia 
tidak mendapat keturunan. Istri kedua, Nyai Subang Larang putri 
dari Ki Gedeng Tapa. Istri Ketiga, adalah Kentring Manik Mayang 
Sunda, adik dari Amuk Murugul. Kentring Manik Mayang Sunda, 
dinikahkan kepadanya untuk menyatukan kembali kekuasaan 
Sunda-Galuh yang sempat terpecah menjadi dua. Keturunan 
Kentring Manik Mayang Sunda dan Prabu Siliwangi inilah yang 
dianggap paling sah menduduki tahta Pajajaran. Istri 
keempatnya Aciputih Putri dari Ki Dampu Awang, seorang panglima 
perang dari Cina yang menjadi nakhoda kapal Laksamana Cheng Ho. 

Pernikahan kedua di Musholla yang senantiasa mengagungkan 
alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Qur‘an yang dikumandangkan 
oleh Nyai Subang Larang. memang telah membawa hikmah yang 
besar, dan Syekh Quro memegang peranan penting dalam masuknya 
pengaruh ajaran Islam ke keluarga Sang Prabu Siliwangi. Sebab para 
putra-putri yang dikandung oleh Nyai Subang Larang yang 
muslimah itu, memancarkan sinar IMAN dan ISLAM bagi umat di 
Negeri Pajajaran. Nyai Subang Larang sebagai isteri kedua seorang 
raja memang harus berada di Istana Pakuan Pajajaran, dengan tetap 
memancarkan Cahaya Islamnya. 

Perbedaan yang mencolok antara Ibu Subang Larang dengan 
istri-istri Prabu Siliwangi lainnya adalah keunggulan mendidik anak-
anaknya yang mencerminkan sosok ibu yang idealnya seperti 
seorang ibu bahkan bagi sebagian orang Bogor, Ibu Subang Larang-
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lah yang biasa disebut dengan nama Ibu Ratu bukan Nyai Roro Kidul 
seperti yang diyakini sebagian masyarakat. 

Hasil dari pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang 
tersebut mereka dikarunai tiga anak Ideal yaitu: 1.Raden 
Walangsungsang (1423 Masehi); 2.Nyi Mas Rara Santang ( 1426 
Masehi) ; 3.Raja Sangara ( 1428 Masehi). 

Melihat kondisi Pakuan Pajajaran yang menganut keyakinan 
―Sunda Wiwitan‖ Subang Larang tidak mungkin mengajari Islam 
putra putrinya sendiri di istana Pakuan Pajajaran. Diizinkan Putra 
pertama yang laki-laki bernama Raden Walangsungsang setelah 
melewati usia remaja, maka bersama adiknya yang bernama Nyimas 
Rara Santang, meninggalkan Istana Pakuan Pajajaran dan mendapat 
bimbingan dari ulama Syekh nur Kahfi adalah muballigh asal 
Baghdad memilih pengajian di pelabuhan Muara Jati, yaitu 
Perguruan Islam Gunung Jati Cirebon. Setelah kakak beradik ini 
menunaikan ibadah Haji, maka Raden Walangsungsang, dengan 
restu Prabu Siliwangi menjadi Pangeran Cakrabuana mendirikan 
kerajaan dibawah Pajajaran dan memimpin pemerintahan Nagari 
Caruban Larang, Cirebon. 

Sedangkan Nyi Mas Rara Santang Di tempat pengajian Gunung 
Jati Cirebon tampaknya Nyai Rara Santang bertemu atau 
dipertemukan dengan Syarif Abdullah, cucu Syekh Maulana Akbar 
Gujarat. Setelah mereka menikah, lahirlah Raden Syarif 
Hidayatullah kemudian hari dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. 
Penerus raja Caruban Larang yang menurut cerita versi Pajajaran 
beliau yang mendirikan asal muasal kota Cirebon. 

Sedangkan Raja Sangara menuntut ilmu Islam mengembara 
hingga ke Timur Tengah. Kemudian menyebarkan agama Islam di 
tatar selatan dengan sebutan Prabu Kian Santang (Sunan Rohmat), 
wafat dan dimakamkan di Godog Suci Garut. 

Adapun kegiatan Pesantren Quro, Kemudian para santri yang 
telah berpengalaman disebarkan ke pelosok pedesaan untuk 
mengajarkan agama Islam, terutama di daerah Karawang bagian 
selatan seperti Pangkalan. Demikian juga ke pedesaan di bagian 
utara Karawang yang berpusat di Desa Pulo Kalapa dan sekitarnya. 

Setelah wafat, Syekh Quro dimakamkan di Dusun Pulobata, 
Desa Pulokalapa, Kecamatan Lemahabang, Lokasi makam penyebar 
agama Islam tertua, yang konon lebih dulu dibandingkan Walisongo 
tersebut, berada sekitar 30 kilometer ke wilayah timur laut dari 
pusat kota Lumbung Padi di Jawa Barat itu. 
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Dalam sebuah dokumen surat masuk ke kantor Desa Pulokalapa 
tertanggal 5 November 1992, ditemukan surat keterangan bernomor 
P-062/KB/PMPJA/XII/11/1992 yang dikirim Keluarga Besar Putra 
Mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat XII. Surat tersebut 
ditujukan kepada kepala desa, berisi mempertegas keberadaan 
makam Syekh Quro yang terdapat di wilayah Dusun Pulobata Desa 
Pulokalapa, Kecamatan Lemah Abang bukan sekedar petilasan 
Syekh Quro tetapi merupakan tempat pemakaman Syekh Quro. 
Selain itu, di Dusun Pulobata juga terdapat satu makam yang 
diyakini warga Karawang sebagai makam Syekh Bentong atau Syekh 
Darugem, yang merupakan salah seorang santri utama Syekh Quro.58 

Silsilah Prabu Siliwangi ; 

(12) Prabu Siliwangi (11) Prabu Anggalarang, (10) Prabu 
Mundingkati (9) Prabu Banyakwangi (8) Banyaklarang (7) Prabu 
Susuk tunggal (6) Prabu Wastukencana (5) Prabu Linggawesi (4) 
Prabu Linggahiyang (3) Sri Ratu Purbasari (2) Prabu Ciungwanara 
(1) Maharaja Adimulia. 

 

Menelusuri Jejak Nyi Subang Larang, Istri Prabu 
Siliwangi 

Usep Husaeni dari Koran Radar Bandung menulis: Kawasan 
Teluk Agung yang terletak di Desa Nanggerang Kecamatan Binong 
Kabupaten Subang ramai para pejabat tinggi negara pada Kamis lalu 
(30/6, 2013). 

Nyi Subang Larang Pernah Berguru pada Qyeikh Qurra‘ dan 
Mendirikan Pesantren Besar di Kawasan Teluk Agung yang terletak 
di Desa Nanggerang Kecamatan Binong Kabupaten Subang. Tempat 
yang awalnya sepi mendadak ramai dikunjungi orang-orang dan 

                                                           

58 Sumber: 

 http://groups.yahoo.com/group/bmg2006_sukses/message/3107 

 http://www.pelitakarawang.com/2010/03/sekilas-sejarah-makam-syekh-quro.html 

 http://indo.hadhramaut.info/view/1941.aspx 

 http://su.wikipedia.org/wiki/Obrolan:Prabu_Siliwangi 

 http://www.forumbebas.com/printthread.php?tid=20951 

 http://www.asalcageur.co.cc/2009/06/sejarah-sunda-bagian-6.htm 

 

 

http://www.radarbandung.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=59642
http://www.radarbandung.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=59642
http://groups.yahoo.com/group/bmg2006_sukses/message/3107
http://www.pelitakarawang.com/2010/03/sekilas-sejarah-makam-syekh-quro.html
http://indo.hadhramaut.info/view/1941.aspx
http://su.wikipedia.org/wiki/Obrolan:Prabu_Siliwangi
http://www.forumbebas.com/printthread.php?tid=20951
http://www.asalcageur.co.cc/2009/06/sejarah-sunda-bagian-6.htm
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para pejabat tinggi negara pada Kamis lalu (30/6). Ternyata, 
kawasan yang juga dikenal Astana Panjang atau Muara Jati ini 
merupakan saksi sejarah riwayat perjalanan hidup seorang tokoh 
legendaris wanita tatar Pasundan (kini Jawa Barat—red) pada 
sekitar abad 16-17 masehi yang juga merupakan istri Prabu 
Siliwangi, yakni Nyi Subang Larang. 

Uniknya, ternyata istri Prabu Siliwangi ini seorang Muslimah 
dan pendiri pesantren besar di masanya. Berdasarkan data-data 
sejarah, di kawasan ini pula Nyi Subang Larang diyakini 
dimakamkan. Bagaimana sesungguhnya sosok Nyi Subang Larang 
ini? 

Berdasarkan riwayat sejarah, Nyi Subang Larang merupakan 
putri Ki Gedeng Tapa yang merupakan pendiri Kerajaan Japura yang 
pernah mendapat cinderamata berupa mercusuar dari Laksaman 
Ceng Ho, pemimpin pasukan Kerajaan dari negeri China. Nyi 
Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum. Ketika 
beliau berguru kepada seorang tokoh penyebar Islam dari Pulau Bata 
Kabupaten Karawang, Syeikh Qurra‘, namanya kemudian diganti 
oleh Syeikh Qurra‘ menjadi ―Sub Ang‖ yang bermakna ―Pahlawan 
Berkuda‖. 

―Subang Larang merupakan satu dari dua tokoh srikandi atau 
pejuang (pahlawan) wanita Tatar Sunda pada masa itu dimana 
beliau merupakan figur seorang muslimah (penganut agama Islam—
red). Beliau merupakan murid Syeikh Qurra‘ yang juga tokoh 
penyebar Islam setingkat wali yang menyebarkan Islam di wilayah 
Karawang. Tokoh srikandi lainnya adalah Dewi Parwati‖, papar 
sesepuh Kabuyutan dari Bogor, Abah H. Dasep Arifin pada acara 
penemuan situs Subang Larang di Desa Nanggerang Kecamatan 
Binong, Kamis lalu (30/6). 

Sepulangnya berguru kepada Syeikh Qurra‘, Nyi Subang 
Larang lantas mendirikan pesantren besar bernama ―Kobong 
Amparan Alit‖ di kawasan Teluk Agung yang kini berada 
dilingkungan Desa Nanggerang Kecamatan Binong. Belakangan 
nama ―Kobong Amparan Alit‖ berubah menjadi ―Babakan Alit‖ yang 
juga berada di sekitar kawasan Teluk Agung Desa Nanggerang. 

Selanjutnya, Nyi Subang Larang menikah dengan Pamanah 
Rasa yang bergelar Prabu Siliwangi dan melahirkan beberapa orang 
keturunan yang kelak menjadi orang-orang besar, diantaranya 
Raden Kian Santang yang bergelar Pangeran Cakra Buana yang 
merupakan pendiri cikal bakal Kerajaan Cirebon. Raden Kian 
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Santang sendiri merupakan seorang muslim sekaligus tokoh 
penyebar Islam. Demikian halnya, kerajaan Sumedang Larang, 
Pakuan Pajajaran dan kerajaan Sunda lainnya tidak mungkin 
dilepaskan dari perjalanan Nyi Subang Larang. 

―Tidak akan ada Cirebon, kalau tidak ada Nyi Subang Larang. 
Sebab sejarah tatar Sunda tidak bisa dilepaskan dari sejarah 
perjalanan hidup seorang Subang Larang‖, ujar Abah Dasep. 

Pada saat menikah dengan Prabu Siliwangi, Subang Larang 
lantas diboyong oleh sang suami untuk tinggal di Bogor yang ketika 
itu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran. Namun, 
meskipun tinggal di Bogor, Subang Larang kerap mengunjungi 
pesantrennya di kawasan Teluk Agung yang sekarang terletak di 
Desa Nanggerang Kecamatan Binong. Dan ketika beliau wafat, jasad 
atau layon-nya kemudian dibawa oleh para abdi dalemnya untuk 
dimakamkan di kawasan Teluk Agung tersebut. Di antara abdi dalem 
yang membawa jasad Nyi Subang Larang adalah tokoh yang kini 
dimakamkan di kawasan makam keramat Gelok yang terletak di Kp. 
Cipicung Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Subang. 

―Berdasarkan bukti dan penuturan sejarah yang saya terima, 
maka saya berkeyakinan bahwa di kawasan Teluk Agung Desa 
Nanggerang inilah Nyi Subang Larang pernah hidup, mendirikan 
pesantren besar dan dimakamkan di akhir hayatnya. Karena itu, 
situs bersejarah Subang Larang ini merupakan asset bangsa yang 
sangat berharga dan tiada ternilai, sehingga perlu dijaga dan 
dilestarikan oleh semua pihak‖, pungkas H. Dasep. 

Berkaitan dengan penemuan situs Subang Larang ini pula, 
Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Jabar siap mengucurkan anggaran 500 juta rupiah 
untuk revitalisasi dan pemeliharaan kawasan situs serta 
pemberdayaan ekonomi warga sekitar. 

―Pemprov Jabar siap kucurkan anggaran 500 juta rupiah untuk 
revitalisasi dan pemeliharaan kawasan situs Subang Larang‖, ujar 
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Herdiwan.59***  

 

 

                                                           
59 Sumber http://www.radarbandung.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=59642 

http://www.radarbandung.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=59642
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Kisah Cinta Prabu Siliwangi dan Nyi 
Subang Larang60 

Pada Tahun 1409 Ki Gedeng Tapa dan anaknya Nyai Subang 
Larang, penguasan Syahbandar Muara Jati Cirebon, menyambut 
kedatangan pasukan angkatan laut Tiongkok pimpinan Laksamana 
Muslim Cheng Ho ditugaskan oleh Kaisar Yung Lo (Dinasti Ming 
1363-1644) memimpin misi muhibah ke-36 negara. Antara lain ke 
Timur Tengah dan Nusantara (1405-1430). Membawa pasukan 
muslim 27.000 dengan 62 kapal. 

Misi muhibah Laksamana Cheng Ho tidak melakukan 
perampokan atau penjajahan. Bahkan memberikan bantuan 
membangun sesuatu yang diperlukan oleh wilayah yang 
didatanginya. Seperti Cirebon dengan mercusuarnya. Oleh karena 
itu, kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut gembira oleh Ki 
Gedeng Tapa sebagai Syahbandar Cirebon. Di Cirebon Laksmana 
Cheng Ho membangun mercusuar.  

Dalam Armada Angkatan Laut Tiongkok itu, rupanya juga 
diikutsertakan seorang ulama Syekh Hasanuddin adalah putra 
seorang ulama besar Perguruan Islam di Campa yang bernama 
Syekh Yusuf Siddik yang masih ada garis keturunan dengan Syekh 
Jamaluddin serta Syekh Jalaluddin, ulama besar Makkah masih 
keturunan dari Sayidina Hussen Bin Sayidina Ali Ra.dan Siti 
Fatimah putri Rosulullah SAW. Syeh Hasanuddin, seorang ulama 
yang hafidz Al-qur‘an serta ahli Qiro‘at yang sangat merdu 
suaranya untuk mengajar Agama Islam di Kesultanan Malaka, 

Dikisahkan pula bahwa setelah Syekh Hasanuddin 
menunaikan tugasnya di Malaka, selanjutnya beliau pulang ke 
Campa dengan menempuh perjalanan melewati ke daerah 
Martasinga, Pasambangan, dan Jayapura hingga melalui pelabuhan 
Muara Jati. Di Muara Jati Syeh Hasanuddin berkunjung kembali ke 

                                                           
60

 Dirangkum dari Sumber: 

 
http://cainusantara.wordpress.com/2011/02/07/alunan-suara-nyai-subang-larang-yang-
meluluhkan-keras-hatinya-prabu-siliwangi/ 
http://groups.yahoo.com/group/bmg2006_sukses/message/3107 
http://www.pelitakarawang.com/2010/03/sekilas-sejarah-makam-syekh-quro.html 
http://indo.hadhramaut.info/view/1941.aspx 
http://su.wikipedia.org/wiki/Obrolan:Prabu_Siliwangi 
http://www.forumbebas.com/printthread.php?tid=20951 
http://www.asalcageur.co.cc/2009/06/sejarah-sunda-bagian-6.htm 

 

 

http://cainusantara.wordpress.com/2011/02/07/alunan-suara-nyai-subang-larang-yang-meluluhkan-keras-hatinya-prabu-siliwangi/
http://cainusantara.wordpress.com/2011/02/07/alunan-suara-nyai-subang-larang-yang-meluluhkan-keras-hatinya-prabu-siliwangi/
http://groups.yahoo.com/group/bmg2006_sukses/message/3107
http://www.pelitakarawang.com/2010/03/sekilas-sejarah-makam-syekh-quro.html
http://indo.hadhramaut.info/view/1941.aspx
http://su.wikipedia.org/wiki/Obrolan:Prabu_Siliwangi
http://www.forumbebas.com/printthread.php?tid=20951
http://www.asalcageur.co.cc/2009/06/sejarah-sunda-bagian-6.htm
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Ki Gedeng Tapa, Syahbandar Cerbon yang dulu pernah 
dikunjunginya bersama Laksamana Cheng Ho. 

Kedatangan ulama besar yag ahli Qiro‘at tersebut, disamping 
karena perubahan tatanan dunia politik dan ekonomi yang 
dipengaruhi oleh Islam seperti sangat banyak kapal niaga muslim 
yang berlabuh di pelabuhan Cirebon, kapal niaga dari India Islam, 
Timur Tengah Islam dan Cina Islam. memungkinkan tumbuhnya 
rasa simpati Ki Gedeng Tapa sebagai Syahbandar Cirebon terhadap 
Islam. Karenanya kedatangan Syekh Hasanuddin disambut baik oleh 
Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati yang memperoleh 
kekuasaan berasal dari Ki Gedeng Sindangkasih setelah wafat. 

Ketika kunjungan yang cukup lama itu berlangsung, Ki Gedeng 
Tapa dan anaknya Nyai Subang Larang serta masyarakat 
Syahbandar Muara Jati merasa tertarik dengan Suara lantunan ayat 
Qur‘an serta ajarannya yang dibawa Syekh Hasanuddin, hingga 
akhirnya banyak warga yang memeluk Islam. 

Penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh syekh 
Hasanuddin di Muara Jati Cirebon, yang merupakan bawahan dari 
Kerajaan Pajajaran, rupanya sangat mencemaskan raja Pajaran 
Prabu Anggalarang, sehingga pada waktu itu,penyebaran agama 
Islam dperintahkan agar dihentikan. Perintah dari Raja Negeri 
Pajajaran tersebut dipatuhi oleh Syekh Hasanuddin. Beberapa saat 
kemudian Syekh Hasanuddin mohon diri kepada Ki Gedeng Tapa. 
Sebagai sahabat, Ki Gedeng Tapa sendiri sangat prihatin atas 
peristiwa yang menimpa ulama besar itu, Sebab ia pun sebenarnya 
masih ingin menambah pengetahuannya tentang Agama Islam. Oleh 
karena itu, sebagai wujud kesungguhannya terhadap agama Islam, 
putri Ki Gedeng Tapa yang bernama Nyai Subang Karancang atau 
Nyai Subang Larang dititipkan ikut bersama ulama besar ini untuk 
belajar mengaji dan Agama Islam di Campa. 

Beberapa waktu lamanya berada di Campa, kemudian Syekh 
Hasanuddin membulatkan tekadnya untuk kembali ke wilayah 
negeri Pajajaran. Dan untuk keperluan tersebut, maka telah 
disiapkan dua perahu dagang yang memuat rombongan para 
santrinya adalah Syekh Abdul Rahman.Syekh Maulana Madzkur dan 
Syekh Abdilah Dargom.termasuk Nyai Subang Larang. 

Sekitar tahun 1416 Masehi, setelah rombongan ini memasuki 
Laut Jawa, dan Sunda Kelapa lalu memasuki Kali Citarum, yang 
waktu itu di Kali tersebut ramai dipakai Keluar masuk para 
pedagang ke Negeri Pajajaran, akhirnya rombongan perahu singgah 
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di Pura Dalam atau Pelabuhan Karawang. Di mana kegiatan 
Pemerintaahan dibawah kewenangan Jabatan Dalem. Karena 
rombongan tersebut, sangat menjunjung tinggi peraturan kota 
Pelabuhan, sehingga aparat setempat sangat menghormati 
dan,memberikan izin untuk mendirikan Mushola ( 1418 Masehi) 
sebagai sarana Ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah 
beberapa waktu berada di pelabuahan Karawang, Syekh Hasanuddin 
menyampaikan dakwah-dakwahnya di Mushola yang dibangunya 
(sekarang Mesjid Agung Karawang), dari urainnya mudah dipahami 
dan mudah diamalkan, ia beserta santrinya juga memberikan contoh 
pengajian Al-Qur‘an menjadi daya tarik tersendiri di sekitar 
karawang. 

Ulama besar ini sering mengumandangkan suara Qorinya yang 
merdu bersama murid-muridnya,Nyi Subang Larang, Syekh Abdul 
Rohman, Syekh Maulana Madzkur dan santri lainnya seperti, Syekh 
Abdiulah Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Modafah 
alias Ayekh Maghribi keturunan dari sahabat nabi (Sayidina Usman 
bin Affan).karena ulama besar ini memang seorang Qori yang merdu 
suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat 
yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. 

Berita tentang dakwah Syeh Hasanuddin yang kemudian 
masyarakat Pelabuhan Karawang memanggilnya dengan Syekh 
Quro, rupanya telah terdengar kembali oleh Prabu Angga Larang, 
yang dahulu pernah melarang Syekh Quro melakukan kegiatan yang 
sama tatkala mengunjungi pelabuhan Muara Jati Cirebon. Sehingga 
ia segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota 
yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk menutup Pesantren 
Syekh Quro. 

Namun tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, 
rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci 
Al-Qur‘an yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra 
Mahkota (yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri 
Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi) itu pun mengurungkan 
niatnya untuk menutup Pesantren Quro, dan tanpa ragu-ragu 
menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang 
cantik dan halus budinya. 

Pinangan tersebut diterima tapi,dengan syarat mas kawinnya 
yaitu Lintang Kerti Jejer Seratus yang di maksud itu adalah simbol 
dari Tasbeh yang merupakan alat untuk berwirid yang berada di 
Mekkah. Permohonan Nyi Subang Larang disanggupi oleh Raden 
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Pamanah Rasa.Atas petunjuk Syekh Quro,Prabu Pamanah Rasa 
segera pergi ke Mekkah. 

Di tanah suci Mekkah, Prabu Pamanah Rasa disambut oleh 
Syekh Maulana Jafar Sidik. Prabu Pamanah Rasa merasa keget, 
ketika namanya di ketahui oleh seorang syekh. Dan Syekh itu, 
bersedia membantu untuk mencarikan Lintang Kerti Jejer Seratus 
dengan syarat harus mengucapkan Dua Kalimah Syahadat. Sang 
Prabu Pamanah Rasa mengucapkan Dua Kalimah Syahadat.yang 
makna pengakuan pada Allah SWT,sabagai satu-satunya Tuhan yang 
harus disembah dan, Muhammad adalah utusannya. 

Semenjak itulah, Prabu Pamanah Rasa masuk agama Islam 
dan menerima Lintang Kerti Jejer Seratus atau Tasbeh, mulai dari 
itu,Prabu Pamanah Rasa diberi ajaran tentang agama islam yang 
sebenarnya.Prabu Pamanah Rasa segera kembali ke Pajajaran untuk 
melangsungkan pernikahannya keduanya dengan Nyi Subang 
Larang waktu terus berjalan maka pada tahun 1422 M,pernikahan di 
langsungkan di Pesantren Syekh Quro dan dipimpin langsung oleh 
Syekh Quro. Beberapa lama setelah menikah Prabu Pamanahah Rasa 
dinobatkan sebagai Raja Pakuan Pajajaran dengan gelar Prabu 
Siliwangi. 

Kerajaan Pakuan Pajajaran biasa disebut kerajaan Pajajaran 
saja (1482 – 1579 M). Pada masa kejayaannya kerajaan Prabu 
Pamanah Rasa terkenal dengan sebutan Sri Baduga Maharaja 
dengan gelar Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai raja pada usia 18 
tahun. Meski sudah masuk agama Islam ternyata Prabu Siliwangi 
tetap menjadikan agama ―resmi‖ kerajaan yang dianut saat itu tetap 
―Sunda Wiwitan‖ yakni ―ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi 
yang mengejar kesejahteraan‖. Konon agama Sunda memang tidak 
mensyaratkan untuk membangun tempat peribadatan khusus, oleh 
karena itu maka sisa-sisa peninggalan yang berupa bangunan candi 
hampir tidak ditemukan di Jawa Barat. 

Prabu Siliwangi seorang raja besar dari Pakuan Pajajaran. 
Putra dari Prabu Anggalarang dari dinasti Galuh yang berkuasa di 
Surawisesa atau Kraton Galuh. Pada masa mudanya dikenal dengan 
nama Raden Pamanah Rasa. Diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasih, 
seorang juru pelabuhan Muara Jati. Istri pertama adalah Nyi 
Ambetkasih, sepupunya sendiri, yang merupakan putri dari Ki 
Gedeng Sindangkasih, putra ketiga Wastu Kancana dari Mayangsari, 
yang menjadi raja muda di Surantaka (Sekitar Majalengka sekarang). 
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Dengan pernikahan ini dia ditunjuk menjadi pengganti Ki Gedeng 
Sindangkasih sebagai raja muda Surantaka.  

Dari Ambetkasih dia tidak mendapat keturunan. Istri 
kedua,Nyai Subang Larang putri dari Ki Gedeng Tapa. Istri 
Ketiga, adalah Kentring Manik Mayang Sunda, adik dari Amuk 
Murugul. Kentring Manik Mayang Sunda, dinikahkan kepadanya 
untuk menyatukan kembali kekuasaan Sunda-Galuh yang sempat 
terpecah menjadi dua. Keturunan Kentring Manik Mayang Sunda 
dan Prabu Siliwangi inilah yang dianggap paling sah menduduki 
tahta Pajajaran. Istri keempatnya Aciputih Putri dari Ki Dampu 
Awang, seorang panglima perang dari Cina yang menjadi nakhoda 
kapal Laksamana Cheng Ho. 

Pernikahan kedua di Musholla yang senantiasa mengagungkan 
alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Qur‘an yang dikumandangkan 
oleh Nyai Subang Larang. memang telah membawa hikmah yang 
besar, dan Syekh Quro memegang peranan penting dalam masuknya 
pengaruh ajaran Islam ke keluarga Sang Prabu Siliwangi. Sebab para 
putra-putri yang dikandung oleh Nyai Subang Larang yang 
muslimah itu, memancarkan sinar IMAN dan ISLAM bagi umat di 
Negeri Pajajaran. Nyai Subang Larang sebagai isteri kedua seorang 
raja memang harus berada di Istana Pakuan Pajajaran, dengan tetap 
memancarkan Cahaya Islamnya. 

Perbedaan yang mencolok antara Ibu Subang Larang dengan 
istri-istri Prabu Siliwangi lainnya adalah keunggulan mendidik anak-
anaknya yang mencerminkan sosok ibu yang idealnya seperti 
seorang ibu bahkan bagi sebagian orang Bogor, Ibu Subang Larang-
lah yang biasa disebut dengan nama Ibu Ratu bukan Nyai Roro Kidul 
seperti yang diyakini sebagian masyarakat. 

Hasil dari pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang 
tersebut mereka dikarunai tiga anak Ideal yaitu: 1.Raden 
Walangsungsang ( 1423 Masehi) ; 2.Nyi Mas Rara Santang (1426 
Masehi) ; 3.Raja Sangara (1428 Masehi). 

Melihat kondisi Pakuan Pajajaran yang menganut keyakinan 
―Sunda Wiwitan‖ Subang Larang tidak mungkin mengajari Islam 
putra putrinya sendiri di istana Pakuan Pajajaran. Diizinkan Putra 
pertama yang laki-laki bernama Raden Walangsungsang setelah 
melewati usia remaja, maka bersama adiknya yang bernama Nyimas 
Rara Santang, meninggalkan Istana Pakuan Pajajaran dan mendapat 
bimbingan dari ulama Syekh nur Kahfi adalah muballigh asal 
Baghdad memilih pengajian di pelabuhan Muara Jati, yaitu 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       278 
 

Perguruan Islam Gunung Jati Cirebon. Setelah kakak beradik ini 
menunaikan ibadah Haji, maka Raden Walangsungsang, dengan 
restu Prabu Siliwangi menjadi Pangeran Cakrabuana mendirikan 
kerajaan dibawah Pajajaran dan memimpin pemerintahan Nagari 
Caruban Larang, Cirebon. 

Sedangkan Nyi Mas Rara Santang Di tempat pengajian 
Gunung Jati Cirebon tampaknya Nyai Rara Santang bertemu atau 
dipertemukan dengan Syarif Abdullah, cucu Syekh Maulana Akbar 
Gujarat. Setelah mereka menikah, lahirlah Raden Syarif 
Hidayatullah kemudian hari dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. 
Penerus raja Caruban Larang yang menurut cerita versi Pajajaran 
beliau yang mendirikan asal muasal kota Cirebon. 

Sedangkan Raja Sangara menuntut ilmu Islam mengembara 
hingga ke Timur Tengah. Kemudian menyebarkan agama Islam di 
tatar selatan dengan sebutan Prabu Kian Santang (Sunan Rohmat), 
wafat dan dimakamkan di Godog Suci Garut. 

Adapun kegiatan Pesantren Quro, Kemudian para santri yang 
telah berpengalaman disebarkan ke pelosok pedesaan untuk 
mengajarkan agama Islam, terutama di daerah Karawang bagian 
selatan seperti Pangkalan. Demikian juga ke pedesaan di bagian 
utara Karawang yang berpusat di Desa Pulo Kalapa dan sekitarnya. 

Setelah wafat, Syekh Quro dimakamkan di Dusun Pulobata, 
Desa Pulokalapa, Kecamatan Lemahabang, Lokasi makam penyebar 
agama Islam tertua, yang konon lebih dulu dibandingkan Walisongo 
tersebut, berada sekitar 30 kilometer ke wilayah timur laut dari 
pusat kota Lumbung Padi di Jawa Barat itu. 

Dalam sebuah dokumen surat masuk ke kantor Desa 
Pulokalapa tertanggal 5 November 1992, ditemukan surat 
keterangan bernomor P-062/KB/PMPJA/ XII/11/1992 yang dikirim 
Keluarga Besar Putra Mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat XII. 
Surat tersebut ditujukan kepada kepala desa, berisi mempertegas 
keberadaan makam Syekh Quro yang terdapat di wilayah Dusun 
Pulobata Desa Pulokalapa, Kecamatan Lemah Abang bukan sekedar 
petilasan Syekh Quro tetapi merupakan tempat pemakaman Syekh 
Quro. Selain itu, di Dusun Pulobata juga terdapat satu makam yang 
diyakini warga Karawang sebagai makam Syekh Bentong atau Syekh 
Darugem, yang merupakan salah seorang santri utama Syekh Quro. 
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Silsilah Prabu Siliwangi: 

(12) Prabu Siliwangi (11) Prabu Anggalarang, (10) Prabu 
Mundingkati (9) Prabu Banyakwangi (8) Banyaklarang (7) Prabu 
Susuk tunggal (6) Prabu Wastukencana (5) Prabu Linggawesi (4) 
Prabu Linggahiyang (3) Sri Ratu Purbasari (2) Prabu Ciungwanara 
(1) Maharaja Adimulia.  

 

 

 

‗Mahkota Raja Pajajaran dan perlengkapannya yang masih 
tersimpan di Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang. 

Setelah Pakuan berhasil dihancurkan oleh Pasukan Banten, 
para keturunan, pejabat-pejabat kerajaan dan pengikut mengungsi 
ke Sumedang yang jaraknya sekitar 150 kilometer dari ibukota 
Pajajaran tersebut. Dengan membawa serta mahkota dan pusaka-
pusaka kerajaan, kedatangan mereka disambut oleh Prabu Geusan 
Ulun, Raja dari Sumedanglarang. 

Hingga kini keberadaan mahkota, pusaka, perlengkapan, 
barang-barang serta artefak peninggalan kerajaan Pajajaran yang 
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berhasil diselamatkan dari serangan pasukan Banten masih bisa 
dilihat di Museum Prabu Geusan Ulun di Sumedang. 

 

Pola kepemimpinan Prabu Siliwangi 

Rubiyana di dalam blognya menulis:  ‖Di tengah krisis 
kepemimpinan di Nusantara saat ini, teringat akan sosok seorang 
raja Sunda yang kharismanya sampai menembus ranah sejarah, 
mitologi, sampai dengan ontologi. Begitu dikaguminya beliau 
sampai-sampai ada sebagian kalangan yang menantikan kehadiran 
kembali beliau. Namanya bahkan diabadikan dalam nama 
jalan,universitas,kodam (komando daerah militer),stadion. Siapa 
beliau? Beliau adalah Prabu Siliwangi (Siliwangi sebenarnya bukan 
nama seseorang, tapi gelar raja  Sunda, sebagaimama Brawijaya di 
Majapahit).61 

Pada tahun 1987 Drs Saleh Danasasmita dkk. menerbitkan buku 
alih bahasa dari Sang Hyang Siksa Kanda’ng Karesian 
(selanjutnya disingkat SSKK), sebuah naskah kuno yang sedikit 
menyingkap sejarah masa lalu tanah Pasundan. Ditulis dengan 
aksara Sunda kuna pada 7 lembar daun lontar yang bertitimangsa 
1518 M sedangkan penulisnya tidak diketahui. Naskah aslinya dapat 
ditemui di Museum Nasional no. Kropak 630. 

Dalam SSKK tertulis sebuah paradigma kepemimpinan yang 
disebut ‗Parigeuing‘. Menurut naskah tersebut, kepemimpinan akan 
berkaitan dengan tugas dan fungsi pemimpin,kemampuan 
management dan karakter pemimpin. Di dalamnya disebutkan 
bahwa tugas pemimpin adalah ―ngertakeun bumi lamda‖ yang 
artinya mensejahterakan semesta dunia kehidupan. 

Pemimpin berdasarkan fungsi kedudukannya adalah ‗Tri 
Tangtu di buana‘ yang berarti tiga ketentuan/yang menentukan di 
dunia, dikenal juga dengan pola SITUMANG (yang dilambangkan 
dengan anjing) sebuah akronim dari Resi-Ratu-Rama-Hyang, 
sebuah pola yang menjadi cikal bakal sistem 
kerajaan/keratuan/keraton di dunia dimana berlaku Tri Tantu dio 
Buana (semacam Trias Politica khas asli Sunda). 

Resi: legislatif, perwakilan daerah, para cendekiawan, 
tempatnya disebut karesian/kedatukan/kedaton 

                                                           
61

  http://nayabiru.mywapblog.com/pola-kepemimpinan-prabu-siliwangi.xhtml 

 

http://nayabiru.mywapblog.com/pola-kepemimpinan-prabu-siliwangi.xhtml
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Rama: yudikatif, mengatur hukum dan keamanan,tempatnya 
disebut keramat 
Ratu: eksekutif, pemimpin pemerintahan tempatnya disebut 
keratuan/keraton 

(Sistem pemerintahan Nusantara pada jaman dahulu mirip 
seperti sistem persemakmuran Inggris saat ini, dimana ada kerajaan 
induk membawahi kerajaan-kerajaan yang otonom. Kerajaan induk 
berpindah sesuai masa dan kecakapan pemimpinnya) 

Dalam SSKK disebutkan bahwa seorang pemimpin harus 
memiliki kemampuan untuk mengatur dengan menjalankan azas 
Dasa Pasanta, artinya sepuluh panenang yang berarti cara memberi 
perintah yang baik agar orang yang diberi perintah bisa menjalankan 
tugasnya dengan optimal, yang diantaranya: 

1. Guna, yaitu suatu perintah harus jelas manfaat dan 
kegunaannya 

2. Ramah, memberi perintah harus dengan santun 
3. Hook, perintah harus disertai dengan penghargaan terhadap 

yang diperintah. 
4. Pesok, perintah harus bisa menimbulkan kebanggaan dan 

kepercayaan diri bagi yang diperintahnya, sehingga muncul 
motivasi dalam menjalankannya. 

5. Asih, setiap memberi perintah harus dilakukan penuh kasih 
saying. 

6. Karunia, perintah harus terasa sebagai wujud kasih sayang atau 
kepercayaan dari pemimpin kepada yang diperintah. 

7. Mukpruk, pemimpin harus mampu menentramkan hati para 
bawahannya, sehingga merasa nyaman dan memiliki semangat 
kerja yang tinggi. 

8. Ngulas, pemimpin selalu melakukan evaluasi setiap hasil 
pekerjaan dan memberikan koreksi dengan santun terhadap hasil 
pekerjaan yang kurang memuaskan. 

9. Nyecep, pemimpin harus memberi perhatian baik berupa moral 
maupun material. 

10. Ngala angen, pemimpin mampu memberikan pengaruh 
yang baik. 

 

Konsep Dasa pasanta berjalan berdasarkan kualitas hubungan 
antar manusia, dimana pemimpin bersifat melayani bukan ingin 
dilayani. 
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Seorang pemimpin untuk mampu menjalankan Dasa Pasanta harus 
memiliki karakter kepemimpinan yang disebut ‗Pangimbuhning 
Twah‘, ada 12 unsur di dalamnya, yaitu: 
1. Emet : hemat 
2. Imeut : teliti/cermat 
3. Rajeun : rajin 
4. Leukeun : tekun 
5. Paka pradana : beretika 
6. Morogol-rogol : beretos kerja 
7. Purusa ning sa : berjiwa pahlawan 
8. Widagda : bijaksana 
9. Gapitan : berprinsip,berintegritas 
10. Karawaleya : dermawan 
11. Cingceung : gesit,cekatan 
12. Langsitan : multitalenta 

 

Kisah Makam Keramat Istri Kedua Prabu Siliwangi, 
Nyi Kentring Manik di Tengah Kebun Raya Bogor 

 

 

Pusara Makam Ratu Galuh, istri Prabu Siliwangi (Dewi/detikTravel) 

 

Dewi Kania – dari media online detikTravel Bogor menulis – 
―Siapa sangka, bahwa di tengah objek wisata Kebun Raya Bogor rada 
sebuah kuburan yang dikeramatkan. Inilah makam yang diyakini 
sebagai Ratu Galuh, istri Prabu Siliwangi. Seperti apa kisahnya?‖ 

Jika mendengar kata makam, kadang terbayang kesan mistis 
atau keramat. Di kawasan kompleks Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, 
terdapat sebuah makam keramat. Di dalam area makam tersebut 

http://travel.detik.com/dewiiiik
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diyakini terdapat makam Ratu Galuh Mangkualam yang merupakan 
istri kedua dari Prabu Siliwangi. 

Abdurrahman, sang penjaga makam menceritakan sedikit 
sejarah makam ini kepada detikTravel saat mengunjungi lokasi, 
Rabu (1/5/2013) kemarin. Menurut dia, makam Ratu Galuh ini ada 
sejak 600 tahun lalu. Situs makam ini ditemukan pada tahun 1946 
oleh H Rahmat yang tidak lain adalah ayahanda dari Abdurrahman 
sang juru kunci. 

Dulunya, kondisi makam ini belum bagus seperti sekarang. 
Makam mulai ditata dengan rapi pada tahun 1978 oleh nenek 
Abdurrahman yang menurut pengakuannya adalah keturunan 
Brawijiya. Makam tersebut tidak pernah sepi pengunjung, baik itu 
untuk berwisata ataupun berziarah. 

Lokasi makam tersebut berdekatan dengan Jembatan Gantung 
yang merupakan salah satu ikon Kebun Raya Bogor. Dari tahun ke 
tahun pengunjung yang datang terus bertambah dengan tujuan yang 
sama yaitu berziarah ke makam Ratu Galuh. 
"Pengunjung makam ini asalnya dari sekitar Kota Bogor, tapi ada 
juga turis asing yang tahu sejarah makam ini sering datang," tutur 
Abdurrahman. 

Seperti yang dikatakan Nadi, peziarah asal Bogor, ia datang 
kesini sudah sering mengajak keluarga serta teman untuk berdoa di 
makam Ratu Galuh. Ada juga Muhtadin, pengunjung lain yang 
sengaja datang bersama rekan-rekannya dari Jakarta Pusat.  

 

Makam Ratu Galuh Mangku Alam (Kentring Manik) 

 

 
Tampak depan pintu masuk area makam Ratu Galuh  

di Kebun Raya Bogor (Foto: Dewi/detikTravel) 
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Sumber gambar:  http://www.kotabogor.go.id/pariwisata/sejarah-bogor 

 

Lokasi Makam Ratu Galuh Mangku Alam berada di dalam 
kompleks Kebun Raya Bogor, di dekat Jembatan Merah yang 
melintas di atas Kali Ciliwung. Sosok Ratu Galuh dipercayai sebagai 
istri Sri Baduga Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. 

Di dalam kompleks yang sama terdapat makam Mbah Japra, 
panglima perang Prabu Siliwangi, serta makam Mbah Baul, patih 

http://www.kotabogor.go.id/pariwisata/sejarah-bogor
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Prabu Siliwangi. Keberadaan tiga makam itu dijadikan semacam 
bukti akan adanya Kerajaan Pajajaran di wilayah Bogor.  

Kompleks Makam Ratu Galuh telah dilindungi pagar besi 
berwarna hijau dan diberi pintu. Makam Ratu Galuh berada paling 
dekat dengan pintu pagar, dimana terdapat tempat bersimpuh 
berlapis keramik yang cukup lega. Pada nisan makamnya terdapat 
mahkota berwarna keemasan, menandai statusnya sebagai seorang 
ratu. 

Makam Mbah Japra berada di lokasi yang lebih tinggi, dengan 
nisan berbentuk trisula dan tameng, menandai perannya sebagai 
panglima perang. Sedangkan makam Mbah Baul, yang posisinya 
tidak sejajar dengan kedua makam yang lain, berhias tangkai 
cangkul dan nasi tumpeng, mungkin sebagai penanda bahwa tugas 
patih adalah memakmurkan rakyatnya. 

Pengunjung biasanya ditanya oleh juru kunci akan maksud 
kedatangannya. Juru kunci Makam Ratu Galuh adalah 
Abdurrahman (47), dengan perawat makam bernama Atmawijaya 
dan Ugan. Konon dahulunya di area Kebun Raya Bogor terdapat 
Taman Sipatahunan, semacam taman sari dari Kerajaan Galuh 
Pakuan. 
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Kisah Para Wali Islam dan Trah Pajajaran62 

1. Syekh Jumadil Kubro 

Syekh Jumadil Qubro adalah tokoh yang sering disebutkan 
dalam berbagai babad dan cerita rakyat sebagai salah seorang 
pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Ia umumnya dianggap 
bukan keturunan Jawa, melainkan berasal dari Asia Tengah 
(Persia/Iran). Terdapat beberapa versi babad yang meyakini bahwa 
ia adalah keturunan ke-10 dari Husain bin Ali, yaitu cucu Nabi 
Muhammad SAW. Sedangkan Martin van Bruinessen (1994) 
menyatakan bahwa ia adalah tokoh yang sama dengan Jamaluddin 
Akbar (lihat keterangan Syekh Maulana Akbar di bawah). 

Sebagian babad berpendapat bahwa Syekh Jumadil Qubro 
memiliki dua anak, yaitu Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) 
dan Maulana Ishaq, yang bersama-sama dengannya datang ke pulau 
Jawa. Syekh Jumadil Qubro kemudian tetap di Jawa, Maulana Malik 
Ibrahim ke Champa, dan adiknya Maulana Ishaq mengislamkan 
Samudera Pasai. Dengan demikian, beberapa Walisongo yaitu Sunan 
Ampel (Raden Rahmat) dan Sunan Giri (Raden Paku) adalah 
cucunya; sedangkan Sunan Bonang, Sunan Drajad dan Sunan Kudus 
adalah cicitnya. Hal tersebut menyebabkan adanya pendapat yang 
mengatakan bahwa para Walisongo merupakan keturunan etnis 
Uzbek yang dominan di Asia Tengah, selain kemungkinan lainnya 
yaitu etnis Persia, Gujarat, ataupun Hadramaut. 

Makamnya terdapat di beberapa tempat yaitu di Semarang, 
Trowulan, atau di desa Turgo (dekat Pelawangan), Yogyakarta. 
Belum diketahui yang mana yang betul-betul merupakan 
kuburnya.[2]  

Makam Mbah Dalem, di Batutulis Bogor Juga diyakini sebagai 
―maqam‖ (tempat petilasan Tafakurnya dan Musholanya Syekh 
Jumadil Qubro dan murid-muridnya). 

 

2. Syekh Maulana Akbar 

Syekh Maulana Akbar adalah adalah seorang tokoh di abad 14-
15 yang dianggap merupakan pelopor penyebaran Islam di tanah 
Jawa. Nama lainnya ialah Syekh Jamaluddin Akbar dari Gujarat, dan 
                                                           
62 * Dirangkum oleh Pa‘e Daffa dari berbagai sumber. 
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ia kemungkinan besar adalah juga tokoh yang dipanggil dengan 
nama Syekh Jumadil Kubro, sebagaimana tersebut di atas. Hal ini 
adalah menurut penelitian Martin van Bruinessen (1994), yang 
menyatakan bahwa nama Jumadil Kubro (atau Jumadil Qubro) 
sesungguhnya adalah hasil perubahan hyper-correct atas nama 
Jamaluddin Akbar oleh masyarakat Jawa.[3] 

Silsilah Syekh Maulana Akbar (Jamaluddin Akbar) dari Nabi 
Muhammad SAW umumnya dinyatakan sebagai berikut: Sayyidina 
Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja‘far ash-Shadiq, 
Ali al-Uraidhi, Muhammad al-Naqib, Isa ar-Rummi, Ahmad al-
Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awwal, Muhammad Sahibus Saumiah, 
Alwi ats-Tsani, Ali Khali‘ Qasam, Muhammad Shahib Mirbath, Alwi 
Ammi al-Faqih, Abdul Malik (Ahmad Khan), Abdullah (al-Azhamat) 
Khan, Ahmad Jalal Syah, dan Jamaluddin Akbar al-Husaini 
(Maulana Akbar). 

Menurut cerita rakyat, sebagian besar Walisongo memiliki 
hubungan atau berasal dari keturunan Syekh Maulana Akbar ini. 
Tiga putranya yang disebutkan meneruskan dakwah di Asia 
Tenggara; adalah Ibrahim Akbar (atau Ibrahim as-Samarkandi) ayah 
Sunan Ampel yang berdakwah di Champa dan Gresik, Ali Nuralam 
Akbar kakek Sunan Gunung Jati yang berdakwah di Pasai, dan 
Zainal Alam Barakat. 

Penulis asal Bandung Muhammad Al Baqir dalam Tarjamah 
Risalatul Muawanah (Thariqah Menuju Kebahagiaan) memasukkan 
beragam catatan kaki dari riwayat-riwayat lama tentang kedatangan 
para mubaligh Arab ke Asia Tenggara. Ia berkesimpulan bahwa 
cerita rakyat tentang Syekh Maulana Akbar yang sempat 
mengunjungi Nusantara dan wafat di Wajo, Makasar (dinamakan 
masyarakat setempat makam Kramat Mekkah), belum dapat 
dikonfirmasikan dengan sumber sejarah lain. Selain itu juga terdapat 
riwayat turun-temurun tarekat Sufi di Jawa Barat, yang 
menyebutkan bahwa Syekh Maulana Akbar wafat dan dimakamkan 
di Cirebon, meskipun juga belum dapat diperkuat sumber sejarah 
lainnya. 

 

3. Syekh Quro 

Syekh Quro adalah pendiri pesantren pertama di Jawa Barat, 
yaitu pesantren Quro di Tanjungpura, Karawang pada tahun 
1428.[4] 
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Nama aslinya Syekh Quro ialah Hasanuddin. Beberapa babad 
menyebutkan bahwa ia adalah muballigh (penyebar agama} asal 
Mekkah, yang berdakwah di daerah Karawang. Ia diperkirakan 
datang dari Champa atau kini Vietnam selatan. Sebagian cerita 
menyatakan bahwa ia turut dalam pelayaran armada Cheng Ho, saat 
armada tersebut tiba di daerah Tanjung Pura, Karawang. 

Syekh Quro sebagai guru dari Nyai Subang Larang, anak Ki 
Gedeng Tapa penguasa Cirebon. Nyai Subang Larang yang cantik 
dan halus budinya, kemudian dinikahi oleh Raden Manahrasa dari 
wangsa Siliwangi, yang setelah menjadi raja Kerajaan Pajajaran 
bergelar Sri Baduga Maharaja. Dari pernikahan tersebut, lahirlah 
Pangeran Kian Santang yang selanjutnya menjadi penyebar agama 
Islam di Jawa Barat. 

Makam Syekh Quro terdapat di desa Pulo Kalapa, Lemahabang, 
Karawang. 

 

4. Syekh Datuk Kahfi 

Syekh Datuk Kahfi adalah muballigh asal Baghdad memilih 
markas di pelabuhan Muara Jati, yaitu kota Cirebon sekarang. Ia 
bernama asli Idhafi Mahdi. 

Majelis pengajiannya menjadi terkenal karena didatangi oleh 
Nyai Rara Santang dan Kian Santang (Pangeran Cakrabuwana), yang 
merupakan putra-putri Nyai Subang Larang dari pernikahannya 
dengan raja Pajajaran dari wangsa Siliwangi. Di tempat pengajian 
inilah tampaknya Nyai Rara Santang bertemu atau dipertemukan 
dengan Syarif Abdullah, cucu Syekh Maulana Akbar Gujarat. Setelah 
mereka menikah, lahirlah Raden Syarif Hidayatullah kemudian hari 
dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. 

Makam Syekh Datuk Kahfi ada di Gunung Jati, satu komplek dengan 
makam Sunan Gunung Jati. 

 

5. Syekh Khaliqul Idrus 

Syekh Khaliqul Idrus adalah seorang muballigh Parsi yang 
berdakwah di Jepara. Menurut suatu penelitian, ia diperkirakan 
adalah Syekh Abdul Khaliq, dengan laqob Al-Idrus, anak dari Syekh 
Muhammad Al-Alsiy yang wafat di Isfahan, Parsi. 

Syekh Khaliqul Idrus di Jepara menikahi salah seorang cucu 
Syekh Maulana Akbar yang kemudian melahirkan Raden 
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Muhammad Yunus. Raden Muhammad Yunus kemudian menikahi 
salah seorang putri Majapahit hingga mendapat gelar Wong Agung 
Jepara. Pernikahan Raden Muhammad Yunus dengan putri 
Majapahit di Jepara ini kemudian melahirkan Raden Abdul Qadir 
yang menjadi menantu Raden Patah, bergelar Adipati Bin Yunus 
atau Pati Unus. Setelah gugur di Malaka 1521, Pati Unus dipanggil 
dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor. [5] 

 

Teori Keturunan Hadramaut 

Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Walisongo 
adalah keturunan Samarkand (Asia Tengah), Champa atau tempat 
lainnya, namun tampaknya tempat-tampat tersebut lebih 
merupakan jalur penyebaran para mubaligh daripada merupakan 
asal-muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Sayyid atau 
Syarif (Keturunan Alul Bayt Nabi Muhammad SAW). Beberapa 
argumentasi yang diberikan oleh Muhammad Al-Baqir, dalam 
bukunya Thariqah Menuju Kebahagiaan, mendukung bahwa 
para Walisongo adalah keturunan Hadramaut  Yaman. 

L.W.C van den Berg, Islamolog dan ahli hukum Belanda yang 
mengadakan riset pada 1884-1886, dalam bukunya Le Hadhramout 
et les colonies arabes dans l‘archipel Indien (1886)[6] mengatakan: 

‖Adapun hasil nyata dalam penyiaran agama Islam (ke Indonesia) 
adalah dari orang-orang Sayyid Syarif. Dengan perantaraan 
mereka agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa 
dan lainnya. Selain dari mereka ini, walaupun ada juga suku-suku 
lain Hadramaut (yang bukan golongan Sayyid Syarif), tetapi 
mereka ini tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu. Hal ini 
disebabkan mereka (kaum Sayyid Syarif) adalah keturunan dari 
tokoh pembawa Islam (Nabi Muhammad SAW).‖ 

Van den Berg juga menulis dalam buku yang sama (hal 192-
204): 

‖Pada abad ke-15, di Jawa sudah terdapat penduduk bangsa Arab 
atau keturunannya, yaitu sesudah masa kerajaan Majapahit yang 
kuat itu. Orang-orang Arab bercampul-gaul dengan penduduk, 
dan sebagian mereka mempuyai jabatan-jabatan tinggi. Mereka 
terikat dengan pergaulan dan kekeluargaan tingkat atasan. 
Rupanya pembesar-pembesar Hindu di kepulauan Hindia telah 
terpengaruh oleh sifat-sifat keahlian Arab, oleh karena sebagian 
besar mereka berketurunan pendiri Islam (Nabi Muhammad 
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SAW). Orang-orang Arab Hadramawt (Hadramaut) membawa 
kepada orang-orang Hindu pikiran baru yang diteruskan oleh 
peranakan-peranakan Arab, mengikuti jejak nenek moyangnya.‖ 

Pernyataan Van den Berg spesifik menyebut abad ke-15, yang 
merupakan abad spesifik kedatangan atau kelahiran sebagian besar 
Walisongo di pulau Jawa. Abad ke-15 ini jauh lebih awal dari abad 
ke-18 yang merupakan saat kedatangan gelombang berikutnya, yaitu 
kaum Hadramaut yang bermarga Assegaf, Al Habsyi, Al Hadad, 
Alaydrus, Alatas, Al Jufri, Syihab, Syahab dan banyak marga 
Hadramaut lainnya. 

Hingga saat ini umat Islam di Hadramaut sebagian besar 
bermadzhab Syafi‘i, sama seperti mayoritas di Srilangka, pesisir 
India Barat (Gujarat dan Malabar), Malaysia dan Indonesia. 
Bandingkan dengan umat Islam di Uzbekistan dan seluruh Asia 
Tengah, Pakistan dan India pedalaman (non-pesisir) yang sebagian 
besar bermadzhab Hanafi. 

Kesamaan dalam pengamalan madzhab Syafi‘i bercorak 
tasawuf dan mengutamakan Ahlul Bait; seperti mengadakan Maulid, 
membaca Diba & Barzanji, beragam Shalawat Nabi, doa Nur 
Nubuwwah dan banyak amalan lainnya hanya terdapat di 
Hadramaut, Mesir, Gujarat, Malabar, Srilangka, Sulu & Mindanao, 
Malaysia dan Indonesia. Kitab fiqh Syafi‘i Fathul Muin yang populer 
di Indonesia dikarang oleh Zainuddin Al Malabary dari Malabar, 
isinya memasukkan pendapat-pendapat baik kaum Fuqaha maupun 
kaum Sufi. Hal tersebut mengindikasikan kesamaan sumber yaitu 
Hadramaut, karena Hadramaut adalah sumber pertama dalam 
sejarah Islam yang menggabungkan fiqh Syafi‘i dengan pengamalan 
tasawuf dan pengutamaan Ahlul Bait. 

Di abad ke-15, raja-raja Jawa yang berkerabat dengan 
Walisongo seperti Raden Patah dan Pati Unus sama-sama 
menggunakan gelar Alam Akbar. Gelar tersebut juga merupakan 
gelar yang sering dikenakan oleh keluarga besar Jamaluddin Akbar 
di Gujarat pada abad ke-14, yaitu cucu keluarga besar Azhamat Khan 
(atau Abdullah Khan) bin Abdul Malik bin Alwi, seorang anak dari 
Muhammad Shahib Mirbath ulama besar Hadramaut abad ke-13. 
Keluarga besar ini terkenal sebagai mubaligh musafir yang 
berdakwah jauh hingga pelosok Asia Tenggara, dan mempunyai 
putra-putra dan cucu-cucu yang banyak menggunakan nama Akbar, 
seperti Zainal Akbar, Ibrahim Akbar, Ali Akbar, Nuralam Akbar dan 
banyak lainnya. 
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Teori Keturunan Cina 

Sejarawan Slamet Muljana mengundang kontroversi dalam 
buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa (1968), dengan menyatakan 
bahwa Walisongo adalah keturunan Tionghoa Indonesia.[rujukan?] 
Pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat yang 
berpendapat bahwa Walisongo adalah keturunan Arab-Indonesia. 
Pemerintah Orde Baru sempat melarang terbitnya buku 
tersebut.[rujukan?] 

Referensi-referensi yang menyatakan dugaan bahwa Walisongo 
berasal dari atau keturunan Tionghoa sampai saat ini masih 
merupakan hal yang kontroversial. Referensi yang dimaksud hanya 
dapat diuji melalui sumber akademik yang berasal dari Slamet 
Muljana, yang merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggang 
Parlindungan, yang kemudian merujuk kepada seseorang yang 
bernama Resident Poortman. Namun, Resident Poortman hingga 
sekarang belum bisa diketahui identitasnya serta kredibilitasnya 
sebagai sejarawan, misalnya bila dibandingkan dengan Snouck 
Hurgronje dan L.W.C. van den Berg. Sejarawan Belanda masa kini 
yang banyak mengkaji sejarah Islam di Indonesia yaitu Martin van 
Bruinessen, bahkan tak pernah sekalipun menyebut nama Poortman 
dalam buku-bukunya yang diakui sangat detail dan banyak dijadikan 
referensi. 

Salah satu ulasan atas tulisan H.J. de Graaf, Th.G.Th. Pigeaud, 
M.C. Ricklefs berjudul Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th 
Centuries adalah yang ditulis oleh Russell Jones. Di sana, ia 
meragukan pula tentang keberadaan seorang Poortman. Bila orang 
itu ada dan bukan bernama lain, seharusnya dapat dengan mudah 
dibuktikan mengingat ceritanya yang cukup lengkap dalam tulisan 
Parlindungan [7]. 

 

Sumber tertulis tentang Walisongo 

1. Terdapat beberapa sumber tertulis masyarakat Jawa tentang 
Walisongo, antara lain Serat Walisanga karya Ranggawarsita 
pada abad ke-19, Kitab Walisongo karya Sunan Dalem (Sunan 
Giri II) yang merupakan anak dari Sunan Giri, dan juga 
diceritakan cukup banyak dalam Babad Tanah Jawi. 

2. Mantan Mufti Johor Sayyid `Alwî b. Tâhir b. `Abdallâh al-
Haddâd (meninggal tahun 1962) juga meninggalkan tulisan yang 
berjudul Sejarah perkembangan Islam di Timur Jauh (Jakarta: 
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Al-Maktab ad-Daimi, 1957). Ia menukil keterangan diantaranya 
dari Haji `Ali bin Khairuddin, dalam karyanya Ketrangan 
kedatangan bungsu (sic!) Arab ke tanah Jawi sangking 
Hadramaut. 

3. Dalam penulisan sejarah para keturunan Bani Alawi seperti al-
Jawahir al-Saniyyah oleh Sayyid Ali bin Abu Bakar Sakran, 
‗Umdat al-Talib oleh al-Dawudi, dan Syams al-Zahirah oleh 
Sayyid Abdul Rahman Al-Masyhur; juga terdapat pembahasan 
mengenai leluhur Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, 
Sunan Kudus, Sunan Bonang dan Sunan Gresik.63 

Syekh Quro atau Syekh Qurotul Ain Pulobata adalah pendiri 
pesantren pertama di Jawa Barat, yaitu Pesantren Quro di Tanjung 
Pura, Karawang pada tahun 1428. 

Nama asli Syekh Quro ialah Syekh Hasanuddin atau ada pula 
yang menyebutnya Syekh Mursahadatillah. Beberapa babad 
menyebutkan bahwa ia adalah muballigh (penyebar agama) 
penganut madzhab Hanafi yang berasal dari Makkah, yang 
berdakwah di daerah Karawang dan diperkirakan datang ke Pulau 
Jawa melalui Champa atau kini Vietnam selatan. 

Dalam menyampaikan ajaran Islam, Syekh Quro melakukannya 
melalui pendekatan yang disebut Dakwah Bil Hikmah, sebagaimana 
firman ALLAH dalam Al-Qur‘an Surat XVI An Nahl ayat 125, yang 
artinya : ―Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah (kebijaksanaan) 
dan dengan pelajaran yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan 
mereka dengan cara yang terbaik‖. 

Sebagian cerita menyatakan bahwa pada Tahun 1409, Kaisar 
Cheng Tu dari Dinasti Ming memerintahkan Laksamana Haji Sampo 
Bo untuk memimpin Armada Angkatan Lautnya dan mengerahkan 
63 buah Kapal dengan prajurit yang berjumlah hampir 25.000 orang 
untuk menjalin persahabatan dengan kesultanan yang beragama 
Islam. 

Dalam Armada Angkatan Laut Tiongkok itu rupanya 
diikutsertakan Syekh Hasanuddin dari Campa untuk mengajar 
Agama Islam di Kesultanan Malaka, Sebab  Syekh Hasanuddin 
adalah putra seorang ulama besar Perguruan Islam di Campa yang 

                                                           
63 Diambil dari www.sohiblagi.blogspot.com  
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bernama Syekh Yusuf Siddik yang masih ada garis keturunan dengan 
Syekh Jamaluddin serta Syekh Jalaluddin, ulama besar Makkah. 

Bahkan menurut sumber lain, garis keturunannya sampai 
kepada Sayyidina Husein bin Sayyidina Ali r.a., menantu Rasulullah 
SAW. 

Adapun pasukan angkatan laut Tiongkok pimpinan Laksamana 
Sam Po Bo lainnya ditugaskan mengadakan hubungan persahabatan 
dengan Ki Gedeng Tapa, Syahbandar Muara Jati Cirebon dan 
sebagai wujud kerjasama itu maka kemudian dibangunlah sebuah 
menara di pantai pelabuhan Muara Jati. 

Dikisahkan pula bahwa setelah Syekh Hasanuddin menunaikan 
tugasnya di Malaka, selanjutnya beliau mengadakan kunjungan ke 
daerah Martasinga, Pasambangan, dan Jayapura melalui pelabuhan 
Muara Jati. Kedatangan ulama besar tersebut disambut baik oleh Ki 
Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati putra bungsu Prabu 
Wastu Kancana, Syahbandar di Cerbon Larang (yang menggantikan 
Ki Gedeng Sindangkasih yang telah wafat). Ketika kunjungan 
berlangsung, masyarakat di setiap daerah yang dikunjungi merasa 
tertarik dengan ajaran Islam yang dibawa Syekh Quro, sehingga 
akhirnya banyak warga yang memeluk Islam. 

Kegiatan penyebaran Agama Islam oleh Syekh Hasanuddin 
rupanya sangat mencemaskan penguasa Pajajaran waktu itu, yaitu 
Prabu Wastu Kencana atau Prabu Angga Larang yang menganut 
ajaran Hindu. Sehingga beliau diminta agar penyebaran agama 
tersebut dihentikan. 

Oleh Syekh Hasanuddin perintah itu dipatuhi. Kepada utusan 
yang datang kepadanya ia mengingatkan, bahwa meskipun dakwah 
itu dilarang, namun kelak dari keturunan Prabu Angga Larang akan 
ada yang menjadi seorang Waliyullah. Beberapa saat kemudian 
Syekh Hasanuddin mohon diri kepada Ki Gedeng Tapa. 

Sebagai sahabat, Ki Gedeng Tapa sendiri sangat prihatin atas 
peristiwa yang menimpa ulama besar itu, Sebab ia pun sebenarnya 
masih ingin menambah pengetahuannya tentang Agama Islam. Oleh 
karena itu, sewaktu Syekh Hasanuddin kembali ke Malaka, putrinya 
yang bernama Nyai Subang Karancang atau Nyai Subang Larang 
dititipkan ikut bersama ulama besar ini untuk belajar Agama Islam 
di Malaka. 

Beberapa waktu lamanya berada di Malaka, kemudian Syekh 
Hasanuddin membulatkan tekadnya untuk kembali ke wilayah 
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Kerajaan Hindu Pajajaran. Dan untuk keperluan tersebut, maka 
telah disiapkan 2 perahu dagang yang memuat rombongan para 
santrinya termasuk Nyai Subang Larang. 

Sekitar tahun 1418 Masehi, setelah rombongan ini memasuki 
Laut Jawa, kemudian memasuki Muara Kali Citarum yang pada 
waktu itu ramai dilayari oleh perahu para pedagang yang memasuki 
wilayah Pajajaran. Selesai menyusuri Kali Citarum ini akhirnya 
rombongan perahu singgah di Pura Dalam atau Pelabuhan 
Karawang. Kedatangan rombongan ulama besar ini disambut baik 
oleh petugas Pelabuhan Karawang dan diizinkan untuk mendirikan 
musholla yang digunakan juga untuk belajar mengaji dan tempat 
tinggal. 

Setelah beberapa waktu berada di pelabuhan Karawang, Syekh 
Hasanuddin menyampaikan dakwahnya di musholla yang 
dibangunnya dengan penuh keramahan. Uraiannya tentang agama 
Islam mudah dipahami, dan mudah pula untuk diamalkan, karena ia 
bersama santrinya langsung memberi contoh. Pengajian Al-Qur‘an 
memberikan daya tarik tersendiri, karena ulama besar ini memang 
seorang Qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu setiap hari 
banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk 
Islam. 

Berita tentang dakwah Syeh Hasanuddin (yang kemudian lebih 
dikenal dengan nama Syekh Quro) di pelabuhan Karawang rupanya 
telah terdengar kembali oleh Prabu Angga Larang, yang dahulu 
pernah melarang Syekh Quro melakukan kegiatan yang sama tatkala 
mengunjungi pelabuhan Muara Jati Cirebon. Sehingga ia segera 
mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang 
bernama Raden Pamanah Rasa untuk menutup Pesantren Syekh 
Quro. 

Namun tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya 
hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Qur‘an 
yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra Mahkota 
(yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga 
Maharaja atau Prabu Siliwangi) itu pun mengurungkan niatnya 
untuk menutup Pesantren Quro, dan tanpa ragu-ragu menyatakan 
isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik itu dan 
halus budinya. 

Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyai Subang Larang 
dengan syarat mas kawinnya haruslah berupa ―Bintang Saketi‖, yaitu 
simbol dari ―tasbih‖ yang berada di Negeri Makkah. 
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Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasan 
bahwa sang Prabu haruslah masuk Islam, dan patuh dalam 
melaksanakan syariat Islam. Selain itu, Nyai Subang Larang juga 
mengajukan syarat, agar anak-anak yang akan dilahirkan kelak 
haruslah ada yang menjadi Raja. Semua hal tesebut rupanya 
disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa, sehingga beberapa waktu 
kemudian pernikahan pun dilaksanakan, bertempat di Pesantren 
Quro (atau Mesjid Agung sekarang) dimana Syekh Quro sendiri 
bertindak sebagai penghulunya. 

Pernikahan di musholla yang senantiasa menganggungkan asma 
ALLAH SWT itu memang telah membawa hikmah yang besar, dan 
Syekh Quro memegang peranan penting dalam masuknya pengaruh 
ajaran Islam ke keluarga Sang Prabu Siliwangi. Sebab para putra-
putri yang dikandung oleh Nyai Subang Larang yang muslimah itu, 
memancarkan sinar IMAN dan ISLAM bagi umat di sekitarnya. Nyai 
Subang Larang sebagai isteri seorang raja memang harus berada di 
Istana Pakuan Pajajaran, dengan tetap memancarkan Cahaya 
Islamnya. 

Putra pertama yang laki-laki bernama Raden Walangsungsang 
setelah melewati usia remaja, maka bersama adiknya yang bernama 
Raden Rara Santang, meninggalkan Istana Pakuan Pajajaran 
kemudian mendapat bimbingan dari ulama besar yang bernama 
Syekh Dzatul Kahfi di Paguron Islam di Cirebon. Setelah kakak 
beradik ini menunaikan ibadah Haji, maka Raden Walangsungsang 
menjadi Pangeran Cakrabuana memimpin pemerintahan Nagari 
Caruban Larang, Cirebon. 

Sedangkan Raden Rara Santang sewaktu di Makkah diperistri 
oleh Sultan Mesir yang bernama Syarif Abdullah. Adik Raden 
Walangsungsang yang bungsu adalah laki-laki bernama Raden 
Sangara atau Pangeran Kian Santang, pada masa dewasanya menjadi 
Muballigh untuk menyebarkan agama Islam di daerah Garut. 

Adapun kegiatan Pesantren Quro yang lokasinya tidak jauh dari 
pelabuhan Karawang, rupanya kurang berkembangnya karena tidak 
mendapat dukungan dari pemerintah kerajaan Pajajaran. Hal 
tersebut rupanya dimaklumi oleh Syekh Quro, sehingga pengajian di 
pesantren agak dikurangi, dan kegiatan di masjid lebih dititik 
beratkan pada ibadah seperti shalat berjamaah. Kemudian para 
santri yang telah berpengalaman disebarkan ke pelosok pedesaan 
untuk mengajarkan agama Islam, terutama di daerah Karawang 
bagian selatan seperti Pangkalan. Demikian juga ke pedesaan di 
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bagian utara Karawang yang berpusat di Desa Pulo Kalapa dan 
sekitarnya. 

Dalam semaraknya penyebaran agama Islam oleh Wali Songo, 
maka masjid yang dibangun oleh Syekh Quro, kemudian 
disempurnakan oleh para ulama dan Umat Islam yang modelnya 
berbentuk ―joglo‖ beratap 2 limasan, hampir menyerupai Masjid 
Agung Demak dan Cirebon. 

Pengabdian Syekh Quro dengan para santri dan para ulama 
generasi penerusnya adalah ―menyalakan pelita Islam‖, sehingga 
sinarnya memancar terus di Karawang dan sekitarnya. 

Makam Syekh Quro terdapat di Dusun Pulobata, Desa 
Pulokalapa, Kecamatan Lemahabang, Lokasi makam penyebar 
agama Islam tertua, yang konon lebih dulu dibandingkan Walisongo 
tersebut, berada sekitar 30 kilometer ke wilayah timur laut dari 
pusat kota Lumbung Padi di Jawa Barat itu. 

Dalam sebuah dokumen surat masuk ke kantor Desa Pulokalapa 
tertanggal 5 November 1992, ditemukan surat keterangan bernomor 
P-062/KB/PMPJA/ XII/11/1992 yang dikirim Keluarga Besar Putra 
Mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat XII. Surat tersebut 
ditujukan kepada kepala desa, berisi mempertegas keberadaan 
makam Syekh Quro yang terdapat di wilayah Dusun Pulobata Desa 
Pulokalapa, Kecamatan Lemah Abang bukan sekedar petilasan 
Syekh Quro tetapi merupakan tempat pemakaman Syekh Quro. 

Selain itu, di Dusun Pulobata juga terdapat satu makam yang 
diyakini warga Karawang sebagai makam Syekh Bentong atau Syekh 
Darugem, yang merupakan salah seorang santri utama Syekh Quro. 
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BAB 6 

 

UPAYA PENYELAMATAN SITUS  

ISTANA PAKUAN PAJAJARAN 

 

 
 

 

 

Mang Kabayan, seorang sarjana pertanian Luylusan IPB 
Bogor, kelahiran kota Sumedang, pada hari Rabu  05 June 2013, 
bercerita tentang pengalamannya menelusuri jejak Istana Pakuan 
Pajajaran di kota Bogor. Berawal dari Email yang diterimanya dari 
Kang Herwig Zahorka, Etnobotanist dan penulis Buku The Sunda 
Kingdoms of West Java tentang kondisi Situs Arkeologi Istana 
Pakuan Pajajaran yang dalam kondisi kritis di mana pondasi batunya 
longsor tergerus air dan tidak adanya plang / tanda informasi bahwa 
di sana merupakan Situs Bersejarah yang dikirim ke Pak Upu 
(Sulaeman Daud),  dan kemudian Pak Upu mengirimkan ke 
Milist Kota-Bogor@yahoogroups.com, lalu Mang Kabayan 
memforward informasi tersebut ke Milis Urang Sunda, Baraya Sunda 
dan Kisunda dan mendapat respon cukup positif dari beberapa 
komunitas Urang Sunda, lalu Mang Kabayan dan Kang Yuyun 

mailto:Kota-Bogor@yahoogroups.com
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mengontak Kang Herwig untuk bertemu dan melihat langsung 
situsnya. 64 

Tanggal 2 Juni 2013 satu hari menjelang Hari Jadi Kota Bogor 
yang ke- 531 di mana pada tgl 3 Juni 531 tahun yang lalu Prabu 
Siliwangi dilantik menjadi Raja Pakuan Pajajaran. 

Kang Yuyun, Kang Hendra, Kang Hadi, Kang Dudi, Kang 
Indra, Kang Jeri, dan Mamang kemudian bertemu Kang Herwig di 
rumahnya dan melalukan napak tilas ke Benteng Pakuan beberapa 
Situs Kerajaan Sunda dan terakhir ke lokasi Istana Pakuan 
Pajajaran. Beberapa Situs sudah ada plangnya seperti foto terlampir 
namun situs Istana Pakuan belum ada yang merawat dan 
memberikan plangnya. Kami lalu berinisiatif untuk membuat Petisi 
untuk menyelamatkan Situs tersebut dan rencananya petisi ini akan 
disampaikan oleh Kang Yuyun langsung ke Walikota & Bupati Bogor, 
DPRD Kota & Kabupaten Bogor, dan Dinas Kebudayaan Kota Bogor. 
Mamang berserta Komunitas Urang Sunda mengajak rekan- rekan 
semua untuk menyelamatkan Situs tersebut untuk dijadikan cagar 
budaya Bangsa Indonesia. Silahkan klik link PETISI ini rekan- rekan 
hanya perlu mengisi nama dan alamat email saja dan rekan-2 semua 
sudah berpartisipasi dalam penyelamatan Situs Bersejarah. 
(http://www.change.org/id/petisi/kementrian-kebudayaan-dan-
pemkot-bogor-selamatkan-situs-bersejarah-istana-prabu-siliwangi-
pakuan-pajajaran) 

Bung Karno our founding father mengatakan "Jasmerah", 
jangan sekali-kali melupakan sejarah, bangsa yang hebat adalah 
bangsa yang menghargai sejarah dan para leluhurnya. Bung Karno 
mengajarkan pentingnya kita sebagai anak bangsa untuk 
menghargai sejarah yang ditinggalkan para pendahulu kita untuk 
bekal menjalani masa depan yang lebih baik. Saat ini Kondisi Situs 
Bersejarah Dinding Pondasi Istana Prabu Siliwangi Pakuan 
Pajajaran sedang dalam kondisi kritis tergerus longsor, terabaikan 
tidak ada yang merawat dan lahannya dimiliki oleh perseoangan/ 
pribadi bukan milik negara serta tidak ada tanda/ plang informasi 
yang menunjukan areal tersebut merupakan areal yang bersejarah. 

                                                           

64 http://www.kasundaan.org/id/index.php?option=c 

om_content&view=article&id=222:istana-pakuan&catid=1:berita&Itemid=85 

 

http://www.change.org/id/petisi/kementrian-kebudayaan-dan-pemkot-bogor-selamatkan-situs-bersejarah-istana-prabu-siliwangi-pakuan-pajajaran
http://www.change.org/id/petisi/kementrian-kebudayaan-dan-pemkot-bogor-selamatkan-situs-
http://www.change.org/id/petisi/kementrian-kebudayaan-dan-pemkot-bogor-selamatkan-situs-
http://www.change.org/id/petisi/kementrian-kebudayaan-dan-pemkot-bogor-selamatkan-situs-bersejarah-istana-prabu-siliwangi-pakuan-pajajaran
http://www.change.org/id/petisi/kementrian-kebudayaan-dan-pemkot-bogor-selamatkan-situs-bersejarah-istana-prabu-siliwangi-pakuan-pajajaran
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Kerajaan-kerajaan Sunda dari mulai Tarumanagara sampai ke 
Pakuan Pajajaran merupakan salah satu bukti Sejarah & Arkeologi 
Bangsa Indonesia. Dalam buku yg ditulis oleh Herwig Zahorka, 
The Sunda Kingdoms of West Java, From Tarumanagara to 
Pakuan Pajajaran with the Royal Center of Bogor, Over 1000 years 
of Prosperity and Glory, Kerajaan-kerajaan Sunda mencapai masa 
keemasan dan kemakmuran lebih dari 1000 tahun, tentunya 
banyak yang dapat dipelajari dari peninggalan- peninggalan dan 
kearifan lokal/ nilai- nilai universal sejarah Sunda tersebut yang 
dapat diaplikasikan pada kehidupan saat ini. 

Berawal dari email Herwig Zahorka yang menyampaikan 
tentang kondisi dinding pondasi Istana Prabu Siliwangi Raja 
Pakuan Pajajaran yang dalam kondisi kritis karena tergerus erosi 
padahal dinding pondasi tersebut merupakan bukti sejarah dan 
arkeologi bangsa ini yang sangat berharga untuk anak cucu kita.  

Berikut ini penggalan email Herwig Zahorka yang dikirim ke 
Pak Sulaiman Datuk (Pak Upu) dan Pak Upu mengirimnya ke 
milis: kota-bogor@yahoogroups.com , "The remaining foundation 
of the over 500 years old former Istana Pakuan in Bogor, Jl. Raya 
Batu Tulis, is totally neclected by the responsible authority. There 
is no sign to show that it is a archeological site. Last week the 
bottom of the wall at one side started to break off. Some stones 
are already lost. If it gets not repaired immediately, the whole 
wall would fell down within short time. I am very despaired. I 
don't know who of the city is responsible or which office could 
give order to repair the wall. That's why I ask you whether you 
can do anything to save this important archaeological artifact 
from decay. I hope you know the city's office for kebudaya and 
you can convince the responsible officers to start repair work 
immediately. 

Email tersebut kemudian disebarkan ke beberapa mailing list 
di 
antaranya Baraya_Sunda@yahoogroups.com,  UrangSunda@yaho
ogroups.com  dan Kisunda@yahoogroups.com, dan mendapatkan 
respon yang positif di antaranya beberapa anggota Komunitas 
Urang Sunda pada tanggal 2 Juni 2013 hari Minggu bertemu 
dengan Herwig Zahorka di rumahnya untuk membahas mengenai 
Kondisi dan Lokasi Istana Pakuan Pajajaran. Komunitas Urang 
Sunda yang datang waktu itu adalah Kang Yuyun Hernawan, Mang 
Asep Kabayan, Kang Hendra M Astari, Kang Hadi Darajat, Kang 
Dudi Herlianto, Kang Narayana Indra, Kang Jeri Loeis, dll. Kami 

mailto:kota-bogor@yahoogroups.com
mailto:Baraya_Sunda@yahoogroups.com
mailto:UrangSunda@yahoogroups.com
mailto:UrangSunda@yahoogroups.com
mailto:Kisunda@yahoogroups.com
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bersama- sama Herwig Zahorka kemudian mengunjungi beberapa 
peninggalan Arkeologi Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran dan 
mendapati dinding pondasi batu Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran 
dalam kondisi kritis batu-batunya sebagian lepas karena longsor 
terbawa arus air. 

Kondisi Situs Lahan Istana Pakuan Pajajaran pun dalam 
kondisi yang terabaikan tidak ada tanda / plang yang 
menginformasikan bahwa disana merupakan daerah bersejarah/ 
arkeologi yang perlu dilindungi dan dijaga sesuai dengan 
Peraturan & Hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa Situs 
Sejarah Sunda disekitarnya sudah ada tanda dan plang 
pengenalnya seperti Situs Arca Purwa Kalih, Situs Batutulis, dan 
Situs Batu Congkrang namun Situs Lokasi Istana Pakuan 
Pajajarannya sendiri belum ada tanda informasi apa-apa. 

Menurut informasi warga sekitar lahan lokasi tempat Istana 
Pakuan Pajajaran  tersebut dimiliki oleh perseorangan/ warga 
masyarakat Kota Bogor sehingga perlu kiranya pemerintah melalui 
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan atau Pemerintah Kota 
Bogor membeli lahan tersebut dari warga masyarakat pemilik 
lahan tersebut dan menjadikannya Cagar Budaya / Sejarah yang 
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. 

500 tahun lalu tepatnya 1513 Masehi, Tom Pires seorang 
saudagar dan ahli farmasi dari Portugis datang ke Bogor melalui 
Sunda Kalapa dan mendeskripsikan/ menuliskan tentang Istana 
Pakuan Pajajaran sebagai berikut, "the king's house has three 
hundreds and thirty pillars as thick as a wine cask, and five 
fathoms high, and beautiful timberwork on the top of the pillars, 
and a very welll built house. The city is two day's journey from 
the chief port , which is called Calapa". Pemerintah melalui 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Kota 
Bogor dapat membuat miniatur Istana Pakuan Pajajaran dengan 
merekonstruksinya dari berbagai informasi yang ada saat ini 
sehingga generasi yang akan datang anak & cucu kita nanti dapat 
mengenal secara lebih baik peninggalan bersejarah Istana 
Siliwangi Pakuan Pajajaran. 

Melalui PETISI DUKUNGAN ini, kami mengajak Bapak, Ibu, 
Saudara, Kawan, dan Rekan semua untuk memberikan dukungan 
untuk meminta kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
serta Pemerintah Kota Bogor untuk menyelamatan Bukti Sejarah/ 
Arkeolog yaitu Lahan / Lokasi Situs Istana Prabu Siliwangi 
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Sribaduga Maharaja Jaya Dewata Raja Kerajaan Sunda Pakuan 
Pajajaran yang Istananya diberi nama Sri Bima Punta Narayana 
Madura Suradipati dengan cara menandatangani PETISI ini. 

Demi pelestarian sejarah dan budaya Bangsa Indonesia dan 
demi kemakmuran dan kejayaan Indonesia mari kita bersatu 
dalam petisi untuk Menyelamatkan Situs Bersejarah Istana Pakuan 
Pajajaran. 

Atas perhatian dan dukungannya menyelamatkan Situs 
Bersejarah Istana Pakuan Pajajaran kami ucapkan terima kasih.. 
Pun sapun kaluluhuran, salam sejahtera untuk seluruh Bangsa 
Indonesia. 

 

Kiri: Foto Kang Herwig di lokasi Situs 
Istana Pakuan Kang Herwig sedang 
menerangkan kondisi batuan pondasi 
yang mulai tergerus longsor. 

 

 

Kanan: 
Foto Kang 

Herwig 
dirumahnya bersama Komunitas Urang Sunda 
sedang menerangkan peta lokasi Istana Pakuan 

 

 

Kiri: Foto 
bersama Kang Herwig di Situs Prasasti 
Batutulis dari Kiri ke Kanan Kang Dudi, 
Kang Hendra, Kang Herwig, Mamang, 
Kang Yuyun, dan 
Kang Indra. 

 

 

 

 

Kanan: Foto Kang Herwig sedang menerangkan 
berdasarkan bukunya dan referensi dari Sejarawan 

Saleh Danasasmita di mana Lokasi Istana Pakuan 
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Foto Kang Herwig sedang menerangkan 
lokasi dan pondasi Istana Pakuan kepada 
Komunitas Urang Sunda dan perwakilan 

masyarakat sekitarnya. Kang Herwig sedang 
menunjukan lokasi dinding pondasi batas- 

batas benteng Pakuan 

 

 

 

Foto Kang Herwig sedang 
menerangkan Peta Lokasi Istana dan 
Benteng Pakuan kepada Kang Yuyun 

 

Foto Kang Herwig sedang menunjukan koleksi Etnobotanist-nya dari berbagai 
wilayah di Indonesia, sebagian besar dari Suku Dayak 

 

 

Salah satu foto lokasi benteng Pakuan 
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Situs Arca Purwakalih menurut Kang Herwig 
Arca Purwakalih merupakan Simbol Batara 
Tunggal dan Batara Cikal, secara konsep Batara 
Tunggal merupakan Tuhan Semesta Alam dan 
Batara Cikal adalah manusia pertama di muka 
bumi. Ketika Mamang tanya mengapa konsepnya 
mirip dengan konsep dalam Agama Islam yaitu 
Batara Tunggal ~ Alloh SWT dan Batara Cikal ~ 
Nabi Adam AS menurut Kang Herwig karena "it 
came from the same source", berawal dari sumber 
yang sama. 

        
Kang Herwig sedang menunjukan lokasi Situs Arca Purwakalih 

        
Beberapa Batu di Situs Batutulis Lokasi dahulu yang pernah digali oleh 

Menteri Agama dr. Said Agil Munawar, dianggap memiliki harta karun, 
padahal Harta Karun yang sesungguhnya menurut Kang Herwig adalah Sejarah 
& Kearifan Lokal dan nilai- nilai Universal yang terkandung dari Situs 
Bersejarah tersebut. 
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Masyarakat yang sedang mengunjungi 
Situs Batutulis, Situs Batutulis ini dibuat 
oleh Prabu Surawisesa dsalam Upacara 
12 tahun meninggalnya Ayahnya yaitu 
Prabu Siliwangi Sribaduga Maharaja 
Jaya Dewata. 

 

 

Foto Kang Herwig sedang jalan kaki dari Situs 
Batutulis menuju Situs Istana Pakuan sambil 

membawa daun Hanjuang, menurut Kang 
Herwig daun Hanjuang digunakan oleh 

Shaman/ Dukun di Dayak sebagai Pedang 
untuk mengusir Roh- roh Jahat. Ada kesamaan 

prinsip di Tatar Sunda masyarakat percaya 
menanam pohon hanjuang sebagai pagar untuk 

melindungi tanah/ rumah sekitarnya. Di Situs 
Batutulis masih tertanam pohon Hanjuang. 

 

 

 

 
Kondisi Pondasi Situs Istana Pakuan Pajajaran di mana batu- batu-nya 

sebagian sudah disemen dan sebagian sudah terkelupas tergerus air. Perlu 
segera diselamatkan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata untuk memberi tanda dan membenahi kondisi batu-batu yang 

sudah lepas tersebut.Pondasi dinding Istana Pakuan yang sudah mulai 
tergerus air, perlu penyelamatan segera. 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       305 
 

 
Kang Herwig menunjukan buku bahwa hari ini bulan Juni tahun 2013 tepat 

500 tahun yang lalu dimana pada tahun 1513 Tom Pires orang Portugis datang 
ke Istana Pakuan dan melihat langsung kondisi Istana yang saat itu masih 

berdiri. Tom Pires menuliskan tentang kondisi Istana Pakuan dalam Bukunya 
Suma Oriental. 

 
Kang Herwig menunjukan lokasi tangga & gerbang menuju Istana Pakuan 
Pajajaran. 
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Kondisi Lahan Istana Pakuan Pajajaran berupa lahan kosong yang tidak 
terawat dan dimiliki oleh Masyarakat Kota Bogor, Perlu kiranya Pemerintah 

Kota Bogor atau Kabupaten Bogor membeli tanah tersebut dan 
menjadikannya Cagar Budaya. 

 
Masyarakat sekitar yang merupakan rekan Kang Hendra menerangkan 

kepada Kang Herwig mengenai kondisi tanah kosong yang merupakan Situs 
Istana Pakuan Pajajaran 
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Kang Herwig dan Kang Yuyun sedang melihat Situs Batu Congkrang yang 
lokasinya tidak jauh dari Lokasi Istana Pakuan Pajajaran. 

 

Plang/ Tanda 
Informasi dari 
Pemkot Bogor yang 
menerangkan Situs 
Batu Congkrang, 
Perlu Kiranya Pemkot 
Bogor juga membuat 
plang yang sama 

untuk Situs Istana Pakuan Pajajaran. 

 

 

Kang Herwig sedang menunjukan lokasi Istana Pakuan Pajajaran 

dirumahnya. 
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‗Replika ? Mahkota Raja Pajajaran dan perlengkapannya yang masih tersimpan 

di Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang. 

 

Setelah Pakuan berhasil dihancurkan oleh Pasukan Banten, 
para keturunan, pejabat-pejabat kerajaan dan pengikut mengungsi 
ke Sumedang yang jaraknya sekitar 150 kilometer dari ibukota 
Pajajaran tersebut. Dengan membawa serta mahkota dan pusaka-
pusaka kerajaan, kedatangan mereka disambut oleh Prabu Geusan 
Ulun, Raja dari Sumedanglarang. 

Hingga kini keberadaan mahkota, pusaka, perlengkapan, 
barang-barang serta artefak peninggalan kerajaan Pajajaran yang 
berhasil diselamatkan dari serangan pasukan Banten masih bisa 
dilihat di Museum Prabu Geusan Ulun di Sumedang. 

 

Pola kepemimpinan Prabu Siliwangi 

Rubiyana di dalam blognya menulis:  ‖Di tengah krisis 
kepemimpinan di Nusantara saat ini, teringat akan sosok seorang 
raja Sunda yang kharismanya sampai menembus ranah 
sejarah,mitologi, sampai dengan ontologi. Begitu dikaguminya beliau 
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sampai-sampai ada sebagian kalangan yang menantikan kehadiran 
kembali beliau. Namanya bahkan diabadikan dalam nama 
jalan,universitas,kodam (komando daerah militer),stadion. Siapa 
beliau? Beliau adalah Prabu Siliwangi (Siliwangi sebenarnya bukan 
nama seseorang, tapi gelar raja Sunda, sebagaimama Brawijaya di 
Majapahit).65 

Pada tahun 1987 Drs Saleh Danasasmita dkk. menerbitkan buku 
alih bahasa dari Sang Hyang Siksa Kanda‘ng Karesian (selanjutnya 
disingkat SSKK), sebuah naskah kuno yang sedikit menyingkap 
sejarah masa lalu tanah Pasundan. Ditulis dengan aksara Sunda 
kuna pada 7 lembar daun lontar yang bertitimangsa 1518 M 
sedangkan penulisnya tidak diketahui. Naskah aslinya dapat ditemui 
di Museum Nasional no. Kropak 630. 

Dalam SSKK tertulis sebuah paradigma kepemimpinan yang 
disebut ‗Parigeuing‘. Menurut naskah tersebut, kepemimpinan akan 
berkaitan dengan tugas dan fungsi pemimpin,kemampuan 
management dan karakter pemimpin. Di dalamnya disebutkan 
bahwa tugas pemimpin adalah ―ngertakeun bumi lamda‖ yang 
artinya mensejahterakan semesta dunia kehidupan. 

Pemimpin berdasarkan fungsi kedudukannya adalah ‗Tri 
Tangtu di buana‘ yang berarti tiga ketentuan/yang menentukan di 
dunia, dikenal juga dengan pola SITUMANG (yang dilambangkan 
dengan anjing) sebuah akronim dari Resi-Ratu-Rama-Hyang, 
sebuah pola yang menjadi cikal bakal sistem 
kerajaan/keratuan/keraton di dunia dimana berlaku Tri Tantu dio 
Buana (semacam Trias Politica khas asli Sunda). 

Resi: legislatif, perwakilan daerah,para cendekiawan, 
tempatnya disebut karesian/kedatukan/kedaton 
Rama: yudikatif, mengatur hukum dan keamanan,tempatnya 
disebut keramat 
Ratu: eksekutif, pemimpin pemerintahan tempatnya disebut 
keratuan/keraton 

(Sistem pemerintahan Nusantara pada jaman dahulu mirip 
seperti sistem persemakmuran Inggris saat ini, dimana ada kerajaan 
induk membawahi kerajaan-kerajaan yang otonom. Kerajaan induk 
berpindah sesuai masa dan kecakapan pemimpinnya) 

                                                           
65  http://nayabiru.mywapblog.com/pola-kepemimpinan-prabu-siliwangi.xhtml 
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Dalam SSKK disebutkan bahwa seorang pemimpin harus 
memiliki kemampuan untuk mengatur dengan menjalankan azas 
Dasa Pasanta, artinya sepuluh panenang yang berarti cara memberi 
perintah yang baik agar orang yang diberi perintah bisa menjalankan 
tugasnya dengan optimal, yang diantaranya: 

1. Guna, yaitu suatu perintah harus jelas manfaat dan 
kegunaannya 

2. Ramah, memberi perintah harus dengan santun 
3. Hook, perintah harus disertai dengan penghargaan terhadap 

yang diperintah. 
4. Pesok, perintah harus bisa menimbulkan kebanggaan dan 

kepercayaan diri bagi yang diperintahnya, sehingga muncul 
motivasi dalam menjalankannya. 

5. Asih, setiap memberi perintah harus dilakukan penuh kasih 
saying. 

6. Karunia, perintah harus terasa sebagai wujud kasih sayang 
atau kepercayaan dari pemimpin kepada yang diperintah. 

7. Mukpruk, pemimpin harus mampu menentramkan hati 
para bawahannya, sehingga merasa nyaman dan memiliki 
semangat kerja yang tinggi. 

8. Ngulas, pemimpin selalu melakukan evaluasi setiap hasil 
pekerjaan dan memberikan koreksi dengan santun terhadap 
hasil pekerjaan yang kurang memuaskan. 

9. Nyecep, pemimpin harus memberi perhatian baik berupa 
moral maupun material. 

10. Ngala angen, pemimpin mampu memberikan pengaruh 
yang baik. 

 

Konsep Dasa pasanta berjalan berdasarkan kualitas hubungan 
antar manusia, dimana pemimpin bersifat melayani bukan ingin 
dilayani. Seorang pemimpin untuk mampu menjalankan Dasa 
Pasanta harus memiliki karakter kepemimpinan yang disebut 
‗Pangimbuhning Twah’, ada 12 unsur di dalamnya, yaitu: 

1. Emet : hemat 
2. Imeut : teliti/cermat 
3. Rajeun : rajin 
4. Leukeun : tekun 
5. Paka pradana : beretika 
6. Morogol-rogol : beretos kerja 
7. Purusa ning sa : berjiwa pahlawan 
8. Widagda : bijaksana 
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9. Gapitan : berprinsip,berintegritas 
10. Karawaleya : dermawan 
11. Cingceung : gesit,cekatan 
12. Langsitan : multitalenta 
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Bab 7 

 

PRABU SILIWANGI DAN MITOS MAUNG                         
DALAM MASYARAKAT SUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiski Darmawan dalam websitenya menceritakan bahwa 
dalam khazanah kebudayaan masyarakat Tatar Sunda, maung  atau 
harimau merupakan simbol yang tidak asing lagi. Beberapa hal yang 
berkaitan dengan kebudayaan dan eksistensi masyarakat Sunda 
dikorelasikan dengan simbol maung, baik simbol verbal maupun 
non-verbal seperti nama daerah (Cimacan), simbol Komando Daerah 
Militer (Kodam) Siliwangi, hingga julukan bagi klub sepak bola 
kebanggaan warga kota Bandung (Persib) yang sering 
dijuluki Maung Bandung. Lantas, bagaimana asal-muasal 
melekatnya simbol maung pada masyarakat Sunda? Apa makna 
sesungguhnya dari simbol hewan karnivora tersebut? 66 

Dunia keilmuan Antropologi mengenal teori sistem simbol 
yang diintrodusir oleh Clifford Geertz, seorang Antropolog Amerika. 
Dalam bukunya yang berjudul Tafsir Kebudayaan (1992), Geertz 
menguraikan makna dibalik sistem simbol yang ada pada suatu 
kebudayaan. Antropolog yang terkenal di tanah air melalui karyanya 
―Religion of Java‖ itu menyatakan bahwa sistem simbol 
merefleksikan kebudayaan tertentu. Jadi, bila ingin 

                                                           

66 HISKI DARMAYANA, Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 

Cabang Sumedang dan Alumni Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran. 
 

http://m.berdikarionline.com/suluh/20120429/prabu-siliwangi-dan-mitos-maung-dalam-masyarakat-sunda.html
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menginterpretasi sebuah kebudayaan maka dapat dilakukan dengan 
menafsirkan sistem simbolnya. 

Sistem simbol sendiri merupakan salah satu dari tiga unsur 
pembentuk kebudayaan. Kedua unsur lainnya adalah sistem nilai 
dan sistem pengetahuan. Menurut Geertz, relasi dari ketiga sistem 
tersebut adalah sistem makna (System of Meaning) yang berfungsi 
menginterpretasikan simbol dan, pada akhirnya, dapat menangkap 
sistem nilai dan pengetahuan dalam suatu kebudayaan. 

Simbol maung dalam masyarakat Sunda terkait erat dengan 
legenda menghilangnya (nga-hyang) Prabu Siliwangi dan Kerajaan 
Pajajaran yang dipimpinnya pasca penyerbuan pasukan Islam 
Banten dan Cirebon yang juga dipimpin oleh keturunan Prabu 
Siliwangi. Konon, untuk menghindari pertumpahan darah dengan 
anak cucunya yang telah memeluk Islam, Prabu Siliwangi beserta 
para pengikutnya yang masih setia memilih untuk tapadrawa di 
hutan sebelum akhirnyanga-hyang. Berdasarkan kepercayaan yang 
hidup di sebagian masyarakat Sunda, sebelum Prabu Siliwangi nga-
hyang bersama para pengikutnya, beliau meninggalkan pesan atau 
wangsit yang dikemudian hari dikenal sebagai ―wangsit siliwangi‖. 

 

 

Salah satu bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat 
Sunda adalah: ―Lamun aing geus euweuh marengan sira, tuh 
deuleu tingkah polah maung‖[1]. Ada hal menarik berkaitan dengan 
kata-kata dalam wangsit tersebut: kata-kata itu termasuk kategori 
bahasa sunda yang kasar bila merujuk pada strata bahasa yang 
digunakan oleh masyarakat Sunda Priangan (Undak Usuk Basa). 
Mengapa seorang raja berucap dalam bahasa yang tergolong 
―kasar‖? Bukti sejarah menunjukkan bahwa kemunculan undak usuk 
basa dalam masyarakat Sunda terjadi karena adanya hegemoni 

http://m.berdikarionline.com/suluh/20120429/prabu-siliwangi-dan-mitos-maung-dalam-masyarakat-sunda.html#_ftn1
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budaya dan politik Mataram yang memang kental nuansa feodal, dan 
itu baru terjadi pada abad 17—beberapa sekian abad pasca Prabu 
Siliwangi tiada atau nga-hyang. Namun tinjauan historis tersebut 
bukanlah bertujuan melegitimasi wangsit itu sebagai kenyataan 
sejarah. Bagaimanapun, masih banyak kalangan yang 
mempertanyakan validitas dari wangsit itu sebagai fakta sejarah, 
termasuk penulis sendiri. 

Wangsit, yang bagi sebagian masyarakat Sunda itu sarat dengan 
filosofi kehidupan, menjadi semacam keyakinan bahwa Prabu 
Siliwangi telah bermetamorfosa menjadi maung (harimau) 
setelah tapadrawa (bertapa hingga akhir hidup) di hutan belantara. 
Yang menjadi pertanyaan besar: apakah memang pernyataan atau 
wangsit Siliwangi itu bermakna sebenarnya ataukah hanya kiasan? 
Realitasnya, hingga kini masih banyak masyarakat Sunda (bahkan 
juga yang non-Sunda) meyakini metamorfosa Prabu Siliwangi 
menjadi harimau. Selain itu, wangsit tersebut juga menjadi pedoman 
hidup bagi sebagian orang Sunda yang menganggap sifat-
sifat maung seperti pemberani dan tegas, namun sangat menyayangi 
keluarga sebagai lelaku yang harus dijalani dalam kehidupan nyata. 

Dari sini kita melihat terungkapnya sistem nilai dari 
simbol maung dalam masyarakat Sunda. Ternyata maung yang 
memiliki sifat-sifat seperti yang telah disebutkan sebelumnya 
menyimpan suatu tata nilai yang terdapat pada kebudayaan 
masyarakat Sunda, khususnya yang berkaitan dengan aspek perilaku 
(behaviour). 

Kisah lain yang berkaitan dengan menjelmanya Prabu Siliwangi 
menjadi harimau adalah legenda hutan Sancang atau leuweung 
Sancang di Kabupaten Garut. Konon di hutan inilah Prabu Siliwangi 
beserta para loyalisnya menjelma menjadi harimau atau maung. 
Proses penjelmaannya pun terdapat dalam beragam versi. Seperti 
yang telah disinggung sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa 
Prabu Siliwangi menjelma menjadi maung setelah menjalani 
tapadrawa. Tetapi ada pula sebagian masyarakat Sunda yang 
berkeyakinan bila Prabu Siliwangi dan para pengikutnya menjadi 
harimau karena keteguhan pendirian mereka untuk tidak memeluk 
agama Islam. Menurut kisah tersebut, Prabu Siliwangi menolak 
bujukan putranya yang telah menjadi Muslim, Kian Santang, untuk 
turut memeluk agama Islam. Keteguhan sikap itu yang mendorong 
penjelmaan Prabu Siliwangi dan para pengikutnya menjadi maung. 
Akhirnya, Prabu Siliwangi pun berubah menjadi harimau putih, 
sedangkan para pengikutnya menjelma menjadi harimau loreng. 
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Hingga kini kisah harimau putih sebagai penjelmaan Siliwangi 
itu masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat di sekitar hutan 
Sancang. Bahkan, kisah ini menjadi semacam kearifan lokal (local 
wisdom). Menurut masyarakat di sekitar hutan, bila ada pengunjung 
hutan  yang berperilaku buruk dan merusak kondisi ekologis hutan, 
maka ia akan ―berhadapan‖ dengan harimau putih yang tak lain 
adalah Prabu Siliwangi. Tidak masuk akal memang, namun di sisi 
lain, hal demikian dapat dipandang sebagai sistem pengetahuan 
masyarakat yang berhubungan dengan ekologi. Masyarakat 
leuweung Sancang telah menyadari arti pentingnya keseimbangan 
ekosistem kehutanan, sehingga diperlukan instrumen pengendali 
perilaku manusia yang seringkali berhasrat merusak alam. Dan 
mitos harimau putih jelmaan Siliwangi lah yang menjadi instrumen 
kontrol sosial tersebut. 

Namun, serangkaian kisah yang mendeskripsikan korelasi 
antara Prabu Siliwangi dengan mitos maung itu tetap saja 
menyisakan pertanyaan besar, apakah itu semua merupakan fakta 
sejarah? Siapa Prabu Siliwangi sebenarnya dan darimanakah mitos 
maung itu muncul pertama kali? 

 

Kekeliruan Tafsir tentang Maung (Harimau) Siliwangi 

Bila kita telusuri secara mendalam, niscaya tidak akan 
ditemukan bukti sejarah yang menghubungkan Prabu Siliwangi atau 
Kerajaan Pajajaran dengan simbol harimau. Adapun yang 
mengatakan bahwa harimau pernah menjadi simbol Pajajaran 
adalah salah satu tokoh Sunda sekaligus orang dekat Otto 
Iskandardinata (Pahlawan Nasional), Dadang Ibnu. Tetapi, lagi-lagi, 
tidak ada bukti sejarah Sunda yang dapat memperkuat hipotesa ini, 
baik itu Carita Parahyangan, Siksakanda Karesian, ataupun 
Wangsakerta. Bahkan mengenai lambang Kerajaan Pajajaran pun 
masih debatable, dikarenakan ada beragam versi lain yang 
mengemuka menyangkut lambang Pajajaran.[2] 

Problem lain yang muncul berkaitan dengan kebenaran sejarah 
―maung Siliwangi‖ tersebut ialah rentang waktu yang cukup jauh 
antara masa ketika Prabu Siliwangi hidup dan memerintah dengan 
runtuhnya Kerajaan Pajajaran yang dalam mitos maung berakhir 
dengan penjelmaan Siliwangi dan para pengikut Pajajaran menjadi 
harimau di hutan Sancang. Penting untuk diketahui bahwa secara 
etimologis, Siliwangi, yang terdiri dari dua suku kata yaitu Silih 
(pengganti) dan Wangi, bermakna sebagai pengganti Prabu Wangi. 

http://m.berdikarionline.com/suluh/20120429/prabu-siliwangi-dan-mitos-maung-dalam-masyarakat-sunda.html#_ftn2
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Menurut para pujangga Sunda di masa lampau, Prabu Wangi 
merupakan julukan bagi Prabu Niskala Wastukancana yang 
berkuasa di Kerajaan Sunda-Galuh (ketika itu belum bernama 
Pajajaran) pada tahun 1371-1475. Lalu, nama Siliwangi yang berarti 
pengganti Prabu Wangi merupakan julukan bagi Prabu Jayadewata, 
cucu Prabu Wastukancana. Prabu Jayadewata yang berkuasa pada 
periode 1482-1521 dianggap mewarisi kebesaran Wastukancana oleh 
karena berhasil mempersatukan kembali Sunda-Galuh dalam satu 
naungan kerajaan Pajajaran.[3] Sebelum Prabu Jayadewata berkuasa, 
Kerajaan Sunda-Galuh sempat terpecah. Putra Wastukancana 
(sekaligus ayah Prabu Jayadewata), Prabu Dewa Niskala, hanya 
menjadi penguasa kerajaan Galuh. 

Dipersatukannya kembali Sunda dan Galuh oleh Jayadewata, 
membuat beliau dipandang mewarisi kebesaran kakeknya, Prabu 
Wastukancana alias Prabu Wangi. Maka, para sastrawan atau 
pujangga Sunda ketika itu memberikan gelar Siliwangi bagi Prabu 
Jayadewata. Siliwangi memiliki arti pengganti atau pewaris Prabu 
Wangi. Jadi, raja Sunda Pajajaran yang dimaksud dalam sejarah 
sebagai Prabu Siliwangi adalah Prabu Jayadewata yang berkuasa 
dari tahun 1482-1521. 

Lalu kapan sebenarnya Kerajaan Pajajaran runtuh? Apakah 
pada masa Prabu Jayadewata atau Siliwangi? Ternyata, sejarah 
mencatat ada lima raja lagi yang memerintah sepeninggal Prabu 
Jayadewata.[4] Berikut ini periodisasi penerintahan raja-raja 
Pajajaran pasca wafatnya Jayadewata alias Siliwangi : 

1.)   Prabu Surawisesa (1521-1535) 

2.)   Prabu Ratu Dewata (1535-1543) 

3.)   Ratu Sakti (1543-1551) 

4.)   Prabu Nilakendra (1551-1567) 

5.)   Prabu Raga Mulya (1567-1579) 

 

Pada masa pemerintahan Raga Mulya lah, tepatnya tahun 1579, 
Kerajaan Pajajaran mengalami kehancuran akibat serangan pasukan 
Kesultanan Banten yang dipimpin Maulana Yusuf.[5] Peristiwa 
tersebut tercatat dalam Pustaka Rajyarajya Bhumi 
Nusantara parwa III sarga I halaman 219, sebagai berikut : 

Pajajaran sirna ing bhumi ing ekadaci cuklapaksa 
Wesakhamasa saharsa punjul siki ikang cakakala. 

http://m.berdikarionline.com/suluh/20120429/prabu-siliwangi-dan-mitos-maung-dalam-masyarakat-sunda.html#_ftn3
http://m.berdikarionline.com/suluh/20120429/prabu-siliwangi-dan-mitos-maung-dalam-masyarakat-sunda.html#_ftn4
http://m.berdikarionline.com/suluh/20120429/prabu-siliwangi-dan-mitos-maung-dalam-masyarakat-sunda.html#_ftn5


 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       317 
 

Artinya : 

Pajajaran lenyap dari muka bumi tanggal 11 bagian terang bulan 
Wesaka tahun 1501 Saka atau tanggal 8 Mei 1579 M. 

Kemudian bagaimana nasib Prabu Mulya? Sumber yang sama 
menyatakan bahwa Prabu Raga Mulya beserta para pengikutnya 
yang setia tewas dalam pertempuran mempertahankan ibukota 
Pajajaran yang ketika itu telah berpindah ke Pulasari, kawasan 
Pandeglang sekarang. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa 
keruntuhan kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 atau 58 
tahun setelah Prabu Siliwangi wafat. Berarti Prabu Siliwangi tidak 
pernah mengalami keruntuhan Kerajaan yang telah 
dipersatukannya. Raja yang mengalami kehancuran Kerajaan 
Pajajaran adalah Prabu Raga Mulya yang merupakan keturunan 
kelima Prabu Siliwangi atau janggawareng[6] nya Prabu Siliwangi. 
Sementara Prabu Raga Mulya sendiri gugur dalam perang 
mempertahankan kedaulatan negerinya dari agresi Banten. Jadi, raja 
Pajajaran terakhir ini memang nga-hyang, namun bukan menjadi 
maung sebagaimana diyakini masyarakat Sunda selama ini 
melainkan gugur di medan tempur. Dari serangkaian bukti sejarah 
tersebut dapat disimpulkan bahwa mitos penjelmaan Prabu 
Siliwangi dan sisa-sisa prajurit Pajajaran menjadi harimau hanya 
sekedar mitos dan bukan fakta sejarah. 

Bila bukan fakta sejarah, darimana sebenarnya mitos maung 
yang selalu melekat pada kisah Siliwangi dan Pajajaran itu berasal? 
Pertanyaan ini dapat menemukan titik terang bila meninjau laporan 
ekspedisi seorang peneliti Belanda, Scipio, kepada Gubernur 
Jenderal VOC, Joanes Camphuijs, mengenai jejak sejarah istana 
Kerajaan Pajajaran di kawasan Pakuan (daerah Batutulis Bogor 
sekarang). Laporan penelitian yang ditulis pada tanggal 23 
Desember 1687 tersebut berbunyi ―dat hetselve paleijs en specialijck 
de verheven zitplaets van den getal tijgers bewaakt ent bewaart 
wort‖, yang artinya: bahwa istana tersebut terutama sekali tempat 
duduk yang ditinggikan untuk raja ―Jawa‖ Pajajaran sekarang masih 
berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau. 
Bahkan kabarnya salah satu anggota tim ekspedisi Scipio pun 
menjadi korban terkaman harimau ketika sedang melakukan 
tugasnya. 

Temuan lapangan ekspedisi Scipio itu mengindikasikan bahwa 
kawasan Pakuan yang ratusan tahun sebelumnya merupakan pusat 
kerajaan Pajajaran telah berubah menjadi sarang harimau. Hal 
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inilah yang menimbulkan mitos-mitos bernuansa mistis di kalangan 
penduduk sekitar Pakuan mengenai hubungan antara keberadaan 
harimau dan hilangnya Kerajaan Pajajaran. Berbasiskan pada 
laporan Scipio ini, dapat disimpulkan bila mitos maung lahir karena 
adanya kekeliruan sebagian masyarakat dalam menafsirkan realitas. 

Sesungguhnya, keberadaan harimau di pusat Kerajaan Pajajaran 
bukanlah hal yang aneh, mengingat kawasan tersebut sudah tidak 
berpenghuni pasca ditinggalkan sebagian besar penduduknya di 
penghujung masa kekuasaan Prabu Nilakendra—ratusan tahun 
sebelum tim Scipio melakukan ekspedisi penelitian.[7] Sepeninggal 
para penduduk dan petinggi kerajaan, wilayah Pakuan berangsur-
angsur menjadi hutan. Bukanlah suatu hal yang aneh bila akhirnya 
banyak harimau bercokol di kawasan yang telah berubah rupa 
menjadi leuweung tersebut. 

 

Kesimpulan 

Mitos maung yang dilekatkan pada sejarah Prabu Siliwangi dan 
Kerajaan Pajajaran pun sudah terpatahkan oleh serangkaian bukti 
dan catatan sejarah yang telah penulis uraikan. Memang sebagai 
sebuah sistem simbol, maung telah melekat pada kebudayaan 
masyarakat Sunda. Simbol dan mitos maung juga menyimpan 
filosofi serta berfungsi sebagai sistem pengetahuan masyarakat 
berkaitan dengan lingkungan alam. Hal demikian tentu harus kita 
apresiasi sebagai sebuah kearifan lokal masyarakat Sunda. 

Namun sebagai sebuah fakta sejarah, identifikasi maung sebagai 
jelmaan Prabu Siliwangi dan pengikutnya merupakan kekeliruan 
dalam menafsirkan sejarah. Hal inilah yang perlu diluruskan agar 
generasi berikutnya, khususnya generasi baru etnis Sunda, tidak 
memiliki persepsi yang keliru dengan menganggap mitos maung 
Siliwangi sebagai realitas sejarah. 

Kekeliruan mitos maung hanya salah satu dari sekian banyak 
‖pembengkokkan‖ sejarah di negeri ini yang perlu diluruskan. 
Hendaknya kita jangan takut menerima realitas sejarah yang 
mungkin berlawanan dengan keyakinan kita selama ini, karena 
sebuah bangsa yang tidak takut melihat kebenaran masa lalu dan 
berani memperbaikinya demi melangkah menuju masa depan akan 
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menjelma menjadi bangsa yang memiliki kepribadian tangguh. 
Terima kasih.67 

Catatan Kaki: 

[1] Kisah mengenai wangsit ini telah menjadi semacam kisah yang sifatnya 
―tutur tinular‖ dari generasi ke generasi dalam masyarakat Sunda. Sehingga 
sulit dilacak dari mana sebenarnya cerita mengenai wangsit ini bermula. 

[2] Sebagian kalangan berkeyakinan lambang Pajajaran adalah burung gagak 
(kini menjadi lambang salah satu perguruan silat di Jawa Barat, Tajimalela). 
Sementara ada pula yang berpendapat bahwa gajah adalah simbol Pajajaran 
yang sebenarnya. 

[3] Nama Siliwangi sudah muncul di Kropak 630, semacam karya sastra Sunda 
berjenis pantun pada masa Prabu Jayadewata berkuasa. Seperti halnya nama 
Prabu Wangi, Siliwangi juga diciptakan oleh para pujangga Sunda sebagai 
julukan atau gelar bagi Prabu Jayadewata. Selain Siliwangi, Prabu 
Jayadewata juga mendapat gelar lain, yakni Sri Baduga Maharaja. 

[4] Terdapat dalam  naskah Carita Parahyangan. Naskah ini 
mendokumentasikan kehidupan Kerajaan Sunda-Galuh hingga Pajajaran dari 
berbagai aspek, seperti politik dan ekonomi. 

[5] Maulana Yusuf tiada lain adalah keturunan Prabu Siliwangi dengan Nyi 
Subanglarang. 

[6] Janggawareng merupakan istilah  bagi keturunan kelima dalam sistem 
kekerabatan Sunda. 

[7] Hal ini diceritakan dalam naskah Carita Parahyangan. Migrasi besar-
besaran tersebut dilakukan untuk menghindari serangan Pasukan Banten 
yang sangat gencar. Sementara strategi pertahanan Prabu Nilakendra amat 
lemah  dan tidak mampu membendung agresi Banten 

 

Uga Wangsit Siliwangi 

Terjemahan bebas Uga Wangsit Siliwangi dari aslinya 
bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. 

   Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut 
mundur pada waktu beliau sebelum menghilang: 

                                                           
67 HISKI DARMAYANA, Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang 

Sumedang dan Alumni Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran.  

SUMBER: http://m.berdikarionline.com/suluh/20120429/prabu-siliwangi-dan-mitos-maung-
dalam-masyarakat-sunda.html 
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―Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini, walaupun kalian 
semua setia padaku! Tapi aku tidak boleh 
membawa kalian dalam masalah ini, 
membuat kalian susah, ikut merasakan 
miskin dan lapar. Kalian boleh memilih 
untuk hidup kedepan nanti, agar besok 
lusa, kalian hidup senang kaya raya dan 
bisa mendirikan lagi Pajajaran! Bukan 
Pajajaran saat ini tapi Pajajaran yang 
baru yang berdiri oleh perjalanan waktu! 
Pilih! aku tidak akan melarang, sebab 
untukku, tidak pantas jadi raja yang 
rakyatnya lapar dan miskin.‖ 

Dengarkan! Yang ingin tetap ikut 
denganku, cepat memisahkan diri ke 
selatan! Yang ingin kembali lagi ke kota 
yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri 
ke utara! Yang ingin berbakti kepada raja 
yang sedang berkuasa, cepat memisahkan 
diri ke timur! Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan 
diri ke barat! 

Dengarkan! Kalian yang di timur harus tahu: Kekuasaan akan 
turut dengan kalian! dan keturunan kalian nanti yang akan 
memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus 
ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan 
ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi! 

Kalian yang di sebelah barat! Carilah oleh kalian Ki Santang! 
Sebab nanti, keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara 
kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang 
datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat 
nanti, apabila tengah malam, dari gunung Halimun terdengar 
suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan 
kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawéné. Jangan 
sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir! Silahkan pergi! 
Ingat! Jangan menoleh kebelakang! 

Kalian yang di sebelah utara! Dengarkan! Kota takkan pernah 
kalian datangi, yang kalian temui hanya padang yang perlu 
diolah. Keturunan kalian, kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. 
Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai 

http://nurahmad.wordpress.com/wasiat-nusantara/uga-wangsit-siliwangi/
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kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu 
dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah! 

Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada 
waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, 
menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka 
yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat; 
apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan 
datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang 
mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati juga 
mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. 
Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara tapi memberi ciri 
dengan wewangian. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam 
nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan 
meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha 
menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak! 
Tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa 
diteemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus 
memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar 
dan sombong. dan bahkan berlebihan kalau bicara. 

Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui, sebagian-
sebagian. Sebab terlanjur dilarang oleh Pemimpin Pengganti! Ada 
yang berani menelusuri terus menerus, tidak mengindahkan 
larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. 
Dialah Anak Gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya 
setinggi batu, tertutupi pohon handeuleum dan hanjuang. Apa 
yang dia gembalakan? Bukan kerbau bukan domba, bukan pula 
harimau ataupun banteng. Tetapi ranting daun kering dan sisa 
potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang 
dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah/kejadian, selesai 
jaman yang satu datang lagi satu jaman yang jadi 
sejarah/kejadian baru, setiap jaman membuat sejarah. setiap 
waktu akan berulang itu dan itu lagi. 

Dengarkan! yang saat ini memusuhi kita, akan berkuasa 
hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering padahal di 
pinggir sungai Cibantaeun dijadikan kandang kerbau kosong. Nah 
di situlah, sebuah nagara akan pecah, pecah oleh kerbau bule, yang 
digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat 
kota. semenjak itu, raja-raja dibelenggu. Kerbau bule memegang 
kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi 
kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah 
serta banyak pilihan. 

http://nurahmad.wordpress.com/wasiat-nusantara/uga-wangsit-siliwangi/
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Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti 
keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun 
dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang 
terbongkar. Tapi banyak yang tertukar sejarahnya, banyak yang 
dicuri bahkan dijual! Keturunan kita banyak yang tidak tahu, 
bahwa jaman sudah berganti! Pada saat itu geger di seluruh 
negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi 
pemimpin yang salah arah! 

Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau 
bule kabur. Negara pecahan diserbu monyet! Keturunan kita enak 
tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata, pasar habis 
oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh 
penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh 
penyakit. Semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut 
oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk 
menyembuhkan penyakit sebab sudah semakin parah. Yang 
mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati 
kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap 
bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. mereka 
tidak sadar bahwa jaman sudah berganti cerita lagi. 

Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh, 
burung menetaskan telur. Riuh seluruh bumi! Sementara di sini? 
Ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit 
bermunculan di sana-sini. Lalu keturunan kita mengamuk. 
Mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa, jelas-jelas 
musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. 
Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Yang 
bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapa. 
Yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang 
bulu. Yang Putih dihancurkan, yang Hitam diusir. Kepulauan ini 
semakin kacau, sebab banyak yang mengamuk, tidak beda dengan 
tawon, hanya karena dirusak sarangnya. seluruh nusa 
dihancurkan dan dikejar. Tetapi…ada yang menghentikan, yang 
menghentikan adalah orang sebrang. 

Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi 
memang keturunan penguasa dahulu kala dan ibunya adalah 
seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa, 
penguasa baru susah dianiaya! Semenjak itu berganti lagi jaman. 
Ganti jaman ganti cerita! Kapan? Tidak lama, setelah bulan 
muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang 
benderang. Di bekas negara kita, berdiri lagi sebuah negara. 
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Negara di dalam negara dan pemimpinnya bukan keturunan 
Pajajaran. 

Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan 
benteng yang tidak boleh dibuka, yang mendirikan pintu yang 
tidak boleh ditutup, membuat pancuran ditengah jalan, 
memelihara elang dipohon beringin. Memang penguasa buta! 
Bukan buta pemaksa, tetapi buta tidak melihat, segala penyakit 
dan penderitaan, penjahat juga pencuri menggerogoti rakyat yang 
sudah susah.  Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang 
diburu bukanlah penderitaan itu semua tetapi orang yang 
mengingatkannya. Semakin maju semakin banyak penguasa yang 
buta tuli. memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak 
muda salah pergaulan, aturan hanya menjadi bahan omongan, 
karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu 
sendiri. Wajar saja bila kolam semuanya mengering, pertanian 
semuanya puso, bulir padi banyak yang diselewengkan, sebab 
yang berjanjinya banyak tukang bohong, semua diberangus janji-
janji belaka, terlalu banyak orang pintar, tapi pintar kebelinger. 

Pada saat itu datang pemuda berjanggut, datangnya memakai 
baju serba hitam sambil menyanding sarung tua. Membangunkan 
semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi tidak 
dianggap. Karena pintar kebelinger, maunya menang sendiri. 
Mereka tidak sadar, langit sudah memerah, asap mengepul dari 
perapian. Alih-alih dianggap, pemuda berjanggut ditangkap 
dimasukan kepenjara. Lalu mereka mengacak-ngacak tanah orang 
lain, beralasan mencari musuh tapi sebenarnya mereka sengaja 
membuat permusuhan. 

Waspadalah! sebab mereka nanti akan melarang untuk 
menceritakan Pajajaran. Sebab takut ketahuan, bahwa mereka 
yang jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta, semakin hari 
semakin berkuasa melebihi kerbau bule, mereka tidak sadar jaman 
manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. 
Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena 
sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap 
agar ada mukjizat datang untuk mereka. Penguasa itu akan 
menjadi tumbal, tumbal untuk perbuatannya sendiri, kapan 
waktunya? Nanti, saat munculnya anak gembala! di situ akan 
banyak huru-hara, yang bermula di satu daerah semakin lama 
semakin besar meluas di seluruh negara. yang tidak tahu menjadi 
gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Dipimpin oleh 
pemuda gendut! Sebabnya bertengkar? Memperebutkan tanah. 
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Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. 
Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap 
terbawa-bawa. 

Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka 
memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh 
mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup, yang 
bertengkar ketakutan, ketakutan kehilangan negara, lalu mereka 
mencari anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai yang 
pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handeuleum dan 
hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah 
tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi 
membuka lahan baru di Lebak Cawéné! 

Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. 
Dengarkan! jaman akan berganti lagi, tapi nanti, Setelah Gunung 
Gede meletus, disusul oleh tujuh gunung. Ribut lagi seluruh bumi. 
Orang sunda dipanggil-panggil, orang sunda memaafkan. Baik 
lagi semuanya. Negara bersatu kembali. Nusa jaya lagi, sebab 
berdiri ratu adil, ratu adil yang sejati. 

Tapi ratu siapa? darimana asalnya sang ratu? Nanti juga 
kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda gembala. 

Silahkan pergi, ingat jangan menoleh kebelakang! 

 

Bahan Renungan: Uga Wangsit Siliwangi 

―Pun, sapun kula jurungkeu. Mukakeun turub mandepun. 
Nyampeur nu dihandeuleumkeu. Teundeun poho nu baréto. Nu 
mangkuk di saung butut. Ukireun dina lalangit. Tataheun di jero 
iga! 

Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur 
dina sateuacana ngahiang : 

Perkataan Prabu Siliwangi kepada warga Pajajaran yang ikut 
mundur pada waktu sebelum beliau menghilang (lebih menunjukan 
sebuah prosesi perjalanan menuju  sang penguasa, ‗moksa‘): 

―Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu, najan dia kabéhan ka 
ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia 
pipilueun, ngilu hirup jadi balangsak, ngilu rudin bari lapar. Dia 
mudu marilih, pikeun hirup ka hareupna, supaya engké jagana, 
jembar senang sugih mukti, bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain 
Pajajaran nu kiwari, tapi Pajajaran anu anyar, nu ngadegna 

http://paradiise12.blog.com/2012/05/05/bahan-renungan-uga-wangsit-siliwangi/
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digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-
halang. Sabab pikeun ngaing, hanteu pantes jadi Raja, anu somah 
sakabéhna, lapar baé jeung balangsak.‖ 68 

―Perjalanan kita hanya sampai pada hari ini, walaupun kalian 
semua setia padaku. Tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam 
masalah ini, turut serta menjadi susah, ikut merasakan prihatin dan 
lapar.Kalian boleh memilih untuk hidup kedepan nanti, agar besok 
lusa, kalian hidup senang kaya raya dan bisa mendirikan lagi 
Pajajaran.Bukan Pajajaran saat ini tapi Pajajaran yang baru yang 
berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih: aku tidak akan menghalang-
halangi, sebab untukku, tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar 
dan hidup susah.‖ 

Daréngékeun! 

Nu dék tetep ngilu jeung ngaing, geura misah ka beulah kidul! 
Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun, geura misah ka 
beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya, geura misah ka 
beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha, geura misah ka beulah 
kulon! 

Dengarkan! 

Yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke 
selatan! Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat 
memisahkan diri ke utara! Yang ingin berbakti kepada raja yang 
sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur! Yang tidak ingin 
ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat! 

Daréngékeun! 

Dia nu di beulah wétan, masing nyaraho: Kajayaan milu jeung 
dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung 
ka batur. Tapi masing nyaraho, arinyana bakal kamalinaan. 
Engkéna bakal aya babalesna. Jig geura narindak! 

Dengarkan! 

Kalian yang di sebelah timur, harus mengetahuinya! Kekuasaan 
akan turut dengan kalian! dan keturunan kalian nanti yang akan 
memerintah saudara kalian dan orang lain. 

Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan 
semena-mena. Nantinya Akan ada pembalasan untuk semua itu. 
Silahkan  bergegas pergi! 

                                                           
68

 Dikutip dari Situs Website Wacana Nusantara, 
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Dia nu di beulah kulon! 

Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna, turunan dia 
jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. Ka batur urut salembur, 
ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. 
Engké jaga, mun tengah peuting, ti gunung Halimun kadéngé sora 
tutunggulan, tah éta tandana; saturunan dia disambat ku nu dék 
kawin di Lebak Cawéné. Ulah sina talangké, sabab talaga bakal 
bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! 

Kalian yang di sebelah barat! 

Carilah oleh kalian Ki Santang! Sebab nantinya, keturunan 
kalian yang menjadi penggugah saudara kalian dan orang lain. Ke 
saudara yang dulunya sedaerah, ke saudara yang pernah sependirian 
dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah 
malam, dari gunung Halimun terdengar suara, pembawa panji nah 
itu adalah tandanya; Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang 
mau menikah di Lebak Cawéné. Jangan sampai berlebihan, sebab 
telaga akan banjir! Silahkan  bergegas pergi! Tapi jangan menoleh 
kebelakang! 

Dia nu marisah ka beulah kalér, daréngékeun! 

Dayeuh ku dia moal kasampak. Nu ka sampak ngan ukur tegal 
baladaheun. Turunan dia, lolobana bakal jadi somah. Mun aya nu 
jadi pangkat, tapi moal boga kakawasaan. Arinyana engké jaga, 
bakal ka seundeuhan batur. Loba batur ti nu anggang, tapi batur 
anu nyusahkeun. Sing waspada! 

Kalian yang di sebelah utara, dengarkan! 

Kota takkan pernah kalian temui, yang kalian dapati hanya 
tanah yang perlu diolah. Keturunan kalian, kebanyakan akan 
menjadi rakyat biasa. Adapun yang menduduki jabatan, akan tinggi 
jabatannya, tetapi tidak mempunyai kekuasaan. Suatu saat nanti, 
akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang hidup 
susah dan tamu yang menyusahkan. Harus Waspada! 

Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. Tapi, ngan 
di waktu anu perelu. Ngaing bakal datang deui, nulungan nu 
barutuh, mantuan anu sarusah, tapi ngan nu hadé laku-lampahna. 
Mun ngaing datang moal kadeuleu; mun ngaing nyarita moal 
kadéngé. Mémang ngaing bakal datang. Tapi ngan ka nu rancagé 
haténa, ka nu weruh di semu anu saéstu, anu ngarti kana wangi 
anu sajati jeung nu surti lantip pikirna, nu hadé laku lampahna. 
Mun ngaing datang; teu ngarupa teu nyawara, tapi méré céré ku 
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wawangi. Ti mimiti poé ieu, Pajajaran leungit ti alam hirup. 
Leungit dayeuhna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun 
tapak, jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Sabab bukti anu kari, 
bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-
nyoba, supaya anu laleungit kapanggih deui. Nya bisa, ngan 
mapayna kudu maké amparan. Tapi anu marapayna loba nu 
arieu-aing pang pinterna. Mudu arédan heula. 

Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada 
waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong 
yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus 
perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat; apabila aku 
berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang tapi hanya 
untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu 
tujuan, yang mengerti tentang harum sejati juga mempunyai jalan 
pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, 
tidak berupa dan bersuara tapi memberi ciri dengan wewangian. 
Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, 
hilang negaranya.  Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain 
nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang 
ada akan banyak yang menolak! Tapi suatu saat akan ada yang 
mencoba, supaya yang hilang bisa diteemukan kembali. Bisa saja, 
hanya menelusurinya harus memakai dasar.  Tapi yang 
menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. dan bahkan 
berlebihan kalau bicara. Akan kebelinger dahulu. 

Engké bakal réa nu kapanggih, sabagian-sabagian. Sabab 
kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani 
ngoréhan terus terus, teu ngahiding ka panglarang; ngoréhan bari 
ngalawan, ngalawan sabari seuri. Nyaéta budak angon; imahna di 
birit leuwi, pantona batu satangtungeun, kahieuman ku 
handeuleum, karimbunan ku hanjuang. 

Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui, sebagian-
sebagian. Sebab terlanjur dilarang oleh Pemimpin Pengganti! Ada 
yang berani menelusuri terus menerus, tidak mengindahkan 
larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah 
Anak Gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi 
batu, tertutupi pohon handeuleum dan hanjuang. 

Ari ngangonna? 

Lain kebo lain embé, lain méong lain banténg, tapi kalakay 
jeung tutunggul. Inyana jongjon ngorehan, ngumpulkeun anu 
kapanggih. Sabagian disumputkeun, sabab acan wayah 
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ngalalakonkeun. Engke mun geus wayah jeung mangsana, baris 
loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. Tapi, mudu 
ngalaman loba lalakon, anggeus nyorang: undur jaman datang 
jaman, saban jaman mawa lalakon. Lilana saban jaman, sarua 
jeung waktuna nyukma, ngusumah jeung nitis, laju nitis dipinda 
sukma. 

Apa yang dia gembalakan? 

Bukan kerbau bukan domba, bukan pula kucing (harimau) 
ataupun banteng. Tetapi ranting dan sisa potongan pohon. Dia terus 
saja mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Sebagian 
ditempatkan rahasia, sebab belum saatnya untuk 
diceritakan.Suatau saat nanti ketika tiba waktunya, saat banyak 
yang sudah terbuka dan banyak yang meminta untuk dikisahkan. 
Tapi akan menemui banyak kejadian, selesai jaman yang satu datang 
lagi satu jaman, setiap jaman membuat sejarah. Lamanya setiap 
jaman, sama dengan waktu saat menyukma, ngusumah dan nitis, 
hingga nitis kemudian menjadi sukma. 

Daréngékeun! 

Nu kiwari ngamusuhan urang, jaradi rajana ngan bakal nepi 
mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo 
dongkol. Tah di dinya, sanagara bakal jadi sampalan, sampalan 
kebo barulé, nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-
alun. Ti harita, raja-raja dibelenggu. Kebo bulé nyekel bubuntut, 
turunan urang narik waluku, ngan narikna henteu karasa, sabab 
murah jaman seubeuh hakan. 

Dengarkan! 

Yang saat ini memusuhi kita, akan berkuasa hanya untuk 
sementara waktu: Tanahnya kering padahal di pinggir sungai 
Cibantaeun dijadikan kandang kerbau kosong. Nah di situlah, 
sebuah nagara akan pecah, pecah oleh kerbau bule, yang 
digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. 
semenjak itu, raja-raja dibelenggu. Kerbau bule memegang kendali, 
dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak 
terasa sebab semuanya serba murah serta perut tidak lapar. 

Ti dinya, waluku ditumpakan kunyuk; laju turunan urang aya 
nu lilir, tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. Ti nu 
laleungit, tambah loba nu manggihna. Tapi loba nu pahili, aya 
kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu 
engeuh, yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. Panto 
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nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan; tapi jalan nu 
pasingsal! 

Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti 
keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun 
dari mimpi. Dari yang menghilang dulu, semakin banyak yang 
menemukannya. Tapi banyak yang tertukar, karena terbawa yang 
lain sudah didapati!  Keturunan kita banyak yang tidak merasa, 
bahwa jaman sudah berganti! Pada saat itu terjadi kegegeran di 
seluruh negara. Pintu yang tertutup dihancurkan oleh para 
pemimpin mereka, tapi pemimpin yang salah arah! 

Nu tutunjuk nyumput jauh; alun-alun jadi suwung, kebo bulé 
kalalabur; laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang 
ngareunah seuri, tapi seuri teu anggeus, sabab kaburu: warung 
béak ku monyét, sawah béak ku monyét, leuit béak ku monyét, 
kebon béak ku monyét, sawah béak ku monyét, cawéné rareuneuh 
ku monyét. Sagala-gala diranjah ku monyét. Turunan urang sieun 
ku nu niru-niru monyét. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina 
bubuntut. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Loba nu 
paraeh kalaparan. ti dinya, turunan urang ngarep-ngarep pelak 
jagong, sabari nyanyahoanan maresék caturangga. Hanteu 
arengeuh, yén jaman geus ganti deui lalakon. 

Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule 
kabur. Negara pecahan diserbu monyet! Keturunan kita enak 
tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata, pasar habis 
oleh monyet, sawah habis oleh monyet, empat padi habis oleh 
monyetit, kebun habis oleh monyet, perempuan hamil oleh monyett. 
Semuanya diserbu oleh monyett. Keturunan kita takut oleh segala 
yang berbau monyet. Semua alat digunakan monyet. Yang 
mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. 
Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok 
tanam sambil sok tahu membuka lahan. mereka tidak sadar bahwa 
jaman sudah berganti cerita lagi. 

Laju hawar-hawar, ti tungtung sagara kalér ngaguruh 
ngagulugur, galudra megarkeun endog. Génjlong saamparan 
jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. Pangpring sabuluh-
buluh gading. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Laju ngamuk 
turunan urang; ngamukna teu jeung aturan. loba nu paraéh teu 
boga dosa. Puguh musuh, dijieun batur; puguh batur disebut 
musuh. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu 
édan, nu bingung tambah baringung; barudak satepak jaradi 
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bapa. nu ngaramuk tambah rosa; ngamukna teu ngilik bulu. Nu 
barodas dibuburak, nu harideung disieuh-sieuh. Mani sahéng 
buana urang, sabab nu ngaramuk, henteu beda tina tawon, 
dipaléngpéng keuna sayangna. Sanusa dijieun jagal. Tapi, kaburu 
aya nu nyapih; nu nyapihna urang sabrang. 

Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh, 
burung menetaskan telur. Riuh seluruh bumi! Sementara di sini? 
Ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit 
bermunculan di sana-sini. Lalu keturunan kita mengamuk. 
Mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa, jelas-jelas 
musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. 
Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Yang bingung 
semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapa. Yang 
mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang 
Putih dihancurkan, yang Hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau, 
sebab banyak yang mengamuk, tidak beda dengan tawon, hanya 
karena dirusak sarangnya. seluruh nusa dihancurkan dan dikejar. 
Tetapi…ada yang menghentikan, yang menghentikan adalah orang 
sebrang. 

Laju ngadeg deui raja, asalna jalma biasa. Tapi mémang 
titisan raja. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo 
Dewata. da puguh titisan raja; raja anyar hésé apes ku rogahala! 
Ti harita, ganti deui jaman. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? 
Hanteu lila, anggeus témbong bulan ti beurang, disusul kaliwatan 
ku béntang caang ngagenclang. Di urut nagara urang, ngadeg deui 
karajaan. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh 
Pajajaran. 

Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi 
memang keturunan penguasa dahulu kala dan ibunya adalah 
seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa, 
penguasa baru susah dianiaya! Semenjak itu berganti lagi jaman. 
Ganti jaman ganti cerita! Kapan? Tidak lama, setelah bulan muncul 
di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang. Di 
bekas negara kita, berdiri lagi sebuah negara. Negara di dalam 
negara dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. 

Laju aya deui raja, tapi raja, raja buta nu ngadegkeun lawang 
teu beunang dibuka, nangtungkeun panto teu beunang ditutup; 
nyieun pancuran di tengah jalan, miara heulang dina caringin, da 
raja buta! Lain buta duruwiksa, tapi buta henteu neuleu, buaya 
eujeung ajag, ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu 
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susah. Sakalina aya nu wani ngageuing; nu diporog mah lain 
satona, tapi jelema anu ngélingan. Mingkin hareup mingkin 
hareup, loba buta nu baruta, naritah deui nyembah berhala. Laju 
bubuntut salah nu ngatur, panarat pabeulit dina cacadan; da nu 
ngawalukuna lain jalma tukang tani. Nya karuhan: taraté hépé 
sawaréh, kembang kapas hapa buahna; buah paré loba nu teu asup 
kana aseupan…… 

Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan 
benteng yang tidak boleh dibuka, yang mendirikan pintu yang tidak 
boleh ditutup, membuat pancuran ditengah jalan, memelihara elang 
dipohon beringin. Memang penguasa buta! Bukan buta pemaksa, 
tetapi buta tidak melihat, segala penyakit dan penderitaan, penjahat 
juga pencuri menggerogoti rakyat yang sudah susah.  Sekalinya ada 
yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan itu 
semua tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju semakin 
banyak penguasa yang buta tuli. memerintah sambil menyembah 
berhala. Kehidupan rakyat tidak ada yang mengatur, aturan hanya 
menjadi bahan omongan, sebab yang membajak sawah (yang 
melakukannya) bukan petani (orang yang mengerti aturan itu 
sendiri). Wajar saja,sumber air sebagian mengering, bunga kapas tak 
berisi, bulir padi banyak yang tidak masuk kedalam kuali 
(diselewengkan), 

Da bonganan, nu ngebonna tukang barohong; nu tanina ngan 
wungkul jangji; nu palinter loba teuing, ngan pinterna kabalinger. 

Salah sendiri, yang berkebunnya (melakukannya) tukang 
bohong; yang bertani hanya sebatas janji, yang pintar terlalu banyak, 
tapi pintar kebelinger. 

Ti dinya datang budak janggotan. Datangna sajamang 
hideung bari nyorén kanéron butut, ngageuingkeun nu keur sasar, 
ngélingan nu keur paroho. Tapi henteu diwararo! Da pinterna 
kabalinger, hayang meunang sorangan. Arinyana teu areungeuh, 
langit anggeus semu beureum, haseup ngebul tina pirunan. Boro-
boro dék ngawaro, malah budak nu janggotan, ku arinyana 
ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Laju arinyana ngawut-
ngawut dapur batur, majarkeun néangan musuh; padahal 
arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. 

Pada saat itu datang pemuda berjanggut, datangnya memakai 
baju serba hitam sambil menyanding sarung tua. Membangunkan 
semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi tidak 
dianggap. Karena pintar kebelinger, maunya menang sendiri. 
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Mereka tidak sadar, langit sudah memerah, asap mengepul dari 
perapian. Alih-alih dianggap, pemuda berjanggut ditangkap 
dimasukan kepenjara. Lalu mereka mengacak-ngacak tanah orang 
lain, beralasan mencari musuh tapi sebenarnya mereka sengaja 
membuat permusuhan. 

Sing waspada! Sabab engké arinyana, bakal nyaram 
Pajajaran didongéngkeun. Sabab sarieuneun kanyahoan, saenyana 
arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. Buta-buta nu 
baruta; mingkin hareup mingkin bedegong, ngaleuwihan kebo 
bulé. Arinyana teu nyaraho, jaman manusa dikawasaan ku sato! 

Waspadalah! sebab mereka nanti akan melarang untuk 
menceritakan Pajajaran. Sebab takut ketahuan, bahwa mereka yang 
jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta, semakin hari semakin 
berkuasa melebihi kerbau bule, mereka tidak sadar jaman manusia 
sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. 

Jayana buta-buta, hanteu pati lila; tapi, bongan kacarida 
teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin 
reuntas di alun-alun. Buta bakal jaradi wadal, wadal pamolahna 
sorangan. Iraha mangsana? Engké, mun geus témbong budak 
angon! Ti dinya loba nu ribut, ti dapur laju salembur, ti lembur jadi 
sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut, 
dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun 
warisan. Nu hawek hayang loba; nu boga hak marénta bagianana. 
Ngan nu aréling caricing. Arinyana mah ngalalajoan. Tapi 
kabarérang. 

Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena 
sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar 
ada mukjizat datang untuk mereka. Penguasa itu akan menjadi 
tumbal, tumbal untuk perbuatannya sendiri, kapan waktunya? 
Nanti, saat munculnya anak gembala! di situ akan banyak huru-hara, 
yang bermula di satu daerah semakin lama semakin besar meluas di 
seluruh negara. yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan 
menyerobot dan bertengkar. Dipimpin oleh pemuda gendut! 
Sebabnya bertengkar? Memperebutkan tanah. Yang sudah punya 
ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada 
diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. 

Nu garelut laju rareureuh; laju kakara arengeuh; kabéh gé 
taya nu meunang bagian. Sabab warisan sakabéh béak, béakna ku 
nu nyarekel gadéan. Buta-buta laju nyarusup, nu garelut jadi 
kareueung, sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. Laju 
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naréangan budak angon, nu saungna di birit leuwi nu pantona 
batu satangtung, nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku 
hanjuang. Naréanganana budak tumbal. sejana dék marénta 
tumbal. Tapi, budak angon enggeus euweuh, geus narindak 
babarengan jeung budak anu janggotan; geus mariang pindah 
ngababakan, parindah ka Lebak Cawéné! 

Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka 
memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh 
mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup, yang 
bertengkar ketakutan, ketakutan kehilangan negara, lalu mereka 
mencari anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai yang 
pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handeuleum dan 
hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak 
ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan 
baru di Lebak Cawéné! 

Nu kasampak ngan kari gagak, keur ngelak dina tutunggul. 
Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. tapi engké, lamun Gunung 
Gedé anggeus bitu, disusul ku tujuh gunung. Génjlong deui 
sajajagat. Urang Sunda disarambat; urang Sunda ngahampura. 
Hadé deui sakabéhanana. Sanagara sahiji deui. Nusa Jaya, jaya 
deui; sabab ngadeg ratu adil; ratu adil nu sajati. Tapi ratu saha? Ti 
mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. Ayeuna mah, siar 
ku dia éta budak angon! 

Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. 
Dengarkan! jaman akan berganti lagi, tapi nanti, Setelah Gunung 
Gede meletus, disusul oleh tujuh gunung. Ribut lagi seluruh bumi. 
Orang sunda dipanggil-panggil, orang sunda memaafkan. Baik lagi 
semuanya. Negara bersatu kembali. Nusa jaya lagi, sebab berdiri ratu 
adil, ratu adil yang sejati. Tapi ratu siapa? darimana asalnya itu ratu? 
Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda 
gembala. 

Jig geura narindak! Tapi, ulah ngalieuk ka tukang! 

Silahkan bergegas pergi, ingat jangan menoleh kebelakang! 
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BAB 8 

 

ISRA MI‟RAJ DAN LEGENDA LAYANG 
SASAKA DOMAS 

MUNDINGLAYA DIKUSUMAH 
 

 

 

Seorang rekan penulis, aktifis kebudayaan Sunda, Mang 
Kabayan Bogor di dalam blognya bercerita tentang teori atau 
tafsirannya mengenai hubungan Peristiwa Isra Mi‘raj, perjalanan 
Rasululloh SAW ke Sidratul Muntaha Langit ke-7  yang adalah 
perjalanan Spiritual Rasululloh SAW yang dalam Legenda Sunda 
sejalan dengan Wawacan Mundinglaya Dikusumah: 69 

Rasulullah Muhammad SAW pertama kali beliau dibawah oleh 
malaikat Jibril dan dibedah dadanya diambil dan disucikan hatinya 
dari segala kotoran, dalam perjalanan Mundinglaya Dikusumah 
tahap ini dimana Mundinglaya harus mengalahkan Jongrang 
Kalapitung yang berarti harus mengalahkan Sifat Raksasa yang ada 
dalam hatinya, membersihkan hatinya dari segala kotoran dari 
hatinya. Setelah suci maka beliau melanjutkan perjalanan 
menaklukan Guriang 7 untuk mendapatkan Layang Sasaka Domas. 
Rosululloh SAW pergi ke langit ke-7 dengan melewati tahapan2 yang 
harus dilalui dengan ditemani Jibril sepanjang perjalanan dan Jibril 
yang menjelaskan makna2nya. Setelah mencapai Langit ke-7 barulah 
beliau bertemu dengan Tuhan Semesta Alam menjadi manusia 
paripurna / Manusia Unggul yang memperoleh Layang Sasaka 
Domas menjadi Juru Selamat, Satria Pinandita bagi dunia. 

Hikmah Isra Miraj yang harus ditauladani oleh kita pertama 
kali mampukah kita mengalahkan Raksasa Jongrang Kalapitung 
yang ada dalam hati kita? Seperti halnya Jibril membelah dada 
Rosululloh SAW untuk menghilangkan kotoran hati, mampukah kita 
menghilangkan kotoran hati kita? Lalu kemudian secara bertahap 

                                                           
69 https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-

menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/ 

 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/
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kita menaklukan 7 Guriang atau 7 langit untuk mendekatkan diri 
kepada Alloh SWT/ Tuhan Semesta Alam menjadi Manusia Unggul / 
Khalifah Fil Ardi/ Satria Pinandita / Sang Juru Selamat. Semoga 
Jibril, Mikail, dan Israfil membimbing kita mendapatkan Layang 
Sasaka Domas mencapai kesucian dekat dengan Alloh SWT. 

 

Sejarah Peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad 
SAW 

Pada suatu malam Nabi Muhammad SAW berada di Hijir Ismail 
dekat Ka‟bah al Musyarrofah, saat itu beliau berbaring diantara 
paman beliau, Sayyiduna Hamzah dan sepupu beliau, Sayyiduna 
Jakfar bin Abi Thalib, tiba-tiba Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil 
menghampiri beliau lalu membawa beliau ke arah sumur zamzam, 
setibanya di sana kemudian mereka merebahkan tubuh Rasulullah 
untuk dibelah dada beliau oleh Jibril AS. 

Dalam riwayat lain disebutkan suatu malam terbuka atap rumah 
Beliau saw, kemudian turun Jibril AS, lalu Jibril membelah dada 
beliau yang mulya sampai di bawah perut beliau, lalu Jibril berkata 
kepada Mikail: ―Datangkan kepadaku nampan dengan air zam-zam 
agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya‖. Dan perlu 
diketahui bahwa penyucian ini bukan berarti hati Nabi kotor, tidak, 
justru Nabi sudah diciptakan oleh Allah dengan hati yang paling suci 
dan mulya, hal ini tidak lain untuk menambah kebersihan diatas 
kebersihan, kesucian diatas kesucian, dan untuk lebih memantapkan 
dan menguatkan hati beliau, karena akan melakukan suatu 
perjalanan maha dahsyat dan penuh hikmah serta sebagai kesiapan 
untuk berjumpa dengan Allah SWT. Kemudian Jibril AS 
mengeluarkan hati beliau yang mulya lalu menyucinya tiga kali, 
kemudian didatangkan satu nampan emas dipenuhi hikmah dan 
keimanan, kemudian dituangkan ke dalam hati beliau, maka 
penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu dan 
kepasrahan penuh kepada Allah, lalu ditutup kembali oleh Jibril AS. 

Setelah itu disiapkan untuk Baginda Rasulullah binatang Buroq 
lengkap dengan pelana dan kendalinya, binatang ini berwarna putih, 
lebih besar dari himar lebih rendah dari baghal, dia letakkan telapak 
kakinya sejauh pandangan matanya, panjang kedua telinganya, jika 
turun dia mengangkat kedua kaki depannya, diciptakan dengan dua 
sayap pada sisi pahanya untuk membantu kecepatannya. Saat 
hendak menaikinya, Nabi Muhammad merasa kesulitan, maka 
meletakkan tangannya pada wajah buroq sembari berkata: ―Wahai 
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buroq, tidakkah kamu merasa malu, demi Allah tidak ada Makhluk 
Allah yang menaikimu yang lebih mulya daripada dia (Rasulullah)‖, 
mendengar ini buroq merasa malu sehingga sekujur tubuhnya 
berkeringat, setelah tenang, naiklah Rasulullah keatas punggungnya, 
dan sebelum beliau banyak Anbiya‟ yang menaiki buroq ini. 

Dalam perjalanan, Jibril menemani disebelah kanan beliau, 
sedangkan Mikail di sebelah kiri, menurut riwayat Ibnu Sa‟ad, Jibril 
memegang sanggurdi pelana buroq, sedang Mikail memegang tali 
kendali. (Mereka terus melaju, mengarungi alam Allah SWT yang 
penuh keajaiban dan hikmah dengan Inayah dan RahmatNya), di 
tengah perjalanan mereka berhenti di suatu tempat yang dipenuhi 
pohon kurma, lantas malaikat Jibril berkata: ―Turunlah disini dan 
sholatlah‖, setelah Beliau sholat, Jibril berkata: ―Tahukah anda di 
mana Anda sholat?‖, ―Tidak‖, jawab beliau, Jibril berkata: ―Anda 
telah sholat di Thoybah (Nama lain dari Madinah) dan kesana anda 
akan berhijrah‖. 

Kemudian buroq berangkat kembali melanjutkan perjalanan, 
secepat kilat dia melangkahkan kakinya sejauh pandangan matanya, 
tiba-tiba Jibril berseru: ―berhentilah dan turunlah anda serta 
sholatlah di tempat ini!‖, setelah sholat dan kembali ke atas buroq, 
Jibril memberitahukan bahwa beliau sholat di Madyan, di sisi pohon 
dimana dahulu Musa bernaung dibawahnya dan beristirahat saat 
dikejar-kejar tentara Firaun. Dalam perjalanan selanjutnya Nabi 
Muhammad turun di Thur Sina‟, sebuah lembah di Syam, tempat 
dimana Nabi Musa berbicara dengan Allah SWT, beliau pun sholat di 
tempat itu. Kemudian beliau sampai di suatu daerah yang tampak 
kepada beliau istana-istana Syam, beliau turun dan sholat disana. 
Kemudian Jibril memberitahukan kepada beliau dengan berkata: 
―Anda telah sholat di Bait Lahm (Betlehem, Baitul Maqdis), tempat 
dilahirkan Nabi Isa bin Maryam‖. Di Baitul-Lahmi inipun Beliau 
turun dan melakukan solat, kemudian perjalan diteruskan dan tidak 
lama sampailah ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ternyata telah 
berkumpul para Nabi terdahulu, menantikan kedatangan Beliau. Di 
Baitul Maqdis bersolat berjama‘ah dengan para Nabi terdahulu 
sebagai Imam solat. 

Seterusnya dalam perjalanan, Beliau menyaksikan dengan 
sekelompok manusia yang bercocok tanam dan seketika dapat di tuai 
(dipetik) hasilnya. Nabi pun merasa hairan lalu bertanya kepada 
Jibril?….Jibril menjawab: Mereka adalah ibarat umat tuan yang suka 
menginfaqkan harta bendanya untuk menegakkan kalimah Allah, 
mensyi‘arkan keagungan Allah dan beramal solih. 
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Kemudian dalam perjalanan seterusnya Beliau mencium bau 
yang sangat menyusuk hidung, Beliau bertanya Jibril?…. Jibril 
menjawab: Ini adalah bau Masyithah (Tukang gunting di istana 
Fir‘aun) sekeluarga yang merelakan diri mereka di ceburkan ke 
dalam belanga yang berisi timah mendidih oleh Fir‘aun lantaran 
keteguhan Iman mereka kepada Allah dan tidak mengakui Fir‘aun 
sebagai Tuhan. 

Selanjutnya dalam perjalanan itu Beliau melihat segulongan 
manusia yang memukul-mukul kepalanya sendiri sehingga hancur 
luluh, akan tetapi sekejap kemudian kepalanya utuh kembali, lalu 
dihancurkan semula, demikianlah seterusnya. Nabi s.a.w lalu 
bertanya kepada Jibril?.. Jibril menjawab: Mereka adalah 
perumpamaan segulongan umat tuan yang suka melengah-lengah 
(mengulur-ulur) waktu solat, sampai akhirnya habis waktu yang di 
tentukan. 

Selanjutnya dalam perjalanan Beliau melihat orang-orang yang 
memakan kayu berduri serta batu panas yang membara dari neraka 
Jahannam. Lalu Beliaupun bertanya Jibril? Jibril menjawab: Mereka 
adalah perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan 
zakatnya. Jelas mereka termasuk orang yang menganiaya diri 
sendiri. 

Selanjutnya dalam perjalanan Nabi s.a.w melihat segolongan 
manusia yang masing-masingnya menghadapi dua buah mangkok, 
mangkok yang satu berisi daging yang sudah dimasak dan yang 
satunya lagi berisi daging mentah. Akan tetapi anehnya mereka lebih 
suka memakan daging yang mentah. Bertanya Nabi s.a.w kepada 
Jibril?..Jibril menjawab: Mereka adalah gambaran diantara umat 
yang senang berbuat zina. Mereka sebenarnya telah mempunyai 
isteri yang sah, akan tetapi mereka senang melepaskan nafsu 
syahwatnya dengan perempuan lain yani berzina. Demikianlah pula 
yang perempuan melacurkan dirinya. 

Selanjutnya dalam perjalanan Nabi s.a.w menyaksikan pula ada 
kayu yang berduri melintang di tengah jalan. Sesiapa yang 
melaluinya pasti akan ditarik dan dikaitnya sehingga pakaian akan 
koyak. Nabi s.a.w bertanya kepada Jibril? Dijawab oleh Jibril: Itulah 
suatu perumpamaan dari golongan umat yang suka membuat 
kekacauan dan suka duduk-duduk ditepi jalan, sehingga menggangu 
orang-orang yang melewati jalan itu. 

Selanjutnya Nabi s.a.w menyaksikan orang-orang yang 
berenang dalam sungai darah, lalu mereka di lempari dengan batu, 
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akan tetapi kemudian batu-batu itu mereka makan. Nabi s.a.w 
bertanya kepada Jibril?..Dijawab oleh Jibril: Mereka perumpamaan 
segolongan manusia yang suka memakan riba dan duit haram. 

Tidak lama kemudian Nabi s.a.w menyaksikan seorang lelaki 
yang memikul beban (kayu), tetapi tidak kuat berjalan, anehnya 
beban itu semakin bertambah dan begitulah seterusnya sehingga 
orang itu kepayahan dan terseksa. Nabi s.a.w bertanya kepada 
Jibril?..Jawab Jibril: Dialah gambaran orang yang suka menerima 
amanat orang lain tetapi tidak mau menunaikan 
(menyampaikannya) kepada yang berhak. 

Selanjutnya dalam perjalanan itu Nabi menyaksikan orang-
orang yang memotong lidah dan bibirnya dengan gunting besi, 
seketika itu utuh kembali, namun segera pula di gunting lagi, 
begitulah seterusnya, sehingga mereka merasa penderitaan yang 
amat berat. Nabi s.a.w. bertanya kepada Jibril?..Jibril menjawab: 
Mereka adalah perumpamaan dari golongan manusia yang suka 
memberi nasihat kepada orang lain untuk membuat baik, tetapi ia 
sendiri tidak pernah melakukan kebaikan seperti yang di nasihatkan 
kepada orang lain. 

Selanjutnya Nabi s.a.w menyaksikan manusia yang tengah 
mencakar-cakar wajahnya dan dadanya dengan kukunya sendiri 
yang telah berubah menjadi kuku tembaga. Nabi s.a.w bertanya 
kepada Jibril? Jawab Jibril: Mereka adalah perumpamaan orang-
orang yang suka menceritakan keaibpan (keburukan), rahsia, 
kecacatan dan kejelekan orang lain, dengan membesar-besarkannya 
kepada orang lain. 

Selanjutnya Nabi s.a.w menyaksikan sekelompok manusia yang 
mempunyai bibir seperti unta, lalu disuapkan bara kedalam 
mulutnya. Ini adalah contoh bagi mereka yang memakan harta anak 
yatim dengan jalan salah. 

Selanjutnya Nabi s.a.w menyaksikan saekor lembu besar keluar 
dari lubang yang sangat sempit lalu ia berusaha untuk memasukinya 
kembali tetapi tidak berjaya. Itu adalah contoh bagi mereka yang 
bercakap besar dan dusta, lalu ia ingin menarik kembali 
percakapannya itu tetapi tidak berpeluang lagi. 

Menyaksikan sekelompok wanita yang di gantung buah dadanya 
sambil mereka menjerit-jerit meminta pertolongan. Ini adalah 
gambaran wanita yang menyusukan anak mereka hasil dari berzina 
dengan lelaki yang bukan suaminya. 
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Menyaksikan sekelompok wanita yang di gantung rambutnya 
diatas api neraka sehingga mendidih otak di kepalanya. Ini adalah 
gambaran balasan kerana mereka tidak mahu menutup aurat di 
kepala dari di pandang lelaki yang bukan mahramnya. 

Menyaksikan sekelompok wanita yang digantung lidahnya 
diatas api neraka lalu dituangkan air panas ke dalam mulutnya. Ini 
adalah gambaran balasan kerana mereka selalu menyakiti hati 
suaminya dan bercakap dengan suara yang kasar serta tinggi. 

Itulah sebahagian riwayat-riwayat yang sering kita temui dalam 
kitab-kitab kisah Isra‘ Mi‘raj yang meskipun oleh para Ilmu Agama 
dikatakan bersumber dari keterangan yang lemah, namun yang jelas 
isinya merupakan peringatan untuk kita berhati-hati di dalam 
kehidupan dunia. 

 

Perjalanan Nabi S.A.W Dari Masjidil Aqsha Ke 
Sidratil Muntaha 

Selanjutnya Malaikat Jibril menyediakan tangga Mi‘raj yang 
diambil dari syurga. tangga Mi‘raj itu di perbuat daripada emas dan 
perak berlapis mutiara. Melalui tangga inilah dengan berkendaraan 
Buraq Nabi SAW, bersama Malaikat Jibril lalu naik ke langit 
pertama yaitu langit dunia. 

Ketika Jibril a.s meminta agar dibukakan pintu, kedengaran 
suara bertanya: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s 
ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Nabi 
Muhammad s.a.w. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah Nabi Muhammad 
s.a.w telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, Beliau telah 
diutuskan. Kemudian pintu langit pun dibuka, Nabi Muhammad 
s.a.w bersama Jibril segera masuk ke langit pertama. 

 

Di Langit Pertama 

Di sini Nabi Muhammad s.a.w bertemu dengan Nabi Adam a.s, 
bapak seluruh umat manusia. Ketika Nabi Muhammad s.a.w 
bertemu dengan Nabi Adam a.s, Beliau disambut serta Nabi Adam 
a.s, mendoakannya dengan doa kebaikan. Pertemuan Nabi 
Muhammad s.a.w dengan Nabi Adam a.s, di langit pertama ini 
sebenarnya merupakan suatu i‘tibar, apabila kita berniat akan 
memulakan perkerjaan atau perjalanan, hendaklah terlebih dahulu 
kita datang kepada orang tua, yakni ayah dan ibu untuk memohon 
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do‘a restu keduanya agar perkerjaan dan perjalanan itu memperolehi 
kejayaan serta mendapat keselamatan. Kemudian perjalanan di 
teruskan, naiklah Nabi s.a.w bersama Jibril ke langit kedua. 

 

Di Langit Kedua 

Dengan iringan penghormatan serta sambutan yang baik dari 
penjaga langit kedua, masuklah Nabi Muhammad s.a.w, bersama 
Jibril. Di langit yang kedua Nabi Muhammad s.a.w bertemu dengan 
Nabi ‗Isa a.s dan Nabi Yahya a.s. Kedua orang Nabi ini kemudian 
memberikan do‘a restunya untuk keselamatan Nabi Muhammad 
s.a.w. Kemudian naiklah Nabi Muhammad s.a.w bersama Jibril ke 
langit yang ke tiga. 

 

Di Langit Ketiga 

Sebagaimana di langit pertama dan kedua, begitu juga sampai 
didepan langit ketiga. Setelah selesai terjawab semua pertanyaan, di 
bukalah pintunya di sertai penghormatan oleh penjaga langit itu 
kepada Nabi Muhammad s.a.w. Di langit yang ketiga, Nabi 
Muhammad s.a.w bertemu dengan Nabi Yusuf a.s, yaitu seorang 
hamba Allah yang memperolehi kurnia kecantikan paras wajahnya. 
Pertemuan antara Nabi Muhammad s.a.w, dengan Nabi Yusuf a.s, di 
langit yang ketiga ini tidak ubahnya seperti pertemuan dua saudara. 
Selanjutnya Nabi s.a.w bersama Jibril naik ke langit yang ke empat. 

 

Di Langit Keempat 

Di sini Nabi Muhammad s.a.w bertemu dengan Nabi Idris a.s 
yang telah memperolehi kurnia tempat yang tinggi dari Allah s.w.t. 
Pertemuan ini pun tak ubahnya seperti pertemuan dua orang 
saudara yang telah lama berpisah. Perjalananpun di teruskan, Nabi 
Muhammad s.a.w bersama Jibril terus naik ke langit yang ke lima. 

Di Langit Kelima 

Dengan iringan penghormatan serta sambutan yang baik dari 
penjaga langit kelima, masuklah Nabi Muhammad s.a.w, bersama 
Jibril. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad s.a.w bertemu dengan 
Nabi Harun a.s. dengan penuh penghormatan. Pertemuan inipun 
tidak ubah seperti pertemuan dua orang saudara, penuh mesra dan 
saling hormat. Seterusnya Nabi s.a.w bersama Jibril naik ke langit 
yang ke enam. 
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Di Langit Keenam 

Di langit ke enam ini Nabi s.a.w bertemu dengan Nabi Musa a.s. 
Disini Nabi Muhammad s.a.w menyaksikan suatu keanehan, sebab 
tiba-tiba saja Nabi Musa a.s menangis tersedu-sedu. Apabila di 
tanyakan kepada Beliau..Beliaupun menjawab: Kerana aku tidak 
mengira ada seorang Nabi yang di utus Allah sesudahku, ummatnya 
akan lebih banyak yang masuk syurga dari ummatku. Kemudian 
perjalanan di teruskan ke langit ketujuh. 

Hadis Rasulullah s.a.w. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a 
katanya: Rasulullah s.a.w telah menceritakan tentang perjalanan 
Israknya. Baginda bersabda: Nabi Musa a.s berkulit sawa matang 
dan tinggi seperti seorang lelaki dari Kabilah Syanu‘ah. Manakala 
Nabi Isa a.s pula berbadan gempal, tingginya sederhana. Selain dari 
itu baginda juga menceritakan tentang Malik penjaga Neraka 
Jahanam dan Dajjal. 

 

Di Langit Ke Tujuh 

Di sini Nabi Muhammad s.a.w bertemu dengan Nabi Ibrahim 
a.s, disaat itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma‘mur. Nabi 
s.a.w di sambut dengan baik, penuh penghormatan seperti 
menyambut anak sendiri. Nabi Ibrahim a.s sempat memberikan 
nasihat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: Wahai 
Muhammad, aku nasehatkan agar engkau menyuruh umatmu untuk 
memperbanyak tanaman surga. Nabi SAW bertanya: Apakah yang 
tuan maksud dengan tanaman surga itu?. Jawab Nabi Ibrahima a.s. 
Tanaman surga ialah ucapan: laa haula walaa quwwata illaa 
billaahil ‗aliyyil ‗adziim atau ucapan subhaanallaahi wal 
hamdulillaahi walaa ilaaha illallaahu huwallaahu akbar. 

Perlu di ketahui bahawasanya Baitul Ma‘mur adalah masjid para 
Malaikat yang setiap harinya tidak kurang dari 70,000 malaikat 
masuk kedalamnya dan apabila telah keluar, tidaklah mereka 
mengulanginya lagi. 

Tidak lama kemudian Jibril menghidangkan tiga buah gelas, 
masing-masing berisi arak, air susu dan madu, supaya Nabi s.a.w 
memilihnya manakah yang lebih disukainya. Beliaupun memilih air 
susu, lalu di minumnya. Berkatalah Jibril: Benarlah engkau ya 
Muhammad. Itulah lambang kesucian engkau. Demikian malaikat 
Jibril mengatakan. 
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Di Sidratil Muntaha 

Di Sidratil Muntaha ini Nabi Muhammad s.a.w menyaksikan 
keindahan panorama yang tiada bandingannya dan tidak terdapat di 
tempat manapun apa lagi di dunia ini. Dalam satu kesempatan di 
Sidratul Mutaha, Nabi Muhammad s.a.w sempat melihat, rupa 
Malaikat Jibril yang asli. Di sebut dalam satu hadis yang di riwayat 
Bukhari dan Muslim bahawasanya Jibril mempunyai enam ratus 
sayap. Selanjutnya Nabi Muhammad s.a.w di ajak oleh Malaikat 
Jibril menyaksikan keindahan bengawan Al-Kautsar, sampai ke 
depan pintu gerbang surga kemudian Beliau masuk ke surga, di 
dalam surga Beliau menyaksikan hal-hal yang mengherankan, yang 
belum pernah Beliau saksikan sebelumnya, juga mendengar suara-
suara yang belum pernah Beliau mendengarnya, bahkan apa saja 
yang menjadi kehendak hati seketika wujud. Kesemuanya itu 
disaksikan oleh Nabi s.a.w di dalam surga, bahkan Beliau sempat 
membaca tulisan yang terpampang di pintu surga sebagai berikut, 
yang artinya: 

 

Sedekah Memperoleh Pahala Sepuluh Kali Lipat Dan 
Menghutangi Memperolehi Pahala Delapan Belas Kali 
Lipat. 

Bertanyalah Nabi s.a.w kepada Jibril: Mengapakah pahala orang 
yang memberi hutang lebih besar dari pada pahala orang 
bersedekah?. Jibril menjawab: Benar, sebab orang yang di beri 
sedekah terkadang masih mempunyai persediaan hidup, sedangkan 
orang yang berhutang sudah barang tentu dia sangat memerlukan, 
yakni tidak mempunyai persediaan, sedangkan ia tidak sudi berbuat 
meminta-minta. Untuk kesempurnaan pengetahuan Nabi s.a.w, 
diajak melihat keadaan melihat neraka, di sisi Beliau meyaksikan 
bermacam-macam penyiksaan dan sebagainya. setelah menyaksikan 
keadaan syurga dan neraka, kemudian Nabi s.a.w meneruskan 
perjalanan naik ke Sidratul Muntaha sendirian tampa ditemani oleh 
Malaikat Jibril, lantaran Jibril merasa berat untuk melangkah lebih 
tinggi lagi. Di Sidratul Muntaha Beliau mendengar suara goresan 
pena penulis, yaitu kalam yang menulis hukum-hukum Allah di 
Lauhul-Mahfuzh. 

Seterusnya Nabi Muhammad s.a.w diangkat naik setingkat lagi 
sampai ke ‗Arasy disinilah Nabi s.a.w menerima perintah solat yang 
wajib di laksanakan oleh Nabi s.a.w dan segenap ummatnya 
sebanyak lima puluh kali sehari semalam. Dan akhirnya hanya 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       343 
 

tinggal lima waktu sehari malam setelah dinasihati oleh Nabi Musa 
a.s dan diperkenankan oleh Allah. 

Juga di ‗Arasy, Nabi Muhammad s.a.w, menerima beberapa 
khushushiyyah yang belum pernah diberikan kepada para Nabi 
terdahulu. Mengenai beberapa khushushiyyah, yang disebut antara 
lain sebagAi berikut: Nabi s.a.w diberi oleh Allah : Surah Al-Fatihah 
dan akhir Surah Al-Baqarah dari ayat AAMANAR RASUULU sampai 
kepada firmanNya FAN SHURNAA ‗ALAL-QAUMIL KAAFIRIINA. 

Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah. 

―Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang 
memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha 
Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan 
hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkau sajalah (Ya Allah) Yang 
Kami sembah, dan kepada Engkaulah saja kami memohon 
pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-
orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan 
(jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula 
(jalan) orang-orang yang sesat.‖ 

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285 & 286: 
―Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya 
dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya 
beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-
kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): ―Kami tidak 
membedakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya‖. 
Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) 
keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat 
kembali‖. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang 
terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang 
diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang 
diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): ―Wahai Tuhan 
kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa 
atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau 
bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang 
telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu 
daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan 
kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan 
maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan 
berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, 
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tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum 
yang kafir‖. 

        

 

      

 

(Beberapa contoh Gambar Cover Buku dan Ilustrasi Kisah Mundinglaya Di 
Kusumah) 

 

Salah satu Legenda Sunda yang termasyur selain Sasakala 
Sangkuriang atau Sang Kuring juga ada Wawancan Munding Laya 
Dikusumah yang menceritakan perjalanan seorang Pangeran Putra 
Pajajaran yang mencari Layang Sasaka Domas untuk 
menyelamatkan Negara agar menjadi makmur sentosa dengan cara 
mengalahkan Jongrang Kalapitung raksasa penjaga Jabaning Langit 
dan menaklukan Guriang 7 untuk mendapatkan Layang Sasaka 
Domas. Legenda Munding Laya Dikusumah ini beredar luas di 
masyarakat Sunda yang turun temurun diceritakan dari orang tua 
pada anaknya. Di Kabuyutan Cipaku, Darmaraja, Sumedang sendiri 
Wawacan Mundinglaya Dikusumah ini merupakan cerita yang 
diceritakan oleh orang tua kepada anaknya menjelang tidur bersama 
dengan cerita Lutung Kasarung, Ciung Wanara, Sangkuriang 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/index/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/index1/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/kosasih_munding_laya_02_1/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/mundinglaya_dikusumah_book_cover/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/mundinglaya-dikusumah1/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/munding_laya_001/
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Kabeurangan, dan cerita lainnya. Uniknya di Kabuyutan Cipaku 
terdapat satu Situs yang merupakan tempat untuk menandai 
Wawacan Mundinglaya Dikusumah, nama Situsnya adalah Astana 
Gede Lembu Agung berada di Kabuyutan Cipaku dekat gerbang atau 
pintu masuk menuju Desa Cipaku Kecamatan Darma Raja 
Kabupaten Sumedang. Mundinglaya Dikusumah berasal dari kata 
Munding atau bahasa lainnya adalah Lembu dan Situs sangat 
disakralkan di Kabuyutan Cipaku selain Situs Prabu Guru Aji Putih 
adalah Situs Astana Gede Lembu Agung. Setiap anak- anak laki- laki 
yang disunat wajib di bawa berziarah ke Astana Gede Lembu Agung 
untuk mendapatkan berkah dan karomah dari Yang Maha Kuasa 
agar menjadi Pangeran layaknya Mundinglaya Dikusumah yang 
dipercaya akan menjadi juru selamat Bangsa dan Negara. 

   

 

    

 

Leluhur Sunda selalu 
mengajarkan ilmu pengetahuan 
dengan bahasa- bahasa Simbolis, 
Legenda Mundinglaya Dikusumah 
tidak dapat kita artikan secara 
literal atau textual tetapi harus 
dipahami secara simbolis apa 
makna yang terkandung dari 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/img_4572/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/img_4575/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/img_4582/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/img_4583/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/img_4586/
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cerita legenda tersebut. Sosok Mundinglaya Dikusumah sendiri 
sebagai perwujudan dari sosok manusia yang memiliki budi yang 
luhur dalam cerita berhasil mengalahkan Jongrang Kalapitung yang 
merupakan seorang raksasa besar sekali ketika ditanya dimanakah 
lokasi Jabaning Langit, Jongrang Kalapitung menjawab DI TUBUH 
MU, ketika ditanya lagi dimana lokasi Jabaning Langit tempat 
Guriang 7 dan Sasaka Domas berada Jongrang Kalapitung menjawab 
DI HATI MU. Sosok Jongrang Kalapitung Sang Raksasa tiada lain 
adalah Sifat Raksasa / Buta yang ada dalam diri kita, dalam 
terminologi Islam dikenal dengan Iblis sebagai perwujudan Sifat 
kesombongan, angkara murka, yang terbuat dari API yang memiliki 
hawa panas, merupakan sifat- sifat keburukan yang ada dalam diri 
manusia, dimanakah mereka bersemayam tentu saja di dalam hati. 
Hati kita lah yang harus dikalahkan dari sifat-2 Jongrang Kalapitung 
/ Raksasa/ Iblis yang penuh kesombongan, kebencian, haus darah 
dan kekuasaan. 

 

   

Lalu apa makna Jabaning Langit, Guriang 7, dan Sasaka 
Domas? Jabaning Langit seperti disampaikan oleh Jongrang 
Kalapitung lokasinya ada di dalam tubuh kita dan tepatnya ada di 
dalam hati kita. Lalu apa yang dimaksud Mahluk Guriang 7 yang 
menjaga Layang Sasaka Domas yang harus ditaklukan oleh 
Mundinglaya Dikusumah? Guriang 7 tiada lain adalah 7 lapisan atau 
7 langit atau 7 titik cakra yang ada dalam tubuh manusia dan puncak 
tertinggi dari 7 langit atau 7 cakra tersebut terdapat Suara Tuhan 
atau Ilahiah dengan simbol berwarna putih menggambarkan 
kesucian hati atau kebersihan hati sehingga segala bentuk sifat 
buruk yang ada dalam diri manusia telah berhasil dikalahkan. 
Layang Sasaka Domas sebagai simbol kemakmuran dan 
kesejahteraan dapat tercapai apabila sifat- sifat buruk yang ada 
dalam diri manusia telah hilang yang ada hanyalah sifat-sifat baik 
dengan budipekerti yang luhur, membaktikan kehidupan dan dirinya 
untuk Tuhan dan Alam Semesta. Secara Simbolis Jabaning Langit 
dengan Guriang 7 nya adalah proses atau Jalan menuju keselamatan 
atau jalan menuju kesucian atau jalan menuju Tuhan agar menjadi 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/04/20/jatigede-dan-kelahiran-batara-kala/_timthumb-project-code-php/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/04/20/jatigede-dan-kelahiran-batara-kala/gerhana/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/04/20/jatigede-dan-kelahiran-batara-kala/lembu_nandini/


 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       347 
 

Manusia yang Unggul dan Paripurna, Khalifah Fil Ardi, Manusia 
yang amanah mengabdikan dirinya untuk Tuhan Yang Maha Kuasa 
menjadi juru selamat bagi alam semesta dengan bahasa lainnya 
adalah Darma Raja, Pemimpin yang amanah menjalankan Darma. 

   

 

 

     

 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/13100684_10208767806216756_776861060809987616_n/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/cakra/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/chakra-poster-newest31/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/cakra-2/
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Nama- nama yang terdapat di Kabuyutan Cipaku sangat unik 
sekali merupakan kunci untuk keselamatan dunia dan alam semesta 
seperti Mundinlaya Dikusumah/ Lembu Agung, Batara Guru Aji 
Putih sebagai simbol ilmu pengetahuan dan kesucian, Darma Raja / 
Khalifah Fil Ardi merupakan pemimpin yang amanah dan menjadi 
Juru selamat, dan Sumedang Larang yang berarti Su adalah baik, 
Medang artinya lapang, dan Larang artinya tanpa tanding sehingga 
Sumedang dapat diartikan sebagai kebaikan dan kelapangan hati 
yang tiada tandingannya, dalam terminologi Islam Sumedang 
Larang adalah Ilmu Ikhlas dan Kebaikan yang tiada tandingannya. 
Seperti kita ketahui Agama berasal dari bahasa Sansakerta yang 
terdiri dari dua suku kata yaitu a dan gama, a artinya tidak dan gama 
artinya kacau, Agama artinya tidak kacau atau jalan mencegah agar 
tidak kacau atau jalan menuju keselamatan. Menurut beberapa 
perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Ada sekian banyak 
agama di dunia dari manakah semuanya berasal? Banyak ahli yang 
mengatakan bahwa Agama tertua adalah agama Hindu dan kata 
Hindu sendiri berasal dari kata Shindu yang merupakan sebuah 
peradaban Lembah Sungai Shindu konon sudah ada sejak 1500 SM. 
Namun dengan ditelitinya Situs Megalitikum Gunung Padang 
Cianjur di mana Carbon Dating dari batuannya menunjukan angka 
18.000 - 24.000 tahun Sebelum Masehi membuat kita bertanya-
tanya benarkah Agama Tertua itu berasal dari Lembah Sungai 
Shindu? 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/f5b4ed993d5f935e97a498cf20421490/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/7-chakras-color-chart-mandalas-15854894/
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Figure 2 Sketsa Situs Gunung POadang yang berasal dari penelitinya 

Ir. Pura Jatnika, Arsitek. 

  

 

Masyarakat Kabuyutan Cipaku Darma Raja Sumedang sendiri 
begitu juga dengan Masyarakat Kabuyutan Kanekes Baduy Banten 
mempercayai dan meyakini bahwa seluruh peradaban dan agama 
yang ada di dunia berasal dari Tatar Sunda atau Benua Sunda. 
Keyakinan akan cikal bakal peradaban dunia berasal dari Benua 
Sunda atau Sundaland tersebut juga didukung oleh tulisan karya 
Prof. Stephen Openheimer yang berjudul Eden in The East, 
Sundaland, yang meneliti tentang penyebaran DNA manusia berasal 
dari Tatar Sunda atau Benua Sunda. Begitu juga dengan buku Prof. 
Ariyo Santos Ahli Geologi dari Brazil yang menceritakan tentang The 
Lost Atlantis dimana beliau menunjukan lokasinya adalah di 
Indonesia. Ada banyak bukti- bukti arkeologi yang mulai diteliti oleh 
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para ahli arkeologi dari mulai Situs Megalitikum Gunung Padang, 
Situs Tulisan di Gua Maros Sulawesi, dan lainnya yang menunjukan 
bahwa peradaban Tatar Sunda atau Benua Sunda yang dahulu 
Indonesia merupakan satu hamparan benua dimana Pulau Jawa, 
Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masih menyatu, memiliki 
peradaban yang tinggi. Tentu peradaban tersebut didukung pula 
dengan sistem keagamaannya yang hingga kini masih beredar luas di 
masyarakat dalam bentuk Cerita Pantun, Mitos, Legenda, Wawacan, 
dan bahasa-bahasa simbolis yang diturunkan secara turun temurun 
dari para leluhur jaman dulu. 

   

 

      

 

Secara historis dan kronologis urutan agama- agama di dunia 
adalah dimulai dari Shindu ~ Hindu yang merupakan buah karya 
dari para Brahmana yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan 
Yang Maha Kuasa, lalu kemudian muncul agama Budha yang 
dikembangkan oleh Sidharta Gautama, lalu kemudian timbul Agama 
Abrahamik atau Agama keturunan Ibrahim (Brahm ~ Brahma?) 
yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam kepercayaan Agama Shindu 
purba konsep Ketuhanan pun bersifat Monoteistik mempercayai 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disebut sebagai Atman atau 
Brahman dan seluruh Dewa yang ada di alam semesta Tunduk 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/04/06/kabuyutan-eden-in-the-east-surga-di-timur/sundaland5-2/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/04/06/kabuyutan-eden-in-the-east-surga-di-timur/10410425_10153183419377453_7061214105106515452_n-2/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/03/01/jatigede-jatidiri-galunggung-ngadeg-tumenggung/eden-in-the-east2/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/04/06/kabuyutan-eden-in-the-east-surga-di-timur/photo5732/


 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       351 
 

terhadap Brahman atau Tuhan. Dalam Terminologi Shindu / Hindu 
Tuhan Yang Maha Esa berada di posisi puncak dari 7 Cakra yang 
bersimbol warna Putih dengan tulisan atau suara OM keduanya 
menggunakan hurup besar, simbol Ketuhanan dalam agama Shindu 
atau Hindu. Dalam perkembangannya Agama Shindu kemudian 
meyakini bahwa Tuhan dalam pelaksanaannya di Alam Semesta 
menunjuk Para Dewa yang bertugas untuk menjalankan perintah 
Tuhan. 

 

      

 

 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/7-chakras-color-chart-mandalas-15854894/
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Kata ―dewa‖ dalam bahasa Indonesia berasal dari 
kata dewa atau daiwa(bahasa Sanskerta), yang berasal dari 
kata diw (bahasa India-Iran), yang berasal dari 
kata deiwosatau deywos (bahasa Proto-India-Eropa), yang 
merupakan turunan dari kata diw ataudyew yang bermakna ―langit, 
surga, CAHAYA, atau bersinar‖. Kata dewa dalam bahasa Inggris 
(deity) berasal dari deité (bahasa Prancis Pertengahan), yang berasal 
dari deus(bahasa Latin), yang berasal dari devos atau deiuos (bahasa 
Latin Lama), yang berasal dari deiwos (bahasa Proto-Italia), yang 
pada akhirnya memiliki akar serupa dengan kata ―dewa‖ dalam 
bahasa Indonesia, yaitu kata diw atau dyew dalam bahasa Proto-
India-Eropa. Dewa dalam Terminologi Shindu atau Hindu adalah 
Mahluk yang ditugaskan oleh Tuhan berasal dari Cahaya atau 
diciptakan dari Cahaya.  Dalam Terminologi Islam Dewa memiliki 
kemiripan fungsi dengan mahluk Tuhan yang diciptakan dari cahaya 
yaitu Malaikat. Tuhan memberi tugas para Dewa untuk menjaga 
alam semesta ini dan dalam terminologi Hindu secara garis besar 
dibagi menjadi 3 dewa yaitu Dewa Brahma bertugas menciptakan 
segala sesuatu, kemudian Dewa Wisnu bertugas melindungi dan 
merawat sistem alam semesta, dan terakhir adalah Dewa Siwa yang 
bertugas menghancurkan atau melebur segala sesuatu yang usang 
kembali keasalnya. Secara simbolis ketiga dewa tersebut 
berhubungan dan sangat diperlukan dalam sistem alam semesta 
untuk terjaga keseimbangannya sebagai contoh dalam tubuh kita 
saja diperlukan sistem pelebur, pencipta, dan pemelihara, makanan 
yang kita makan perlu dilebur melalui enzym penghancur 
dikembalikan ke asalnya zat- zat yang dibutuhkan manusia 
kemudian setelah lebur kembali ke asalnya zat- zat tersebut tercipta 
menjadi energi dalam tubuh maka sistem penciptaanlah yang 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/chakra-poster-newest31/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/13083089_10208767806656767_5793656886206218567_n/
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berperan, dan tentu saja keseluruhan sistem tersebut harus 
dipelihara dengan baik agar tubuh kita berjalan dengan 
normal/sehat, sistem pemeliharalah yang berperan. Tatanan sistem 
alam semesta tersebut disimbolkan dalam bentuk Dewa yaitu Siwa 
dewa pelebur, Brahma dewa pencipta, dan Wisnu dewa pemelihara. 

 

  

 

    

 

Agama Budha sendiri muncul akibat kekecewaan Sidharta 
Gautama terhadap sistem Kasta yang muncul pada perkembangan 
Agama Hindu, secara prinsip tetap mengacu kepada Ketuhanan atau 
Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan kedalam Budha. Agama 
Abrahamik atau Agama Keturunan Ibrahim sendiri muncul dari 
Nabi Ibrahim AS yang menurunkan tiga agama besar dunia yaitu 
Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa AS, lalu kemudian Agama 
Nasrani atau Kristen yang dibawa oleh Nabi Isa AS, dan terakhir 
adalah Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 
Ketiga Agama Ibrahim tersebut meyakini Allah sebagai Tuhan Yang 
Maha Esa, meyakini adanya Malaikat, dan meyakini adanya para 
Nabi dan Rosul yang ditugaskan oleh Alloh SWT mengajarkan budi 
pekerti, kebaikan, dan nilai- nilai spiritual kepada masyarakat, 
menjadi juru selamat kepada umat manusia agar terhindar dari 
kekacauan dan kehancuran. Islam sendiri dari kata Salam yang 
berarti Selamat dan Dienul Islam adalah Jalan Keselamatan dengan 
menjalankan Perintah Tuhan yaitu Allah SWT dan menjauhi 
larangannya. Terlepas dari berbagai ritual atau cara dalam 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/ketahui-10-malaikat-beserta-tugasnya-beratnya/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/batara-guru-2/
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menjalankan Agama Allah tersebut secara prinsip Agama Abrahamik 
memiliki kesamaan bahwa semuanya mempercayai Allah sebagai 
Tuhan Semesta Alam. 

  

 

 

Apabila menelisik kata Abraham atau Ibrahim maka kita akan 
mudah menemukan bahwa kata tersebut berasal dari kata Brahm 
atau Brahma dimana dalam Terminologi Hindu maupun Budha 
Brahma atau Brahmana adalah Guru yang mengajarkan tentang 
Ketuhanan atau Ilahiah. Dalam Terminologi Shindu/Hindu 
Brahmana-lah yang bertugas menjadi guru mengajarkan manusia 
tentang budipekerti dan ketuhanan. Dalam Agama Abrahamik pun 
demikian adalah Ibrahim / Brahm/ Brahmana-lah yang kemudian 
menurunkan ketiga agama besar di dunia. Darimanakah para 
Brahmana ini mendapatkan ilmu pengetahuannya? Baik dalam 
terminologi Shindu maupun Islam ada Dewa atau Malaikat yang 
bertugas memberikan pengetahuan atau Ilmu yaitu Malaikat Jibril / 
Gabriel dalam Terminologi Agama Abrahamik dan Dewa Guru atau 
Batara Guru dalam terminologi Agama Shindu. Batara Guru / 
Cahaya / Malaikat Jibril/ Gabriel membimbing para Brahmana 
mengajarkan manusia- manusia pilihan / manusia- manusia 
unggulan untuk menjadi juru selamat bagi alam semesta, 
mengajarkan manusia menjadi Khalifah Fil Ardi, Pemimpin yang 
Amanah, Darma Raja menuju Jalan Keselamatan, Jalan yang 
diajarkan oleh Tuhan. Kita tentu percaya bahwa Tuhan Semesta 
Alam itu satu dan Ajaran Agama Ibrahim pun mengajarkan 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/8dcbd771ec4ddc9e3f4af26f92bfe78d/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/attachment/168949/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/artist-name-devinder-ajnabee-singh-artwork-title-goutam-budha-562f983ad69af-img/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/budha-1/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/cakra-3/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/siddharth_buddha/
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demikian bahwa Tiada Tuhan selain Allah SWT, Tuhan yang tidak 
bisa dijangkau oleh pikiran manusia karena kemampuan manusia 
lah yang terbatas untuk mampu menjangkaunya. Untuk 
menjembatani hubungan Tuhan dengan Manusia maka Tuhan 
menurunkan para Malaikat dalam Terminologi Agama Ibrahim atau 
Dewa / Cahaya dalam terminologi Agama Shindu. 

   

         

Apabila kita diberikan keikhlasan mata hati kita maka kita dapat 
memahami dengan mudah bahwa karena Tuhan Semesta Alam itu 
SATU atau Tunggal atau ESA maka semuanya berasal dari satu, 
adapun perbedaan- perbedaan yang ada saat ini hanya karena 
DEVIASI istilah yang disebabkan karena perbedaan bahasa. Sama 
halnya kita memahami Zat H2O yang dalam bahasa Indonesia 
disebut Air, dalam bahasa inggris disebut Water, dalam bahasa 
Sunda disebut Cai, dalam Bahasa Sangsakerta disebut Tirta, dalam 
Bahasa Jawa disebut Banyu, dan ada banyak bahasa di dunia ini 
sehingga timbul deviasi sangat akut terhadap pemahaman agama- 
agama yang ada. Deviasi terjadi selain karena bahasa juga karena 
pemahaman terhadap agama- agama yang ada di dunia ini dipahami 
secara Literal atau Textual tidak mencoba menggalinya secara 
Simbolis untuk diambil makna atau arti atau maksud dari Simbol- 
simbol yang ada dalam agama tersebut. Apabila kita mau membuka 
mata hati kita mencoba memahami secara simbolis maka akan 
paham bahwa semuanya juga terdapat kemiripan- kemiripan 
contohnya OM dalam Terminologi Hindu ada di Cakra-7 bersimbol 
Putih disebut sebagai ―The Sound of God‖, Suara Tuhan atau 
Ketuhanan atau Ilahiah. Dalam Mithos atau Legenda Sunda 
Munding Laya Dikusumah menjelaskan tentang perjalanan mencari 
Layang Sasaka Domas dengan pergi ke Jabaning Langit dan 
menaklukan Guriang 7, ketika ditanya dimanakah Jabaning Langit 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/ketahui-10-malaikat-beserta-tugasnya-beratnya/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/kepoan-com-misteri-mitologi-dunia-yang-keberadaannya-nyata-765x510/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/kepoan-com-4-penampakan-malaikat-paling-nyata-765x510/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/batara-guru-2/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/cakra-3/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/artist-name-devinder-ajnabee-singh-artwork-title-goutam-budha-562f983ad69af-img/
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dijawab di tubuh mu, ketika ditanya lagi dimana lokasi Jabaning 
Langit jawabannya di hatimu. Sasaka Domas bagi Orang Kabuyutan 
Kanekes adalah tempat suci dimana mereka memuja Sang Hyang 
Keresa, Tuhan Semesta Alam. Dalam Terminologi Islam Tuhan atau 
Allah berada di langit ke-7 atau Sidratul Muntaha dimana dalam 
peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW diajak oleh Malaikat 
Jibril untuk bertemu dengan Tuhan menerima perintah Shalat dari 
Allah. 

 

 

Sejak kemunculannya 1400 tahun silam, Al-quran sebagai kitab 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwa 
Allah SWT menciptakan langit sebanyak tujuh lapis. Bahkan dalam 
Al-Qur‘an dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah sampai ke 
sana untuk menerima perintah Shalat dari Allah. Allah menjelaskan 
dalam Surat 2 Al-Baqarah ayat 29 bahwa langit memiliki tujuh 
lapisan dan memiliki fungsi yang berbeda. Arti ayat tersebut adalah 
sebagai berikut. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 
bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu 
dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala 
sesuatu. (Surat 2 Al-Baqarah ayat 29). Ayat lain yang menyatakan 
bahwa Langit itu terdiri dari 7 lapis adalah dalam Surat 41 Fushshilat 
ayat 11, yang artinya: Maka dia menjadikannya tujuh langit dalam 
dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan 
kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang 
dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah 
ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. (Surat 41 
Fushshilat ayat 11). Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap lapisan 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/13094133_10208767806536764_925406847325103421_n/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/7-chakra/
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langit memiliki urusannya sendiri-sendiri. Hal ini berarti setiap 
lapisan langit memiliki fungsi masing-masing. 

   

 

 

Menarik sekali bukan kemiripan Terminologi Hindu mengenal 7 
Cakra, Terminologi Sunda mengenal 7 Guriang, dan Terminologi 
Islam mengenal 7 Langit. Kalau kita perhatikan tulisan Sangkerta 
OM yang merepresentasikan Tuhan atau Ketuhanan atau Ilahiah 
maka ada kemiripan dengan tulisan Allah dalah bahasa Arab dan 
menariknya keduanya merepresentasikan hal yang sama yaitu 
TUHAN. Bahkan tuisan OM dalam bahasa Sansakerta apabila 
diputar 90 derajat ke kanan dan dibaca secara tuisan Arab adalah 
Allah. Dengan demikian barangkali tidak salah apabila ada hipotesa 
yang mengatakan seluruh agama yang ada di dunia berasal dari Yang 
Satu tentu siapa lagi kalau bukan berasa dari TUHAN atau ALLAH 
yang mengajarkan manusia- manusia unggul / manusia- manusia 
pilihan melalui para malaikatnya untuk menjadi juru selamat di 
berbagai bangsa dan peradaban manusia. Kita melihatnya sekarang 
berbeda- beda akibat adanya perbedaan bahasa dan istilah dan 
seringkali kita malah timbul konflik antara umat manusia hanya 
karena perbedaan- perbedaan istilah, padahal apabila dipahami 
secara simbolis maknanya kita akan terkejut ternyata yang kita 
ributkan bermuara dari Satu Yang Sama semuanya berasal dari 
Tuhan Yang Maha Esa dimana Tuhan sendiri mengajarkan Jalan 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/13100684_10208767806216756_776861060809987616_n/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/cakra/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/13083166_10208767807416786_293837825158317063_n/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/chakra-poster-newest31/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/13083089_10208767806656767_5793656886206218567_n/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/index/
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Keselamatan, Jalan Tuhan bukan jalan permusuhan yang justru 
menimbulkan kehancuran. 

Barangkali secara simbolis kita harus belajar dari Mundinglaya 
Dikusumah bagaimana kita bisa mengalahkan Jongrang Kalapitung 

yang ada dalam diri kita agar menjadi 
Manusia Unggul (MaUng) mencapai 
Jabaning Langit menaklukan Guriang 
7, 7 Cakra yang ada dalam tubuh kita 
dan mendekatkan diri dengan Tuhan 
agar menjadi manusia yang paripurna 
menjadi juru selamat baik untuk diri 
kita pribadi, keluarga, dan lingkungan 

kita. Semoga kita dapat mengalahkan sifat Iblis / Jongrang 
Kalapitung berupa sifat sombong, iri dengki, dan sifat keburukan 
yang akan menjauhkan diri kita dari Tuhan Yang Maha Esa atau 
menjatuhkan diri kita kedalam jurang kenistaan, terbakar api 
neraka, api amarah dan kebencian sehingga hati kita dipenuhi 
kekotoran, sakit hati, iri dengki, fitnah keji, dan lainnya yang pada 
akhirnya Tubuh kita pun akan merasakan sakit. Sasaka Domas yang 
ada di Jabaning Langit ke-7 simbol Ketuhanan, Kesucian, dengan 
Warna Putih, di Kabuyutan Cipaku disebut Aji Putih tempat 
bersemayamnya Batara Guru Aji Putih dimana diajarkan kebersihan 
dan kesucian hati agar kembali ke Jalan Keselamatan/ Jalan Tuhan/ 
Jalan Alloh SWT, menjadi Khalifah Fil Ardi/ Darma Raja Sumedang 
Larang. Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh, Silih Wangian, berlomba- 
lomba dalam kebaikan dengan dilandasi rasa kasih sayang antara 
sesama umat manusia yang seasal dan seturunan. Semuanya berasal 
dari Cipaku, ci artinya air dan paku artinya lingga/ alat reproduksi 
laki- laki, cipaku artinya sperma, cikal bakal seluruh manusia yang 
ada di bumi dan filosofi manusia yang seasal dan seturunan yang 
membedakan di mata Tuhan hanyalah kebaikannya, Guriang 7, 
Sasaka Domas, Siliwangi. 
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Pada tanggal 1 Mei 2016 dimana tulisan ini dituliskan Situs 
Astana Gede Lembu Agung Mundinglaya Dikusumah Kabuyutan 
Cipaku Darmaraja Sumedang sudah hampir tenggelam oleh 
Pembangunan Waduk Jatigede, saat ini airnya sudah berada di kaki 
Situs Astana Gede Mundinglaya Dikusumah, semoga hal itu bukan 
menjadi pertanda buruk bagi bangsa ini, sebagai totonden 
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tenggelamnya budi pekerti pengisi Bangsa Indonesia. Semoga 
dengan adanya tulisan ini timbul kesadaran adanya Manusia- 
manusia Unggul (MaUng) yang mau belajar seperti Mundinglaya 
Dikusumah mengalahkan Jongrang Kalapitung, menuju Jabaning 
Langit menaklukan Guriang 7 mendapatkan Layang Sasaka Domas, 
Jalan Tuhan, Jalan Keselamatan membawa Bangsa Indonesia 
menjadi bangsa yang subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi, cukup 
sandang, pangan, papan, dan berbudi luhur menjadi bangsa unggul 
yang dipercaya dan disegani oleh masyarakat dunia, tidak lagi 
menjadi bangsa yang dilecehkan, dijajah, dan dihina bangsa lain 
sebagai bangsa yang Korup dan Income per Capita atau Pendapatan 
yang Rendah alias Miskin. Bangsa ini harus bangkit dari 
keterpurukan dan solusinya adalah Mundinglaya Dikusumah yang 
bisa menaklukan Guriang 7 dan mendapatkan Layang Sasaka 
Domas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan 
ampunan kepada kita semua dan tidak bosan- bosannya 
menurunkan Batara Guru/ Malaikat Jibril yang memberikan ilmu 
pengetahuan kepada kita semua agar menjadi pribadi- pribadi yang 
dapat menaklukan sifat- sifat Iblis yang ada dalam tubuh kita 
sehingga mampu menjadi Manusia Unggul/ MaUng/ Manusia 
Paripurna yang Jawara/ Juara, Satria Pinandhita, Sang Juru 
Selamat. Amiiin YRA. 

   

 

 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/04/20/jatigede-dan-kelahiran-batara-kala/12974302_983256671711978_8710322128991103051_n/
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Berikut ini Ringkasan Cerita Legenda Mundinglaya Dikusumah 
untuk dapat kita pahami makna simbolis yang ada di dalamnya: 

Prabu Siliwangi memiliki dua orang istri yaitu Nyimas 
Tejamantri dan Nyimas Padmawati yang menjadi permaisuri. Dari 
Nyimas Tejamantri, Prabu Silihwangi mendapat seorang anak yaitu 
pangeran Guru Gantangan. Sedangkan dari permaisuri Nyimas 
Padmawati, raja memperoleh anak yang diberi nama Mundinglaya. 
Beda umur antara pangeran Guru Gantangan dan pangeran 
Mundinglaya sangat jauh. Saat pangeran Guru Gantangan ditunjuk 
jadi bupati di Kutabarang dan sudah menikah, Mundinglaya masih 
anak-anak. 

Karena tidak mempunyai anak, pangeran Guru Gantangan 
memungut anak dan diberi nama Sunten Jaya. Guru Gantangan juga 
tertarik untuk merawat Mundinglaya sebagai anaknya. Saat 
pangeran Guru Gantangan meminta Mundinglaya dari permaisuri 
Nyimas Padmawati, permaisuri memberikannya karena mengetahui 
bahwa pangeran Guru Gantangan sangat menyayangi pangeran 
Mundinglaya. 

Saat pangeran Mundinglaya dewasa, pangeran Guru Gantangan 
lebih menyayangi pangeran Mundinglaya daripada pangeran Sunten 
Jaya. Hal ini disebabkan perbedaan karakter yang sangat jauh antara 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/03/04/ujung-jaya-jadi-nagara/cpi2015_map-and-country-results-940x580/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/03/01/jatigede-jatidiri-galunggung-ngadeg-tumenggung/227732_2f63fc7a-d25b-11e4-adf3-be894908a8c2/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/03/01/jatigede-jatidiri-galunggung-ngadeg-tumenggung/images/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/03/01/jatigede-jatidiri-galunggung-ngadeg-tumenggung/rebo-nyunda/
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pangeran Mundinglaya dan pangeran Sunten Jaya. Pangeran 
Mundinglaya selain rupawan juga baik budi pekertinya sedangkan 
keponakannya sifatnya angkuh dan manja. Hal ini sangat membuat 
iri pangeran Sunten Jaya. Terlebih lagi ibunya juga sangat 
menyayangi pangeran Mundinglaya. 

Hanya saja perhatian istri pangeran Guru Gantangan kepada 
pangeran Mundinglaya sangat berlebihan sehingga membuat 
pangeran Guru Gantangan cemburu. Akhirnya pangeran 
Mundinglaya dijebloskan kedalam penjara oleh saudara tirinya itu 
dengan alasan bahwa pangeran Mundinglaya mengganggu 
kehormatan wanita. Keputusan ini menjadikan masyarakat dan 
bangsawan Pajajaran terpecah dua, ada yang menyetujui dan ada 
yang menentang keputusan tersebut sehingga mengancam 
ketentraman kerajaan ke arah permusuhan antar saudara. 

Pada saat yang gawat ini, terjadi sesuatu yang aneh. Pada suatu 
malam, permaisuri Nyimas Padmawati bermimpi aneh. Dalam 
tidurnya, permaisuri melihat tujuh guriang, yaitu mahluk yang 
tinggal di puncak gunung. Di antara mereka ada yang membawa 
jimat yang disebut Layang Salaka Domas. Permaisuri mendengar 
perkataan guriang yang membawa jimat tersebut: ―Pajajaran akan 
tenteram hanya jika seorang kesatria dapat mengambilnya dari 
Jabaning Langit.‖ 

Segera setelah bangun pada pagi harinya, permaisuri 
menceritakan mimpi itu kepada raja. Prabu Silihwangi sangat 
tertarik oleh mimpi permaisuri dan segera meminta seluruh rakyat 
juga bangsawan, termasuk pangeran Guru Gantangan dan pangeran 
Sunten Jaya, untuk berkumpul di depan halaman istana untuk 
membahas mimpinya permaisuri. Setelah seluruhnya berkumpul, 
raja berkata: ―Adakah seorang kesatria yang berani pergi ke 
Jabaning Langit untuk mengambil jimat Layang Salaka Domas?‖ 

Senyap… Tidak ada suara yang terdengar. Pangeran Sunten Jaya 
pun tidak mengeluarkan suaranya. Dia takut akan barhadapan 
dengan Jonggrang Kalapitung, seorang raksasa berbahaya yang 
selalu menghalangi jalan ke puncak gunung. Setelah beberapa saat, 
patih Lengser angkat bicara: ―Paduka,‖ dia berkata, ―setiap orang 
telah mendengarkan apa yang disampaikan paduka, kecuali masih 
ada satu orang yang belum mendengarkannya. Dia berada dalam 
penjara. Paduka belum menanyainya. Dia adalah pangeran 
Mundinglaya.‖ Mendengar ini, raja memerintahkan agar pangeran 
Mundinglaya dibawa menghadap. Patih Lengser kemudian meminta 
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izin pangeran guru Gantangan untuk melepaskan pangeran 
Mundinglaya. 

Saat pangeran Mundinglaya sudah berada di hadapannya, raja 
berkata: ―Mundinglaya, maukah ananda mengambil jimat Layang 
Salaka Domas, yang diperlukan untuk mencegah negara dari 
kehancuran akibat malapetaka?‖ Karena layang salaka domas 
penting bagi keselamatan negara, ananda akan pergi mencarinya, 
ayah,‖ kata pangeran Mundinglaya. 

Prabu Silihwangi sangat senang mendengar jawaban ini. 
Demikian juga masyarakat dan para bangsawan. Bagi pangeran 
Mundinglaya, tugas ini juga berarti kebebasan jika dia berhasil 
mendapatkan layang salaka domas. Sementara bagi pangeran 
Sunten Jaya ini berarti menyingkirkan musuhnya, karena dia yakin 
bahwa pamannya akan dibunuh oleh Jonggrang Kalapitung. 
―Kakek,‖ kata pangeran Sunten Jaya, ―dia adalah seorang tahanan, 
jika kakek membiarkannya pergi sekarang, tidak akan ada jaminan 
bahwa dia akan kembali.‖ 

―Apa yang cucunda usulkan, Sunten Jaya?‖ 

―Jika dia tidak kembali setelah sebulan, penjarakan kanjeng ibu 
Padmawati dalam istana.‖ Masyarakat dan bangsawan kaget 
mendengar permintaan ini. Prabu Silihwangi berbalik kepada 
pangeran Mundinglaya: ―Bagaimana menurutmu?‖ 

‖Ananda akan kembali dalam sebulan dan setuju dengan usulan 
Sunten Jaya.‖ 

Dalam beberap minggu, pangeran Mundinglaya diajari oleh 
patih Lengser ilmu perang dan cara menggunakan berbagai senjata 
sebagai bersiapan untuk menghadapi rintangan yang akan ditemui 
selama perjalanan ke Jabaning Langit. Kemudian pangeran 
Mundinglaya meninggalkan Pajajaran. Karena dia tidak pernah 
keluar dari ibukota tersebut, pangeran Mundinglaya tidak 
mengetahui jalan ke Jabaning Langit. Dengan berserah diri kepada 
Tuhan yang Maha Kuasa, sang pangeran pergi melewati berbagai 
hutan lebat untuk menemukan Jabaning Langit dan bertemu dengan 
para guriang. 

Dalam perjalanan, pangeran Mundinglaya melewati kerajaan 
kecil Muara Beres (atau Tanjung Barat) yang merupakan bawahan 
dari Pajajaran. Disana pangeran Mundinglaya bertemu dan jatuh 
hati dengan putri kerajaan yang bernama Dewi Kania atau Dewi 
Kinawati. Mereka saling berjanji akan bertemu lagi setelah pangeran 
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Mundinglaya berhasil menjalankan tugas dari Prabu silihwangi 
untuk memperoleh jimat layang salaka domas. 

Pangeran Mundinglaya meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba di 
tengah perjalanan dia dicegat oleh raksasa Janggrang Kalapitung 
yang berdiri di depannya. ―Mengapa kamu memasuki wilayahku? 
Apakah kamu menyerahkan diri sebagai santapanku?‖ 

―Coba saja kalau bisa!‖ jawab pangeran Mundinglaya dengan 
tenang. Jonggrang Kalapitung menubruknya tapi pangeran 
Mundinglaya berkelit. 

Berkali-kali si raksasa menyerang pangeran Mundinlaya, tapi 
lagi dan lagi jatuh ke tanah sampai akhirnya kehabisan napas. 
Dengan kerisnya, pangeran Mundinglaya mengancam musuhnya: 

―Katakan dimana Jabaning Langit?‖ 

―Di dalam dirimu.‖ Berpikiran bahwa si raksasa berbohong, 
pangeran Mundinglaya menekankan keris lebih dalam ke leher si 
raksasa. ―Jangan berbohong! Di manakah Jabaning Langit?‖ 

―Di dalam hatimu.‖ Setelah itu, pangeran Mundinglaya 
melepaskan raksasa tersebut, sambil berkata: ―Aku 
membebaskanmu, tapi jangan ganggu rakyat Pajajaran lagi.‖ 
Jonggrang Kalapitung menuruti dan berterima kasih kepada 
pangeran Mundinglaya dan meninggalkan Pajajaran selamanya. 

Ketika dia pergi, pangeran Mundinglaya menemukan suatu 
tempat untuk beristirahat dan berdoa meminta tolong kepada tuhan 
yang Maha Esa untuk diberikan jalan. Suatu hari dia merasakan 
seolah-olah terangkat dari tempatnya dan terbang ke suatu tempat 
yang sangat terang. Di sana dia diterima oleh tujuh guriang, mahluk-
mahluk supranatural yang menjaga Layang Salaka Domas. 

Mereka bertanya kepada pangeran Mundinglaya mengapa 
berani datang ke Jabaning Langit. ―Tujuanku datang ke sini adalah 
untuk mengambil Layang Salaka Domas yang diperlukan oleh 
negaraku sebagai obat untuk mencegah permusuhan antar saudara. 
Akan banyak orang menderita dan mati memperebutkan yang tidak 
jelas.‖ ―Kami menghargaimu, pangeran Mundinglaya, tapi kami 
tidak dapat memberimu Layang Salaka Domas karena ini bukan 
untuk manusia. Bagaimana kalau pemberian lain sebagai hadiah 
untukmu? Misalnya seorang putri cantik atau kesejahteraan, atau 
kami dapat menjadikanmu manusia tersuci di dunia?‖ 
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―Aku tidak memerlukan semua itu, jika rakyat Pajajaran terlibat 
dalam perang.‖ 

―Kalau begitu, kamu harus merebutnya setelah mengalahkan 
kami.‖ Maka terjadilah perkelahian. Karena para guriang sangat 
kuat, pangeran Mundinglaya terjatuh dan meninggal. Segera setelah 
itu, muncul mahluk supranatural lainnya, yaitu Nyi Pohaci yang 
menampakkan diri dan menghidupkan kembali pangeran 
Mundinglaya. Pangeran Munding Laya bersiap kembali untuk 
bertempur dengan para guriang. 

―Tidak perlu ada lagi pertempuran, karena engkau telah 
menunjukkan sifatmu yang sebenarnya,‖ kata salah satu dari tujuh 
guriang, ―jujur, tidak tamak. Engkau mempunyai hak untuk 
membawa Layang Salaka Domas.‖ Dan dia kemudian 
memberikannya kepada pangeran Mundinglaya. Pangeran 
Mundinglaya sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih. Dia 
juga berterima kasih kepada Nyi Pohaci atas bantuannya. Dengan 
dipandu oleh tujuh guriang yang kemudian menyebut diri mereka 
sebagai Gumarang Tunggal, pangeran Mundinglaya pergi pulang ke 
Pajajaran. 

Di Pajajaran, pangeran Sunten Jaya mengganggu ketentraman 
permaisuri. Kepada Prabu Silihwangi, pangeran Sunten Jaya 
mengatakan bahwa permaisuri sebenarnya tidak bermimpi, bahwa 
dia berdusta untuk membebaskan putranya dari penjara. Dengan 
demikian, dia membujuk Prabu Silihwangi untuk menghukum mati 
permaisuri. 

Pangeran Sunten Jaya bahkan lebih jauh berniat untuk 
mengganggu ketentraman Dewi Kinawati di Muara Beres dengan 
menceritakan bahwa pangeran Mundinglaya telah dibunuh oleh 
Jonggrang Kalapitung. Tentara digelar untuk mendatangi kerajaan 
itu. Pada saat yang gawat tersebut, pangeran Mundinglaya beserta 
ajudannya telah sampai ke Pajajaran. Mereka senang dan berteriak 
kegirangan. Pangeran Sunten Jaya dan pengikutnya diusir. 

Setelah itu. Prabu Silihwangi menobatkan pangeran 
Mundinglaya sebagai raja Pajajaran menggantikannya dengan gelar 
Mundinglaya Dikusumah. 

Tidak lama setelah itu, Mundinglaya Dikusumah menikahi Dewi 
Kinawati dan menjadikannya sebagai permaisuri dan Pajajaran 
menjadi negara yang adil makmur dan aman.70 
                                                           
70

 Sumber: 
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Prabu Siliwangi dalam Mitos Catatan Uga Wangsit 
Siliwangi71 

Dedi Ogie S. Kids menjelaskan bahwa hampir semua 
pegunungan di Tatar Sunda adalah menjadi tempat hunian para 
leluhur Kerajaan Pajajaran, antara lain: Gunung Munara, Gunung 
Galuh, Gunung Kapur Ciampea, Gunung Gede, Gunung Ceremai, 
Gunung Slamet serta Gunung Padang. Selain itu pegunungan 
lainnya di luar Pulau Jawa, juga banyak mencatat riwayat tentang 

Siliwangi yang menjadi tokoh Pajajaran. 
Rupanya pegunungan menjadi suatu 
tempat yang mengesankan dengan alasan 
tertentu.  

  Di lain pihak Prabu Siliwangi juga 
menyukai gua, atau lembah yang mendekati 
aliran sungai maupun laut. Oleh karena itu, 
Siliwangi telah mengukir sejarah di 
antaranya seperti ; Batutulis, 
Kutamaneh/Kutawesi, Pasir Angin, 
Cengkuk, Cangkuang, yang merupakan 
tempat awal penyebaran keturunannya 

sebelum ke seantero Jagat Nusantara. 

Tentunya kondisi tempat-tempat tersebut di atas, jauh berbeda 
dengan keadaan sekarang. Dahulu kala keadaan alam masih hutan 
lebat, mungkin juga bagai savanna tanpa pepohonan! Tetapi yang 
akan diuraikan disini tentang kehadiran manusia yang berhubungan 
dengan tabir adanya Siliwangi. Walaupun bersifat legenda, kiranya 
nama tempat maupun nama tokoh menjadi alasan kuat adanya 
untaian riwayat yang perlu dikenali oleh keturunannya. 

                                                                                                                                                                           
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-

menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/ 

 
 
 
 
 

71 Sumber:   

Dedi Ogie S Kids ,  http://ogienzkids.blogspot.co.id/2010/09/siliwangi-dalam-catatan-

uga.html#.V1-FBPl97Dc 

 

https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/
https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2016/05/01/wawancan-mundinglaya-dikusumah-menaklukan-guriang-7-di-jabaning-langit/
https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2016/06/2d140-foto0109.jpg
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Selain itu pula, masih banyak lokasi yang belum terungkap di 
belahan jagat raya ini yang pernah di jelajahi Siliwangi. Tetapi 
banyak kendala, karena nara sumber yang sulit mengungkap, juga 
sejarah Siliwangi tidak sembarang orang dapat menuturkan secara 
batiniah maupun artifak. Sehingga diakui, memakan waktu lama 
untuk membuktikan minimal mendekati kejelasan riwayat Siliwangi. 

Walaupun demikian, sebagai penghormatan kepada leluhur 
yang menjadi nenek moyang, marilah coba mengungkap secercah 
kisah Siliwangi. Sebab bagaimanapun juga nama Siliwangi bagi 
rakyat tatar Sunda sangat erat kaitannya dengan nama kebesaran 
daerah, maupun dengan kharisma Siliwangi. Oleh karena itu, apabila 
hendak menuturkan kisah Siliwangi, maka harus dari sumber yang 
berkompeten sebab tidak mustahil akan menjadi polemik dan cerita 
yang usang dikalangan rakyat serta anak keturunan Siliwangi. 
Bahkan mungkin tidak diridoi oleh obyeknya. Dalam 
pengungkapanpun harus orang yang tepat dan memiliki warisan 
sejarah, serta mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf 
lingga sangkala, kawi, sanksekerta, maupun bahasa ―karuhun‖. 

Dan jika menyimak Siliwangi, sebaiknya harus identik dengan 
zaman purba dan bebatuan. Sebab latar belakang pada zamannya 
selalu meninggalkan jejak batu tapak, gua, dan batu bertulis yang 
merupakan tanda warisnya. Namun menurut orang tua dulu, semua 
peninggalan itu di awali dari Rumpin dan Ciampea. Karena, dari 
sanalah awal Siliwangi digelar ke alam persada ini. 

  

Keberadaan Nama Pajajaran 

  Nama Siliwangi banyak dihubungkan dengan nama 
Tarumanegara maupun dengan nama Sunda atau nama Pajajaran. 
Hanya disini akan disinggung nama Pajajaran saja, karena nama 
Pajajaran mungkin yang paling tepat dan sangat berarti. Namun, 
bukan nama lainnya diabaikan. Hanya saja, Taruma disebut karena 
di kawasannya banyak pohon tarum. Kemudian nama Sunda pun, 
karena alasan masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda. Jadi 
nama Taruma maupun Sunda, hanya sebutan (katelah, bahasa 
Sunda) karena kondisi keadaan zaman itu. 

Sedangkan nama Pajajaran, lebih berkesan terhadap hasil 
upaya Sang Penjelajah. Menurut “orang tua‖ nama Pajajaran 
adalah nama jajaran negeri. Sama halnya dengan adanya seorang 
bapak, ibu dan anak. Itulah sinonim Pajajaran. Atau dengan kata lain 
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jajaran atau jejeran anak-cucu dan keturunannya. Sedang nama 
Siliwangi sudah sejak awal lahir sudah digunakan dan kemudian 
menjadi nama gelar, untuk setiap anak-cucu keturunan dari 
Pajajaran. Namun tidak semua anak-cucunya bisa dikatakan 
Siliwangi, tentunya hanya kepada anak-cucu tertentu yang pantas 
dan menjadi pemimpin (Kokolot, bahasa Sunda) di tiap wilayah 
tertentu. 

 

  Huruf Sangkala Nirwana yang masih ada 
dari salah satu cuplikan buku "orang tua" 

di Cipaku Bogor 

  

Tahun berapa adanya kehidupan masyarakat Pajajaran ?. Salah 
satu patokannya, angka "1081" sebagaimana tertera pada batu 
makam Sangiyang Sungging Prabangsa di Cikembar Sukabumi. 
Menurut ―orang tua‖ angka tersebut merupakan tahun 1081 
sebelum masehi. Hal itu menunjukkan, bahwa Siliwangi pada 
zamannya telah mengukir budaya tulis diantaranya yang ada di 
Batutulis, di Cicatih maupun di Kawali serta di beberapa daerah 
sehingga bisa menjadi  ilustrasi bagi generasi berikutnya. 

Dan konon nenek moyang tersebut, mulai menulis dengan 
mempergunakan jemari ujung kuku. Kuku yang kita kenal 
merupakan tanda ‖doraka‖ dan dari sisa jasad kulit manusia ketika 

https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2016/06/1b42f-foto0168.jpg
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diciptakan itu, ternyata ampuh dan tajam terhadap batu sekalipun. 
Malah menurut informasi orang tua, tentang angka dan bahasa pun 
banyak dipelajari dari alam. 

Tulisan pada batu itu dikenal dengan istilah aksara ‖Lingga 
Sangkala‖ dalam situasi zaman sengsara atau zaman prihatin itu 
istilahkan ‖Mikrob Kolbu‖. Nah ! dari situasi ‖Mikrob Kolbu‖ itulah, 
orang tua dulu mempelajari dan meniru huruf yang ada di dedaunan 
maupun buah-buahan. Bahkan sampai sekarang dari daun dan buah 
itu tetap masih ada, walau hanya berupa garis ikal dan berliku 
diantaranya dari daun melati air dan buah duku. Tetapi memang jika 
diamati dengan seksama, terdapat  kemiripan dengan tulisan yang 
dibuat orang tua dulu. Sedangkan tentang fungsi lain dari kuku, akan 
dibahas selanjutnya. 

 

Kondisi Alam 

  Pada zaman itu, kebudayaan manusia masih serba purba dan 
primitif. Alat maupun perkakas untuk menunjang kehidupannya 
sangat sederhana sekali. Adapun yang mereka ciptakan mula-mula, 
kampak, pisau maupun tombak. Semuanya dipergunakan sebagai 
alat berburu, tetapi juga dipergunakan sebagai senjata. Kenapa harus 
senjata dulu yang dibuat dan dimiliki ?. Senjata menjadi penting, 
karena untuk melindungi dari ancaman binatang buas, maupun 
sebagai alat berburu untuk kebutuhan makan. 

Jika demikian beralasan, karena keadaan alam pada zaman itu 
masih didominasi hutan belantara, sehingga binatang buas bebas 
hidup berkeliaran. Maka wajar setiap manusia mempersenjatai diri 
untuk melindungi dirinya. 

Pada zaman itupun, belum ada logam besi. Walaupun 
sebenarnya bahan besi ada di tanah pegunungan maupun laut, tetapi 
manusia belum memiliki teknologi untuk memprosesnya menjadi 
lempengan besi. Jadi, manusia dahulu kala hanya mengandalkan 
alat seadanya. Mereka membuat senjata dari batu, kayu maupun dari 
tulang belulang binatang yang dibuat runcing sehingga menyerupai 
tombak, kampak atau pisau. 

Meskipun keadaan alam yang ganas, kodrat sebagai manusia 
memerlukan makan dan minum. Maka untuk memperoleh 
kebutuhannya, manusia harus ikhtiar dengan cara apapun. Lagi-lagi 
dengan belajar terhadap kondisi alam yang ada saat itu. Mereka 
belajar dari alam. Antara lain, memperhatikan bagaimana harimau 
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dapat menaklukan mangsa dengan kuku dan gigi yang tajam. 
Sehingga sekalipun mangsanya lebih besar, tetapi harimau dapat 
menaklukan dan bahkan dapat merobek daging mangsanya untuk 
disantap. 

Dari salah satu kasus itulah, rupanya menjadi pelajaran bagi 
manusia tempo dulu. Dengan kuku itu pula manusia meniru, 
sehingga kuku mereka dipelihara dan dibuat setajam mungkin. 
Dengan kuku pula disamping dipergunakan menulis pada batu, kuku 
yang tajam itu, mereka pergunakan seolah-olah kekuatan untuk 
berburu. Mereka dapat memperoleh hasil perburuan untuk 
kelangsungan hidupnya. Mereka amat menikmati daging mentah, 
bahkan sekaligus bisa menghirup air darah serta memanfaatkan 
kulit binatang untuk penutup badan. 

Apabila yang mereka peroleh buruan kijang atau domba, maka 
menjadi keburuntungan berlipat ganda yaitu dapat daging dan 
kulitnya. Sebab kulit hewan tersebut, mereka gunakan untuk 
menutupi anggota badan agar terhindar dari udara dingin maupun 
kondisi panas. 

Sejak itulah mereka mulai dapat membedakan keadaan badan 
yang ditutupi kulit binatang dengan kondisi badan tanpa ditutupi. 
Sehingga dari pengalaman itulah mereka mulai mencari alternatif 
selain kulit binatang, yaitu pelepah pohon pinang (Upih, bahasa 
Sunda). Ternyata upih menjadi keperluan dan pilihan mereka untuk 
menutupi auratnya. Dengan upih itulah mereka nampak tidak 
telanjang sama sekali, malah terlihat seperti berbusana ala kadarnya. 

Budaya menutupi aurat sejak itu mulai berkembang, walaupun 
sangat sederhana. Coba bayangkan bagaimana sosok orang tua dulu 
! dengan badan tinggi besar, kuku panjang dan tajam, serta rambut 
panjang gimbal tak terurus, lantas tanpa penutup badan pula. 
Nampaknya terlihat menyeramkan, bukan ?!. 

 

Siapakah Prabu Siliwangi? 

  

Prabu Siliwangi ketika lahir diberi nama panggilan nama 
kesayangan ‖Pancawala‖, Ayahnya Bernama ‖Sangiyang Dewa 
Murba‖ atau ‖Nirwana Sangiyang Domas Siliwangi‖. Beliau 
memiliki ageman ilmu ‖Cangkok Wijaya Kusuma‖. Jadi nama 
Siliwangi sudah ada dari nama orang tuanya yaitu: Nirwana 
Sangiyang Domas Siliwangi, jadi nama Siliwangi bukan nama baru 
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atau telahan. Sehingga kepada keturunannyapun, kemudian 
digunakan sebab nama itu sama dengan bin atau  

Mengenai sosok Siliwangi, ada pendapat mengatakan 
menyerupai harimau. Hal itu tidak tepat, jika Siliwangi yang 
dilambangkan ibarat harimau. Sebab harimau malah menjadi 
hewan ”mainan/Peliharaan‖ dan kesayangannya. Dan harimau 
itu sendiri dapat dikepit sebelah tangannya. Jadi dapat dibayangkan 
sebesar fisik apa orang tua dulu kala?, karena antara Siliwangi 
dengan harimau seperti sekarang layaknya orang dewasa 
mengangkat seekor kucing?. Jadi sebenarnya jika Siliwangi 
dikatakan harimau hanyalah mitologi. Mungkin juga mengandung 
arti bahwa, ini simbolisme Kekuatan dan kekuasaan harimau adalah 
raja hutan yang ditakuti dan disegani oleh binatang hutan lainnya. 
Dan Siliwangi memang suka menggunakan kulit harimau tetapi 
harimau yang ditemukan telah mati, bukan harimau hasil buruan. 

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kehidupan Siliwangi 
ibarat angin, bagai kilat dan penuh petualangan. Walau demikian, 
mustahil Allah SWT menciptakan Siliwangi tanpa perencanaan, pasti 
dibalik itu ada kehendak Allah menciptakan umat-Nya. 

Pada zaman itu, makanan umumnya bersumber dari bahan 
mentah mungkin termasuk daging menyebabkan keringat berbau tak 
sedap. Namun bagi Siliwangi (Pancawala) tidaklah demikian, beliau 
tetap harum dan wangi. Karena selalu menikmati daging maupun 
lauk pauk, terlebih dahulu dibakar atau dijemur matahari. 
Sedangkan yang menjadi sumber api dari batu megalit maupun 
sumber panas lahar gunung. Oleh karena itulah, ketika Siliwangi 
berada di Rumpin selalu memanfaatkan panas belerang gunung 
kapur Ciseeng. Ketika menetap di Halimun, mempergunakan 
sumber aliran Cipanas Cisolok. Sewaktu di Gunung Padang 
senantiasa menggunakan sumber belarang yang ada di sekitarnya. 
Selain itu pula banyak tempat menjadi kesukaannya antara lain; di 
Ciater, kawah Tangkuban Perahu, Gunung Pancar maupun kawah 
Kamojang Garut, merupakan petilasannya juga. 

Banyak tempat dan sumber panas gunung lainnya dijadikan 
tempat mengolah daging dan ikan untuk hidangan makanannya. 
Oleh karena itu, beliau tidak menyantap daging maupun ikan 
mentah yang menyebabkan badan bau tak sedap. Dari perbedaan 
itulah, tubuh Pancawala tetap harum dan wangi. 

Panggilan atau sebutan penggunaan nama Siliwangi, adalah 
atas restu dan perintah leluhurnya. Hal itu menjadi kebiasaan 
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kepada anak keturunannya, jika diberikan gelar. Seperti ketika Aji 
Saka yang diberi gelar Siliwangi diawali di daerah Tomo – 
Kadipaten. Tempat itu bernama Marongge berada di kawasan 
Gunung Congkrang atau Gunung Parang Sumedang. Di sana 
terdapat aliran sungai Cihaliwung dengan Cilutung merupakan 
tempat bersejarah untuk penentuan menggunakan nama Siliwangi, 
bahkan Cilutung diberi nama ‖Air Ludah Braja‖, dan di sekitar 
Marongge ditandai dengan batu yang diberi nama ‖Mus Sang 
Geni‖. Tetapi, Haji Kyai Santang sendiri selaku putra keturunan 
Siliwangi tidak menggunakan nama Siliwangi. Jadi tidak semua 
menggunakan nama Siliwangi. 

 

Senjata 

Menurut Dedi S. Ogie bahwa Siliwangi memiliki ageman ilmu 
―Cangkok Wijaya Kusuma‖. Senjatanya berupa senjata alami 
yang tidak berwujud sehingga tidak nampak 
oleh kasat mata. Namun banyak orang 
meyakini bahwa Kujang adalah senjata milik 
khas Siliwangi, mungkin seperti Kujang 
tetapi bukan dari bahan logam karena zaman 
itu belum ada namanya besi atau logam 
lainnya. Memang bahan besi sejak dahulu 
kala banyak terdapat di tanah pegunungan 
maupun laut, namun proses pengolahan 
menjadi besi belum ada teknologi. Senjata 
Kujang Siliwangi itu, sejatinya berupa nur 
cahaya, sehingga tidak terlihat oleh kasat 
mata. Rupanya semacam mustika alam dari 
besi kuning, dan ada keyakinan bersemayam di pulau Baas, pulau 
sekitar daerah Cilacap. 

Namun pendapat Dedi  S Ogie ini terbantahkan dengan 
diketemukannya artefak–artefak budaya oleh para arkeolog dan 
sejarawab Sunda lainnya, bahkan oleh temuaN bukti asset dan 
Budaya Prabu Siliwangi dari zamanhnta Pakuan Pajajaran antara 
tahun 1030 -1579 M di Tatar Pasundan, wilayah barat pulau Jawa.  
Apalagi yang baru-baru ini penulis temukan di Ciawi Gadog di 
rumah basarnya Mama Ajengan KW Mukawa Ali ketika proses 
penulisan  dan penyusunan buku ini hampir selesai. (Lihat Bab 9  
Buku ini). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
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MENURUT Dedi S Ogie Senjata lainnya milik Siliwangi yaitu 
”Gendeng Kalapitu‖. Pusaka itu sewaktu-waktu menjelma 
berwujud layaknya manusia serta seringkali menampakkan diri di 
Gunung Padang. 

  

Perjalanan Siliwangi 

  Di atas telah disinggung, bahwa Siliwangi ibarat angin, bagai 
kilat dan penuh petualangan. Beliau senantiasa menjelajah dari satu 
tempat ke daerah lainnya dan selalu meninggalkan jejak batu 
bertulis, atau batu berbentuk lingga, atau berbentuk yoni, dan juga 
gua. Peninggalan-peninggalan itu selalu berdekatan dengan laut, 
sungai dan pegunungan, karena dari alam itulah selalu diharapkan 
dapat mendukung ekosistemnya. 

  Karena selain daging hasil buruan, ikan juga kesukaannya. 
Alasan itulah kehidupan mereka senantiasa dekat dan selalu 
menyatu dengan alam. Selain itu pula, gua dan gunung menjadi 
tempat pilihannya, karena gua ideal untuk dijadikan tempat tinggal 
dengan alasan aman dari gangguan binatang buas maupun sebagai 
tempat berlindung dari kondisi hujan dan panas. 

Perjalanan awal Siliwangi bukan hanya terdesak oleh 
kebutuhan hidup saja, tetapi juga mengemban misi tertentu yang 
dirahasiakan oleh pencipta-Nya. Namun marilah coba diurai 
perjalanan Siliwangi dari satu tempat ke tempat lainnya : 

 

a. Gunung Munara – Rumpin 

Gunung Munara-Rumpin, merupakan tempat pertama yang 
mereka huni. Di sanalah awal kehidupan masyarakat yang 
menurunkan keturunan kelak bernama Siliwangi. Walau 
pegunungan itu tidak terlalu tinggi, namun rupanya tanah tersebut 
menjanjikan kehidupan bagi mereka. Entah berapa lama menetap di 
Gunung Munara, namun Munara masih nampak angkuh dan 
meninggalkan bebatuan besar. Gunung tersebut, sampai kini setia 
dijaga dan dipelihara oleh Eyang Nata Boga. 

Nama Gunung Munara, merupakan telahan masyarakat Sunda 
karena bentuk batu yang menjulang tinggi nampak bagai menara 
(Munara, bahasa sunda) mesjid. Sehingga sekilas nampak dari 
kejauhan seperti menara mesjid. Tidak jauh nampak pula Gunung 
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Nyungcung, dahulu dikenal dengan nama Gunung Galuh yang 
banyak melahirkan keturunan kelak. 

Ketika keluarga Siliwangi menghuni Gunung Munara, seorang 
perempuan melahirkan bayi yang bernama Sri Dewi Ciptarasa, dan 
kelak menjadi istri Sisik Agung Telaga Bodas Siliwangi Rama Agung 
Dalem atau Purwa Kalih atau Sangiyang Windu Agung. Perkawinan 
tersebut melahirkan Sri Nuhun Dar Niskala Watu Sri Baduga Maha 
Raja Mulawaman Siliwangi. 

Srinuhun Dar Niskala Watu Sri Baduga Maha Raja 
Mulawarman mempunyai garwa yaitu: Embah Buyut Haji Wali Sakti 
Mangkurat Jagat ―nu linggih‖ di Lemah Duhur Pajajaran Bogor / 
Saripohaci Bogor. Dari Saripohaci atau Dalem Sunan Ambu 
mempunyai putra Pusparaja Siliwangi Taruma Suta Pakuwon 
Pajajaran. 

Masih Embah Buyut Haji Wali Sakti Mangkurat Jagat atau 
Sapujagat jika tengah ―calik‖ di Gunung Halimun, mempunyai putri 
kembaran yaitu Sangiyang Singa Perbangsa atau Atok Larang dan 
Bolekak Larang. Atok Larang mempunyai putri Ratu Dayang Sumbi. 
Ratu Dayang Sumbi atau Sri Dewi Kahyangan mempunyai putra ; 

 1. Joko Lalangon atau Sangkuriang atau Jaka Lelana 

2. Joko Bandung Bandojaya atau Jaka Bandawasa atau Aji Saka atau 
Raja Boko. 

Agar rangkaian keturunan ini lebih jelas, maka perlu diuraikan 
pula ketika di Gunung Halimun walaupun terkesan penulisan ini 
melompat-lompat. Tetapi dianggap perlu disinggung terlebih dahulu 
sewaktu Sapujagat di Gunung Halimun. 

Nirwana Sangiyang Domas Siliwangi Wardananingsih 
mengkisahkan tentang keturunan Siliwangi dan Pajajaran yang 
memiliki putra yaitu : 

1. Lingga Manik 

2. Lingga Sana 

3. Lingga Lingba 

4. Lingga Manik Wulung 

5. Sangiyang Bandung 

6. Sangiyang Putih Purba Wayang 

7. Sangiyang Singa Perbangsa 
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8. Lingga Dewa Agung Pucuk Manik Maya adalah Sangiyang 
Siliwangi Wardananingsih 

9. Murtapa Di Gunung Cakra Domas atau Mandalawangi Situ 
Sangiyang Tunggal adalah Pajajaran. 

Sangiyang Putih Purba Wayang mempunyai putra Sangiyang 
Domas Siliwangi atau Hayam Wuruk (samakah dengan Raja Hayam 
Wuruk /Prabu Brawijaya IV Majapahit? Wallahu Alam Bishawab, 
masih harus diteliti lagi jawabannya yang benar). Hayam Wuruk 
mempunyai putra Sangiyang Weda yang menjadi Raja Galuh 
pertama. Sangiyang Weda mempunyai putra yang menjadi raja di 
Palimanan. Dari istri lain Hayam Wuruk atau Sangiyang Domas 
Siliwangi, mempunyai Patih Gajah Mada atau Patih Joyo  Merkolo. 

 

b. Gunung Kapur Ciampea 

Selanjutnya, saat keluarga kecil itu berada di Gunung Kapur 
Ciampea mereka 
membuat peninggalan 
berupa arca. Arca yang 
dibuat itu dikenal, patung 
5, 4, 3, 2 dan 1. Seiring 
kebudayaan dan 
keterampilan orang dulu 
yang belum maju, maka 
patung yang dibuatpun 
tidak sebagus dan sehalus 
tangan-tangan yang terampil. Patung atau arca yang terdapat di 
Ciampea masih terkesan asal-asalan dan tidak sebagus yang ada di 
daerah-daerah lainnya. Konon bentuk patung yang dibuat 
merupakan wujud peringatan atau pesan bahwa di tempat tersebut 
pernah ditempati atau dihuni kelompok masyarakat Pajajaran. 

Patung adalah lambang atau pertanda untuk menunjukan 
bahwa di sana telah hidup dan ada kehidupan sejak zaman 
purbakala, atau semacam monumen tentang adanya manusia 
terdahulu. Adapun yang dapat diketahui dari patung-patung batu 
atau arca tersebut  antara lain memiliki nama sebagai identitasnya, 
yaitu : 

1. Sangiyang Cupu Manik 

2. Sangiyang Dewa Braja 
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3. Sangiyang Mustika Dewa Domas 

4. Sangiyang Agung Dewa Suci 

  

Tidak mustahil menamai patung atau arca tersebut yang 
sebenarnya merupakan anak keturunan dari Srinuhun Dar Niskala 
Watu Sri Baduga Maha Raja Mulawarman Siliwangi. 

Namun sayang, ternyata di daerah yang dianggap cikal bakal 
pengungkapan sejarah tersebut, kini batu berupa patung atau arca 
sudah tidak nampak lagi. Konon pada tahun 1974, patung-patung 
tersebut telah berpindah tempat. Bahkan sekarang sebanyak 3 arca 
telah berada dalam kotak peti dalam kondisi pecahan batu kapur di 
Pasir Angin Leuwiliang. Padahal dengan berpindahnya tempat 
bertengger patung (arca) berarti jejak sejarah telah berubah. Bahkan 
mungkin untuk generasi mendatang akan lebih sulit melacaknya. 
Kapan, bagaimana dan di mana titik tolak awal sejarah jati diri 
Pajajaran maupun nenek moyangnya. 

Dari Gunung kapur itulah, mulai adanya perkembangan 
budaya masyarakat dan jumlah anggota keluarganya bertambah. 
Selanjutnya gunung itupun ditinggalkan. Namun sebelum beranjak 
migrasi ke tempat lain, mereka sempat mengabadikan pula dengan 
suatu monumen. Mereka membuat Padatala yaitu batu jejak kaki 
gajah dan kaki ayam. Hal ini mengingatkan kita tentang kaki gajah 
sebagai symbol Gajah Mada dan kaki ayam adalah Hayam Wuruk ?  
Namun sayang, khususnya batu jejak kaki ayam tersebut telah 
lenyap di lokasinya yang kebetulan berada di tepi sungai. Padahal 
batu itu dapat menjadi rujukan suatu bukti adanya nama Gajah 
Mada maupun Hayam Wuruk dari Pajajaran yang kelak menguasai 
Pulau Sunda di sebelah timur. 

 

c. Lemah Duhur Batutulis 

Sewaktu Pancawala atau Siliwangi berada di Batutulis, Sri 
Dewi Ciptarasa meninggal dunia. Pada masa itu, kebudayaan yang 
berkembang masih menganut cara Agama Hindu (?) atau Sunda 
Wiwitan. Oleh karena itu setiap yang meninggal melalui proses 
perabuan. Mayat Sangiyang Sri Dewi Ciptarasa pun dibakar. Abu 
mayatnya dikuburkan disebelah Prasasti Batutulis bersama 8 
makam lainnya. 
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Di sebelah makam itu, terdapat pula makam perabuan kerabatnya 
yang bernama Sangiyang Loro Agung. Sedang tempat pembakaran 
mayat, tepatnya pada rumah yang pernah menjadi tempat tinggal 
penduduk yang bernama Haji Aming (Jalan Batutulis). Di sebelah 
utara Batutulis terdapat batu panjang merupakan tempat kesukaan 
Sangiyang Lodaya Sakti bersemedi. Di situlah Sangiyang Lodaya 
Sakti digembleng sebelum melakukan petualangan ke Sancang 
Pameungpeuk Garut Selatan. 

Di sebelah selatan Batu Bertulis, terdapat patung/arca Sisik 
Agung Telaga Bodas Siliwangi Rama Agung Dalem atau Purwa Kalih 
atau Sangiyang Windu Agung. Di seberangnya, terdapat petilasan 
kramat Embah Dalem yang memiliki nama Eyang Embah Buyut Haji 
Wali Sakti Mangkurat Jagat nu linggih di Pajajaran Bogor, Lemah 
Duhur Saripohaci Bogor. 

Leluhur tersebut, mempunyai pembantu Kidang Pananjung 
(Embah Dalem Kedung Badak). Kidang Pananjung sendiri 
mempunyai anak cucu keturunan, dan banyak menyebar di sekitar 
Kedung Badak, Kebon Pedes dan ke arah Sukaraja Bogor. 

Sedangkan nama Cipaku sebelumnya bernama Blubur yang 
meliputi daerah Cipaku sampai batas wilayah Ciawi dan Cijeruk. 
Sedangkan Kebun Raja atau sekarang terkenal bernama Kebun Raya, 
dahulu merupakan kawasan ―Sangiang Domas Cipatahunan‖. Lubuk 
(Leuwi Sipatahunan) itu membentang mulai dari daerah Leuwi 
Campaka Sukasari, Kebon Raya, Sempur, Bantar Jati, sampai 
jembatan Situ Duit, di daerah Warung Jambu Bogor sekarang. 

  

 

Batu Bertulis Lingga Sangkakala dan Padatala 

  

https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2016/06/605b4-foto0144.jpg
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Di Batutulis inipun Siliwangi membangun tata kehidupan, 
sedang keluarga di Ciampea tetap melanjutkan hidup 
bermasyarakat. Di Lemah Duhur – Batutulis, atau Pancawala, atau 
‖Srinuhun Dar Niskala Watu Sri Baduga Maharaja Mulawarman 
Siliwangi‖. Beliau terus meningkatkan nalarnya. Ilmu 
pangaweruhnya dituangkan dalam tulisan pada batu, sehingga 
terwujud Batu Bertulis huruf Lingga. Hal itu dilakukan, seolah 
amanat untuk dikenang jejak Siliwangi dan keluarganya, serta yang 
terpenting menjadi peringatan bahwa beliau telah mendiami daerah 
itu. 

Berpindah-pindah Siliwangi lakukan seperti mudah sekali, 
karena beliau dalam ―perjalanannya‖ selalu mengandalkan ‖mukjizat 
Saefi Angin‖. Konon menurut ―orang tua dulu‖, tiap daerah yang 
telah Siliwangi singgahi selalu meninggalkan batu ‖pengapungan‖. 
Sebab batu tersebut, sebagai landasan refleksi ilmu saefinya. Di 
Bogor pun ada, hanya saat penulis menelusuri batu tersebut telah 
lenyap dari tempatnya. Batu lain yang masih tersisa bekas pertapaan 
Siliwangi, yaitu Batu Putih yang terletak di Sungai Cisadane dan di 
Curug Bengkung sekitar Rancamaya. Serta diyakini, Siliwangi 
‖murca‖ atau moksa (tilem atau ngahiyang) di Sukawayana sebelum 
‖ngabubat‖ ke daerah Tulang Bawang, Padang, Nias dan 
Banjarmasin – Kalimantan. 

Sedangkan bebatuan lainnya yang masih tersisa, terdapat di 
Cibedug Raden Pasir Angin.  Tempat tersebut diibaratkan dengan 
sebutan "Robuka Rodiat Robiah Kamamullah". Di sana masih 
nampak bebatuan besar dan masih kokoh berserakan, serta 
mempunyai sebutan antara lain: batu Kedok, batu Gedongan, batu 
Lalay, batu Kasur, batu Karut dan lain-lain. Bebatuannya 
diistilahkan "Nurjati Pengawasa Gusti". Khususnya batu Kedok 
ditandai dengan nama: ‖Dewa Prabu Agung Sri Baduga Maharaja‖. 
Malah di sekitar Makam Mbah Guru Mega Mendung, batu lingga 
setinggi 150 cm telah hilang oleh tangan-tangan yang tidak 
bertanggung jawab. Sangat disayangkan. 

Dalam perjalanannya, Siliwangi selalu berpindah tempat 
dengan alasan untuk memperbanyak anak keturunan, serta dari satu 
tempat ke tempat lainnya selalu menggunakan nama tokoh yang 
berbeda. Kenapa demikian ? mungkin jika satu nama saja akan 
menjadi kultus individu, dan akan selalu dicari keturunannya. Oleh 
karena itu, ia senantiasa setelah menganggap cukup memberi 
sesuatu terhadap keturunan, beliau terus menghilang 
(ngahiyang/murca), pindah tempat atau kadang seperti layaknya 
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orang meninggal dunia. Namun sebelum hijrah dari Bogor, Nyi Sri 
Dewi Pohaci (Dalem Sunan Ambu) menurunkan pula seorang putra 
yaitu Sangiyang Pusparaja Siliwangi Taruma Suta Pakuwon 
Pajajaran. 

Itulah jejak Siliwangi di Lemah Duhur - Batutulis, dan 
Batutulis sendiri memiliki sebutan gelar ‖Saiful haq bil goib‖ yang 
berarti ‖Pedang kebenaran dari yang tidak nampak‖, sebagai kiasan 
yang maksudnya: Ilmu dari leluhur Batutulis setajam pedang. 
Namun keturunannya hanya dapat mengenang ‖Cihaliwung 
nunjang ka kidul, Cisadane nunjang ka kaler, panggih 
Cikalimusana‖. Siapapun dan pusaka apapun yang melintas 
Cikalimusana akan ‖laas teu metu ‖ (tidak akan ampuh). 

  

d. Kutamaneuh/Kutawesi, Cikembar dan 
sekitarnya. 

  Setelah lama di Batutulis, akhirnya Siliwangi dengan jejak 
kakinya menelusuri antar gunung ke gunung menetap di Sukabumi. 
Pertama disinggahi, gua yang diberi nama Kutamaneuh dan 
Kutawesi yang terletak di kaki Gunung Guruh. Bahkan di Sukabumi 
ini banyak daerah yang suka digunakan beliau untuk kepentingan 
berumah-tangga seperti di Sukawayana, Cengkuk, Cikakak Gunung 
Halimun, Gunung Bentang, Gunung Beser, Gunung 
Batu/Cupu/Sunda/Kate. 

Khususnya Gunung Cupu, di sebutkan dalam bahasa arab 
―Likuli amrin hidayati‖ yang berarti setiap perintah pasti ada 
petunjuk. Dari sinilah bersemayam Siliwangi; Eyang Surya Kate 
atau Eyang Surya Kemasan dan atau Eyang Kuncung Putih. Bagi 
anak keturunannya, apabila hendak ―bersilaturahmi khusus‖ malam 
hari pada tanggal 14 Syafar. 

Menurut informasi orang tua, Eyang Surya Kate adalah 
petualang sejati. Pengembaraannya sampai ke wilayah Tiongkok, 
Jepang, Saigon – Vietnam dan Muangthai serta ke Batu Merah - 
Australia. Mungkin saking terkesannya dengan Saigon, beliau 
memberi nama ―Kota Qolbu‖ dan bagi Batu Merah Australia ―Qud 
Alam‖. Sehingga kemungkinan, Suku Aborigin merupakan 
keturunannya. Sedangkan petualangan ke luar nusantara lainnya, 
yaitu ke Malaysia. Di sana terdapat petilasan pertapaan Eyang Surya 
Kate, di sekitar danau kecil. 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       380 
 

Tentang pengembaraan Eyang Surya Kate, sekitar tahun 1945-
1946 ketika Jepang mengusai daerah Cikembar, serombongan 
bangsa Jepang mencari nama Gunung Sunda (Kate). Ternyata yang 
bangsa Jepang maksudkan adalah Gunung Batu/Cupu. Konon 
menurut bangsa yang menyembah matahari tersebut, 
mereka  menelusuri asal muasal tempat nenek moyangnya. Mungkin 
itulah salah satu bukti keteturunan dari Eyang Surya Kate. 

Eyang Kuncung Putih atau Gentar Alam/Bumi pun selalu 
berganti nama baru sesuai dengan tempat tinggalnya yang baru pula. 
Eyang Kuncung Putih ketika di Sukawayana beliau disebut Begawan 
Sukawayana, di Gunung Halimun bernama Eyang Gentar Alam / 
Eyang Gentar Bumi bahkan diyakini pula dengan sebutan Syeh Wali 
Sakti Haji Qodratullah. Ketika di Gunung Beser dan Gunung Hejo 
(Purwakarta), Siliwangi meneruskan bekas Eyang Suryakencana. 
Dan namanya di gunung itu Embah Kusumah karena meneruskan 
jejak bekas Eyang Suryakencana. Dan terakhir dii Cikembar juga 
terdapat nama Prabu Puspa Raja dan Prabu Sungging Prabangsa 
serta Ibu Ratu Sri Geuncay. 

Ibu Ratu Sri Geuncay adalah saudara kembaran Ibu Sri Ratu 
Maha Dewi Ratu Kidul atau Sangiyang Sungsang Tunggal, yang satu 
di daratan dan yang lainnya penguasa lautan. Ibu Sri Maha Dewi 
Ratu Kidul memiliki doa ; ―Qolbu Adam bil Hawa, bil Baetullah Wal 
Madinah‖. Sejatinya Ibu Ratu itu penguasa seluruh lautan didunia 
dan nama lengkap Ibu Ratu yaitu Sri Ratu Maha Dewi Ratu Kidul 
(Sangiyang Sungsang Tunggal). 

Sedangkan Sangiang Sungging Prabangsa di Cikembar juga 
dikenal Bolekak Larang. Sedangkan kembarannya di Ciamis 
bernama Atok Larang. Bahkan di Banjar juga terdapat petilasan 
Singa Perbangsa. Khususnya masyarakat di Cihaurbeuti Ciamis 
dahulu tidak boleh (pamali, Bahasa Sunda) menyebut batok seolah-
olah menyebut leluhurnya tanpa awalan penghormatan. 

  Sedangkan di Cikembar terdapat kebiasaan aneh yang 
berhubungan dengan situasi negara, jika negara dalam keadaan 
kacau tidak menentu, maka penduduk akan menjumpai babi yang 
berlari-lari ke tengah hunian penduduk tetapi tak lama kemudian 
babi itu akan hilang dan dinamai ―babi hiyang‖. Selain itu pula 
terdapat pohon beringin rengkas (tumbang). Namun walaupun telah 
rebah, tetapi kemudian berdiri kembali sebagaimana berdiri semula. 
Dan konon di sanalah tempat bersemayam Dewa Angkara salah satu 
pembantu setia Siliwangi. Namun entah sekarang masih ada atau 
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tidak, karena pohon itu tumbuh di tengah markas TNI sekarang. 
Sebelum menjadi markas TNI, pada zaman kolonial di sana 
menghampar perkebunan kopi dan untuk mengawasi perkebunan 
itu, Belanda membuat lapangan terbang. 

Lain halnya dengan nama Kutamaneuh maupun Kutawesi, 
mengingatkan kita dengan nama Kuta Tandingan atau Kuta 
Kelambu di Karawang. Nama Kuta itupun merupakan tempat yang 
pernah disinggahi dan menjadi tempat pertapaan Siliwangi. Di 
samping itu juga yang menjadi lokasi kesukaan Siliwangi yaitu di 
Gua Rampo, Gua Siluman di Cidolog Jampang Tengah maupun di 
Gunung Walad. 

 

e. Gunung Halimun Cikakak dan Cengkuk 

Di Gunung Halimun ini terdapat batu bersusun undak yang 
merupakan tapak tilas kebudayaan zaman Siliwangi. Gunung 
Halimun yang memiliki ketinggian antara 500 – 2000 meter dari 
permukaan laut ini, terdapat batu-batu punden berundak sebagai 
tempat untuk menyelenggarakan musyawarah sekaligus lokasi 
pemujaan terhadap ―Sanghiyang Widi‖. Suasana Gunung Halimun 
yang lebat dengan pepohonan serta udara yang dingin, menjadikan 
nyaman bagi nenek moyang menetap disana. 

  

 

Pangguyangan Punden Berundak 

https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2016/06/52b68-eyanggentaralamhalimun.jpg
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Kondisi hutan yang mendukung dari segi kondisi, maupun 
bahan makanan yang cukup, menjadikan garwa Siliwangi, yaitu: 
Dewi Sri Ratu Panutup melahirkan 49 keturunan yang menyebar ke 
berbagai tempat. Perempuan idaman Siliwangi tersebut, masih 
saudara kandung Ibu Dewi Sri Geuncay maupun Ibu Sri Ratu Maha 
Dewi Ratu Kidul atau Sangiyang Sungsang Tunggal. 

Menjadi kesan tersendiri, bahwa di Cikakak maupun Cengkuk 
masih terdapat artifak punden berundak dan tugu. Hanya sayang, 
gua yang terdapat patung/arca telah lenyap terkubur longsoran 
tanah subur Gunung Halimun. Padahal merupakan bukti penting 
untuk penelusuran sejarah. Dan tentang punden berundak pun 
sama  disusunnya ketika berada di Gunung Lawu. 

 

f. Cangkuang Garut 

  Di Leles Garut ini, Siliwangi mulai membuat candi pertama 
dan diberi nama ―Nila Warna‖ atau ―Ki Agem Balangantrang‖. 
Sebenarnya candi disini terdapat empat buah, namun entah 
mengapa pada zaman Belanda kondisinya hancur dan sekarang yang 
tersisa cuma satu candi. Itupun upaya renovasi dari pihak 
pemerintah pada tahun 1976 dan sungguh membanggakan. 

Adanya batu bersusun ini, menunjukan bahwa kebudayaan 
Siliwangi beserta keluarganya sudah agak maju. Candi, adalah 
bebatuan yang disusun rapih dibuat untuk tempat semedi. Dahulu 
nama Leles, lebih dikenal dengan nama ―Kalingga‖, dan disini 
keluarga Siliwangi makin berkembang dan bertambah banyak. 
Alasan lain, diantara keturunan mereka banyak yang saling 
mengadakan perkawinan antar saudara. 

Perkawinan antara saudara tersebut tidak bersifat monogamy, 
tetapi malah polygamy serta ditentukan karena kekuatan seseorang. 
Tapi mungkin juga polyandry. Sebab siapa yang dianggap ―jagoan‖ 
maka dia berhak mengawini pasangan mana saja dan berapa saja 
yang disukai. Mungkin begitulah masa lalu karena belum adanya 
aturan tentang hukum perkawinan. Walaupun ketika itu ajaran atau 
kepercayaan mereka telah mengarah ke aturan agama Hindu, tetapi 
keperkasaanlah yang berkuasa menentukan pilihan sesuai seleranya. 
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Candi Nila Warna / Ki Agem Balangantrang Cangkuang 

  Oleh karena itu, perkawinan yang tidak tertib menghasilkan 
makin bertambahnya anggota masyarakat. Tak terkecuali dari 
Kalingga pun merambah ke wilayah Galuh. Bagi mereka, Galuh atau 
Karang Kamulyan maupun Kawali, bukan batasan luar daerah. 
Karena, zaman itu belum adanya batas wilayah atau struktur daerah. 
Adanya batasan wilayah setelah adanya Belanda, hal itu Belanda 
lakukan batas wilayah untuk memudahkan penataan administrasi. 
Ketiadaan batas wilayah sehingga berlaku hukum alam  siapa yang 
berkuasa, dialah segala-galanya. Begitulah dahulu kala dengan 
sebutan zaman kegelapan. 

Selain candi, di Kalingga inipun terdapat petilasan makam 
para tokoh, namun urutan nama ‖kekasih‖ disini seolah hidup 
setelah kedatangan agama Islam, diantaranya seperti : 

1. Mama Kanjeng Sunan Pangadegan 

2. Mama Kanjeng Sunan Sembah Arif Muhammad 

3. Mama Eyang Prabu Santosa. Sedangkan nama lain beliau 
yaitu Singa Perbangsa tetapi ketika di Kalingga  (Garut) beliau 
menggunakan nama Mama Eyang Prabu Sentosa. 

Sebenarnya jika dikaji lebih mendalam, budaya batu-batu yang 
disusun membentuk candi, dibuat sebelum adanya agama Islam 
sehingga menjadi tanda tanya besar kenapa nama-nama diatas 
terkesan nama Islam, seperti sebutan Mama Kanjeng Sunan. 
Mungkin begitulah Siliwangi yang terus menerus mengganti nama 
menyesuaikan dengan peradaban zaman. 

https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2016/06/ee527-candinilawarna2.jpg
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g. Galuh/Karang Kamulyan maupun Kawali 

Di Galuh keluarga Siliwangi makin berkembang menempati 
peloksok Ciamis. Cara bermasyarakatnya lebih dinamis, sehingga 
bermunculan berbagai permainan atau ―kamonesan‖ maupun 
kerajinan masyarakatnya. Dari hasil kerajinan keturunannya, 
muncul kampung yang dinamai Rajapolah. Nama tersebut karena 
adanya tokoh yang kreatif yaitu Prabu Dalem Sri Menggala yang 
merupakan salah seorang keturunan Siliwangi dari Kawali. 

  Di kawasan Kawali khususnya banyak meninggalkan artifak 
berupa Batu Bertulis, Batu Kaca, dan batu lainnya yang menandakan 
bahwa disini telah ada kehidupan tempo dulu. Dan di Kawali pula 
Siliwangi telah mengukir tulisan pada batu yang menunjukan angka 
1 dan 7. Kemudian ada pula garis berkotak 4 dan 5 serta terdapat 
tapak jari tangan. Konon tapak tangan tersebut menunjukan 
disitulah ―Sangiyang Tapak‖ berada. Mengenai angka, orang tua 
meyakini bahwa angka-angka tersebut ternyata memiliki makna 
tertentu sesuai dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia. 
Sebab hal itu dihubungkan dengan Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia, maka bermakna tanggal 17 Agustus ‗45 dan 
angka 5 merupakan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. 

Sedangkan di Gunung Sawala Ciamis, menjadi basis leluhur 
yang dihuni keturunan dari Ciung Wanara maupun dari putra Dewa 
Resi atau Ki Ajar Padang atau Eyang Kalawangsa atau Atok Larang 
maupun Batok Larang. Ciung Wanara atau Sangiyang Adi Sakti 
merupakan generasi kedua dari Siliwangi, namun beliau tidak 
menggunakan gelar Siliwangi. 

Di lain pihak, dahulu terdapat keunikan dengan nama Batok 
Larang, sebab bagi keturunannya tidak boleh (pamali, Bahasa 
Sunda) menyebut batok, sekalipun itu batok kelapa sebenarnya. 
Tetapi konsonan ―tok‖ seolah-olah menyebut leluhurnya tanpa 
awalan penghormatan. Dan juga sejak dulu yang menjadi larangan 
penduduk disini, khususnya yang perempuan tidak boleh 
memelihara rambut panjang. Konon jika terdapat keturunan yang 
berambut panjang apalagi berparas cantik, maka akan kena sumpah 
serapah leluhurnya. Begitulah patsun yang berkembang tempo dulu. 

Itulah Galuh yang artinya asal mula. Sangiyang Atok Larang 
disini mempunyai anak yaitu Dayang Sumbi (Sangiang Dewi 
Kahyangan), Ki Balangantrang dan Diah Pitaloka. Cerita Dayang 
Sumbi mengingatkan kita pada zaman Sangkuriang, dan Ki 
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Balangantrang pada babad Ciung Wanara. Sedang Diah Pitaloka 
sebagai cucu Siliwangi, tersirat dalam perang Bubat. 

  

h. Majeti 

Disamping Galuh, Siliwangi juga membuka lahan di suatu 
tempat yang berawa yaitu di Pulo Majeti. Sedangkan masyarakat 
disekitar memberi nama Rawa Onom (Onom artinya Dedemit, 
bahasa Sunda). Dinamakan pulau, karena di sekeliling 
pegunungannya terdapat genangan air payau. Sedangkan nama 
Onom, karena terkenal banyak dedemit/hantu yang pernah mereka 
temui. Padahal di lokasi ini terdapat tokoh-tokoh yang kelak 
bernama Aji Saka, Dewata Cengkar, Ratu Rengganis, Ratu 
Gandawati, Sri Begel, Sri Budegel, Sawung Galing, Sulaeman 
Kuning, Eyang Mentereng, Tubagus Tomal. 

 

Petilasan para leluhur Pajajaran di Majeti 

  Nama-nama tersebut bukan nama pituin, atau nama asli 
melainkan nama telahan karena tempat atau nama sifat, laku 
lampah dan tingkah yang unik. Seperti Eyang Mentereng, beliau 
menyukai hal-hal yang bersifat menonjol dalam berpakaian sehingga 
terlihat mentereng. Kemudian Tubagus Tomal, ia malah senang 
berdandan diri. 

Khususnya nama Aji Saka, adalah cicit Siliwangi dan beliau 
bergelar Siliwangi. Aji Saka yang diberi gelar Siliwangi diawali di 

https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2016/06/8a15e-foto0128.jpg
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daerah Tomo – Kadipaten. Tempat itu bernama Marongge berada di 
kawasan Gunung Congkrang atau Gunung Parang Sumedang. Aji 
Saka dalam pengembaraannya ke arah timur menjadi kepala suku / 
Raja yang berkuasa di daerah Boko – (Kedu? Yogya). Namun sayang 
bekas petilasan Raja Boko yang berupa candi masih berserakan 
bebatuannya, sehingga terkesan belum selesai di bangun. Dan konon 
menurut penuturan orang tua dulu, Candi Boko sebenarnya 
menyambung dengan Candi Prambanan, Candi Sewu maupun Candi 
Loro Jongrang. 

 

i. Pajajar dan Cipaku 

Perkembangan di Ciamis semakin pesat menyebar ke arah 
Cipaku dan Pajajar Majalengka yang berbatasan dengan Cirebon. Di 
sana mereka mendirikan perkampungan yang dijadikan tempat 
menetap Sang Pemimpin dari keluarga Siliwangi. Di Pajajar maupun 
di Cipaku ini juga semakin bertambah anak dan keturunan Siliwangi, 
karena perkawinan antar keluarga dari wilayah lain maupun 
keluarga yang ada di sana. Kehidupan yang telah mulai merebak, 
bertambah menjadi daerah pendudukan yang ramai. 

Tokoh yang terkenal di Cipaku Majalengka terdapat nama-
nama seperti: Ki Buyut Sawala, Ibu Siti Aisah, Ibu Syeh Ambu, 
Eyang Kencur Putih, Eyang Pangeran Kumis, Eyang Mama Kalijaya 
dan Ibu Ratu Bungsu. Di Cipaku Majalengka inipun, lagi-lagi 
terdapat nama yang terkesan sudah zaman Islam seperti: Ibu Siti 
Aisah, Ibu Syeh Ambu dan Mama Kalijaya. Mengapa demikian ? 

  

j. Gunung Padang 

Gunung Padang Ciwidey, terdapat Batu Leuit ( batunya besar) 
dan Batu Lingga (Batu Totonde) banyak dijadikan tempat pertapaan 
Siliwangi. Sifatnya yang jujur, arif bijaksana dan senang memberikan 
ajaran tentang kehidupan. Anak didiknya menyebut Sangiyang 
Premana atau sebutan Ki Ajar Padang. Sebelum bermukim di 
Gunung Padang, beliau memilih hidup di Gunung Patuha. Dalam 
perkawinannya, melahirkan 7 orang putri. Salah satu putrinya, 
dinikahi Sangiyang Lingga Manik. Putri Ki Ajar Padang bersama 
menantunya ini, kemudian menempati kawasan ‖Purwo 
Wiwitan‖ atau Purwokerto sekarang. Lingga Manik alias Batara 
Dewa memiliki anak yang bernama Putri Tawang Wulan. 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       387 
 

Nama Gunung Padang diambil dari nama gunung pertapanya, 
sebenarnya nama gunung tersebut dahulu bernama Gunung Rangga. 
Di Gunung Padang Cianjur-Sukabumi, di Kuta Tandingan, Kuta 
Kelambu Karawang, Gunung Padang Ciwidey-Bandung, Gunung 
Padang sekitar Sidareja maupun di Gunung Padang Sumatera, di 
situlah Ki Ajar Padang melakukan semedi atau tapabrata. Beliau 
merupakan tokoh yang paling dihormati, namun enggan dijadikan 
pemimpin atau kepala suku tetapi selalu disertai penjelmaan Gedeng 
Kalapitu. 

 

k. Gunung Slamet 

Ketika pengembaraan Siliwangi berada di Baturaden Gunung 
Slamet Purwokerto, beliau bernama Siliwarni. Saudara-saudaranya 
bernama Banyak Cotro, Banyak Ngampar, Banyak Blubur, Batara 
Dewa (Sangiyang Lingga Manik). Di Purwo Wiwitan atau 
Purwokerto sekarang, merekapun menata kehidupannya. Tetapi 
Banyak Cotro mengembara kearah timur Tatar Sunda (pulau Jawa), 
Banyak Ngampar ke daerah Ujung Pandang (Makasar), Batara Dewa 
kearah selatan atau ke Cilacap. 

Sedangkan Siliwangi yang menyaru lutung selalu mengikuti 
gerak langkah kemanapun Putri Tawang Wulan bepergian. Putri 
Tawang Wulan adalah anak dari perkawinan Kepala Suku yang 
bernama Lingga Manik (Batara Dewa) dengan salah seorang putri 
dari Sangiyang Premana atau Ki Ajar Padang. Ketika itu Lingga 
Manik, tengah menguasai Gunung Alas Larangan atau Gunung 
Sangkala di sekitar kawasan Sagara Anakan. Bahkan sampai 
hayatnya, Lingga Manik atau Batara Dewa ngahiyang dan 
bersemayam di Gunung Sangkala atau ―Gunung Alas Larangan‖. 

  

Di daerah ini terdapat 2 tempat yang dikeramatkan penduduk 
yaitu Janur Putih sebagai penjelmaan ‖Naga Nyi Sri‖ dan yang 
lainnya bernama ―Gajah Putih Bulu Landak‖ serta Angka 
Wijaya. Naga Sri suka menjelma seperti ular yang sisiknya mengarah 
berbalik ke depan, sedangkan Gajah Putih nampak berbulu bagai 
bulu landak. 

Kembali ke tokoh Siliwarni, ketika itu menyaru seolah-olah 
rakyat jelata melamar Putri Tawang Wulan. Tetapi akhirnya lamaran 
itu diterima. Dan perkawinan tersebut sebenarnya antara paman 
dengan keponakan. Dari perkawinan mereka, lahir Hariang Banga 
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salah seorang keturunannya. Sedangkan putra Siliwangi dari lain 
istri, bernama Ciung Wanara atau Sangiyang Adi Sakti. Anak 
keturunan inilah yang kelak tercatat dalam kisah perang Bubat dan 
keduanya merupakan keturunan Siliwangi. 

  

l. Daerah Pengembaraan Lainnya 

Urutan tempat-tempat dimaksud di atas, bukan berarti secara 
berurutan jalur pengembaraan Siliwangi, tetapi daerah itulah yang 
banyak dan sering dijadikan hunian yang paling disukainya. Selain 
itu pula, daerah yang tidak tersirat di sini bukan berarti tidak 
disenangi, tetapi malah menjadi basis bagi keturunan Siliwangi 
bermasyarakat pada zaman selanjutnya. 

Oleh karena itu, langkah dan petualangan Siliwangi tidak 
terikat di satu lokasi saja tetapi beliau bergerak merambah dan cepat 
ke setiap penjuru, bagai angin bertiup dan sesuai dengan julukan 
lain nama beliau, yaitu Sangiyang Kilat Buana. 

Itulah beberapa tempat Pulau Sunda Bagian Barat yang telah 
dihuni oleh keluarga Siliwangi maupun keturunannya. Disamping 
itu, perjalanan beliau juga tercatat ke arah timur nusantara seperti: 
ke Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Tengger, Gunung Sindoro 
dan sekitar Dieng dan ke Gunung Wukir Kecamatan Salam Magelang 
dan lain-lain. Malahan ketika di Ponorogo, melahirkan keturunan 
yang ke 5. 

  

Banteng Lilin dan Prasasti beraksara Lingga, yang sekarang ada di tengah 
Kebun raya Bogor. 

https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2016/06/e3633-foto0109.jpg
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Sewaktu menghuni Sindoro, kebudayaan membuat patung 
maupun candi sangat digandrungi, sehingga sejak itu sekitar 
Gunung Dieng banyak berdiri candi untuk pemujaannya. Di samping 
itu, di sana juga terdapat telaga warna. Sebagaimana dimaklumi 
bahwa Siliwangi juga menyukai Telaga Warna di Puncak Bogor, 
Telaga Warna di Gunung Jampang Tengah, dan Telaga Warna atau 
Danau Kelimutu. Masih di sekitar Dieng, terdapat Gua Sumur, Gua 
Semar dan Gua Dewi Kuan In. Padahal gua atau relung tanah 
tersebut merupakan tempat Siliwangi bertapa. 

Sewaktu Siliwangi (yang mana?) di wilayah Gunung Wukir, 
memiliki generasi keturunan yang ke 7 yaitu Syailendra (?). Artifak 
yang ada di Gunung Wukir ini ditandai dengan candi dan arca 
Banteng Lilin, sama seperti yang terdapat di Kebun Raya Bogor. 

  Petilasan lain Siliwangi di Gunung Lawu, dahulu terdapat 
sebuah gua yang menghadap arah matahari, itupun menjadi tempat 
pertapaan Siliwangi dan disanapun beliau membuat punden 
berundak sebagai tempat pemujaan kepada Sangiyang Widi sama 
halnya punden berundak ketika di Gunung Halimun. Kesamaan 
lainnya yaitu tempat yang paling disukai Siliwangi menikmati 
sumber air Jalatunda antara lain seperti yang terdapat di Kebun 
Raya Bogor, di Cirebon dan Tretes Malang. 

Perjalanan Siliwangi tidak sekedar di Pulau Sunda (Jawa)  
bagian barat saja, tetapi merambah ke beberapa pulau lainnya 
seperti di Padang dengan nama Adityawarman, ke Pulau Nias 
meninggalkan petilasan Batu Loncat. Di Aceh menetap di daerah 
Tapak Tuan. Kemudian juga beliau menyeberang ke Kalimantan 
dengan nama Mulawarman. Masih sekitar Kalimantan juga, beliau 
menghuni pulau kecil dekat Banjarmasin yang sekarang bernama 
Kota Baru. Bahkan sebelum menghuni Kota Baru, pernah tinggal di 
Danau Toba dan menurunkan keturunan yang kelak bermarga 
Sisingamangaraja. Sisingamangaraja ketika diangkat menjadi 
pembantu (Pengawal) Siliwangi memiliki tanda merah dipipinya. 

Ketika murca di Sukawayana, Siliwangi meneruskan 
pengembaraannya ke Lampung dan Palembang. Di sana 
meninggalkan petilasan berupa patung Dewi Sri, namun penduduk 
disana menyebutnya Patung Lidah Pahit. Padahal arti dari lidah 
pahit yaitu ‖Saciduh metuh saucap nyata‖ (ucapannya yang 
dikelaurkan benar dan nyata). 
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Sungguh tidak diduga pengembaraan Siliwangi begitu jauh, 
namun begitulah Siliwangi tidak berhenti sampai di Kota Baru saja. 
Beliau yang memiliki nama lain yaitu ‖Sangiyang Tapak‖, juga 
pernah menghuni gua Leang di Sulawesi sebelum berada di Danau 
Merah Irian Jaya. Mungkin agak lama mendiami daerah Gowa, 
karena ketika disana beliau menurunkan ilmu menulis bagi 
keturunannya yang berada di Bugis. Setelah Danau Toba, Danau 
Merah dan pernah juga tinggal di sekitar Danau Kelimutu (Ende-
Flores) wilayah Pulau Sunda Kecil. 

Siliwangi tidak dan bukan berkuasa dalam Pulau Sunda saja, 
tetapi jika menulusuri jejaknya melebihi jagat nusantara. Lalu 
bagaimana dengan perubahan nama Pulau Sunda? Entahlah 
Indonesia merupakan daratan yang terhampar luas. Sedangkan pada 
masa itu yang disebut Pulau Jawa, adalah yang sekarang Pulau Bali. 
Dan di sanalah menetap Sangiyang Dewa, salah seorang putra 
pertama keturunan Siliwangi generasi yang ke 8. Sedangkan adiknya 
yang perempuan, yaitu Sangiyang Rinjani menetap di pegunungan 
yang kemudian diberi nama Gunung Rinjani. Gunung yang memiliki 
ketinggian antara 300 – 3700 meter dari permukaan laut ini, 
terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Sedangkan kakak perempuan yang paling tua dari Sangiyang 
Dewa, pergi ke Danau Kelimutu atau ‖Danau Pusaka Alam‖. 
Dinamakan pusaka alam karena danau tersebut memiliki air 
berwarna lambang negara. Namun sebelum Sangiyang Dewa ke Bali, 
beliau sempat membuat Candi Jabung di kawasan Panarukan. 
Malahan sampai ujung Pulau Sunda Besar itu, tepatnya di Alas 
Purwo Kabupaten Banyuwangi, terdapat gua dan makam panjang 
itulah suatu tanda peninggalan Siliwangi 

 

Perebutan Kekuasaan Borobudur 

Pulau Sunda Besar dan Sunda Kecil, pada zaman 
pemerintahan Belanda dibagi-bagi menjadi beberapa daerah 
propinsi, dengan strategi pembentukan pemerintahan agar dapat 
memudahkan pengendaliannya. Namun perubahan dari Pulau 
Sunda menjadi Pulau Jawa entah gagasan siapa dan kapan ? Oleh 
karena itu, kejadian perang Bubat bukan perang antar daerah, atau 
perang antar suku atau antar agama Hindu dengan Budha, tetapi 
pertikaian antara keturunan Siliwangi dan terjadi di Pulau Sunda 
Besar. 
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Kejadian pertikaian tersebut, hanya memperebutkan 
pewarisan Candi Borobudur di antara keturunan Siliwangi, antara 
Hariang Banga dengan Ciung Wanara? Warna Biru dan Merah inilah 
yang bertikai menentukan penguasaan Borobudur. Hariang Banga 
yang berkuasa di daerah Timur dengan warna hijau dan Ciung 
Wanara berkuasa di daerah Barat dengan warna merah. Penentuan 
warna itu terjadi di Gunung Tengger. Ketika itu Hariang Banga 
berkuasa daerah timur memiliki patih yang bernama Gajah Mada. 
Gajah Mada adalah patih yang setia dan salah satu pengawal yang 
berilmu sakti mandraguna. Gajah Mada, ketika di Pajajaran beliau 
adalah pengawal ke 3. Namun sewaktu terjadi pertempuran 
memperebutkan penguasaan Borobudur itu, ia terluka oleh senjata 
saudaranya dari daerah barat. Dan Gajah Mada menyadari, hanya 
senjata dari Pajajaran yang dapat melukainya. Dalam kondisi luka 
dan menghindari perang saudara lebih dasyat lagi dengan 
Saudaranya, ia lari dan menjauh ke arah Malang. Sampai hayatnya ia 
bersemayam di salah satu gua di daerah Malang. Tempat 
peperangan Bubat terjadi di beberapa tempat dan puncaknya terjadi 
di sekitar Sidoarjo. 

Dalam pertempuran sengit itupun, Diah Pitaloka tertusuk pula 
oleh senjata saudaranya dari timur. Ia berlari kearah Kediri. Dan 
sampai hayatnya meninggalkan prasasti tulisan Palawa/Sangkakala 
di daerah Gunung Kawi. 

Perebutan kekuasaan itu tentunya banyak meninggalkan 
korban dari kedua belah pihak, terutama para bala prajurit. Setelah 
kejadian ini hubungan antara kedua pihak keluarga menjadi tidak 
harmonis lagi, bahkan pihak dari keluarga Siliwangi dari timur mulai 
meninggalkan agama Hindu sebagai agama dari keturunannya. Sejak 
saat itulah mereka mulai menghimpun diri menjadi kekuatan 
kelompok masyarakat, dan pada akhirnya kelompok kekuatan itu 
kelak menjadi wilayah kerajaan-kerajaan diantaranya seperti ; 
Singosari, Majapahit. 

Khususnya mengenai Gajah Mada maupun Hayam Wuruk, 
sebagaimana telah disinggung di atas beliau merupakan keturunan 
Pajajaran dan diisyaratkan dengan tanda pada batu yang 
menggambarkan tapak kaki gajah dan telapak kaki ayam yang 
terdapat di tepi sungai Ciampea telah hilang. Sayang artifak jejak 
kaki ayam telah lenyap sehingga sulit menjadi pembuktiannya. 
Gajah Mada sendiri ketika di Pajajaran menjadi Pengawal (patih) 
yang ke 3 dan beliau meninggalkan berupa tanda batu di Batu Gede 
– Bojong Gede. 
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Siliwangi Zaman Islam 

Siliwangi sendiri dikatakan “Slam Tunggal‖, karena sejak lahir 
telah kulup sehingga nampak seperti telah disunat. Pada zaman 
Islam beliau telah melakukan sunatan terhadap keluarganya. Hanya 
sayang pratek khitanan yang dilakukan oleh Siliwangi dengan 
menggunakan kuku dan batok. Lubang yang nampak di bagian ujung 
batok kelapa dijadikan lubang penis, kemudian penis yang menjulur 
ia potong dengan kuku. Namun pertama khitanan yang dilakukan 
Siliwangi telah merenggut nyawa keluarganya, karena salah 
memotong. Salah satu korban salah potong khitanan tersebut, 
dimakamkan di sebelah selatan Batutulis sekarang. 

  

Gunung Bentang - Sukabum 

  

Generasi Siliwangi ke 14 yaitu yang bergelar Haji Kiayi 
Santang, setelah gagal melakukan khitanan di Lemah Duhur – 
Batutulis Bogor akhirnya kembali lagi menemui gurunya di Tanah 
Arab. Sekembalinya dari jazirah Arab, beliau hijrah ke Gunung 
Mandalawangi Garut. Di Godog Suci itulah di mulai pengislaman 
melalui khitanan lagi. Haji Kiyai Santang atau Syeh Jafar Sidik atau 
dikenal pula bernama Sangiyang Sunan Rohman yang kemudian 
akrab dengan nama Sunan Rohmat, dan sampai akhir hayatnya 
bersemayam di Gunung Mandalawangi. Suatu saat suka 
mengunjungi Gunung Batu/Cupu/Sunda dan di Gunung Bentang 

https://ahmadsamantho.files.wordpress.com/2016/06/4e848-gunungbentangsukabumi.jpg
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Sukabumi pula, bernama Eyang Sunan Agung Cakrawala atau Kiyai 
Santang Ratu Sunda. Tetapi, beliau lebih banyak menempati Lemah 
Duhur - Batutulis Bogor dengan Eyang Embah Buyut Haji Wali Jaya 
Sakti Mangkurat Jagat nu linggih di Lemah Duhur Wali Tunggal 
Pakuwon Pajajaran. Dan selalu didampingi oleh saudaranya 
Sangiyang Lodaya Sakti. 

Oleh karena itu, tidak mustahil banyak diantara keturunannya 
menjadi tokoh Islam dan menggunakan nama-nama Islam seperti 
nama Mama Kanjeng Sunan bagi anak laki-laki dan atau nama Siti 
bagi yang perempuan. Bahkan beliau sendiri disamping 
menggunakan nama terkesan Hindu atau Budha seperti Sangiyang, 
Batara atau Prabu juga menggunakan nama lain seperti Haji Sakti 
Qodratullah, Haji Putih. Bahkan ada nama lain beliau yang 
bernuansa Sunda kental yaitu Haji Agung Komara Putih. 

Ketika di keturunan Siliwangi mengadakan pertemuan di 
Gunung Tengger – Bromo (meliputi wilayah Probolinggo, Malang, 
Pasuruan dan Lumajang), pembahasannya menyinggung aliran 
(ageman) cara beribadah. Keturunan yang masih menganut Sunda 
(Hindu) tetap beribadah dengan caranya, sedangkan agama baru 
yaitu Islam beribadah pula dengan aturannya. Namun tetap dari 
sekian banyak keturunan masih ada yang berselisih yaitu antara Ki 
Gede Palimanan dengan Prabu Atas Angin. 

Ki Gede Palimanan adalah salah seorang keturunan Sancang 
Lodaya Sakti. Sancang Lodaya Sakti adalah salah satu keturunan 
Siliwangi dari istrinya yang berada di Gunung Ceremai Kuningan. 
Sejatinya suka menjelma bagaikan ―seekor harimau‖. Oleh karena 
itu, dahulu keturunan Ki Gede Palimanan tak pernah dan tidak mau 
menyebut nama Ki Gede Palimanan karena setiap mengucap nama 
itu maka dihadapannya akan hadir tiba-tiba seekor harimau. 
Penduduk dan keturunannya selalu menyebut dengan nama Mbah 
Kuwu Sangkan. 

Ki Gede Palimanan, tidak menyukai Prabu Atas Angin karena 
tetap tidak mau beralih keyakinan beragama. Beberapa kali Prabu 
Atas Angin ia bunuh, namun setiap anggota badan Prabu Atas Angin 
menyentuh tanah maka ia hidup kembali dan badannya utuh lagi. 
Begitulah seterusnya. Tetapi setelah dibunuh badan Prabu Atas 
Angin digantung tidak menyentuh tanah, barulah benar-benar 
meninggal. Sejatinya Prabu Atas Angin memiliki ilmu ―Batara 
Bumi‖. 
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Prabu Atas Angin memiliki garwa Ibu Ratu Bungsu dari 
keturunan Ki Buyut Sawala. Dari perkawinan itu lahirlah Syekh Siti 
Jenar. Di lain pihak, yaitu Ki Gede Palimanan mulai menyebarkan 
ajaran Islam di Gunung Murti Jati atau lebih dikenal dengan nama 
Gunung Jati karena di sana banyak terdapat pohon jati – Cirebon. 
Syeh Siti Jenar memiliki ilmu jiwa raganya dipenuhi ―pangaweruh 
tanpa guru‖. Namun perselisihan paham tentang ajaran Islam 
dengan Dewan Walisanga, menjadikan Syeh Siti Jenar yang tengah 
berkiprah didaerah Tuban – Demak Bintoro dianggap penganut 
Islam sesat. Untuk menghindari perseteruannya dengan para 
Walisanga, akhirnya Syeh Siti Jenar lebih banyak berkhalwat di 
Cirebon Girang di dusun tanah kelahirannya. 

Syeh Siti Jenar, sejatinya bernama Syeh Mubin dan diyakini 
akhirnya melepas sukmanya, di daerah Gunung Awisan Kanoman 
atau Plangon Cirebon. Syeh Siti Jenar atau Syeh Mubin atau nama 
lain yaitu Syeh Lemah Abang, ajarannya lebih menitik-beratkan 
terhadap tasawuf dan mengandung nilai esoterisme metafisika, 
namun dipandang oleh Dewan Walisanga menyimpang dari ajaran 
Islam. Pada akhirnya keturunan Pajajaran ini murca. Ketika penulis 
ke Plangon, ternyata di sana dinamai Syeh Syarif Abdurahim atau 
Pengeran Kejaksan. Namun Syeh Siti Jenar sebelum tilar dunya, 
mempunyai keturunan yang bernama Slingsing yang juga penyebar 
agama Islam di daerah Kudus. 

Syeh Syarif Abdurahim atau Pangeran Kejaksan mempunyai 
saudara kandung yaitu Syeh Pangjunan. Dari Saudara-saudara 
Pangeran Kejaksan inilah menurunkan ulama yang menyebarkan 
agama Islam ke berbagai peloksok daerah melalui salah seorang 
keturunannya, yaitu Syeh Syarif Hidayatullah. Salah satu wilayah 
yang di Islamkan termasuk Banten. Di Banten mempunyai garwa Ibu 
Ratu Kawung Anten dan melahirkan Syeh Sabakinkin dan Ratu 
Winaon. Ayah Syeh Syarif Hidayatullah adalah Maulana Muhammad 
Syarif Abdullah bin Nurul Alim, seorang pejabat di jazirah Arab. Dari 
da‘wah Syeh Syarif Hidayatullah inilah penyebaran agama Islam 
berkembang pesat. 

Begitulah Siliwangi. Beliau yang memiliki berbagai nama 
menyukai hidup berpindah-pindah tempat layaknya kaum nomaden. 
Memang secara lahiriyah kurang masuk akal sebab begitu mudah 
berpindah dari satu tempat ke tempat lain, namun keadaan alam 
pada zaman itu mendukung petualangan Siliwangi. Kepindahan 
Siliwangi juga bukan tanpa sebab, beliau mendiami di satu tempat di 
samping beristri untuk memperbanyak keturunan juga dengan 
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menurunkan ilmu yang berbeda pula. Sehingga dapat disimpulkan 
membina setiap keturunan dengan sikap dan sifat yang berbeda 
disatu tempat dengan tempat lainnya. Namun walaupun demikian, 
tetap tujuan utamanya agar anak keturunannya menyembah kepada 
Allah SWT dan mengikuti ajaran yang diwariskan Allah kepada para 
Rasulullah SAW. 

Kisah Kejayaan Prabu Siliwangi Memang fantastis. Oleh 
karena itu, Siliwangi beserta kisah sejarah, maupun peninggalannya 
sampai kini masih ditelusuri dan penuh dengan misteri yang belum 
terungkap. Hanya di manakah kuburan/makam Siliwangi berada? 
Siliwangi telah ngahiyang. Mungkin ngancik pada keturunannya, 
mungkin pula pada setiap atau tokoh Pajajaran yang menyebar di 
Nusantara. Namun yang pasti Siliwangi telah murca di suatu tempat. 
Selama itu pula, anak keturunan Siliwangi sampai saat ini masih 
menulusuri jejak nenek moyangnya. Kata orang Sunda, 
masih ―nyucuk galur mapay galengan sugan aya cukang 
lantaran‖, Iraha, di mana, jeung kumaha ayeuna Siliwangi?  

Mungkin banyak ragam yang mengartikan, biarlah menurut 
keyakinan, kepercayaan dan mata hatinya masing-masing. Toh 
karuhun selalu bersifat, bersikap dan berhati arif bijaksana ―lautan 
hampura‖. Apapun dan bagaimanapun alur yang mengkisahkan 
Siliwangi dengan Pajajarannya, merupakan pertanda masih memiliki 
sebersit ―kadeudeuh / kanyaah‖ (cinta) terhadap nenek moyangnya. 
Begitulah, menurut penduduk Bogor terhadap Siliwangi seperti 
menghibur diri. 
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Bab 9 

 

MISTERI KEBERADAAN ASET 
KERAJAAN SUNDALAND    

DALAM  PUSARAN SEJARAH DUNIA 

 
 
 Pada saat buku ini dibuat, penulis menyaksikan dan sempat 
mengikuti  aktifitas beberapa komunitas untuk meneliti misteri yang 
hingga kini masih membuat penasaran para pegiat dan para 
pengamat  kebudayaan Sunda serta para peneliti Sejarah Sunda dan 
sejarah Nusantara pada umumnya.  

Marilah kita kembali mundur (flash back) dalam kronologi  
sejarah Sunda Berikut. Kenapa masalah misteri Asset (kekayaan) 
Kemahrajaan Sunda di tengah pusaran sejarah dunia ini menjadi 
sangat menarik, khususnya bagi penulis, dan mungkin juga para 
pembaca. Cukup banyak komunitas atau kelompok-kelompok 
masyarakat, apakah bernuansa tarekat kebatinan atau komunitas 
pecinta sejarah dan para petualang pencari harta karun yang masih 
aktif dan eksis di tengah kita, dengan berbagai ceritanya, dari yang 
rada ilmiah sampai kepada semacam gerakan tarekat kebatinan 
mistis kultus individu (occultism) mesianik mistis, dll. Untuk 
sementara penulis masih rahasiakan nama-nama kelompok tersebut, 
para pemimpinnya, maupun pola gerakan, doktrin dan ajaran ritual 
maupun hal-hal lain yang terkait secara gamblang. Karena masih 
dalam pendalaman penelitian-penyelidikan yang belum selesai.  
Masih perlu banyak pengumpulan data dan fakta serta verifikasi dan 
falsifikasi informasinya. 

Namun demikan, untuk merangsang otak kita agar berfikir dan 
bekerja keras mengkajinya, beginilah cerita awal pengantarnya: 
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Sejarah Dan Silsilah Kemaharajaan Sunda 
Nusantara 

(Bagian-1: Periode Sebelum Masehi sampai dengan awal 
berdirinya Kerajaan Pajajaran) 

Menurut cerita tutur tinular (folklore) yang beredar di kalangan 
para sesepuh Sunda, runtutan para Buyut dan Rumuhun 
(Karuhun/Leluhur/Nenek Moyang) perjalanan bangsa Sunda 
diawali dari daerah Su-Mata-Ra. Mereka membangun kebudayaan 
selama beribu-ribu tahun di kawasan Mandala Hyang (Mandailing) 
daerah Ba-Ta-Ka-Ra sampai ke daerah Pa-Da-Hyang (Padang) 
pada periode 100.000 – 74.000 Sebelum Masehi. Pada masa 
tersebut para Karuhun tersebut telah memeluk ajaran yang disebut 
dengan nama ―Su-Ra-Yana‖ atau ajaran Surya. Hingga satu masa 
Gunung Batara Guru meletus hingga habis, dan meninggalkan sisa 
Kaldera yang sekarang menjadi danau (Toba) yang sangat luas (100 
Km2). Diberitakan dunia tertutup awan debu selama 3 bulan akibat 
meletusnya gunung tersebut. 

Masa berganti cerita berubah, pusat kebudayaan bangsa Sunda 
yang disebut dengan mandala Hyang bergeser ke arah Selatan ke 
gunung Sunda, yang sekarang terkenal dengan nama Gunung 
Krakatau (Ka-Ra-Ka-Twa). Pada saat itu belum dikenal konsep 
Negara, tapi lebih kepada konsep Wangsa (bangsa). Wilayah 
Mandala Hyang pada masa itu dikenal dengan sebutan ―Buana 
Nyungcung‖ karena terletak pada kawasan yang tinggi. Sementara 
Maya Pa-Da (Jagat Raya) dikenal dengan sebutan Buana 
Agung/Ageung/Gede dan Buana Alit (Jagat Alit), kata buana di 
jaman yang berbeda mengalami metaformosis kata menjadi ―Banua‖ 
atau ―Benua‖. Puncak Pertala di Buana Nyungcung Gunung Sunda 
dijadikan Mandala Hyang, begitu juga dengan gelar Ba-Ta-Ra Guru 
yang menggantikan petilasan/tempat yang sudah hilang-
menghilang. Pada masa ini kehidupan wangsa menunjukan 
kemajuan yang luar biasa, perkembangan budaya serta aplikasinya 
mencapai tahap yang luar biasa, dengan berbagai penemuan 
teknologi di darat dan laut. Daerah ini terkenal dengan sebutan 
―Buana A-ta‖ (Buana yang kokoh dan tidak bergeming). Oleh bangsa 
luar dikenal dengan sebutan ―Atalan‖(mungkin maksudnya Ata-
Land). 

Kembali kemajuan disegala bidang tersebut terhenti kembali 
ketika Gunung Sunda meletus (Gunung Ka-Ra-Ka-Twa), daratan 
terbagi menjadi dua (Sumatra dan Jawa), dan mengakibatkan banjir 
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besar dan berakhirnya zaman es pada sekitar 15.000 SM. Semua 
bukti kemajuan jaman wangsa tersebut hilang dan tenggelam. Paska 
peristiwa banjir besar tersebut, bangsa Sunda kembali membangun 
peradabannya hingga menurut cerita dipimpin oleh seorang raja 
bernama Prabu Sindhu (Sang Hyang Tamblegmeneng, putra Sang 
Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmaya) yang kemudian 
mengajarkan kepercayaan Sundayana (Sindu Sandi Sunda). Ajaran 
tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia.  

Perjalanan Prabu Sindu ke wilayah Jepang membuat ajarannya 
diberi nama Shinto, ajaran Surya (matahari), bahkan ajaran tersebut 
kemudian dijadikan bendera bangsa. Perjalanan penyebaran ajaran 
tersebut kemudian bergerak sampai ke daerah India, sampai kepada 
sebuah aliran sungai besar yang membelah sebuah lembah yang 
nantinya dikenal dengan Lembah Sungai Sindu (Barat mengenalnya 
dengan nama Lembah sungai Hindus), tepatnya di daerah 
Jambudwipa. Perkembangan ajaran tersebut sangat luar biasa 
sehingga menghasilkan sebuah peradaban tinggi ―Mohenjodaro dan 
Harapa‖ yang memiliki kemiripan nama dengan ―Maharaja-Sunda-
Ra dan Pa-Ra-Ha/Hu persis dengan sebuah tempat di wilayah 
Parahyangan sekarang. Ajaran Prabu Sindu yang selanjutnya disebut 
agama Hindu asalnya merupakan ajaran Surayana-Sundayana, 
yang hingga kini masih tersisa di wilayah Nusantara ada di daerah 
Bali sekarang, serta agama Sunda Wiwitan yang isinya sama 
menjadikan Matahari serta Alam sebagai panutan hidup, dan bila 
dikaji lebih mendalam ajaran ini merupakan ajaran ‖MonotheismE‖ 
atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Kebudayaan bangsa Sunda yang berlokasi di sekitar Gunung 
Sunda (Gunung Ka-Ra-Ka-Twa), dibuktikan dengan ditemukannya 
fakta sejarah, dan penemuan arkeologis yang ada daerah Sumatera 
bagian Tengah dan Jawa bagian Barat, sebagai berikut: 

 

1. Kota Barus di Pesisir Barat Sumatra 

Merupakan satu-satunya kota di Nusantara yang namanya telah 
disebut sejak awal abad Masehi oleh literatur-literatur dalam 
berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Yunani, Siriah, Armenia, 
Arab, India, Tamil, China, Melayu, dan Jawa. Berita tentang 
kejayaan Barus sebagai bandar niaga internasional dikuatkan oleh 
sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemaus, seorang 
gubernur dari Kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir, 
pada abad ke-2. Di peta itu disebutkan, di pesisir barat Sumatera 
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terdapat sebuah bandar niaga bernama Barousai (Barus) yang 
menghasilkan wewangian dari kapur barus. Diceritakan, kapur barus 
yang diolah dari kayu kamfer dari Barousai itu merupakan salah satu 
bahan pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Firaun sejak 
Ramses II, atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. 
 
2.. Kerajaan Melayu Tua di Jambi 

Meliputi: kerajaan Kandis yang terletak di Koto Alang, wilayah 
Lubuk Jambi, Kuantan, Riau. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada 
periode 1 Sebelum Masehi. Di samping itu, di daerah Jambi terdapat 
tiga kerajaan Melayu tua yaitu: Koying, Tupo, dan Kantoli. Kerajaan 
Koying terdapat dalam catatan Cina yang dibuat oleh K‘ang-tai dan 
Wan-chen dari wangsa Wu (222-208 M) tentang adanya negeri 
Koying. Tentang negeri ini juga dimuat dalam ensiklopedi T‘ung-tien 
yang ditulis oleh Tu-yu (375-812) dan disalin oleh Ma-tu-an-lin 
dalam ensiklopedi Wen-hsien-t‘ung-k‘ao. Diterangkan bahwa di 
kerajaan Koying terdapat gunung api dan kedudukannya 5.000 li di 
timur Chu-po (Jambi). Di utara Koying ada gunung api dan di 
sebelah selatannya ada sebuah teluk bernama Wen. Dalam teluk itu 
ada pulau bernama P‘u-lei atau Pulau. 

 

3. Kerajaan Salakanagara.  

Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan tertua di Nusantara. 
Kerajaan ini berkedudukan di Teluk Lada Pandeglang namun ada 
juga yang menyatakan kerajaan ini berkedudukan di sebelah Barat 
Kota Bogor di kaki gunung Salak, konon nama gunung Salak diambil 
dari kata Salaka.  

Tidak diketahui pasti sejak kapan berdirinya kerajaan 
Salakanagara, namun berdasarkan catatan sejarah India, para 
cendekiawan India telah menulis tentang nama Dwipantara atau 
kerajaan Jawa Dwipa di pulau Jawa sekitar 200 SM, yang tidak lain 
adalah Salakanagara. N 

Naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa sejak ± tahun 130 
Masehi pada saat itu sudah ada pemerintahan kerajaan Salakanagara 
di Jawa Barat. Salakanagara (kota Perak) pernah pula disebutkan 
dalam catatan yang disebut sebagai ARGYRE oleh Ptolemeus pada 
tahun 150 M. Kerajaan Salaka Nagara, memiliki raja bernama 
Dewawarman (I – VIII), yang menjadi asal muasal kemaharajaan 
Sunda Nusantara. 
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4. Situs Gunung Padang, Cianjur. 

Merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan 
Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun 
Gunung ppadang dan Pangulaan (Pangawulaan), Desa Karyamukti, 
Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks 
"bangunan" kurang lebih 900 m², terletak pada ketinggian 885 m 
dpl, dan areal situs ini sekitar 3 ha, menjadikannya sebagai kompleks 
punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Menurut legenda dan 
cerita para leluhur, Situs Gunung Padang merupakan tempat 
pertemuan berkala (kemungkinan tahunan) semua ketua adat dari 
masyarakat Sunda Kuna. Dan ada juga yang mengatakan bahwa situs 
ini merupakan tempat penobatan para raja yang ada di dalam 
wilayah kemaharajaan Sunda Nusantara. Saat ini situs ini juga masih 
dipakai oleh kelompok penganut agama asli Sunda (Sunda Wiwitan) 
untuk melakukan upacara. Berdasarkan Naskah Bujangga Manik 
dari abad ke-16 menyebutkan adanya suatu tempat "kabuyutan" 
(tempat leluhur yang dihormati oleh orang Sunda) di hulu Ci Sokan, 
yang tidak lain adalah situs ini. 

Diduga situs gunung padang sesungguhnya bukanlah gunung, 
melainkan bangunan berbentuk mirip dengan piramida yang telah 
terkena timbunan debu vulkanik, sehingga terlihat seperti gunung 
yang sudah ditumbuhi pepohonan. Di dalam situs gunung padang 
dipercaya memiliki ruang didalamnya yang kini telah tertimbun 
tanah. Dalam situs gunung padang ditemukan alat musik yang 
berupa batu persegi panjang yang bergelombang pada bagian 
atasnya. Jika setiap gelombang dipukul, maka akan mengeluarkan 
bunyi yang berbeda antar gelombang satu dengan yang lain. dan alat 
musik dari batu itu dapat dimainkan dengan benar.  

Laboratorium Beta Analytic Miami, Florida, Amerika Serikat 
merilis usia bangunan bawah permukaan dari Situs Gunung Padang, 
sebagai berikut: 1). Pada lapisan tanah urug di kedalaman 4 meter 
(diduga man made stuctures /struktur yang dibuat oleh manusia) 
dengan ruang yang diisi pasir (di kedalaman 8-10 meter) di bawah 
Teras 5 pada Bor-2, adalah sekitar 7.600-7.800 SM.  

Fantastis!! Usia bangunan ini jauh lebih tua dibandingkan dari 
Piramida Giza di Mesir yang berumur 2.560 SM. 2). Sedangkan 
umur dari lapisan dari kedalaman sekitar 5 meter sampai 12 meter, 
adalah sekitar 14.500–25.000 SM. Ini sangat mengejutkan!! Artinya 
situs gunung padang ini telah ada sebelum peristiwa banjir besar 
(berakhirnya zaman es). Kontroversi merebak setelah Tim Riset 
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Katastropik Purba merilis ada sejenis piramida di bawah Gunung 
Padang. "Apa pun nama dan bentuknya, yang jelas di bawah itu ada 
ruang-ruang,". "Selintas tak seperti gunung, seperti manmade." 
Kecurigaan ini berawal dari bentuk Gunung Padang yang hampir 
segitiga sama kaki jika dilihat dari Utara. 

 
SILSILAH KEMAHARAJAAN SUNDA NUSANTARA 
 
Kerajaan Salakanagara: 

1. Dewawarman I 
2. Dewawarman II 
3. Dewawarman III 
4. Dewawarman IV 
5. Dewawarman V 
6. Dewawarman VI 
7. Dewawarman VII 
8. Dewawarman VIII 
 
Kerajaan Tarumanagara 
 
1. Jayasingawarman (358 – 382) dia adalah menantu dari 
Dewawarman VIII 
2. Dharmayawarman (382 – 395) 
3. Purnawarman (395 – 434) 
4. Wisnuwarman (434 – 455) 
5. Indrawarman (455 – 515) 
6. Candrawarman (515 – 535) 
7. Suryawarman (535 – 561) 

Tahun 526 menantu Suryawarman yang bernama Manikmaya 
mendirikan kerajaan baru di wilayah Timur (dekat Nagreg Garut) 
yang kemudian cicit dari Manikmaya yang bernama 
Wretikandayun mendirikan kerajaan baru tahun 612 yang 
kemudian dikenal dengan nama kerajaan Galuh. 

8. Kertawarman (561 – 628) 
9. Sudhawarman (628 – 639) 
10. Hariwangsawarman (639 – 640) 
11. Nagajayawarman (640 – 666) 
12. Linggawarman (666 – 669) 

Anak Linggawarman yang bernama Sobakancana menikah 
dengan Daputahyang Srijayanasa yang kemudian mendirikan 
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kerajaan Sriwijaya. Anaknya yang bernama Manasih menikah 
dengan Tarusbawa yang kemudian melanjutkan kerajaan 
Tarumanagara dengan nama kerajaan Sunda. Karena Tarusbawa 
merubah nama kerajaan Tarumanagara menjadi kerajaan Sunda 
maka Wretikandayun pada tahun 612 menyatakan kerajaan Galuh 
adalah sebagai kerajaan yang berdiri sendiri bukan dibawah 
kekuasaan kerajaan Sunda walaupun sebenarnya kerajaan-kerajaan 
itu diperintah oleh garis keturunan yang sama hanya ibukotanya saja 
yang berpindah-pindah (Sunda, Pakuan, Galuh, Kawali, 
Saunggalah). 

 

Kerajaan Sunda/Galuh/Saunggalah/Pakuan 

1. Tarusbawa (670 – 723) 
2. Sanjaya/Harisdarma/Rakeyan Jamri  (723 –732) ibu dari  

Sanjaya adalah putri  Sanaha dari Kalingga sedangkan ayahnya 
adalah Bratasenawa (raja ke 3 kerajaan Galuh) Sanjaya adalah 
cicit dari Wretikandayun (kerajaan Galuh) Sanjaya kemudian 
menikah dengan anak perempuan Tarusbawa yang bernama 
Tejakancana. 

3. Rakeyan Panabaran/Tamperan Barmawijaya (732 – 739) 
adalah anak Sanjaya dari istrinya Tejakancana. Sanjaya sendiri 
sebagai penerus ke 2 kerajaan Sunda kemudian memilih 
berkedudukan di Kalingga yang kemudian mendirikan 
kerajaan Mataram Kuno dan wangsa Sanjaya (mulai 732) 

4. Rakeyan Banga (739 – 766) 
5.  Rakeyan Medang Prabu Hulukujang (766 – 783). 
6. Prabu Gilingwesi (783 – 795) 
7. Pucukbumi Darmeswara (795 – 819) 
8. Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus (819 – 891) 
9. Prabu Darmaraksa (891 – 8950 
10. Windusakti Prabu Dewageng (895 – 913) 
11. Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi (913 – 916) 
12. Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa (916 – 942) 
13. Prabu Resi Atmayadarma Hariwangsa (942 – 9540 
14. Limbur Kancana (954 – 964) 
15. Prabu Munding Ganawirya (964 – 973) 
16. Prabu Jayagiri Rakeyan Wulung Gadung (973 – 989) 
17. Prabu Brajawisesa (989 – 1012) 
18. Prabu Dewa Sanghyang (1012 – 1019) 
19. Prabu Sanghyang Ageng (1019 – 1030) 
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20.  Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati (1030 – 1042) Ayah Sri 
Jayabupati (Sanghyang Ageng) menikah dengan putri dari 
Sriwijaya (ibu dari Sri Jayabupati) sedangkan Sri Jayabupati 
sendiri menikah dengan putri Dharmawangsa (adik Dewi 
Laksmi istri dari Airlangga) 

21. Raja Sunda XXI 
22. Raja Sunda XXII 
23. Raja Sunda XXIII 
24. Raja Sunda XXIV 
25. Prabu Guru Dharmasiksa 
26. Rakeyan Jayadarma, istri Rakeyan Jayadarma adalah Dyah 

Singamurti/Dyah Lembu Tal anak dari Mahesa Campaka, 
Mahesa Campaka adalah anak dari Mahesa Wongateleng, 
Mahesa Wongateleng adalah anak dari Ken Arok dan Ken 
Dedes dari kerajaan Singasari. 

27. Anak Rakeyan Jayadarma dengan Dyah Singamurti bernama 
Sang Nararya Sanggrama Wijaya atau lebih dikenal dengan 
nama Raden Wijaya. Karena Jayadarma meninggal di usia 
muda dan Dyah Singamurti tidak mau tinggal lebih lama di 
Pakuan maka pindahlah Dyah Singamurti dan anaknya Raden 
Wijaya ke Jawa Timur yang kemudian Raden Wijaya menjadi 
Raja Majapahit pertama. 

28. Prabu Ragasuci (1297 – 1303) dia adalah adik dari Rakeyan 
Jayadarma. Istri Ragasuci bernama Dara Puspa seorang putri 
dari Kerajaan Melayu. Dara Puspa adalah adik Dara Kencana 
(yang menikah dengan Kertanegara dari Singasari). 

29. Prabu Citraganda (1303 – 1311) 
30. Prabu Lingga Dewata (1311 – 1333) 
31. Prabu Ajigunawisesa (1333 – 1340) menantu Prabu Lingga 

Dewata 
32. Prabu Maharaja Lingga Buana (1340 – 1357), dijuluki Prabu 

Wangi yang gugur di Perang Bubat. 
33. Prabu Mangkubumi Suradipati/Prabu Bunisora (1357 – 1371) 

adik Lingga Buana 
34. Prabu Raja Wastu/Niskala Wastu Kancana (1371 – 1475) anak 

dari Prabu Lingga Buana (Prabu Wangi). Istri pertamanya 
bernama Larasarkati dari Lampung memiliki anak bernama 
Sang Haliwungan setelah menjadi Raja Sunda bergelar Prabu 
Susuktunggal. Permaisuri keduanya adalah Mayangsari putri 
sulung Prabu Mangkubumi Suradipati/Bunisora memiliki anak 
yang bernama Ningrat Kancana setelah menjadi Raja Galuh 
bergelar Prabu Dewaniskala. 
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Setelah Prabu Raja Wastu meninggal dunia kerajaan 
dipecah menjadi 2 dengan hak serta wewenang yang sama, 
Prabu Susuktunggal menjadi raja di kerajaan Sunda sedangkan 
Prabu Dewaniskala menjadi raja di kerajaan Galuh. Putra 
Prabu Dewaniskala bernama Jayadewata, mula-mula menikah 
dengan Ambetkasih putri dari Ki Gedeng Sindangkasih, 
kemudian menikah lagi dengan Subanglarang (putri Ki Gedeng 
Tapa yang menjadi raja Singapura) setelah itu ia menikah lagi 
dengan Kentringmanik Mayang Sunda, putri Prabu 
Susuktunggal. 

Pada tahun 1482 Prabu Dewaniskala menyerahkan 
kekuasaan kerajaan Galuh kepada puteranya (Jayadewata), 
demikian pula dengan Prabu Susuktunggal, ia menyerahkan 
tahta kerajaan kepada menantunya (Jayadewata), maka jadilah 
Jayadewata sebagai penguasa kerajaan Galuh dan Sunda 
dengan gelar Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal dengan 
nama Prabu Siliwangi. 

Catatan: 

Kami berharap kisah/cerita/fakta sejarah dapat diungkap 
dengan proporsional karena selama ini saya dan juga bangsa 
Indonesia lainnya merasa telah ―tertipu‖ oleh kekuatan politik yang 
menyembunyikan fakta sejarah yang sebenarnya. Mengapa tidak 
pernah disebutkan bahwa Sanjaya pendiri Mataram Kuno adalah 
seorang putra Sunda? Mengapa tidak pernah disebutkan bahwa 
pendiri kerajaan Sriwijaya seorang putera Sunda? Demikian pula 
dengan sejarah Majapahit, kenapa tidak pernah pula disebutkan 
bahwa Raden Wijaya raja pertama Majapahit adalah seorang putera 
Sunda?  

Mudah-mudahan kejadian ―penipuan sejarah‖ tidak terulang 
lagi dimasa yang akan datang, terlepas dari keuntungan politik yang 
akan diperoleh, walau bagaimananpun juga masyarakat tentu akan 
lebih menghargai informasi yang jujur. 

 

Sejarah Kerajaan Pakuan Pajajaran 
 
Nama-nama Raja Pajajaran: 

1. Jayadewata/Jayadewanata/Sri Baduga Maharaja/Prabu 
Siliwangi (1474 – 1513) 
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Pada masa inilah kerajaan Pajajaran mengalami kemajuan 
serta kemakmuran. 

2. Surawisesa (1513 – 1535) 
3. Ratu Dewata (1535 – 1543) 
4. Ratu Sakti (1543 – 1551) 
5. Raga Mulya (1551 – 1579) 

 

1. Jayadewata/Sri Baduga Maharaja/Prabu Siliwangi (1474 
– 1513). 

Kerajaan Pakuan Pajajaran diawali oleh pemerintahan Sri 
Baduga Maharaja (Ratu Jayadewata) yang memerintah selama 39 
tahun (1474 – 1513). Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak 
perkembangannya. Dalam prasasti Batutulis diberitakan bahwa Sri 
Baduga dinobatkan dua kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata 
menerima Tahta Galuh dari ayahnya (Prabu Dewa Niskala) yang 
kemudian bergelar Prabu Guru Dewapranata. Yang kedua ketika ia 
menerima Tahta Kerajaan Sunda dari mertuanya, Susuktunggal. 
Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Sunda-Galuh dan 
dinobatkan dengar gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan 
Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata.  

Di Jawa Barat Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu 
Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam kropak 630 sebagai 
lakon pantun. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya 
berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari 
segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang 
sama besarnya dengan Wastu Kancana (kakeknya). Waktu mudanya 
Sri Baduga terkenal sebagai kesatria pemberani dan tangkas bahkan 
satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura (Amuk 
Murugul) waktu bersaing memperbutkan Subanglarang (istri kedua 
Prabu Siliwangi yang beragama Islam).  

Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada 
kebesaran mendiang buyutnya (Prabu Maharaja Lingga Buana) yang 
gugur di perang Bubat dan digelari Prabu Wangi. Tentang hal ini, 
Pustaka Raja-raja Bhumi Nusantara II/2 mengungkapkan cerita 
kebesaran dari Prabu Maharaja Lingga Buana, sebagai berikut: 

―Di medan perang Bubat ia banyak membinasakan musuhnya 
karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir 
berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia 
berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh 
sang Patih Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia 
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bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa 
mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di 
seluruh bumi Jawa Barat‖. Kemashurannya sampai kepada beberapa 
negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang 
lain. Kemashuran Sang Prabu Maharaja Linggabuana 
membangkitkan (rasa bangga kepada) keluarga, menteri-menteri 
kerajaan, angkatan perang dan rakyat Jawa Barat. Oleh karena itu 
nama Prabu Maharaja Lingga Buana mewangi. Selanjutnya ia di 
sebut Prabu Wangi. Dan keturunannya lalu disebut dengan nama 
Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda‖. 

Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi 
dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya 
(Wastu Kancana) yang disampaikan melalui ayahnya (Ningrat 
Kancana) ketika ia masih menjadi mangkubumi di Kawali. Isi pesan 
ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga 
di Kebantenan. Isinya sebagai berikut (artinya saja): 

―Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala 
Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka 
selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus 
menitipkan ibukota di Jayagiri dan ibukota di Sunda Sembawa. 
Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan 
―dasa‖, ―calagra‖, ―kapas timbang‖, dan ―pare dongdang‖. 

Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan 
memungut bea. Karena merekalah yang selalu berbakti dan 
membaktikan diri kepada ajaran-ajaran agama. Dengan tegas di sini 
disebut ―dayeuhan‖ (ibukota) di Jayagiri dan Sunda Sembawa. 
Penduduk kedua dayeuh ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu 
―dasa‖ (pajak tenaga perorangan), ―calagra‖ (pajak tenaga kolektif), 
―kapas timbang‖ (kapas 10 pikul) dan ―pare dondang‖ (padi 1 
gotongan). Dalam kropak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, 
calagra, ―upeti‖, ―panggeureus reuma‖. 

Dalam kropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi 
(sekarang Bungbulang, Garut) harus membawa ―kapas sapuluh 
carangka‖ (10 carangka = 10 pikul = 1 timbang atau menurut 
Coolsma, 1 caeng timbang) sebagai upeti ke Pakuan tiap tahun. 
Kapas termasuk upeti. Jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara 
perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Pajak yang 
benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk ―dasa‖ dan 
―calagra‖ (Di Majapahit disebut ―walaghara = pasukan kerja bakti). 
Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       407 
 

diantaranya : menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air 
(ngikis), bekerja di ladang atau di ―serang ageung‖ (ladang kerajaan 
yang hasil padinya di peruntukkan bagi upacara resmi). 

Piagam-piagam Sri Baduga lainnya berupa ―piteket‖ karena 
langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan 
pajak tetapi juga penetapan batas-batas ―kabuyutan‖ di Sunda 
Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai ―lurah 
kawikuan‖ yang disebut juga desa perdikan, desa bebas pajak. Untuk 
kesejahteraan rakyatnya yang sebagian besar bertani dan juga untuk 
menghalangi serangan pihak musuh maka pada masa itu dibuat 
sebuat sodetan sungai yang sekarang dikenal dengan nama kali 
Cidepit dan Cipakancilan. Sungai Cidepit dan Cipakancilan adalah 
sungai buatan yang sumber airnya berasal dari sungai Cisadane. 
Sama seperti kerajaan sebelumnya, kerajaan Pajajaran sendiri pada 
masa kejayaannya sudah menjalin hubungan dagang dengan negara-
negara di Asia, Timur Tengah serta Eropa. Pelabuhan lautnya ada di 
Sunda Kalapa yang kemudian berubah nama menjadi Batavia dan 
kemudian berubah lagi menjadi Jakarta yang sekarang. 

Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan sebagai 
jaman kesejahteraan (Carita Parahiyangan). Tome Pires ikut 
mencatat kemajuan jaman Sri Baduga dengan komentar “The 
Kingdom of Sunda is justly governed; they are true men” 
(Kerajaan Sunda diperintah dengan adil; mereka adalah orang-orang 
jujur). Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka 
sampai ke kepulauan Maladewa (Maladiven). Jumlah merica bisa 
mencapai 1000 bahar (1 bahar = 3 pikul) setahun, bahkan hasil 
tammarin (asem) dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 
kapal. 

Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki 
Masalah karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 
dalam bahasa Jawa dan huruf Arab-pegon masih menyebut masa 
pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh Pakuan 
(kemakmuran Pakuan) sehingga tak mengherankan bila hanya Sri 
Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja 
penggantinya dalam jaman Pajajaran. 

Prabu Siliwangi memiliki beberapa orang anak dari beberapa 
orang isteri. Dari istrinya yang bernama Kentring Manik Mayang 
Sunda (beragama islam, puteri Prabu Susuktunggal, raja kerajaan 
Sunda) keturunan-keturunannya pergi mengembara serta 
membangun wilayah pesisir Utara di wilayah Karawang. Dari 
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istrinya yang bernama Subang Larang (juga beragama Islam, puteri 
Ki Gedeng Tapa, menjadi raja Singapura), memiliki 3 orang anak 
yaitu: Kian Santang, Cakrabuana, dan Rara Santang.  

Kian Santang adalah anaknya yang paling sakti serta memiliki 
ilmu yang sangat tinggi. Pada usia 22 tahun, Kiansantang diangkat 
menjadi dalem Bogor ke 2 yang saat itu bertepatan dengan upacara 
penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Munding 
Kawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi panglima besar 
Pajajaran. Kian Santang muda tertarik untuk mengikuti agama 
ibunya (Subang Larang), hingga untuk itu beliau belajar agama islam 
ke Timur Tengah dan tanah suci Mekkah. Sementara adiknya 
Cakrabuana mengembara ke sekitar wilayah Cirebon. Cirebon adalah 
daerah warisan Cakrabuana dari mertuanya (Ki Danusela), 
sedangkan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa 
(Ayah Subanglarang). Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri 
Baduga Maharaja Prabu Siliwangi sebagai penguasa Cirebon dengan 
gelar Sri Mangana. Menurut cerita versi Pajajaran beliau yang 
mendirikan kota Cirebon. Adapun Rara Santang mengembara 
hingga ke Sumatera untuk belajar agama Islam, hingga sampai ke 
Timur Tengah dan menikah dengan syarief abdullah al misri (raja 
mesir) keturunan Rasulullah Muhammad saw yang ke XXII. Rara 
Santang dikenal juga sebagai Ibu Syarifah Mudaif, ibu dari Syarief 
Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati (Wali Sanga), Raja Cirebon.  

Sekembalinya dari tanah suci, Kian Santang mulai menyebarkan 
agama Islam di bumi Pajajaran, termasuk di lingkungan istana 
Pajajaran. Pada suatu ketika, Kian Santang berniat mengajak 
ayahnya Prabu Siliwangi untuk masuk agama Islam. Prabu Siliwangi 
kaget mendengar niat anaknya tersebut, walaupun beliau tidak 
membenci agama Islam (istrinya Subang Larang beragama islam), 
namun beliau lebih menyukai agama leluhur (Sunda Wiwitan), dan 
menolak terhadap ajakan anaknya tersebut. Kian Santang kecewa, 
namun beliau tak dapat memaksa ayahnya, dan terus menyebarkan 
agama Islam di bumi Pajajaran.  

Dalam naskah Pustaka Nagara Kretabhumi parwa I sarga 2, 
diceritakan, bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitra tahun 
1404 Saka (1479 M), Syarief Hidayatullah menghentikan pengiriman 
upeti yang seharusnya di bawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. 
Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) adalah cucu Sri Baduga 
dari putrinya Rara Santang, yang dijadikan raja (penguasa) Cirebon 
oleh uwanya, Pangeran Cakrabuana. Peristiwa itu membangkitkan 
kemarahan Sri Baduga. Pasukan besar segera disiapkan untuk 
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menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat 
dicegah oleh Purohita (pendeta tertinggi) keraton Ki Purwa Galih. 
Karena Syarif Hidayatullah juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan 
pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh Sri Baduga. 
Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah tetap menghormati 
Sri Baduga karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh 
karena itu ketegangan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak 
berkembang ke arah peperangan. Sri Baduga hanya tidak senang 
hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap 
Kerajaan Cirebon.  

Seiring perjalanan waktu, semakin banyak rakyat Pajajaran 
yang memeluk agama Islam. Perkembangan ini menimbulkan 
ketegangan antara Kian Santang dengan ayahnya (Prabu Siliwangi), 
hingga pada suatu ketika terdengar berita oleh Sri Baduga bahwa 
Kian Santang hendak menyerang kerajaan dan memaksa ayahnnya 
untuk memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi tidak ingin berperang 
melawan putranya Kian Santang, akhirnya beliau memutuskan 
untuk meninggalkan istana kerajaan. Mendengar kepergian ayahnya, 
Kian Santang bersedih dan bermaksud untuk mengejar ayahnya 
untuk diajak kembali ke istana. Dengan kesaktiannya, Kian Santang 
dapat mengejar ayahnya hingga ke daerah Garut Selatan. Namun 
Prabu Siliwangi tidak ingin menemui putranya, dan beliau beserta 
pengikutnya memilih untuk moksha di daerah Garut Selatan 
(Legenda menceritakan bahwa Prabu Siliwangi dan para 
pengikutnya berubah menjadi harimau). 

Kian Santang kembali ke istana Pajajaran, dan selanjutnya 
diangkat menjadi Raja Pajajaran. Namun Prabu Kiansantang tidak 
lama menjadi raja karena mendapat ilham harus uzlah, pindah dari 
tempat yang ramai ketempat yang sepi. Dalam uzlah itu beliau 
berniat bertafakur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, 
dalam rangka mahabah dan mencapai kema'rifatan. Sebelum uzlah 
Prabu Kiansantang menyerahkan tahta kerajaan kepada Surawisesa 
(saudara seayah, dari istri Prabu Sliwangi, Mayang Sunda dan juga 
cucu Prabu Susuktunggal). 

 
2. Surawisesa (1513 – 1535) 

Setelah Sri Baduga tiada, Pajajaran dengan Cirebon berada pada 
generasi yang sejajar. Meskipun yang berkuasa di Cirebon adalah 
Syarief Hidayatullah, tetapi dibelakangnya berdiri Pangeran 
Cakrabuana (dikenal juga sebagai Haji Abdullah Iman). Pengganti 
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Sri Baduga Maharaja adalah Surawisesa, beliau dipuji dalam Carita 
Parahiyangan dengan sebutan ―kasuran‖ (perwira), ―kadiran‖ 
(perkasa) dan ―kuwanen‖ (pemberani). Selama memerintah ia 
melakukan 15 kali pertempuran. Pujian penulis Carita Parahiyangan 
memang berkaitan dengan hal ini. 

Untuk memajukan perdagangan dan memperkuat pertahanan 
kerajaan, Surawisesa melakukan perjanjian dengan Portugis yang 
berkedudukan di Malaka. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa 
Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Kalapa. Untuk itu 
tiap kapal Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus 
ditukar dengan barang-barang keperluan yang diminta oleh pihak 
Sunda. Kemudian pada saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda 
akan menyerahkan 1000 karung lada tiap tahun untuk ditukarkan 
dengan muatan sebanyak dua ―costumodos‖ (kurang lebih 351 
kuintal). Perjanjian ini ditandatangani tanggal 21 Agustus 1522, 
ketika Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme berkunjung ke 
Ibukota Pakuan. Ten Dam menganggap bahwa perjanjian itu hanya 
lisan. Namun, sumber Portugis yang kemudian dikutip Hageman 
menyebutkan ―Van deze overeenkomst werd een geschrift 
opgemaakt in dubbel, waarvan elke partij een behield‖. 

Perjanjian Pajajaran – Portugis sangat mencemaskan 
Trenggana, Sultan Demak III. Selat Malaka, pintu masuk perairan 
Nusantara sebelah utara sudah dikuasai Portugis yang 
berkedudukan di Malaka dan Pasai. Bila Selat Sunda yang menjadi 
pintu masuk perairan Nusantara di selatan juga dikuasai Portugis, 
maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan 
ekonomi Demak terancam putus. Trenggana segera mengirim 
armadanya di bawah pimpinan Fadillah Khan yang menjadi Senapati 
Demak. Fadillah Khan adalah menantu Raden Patah sekaligus 
menantu Syarief Hidayatullah (Fadillah Khan memperistri Ratu 
Pembayun, janda Pangeran Jayakelana. Kemudian ia pun menikah 
dengan Ratu Ayu, janda Sabrang Lor /Sultan Demak II. Selain itu 
Fadillah masih terhitung cucu Sunan Ampel (Ali Rakhmatullah) 
sebab buyutnya adalah kakak Ibrahim Zainal Akbar ayah Sunan 
Ampel. Sunan Ampel sendiri adalah mertua Raden Patah (Sultan 
Demak I). Carita Parahiyangan menyebut Fadillah dengan Arya 
Burah. 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       411 
 

Pasukan Fadillah yang merupakan gabungan pasukan Demak-
Cirebon menyerang Banten, pintu masuk Selat Sunda. Kedatangan 
pasukan ini telah didahului dengan huru-hara di Banten yang 
ditimbulkan oleh Pangeran Maulana Hasanudin, putra Syarief 
Hidayatullah dan para pengikutnya. Serangan pasukan Fadillah 
menyebabkan pasukan Pakuan Pajajaran di Banten terdesak. Bupati 
Banten beserta keluarga dan pembesar keratonnya mengungsi ke 
Ibukota Pakuan. Pangeran Hasanudin kemudian diangkat oleh 
ayahnya (Syarief Hidayatullah), menjadi Bupati Banten (1526), 
bagian dari Kesultanan Cirebon. Setahun kemudian, Fadillah 
bersama pasukannya menyerang dan merebut pelabuhan Kalapa. 
Bupati Kalapa bersama keluarga dan para menteri kerajaan yang 

bertugas di pelabuhan gugur. Pasukan 
bantuan dari Pakuan pun dapat dipukul 
mundur. Keunggulan pasukan Fadillah 
terletak pada penggunaan meriam yang 
justru tidak dimiliki oleh Laskar Pajajaran. 

Bantuan Portugis datang terlambat 
karena Francisco de Sa yang ditugasi 
membangun benteng diangkat menjadi 
Gubernur Goa di India. Keberangkatan ke 
Sunda dipersiapkan dari Goa dengan 6 buah 
kapal. Galiun yang dinaiki De Sa dan berisi 
peralatan untuk membangun benteng 
terpaksa ditinggalkan karena armada ini 
diterpa badai di Teluk Benggala. De Sa tiba 
di Malaka tahun 1527. Ekspedsi ke Sunda 
bertolak dari Malaka, mula-mula menuju 

Banten, akan tetapi karena Banten sudah dikuasai Hasanudin, 
perjalanan dilanjutkan ke Pelabuhan Kalapa. Di Muara Cisadane, De 
Sa memancangkan padrao (batu Prasasti)72 pada tanggal 30 Juni 
                                                           
72 Padrao, Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal 

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 
 

Padrão Sunda Kelapa di Museum Nasional, Jakarta 

Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal atau Padrão Sunda Kelapa adalah 
sebuah prasasti berbentuk tugu batu (padrão) yang ditemukan pada tahun 1918 
di Batavia, Hindia-Belanda. Prasasti ini menandai perjanjian Kerajaan Sunda–Kerajaan 
Portugal yang dibuat oleh utusan dagang Portugis dari Malaka yang dipimpin Enrique Leme dan 
membawa barang-barang untuk "Raja Samian" (maksudnya Sanghyang, yaitu Sang 
Hyang Surawisesa, pangeran yang menjadi pemimpin utusan raja Sunda). Padrão ini didirikan 
di atas tanah yang ditunjuk sebagai tempat untuk membangun benteng dan gudang bagi orang 
Portugis. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti
https://id.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%A3o
https://id.wikipedia.org/wiki/Batavia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia-Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Sunda
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Portugal
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Portugal
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaka
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_Leme&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Surawisesa
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Prasasti ini ditemukan kembali ketika dilakukan penggalian untuk membangun fondasi gudang 
di sudut Prinsenstraat (sekarang Jalan Cengkeh) dan Groenestraat (Jalan Kali Besar Timur 
I),[1] sekarang termasuk wilayah Jakarta Barat. Padrao tersebut sekarang disimpan diMuseum 
Nasional Republik Indonesia,[2] sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah 
Jakarta.[3] 

Sejarah 

Pada awal abad ke-16, pelabuhan-pelabuhan perdagangan penting di pantai utara Pulau 
Jawa sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak danKesultanan Banten, 
termasuk Banten dan Cirebon. Khawatir peran pelabuhan Sunda Kelapa semakin lemah, 
raja Sunda, Sri Baduga (Prabu Siliwangi) mencari bantuan untuk menjamin kelangsungan 
pelabuhan utama kerajaannya itu. Pilihan jatuh ke Portugis, penguasa Malaka. Dengan 
demikian, pada tahun 1512 dan 1521, Sri Baduga mengutus putra mahkota, Surawisesa, ke 
Malaka untuk meminta Portugis menandatangani perjanjian dagang, terutama lada, serta 
memberi hak membangun benteng di Sunda Kelapa.[4] 

Pada tahun 1522, pihak Portugis siap membentuk koalisi dengan Sunda untuk memperoleh 
akses perdagangan lada yang menguntungkan. Tahun tersebut bertepatan dengan diselesaikan 
penjelajahan dunia oleh Magellan. 

Komandan benteng Malaka pada saat itu adalah Jorge de Albuquerque. Tahun itu pula dia 
mengirim sebuah kapal, São Sebastião, di bawah komandan Kapten Enrique Leme, ke Sunda 
Kalapa disertai dengan barang-barang berharga untuk dipersembahkan kepada raja Sunda. Dua 
sumber tertulis menggambarkan akhir dari perjanjian tersebut secara terperinci. Yang pertama 
adalah dokumen asli Portugis yang berasal dari tahun 1522 yang berisi naskah perjanjian dan 
tandatangan para saksi, dan yang kedua adalah laporan kejadian yang disampaikan oleh João de 
Barros dalam bukunya Da Asia, yang dicetak tidak lama sebelum tahun 1777/78. 

Menurut sumber-sumber sejarah ini, raja Sunda menyambut hangat kedatangan orang Portugis. 
Saat itu Prabu Surawisesa telah naik tahta menggantikan ayahandanya dan Barros 
memanggilnya "raja Samio". Raja Sunda sepakat dengan perjanjian persahabatan dengan 
raja Portugal dan memutuskan untuk memberikan tanah di mulut Ci Liwungsebagai tempat 
berlabuh kapal-kapal Portugis. Selain itu, raja Sunda berjanji jika pembangunan benteng sudah 
dimulai maka dia akan menyumbangkan seribu karung lada kepada Portugis. Dokumen kontrak 
tersebut dibuat rangkap dua, satu salinan untuk raja Sunda dan satu lagi untuk raja Portugal; 
keduanya ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. 

Pada dokumen perjanjian, saksi dari Kerajaan Sunda adalah Padam Tumungo, Samgydepaty, e 
outre Benegar e easy o xabandar, maksudnya adalah "Yang Dipertuan Tumenggung, Sang 
Adipati, Bendahara dan Syahbandar" Sunda Kelapa. Saksi dari pihak Portugis, seperti 
dilaporkan sejarawan Porto bernama João de Barros, ada delapan orang. Saksi dari Kerajaan 
Sunda tidak menandatangani dokumen, mereka melegalisasinya dengan adat istiadat melalui 
"selamatan". Sekarang, satu salinan perjanjian ini tersimpan di Museum Nasional Republik 
Indonesia, sementara satu salinan lagi disimpan di Arsip Nasional Torre do Tombo, Lisboa.[5] 

Pada hari penandatangan perjanjian tersebut, beberapa bangsawan Kerajaan Sunda bersama 
Enrique Leme dan rombongannya pergi ke tanah yang akan menjadi tempat benteng pertahanan 
di mulut Ci Liwung. Mereka mendirikan prasasti, yang disebut padrão, di daerah yang sekarang 
menjadi sudut Jalan Cengkeh dan Jalan Kali Besar Timur I, Jakarta Barat. Adalah merupakan 
kebiasaan bangsa Portugis untuk mendirikan padrao saat mereka menemukan tanah baru. 

Portugis gagal untuk memenuhi janjinya untuk kembali ke Sunda Kalapa pada tahun berikutnya 
untuk membangun benteng dikarenakan adanya masalah di Goa/India. 

Perjanjian inilah yang memicu serangan tentara Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa pada tahun 
1527 dan berhasil mengusir orang Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. 
Tanggal ini di kemudian hari dijadikan hari berdirinya Jakarta. 
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1527 dan memberikan nama kepada Cisadane ―Rio de Sa Jorge‖. 
Kemudian galiun De sa memisahkan diri. Hanya kapal brigantin 
(dipimpin Duarte Coelho) yang langsung ke Pelabuhan Kalapa. 
Coelho terlambat mengetahui perubahan situasi, kapalnya menepi 
terlalu dekat ke pantai dan menjadi mangsa sergapan pasukan 
Fadillah. Dengan kerusakan yang berat dan korban yang banyak, 
kapal Portugis ini berhasil meloloskan diri ke Pasai.  

Demikianlah, pada masa pemerintahan Surawisesa, wilayah 
Banten dan Sunda Kalapa dikuasai oleh Cirebon-Demak. Meskipun, 
Cirebon sendiri sebenarnya relatif lemah. Akan tetapi berkat 
dukungan Demak, kedudukannya menjadi mantap. Perang Cirebon 
– Pajajaran berlangsung 5 tahun lamanya. Yang satu tidak berani 
naik ke darat, yang satunya lagi tak berani turun ke laut. Cirebon dan 
Demak hanya berhasil menguasai kota-kota pelabuhan. Hanya di 
bagian timur pasukan Cirebon bergerak lebih jauh ke selatan. 
Pertempuran Cirebon dengan Galuh terjadi tahun 1528. Di sini pun 
terlihat peran Demak karena kemenangan Cirebon terjadi berkat 
bantuan Pasukan meriam Demak tepat pada saat pasukan Cirebon 
terdesak mundur. Laskar Galuh tidak berdaya menghadapi ―panah 
besi yang besar yang menyemburkan kukus ireng dan bersuara 
seperti guntur serta memuntahkan logam panas‖. Tombak dan anak 
                                                                                                                                                                           

Deskripsi[6][ 

Padrao ini terbuat dari batu setinggi 165 cm. Di bagian atas prasasti ini terdapat gambar bola 
dunia (armillarium) dengan garis khatulistiwa dan lima garis lintang sejajar. Lambang ini sering 
digunakan pada masa pemerintahan Raja Manuel I dan João III dari Portugal. Di atas lambang 
tersebut terdapat gambar trefoil kecil, yaitu tumbuhan dengan tiga daun. 

Pada baris pertama tulisan prasasti tersebut terdapat lambang salib, dan di bawahnya terdapat 
tulisan DSPOR yang merupakan singkatan dari Do Senhario de Portugal(penguasa Portugal). 
Pada kedua baris berikutnya terdapat tulisan ESFERЯa/Mo yang merupakan singkatan 
dari Esfera do Mundo (bola dunia) atau Espera do Mundo (harapan dunia). 

Rujukan^ Heuken, A. (2002). The Earliest Portuguese Sources for the History of Jakarta - 
Including All Other Historical Documents from the 5th to the 16th Centuries. Yayasan Cipta 
Loka Caraka, Jakarta. p. 84. 

1. ^ Poesponegoro, M. D.; Notosusanto, N. (2008). Sejarah Nasional Indonesia IV. 
Kemunculan Penjajahan di Indonesia (edisi pemutakhiran). Balai Pustaka, Jakarta. 
p. 16.ISBN 9794074101. (lihat di Penelusuran Buku Google) 

2. ^ Heuken, A. (1982). Historical Sites of Jakarta (6 ed.). Yayasan Cipta Loka Caraka, 
Jakarta. p. 45. 

3. ^ Zahorka, Herwig (2007). The Sunda Kingdoms of West Java, From Tarumanagara 
to Pakuan Pajajaran with Royal Center of Bogor, Over 1000 Years of Propsperity and 
Glory. Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta. 

4. ^ Heuken, A. (2002). p. 80. 

5. ^ Heuken, A. (2002). p. 81. 
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panah mereka lumpuh karena meriam. Maka jatuhlah Galuh. Dua 
tahun kemudian jatuh pula Kerajaan Talaga, benteng terakhir 
Kerajaan Galuh. 

Sumedang masuk ke dalam lingkaran pengaruh Cirebon dengan 
dinobatkannya Pangeran Santri menjadi Bupati Sumedang pada 
tanggal 21 Oktober 1530. Pangeran Santri adalah cucu Pangeran 
Panjunan, kakak ipar Syarief Hidayatullah. Buyut Pangeran Santri 
adalah Syekh Datuk Kahfi pendiri pesantren pertama di Cirebon. Ia 
menjadi bupati karena pernikahannya dengan Satyasih, Pucuk 
Umum (Unun?) Sumedang. Secara tidak resmi Sumedang menjadi 
daerah Cirebon. Dengan kedudukan yang mantap di timur Citarum, 
Cirebon merasa kedudukannya mapan. Selain itu, karena gerakan ke 
Pakuan selalu dapat dibendung oleh pasukan Surawisesa, maka 
kedua pihak mengambil jalan terbaik dengan berdamai dan 
mengakui kedudukan masing-masing. Tahun 1531 tercapai 
perdamaian antara Surawisesa dan Syarief Hidayatullah. Masing-
masing pihak berdiri sebagai negara merdeka.  

Perjanjian damai dengan Cirebon memberikan peluang kepada 
Surawisesa untuk mengurus dalam negerinya. Setelah berhasil 
memadamkan beberapa pemberontakkan, ia berkesempatan 
menerawang untuk mengenang kebesaran ayahandanya. Untuk 
menunjukkan rasa hormat terhadap mendiang ayahnya, beliau 
membuat sasakala (tanda peringatan) buat ayahnya. Itulah Prasasati 
Batutulis yang diletakkannya di Kabuyutan tempat tanda kekuasaan 
Sri Baduga yang berupa lingga batu ditanamkan, dan memuat 
tulisan: 

―Semoga selamat, ini adalah tanda peringatan untuk Prabu Ratu 
almarhum. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewataprana 
dinobatkan dia dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di 
Pakuan Pajajaran. Sri sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit 
pertahanan Pakuan, dia putra Rahiyang Dewa Niskala yang 
dipusarakan di Gunatiga, cucu Rahiyang Niskala Wastu Kancana 
yang dipusarakan ke Nusalarang. Dialah yang membuat tanda 
peringatan berupa gunung-gunungan, undakan untuk hutan Samida 
dan Sahiyang Talaga Rena Mahawijaya. Dibuat dalam saka 1455.‖ 

Surawisesa tidak menampilkan namanya dalam prasasti. Ia 
hanya meletakkan dua buah batu di depan prasasti itu. Satu berisi 
astatala ukiran jejak tangan, yang lainnya berisi padatala ukiran 
jejak kaki. Mungkin pemasangan batutulis itu bertepatan dengan 
upacara srada yaitu ―penyempurnaan sukma‖ yang dilakukan setelah 
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12 tahun seorang raja wafat. Dengan upacara itu, sukma orang yang 
meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi. 

Surawisesa dalam kisah tradisional lebih dikenal dengan 
sebutan Guru Gantangan atau Munding Laya Dikusuma. 
Permaisurinya, Kinawati, berasal dari Kerajaan Tanjung Barat yang 
terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sekarang. Kinawati 
adalah puteri Mental Buana, cicit Munding Kawati yang kesemuanya 
penguasa di Tanjung Barat. Baik Pakuan maupun Tanjung Barat 
terletak di tepi Ciliwung. Surawisesa memerintah selama 14 tahun 
lamanya. Dua tahun setelah ia membuat prasasti sebagai sasakala 
untuk ayahnya, ia wafat dan dipusarakan di Padaren. Di antara raja-
raja jaman Pajajaran, hanya dia dan ayahnya yang menjadi bahan 
kisah tradisional, baik babad maupun pantun. Babad Pajajaran atau 
Babad Pakuan, misalnya, semata mengisahkan ―petualangan‖ 
Surawisesa (Guru Gantangan) dengan cerita Panji. 

 

3. Ratu Dewata (1535 – 1534) 

Surawisesa digantikan oleh puteranya, Ratu Dewata. Berbeda 
dengan Surawisesa yang dikenal sebagai panglima perang yang 
perwira, perkasa dan pemberani, Ratu Dewata sangat alim dan taat 
kepada agama. Ia melakukan upacara sunatan (adat khitan pra-
Islam) dan melakukan tapa pwah-susu, hanya makan buah-buahan 
dan minum susu. Menurut istilah sekarang ‖vegetarian‖. 

Menurut Carita Parahiyangan, pada masa pemerintahan Ratu 
Dewata ini terjadi serangan mendadak ke Ibukota Pakuan dan 
musuh ―tambuh sangkane‖ (tidak dikenal asal-usulnya). Ratu 
Dewata masih beruntung karena memiliki para perwira yang pernah 
mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. Sebagai veteran 
perang, para perwira ini masih mampu menghadapi sergapan 
musuh. Di samping itu, ketangguhan benteng Pakuan peninggalan 
Sri Baduga menyebabkan serangan kilat ini tidak mampu menembus 
gerbang Pakuan, tetapi dua orang senapati Pajajaran gugur, yaitu 
Tohaan Ratu Sangiang dan Tohaan Sarendet. Kokohnya benteng 
Pakuan merupakan jasa Rakeyan Banga yang pada tahun 739 M 
menjadi raja di Pakuan. Beliau berhasil setelah berjuang selama 20 
tahun dan keberhasilannya itu di awali dengan pembuatan parit 
pertahanan kota. Kemudian keadaan Pakuan ini diperluas pada 
jaman Sri Baduga, seperti yang diceritakan pada Pustaka Nagara 
Kretabhuni I/2 sebagai berikut (artinya saja): 
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"Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu membangun 
telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan 
yang menuju ke ibukota Pakuan dan jalan ke Wanagiri, 
memperteguh kedatuan, memberikan desa (perdikan) kepada 
semua pendeta dan pengiringnya untuk menggairahkan kegiatan 
agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Kemudian 
membuat kaputren (tempat isteri-isteri-nya), kesatrian (asrama 
prajurit), satuan-satuan tempat (pageralaran), tempat-tempat 
hiburan, memperkuat angkatan perang, memungut upeti dari raja-
raja bawahan dan kepala-kepala desa dan menyusun Undang-
undang Kerajaan Pajajaran" 

Gagal merebut benteng kota, pasukan penyerbu ini dengan 
cepat bergerak ke utara dan menghancurkan pusat-pusat keagamaan 
di Sumedang, Ciranjang dan Jayagiri yang dalam jaman Sri Baduga 
merupakan desa kawikuan yang dilindungi oleh negara. 

Sikap Ratu Dewata yang alim dan rajin bertapa, menurut norma 
kehidupan jaman itu tidak tepat karena raja harus ―memerintah 
dengan baik‖. Tapa-brata seperti yang dilakukannya itu hanya boleh 
dilakukan setelah turun tahta dan menempuh kehidupan 
manurajasuniya seperti yang telah dilakukan oleh Wastu Kancana. 
Karena itulah Ratu Dewata dicela oleh penulis Carita Parahiyangan 
dengan sindiran (kepada para pembaca) 

―Nya iyatna-yatna sang kawuri, haywa ta sira kabalik 
pupuasaan‖ 

 (Maka berhati-hatilan yang kemudian, janganlah engkau 
berpura-pura rajin puasa). 

Rupa-rupanya penulis kisah kuno itu melihat bahwa kealiman 
Ratu Dewata itu disebabkan karena ia tidak berani menghadapi 
kenyataan. Penulis kemudian berkomentar pendek ―Samangkana ta 
precinta‖ (begitulah jaman susah). 

 

4. Ratu Sakti (1543 – 1551) 

Raja Pajajaran keempat adalah Ratu Sakti. Untuk mengatasi 
keadaan yang ditinggalkan Ratu Dewata yang bertindak serba alim, 
ia bersikap keras bahkan akhirnya kejam dan lalim. Dengan pendek 
Carita Parahiyangan melukiskan raja ini. ‖Banyak rakyat dihukum 
mati tanpa diteliti lebih dahulu salah tidaknya. Harta benda rakyat 
dirampas untuk kepentingan keraton tanpa rasa malu sama 
sekali‖. 
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Kemudian raja ini melakukan pelanggaran, yaitu 
mengawini ―estri larangan ti kaluaran‖ (wanita pengungsi yang 
sudah bertunangan). Masih ditambah lagi dengan berbuat skandal 
terhadap ibu tirinya yaitu bekas para selir ayahnya. Karena itu ia 
diturunkan dari tahta kerajaan. 

 

5. Ratu Nilakendra (1551 – 1567) 

Nilakendra atau Tohaan di Majaya naik tahta sebagai penguasa 
Pajajaran yang kelima. Pada saat itu situasi kenegaraan sudah tidak 
menentu dan rasa frustasi telah melanda segala lapisan masyarakat. 
Carita Parahiyangan memberitakan sikap petani ―Wong huma darpa 
mamangan, tan igar yan tan pepelakan‖ (Petani menjadi serakah 
akan makanan, tidak merasa senang bila tidak bertanam 
sesuatu). Ini merupakan berita tidak langsung, bahwa kelaparan 
telah berjangkit. 

Prabu Nilakendra tidak perduli pada situasi ini, dia lebih suka 
berfoya-foya dan dan mengadakan pesta pora makanan enak, seperti 
diceritakan dalam Carita Parahyangan: 

―Lawasnya ratu kampa kalayan pangan, tatan agama gyan 
kewaliya mamangan sadrasa nu surup ka sangkan beunghar‖ 

(Karena terlalu lama raja tergoda oleh makanan, tiada ilmu yang 
disenanginya kecuali perihal makanan lezat yang layak dengan 
tingkat kekayaan). 

Prabu Nilakendra juga tidak perduli untuk membangun 
pertahanan kerajaannya, malah memperindah keraton, membangun 
taman dengan jalur-jalur berbatu (―dibalay‖) mengapit gerbang 
larangan. Kemudian membangun ―rumah keramat‖ (bale bobot) 
sebanyak 17 baris yang ditulisi bermacam-macam kisah dengan 
emas. Beliau beserta para pembesarnya memperdalam aliran 
keagamaan Tantrayana. Aliran ini mengutamakan mantera-mantera 
yang terus menerus diucapkan sampai kadang-kadang orang yang 
bersangkutan merasa bebas dari keadaan di sekitarnya. Mengenai 
musuh yang harus dihadapinya, ia membuat sebuah ―bendera 
keramat‖ (―Ngibuda Sanghiyang Panji‖). Bendera inilah yang 
diandalkannya menolak musuh. 

Kondisi kerajaan yang tak menentu dan melihat penderitaan 
rakyat Pajajaran, menyebabkan penguasa Banten ketika itu, Sultan 
Maulana Hasanuddin (putra Syarief Hidayatullah atau masih buyut 
dari Sri Baduga Prabu Siliwangi) memutuskan untuk mengambil alih 
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kerajaan Pajajaran.Serangan Banten terjadi melibatkan Sultan 
Maulana Hasanuddin dan putranya Maulana Yusuf. Akhirnya nasib 
Nilakendra dikisahkan ―alah prangrang, maka tan nitih ring 
kadatwan‖ (kalah perang, maka ia tidak tinggal di keraton). 

Peristiwa kekalahan Nilakendra ini terjadi ketika Syarief 
Hidayatullah masih hidup. Demikianlah, sejak saat itu ibukota 
Pakuan telah ditinggalkan oleh raja dan dikuasai oleh kesultanan 
Banten. 

 

6. Raga Mulya (1567 – 1579) 

Raja Pajajaran yang terakhir adalah Nusya Mulya (menurut 
Carita Parahiyangan). Dalam naskah-naskah Wangsakerta ia disebut 
Raga Mulya alias Prabu Suryakancana. Raja ini tidak berkedudukan 
di Pakuan, tetapi di Pulasari, Pandeglang. Oleh karena itu, ia disebut 
Pucuk Umun (=Panembahan) Pulasari. Walaupun hanya menguasai 
wilayah kecil saja, namun prabu Raga Mulya masih dapat bertahan 
selama 12 tahun di wilayah sekitar Pandeglang, sebelum akhirnya 
diserang kembali oleh kesultanan Banten pimpinan Sultan Maulana 
Yusuf. 

Sejarah Banten memberitakan keberangkatan pasukan Banten 
ketika akan melakukan penyerangan dalam pupuh Kinanti (artinya 
saja): 

―Waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharam tepat pada 
awal bulan hari Ahad tahun Alif inilah tahun Sakanya satu lima 
kosong satu‖. 

Walaupun tahun Alief baru digunakan oleh Sultan Agung 
Mataram dalam tahun 1633 M, namun dengan perhitungan mundur, 
tahun kejatuhan Pakuan 1579 itu memang akan jatuh pada tahun 
Alif. Yang keliru hanyalah hari, sebab dalam periode itu, tanggal satu 
Muharam tahun Alif akan jatuh pada hari Sabtu. 

Menurut Pustaka Nusantara III/1 dan Kretabhumi I/2 : 

―Pajajaran sirna ing ekadaca cuklapaksa Weshakamasa sewu 
limang atus punjul siki ikang Cakakala‖ . (Pajajaran lenyap pada 
tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka). Kira-kira 
jatuh pada tanggal 8 Mei 1579 M. Sisa-sisa pengawal istana Pakuan 
selanjutnya menjadi cikal bakal penduduk Baduy Dalam dan Baduy 
Luar. 
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Naskah Banten memberitakan, bahwa benteng Pakuan baru 
dapat dibobol setelah terjadi ―penghianatan‖. Komandan kawal 
benteng Pakuan merasa sakit hati karena ―tidak memperoleh 
kenaikan pangkat‖. Ia adalah saudara Ki Jongjo, seorang 
kepercayaan Panembahan Yusuf. Tengah malam, Ki Jongjo bersama 
pasukan khusus menyelinap ke dalam kota setelah pintu benteng 
terlebih dahulu dibukakan saudaranya itu. 

Dan berakhirlah jaman Pajajaran (1482 – 1579). Itu ditandai 
dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala 
seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh 
pasukan Sultan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm 
itu terpaksa di boyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu 
―mengharuskan‖ demikian. Pertama, dengan diboyongnya Palangka 
tersebut, maka resmilah Sultan Maulana Yusuf menjadi penerus 
kekuasaan Pajajaran yang ―sah‖, karena beliau juga adalah cicit dari 
Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. 

 

Kesultanan Banten dan Sunda Nusantara 

Setelah Kerajaan Pajajaran berakhir, maka selanjutnya 
Kesultanan Banten di bawah Sultan Maulana Yusuf memegang 
tampuk kekuasaan di wilayah Banten, dan Pajajaran. Pada awalnya 
Banten merupakan wilayah bawahan Kesultanan Cirebon. Namun 
setelah wafatnya Syarief Hidayatullah (1568 M), Banten 
memisahkan diri dari Cirebon. Pada tahun 1570, Sultan Maulana 
Yusuf resmi dinobatkan sebagai Sultan Banten menggantikan 
ayahnya Sultan Maulana Hasanuddin, dan Banten resmi menjadi 
kerajaan merdeka bertepatan dengan wafatnya Fadillah Khan 
(Fatahillah), Sultan Cirebon pengganti Syarief Hidayatullah (Sunan 
Gunung Jati). 

Kesultanan Banten merasa merupakan pewaris ‖sah‖ dari 
Kerajaan Sunda Nusantara, penerus dari Maharaja Purnawarman, 
raja Tarumanagara, yang wilayah kekuasaannya mendunia.   

Berikut adalah silsilah raja-raja di Kesultanan Banten 

1.   Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Syarief 
Hidayatullah Al Misri (Sunan Gunung Jati/Jati Purba) 
(1513-1552). Beliau adalah raja kesultanan Cirebon yang 
melepaskan diri (merdeka) dari kerajaan Pakuan Pajajaran 
setelah Sri Baduga Prabu Siliwangi wafat tahun 1513. Beliau 
adalah cucu Sri Baduga Maharaja Prabu Sliwangi, dari putrinya, 
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Nyai Ratu Rara Santang, setelah menikah dengan raja mesir 
Syarief Abdulah Al-Misri (keturunan Rasulullah saw ke-22). 
Menikah dengan Kanjeng Gusti Ratu Prembayun (puteri tertua 
maharaja Kesultanan Demak, Sultan Fatah/ putera tertua dari 
raja Majapahit, Prabu Brawijaya v). Wilayah kekuasaanya 
mencakup wilayah Cirebon, serta Banten dan Sunda Kalapa, 
setelah kedua wilayah tersebut direbut dari kerajaan pakuan 
pajajaran. 

2.   Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Syarief 
Maulana Hasanudin Al Misri/ Maulana Saba Kin-King 
(1552-1570). Pada masa pemerintahan beliau, Ibu kota 
dipindahkan dari Charuban(Cirebon) ke Taruma Nagara (Sunda 
Kelapa). 

3.   Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Syarief 
Maulana Yusuf Al Misri (1570-1580). Pada tahun 1579, beliau 
menjadi penerus kekuasaan Pakuan Pajajaran yang sah, ditandai 
dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk 
kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Istana Surasowan 
di Banten. 

4.   Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Syarief 
Maulana Muhammad Al Misri (1580-1596) - 

5.   Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Abul 
Mafachir Rachmatullah Al Misri (1596-1640) 

6.   Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Abul Ma‟ali 
Achmad Rachmatullah Al Misri/ Kyai Ageng Tirtayasa 
(1640-1651) 

7.   Sri Baduga Baginda Maharaja Kanjeng Sultan Agung 
Abul Tatghi Abdul Fatah Al Misri/ Sultan Wangi Ageng 
Tirtayasa (1651-1675). Pada masa pemerintahannya, kesultanan 
Banten mengalami kemajuan pesat. Beliau memimpin banyak 
perlawanan terhadap Belanda (VOC), dan  menolak perjanjian 
monopoli. Oleh karena itu beliau menjadi salah seorang tokoh 
pahlawan nasional 

8.   Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abun Nazar Abdul 
Kahar Al Misri (1675-1687) 

9.   Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abu Fadhl 
Moehammad Yahya (1687 – 1690) 
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10.  Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Zainul Abidin Al 
Misri (1690-1733). 

11.  Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abul Fatah 
Muhammad Syafei Zainul Arifin Al Misri (1733-1747) 

12.  Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abun Nasar 
Moehammad Zainul Asikin Al MisrI (1753-1776). Beliau 
beristrikan Kanjeng Ratu Sepuh, putri dari Susuhunan Mataram 
bergelar Prince/Pangeran Kanjeng Gusti Pangeran Harya Puger 
Susuhunan Paku Buwono I. Dengan adanya pertalian melalui 
pernikahan tsb., maka pada dasarnya kekuasaan Kerajaan Maha 
Raja Sunda, Benua Sunda, Sunda Nusantara mencakup wilayah 
kekuasaan dari Daratan Sunda Malaka (Melayu dan Singapura) 
dan dari Jawa Barat sampai ke wilayah Kendal, Banyumas, 
Jepara dan seluruh Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Siam, 
Siak, Indrapura, dan Indragiri (Pulau Sunda Besar Andalas) serta 
Pulau Sunda Besar Borneo 

13.   Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abul Mafachir 
Moehammad Ali‟oeddin Al Misri (1776-1810). Pada tanggal 
4 Juli 1776 Amerika Serikat mendapat kemerdekaannya dari 
Kanjeng Sultan Abul Mafachir Moehammad Alioeddin I, bukan 
dari Kerajaan Inggris. Mundurnya Inggris bukan lantaran 
menangnya tentara Amerika, tetapi karena desakan Sultan 
Alioeddin kepada administratur benua Amerika yaitu Kerajaan 
Inggris dalam upaya Sultan ingin menggembalikan pemerintahan 
Bangsa Malay-Indian (nama sebenarnya Bangsa Indian). 
Bantuan Sultan Alioeddin kepada pemerintah Amerika Serikat 
diawal berdirinya (4 Juli 1776) dengan memberikan pinjaman 
keuangan/ koleteral (ribuan ton emas). Sultan Alioeddin juga 
merupakan Raja pertama yang memberi pengakuan kepada 
George Washington (presiden pertama AS), serta membuatkan 
gedung pemerintahan White House yg serupa dibangun di Kebon 
Raja Bogor (Istana Bogor). Peristiwa ini menyulut tragedi Banda. 

14.  Seri Baduga Baginda Maharaja Sultan Achmad Al 
Misri (1802-1810-1811). Berkedudukan di Istana MerdekaJ, 
Istana Cipanas, Istana Bogor, dan Istana Serosowan Bantan. 
Dalam peperangan terbuka (10 Mei 1810) dapat menumpas 
pasukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Wiliem 
Daendeles. Dalam peperangan itu ditaklukkan (10 Mei 1810-1811) 
Gubernur Jenderal HW Daendeles beserta pasukannya menyerah 
tanpa syarat dan H.W Daendeles dipenjarakannya. 
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    Untuk merayakan kemenangannya, Sultan Achmad 
mengundang sahabatnya sewaktu beliau belajar di Kerajaan 
Inggris, Thomas Stamford Raffles (1810-1816), untuk berkunjung 
dan jalan-jalan ke pulau Banda Maluku (Pulau Sunda Kecil). 
Beliau mengira bahwa kerajaan Inggris adalah seteru dari 
kerajaan Perancis yang menjajah Belanda (H.W Daendels ketika 
itu mewakili kerajaan Perancis). Namun T.S. Raffles menghianati 
maksud baik Sultan Achmad, karena dia ternyata mengemban 
misi rahasia dari raja Inggris, George IV yang dendam terhadap 
Sultan Moehammad Alioedin I (ayah Sultan Achmad) yang telah 
memberi kemerdekaan kepada Amerika Serikat, untuk menagkap 
Sultan Achmad dan membebaskan H.W. Daendels, yang 
merupakan keluarha bangsawan De‘Orange, sepupu keluarga 
Buckingham. 

    Sultan Achmad yang ketika itu hanya dikawal sedikit 
prajuritnya ditangkap oleh T.S. Raffles yang telah siap dengan 
pasukannya di P. Banda, kemudian diikat dan  tinggalkan begitu 
saja (tragedi P. Banda). Selanjutnya pemerintahan Sunda 
Nusantara diambil alih dan pengambilan alihan itu meluas 
sampai Selat Malaka-Singapura. Untuk melicinkan kepentingan 
politiknya, T.S. Raffles menghilangkan bukti sejarah lainnya 
dengan menghancurkan Istana Surosowan Banten. Kemudian 
pada tahun 1816, T.S. Raffles menyerahkan pendudukan 
(Annexation) administratif kolonial di wilayah Sunda Nusantara 
kepada Kerajaan Belanda (sahabat kerajaan Inggris) yang diwakil  
oleh Herman William Daendels di Semarang. 

    Ribuan ton emas dijarah sejak saat itu, yg digunakan 
untuk modernisasi England & pembangunan persemakmuran 
negara jajahannya (Kanada, Australia, Singapura, Hongkong, 
Afrika Selatan dst). Keluarga kerajaan-kerajaan di Nusantara 
dibantai dan dirampok. Arsip (bukti-bukti) pemerintahan 
dimusnahkan dan diambil untuk dihilangkan. Sebagian besar 
arsip yang menuliskan sejarah bumi dan pemerintahan masih 
disimpan di Mahkamah Internasional di Den Haag dan 
Universitas Leiden, Amsterdam. Inilah sebabnya Mahkamah 
Internasional berada di Belanda, karena sejarah aset dunia 
tersimpan disana beserta literatur pendukungnya. 

Dari rangkaian peristiwa diatas (kasus Pulau Banda dan 
Semarang), dimulailah proses manipulasi Sejarah Kebangsaan 
Bangsa Sunda Nusantara dan pemalsuan sejarah dunia berlanjut 
terus sampai diperkenalkannya nama ―Indonesia‖ hingga saat ini. 
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15.  Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abdulah Al 
Misri.  Berkedudukan di Istana Cipanas, Bogor. Wafat 1860. 

16.  Sri Baduga Baginda Maharaja Pangeran Gunawan 
Martakusumah Al Misri. 

17.  Sri Baduga Baginda Maharaja Pangeran Abdullah 
Halim Prawita Purnama Al Misri. 

18.  Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abul Mafachir 
Moehammad Heroeningrat Siliwangi Al Misri. Wafat Di 
Bogor 12 November 1989. 

19.  Sri Baduga Baginda Maharaja  Kanjeng Gusti 
Pangeran  Hadipati Harya Rachmatullah Heroeningrat 
Siliwangi Al Misri II /  His Imperial Majesty Seri 
Paduka Yang Maha Mulya  Baginda Maharaja Majesty 
Kaiser Kangjeng Maha Pagusten Emperor Sultan 
Agung Maha Prabu Syarief Abul 
Mafachir  Moehammad Heroeningrat Siliwangi Al 
Misri II. Lahir di Jakarta 30 september 1963 (Legal Crown of 
THE Monarchies of the Sovereign Emperor of the Sovereign 
Empire of Sunda-Sunda Maindland-The Sunda-Archipelago or 
the Sunda-Nusantara-Pasific-a Greater part of the Pasific-the 
Mountain-Pasific in the part of-the Pasific Sunda-Malay-Asia-
Minor. The Empire Parlementer was Manual Democratie, 
Basically the Religons and Humanity.  

 

Ada informasi yang masih harus dichek kebenaranya, bahwa 
pada tahun 1976, ―pemerintah Kerajaan Maha Raja Sunda 
Nusantara‖ (?) mengajukan resolusi kepada Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) dan Mahkamah Internasional (MI), yang 
menyampaikan penjelasan eksistensi Kerajaan Maha Raja Sunda 
Nusantara. Selanjutnya PBB dan Dunia Internasional ternyata masih 
mengakui keberadaan Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara dan 
pemerintahan Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara masih 
berlanjut. Pengakuan PBB dan Dunia Internasional tersebut masing-
masing tahun: 1970, 1976, 1985, 1991, 1992, 1993, 1995, 2001. . . . . 
dst 2005, 2006, 2007, dan sampai saat ini pun pengakuan Dunia 
Internasional bukan hanya kepada wilayah territorial (Territorial 
Integrity) milik Kerajaaan Maha Raja Sunda Nusantara tapi juga 
kepada pemerintahan dan Bangsa Sunda Nusantara, yang sampai 
saat ini tampuk Kekaisaran dipegang oleh Seri Baginda Abul 
Mafachir Moehammad Heroeningrat  Siliwangi Al – Misri II. 
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Keberadaan Al-Misri II di jaman Orde Baru Suahrto sangat 
ditakuti keberadaannya. Kerena itu tidak heran jika beberapa 
anggota keluarga Al-Misri II pernah mendekap di sel (penjara) 
karena dicurigai akan berbuat makar. Namun keberadaan mereka 
diakui dunia Internasional, maka penahanannya tidak lebih dari 2 
hari. Di tempat yang sama Al Misri II melalui sekretaris pribadinya, 
menunjukkan CD (Corps Diplomatics). Dengan kartu CD yang isinya 
Simbol, bendera, keterangan, cap kerajaan, dan tanda tangan kaisar 
dapat dengan mudah dalam urusannya ke luar negeri. Karenanya, 
kata beliau, CD telah diuji kebenarannya saat dirinya membuat 
paspor Ke Brunei Darussalam. Diakuinya, hanya dalam waktu 3 jam 
semuanya telah selesai. Hal itu tak lain dari pengakuan hukum-
hukum internasional yang mengakui keberadaan kekaisaran Sunda 
Nusantara. 

Kesejahteraan seluruh bangsa rakyat Sunda Nusantara di 
daratan Sunda Nusantara-Sunda Melayu sampai saat ini di simpan 
di 93 Negara dalam bentuk assat-asset : 

• Collaterals in federal reserve certificate of the united 
states America 

• Bound Guarantee Redland Merchant Bank of Switzerland  

• Obligation certificate of deposit credit Swiss Bank 
International  

• Certificate of Swiss Bank Corporation 

• Obligation treasure Bound National Bank of England Bank de 
Netherlands City Bank New Yorkand United Overseas 
Bank Singapore  

 

Selain itu asset-asset ini juga berbentuk logam mulia, platinum, 
dan benda-benda berharga lainnya yang dikumpulkan oleh Raja-raja 
di seluruh Sunda Nusantara di daratan Sunda Melayu Nusantara 
Bangsa Sunda Nusantara di daratan Sunda Nusatara di kepulauan 
Sunda Besar-Sunda Kecil, Di samping itu masih tersimpan uang 
sebesar 4000 triliun poundsterling yang tersimpan di Negara 
Inggris. Dapat dibayangkan betapa besarnya asset-asset bangsa 
Sunda Nusantara yang hingga saat ini masih tersimpan dan tersebar 
di luar negeri yang disebut  the making of a super power dan Sunda 
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Nusantara Dollar Trilion, milik pemerintah Negara Kerajaan 
Bangsa Sunda Nusantara.73 

 

Warisan Asset dan Artefak Seni-Budaya Serta 
Ajaran Filosofis Kearifan Sunda Pakuan Pajajaran  
“Saamparen Jagat” 

Semua uraian sejarah pada Bab-bab  sebelumnya ini bukan 
sekedar untuk  nosltagia kenangan masa lalu, tetapi untuk kita, 
ketahui, pahami, hayati dan 
amalkan hikmahnya, serta 
lestarikan warisan-warisan 
pertinggalan para leluhur 
Sunda tersebut untuk 
kepentingan masa depan kita, 
sehinga jangan sampai negeri 
akan menjadi hancur, karena 
mayoritas bahkan hampir 
semuanya, tidak tahu dan lupa 
akan jadi diri  bangsanya dan leluhurnya. Seperti  dikatakan  oleh 
Bapak Pendiri Bangsa dan Negara RI kita, Ir. Soekarno: ―Jangan 
sekali-kali meninggalkan sejarah (JAS MERAH)…. Atau  dan telah 
terjadi sepertinya yang dijelaskan oleh Cendikiwan Juri Lina:  

Tanpa diduga 
dan direncanakan 
jauh sebelumnya, 
banyak pertanyaan 
pertanyaan tentang 
warisan atau tinggal 
Kejayaan dan 
kemulian Prabu 
Siliwangi dan 
Kerajaan Pakuan 

Pajajaran akhirnya menemukan Jawabannya. Sehingga terbuktikan 
apa dikatakan oleh sejawawan dunia Tomm Pires Yang mengatakan 
kerika dia mendengar tentang sebuah kerajaan Sunda yang dipimpin 
oleh Rajanya sangat Adil dan Bijaksana, rakyatnya sangat makmur 
sejaterea (gemnah rimah loh Jinawi) dan kekayaan (Asesst 
                                                           
73

 http://dederuska.blogspot.co.id/2012/12/sejarah-dan-silsilah-kemaharajaan-sunda.html 
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/06/08/aset-kerajaan-sunda-di-pusaran-sejarah-dunia/ 
 

http://dederuska.blogspot.co.id/2012/12/sejarah-dan-silsilah-kemaharajaan-sunda.html
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/06/08/aset-kerajaan-sunda-di-pusaran-sejarah-dunia/
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kerajaannya berlimpah ruah, selain juga sumber daya alamnya 
melimpah yang paling kaya se dunia, karuna Ilahi. Akhirnya pada 
harri senin malam, 22 Agustus 2016, penulis dapat bertemu juga 
dengan "Juru Pelihara' (="Kuncen", yang dengan rendah hati beliau 
cuma mengaku kuncen yg ketitipan amanah asset dan khazanah 
warisan harta bendadan pusaka kerajaan Pakuan Pajajaran untuk 
memeliharanya dan memberikannya kepada yang berhak suatu saat 
nanti.)" Ini baru sebagian kecil saja Warisan Aset Kerajaan Pakuan 
Pajajaran yang sebenarnya, yang ada padannya, (masih berpeti-peti 
kemas container besar) yang belum semuanya dipindahkan ke 
Bogor, (bekas kota Pakuan Pajajaran), yang bukan cuma ngaku-
ngaku, tapi ada bukti asetnya dan sangat shaleh (briman 
dabertaqwa) serta berilmu kehidupan yang dalam dan luas), Beliau 
menurut saya adalah salah satu Pandita/Reshi/Rama-
Pesuluk/Arifin-Sufi sejati. Insya-Allah. Wallahu alam bishawab.) 

 

Gedung pendopo pertama ini berisi penuh sesak warisan benda 
seni budaya dan artefak bersejarah warisan kerajaan Pakuan 
Pajajaran di Bogor hasil hadiah dari hubungan baiknya (Diplomasi 
dan kerjasama internasiona) l dengan berbagai Kekaisaran China, 
Mongol, Vietmam, Thailand, India, Batak. Bali, dll. Makna nama 
Pakuan Pajajaran itu sendiri adalah Pakuwuan (=Sesepuh Suci / The 
Elders of Spiritual Leaders) United Kingdoms of the world. 

Benda-benda Pusaka Prabu Siliwangi Kerajaan Pakuan 
Pajajaran (mungkin warisan tutun-temurun dari Salakanagara-
Jayasingapura-Tarumanagara-Sunda-Galuh-Pakuan, termasuk 
berbagai mummi para Raja dan Paditha/Reshi Sakti yang lalu 
mengecilkarena ilmu bioteknologi Batara Karang dengan seiijin 
Gusti Allah SWT) yang akhirnya bermuara di Sri Baduga Prabu 
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Siliwangi Raja Pakuan Pajajaran yang masih bisa diselamatkan dan 
diamankan oleh para keturunannya, alhamdulillah kersaning Gusti 
Allah, tidak berhasil semua dirampok oleh elit politik dan militer 
kerajaan lain, baik dari Nusantara sendiri maupun Kolonial Barat 
(Banten-"Demak-Bintoro", Portugis-Belanda-Inggris dan Jepang). 

Semoga para keturunan ningrat Pakuan Pajajaran dan Kerajaan 
kerajaan Sunda-Galuh, Salakanagara lainnya bisa bersama-sama 
bergotong royong memelihara dan membangun Museumnya serta 
Pusat Penelitian Sejarahnya dan Pusat Produksi Media Komunikasi 
Publiknya (PR+PH), untuk memicu kebangkitan Budaya dan 
Revolusi Mental-Budaya-Peradaban Nusantara dan Dunia ( Sunda 
Saampareun Jagat). 

Bismillahi tawakatu Allalah Laa Hauwa wa laa Quwwata illa 
bilahi Aaliiyil Adzim, Ya Qohar, Ya Qowwiyu ya Matin, Ya Jabbar. 
Astagfirullah, Punten paralun nu kasuhun ka para pinisepuh, para 
Karuhun sareng Para Hyang, para Pupuhu Sunda Wiwitan, Sunda 
Buhun. Sampurasun, "Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa 
barakatuh, wa Ajjil Farojahum". Bismillah, nantikan segera buku 
saya terbaru dan video dokumenter tentang sejarah Imperium 
Sunda Pakuan Pajajaran dalam Kancah Sejarah Dunia. 

 

       
Mama Ajengan KH Mukawwa  Ali (―Kuncen‖/Juru Pelihara Aset Warisan 

Kerajaan Pakujan Pajajaran (Gambar Kiri), bersama Penulis Ahmad Y. 
Samantho dan Raden TB Syani (Gambar kanan 
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Dua Gambar Bawah: Lukisan Prabu Siliwangi yang Populer 

    

Ahmad Yanuana Samantho : 

‖Hampir tak ada beda usia antara ―casing 
body‖ yang 52 tahun dengan yang 84 

tahun di sebelah saya Mama KH 
Mukawwa Ali‖ 

 

https://www.facebook.com/ahmad.samantho
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Gambar Kiri & Kanan atas:  Lamban/emblem yang di atas adalah embleng 
Pakuan Pajajaran yang dipakai Mama Ajengan KH Mukawwa Ali terbuat dari 
emas bertatahkan puluhan butir berlian, berbentuk Pusaka Senjata Kujang yang 
dilingkari oleh bentuk Padi dan Kapas (Kujang melambangkan Raja yang 
menjamin kesejahteraan sandang dan pangan rakyatnya, Sedangkan yang di 
bawah adalah Emblem Naga (Laut ?) melingkar, yang melambangkan kekuatan 
dan kekuasaan Agraris-Maritim Pakuan Pajajaran sebagai kelanjutan dari 
Kerajaan Mataran Hindu dan Tarumanagara di Tatar Sunda (Sundalands) pada 
zamannya. 

 

       
Gambar kanan Bawah: H. Karyawan Fatuhman, SH, MH, (mantan Wakil 
Bupati Bogor, Pencinta, peneliti  dan Pegiat Kebudayan Sunda), bersama Mama 
Ajengan KH Mukawwa Ali dan Raden Tubagus  Syani. Mereka adalah di antara 
sekian banyak para keturunan Prabu Siliwangi Pakuan Pajajaran, langsung, 
kalau menyaksikan karakter, "silsilah bibit-bebet-bobotnya. Wallahu alam Bi 
shawab". 
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Berbagai Liontin Kalung Prabu Siliwangi Raja Pakuan 
Pajajaran 
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 Pusaka Prabu Siliwangi Keris dan Kujang seberat hampir 15 Kg dan 

Makhota/Peci Reshi (model imperium Turki Ustmani atau Mataram Jawa?, 
Kata Kang Leuit Pakuan Jaya/ Raden TB Syani, itu makhkotanya Raja 

Amangkurat 1 / Raja Mataram Islam?), Entah terbuat dari logam apa? Beratnya 
hampir 2 kiloghram? Berhiaskan tempelan emas dipakaikan kepada al-faqir AYS 

oleh Mama Ajengan KH Mukawwa Ali, tadi malam di Bogor Selatan Ciawi-
Gadog, di Galery/Museum Pakuan Pajajaran Heritage. Subhanallah, Kersaning 

Gusti Allah. 

https://www.facebook.com/leuitpakuan.jaya
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Antonio Roberto Santos  commented This Kujang Pictures: Weapons Of 
The Gods? : 

―One can see clearly that they do not derive from india. But kumari kadam is a 
far more complicated / rich mythological place. For what seems. Just like 
sanskrit is far too elaborated to be from india it has to have austronesian blod. 
And be from Sunda. The orign of Tibet, China, and india and also egypt, 
leading to Greece. And as well the american natives. The mayans, The 
mesopatamia. The arabs. And jews. All sharing a single rich and diverse 
completre source. Paradise must be, and all mythologies. All religions. Will 
only ever make sense. There, At motherland the true horizon (ufuk) of this 
world. The orient,  Or the eye (sun) - of  the world: matahari). 

   

https://www.facebook.com/magiasimpatia
https://www.facebook.com/ahmad.samantho/posts/10210304337074724?story=S%3A_I1530337896%3A10210304337074724
https://www.facebook.com/ahmad.samantho/posts/10210304337074724?story=S:_I1530337896:10210304337074724
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https://www.facebook.com/ahmad.samantho/posts/10210304337074724?story=S%3A_I1530337896%3A10210304337074724
https://www.facebook.com/ahmad.samantho/posts/10210304337074724?story=S%3A_I1530337896%3A10210304337074724
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Berbagai Lukisan Kuno Kaisar China dan patung-patung kuno dari China 
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Pak Haji Asep Berpose di Dekat Patung Dewa Ganesha dari Bali dan berbagai 

patung Kecil lain tinngalan Hindu Dharman Bali dan Lukisan Kaisar Tiongkok 
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Kujang dan Keris berukuran sangat Besar terbaring Bersama Peti Mahkota 

Amangkurat I 

 

 
Penulis bersama TB Syani dkk memegang Kujang Super Besar Tinggalan Prabu 
Siliwangi, pada bulan Agustus/September 2016. Sesaat sebelum difoto secara 
tiba-tiba Mama Haji Mukawa Ali meminta saya membuka ikat kepala hitam 
yang saya pakai sebelumnya dan beliau memakaikan Mahkota Logam (yang 
konon itu adalah Mahkotanya Raja Amangkurat I (Raja Pertama Mataram 

Islam). Entah apa makna fenomena ini? 
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Mummi Mayat ―Orang Sakti‖ Khas Sunda Kuno, Bio-Teknologi Pengawetan 

Mayat (―Ilmu Batara Karang‖) yang secara awam populer sering 
disebut/disamakan dengan istilah ―Jenglot‖ ? 
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Raden TB Syani mengamati Peninggalan Benda-benda Seni Rupa dan 
Lukisan kuno dari Dinasti China dan Batak. Bagaimana bisa sampai ada di 

Bogor? 
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Haji Karyawan Faturahman, SH, MH sedang mengamati Patung Giok dari 
Dinasti China Kuno 

 

 

Paling Kanan, KH Mama Mukawwa Ali, Pemelihara Aset Pajajaran 

 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       440 
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Patung Ganesha Kuno terbuat dari Logam Perunggu 
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Warisan Nilai Budaya (Falsafah dan Kearifan) Sunda 

 

Dan Alhamdulillah, Kersaning Gusti Allah,  pada hari Minggu 
malam, 28 Agustus 2016, Penulis, Ahmad Yanuana Samantho, 
kembali diundang oleh Mama Ajengan KH Mukawwa Ali, melalui 
sahabat saya yang mantan wakil Walikota Bogor Bapak Karyawan 
Faturahman, untuk bersilaturahmi dan berdiskusi tentang 
bagaimana menyelamatkjan, memelihara dan pengembangkan 
potensi Seni Budaya serta  warisan Aset maupun warisan hikmah 
kearifan nilai-nilai budaya  dab falsafah kasundaan.  

 

 

Didepan kami, saya,  Mama Ajengan KH Mukawa Ali, Raden 
Tubagus Syani, dan beberapa teman pengajian sesama alumni SMPN 
2 Bogor lulusan tahun 1980: Kang Taufik Hidayat Dopy, Kang Tonny 
Koswanda dan Kang Ahmad Kosasih serta Kang Ilham (Anggota 
DPRD Kabupaten Bogor),  Kang Karyawan Faturahman 
menceritakan kembali bagaimana pentingnya memahami, 
memelihara, mengembangkan, mengkampanyekan dan melestarikan 
nilai budaya Sunda seperti yang pernah ditulis oleh Ki Saleh 
Danasasmita74  di bawah ini: 

  

                                                           
74

 Disarikan dari tulisan Saleh Danasasmita yang berjudul “Nyukcruk Sajarah Pakuan Pajajaran jeung Prabu Siliwang” 

(2003) Bandung: Kiblat Buku Utama 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       443 
 

Pakuan mencapai puncak perkembangannya dalam masa 
pemerintahan Sri Baduga Maharaja –yang oleh masyarakat Jawa 
Barat dikenal dengan Prabu Siliwangi. Sejalan dengan itu penduduk 
Pakuan pun mencapai jumlah nomor dua terbesar di antara kota-kota 
di Nusantara waktu itu. 

Masa pemerintahan Sri Baduga (Sribaduga) inilah yang disebut 
―Gemuh Pakuan‖ dalam beberapa naskah tradisional karena di 
daerah-daerah pun banyak kerabat atau yang terikat kekerabatan 
dengan Siliwangi menjadi pemegang kekuasaan dan 
mengembangkan kesejahteraan hidup di kawasannya. 

 Zaman dahulu, ketika segala hal masih harus dikerjakan 
dengan tenaga manusia, jumlah penduduk menjadi ciri kemajuan 
dan kemakmuran negara. Bagi negara agraris zaman dulu, 
penyerangan dan penaklukan negara tetangga lebih ditujukan 
kepada upaya menambah jumlah penduduk dari pada perluasan 
tanah. Oleh sebab itul, negara agraris dalam zaman silam selalu 
mengidap watak agresif yang tersembunyi dan akan meledak setiap 
kali ada kesempatan. 

Negara yang banyak penduduknya disebut negara gemah 
ripah. Gemah atau gemuh  yang berarti ―banyak penduduknya‖ 
(Volkrijk, menurut Coolsma, Ilmuwan Belanda), sedangkan 
ripah atau rimpah artinya ―limpah‖ atau ―meluap‖. Jadi, Gemah-
ripah mengandung arti ―sangat banyak penduduk seolah-olah 
melimpah‖. Entah mengapa, timbul salah kaprah mengenai artinya 
yang pada saat ini banyak dipahami sebagai ―subur makmur‖. 

Akibat pengaruh Hindu, kata gemah-ripah sering disambung 
dengan loh jinawi. Loh atau iwah berarti ―sungai‖, 
dan jinawi adalah nama lain untuk Sungai Gangga di India. Jadi, 
arti utuh dari gemah-ripah loh jinawi adalah ―padat dan banyak 
sekali penduduknya seperti daerah Sungai Gangga‖. Keadaan 
seperti ini memang yang didambakan negara agraris zaman dahulu. 

Masa Gemah Pakuan disertai oleh kemajuan dalam berbagai 
segi kehidupan, sesuai dengan zamannya, apa yang kita sebut sudah 
sangat maju waktu itu, mungkin hanya keadaan ―sederhana‖ 
menurut ukuran hidup masa sekarang. Meski demikian, ada hal 
yang sifatnya bisa ―abadi‖ jika dilihat dari segi isi dan maknanya, 
yaitu nilai-nilai budaya, adab  dan peradabannya 

Dari zaman Siliwangi, kita diwarisi naskah kuno yang 
disebut Siksa Kandang Karesian dan Kundangeun Urang 
Reya (Pegangan Hidup Orang Banyak). Naskah ini terdiri atas 30 
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lembar dan pada akhir naskah dicantumkan tahun penulisannya, 
yaitu nora catur sagara wulan (tahun 1440 Saka atau 1518 M). 
Naskah ini disimpan di Museum Pusat dengan nomor kode Kropak 
630. 

Sebagian isi dari naskah itu berisi: 

dasakerta (sepuluh kesejahteraan); 

tapa di nagara; 

panca parisuda; 

hidup penuh berkah; 

parigeuing dan dasapasanta; 

tritangtu di bumi (Tiga Posisi di Dunia). 

 

1. Dasakerta (Sepuluh Kesejahteraan) 

Kesejahteraan hidup dapat kita capai bila kita mampu 
memelihara kegunaan 10 bagian tubuh, yaitu: telinga, mata, kulit, 
lidah, hidung, mulut, tangan, kaki, tumbung (dubur), dan alat 
kelamin (baga atau  purusa). Berikut kutipannya: 

―Telinga jangan mendengarkan hal-hal yang tidak layak 
didengar karena dapat menjadi pintu bencana penyebab kita 
menemukan kesengsaraan di dasar kenistaan neraka, tetapi bila 
(telinga) digunakan untuk hal-hal yang 
baik, kita akan memeroleh keutamaan dari pendengarannya‖ 

Dukun bayi zaman dulu selalu membisikkan ajaran ini pada 
telinga kiri si bayi setelah bayi itu dimandikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa hal yang pertama-tama diperkenalkan kepada 
manusia adalah ajaran moral tentang hidup bersusila. 

 

2. Tapa di Nagara 

Naskah itu menyebut sebagai contoh 29 macam pekerjaan yang 
bermanfaat bagi umum, di antaranya: menteri, bhayangkara 
(Tentara danPolisi), pandai besi, prajurit, petani, anak gembala, 
dalang, dan lain-lain. Lalu dijelaskan: ―Eta kehna turutaneun, kena 
eta ngawakan tapa di nagara‖ (Semua itu patut ditiru karena 
mereka itu melakuan tapa dalam negara). Jadi, yang dimaksud 
dengan tapa ini adalah melaksanakan pekerjaan yang berguna 
(amal shaleh) untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu, 
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penulis Carita Parahyangan mencela sikap Ratu Dewata yang 
melakukan cara tapa yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagai 
raja sementara keadaan negara terancam musuh. 

3. Panca Parisuda 

Panca parisuda mengandung arti ―lima obat penawar‖. Ini 
kaitannya dengan sikap menerima celaan atau kritik: ―lamun aya 
nu meda urang, aku sapameda sakalih‖ (bila ada yang mengkritik 
kepada kita, terimalah kritik orang lain itu). Anggaplah: 

– ibarat kita sedang dekil menemukan air untuk mandi; 
– ibarat kita sedang burik ada orang yang meminyaki; 
– ibarat kita sedang lapar ada orang yang memberi nasi; 
– ibarat kita sedang dahaga ada orang yang mengantarkan 
minuman; 
– ibarat kita sedang kesal datang orang yang membawakan sirih-
pinang (sepaheun). 

Dengan sikap seperti itu dikatakannya:―kadyangga ning galah 
cedek tinugalan teka‖ (sama halnya dengan galah sodok dipapas 
runcing). Artinya: galah cedek(bambu runcing) makin pendek 
makin baik, karenanya kemungkinan patah makin berkurang. 
Dengan kritik, akal budi kita akan menjadi makin kukuh dan tajam. 
Disebutkan pula: ―lamun makasuka urang kangken pare beurat 
sangga‖(kalau senang menerima kritik orang, kita akan seperti padi 
yang runduk karena berat berisi). 

 

4. Hidup yang Penuh Berkah 

Ajaran ini merupakan pelengkap hidup agar selamat dalam 
kehidupan dan mendapat berkah dalam rumah tangga harus. Maka 
itu kita harus: 

– cermat (emet); 
– teliti (imeut); 
– rajin (rajeun); 
– tekun (leukeun); 
– cukup sandang (paka predana); 
– bersemangat (morogol-rogol); 
– berpribadi pahlawan (purusa ningsa); 
– bijaksana (widagda); 
– berani berkurban (hapitan); 
– dermawan (waleya); 
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– gesit (cangcingan); 
– cekatan (langsitan). 

Prinsip hidupnya adalah: tidak menyusahkan orang lain, hidup 
berkecukupan, tetapi tidak berlebihan. Disebutkan: ―Jaga rang 
hees tamba tunduh, nginum twak tamba hanaang, nyatu tamba 
ponyo, ulah urang kajongjonan‖ (Hendaknya kita ingat, bahwa 
tidur sekadar penghilang kantuk, minum tuak sekadar pelepas 
haus, makan sekadar penghilang lapar, janganlah kita berlebihan). 

5. Parigeuing dan Dasapasanta 

Hidup yang cukup itu harus disertai tiga kemampuan (tri 
geuing), yaitu: geuing, upageuing, dan parigeuing. 

Geuing adalah ―bisa ngicap ngicup dina kasukaan‖ (bisa 
makan dan minum dalam kesenangan). Upageuing adalah ―bisa 
nyandang bisa nganggo, bisa babasahan bisa dibusana‖ (bisa 
berpakaian, bisa punya cadangan pakaian bila yang lain dicuci, bisa 
berdandan). Parigeuing adalah ―bisa nitah bisa miwarang, ja 
sabda arum wawanginya mana hanteu surah nu 
dipiwarang‖ (bisa memberi perintah, bisa menyuruh karena tutur 
bahasa yang manis sehingga orang yang disuruh tidak merasa 
jengkel hatinya). 

Parigeuing memerlukan dasapasanta (10  cara penenang), 
yaitu: 

1. bijaksana (guna); 
2. ramah (rama); 
3. sayang (hook); 
4. memikat (pesok); 
5. kasih (asih); 
6. iba hati (karunya); 
7. membujuk (mupreruk); 
8. memuji (ngulas); 
9. membesarkan hati (nyecep); 
10. mengambil hati (ngala angen); 

Tujuan dari hal di atas adalah: ―nya mana suka bungah 
padang-caang nu dipiwarang‖ (agar senang dan penuh kegairahan 
orang yang disuruh). Harus kita akui, bahwa seseorang 
menjalankan perintah dengan penuh rasa senang dan gairah, 
prestasinya akan maksimal. Yang terutama adalah janganlah kita 
mengabaikan harga diri seseorang. 
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6. Tritangtu di Bumi (Tiga Posisi di Dunia) 

Dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat tradisional, ada tiga 
posisi yang menjadi tongak kehidupan, yaitu: 

– rama (pendiri kampung yang menjadi pemimpin masyarakat 
dan keturunannya yang mewarisi jabatan itu) 

–  resi (ulama atau pendeta) 
– prabu (raja, pemegang kekuasaan). 

Dalam naskah dianjurkan agar orang berusaha memiliki: 

– bayu pinaka prabu (wibawa seorang raja); 
– sabda pinaka rama (ucapan seorang rama); 
– hedap pinaka resi (tekad seorang resi). 

Tugas ketiga tokoh itu dalam Kropak 632 ditegaskan: ―jagat 
daranan di sang rama, jagat kreta di sang resi, jagat palangka di 
sang prabu‖ (urusan bimbingan rakyat menjadi tanggung jawab 
sang rama/pemuka masyarakat, urusan kesejahteraan hidup 
menjadi tanggung jawab sang resi/ulama, dan urusan 
pemerintahan menjadi tanggung jawab raja/pemegang kekuasaan). 

Ketiga pemegang posisi itu sederajat karena ―pada 
pawitannya, pada muliyana‖ (sama asal-usulnya, sama mulianya). 
Oleh karena itu di antara ketiganya: 

―haywa paala-ala palungguhan, haywa paala-ala 
pameunang, haywa paala-ala demakan. Maka pada mulia ku 
ulah, ku sabda ku hedap si niti, si nityagata, si aum, si heueuh, si 
karungrungan, ngalap kaswar, semu guyu, tejah ambek guru 
basa dina urang sakabeh, tuha kalawan anwam,‖ 

Artinya: jangan berebut kedudukan, jangan berebut 
penghasilan, jangan berebut hadiah. Maka berbuat mulialah 
dengan perbuatan, dengan ucapan dan dengan tekad yang 
bijaksana, yang masuk akal, yang benar, yang sungguh-sungguh, 
yang menarik simpati orang, suka mengalah, murah senyum, 
berseri di hati dan mantap bicara kepada semua orang, tua maupun 
muda. 

Tritangtu sebagai sistem kepemimpinan itu masih 
dilaksanakan di Kanekes. Orang Badui menyebutnya Tangtu Telu. 
Ketiga orang Puun di Komunita Masayarakat Adat Sunda di 
Kanekes (Baduy Banten) masing-masing menempati posisi Resi 
(Puun Cikertawana), Rama (Puun Cikeusik), dan Ponggawa (Puun 
Cibeo). Dalam kehidupan sehari-hari ketiga Puun itu berkuasa 
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penuh di daerah masing-masing. Tetapi dalam hal umum 
menyangkut seluruh Kanekes, barulah fungsi Tangtu Telu itu 
berlaku. 

Pada dasarnya ketiga posisi itu terdapat pula dalam 
masyarakat kita sekarang, yaitu pemuka masyarakat, ulama, dan 
pemerintah. Apa yang diharapkan dari trio itu pada zaman 
Siliwangi masih diharapkan juga dewasa ini. Tradisi tidak 
selamanya usang. Anggap sajalah semua itu ―Uga Wangsit 
Siliwangi‖ karena memang ditulus sebagai ―perudang-undangan‖ 
pada zamannya. 

Bagian akhir naskah Siksa Kandang Karesian berisi anjuran 
agar orang tua tidak mengawinkan anak-anaknya yang masih di 
bawah umur: ―hanteu yogya mijodohkeun bocah, bisi kabawa 
salah, bisi kaparisedek nu ngajadikeun‖ (tidak layak mengawinkan 
anak kecil, agar tidak terbawa salah, agar tidak merepotkan yang 
menjodohkan). 

Bila memperhatikan ajaran moral dalam zaman Siliwangi 
melalui naskah tersebut, mengertilah kita mengapa sikap Ratu 
Dewata, Ratu Sakti, dan Nilakendra sangat dicela oleh 
penulis Carita Parahyangan: ―Aja tinut de sang karuwi polah 
sang nata‖ (jangan ditiru oleh yang kemudian kelakuan sang raja). 

Itulah beberapa warisan nilai budaya sunda dari zaman 
Siliwangi yang sekarang pun tampaknya masih bisa dimanfaatkan 
oleh kita sebagai ―seuweu-siwi‖ atau ―anak-cucu‖ Siliwangi. 
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BAB 10 

 

KEBANGKITAN PERADABAN 
SUNDALAND ?  

 

Akan adakah gerakan kebangkitan Peradaban 
Sundaland ? Atau cuma sekedar ―Ngadu Bako‖ seperti kata tulisan 
ironis ini?75  Kalau cuma omdo (omong doang, tanpa makna dan 
pesan yang jelas dan berbobot tentu ironis. Tapi menurut penulis, 
sebuah gerakan revolusi sosial-politik-ekonomi dan revolusi 
kebudayaan suatu bangsa berperadabn itu memang harus dimulai 
dari wacana revolusi pemikiran-ilmu pengetahuan dan revolusi 
mental-ideologi. jadi ―Seminar, ceramah, event budaya dan seni dan 
―ngadu bako‖ Bukan tak bermanfaat. Bahkan justru sangat penting 
sebagai fundamental philosophy Groundslag (Welthascahaung) nya. 
Bagaimana menurut para sedulur, saderek sadayana ?  

Sementara justru banyak Orang Bule para peneliti dari Barat 
sana (Eropa dan Amerika) dan Jepang dan Korena) justru meyakini 
hal itu, seperti salah satunya di bawah  ini: 

 

antonio roberto : ―Sun = Sun" the eye gliph...), 
da = god = "give".. (the hand gliph./..) jesus = 
prophet = purusha (the purae), a modelsource = 
true model = paradigm / paradis. So Indonesia 
model to the workld is true matahari, the eye of the 
sky as nusantara discovers to be the true source of 

everything. Pride comes, and true story resumes. Indonesia model 
t o the world,  model of moderation of union in diversity. This is 
inri = ignea natura renovatus est ( nature shall renew by fire...)  it 
is Sang Hyang ( fire over water  > indonesia  > trulyy  > volcanoes 
over sea. 

 
Antonio Roberto Santos 

                                                           
75 tribunjabar-20110316-sundasehabisngadubako 
 

https://www.facebook.com/magiasimpatia?fref=nf
https://www.facebook.com/magiasimpatia?fref=nf
https://www.facebook.com/magiasimpatia?fref=nf
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/08/15/adakah-gerakan-kebangkitan-peradaban-sundaland/tribunjabar-20110316-sundasehabisngadubako/
https://www.facebook.com/magiasimpatia?fref=nf
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7 Agustus pukul 0:38 

Indonesia Role In The Transition Of The World. 

The works of professor Arysio Santos and Stephen 
Oppenheimer and their repercussion in Indonesia lead to a lot more 
faith in the world that mankind had a far more superior and a very 
long hidden history. That history now lies forgotten, but it is eager 
to be retold. As Indonesia sees the reality of its forgotten Glory, in a 
mighty and integer past, there is the necessity to showing it to the 
whole world. 

Indonesia was the common cradle to many things we have 
today, if not all. Due to the fact that it had the power of true 
diversity and plenty, they had a history thast produced much 
wisdom. And in truth, the concepts that spread from there gave 
birth to all modern religions. In special, the Abrahamic religions 
prove to be lgacy from Sundaland / Indonesia. 

Indonesia, even though unaware of its potential and its true 
past, relies in a concept that is very functional. One can see its 
future is going to be bright, just because it dresses itself from the 
most light and pure. Their ―Union in Diversity‖ will prove to be a 
sustainable model that the world should copy, in order to sustain 
itself. 

The future of the world may depend on copying these 
traditional models. It is important to show to the world how we all 
depend on integration. East and West have lot to share. In proper 
language, it is important to communicate, integrate. Also, ther eis 
the need to integrate science and religions, for the quest of both is 
for the same ultimate truth. 

 

The True World Origin 

The true origin of the world is one and a single one. The 
correct Paradigm was that of Paradise. And that changes all, but it 
is a sign of times, as advances permit us to realize the past. The 
common place is Indonesia and its role in this transition into the 
new stream and paradigm is crucial. Some may see better hoe this 
changes the future of all the planet. 

As research advances, Indonesia proves to be more than only 
Plato‘s Atlantis. It is the single and eternal Source and the definitive 
cradle of Humanity‘s civilization and of its Wisdom. Sundaland / 

https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/592018037637090/
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Nusantara is the true Eden and the single Paradise chanted in all 
verses since the dawn of times. That was the Paradise, present in all 
mythologies and legends and wisdom, as well as in the Bible. 

 

The Muslims Need To Do It 

The true cradle of religion is also the cradle to the ancient, 
original, Muslims. And the home, also of the Jews, as research 
demonstrates. All were orginated in Indonesia. Of course there are 
no ―two origins‖, and the single millennary source of modern 
religion is far older in Sundaland and not in the middle East. 

Reuniting the world into a common cause is possible, for the 
true Paradise, and single source of humanity‘s wisdom, is one. Once 
found and shown, it will level and leverage the world in the quest 
for its truth. We all need to know and remember about our true 
ancestry. Such is the primary need in order to restore wisdom to the 
planet. 

We need to bind efforts and forces into wuest for truth. And 
we need to end all competition, but rather, tranform in partnership 
all of our competences. This way, we resume aggreagting value to 
the world. In little time, we converge into finding one common truth 
and true values that we may share and leave as legacy too. 

Call The President For The Rescue 

The president of Indonesia and his team Are assembling one 
Global University for the study of Religion. Along with his 
Presidential taskforce, created in oder to rescue, preserve and 
maintain wisdom, those are very intelligent and honorable acts. 
Real conquests, these models need to be followed, they benefit the 
whole world. In the quest for truth and perfection, we need to 
resolve our true source. The concept of ADAM and the Muslim view, 
models of religion, are crucial and coherent to be integrated into the 
New Era. 

The Original and Traditional ways of thought seem to be 
coming back. Tradition maintenance and its importance are 
starting to gain value and space in our communities and 
academies. It can be seen that Public Wisdom has its value. Such is 
same for Oral Tradition. We need to preserve those forms of 
wisdom. Or they only will be valued when lost. 
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Unifying and connecting in order to end all prejudice and 
disbelief. Indonesia as the true and eternal source of change. The 
blessed and pure returning to our models and hearts. It seems we 
are indeed wentering one New Era of Conscience and connetion. We 
have a lot to thank those who contribute to this change and 
integration. 

 

More Pyramids Found In SUNDALAND - NUSANTARA 

 

Hundreds of pyramids must exist in indonesia. Probaly older 
in in a far greater number than anywhere ele on earth. Add this to 
sacred .. Lalakon .. And yogyakarta's . And padang .. Thew 
mountain of light.. 

As we see.. Professor arysio santos' paradise paradigm proves 
to be very profitable and very solid to construct over!! Imho 
tourism , public opinon is key .. As well as authoritie sand 
pouplation awareness. To true value and importance of this to the 
world .. For a more... Planetary change. 

These findings will fund the foundation of founding fathers.. 
And reconstruction of paradise will be ... As people will be fond of 
idea.. And bond 
(licensed ... Poetry does not avoid me.) 

We hope it is a sequel to what has been seeded by prof. Santos 
who predicted in 1995.. When he found it, against mainstream view 
and in lack of any support, he toke it to indoesia, the place where it 
shall make the come back... 

Seeded with the concept of sundaland atlantis in his alchemy 
book and again in 2005 in his atlantis book this story turned to be 
seminal in indonesia. A causer of many minds nending to tradition 
and in respect to the ancient pride of indonesia, 

Thes is one thing the world must see. .indoeyogiakartnesia 
must havbe a voice and seniority in this matter. Indonesi must 
wake up to this loos first as to teach the world to recover from 
trauma of one very ignorant past.. Of wrong credits and of denial... 
Due to greed and prejudism. 

The world must see indonsiapride and glory and its follow its 
sustainble model. Of union in diversity,  last it perishe sin awar. For 
differences that do not eist. 
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We all share a single source.. We all share a single quest  - 
truth,  
And truth is true source is Indonesia /Nusantara, 

Sundaland = lemuria = eden .. he land of fire that periodically 
explodes in wrath .. For the gods thre e. .are erupting volcanos>> 
the true ancestors.. 
 
Sundaland The True Paradise - The True Hell. 
 
Meet the land of fire: Punt / kumari kandam .  If you will or the 
greek olympus .. It may. Fit. The bill .for all paradise s refer to 
versions ofthe orginal .. Sunda  
 
yes.. The pardise mentioned in all sacre texts . .for it was true . The 
one of the bible  set o Adam's tail... The  garden  Abraham our 
common father. From bromo.. = (Abraham = "without Brahma") /.. 
Instread of followinf Bromo ( a volcano) followed jhwh ( a volcano 
= krakatau) being jhvjh the god of wrath.. ( for it caused flood in a 
tsunam i>> with its explosion. And  Jhvh .. Our common god: from 
jawa destroyed and nurtures by volcanoes>?  "first" time of Human 
Civilization of The World. 
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  The Maritime Mysteries Explorers made a trip to the 
megalithic site of Gunung Padang in Indonesia recently. There have 
been a number of stories about the age of this site and the possibility 
of this being a man-made constructed step pyramid. This was also 
an opportunity for them to reconnect with their Indonesian 
colleagues. They were joined on the trip by Dicky Zainal Arifin and 
Ahmad Samantho, both of whom are consultants to the Presidential 
Task Force, who are investigating this site and other phenomena 
related to the ancient Sunda civilization. The entourage included 
students from Ahmad Samantho‘s Bat al-Hikmah Institute and 
members of his Atlantis-Indonesia Organization 

See a Video of Gunung Padang Sites  
https://www.youtube.com/watch?v=5ImTuVI9lhc Dipublikasikan 
tanggal 5 Des 2013 

 

    
Frank Josep Hoff dari Seatle USA (Atlantis Publication),  Rozelyn Berekoven, 

and Mr. Hans Berekoven (WN Australia) dari Maritym Archaeological Research 
dalam seminat tentang Sejarah Perdaban Sundaland Kuno di Hotel Salak Bogor 

25-27 Oktober 2010 yang penulis buat bersama teman-teman dan dukungan 
dari Dispaerbud Pemda Propinsi Jawa Barat 

https://www.youtube.com/watch?v=5ImTuVI9lhc
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/07/15/jalan-jalan-ke-gunung-lalakon-soreang-dan-gunung-sadahurip-garut/217100_1949985999241_7976639_n/
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Seminar Ilmiah Di Gedung LIPI Jakarta, dengan nara Sumber Prof.Dr.Stephen 
J. Oppenheimer, Ahmad Y. Samantho MA, Captain Hans Berekoven, dan Sam 

Sudrab, M.Sc 
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https://ahmadsamantho.wordpress.com/2012/12/27/revier-buku-peradaban-atlantis-nusantara-di-good-reads/5175059_c6e38851-1993-4a98-a036-23d76eadcd5a/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/05/02/misteri-aset-kerajaan-sunda-nusantara/img_5158/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2010/11/01/oppenheimer-peradaban-dunia-dari-indonesia-nenek-moyang-induk-peradaban-manusia-modern-berasal-dari-indonesia/eden-in-the-east_samp-1-1/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2015/05/01/ilmuwan-peradaban-dunia-berawal-dari-indonesia/cropped-bayt-al-hikmah-institute-jpg/
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https://ahmadsamantho.wordpress.com/2014/12/22/deklarasi-budaya-napak-tatar-nusantara-kasundaan-ti-dayeuh-bandung/deklarasi-budaya-sunda/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2011/04/08/from-perennial-wisdom-to-dialogue-among-civilizations/traditions-5/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2013/02/28/menguak-konsep-kosmologi-sunda-kuna/11193225_804034253014425_6071830999252876083_n/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2015/07/03/18099/launcing-buku-plato-tidak-bohong-di-setneg-ri-2/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/07/27/the-true-and-real-alchemy-from-ancient-sundalanders/11953160_10207518074979913_230683846543185453_n-2/
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https://ahmadsamantho.wordpress.com/2013/09/30/save-gunung-padang-for-the-global-new-civilization/istrenan-iket-sunda/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2015/06/04/samantho-dan-buku-bukunya/gki-dan-cahyana-ahmad-jayadi-2/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/07/27/the-true-and-real-alchemy-from-ancient-sundalanders/the-book-2-resized/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/08/12/the-atlantean-symbolism/12728773_10207735824826321_6098550230663126117_n/
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Budak/Bocah Angon menurut Ugo Wangsit 
Silwangi 

 
Wangsit Siliwangi : 
Suatu saat nanti, apabila tengah malam 
terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. 
 
Sosok Satrio Piningit dalam ramalan Prabu Jaya Baya dari Kerajaaan 
Kediri abad ke-10 M, dan Ramalan Keadtangan ―Ratu Adil‖ dari  
Ronggowarsito dari Kerajaan Mataram Islam Jawa Abad ke 16, 
memang masih misterius. Namun legenda semacam mesianisme 
akhir zaman, atau Mahdawiyah (Kebangkitan Imam Mahdi dan 
Mesias/Jesus Christ/Isa al Masih), ini ada hampir di setiap sejarah 
peradaban bangsa-bangsa lain di dunia.  Menurut Ari Harmedi: 
―Banyak sudah yang mencoba untuk menemukannya dengan 
caranya sendiri-sendiri. Alhasil ada yang yakin telah 
menemukannya, bahkan juga ada yang mengaku dirinyalah si Satrio 
Piningit tersebut. Apabila diteliti maka sosok yang telah ditemukan 
itu masih bisa diragukan apakah memang dia si calon Ratu Adil .‖ 

Keragu-raguan yang muncul mendorong untuk menelaah dan 
mempelajari kembali apa yang telah diungkapkan dalam naskah-
naskah leluhur mengenai sosok Satrio Piningit sejati. Salah satu 

https://www.facebook.com/kurniawan.siliwangi
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naskah yang biasa kita gunakan sebagai rujukan yaitu Ugo 
Wangsit Siliwangi. Siliwangi dalam Ugo Wangsitnya menyebut si 
calon Ratu Adil dengan sebutan Bocah Angon atau Pemuda 
Penggembala. Beberapa hal yang disebutkan dalam Ugo Wangsit 
Siliwangi mengenai Bocah Angon yaitu : 
 
1. Suara minta tolong. 

Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan ―Suatu saat nanti, 
apabila tengah malam, dari gunung Halimun terdengar suara minta 
tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil 
oleh yang mau menikah di Lebak Cawéné.‖ Kata ―suara minta 
tolong‖ sepertinya sama dengan ungkapan Joyoboyo dalam bait 169 
yaitu ―senang menggoda dan minta secara nista, ketahuilah bahwa 
itu hanya ujian, jangan dihina, ada keuntungan bagi yang dimintai 
artinya dilindungi anda sekeluarga―. 

Bocah Angon (Budk Angon) di awal kemunculannya akan 
beraksi melakukan hal-hal sebagai pertanda kedatangannya. Salah 
satunya adalah meminta tolong kepada orang di sekitar daerah 
Gunung Halimun. Tidak jelas mengapa dia minta tolong kepada 
orang lain, apakah dia dalam kesulitan ataukah keperluan lainnya. 
Yang pasti bila telah terjadi hal demikian berarti itu pertanda akan 
kemunculannya. 

Sementara dikaitkan dengan Ramalan Joyoboyo paba bait 169 
disebutkan bila Bocah Angon tersebut ―suka minta secara nista 
sebagai ujian‖. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa minta 
tolong itu hanya sebatas ujian bagi yang dimintai pertolongan. Ujian 
apakah itu? belum diketahui ujian apa yang suka dilakukan Bocah 
Angon pada orang. Sebaiknya kita tunggu saja kejadiannya. 
 
2. Mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. 

Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan ―Suatu saat nanti 
akan banyak hal yang ditemui, sebagian-sebagian. Sebab terlanjur 
dilarang oleh Pemimpin Pengganti! Ada yang berani menelusuri 
terus menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil 
melawan, melawan sambil tertawa. Dialah Anak Gembala.‖ Kata 
terlanjur dilarang ini apa maksudnya? Apakah dilarang dalam 
mengungkap fakta-fakta, ato dilarang meluruskan sejarah? 
sepertinya masih butuh penafsiran lagi. 

Yang pasti Bocah Angon sepertinya tidak peduli dengan 
larangan pemimpin yang berkusasa pada zamannnya. Bahkan bukan 

https://www.facebook.com/ardie.siliwangi
https://www.facebook.com/dadan.rachmanrudiman
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hanya tidak peduli dengan larangan tersebut, tetapi lebih dari itu 
Bocah Angon melawan larangan si pemimpin itu sambil tertawa. 
Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan si pemimpin bila 
dilawan sambil tertawa. Bisa-bisa Bocah Angon dalam situasi bahaya 
nih karena kerjanya selalu melawan sang pemimpin pengganti. 

Kata banyak yang ditemui sebagian-sebagian karena terlanjur 
dilarang pemimpin baru, menunjukkan bahwa yang akan ditemukan 
masyarakat memang hanya sebagian saja. Oleh karena sebagian saja 
maka yang ditemukan tersebut belumlah lengkap dan tentunya 
belum sempurna hasilnya. Tetapi tidak bagi Bocah Angon, dia terus 
saja mencari sambil melawan. Bisa jadi temuan si Bocah Angon ini 
kelak merupakan temuan yang paling lengkap dan mendekati 
kebenaran. 

 
3. Dia gembalakan ranting daun kering dan sisa potongan 
pohon. 

Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan ―Apa yang dia 
gembalakan? Bukan kerbau bukan domba, bukan pula harimau 
ataupun banteng. Tetapi ranting daun kering dan sisa potongan 
pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. 
Tapi akan menemui banyak sejarah/kejadian, selesai jaman yang 
satu datang lagi satu jaman yang jadi sejarah/kejadian baru, setiap 
jaman membuat sejarah. setiap waktu akan berulang itu dan itu 
lagi.‖ 

Bocah Angon memiliki kebiasaan mengumpulkan daun dan 
ranting. Kata daun dan ranting yang disebutkan Ugo Wangsit 
Siliwangi dalam bahasa asli Sundanya yaitu ―Kalakay jeung 
Tutunggul―. Kalakay merupakan daun lontar yang biasa digunakan 
oleh orang kita pada jaman dulu kala sebagai lembaran daun untuk 
menulis. Sementara Tutunggul merupakan ranting pohon yang biasa 
digunakan orang kita pada jaman dulu kala sebagai pena untuk 
menulis. Sehingga Kalakay dan Tutunggul bisa diartikan sebagai 
kertas dan pena. 

Si Bocah Angon ini memiliki kegemaran suka 
menggembalakan kertas dan pena. Dia terus mengumpulkan dan 
mengumpulkan kedua barang tersebut sebagai gembalaannya. Tidak 
jelas kenapa dia suka menggembalakan kertas dan pena. Kata 
mengumpulkan itu berarti kertas dan pena tersebut tidak hanya 1 
buah, tetapi jumlahnya banyak dan itu menjadi barang 
kegemarannya. 
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Selanjutnya disebutkan ―Dia terus mencari, mengumpulkan 
semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak 
sejarah/kejadian―. Kalimat tersebut bisa berarti bahwa Bocah Angon 
menggembalakan kertas dan pena untuk menemukan sejarah dan 
kejadian. Ntah sejarah dan kejadian apa yang dia kumpulkan, tetapi 
bisa dimengerti bahwa di Nusantara banyak sekali sejarah yang 
dirubah, mungkin hal tersebut bisa juga terkait dengan pelurusan 
sejarah kita. 

Dia akan terus mengumpulkan data-data sejarah dan kejadian-
kejadian penting tentunya untuk menyelesaikan masalah di 
Nusantara. Wajar saja bila sejarah ditelusuri karena memang untuk 
menyelesaikan suatu masalah tidak bisa tidak harus mengetahui 
awal sejarahnya bagaimana bisa terjadi. Dengan kegemarannya 
menelusuri sejarah dan kejadian yang dituangkan dalam kertas dan 
pena tersebut kelak masalah di Nusantara akan bisa dibereskan 
dengan mudah. Semoga. 

 
4. Rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu. 

Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan ―lalu mereka mencari 
anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya 
setinggi batu‖. Kata di ujung sungai menunjukkan bahwa rumah 
Bocah Angon letaknya berada dekat dengan hulu sungai. Siliwangi 
tidak memberikan gambaran berapa jarak antara rumah dengan 
sungai tersebut. Bisa jadi hanya beberapa meter dari sungai, tetapi 
bisa jadi puluhan meter dari sungai. 

Siliwangi juga tidak menyebutkan nama dari sungai tersebut 
sehingga rada menyulitkan untuk menentukan letak sungainya. Di 
Jawa terdapat banyak sekali sungai membentang dari utara hingga 
selatan. Dan rata-rata di pinggir sungai terdapat banyak rumah 
penduduk dan ini tentunya sangat menyulitkan untuk menentukan 
letak sungainya yang sesuai kata Siliwangi. Namun yang pasti Bocah 
Angon rumahnya dekat sungai sehingga bila ada yang mengaku 
dirinya Bocah Angon tetapi rumahnya jauh dari sungai berarti itu 
tidak sesuai dengan Ugo Wangsit Siliwangi. 

Kemudian untuk kata pintunya setinggi batu masih perlu 
dipertanyakan, apakah atap rumahnya terbuat dari batu? dan juga 
apakah pintu rumahnya juga terbuat dari batu? kok seperti rumah 
nenek moyang kita dulu. Bisa jadi demikian tetapi mungkin juga 
tidak demikian. 
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Kalimat tersebut bisa dipahami bahwa rumah Bocah Angon 
tidak hanya 1 lantai, namun bertingkat rumahnya. Hal ini diperkuat 
dengan ungkapan Joyoboyo pada bait 161 yaitu ―berumah seperti 
Raden Gatotkaca, berupa rumah merpati susun tiga―. Dari ungkapan 
Joyoboyo menunjukkan ada 3 lantai rumah dari Bocah Angon. 
Tentunya bukan rumah biasa, bisa jadi rumah tingkat ekonomi 
menengah atau memang Bocah Angon dari keluarga kaya? belum 
bisa dipastikan. 

Oleh karena untuk membuat suatu rumah yang bertingkat 
dengan bahan semen untuk lantai 2nya, maka dari bahan semen 
yang padat otomatis akan membentuk batu yang keras. Sehingga 
bisa dipahami bila pintu lantai pertama akan setinggi batu (setinggi 
cor semen lantai 2). Memang kebanyakan rumah orang yang 
bertingkat pintunya pasti akan setinggi lantai 2, tepat di bawah cor 
semen yang telah menjadi batu tersebut. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa rumah Bocah Angon memang bertingkat yang pintunya 
setinggi lantai tingkat 2nya. 

 
5. Tertutupi pohon handeuleum dan hanjuang. 

Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan ―rumahnya di ujung 
sungai yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon 
handeuleum dan hanjuang‖. Kata rimbun oleh pohon Handeuleum 
dan Hanjuang berarti di depan rumah Bocah Angon terdapat 2 
pohon yang sangat subur dan menjadi ciri khas rumahnya. Dalam 
hal ini hanya disebutkan 2 buah pohon saja, artinya memang hanya 
ada 2 buah pohon di depan rumahnya sebagai pembeda dari rumah 
lainnya. 

Apabila ditelusuri kedua jenis pohon tersebut dalam istilah 
bahasa Indonesianya memang belum diketahui apa namanya. Kedua 
kata tersebut sepertinya bahasa kuno dari daerah Sunda tempat 
Siliwangi berada. Hingga kini belum ada pihak yang merasa 
mengetahui kedua jenis pohon tersebut. Bahkan orang-orang asli 
Sundapun juga mengaku tidak mengetahui kedua jenis pohon itu. 
Kita tunggu saja kelak akan kita ketahui juga. 

Sementara itu beberapa kalangan justru menafsirkan kata 
Handeuleum dan Hanjuang sebagai simbol saja. Benarkah kedua 
pohon itu sebenarnya bukan pohon hidup di atas tanah, tetapi 
sekedar simbol saja? Coba anda lihat kembali Siliwangi menyebut 
Pemuda Penggembala dengan ―Apa yang dia gembalakan? Bukan 
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kerbau bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng. Tetapi 
ranting daun kering dan sisa potongan pohon.‖ 

Kata pemuda penggembala itu cuma simbol dari Siliwangi. 
Kemudian simbol tersebut dijelaskan bila yang digembalakan bukan 
binatang, tetapi daun dan ranting. Sementara kata Handeuleum dan 
Hanjuang tidak ada kalimat penjelasan selanjutnya. Sehingga kedua 
kata tersebut dapat dipastikan memang dua buah pohon yang 
tumbuh di atas tanah. Apabila simbol tentunya Siliwangi akan 
menjelaskan maksudnya. 

 
6. Pergi bersama pemuda berjanggut. 

Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan ―Semua mencari 
tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama 
pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawéné!‖ 
Siapakah pemuda berjanggut itu? Penyebutan pemuda berjanggut 
ini masih perlu dipertanyakan. Apakah pemuda tersebut merupakan 
kerabat atau keluarga atau teman ataukah pengasuh si Bocah 
Angon? Belum jelas diketahui karena memang dalam Ugo Wangsit 
Siliwangi tidak menyinggung mengenai hal tersebut. 

Dalam naskah-naskah lain memberitahukan bahwa Ratu Adil 
memiliki pengasuh yaitu Sabdo Palon. Mungkinkah pemuda 
berjanggut tersebut adalah Sabdo Palon? Sepertinya tidak karena 
Sabdo Palon merupakan sosok Jin, sementara penyebutan kata 
pemuda menunjukkan dia adalah manusia. Jadi pemuda berjanggut 
bukanlah Sabdo Palon. 

Misteri ini masih sulit untuk diungkap yang sebenarnya. Pada 
saat Bocah Angon masih menjadi sosok yang misteri, pada saat yang 
sama pula ada sosok lain yaitu pemuda berjanggut yang jati dirinya 
juga masih misteri. Namun yang pasti pemuda tersebut memiliki 
janggut dan kelak akan kita ketahui setelah tiba waktu kemunculan 
Bocah Angon. 

 
7. Pergi membuka lahan baru di Lebak Cawéné! 

Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan ―Semua mencari 
tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama 
pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawéné!‖ 
Bocah Angon sepertinya tidak akan ditemukan sebelum 
kemunculannya. Ketika orang-orang sudah menemukan rumahnya 
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yang di ujung sungai, dia telah pergi bersama pemuda berjanggut ke 
Lebak Cawéné. 

Siliwangi tidak menyebutkan kemudian orang-orang akan 
berhasil menemukan Bocah Angon di Lebak Cawéné setelah gagal 
menemukan di rumahnya. Tidak ada kalimat tersebut dalam Ugo 
Wangsit Siliwangi. Karena tidak ada kata itu maka bisa disimpulkan 
bahwa jarak antara rumah dengan Lebak Cawéné tidak dekat bahkan 
mungkin sangat jauh. 

Siliwangi juga tidak menyebutkan setelah pergi ke Lebak 
Cawéné si Bocah Angon kemudian kembali lagi ke rumahnya. 
Karena tidak ada kalimat yang menyebutkan hal tersebut berarti 
Lebak Cawéné merupakan tempat baru yang ditinggali Bocah Angon 
setelah rumahnya yang di ujung sungai di tinggal pergi. Apabila 
Bocah Angon kembali lagi ke rumahnya yang di ujung sungai, maka 
tentunya Siliwangi akan menyebutnya berhasil ditemukan di 
rumahnya. Sudah pasti bila orang telah menemukan rumahnya 
maka akan ditunggui kapan kembalinya. Tetapi ternyata tidak ada 
kalimat tersebut dalam Ugo Wangsit Siliwangi. 

Sampai saat ini belum diketahui dimana letak Lebak Cawéné 
berada. Dalam peta Jawa maupun peta Indonesia, tidak ada daerah 
yang diberi nama Lebak Cawéné. Oleh karena namanya yang masih 
asing inilah maka banyak kalangan menafsirkan menurut 
keyakinannya masing-masing. 

Ada yang menafsirkan Lebak Cawéné berada di lereng sebuah 
gunung. Ada juga yang mengatakan berada di petilasan Joyoboyo. 
Yang lain mengatakan berada di tempat yang ada guanya dan 
sebagainya membuat semakin tidak jelas saja letak Lebak Cawéné 
dimana. Tetapi apabila anda meyakini sebuah tempat merupakan 
Lebak Cawéné, maka bisa dipastikan anda akan memaksakan 
kehendak untuk menentukan 1 orang di daerah tersebut sebagai 
calon Ratu Adil. Wah jadi kasian pada orangnya kena sasaran. 

Ketahuilah bahwa Siliwangi tidak menyebutkan Bocah Angon 
akan berhasil ditemukan di Lebak Cawéné. Di sisi lain Siliwangi juga 
tidak memberikan ciri-ciri Lebak Cawéné yang dia katakan sehingga 
mustahil Lebak Cawéné bisa diketahui sebelum Ratu Adil muncul, 
kecuali anda lebih sakti dari Siliwangi. Kemampuan sama dengan 
Siliwangi aja tidak mungkin apalagi lebih tinggi dari Siliwangi, jelas 
tidak mungkin lagi. 
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8. Gagak berkoar di dahan mati. 

Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan ―Semua mencari 
tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama 
pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawéné! 
Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati‖. Kata Gagak 
berkoar mungkinkah memang burung Gagak yang suka berkicau, 
ataukah itu merupakan simbol saja. 

Banyak kemungkinan mengenai Gagak berkoar tersebut. 
Namun dalam naskah-naskah lain seperti yang diungkap 
Ronggowarsito dan Joyoboyo bahwa Bocah Angon sebelum menjadi 
Ratu Adil hidupnya menderita, dia sering dihina oleh orang. Apabila 
dikaitkan dengan hal tersebut maka Gagak berkoar itu bisa juga 
diartikan sebagai orang-orang yang suka menghina si Bocah Angon. 

Oleh karena hidupnya yang selalu saja dihina orang, maka 
akhirnya Bocah Angonpun pergi meninggalkan rumahnya. 
Kemudian dia bersama pemuda berjanggut menuju ke Lebak 
Cawéné untuk membuka lahan baru disana. Semua mencari tumbal 
bisa saja diartikan sebagai mencari berita dan ketika yang dicari si 
Bocah Angon sudah tidak ada, maka tidak bisa tidak mencari berita 
dari para Gagak yang berkoar tersebut. 

 
9. Ratu Adil sejati. 

Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan ―Baik lagi semuanya. 
Negara bersatu kembali. Nusa jaya lagi, sebab berdiri ratu adil, ratu 
adil yang sejati. Tapi ratu siapa? darimana asalnya sang ratu? Nanti 
juga kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda gembala.‖ 
Kita disuruh Siliwangi untuk mencari Bocah Angon, karena dialah 
yang kelak akan menjadi Ratu Adil sejati. 

Sepertinya SIliwangi bermaksud memberikan pesan untuk 
berhati-hati dalam mencari Bocah Angon. Hal ini dikarenakan 
banyak sekali Bocah Angon palsu akan bermunculan di Jawa ini. 
Kemunculan Bocah Angon palsu bisa jadi karena dukungan orang 
lain akan dirinya sehingga dipaksa cocok menjadi Ratu Adil, tetapi 
juga bisa jadi karena terburu-buru meyakini dirinyalah si Bocah 
Angon. 

Lihatlah saat ini telah banyak terdengar di mana-mana dari 
Jawa bagian barat hingga Jawa bagian timur, orang-orang yang 
muncul diyakini sebagai Ratu Adil. Bahkan juga bermunculan di 
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mana-mana orang yang mengakui dirinyalah Ratu Adil tersebut. 
Apabila dimintai bukti maka orang-orang tersebut akan mencocok-
cocokkan diri dengan naskah-naskah yang ada untuk meyakinkan 
orang. Padahal kenyataan tidak semuanya cocok 

Untuk itulah Siliwangi berpesan agar kita mencari Ratu Adil 
sejati, karena Ratu Adil sejati hanya satu sementara Ratu Adil palsu 
banyak sekali. Walaupun banyak Ratu Adil palsu, hal itu tidak akan 
mengubah kepastian munculnya yang asli. Apabila yang asli telah 
muncul maka semua akan terbukti mana yang asli dan mana yang 
palsu sesuai kata Siliwangi ―Tapi ratu siapa? darimana asalnya sang 
ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda 
gembala.‖ 

Demikianlah beberapa hal mengenai Bocah Angon sesuai yang 
disebutkan dalam naskah Ugo Wangsit Siliwangi. Siliwangi sengaja 
tidak begitu jelas menggambarkan si Bocah Angon dalam naskahnya 
sehingga sangat menyulitkan kita untuk menemukannya. 
Kesengajaan ini dimengerti karena memang akan banyak pihak-
pihak yang tentunya menghalangi kemunculan Ratu Adil dengan 
berbagai alasannya. 

Pada saat Siliwangi tidak memberikan gambaran yang jelas 
mengenai Bocah Angon. Di waktu yang sama pula kita disuruh untuk 
mencari si Bocah Angon tersebut, memangnya kita ini terlahir 
sebagai detektif semua. Namun yang pasti kelak akan diketahui juga 
mana Ratu Adil palsu dan mana Ratu Adil yang sejati tentunya 
setelah tiba waktu kemunculannya. Untuk itu baik ditunggu, dicari 
maupun tidak sama sekali .76 

                                                           
76 Sumber : 

Kontrofersi, Senin 14 Juli 2008 
Eddy Corret. http://eddycorret.wordpress.com/2008/07/14/bocah-angon-menurut-
ugo-wangsit-siliwangi/ahwrah 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feddycorret.wordpress.com%2F2008%2F07%2F14%2Fbocah-angon-menurut-ugo-wangsit-siliwangi%2F&h=GAQEfINx0&enc=AZP3zJ5AeGc1vbl-1S9ptHqBZ42NWIzb1j28InjsY4w0vkfMuAQdc1KYudYuLtO3ZHDZqhCK5BIWJQ387RM0tpiz_pUvoORQYin646Wziydc7kxoJefeGjrFBAvSsu7L56NrBGZIoQ8HxEsIkoV7mmsm&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feddycorret.wordpress.com%2F2008%2F07%2F14%2Fbocah-angon-menurut-ugo-wangsit-siliwangi%2F&h=GAQEfINx0&enc=AZP3zJ5AeGc1vbl-1S9ptHqBZ42NWIzb1j28InjsY4w0vkfMuAQdc1KYudYuLtO3ZHDZqhCK5BIWJQ387RM0tpiz_pUvoORQYin646Wziydc7kxoJefeGjrFBAvSsu7L56NrBGZIoQ8HxEsIkoV7mmsm&s=1
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Inikah  gambar (Replika ?) mahkota Prabu  Siliwangi Mahkota 
Binokasih. Manakah yang asli? Yang inikah? 

 

atau yang Ini yang ada di yangan Mama Ajengan KH Mukawa 
Ali ? 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Calon Raja Pajajaran Anyar? 

Dari uraian tentang Budak Angon atau Bocah Angon versi Uda 
Wangsit Siliwangi, maka seorang calon raja (Pimpinan Penguasa 
Pemerintahan) di ―Kerajaan Pajajaran Anyar‖  (NKRI episode baru) 
harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yang yang satu sama lainnya saling 
melengkapi dan tidak bisa ditawar.  Apa sajakah  itu?77 

1. Dia harus memiliki trah (stamboom) garis keturunan 
langsung/asli. Mengapa? 

                                                           
77  http://siapacalonrajapajajarananyar.blogspot.com/…/kriteria… .,   Menurut R 
Vishnu Kusumawardhana Tulisan ini aslinya ditulis oleh E.Rokayat Asura, penulis 
Novel Sejarah brjudul "Wangsit Siliwangi - Harimau di Tengah Bara" 
 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsiapacalonrajapajajarananyar.blogspot.com%2F2010%2F05%2Fkriteria-calon-raja-pajajaran-anyar.html%3Fm%3D1&h=gAQE1AJeLAQEgYkqH41zYHj4HhYFRRKzNndnW5DR_ToEZFA&enc=AZOEVRYHO_jHCekvQjgGUoch5phWgJzlYMnFBubnbIKGEJwwpok0LrqSPUdWMCqhy2UAWObhPNuFK13ABO9AstjFktDOIkpuYtMtXvrkh_EHZ2GsvvMqbTTDyicY91n86unqdT9pG3SwbqJFSZZ9gVtD5UrmhBLnUGT8xKyRvvteL9zsa3bT1sT8pPSyXH9_PXA&s=1
https://www.facebook.com/vishnu.kusumawardhana?fref=ufi
https://www.facebook.com/vishnu.kusumawardhana?fref=ufi
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2. Dia harus mewarisi ilmu yang mumpuni. Mengapa? 
3. Dia harus memiliki dana (Kekayaan) independen. Mengapa? 

Mari kita bahas satu persatu. 

1. Dia harus memiliki trah (stamboom) atau pohon/sejarah  
silsilah garis keturunan langsung/asli. 

Kalau penduduk Jawa Barat ada 40 juta jiwa, dan 30 juta di 
antaranya urang Sunda, maka mungkin hanya ribuan bahkan 
ratusan saja generasi masa kini yang merupakan garis keturunan 
dari Prabu Siliwangi. Dari jumlah tersebut, hanya beberapa yang 
merupakan garis keturunan langsung/asli, hanya beberapa gelintir 
saja yang 'dicirian' (baca: ditandai) oleh para karuhun untuk menjadi 
kandidat/calon kuat raja Pajajaran Anyar yang belum ada 
juntrungan bentuk fisiknya. 

2. Dia harus mewarisi ilmu yang mumpuni. 

Bagi siapa saja urang sunda yang sudah membaca Wangsit 
Siliwangi, ada dua point penting yang patut diingat sebagai 
"benchmark". Pertama, ucapan Sang Prabu: "tong ngalieuk ka 
tukang!", dan kedua, proses kepergian beliau yang fenomenal: tilem! 
Tentu saja kita harus pisahkan/bedakan antara pengertian apa itu 
yang disebut ilmu dan apa pula itu yang disebut ilmu pengetahuan. 

Kita harus bisa membayangkan perbandingan ilmu dalam 
konteks yang seperti halnya: pakar ilmu pengetahuan adalah 
seseorang yang bergelar doktor, spesialis, profesor, tetapi seseorang 
yang berilmu adalah yang bisa mengobati penyakit aneh-aneh, bisa 
terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menjelma jadi ada dua-tiga 
sosok yang sama di waktu yang bersamaan di tempat/peristiwa yang 
berbeda. Disebut makin sakti bila bisa menghilang, bahkan mi'raj, 
dan lebih sakti lagi bila tatkala seseorang meninggal dunia maka 
sesaat sesudah dimakamkan malamnya jasadnya ngahiyang 
(menghilang). Lebih sakti lagi bila seseorang tilem (ngahiyang) 
justru pada saat diketahui belum meninggal. 

Nah, bayangkan betapa tinggi ilmunya tatkala Prabu Siliwangi 
tilem, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi tilem bersama para 
pengikut setianya bahkan keratonnya. Itulah kesaktian beliau: 
menggaibkan yang wujud! 

Jadi maknanya adalah: barang siapa yang merasa dirinya 
layak, pantas menjadi Raja Pajajaran Anyar, adalah seseorang yang 
'katitisan' (mewarisi kesaktian) Prabu Siliwangi dalam berbuat 
sebaliknya, yaitu mampu: mewujudkan yang gaib! Apa sajakah? 

https://www.facebook.com/kurniawan.siliwangi
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Pertama, bisa membuktikan mampu membangun kembali keraton 
kerajaan Pajajaran Anyar, yang megah, anggun dan representatif, di 
tempat yang semestinya, dan keduanya bisa membuktikan dirinya 
terpilih/didaulat oleh rakyat Pajajaran Anyar karena rasa terima 
kasih mereka kepada dia yang telah berbuat karya nyata mampu 
mengangkat mereka dari kemiskinan dan kebodohan, terasa 
bantuannya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, dan terasa 
sugestinya meningkatkan harkat, derajat dan kehormatan peri 
kehidupan mereka. 

3. Dia harus memiliki dana independen. 

Membangun keraton tentu bukan membangun rumah. Jauh 
sekali bedanya. Tentu lebih akbar dan agung betapa pun rumahnya 
lux atau halamannya luas. Demikian pula membangun 
perekonomian rakyat hingga bisa maju, modern dan mandiri tentu 
bukan hanya berupa ritual memberi santunan bagi yang terkena 
musibah, atau menyumbang panti asuhan atau masjid atau pun 
mendirikan dapur umum tatkala ada musibah. Tentu lebih luas dan 
lebih sistemik dari itu, mendirikan Bank Desa semacam Grameen 
Bank di India beserta jaringan pelayanan modal dan technical know-
how bagi para petani-pedagang-pelaut (nelayan). Nah, semuanya itu 
tentu saja perlu dana yang amat besar, bukan? 

Alangkah sangat tidak lucunya seseorang yang merasa dirinya 
layak dan pantas menjadi Raja Pajajaran Anyar bila untuk 
membangun keraton dan memodali perekonomian rakyat harus 
menunggu bantuan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Propinsi 
Jawa Barat, bahkan lebih fatal bila hanya untuk upacara seremonial 
pelantikan raja pun menunggu kucuran dana sponsor. 

Seorang calon Raja Pajajaran Anyar harus terbukti merupakan 
rangkaian atau bagian dari asset dana dinasti yang amat besar, dll. 
Dia punya akses dan channeling dan/atau menjadi bagian tim 
pemegang dana amanah dunia. 

Dari ketiga kriteria tersebut di atas (yaitu trah, ilmu, dan dana) 
maka mudah-mudahan sekarang menjadi jelas, mengapa sosok 
calon Raja Pajajaran Anyar yang asli dan haq sangat ditunggu-
tunggu oleh para raja se-Nusantara yang berkumpul di Bandung, 
dan dicari-cari oleh para ponggawa Bretton Woods di lembaga-
lembaga keuangan dunia dan para pemimpin negara-negara UE 
yang nyaris terseret mengalami krisis karena nyoba menolong 
rekannya Yunani yang hampir bangkrut. 
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Maka menjadi jelas juga, walaupun seseorang yang merasa 
dirinya layak menjadi Raja Pajajaran Anyar itu jelas-jelas punya 
trah, dan juga berilmu, tapi kalau seseorang itu tidak bisa punya 
otoritas dan akses ke dana amanah, maka percuma saja. Sebaliknya 
pun begitu, bisa saja seseorang yang tinggal di tatar sunda orangnya 
sekaya George Soros atau Bill Gates misalnya, tapi kalau tidak/bukan 
trah dan masih tembus santet bahkan takut hantu, ya sama juga 
bo'ong! Silahkan mundur teratur dan mawas diri saja! Dan jangan 
lanjutkan modus operandi gaya PO (baca: proyek ongkos) itu! 

Sementara Tharyana Sastranegara, salah sato tokoh pelestari 
Budaya Sunda dan Guru Silat Sundsa di Amerika,  berpendapat 
bahwa Budak Angon artinya Mengangon Diri, orang Sunda Buhun 
menyebutnya "hate rancage ", isi hatinya,  jujur berjiwa kesatria .  

Terkait dengan Si Ratu Adil mampu memelihara KABUYUTAN 
khususnya TANAH SUCI , AIR SUCI , Sumber Daya Alam serta 
Mengangkat Kebudayaan SUNDA Wiwitan sejak Megalit hingga 
modern . 

Contoh nya sudah ada dalam Uga hingga kini masih hidup 
model "Urang SUNDA Baduy", "Urang Sunda di Gunung Halimun 
Ciptagelar".  "Urang Sunda Cigugur di Kuningan ", Kemurnian lokal 
genius atau Adi Luhung dan lain lain ciri saat sekarang telah 
bermunculan sedang diAyak-Ayak (seleksi alam) menyaring Hyang 
Hate Rancage dalam KASUNDA-an yang menjadi ICON peradaban 
Somah Someah Ka Semah Urang Sunda yang Adab Terhormat pada 
bangsa- Bangsa yang punya Rasa Welas Asih,Cinta dan Damai . 

Ciri mengayak munculnya secara terbuka tapi banyak 
hambatan dari rongrongan budaya asing wujud model adanya 
padepokan, paguron dan lain-lain wujud pemurnian kebudayaan, 
agama lokal, keyakinan, penghayat kepercayaan dan  aliran agama.  
Semua attributes Kasundaan jelas akan ambil pemurnian Jati Diri 
SUNDA khususnya umumnya se Nusantara . 

Kembali Si Ratu pemimpin yang pro-jutaan Rakyat Jelata, 
berpenyakit dan tanpa rumah , walaupun dia jadi pemimpin harus 
Sawala atau Demokrat dari Rakyat atau Peoples Power dengan pola 
dasar harus dari Rakyat itu bisa jadi Si Ratu Adil .  

Motto yang dicontoh oleh TNI Siliwangi yang dulu exclusive 
sekarang berubah Kodam Siliwangi untuk Jawa Barat, Jawa Barat 
untuk Siliwangi, Silwangi untuk Rakyat, Rakyat untuk Siliwangi. 
Siliwangi untuk Jutaan Rakyat Jelata, Berpenyakit dan Tanpa 
Rumah . 

https://www.facebook.com/yana.sastra?fref=ufi
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Beny Sungkawa Djatnika berpendapat bahw a Rasullulah 
SWA,  sangat dekat dengan saudara sepupunya: Sayidina Ali KW dan 
yang mempunyai rahasiailmu-ilmu Rasulullah SAW  itu hanyalah 
Sayidina Ali, apakah kita akan percaya kebangkitan Rasulullah SAW, 
di akhir jaman, hanyalah Allah SWT yg mempunyai segala rahasia 
kepada umatnya Rasullulah SWT, waallohu alam bisawab, DIA-lah 
yang Maha dari Segala Maha, kita hanya bertaqwa akan segala 
rahasia yang telah terpatri dalam Al Quran dan Al-Hadist (Sunnah)  
Rasululullah SAW. Wallahu alama bi Shawab (AYS) 

 

    

 

https://www.facebook.com/benysungkawa.djatnika?fref=ufi
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Tafsir Uga Wangsit Siliwangi dan 

Kebangkitan Nusantara  
 

 
Sinopsis 

Kebangkitan Nusantara–
ngadegna Pajajaran Anyar–telah 
diprediksi oleh Prabu Raga Mulya 
Suryakancana ketika sisa-sisa 
pasukan Pajajaran mundur ke 
arah Selatan pada 1579. Tersurat 
dalam Wangsit Siliwangi, 
kebangkitan itu akan terjadi 
setelah empat jalan lima kali 
seratus tahun. Bila dunia 
memandang prediksi hancurnya 
menara kembar WTC, New York, sebagai ramalan spektakuler dari 
Nostradamus, maka tak kalah spektakulernya adalah apa yang 
diprediksi Prabu Siliwangi terakhir itu. Periodisasi Sejarah 
Nusantara sejak kedatangan orang Eropa (kebo bule) sampai dengan 
Raja Panyelang, membuktikan kredibilitas dan kecermatan 
prediksinya. 

Dua isu mutakhir seperti proyek jembatan membelah bumi 
dan pemaksaan penyeragaman keyakinan, jauh hari telah diprediksi 
Prabu Siliwangi. Kebangkitan Nusantara yang gilang-gemilang 
dalam prediksi Prabu Suryakancana akan terjadi setelah 
berlangsungnya Perang Kalasirna, didahului kemunculan Budak 
Angon dan Budak Janggotan. Dalam memprediksi –Prabu 
Siliwangi dan Nostradamus – menggunakan bahasa yang multitafsir. 
Nostradamus menuangkannya dalam bentuk kuatrain, Prabu 
Suryakancana dalam tuturan pantun. Percaya atau tidak, titik awal 
kebangkitan menurut perhitungan siklus sinusoida akan dimulai 
pada 2017 mendatang. 
 
Endorsment 

―Bersama Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, sudah lama kami 
punya gagasan menampilkan teater kolosal tentang Prabu Siliwangi. 
Saya sering bilang padanya, bahwa Sunda lebih tua ketimbang Jawa. 
Buku E. Rokajat Asura tentang Pajajaran Anyar (baru) yang meliputi 

https://www.facebook.com/ahmad.samantho/posts/10210442966540374
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seluruh Nusantara ini kembali melecut gairah saya untuk 
mewujudkannya. Sungguh menggugah, menyongsong timbulnya 
Budak Angon dan Budak Janggotan sebagai antitesa Budak 
Buncireung serta segala hal yang berkenaan dengan siklus Kala 
(kalender) Sunda, termasuk tujuh bidadari yang bakal turun ke 
dunia seperti diramalkan Prabu ‗Silih Wangi‘. Baik kemunculan itu 
di panggung teater kolosal maupun, semoga, di panggung dunia.‖ 

Sujiwo Tejo, Dalang dan Penulis Buku 
―Buku yang ditulis E. Rokajat Asura yang merupakan tafsir dari 

naskah Wangsakerta sangat menarik untuk dibaca oleh pecinta 
naskah pseudo-historiografi yang berkembang sejak era kolonial, 
terutama kemiripan semangatnya dengan naskah fenomenal Sabda 
Palon yang mengungkap ramalan kebangkitan Majapahit di masa 
depan.‖ 
 
Agus Sunyoto, Ketua Lesbumi NU dan Penulis Buku 
Megabestseller Atlas Walisongo 

―Rasa takjub dan penasaran baur seirama dengan alur pikir 
tafsir Wangsit Siliwangi, yang mengalir mulus menuju muara 
pemahaman yang mencerahkan. Untuk sampai kepada bentuk tafsir 
seperti ini, penulis E. Rokajat Asura beranjak dari perspektif konteks 
historis pada masa Raja Pajajaran mengeluarkan wangsit tersebut, 
kemudian disajikan secara naratif fragmentaris, dan diperkuat 
dengan makna kualitatif berdasarkan sumber ungkapan lisan dan 
tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Sungguh 
sebuah hasil kinerja budaya intelektual yang penuh risiko dan 
pengorbanan luar biasa, sehingga sangat layak diapresiasi secara 
sosial dan akademik .― 

Dr. Mamat Supriatna, M.Pd. , Dosen Etnopedagogik 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

―Selama ini, banyak dari kalangan kaum terdidik bangsa terlalu 
terpesona kepada literatur Barat, sehingga tak mengherankan jika 
cara berpikir kita acapkali mendewakan keterukuran dan 
keserbapastian. Dengan berpikir positivisme, bukan berarti kita 
telah ‗dijebak‘ atau ‗digiring‘ oleh kebudayaan barat, tapi karena dari 
lingkungan kebudayaan sendiri memang miskin literatur, sehingga 
kita tak bisa mengakses alam pikir bangsa sendiri sebagai legacy 
kebudayaan. Alam pikir Yunani terwariskan hingga kini karena Plato 
telah mengingatkan pentingnya menuliskan pikiran. Ia mengkritik 
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gurunya tapi sekaligus membantu menuliskan gagasan-gagasan 
gurunya. Apa yang ditulis E. Rokajat Asura dalam buku Tafsir 
Wangsit Siliwangi dan Kebangkitan Nusantaramerupakan usaha 
untuk menyelamatkan alam pikir Sunda yang selama ini terbilang 
sulit dilacak sumbernya. Jika dari kebudayaan Barat kita 
memperoleh pengertian apa itu metafora, logika deduktif dan 
induktif, dari khazanah kebudayaan Sunda kita akan menemukan 
pengertian mengenai ‗silib‘, ‗sindir‘, ‗siloka‘, ‗sasmita‘. Sungguh 
beruntung masyarakat Sunda khususnya dan masyarakat Indonesia 
umumnya mempunyai penulis yang mau bersusah payah menelusuri 
literatur langka dan kemudian menuliskannya.‖ 

Cecep Burdansyah, Pemimpin Redaksi Harian Tribun 
Jabar 

―Sampurasun…hampura ingsun! Bukan main! Seorang E. 
Rokajat Asura (ERA) berhasil membedah Wangsit Siliwangi dengan 
cantik. Dengan referensi super kaya, penulis mampu menerobos 
berbagai disiplin ilmu yang tersebar dalam budaya Sunda. 
Pembahasan dari sisi ilmiah, fiksi, mistik, legenda dan cerita rakyat 
dipadukannya sehingga menjadi bahan kupasan yang hangat dan 
tidak kering. Kepiawaiannya membedah topik tidak bisa dianggap 
enteng. Bangsa Sunda begitu menghormati Eyang Prabu Siliwangi 
yang melegenda sepanjang masa. Siliwangi…‘aya di 
euweuhna…euweuh di ayana‘. Saya sampaikan apresiasi setinggi-
tingginya kepada Kang ERA. Selamat. Cag. Rampes…rampa salira!‖ 
 
Ir. Rd. Roza Rahmadjasa Mintaredja, IAI, Dewan Keramaan 
Bamus Sunda Pusat, Lembaga Adat Karatuan Pajajaran, Alumnus 
Daya Mahasiswa Sunda, Pemerhati Budaya, Arsitek 

―Buku yang cukup layak dibaca untuk menelisik periode 
terakhir Kerajaan Sunda, terutama dari perspektif kesastraan. Harus 
dipahami bahwa karya sastra memang bukan historiografi, namun 
ada nilai-nilai historis di sana. Buku ini disusun sebagai upaya untuk 
mencoba menyajikannya kepada khalayak pembaca.‖ 

Prof. Dr. Agus Aris Munandar, M. Hum., Arkeolog Universitas 
Indonesia 

―Wangsit sebagai petunjuk atau nasihat sudah lama dikenal 
dalam sejarah Indonesia. Hidup orang bijak dan pelopor bangsa 
seperti Pangeran Diponegoro dibentuk dan diarahkan oleh petunjuk. 
Buku hebat dari Kang E. Rokajat Asura ini menunjukkan bahwa 
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wangsit raja terakhir Pajajaran, Prabu Siliwangi, masih tetap ampuh. 
Penyambung lidah dunia gaib berbilang masa. Sebuah buku yang 
inspiratif dan penuh makna.‖ 

Peter Carey, Penulis Biografi Diponegoro Kuasa Ramalan; 
Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 
http://www.pustakaiman.com/index.php… 

 

Alpha-Omega, Gagasan “Pengulangan” Plato, 
Mengungkap Misteri Surga yang Hilang 
 

 ―Subhannallah wal hamdulillah, Puji Tuhan Allah, Rahayu 
Sagung Dhumadi. Ternyata apa yang sejak dulu sudah menjadi 
keyakinan saya dan saya 
publikasikan sejak 2008, 
Bahwa Nusantara adalah 
―Yang Awal dan Yang Akhir 
dari Peradaban Umat 
Manusia‖, antara lain dalam 
buku saya PERADABAN 
ATLANTIS NUSANTARA, 
yang saya ungkapkan lebih 
sebagai suara hati, intuitif, kreteg rahsa batiniah, dengan sedikit 
penjelasan ilmiah.  Kini ada saudaraku seimanku, Christ Boro 
Tokan, yang dapat menjelaskannya  panjang lebar secara filosofis-
religious ilmiah.‖ Semoga ini dapat menjadi kesadaran atau memicu 
kebangkitan masyarakat dunia, kebangkitan kaum beriman secara 
global, untuk menjemput Zaman Baru di bawah kepemimpinan ―Dwi 
Tunggal‖ Imam Mahdi AS dan Yesus Christus (Budak Angon dan 
Budak Jangotan, saur Uga Wangsit Siliwangi, atau Satrio Pininngit 
menurut Prabu Joyoboyo) di Akhir Zaman ini. Amin YaRabb al-
Alamin‖. 
 

Chris Boro Tokan menulis bahwa Awal Mula (Alpha) 
penciptaan dalam teori The Big Bang (Ledakan Dasyat), yang kelak 
diakhiri dengan The Big Crunch (Kehancuran Dasyat). Ledakan 
dasyat sebagai sebuah gagasan untuk menjelaskan awal penciptaan, 
yang dari dulu menjadi pertentangan pandangan filsafat Hegel yang 
menegaskan awal kehidupan dimulai dengan ide (dunia abstrak) 

http://www.pustakaiman.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=138&virtuemart_category_id=2
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versus pandangan filsafat Karl Marx yang menegaskan awal 
kehidupan dimulai dari Materi (dunia nyata).78 

Konsep dunia ide dari Hegel dengan dunia nyata dari Marx, 
sesungguhnya berpangkal dari filsafat ―Dua Dunia‖-nya Plato; yang 
memilah Dunia Jiwa dengan Dunia Raga. Jiwa dan Raga ini menyatu 
menjadi diri seorang Manusia (mikrokosmis). Namun Filsuf 
Aristoteles mengoreksi Dua Dunia-nya Plato, bahwa sesungguhnya 
jiwa dan raga itu telah menyatu, dalam kenyataan pada diri seorang 
anak manusia. 

Maka yang menjadi awal mula itu kenyataan, dunia 
nyata/fakta seperti sosok manusia, demikianlah misteri filosofis 
tentang Manusia yang mengemuka sekitar 2500 tahun lalu, 
(kerangka pikiran filosofis yang demikian dapat tertelusuri dalam 
Ernst Cassirer, melalui karyanya An Essay On Man, yang di-
Indonesia-kan menjadi Manusia dan Kebudayaan: Sebuah 
Essey Tentang Manusia, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988). 

Sedangkan filsuf Pitagoras bicara tentang bilangan/angka-
angka. Bilangan menurut Pitagoras merupakan sesuatu yang sakral, 
karena bilangan atau angka-angka yang akan menyelesaikan atau 
membuka rahasia-rahasia tentang Alam. Filsuf Emanuel Kant 
menggelisahkan Dua Dunia-nya Plato, mempertanyakan Satu Dunia-
nya Aristoteles. Bahwa di antara Dua Dunia itu, tentu ada sesuatu. 
Begitupun dalam Satu Dunia-nya Aristoteles, tentu ada sesuatu yang 
menyatukan. 

Sesuatu di antara Dua Dunia-nya Plato, juga sesuatu yang 
menjadikan Satu Dunia-nya Aristoteles, merupakan sesuatu yang 
sangat dasyat, sangat maha, tentunya. Dalam kedasyatan dan 
kemahaan itu, sesuatu itu yang mendialektikan Dua Dunia-nya 
Plato, juga menyatukan Satu Dunia-nya Aristoteles. 

                                                           
78  https://ahmadsamantho.wordpress.com/2012/12/27/revier-buku-peradaban-
atlantis-nusantara-di-good-reads/ 

Alpha-Omega, Gagasan ―Pengulangan‖ Plato, Mengungkap Misteri Surga 
yang Hilang  http://www.kompasiana.com/pinorokan/alpha-omega-gagasan-
pengulangan-plato-mengungkap-misteri-surga-yang-
hilang_552b26edf17e618b76d623f2 

 

 

https://ahmadsamantho.wordpress.com/2012/12/27/revier-buku-peradaban-atlantis-nusantara-di-good-reads/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2012/12/27/revier-buku-peradaban-atlantis-nusantara-di-good-reads/
http://www.kompasiana.com/pinorokan/alpha-omega-gagasan-pengulangan-plato-mengungkap-misteri-surga-yang-hilang_552b26edf17e618b76d623f2
http://www.kompasiana.com/pinorokan/alpha-omega-gagasan-pengulangan-plato-mengungkap-misteri-surga-yang-hilang_552b26edf17e618b76d623f2
http://www.kompasiana.com/pinorokan/alpha-omega-gagasan-pengulangan-plato-mengungkap-misteri-surga-yang-hilang_552b26edf17e618b76d623f2
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Dalam perkembangan kegelisahan dari Kant dan apa yang 
dipertanyakannya itu dikenal sebagai filsafat dialektika (Bandingkan 
dengan Alan Woods dan Ted Gikrant: ‗Reason in Revolt, (1996) 
Revolusi Berpikir Dalam Ilmu Pengetahuan Moderen‖, (2006), hal. 
37-112). 

Di era Filsuf Hegel, sedikit menapak langkah lebih maju lagi 
dari era filsuf Kant yang menunjukan adanya ―dialektika‖ dalam Dua 
Dunia-nya Plato dan Satu Dunia-nya Aristoteles. Hegel 
mengemukan adanya dunia jiwa itu sebagai ―Roh‖ yang mengawali 
Awal Mula, sebelum adanya dunia raga (Bandingkan G.W.F. Hegel. 
The Philosophy of History, 1956, di-Indonesia-kan dengan Filsafat 
Sejarah, 2007). Gagasan Hegel memicu berkembangnya dunia 
kefilsafatan dalam filsafat Hegel yang idealisme versus filsafat Marx 
yang materialisme. Perseteruan kedua aliran filsafat ini terus 
berkembang mengerucut ke dalam dua ideologi dunia, yakni 
kapitalisme-nya Hegel dan sosialisme-nya Marx (Bandingkan Alan 
Woods dan Ted Grant:dalam Materialisme yang Dialektik, hal.37-84, 
Logika Formal dan Dialektik, hal 85-112). 

Alpha-Omega dan Gagasan ―Pengulangan‖ Plato Ironisnya 
justru kapitalisme yang menjadi jelmaan spirit idealisme, sering para 
penganutnya terjebak dan tersungkur dalam lumpur materialisme. 
Bahkan sangat materialis para penganut kapitalis dari pada para 
penganut sosialis yang dasar spiritnya pada materi, dunia nyata. 

Keterjebakan kedua ideology (Kapitalisme dan Sosialisme) 
dalam lumpur materialis, dunia nyata itu yang menegaskan kembali 
kesahian gagasan filsuf Plato dalam Dua Dunia-nya, bahwa 
sesungguhnya kehidupan dunia nyata itu hanya pengulangan (photo 
copy) dari dunia abstrak. Dunia abstrak sebagai dunia 
kesempurnaan yang terjelaskan dalam dunia jiwa (dunia ide), bagi 
Plato merupakan dunia kesempurnaan yang pengulangannya di 
dunia nyata. Dunia abstrak sebagai sebuah dunia yang penuh 
kesempurnaan itu, sesungguhnya dunia apa? Pertanyaan itu juga 
telah menggelisakan Kant, yang mengatakan bahwa antara Dua 
Dunia Plato itu (antara jiwa dan raga) ada terdapat ―sesuatu‖. 
Jawaban atas pertanyaan itu, adalah bahwa ada ―Roh‖. 

Jawaban ini disinggung Hegel, hanya filsuf ini tidak 
mengelaborasi secara tegas, bahkan sering 
mencampuraduk/menyamakan dunia jiwa dengan dunia abstrak 
(roh). Maka peseteru (musuh) abadi Marx, tetap bersikukuh dengan 
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antitesanya bahwa yang awal mula itu dunia nyata (dunia raga), 
bukan dunia abstrak yakni dunia ide (dunia jiwa) sebagai tesis dari 
Hegel. Sesungguhnya dunia jiwa (ide) yang menjadi pertama dari 
dunia raga (nyata/materi), namun masing-masingnya saling 
dialektik. Dalam arti dunia jiwa (ide) bergantung kepada dunia raga 
(materi) untuk menegaskan identitas. Sebaliknya dunia raga 
(materi) membutuhkan dunia jiwa (ide) untuk menyatakan 
keberadaan. Saling berdialektik dunia jiwa dan dunia raga, hanya 
bisa terjadi oleh karena ada Awal-Mula, yakni: Roh sebagai dunia 
abstrak. 

Dari sini tercermati kekurangcermatan Hegel, yang 
mencampuradukan/menyamakan dunia jiwa (ide) dengan dunia 
abstrak (roh). Dunia Roh jika dimaknakan dalam kata Cinta-Kasih, 
maka dunia jiwa sangat mencintai jiwa-nya untuk dapat diketahui 
dalam dunia nyata, maka jiwa berkenan masuk/diberikan kepada 
raga. Begitupun dunia raga mencintai dunianya untuk lebih 
bermakna, maka memberi raganya untuk bersemayam jiwa. Masing-
masing dunia jiwa dan dunia raga saling mengasihi karena masing-
masing sangat mencintai dunia-nya, supaya tetap bermakna dalam 
penegasan identitas (dunia ide, jiwa) dan semakin nyata dalam 
pernyataan eksistensi (dunia nyat, raga). 

Karena itu, dunia abstrak (Roh) itu yang menyatukan masing-
masing mereka (jiwa dan raga) dalam hidup kehidupan melalui 
ledakan dasyat (The Big Bang) sebagai awal pencipta (awal mula 
kehidupan/alpha). Roh (dunia abstrak) pula yang kelak memisahkan 
jiwa dari raga dalam kematian melalui kehancuran dasyat (The Big 
Crunch) sebagai akhir dari sebuah kehidupan (akhir 
kehidupan/omega). 

Gagasan Manusia (penyatuan dunia jiwa dan dunia raga) 
sebagai mikrokosmis dan alam sebagai makrokosmos, tentu 
mengandung makna bahwa inti penjelasan tentang manusia, tentu 
hal itu yang menjadi inti kajian pada alam. Saling kesatuan manusia 
dengan alam dalam hidup kehidupan melalui penyatuan dunia jiwa 
dan dunia raga sebagai satu kesatuan, termaklumi dalam paham 
integralistik dari ahli hukum adat Soepomo. 

Pengulangan hal-hal abstrak (kesempurnaan) pada manusia 
yang terjelaskan dalam dunia jiwa ke dalam dunia raga, itu juga 
terjadi pada alam. Dalam arti ada awal mula (Roh) yang sempurna 
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dengan segala keabstrakannya untuk dijelaskan dalam dunia jiwa, 
yang kelak diulangi/ditunjukan dalam dunia raga, dunia kenyataan. 

Ada awal mula (oleh Roh) dalam keabstrakan yang dapat 
dijelaskan dalam dunia ide, gagasan tentang The Big Bang (Ledakan 
Dasyat), yang menjadi spiritdari seluruh dunia ide yang kelak 
terulang dalam seluruh kehidupan dunia nyata/materi. Tentu kelak 
ada akhir kehidupan (oleh Roh) terpahami dalam dunia gagasan/ide 
tentang The Big Crunch(kehancuran dasyat), yang terulang dalam 
akhir kehidupan raga, dunia akhirat. Sedangkan Roh itutetap hidup 
abadi, kekal. 

Dunia Materi, raga, nyata boleh hancur berantakan berkeping-
keping, dan lenyap hanyut tidak berbekas, begitupun dunia jiwa 
boleh tetap ada melayang-layang tidak berbentuk dan tidak beraga, 
larut namun tidak hanyut dalam ketenggelaman/kehancuran kosmis 
sehingga sering tidak terpahami dan tidak terselami. Namun roh 
(dunia abstrak) tetap dalam kesempurnaan untuk tetap hidup abadi. 

Roh yang menjadi alpha dan omega, roh yang awal mula 
membuat awal kehidupan, juga roh yang membuat hidup berakhir, 
kehidupan akhirat. Roh yang menjadi awal mula 
kehidupan.79   (dunia abstrak) terjelaskan dalam dunia ide, gagasan 
tentang The Big Bang (Ledakan Dasyat), yang terulang dalam dunia 
nyata (raga) di seluruh proses hidup kehidupan. 

Begitupun Roh itu pula yang menjadi akhir hidup kehidupan, 
terjelaskan dalam dunia ide, gagasan tentang The Big 
Crunch (Kehancuran Dasyat), yang terulang dalam dunia nyata 
(raga) di seluruh proses akhir kehidupan (kepunahan massal). 
Mengungkap misteri Surga yang Hilang telusuran Stephen 
Oppenheimer yang menunjuk Surga di Timur dalam bukunya 
―EDEN IN THE EAST The Drowned Continent of Southeast 
Asia‖ 1998, diindonesiakan  ―EDEN IN THE EAST, SURGA DI 
TIMUR, Benua yang Tenggelam di Asia Tenggara‖  Ufuk, 2010. 

Oppenheimer menunjukan dengan merangkum bukti antara 
lain dari penanda-penanda genetis Adam dan Eva  bagi sebuah 
penyebaran Timur ke Barat sebagai berikut: penghapusan 9-bp Asia 
dibawa ke India selatan sebagai ibu Asia Tenggara, seorang wanita 
yang mungkin menuturkan bahasa Austronesia. Klan-klan maternal 
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kelompok F dalam klasifikasi Antonio Torroni, yang lebih 
jelas  tertaut kepada para penutur  Austro-Asiatik di daratan Asia 
menyebar secara radial  (menjari) ke utara ke Indo-Cina dan Tibet, 
ke barat yaitu India Utara…. (hal.302). .. 

Wilayah yang terpengaruh menyebar dalam sebuah 
gelombang  dari Pasifik Selatan di tenggara, melalui Asia Tenggara, 
Cina selatan, India, Arab, Timur Tengah, dan akhirnya ke 
mediterania di Barat Laut (hal.303). Dengan demikian dari telusuran 
Oppenheimer, bahwa misteri Benua yang Hilang atau Surga yang 
Hilang itu sesungguhnya berada di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, 
Sulawesi sebagai bagian kepulauan Asia Tenggara.80  

Penemuan Homo Floresiensis dan fosil Gajah (tahun 2003) di 
Liang Bua, Ruteng, Manggarai Raya (Pulau Flores bagian Barat) dan 
Pembuktian Oppenheimer, menandaskan keberadaan awal manusia 
perempuan di dunia di wilayah Kepulauan Matahari Purba (Solor) 
yang mencakup Nusa Tenggara-Maluku-Sulawesi. Letak lokasi 
geografis ini sebelum kajian Oppenheimer mengenai penyebaran 
awal manusia, maka Garis Wallace-Weber yang disempurnahkan 
oleh Thomas Huxley, telah menegaskan dunia purba flora-fauna. 
Poros-nya di wilayah yang dibuktikan Oppenheimer itu. 

Berikut kajian F.A.E. van Woden 1935 dari universitas Leiden, 
Negeri Belanda, dalam disertasinya ―SOCIALE STRUCTURTYPEN 
IN DE GROOTE OOST‖ 1935, diindonesiakan ―KLEN, MITOS, DAN 
KEKUASAAN, Struktur Sosial Indonesia Bagian Timur‖ 1985, 
menunjuk praktek budaya Chemistry (Keharmonisan/Kedamaian) 
itu di wilayah Nusa Tenggara-Maluku: dalam Konsep DUALISME 
KOSMOS (langit-bumi/Peradaban) dan DUALISME SOSIAL 
(Manusia Perempuan-Laki/Kebudayaan). Dipraktekan sampai 
sekarang di kepulauan Solor (Solor=Matahari): Adonara-Solor-
Lembata, juga di pulau Flores bagian Timur (LAMAHOLOT) dengan 
sebutan LEWOTANAH.  Persilangan Peradaban (Dualisme Kosmos: 
Matahari-Bulan/Rera-Wulan dengan Bumi/Tanah-Ekan) dengan 
Kebudayaan (Dualisme Sosial: 
PerempuanLaki)=SALIB=LEWOTANA81 Artinya saya mau katakan 
bahwa keberadaan Flora-Fauna, keberadaan Manusia AWAL dari 
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Kepulauan Matahari (Solor) Purba: Nusa Tenggara (minus Bali)-
Maluku-Sulawesi. 

Dari sana pula asal-usul budaya chemistry, keharmonisan dan 
kedamaian itu. Kalau Wallace-Weber membuktikan melalui 
penyebaran Fauna-Flora, maka Oppenheimer membuktikan dengan 
penyebaran awal GEN manusia Asli, juga bahasa Austronesia 
sebagai sumber Aslibahasa dunia, dengan berbagai bukti arkeologis 
yang ditunjuk dalam bukunya SURGA DI TIMUR, khususnya bab 2 
hal. 53-96 dan bab 5 hal. 191-244.82 

Ciri khusus flora yang menandai wilayah Taman Eden yang 
hilang seperti disebut filsuf Plato, Wangi-wangian (Cendana-
Cengkeh-Pala) memang di wilayah ini. Begitupun wilayah itu 
menjadi tempat pertemuan antara TIMUR dengan BARAT, di saat 
hanya jalan itu yang dapat terlintasi dari TIMUR ke BARAT atau 
sebaliknya. Keunikan flora ini telah  menjadi perselisihan bangsa 
Eropa (Spanyol-Portugal) yang harus dilerai/mediasi oleh Vatikan.83 
Begitupun ciri fauna yang disyaratkan filsuf Plato, seperti Gajah 
(penemuan fosil gajah purba di Flores), juga GADING gajah itu 
sampai kini menjadi belis (mas kawin)  pada masyarakat Lamaholot 
pada umumnya (pulau Flores bagian Timur, Adonara, Solor, 
Lembata),  khususnya masyarakat Pulau Adonara.  Sedangkan secara 
geologis, maka geografi Nusa Tenggara-Maluku kekinian merupakan 
daratan baru (listofer) dari benua yang hilang (Atlantis) itu.  Dapat 
dijelaskan melalui teori pergeseran benua dan dialektika geologi.84 

Dengan demikian kalau ditandaskan garis Wallace-Weber 
bahwa Wilayah Poros sebagai wilayah pembagi, dalam pemaknaan 
Fauna-Flora yang ada di Poros, dapat ke Dataran Sunda (BARAT), 
juga ke Dataran Sahul (TIMUR), sedangkan di wilayah BARAT tidak 
mungkin ke TIMUR, dan sebaliknya.  Maka Oppenheimer 
membuktikan penyebaran manusia AWAL dari wilayah Poros (Nusa 
Tenggara-Maluku-Sulawesi) itu melalui kajian GEN orang Asli85 dan 
penyebaran Bahasa Austronesia sebagai sumber Asli berbagai 
Bahasa di Dunia. 86  
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(ke Timur, Barat, Utara, selatan) secara rinci: Utara itu ke Cina 
melalui Sulawesi dan Sabah, Selatan ke Australia (Aborigin), Timur 
ke Papua dan Pasifik, Barat ke Jawa (Jawa Purba itu satu daratan 
dengan Kalimantan-Sumatra-Semananjung Malaya) terus ke India-
Mesir- Yunani.Tadinya ke Cina itu kelak ke Jepang, juga melalui 
selat Bering yang dulu masih daratan dengan Amerika akan sampai 
di Amerika. 

Penyebaran yang dikaji Oppenheimer itu lebih menjelaskan 
kerangka diaspora di saat pemecahan massa benua 3 (kepunahan 
massal 1)  yang mengakhiri Zaman Mesozoikum (akhir zaman 
kehidupan menengah). Sedangkan menjadi lebih rinci ditunjuk 
Arysio Santos dalam buku ―Atlantis The Lost Contonent Finally 
Found, (1997), Indonesia Ternyata Tempat Lahir Perdaban Dunia‖ 
(2009, sesungguhnya menjelaskan diaspora saat akhir zaman 
Neozikum/akhir Zaman Es (kepunahan massal 2) sebagai akhir 
zaman kehidupan baru. 

Walaupun Arysio Santos menunjuk SURGA DI TIMUR itu di 
paparan Sunda antara Jawa-Kalimantan-Sumatra. Namun yang 
terpenting di sini rincian penjelasannya tentang penyebaran 
manusia setelah akhir zaman es (banjir Nabi Nuh) itu untuk 
membantu pemahaman atas kajian Oppenheimer. 

Awal penciptaan, PERADABAN, masih natural-
alamiah=ALLAH/Ilahiyah. Di era dominasi Peradaban ini dikenal 
dengan ATLANTIS LEMURIA . Jadi peradaban yang mendominasi 
di era Atlantis Lemuria, berakhir sekitar 80 ribu-70 ribu tahun lalu, 
sebagai akhir dari zaman Mezosoikum (akhir Siklus Peradaban 1). 

Substansi ini yang menjadi kecondongan kajian dalam buku 
TAMAN EDEN DI TIMUR, karya Oppenheimer. Kemudian 
berkembang ke arah ATLANTIS SANG PUTRA, sebagai era 
KEBUDAYAAN yang mencondongkan karya berbagai manusia 
Atlantis dan kehancuran-nya di 11.000 tahun lalu dalam peristiwa 
banjir Nabi NUH, diketahui sebagai akhir zaman Es/Pleistosen, 
akhir zaman Neozoikum (akhir Siklus Peradaban 2). 

Kemudian berkembang REPLIKA ATLANTIS yang 
menempatkan India sebagai pusat perkembangan peradaban yang 
berakhir 5000 tahun lalu (akhir Siklus Peradaban 3). 
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Sejak 5000 tahun lalu Peradaban dunia bergeser ke Mesir 
(Dewa Ra/Piramida), Cina (Yin-Yan), Yunani (Filsafat 
Logika,Etika,Estetika) yang berakhir 2000 tahun lalu (akhir siklus 
Peradaban 4). 

Sejak 2000 tahun lalu berkembang Salib Atlantis dalam 
REPLIKA SALIB KRISTUS di Israel dan Roma, 1500 tahun lalu 
dalam KOSMOGRAM ATLANTIS (Bulan Bintang) di Arab sebagai 
Siklus Peradaban 5. 

Semua itu menjadi kecondongan pembuktian pembahasan 
Arysio Santos dalam bukunya INDONESIA PUSAT PERADABAN 
DUNIA. Replika-replika Atlantis itu secara sporadis berkembang di 
seluruh belahan dunia sampai kekinian dan akan datang! Jadi 
sesungguhnya REVOLUSI NEOLITIKUM yang memperangah dunia 
waktu itu setelah bencana dasyat BANJIR nabi Nuh (11.000 tahun 
lalu), dan sampai sekarang (tentu juga akan datang), dengan 
berbagai kemajuan di Cina, India, Mesir, Yunani, dsb,  datang dari 
POROS (Timur Terjauh-Barat Terjauh). 

Sampai sekarang masih menjadi MISTERI tentang bagaimana 
terjadi revolusi neolitikum itu, kemajuan sedemikan gemilang waktu 
itu, yang terus mengilhami berbagai kemajuan sampai kekinian dan 
tentu juga akan datang!!!, Bagaimana dapat dijelaskan dengan ilmu 
pengetahuan?. 

Sampai-sampai Karl Marx frustasi dengan filsafat 
materialisme-nya yang dikenal juga dengan filsafat Marx, lalu 
menuding revolusi neolitikum sebagai revolusi tukang SIHIR. Maka 
itu penemuan homo floresiensis sesungguhnya juga menjelaskan 
titik poros yang memediasi misteri penjelasan manusia Raksasa 
dengan Manusia Kerdil atau manusia Purba dengan Manusia 
Moderen. 

Karena adanya bencana (kepunahan massal 1 dan 2) di akhir 
zaman mesozoikum  dan di akhir zaman neozoikum/akhir zaman es 
menyebabkan manusia, flora, fauna yang selamat menyebar ke 
berbagai penjuru muka bumi saat itu. Namun dapat terpahami dan 
termaklumi dalam filsafat purba poros (Solor) dengan simbol ular 
sebagai matahari purba: ―Koten pana doan, Ikung gawe lela naan 
nuan tutu, nahku nuan tou geniku uliten-empatan muren te Tukak-
tukan‖, artinya ―menyebar sampai jauh ke barat dan bergerak terus 
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sampai ke timur untuk menjadi saksi zaman, namun tetap suatu saat 
selalu kembali ke poros/ sumber‖. 

Renungkan!!!…bukan saja Karl Marx yang frustasi, begitupun 
George Wilhelm Friedrich Hegel dengan filsafat Idealisme-nya yang 
dikenal juga Filsafat Hegel tidak cermat menjelaskan hal itu. Tidak 
sampai para filsuf itu saja, melainkan ―TUHAN‖-pun frustasi, 
sampai-sampai merusakan bahasa (komunikasi) di antara mereka 
saat mereka membangun menara babel untuk menyamai ―TUHAN‖. 
Apa kata TUHAN: ―…mulai sekarang apa yang mereka rencanakan 
dan lakukan pasti berhasil, maka harus hentikanlah mereka‖ !!! 
Artinya kalau itu revolusi (menara babel) demi kemuliaan Tuhan dan 
kemanusiaan Manusia, tentu TUHAN tidak menghentikan. Namun 
karena kecongkakan mereka untuk menyamai atau melebihi 
TUHAN, dalam upaya mereka membangun menara Babel itu yang 
menjadi persolan (bandingkan Genesis 11:1-9). 

Filsuf Hegel dengan filsafat kritisnya telah membedah filosofi 
kehidupan sebagai sebuah Roh (Sabda). Hanya Hegel mampu 
sebatas menegaskan bahwa hidup kehidupan dimulai dari Roh yang 
Idealisme (PIKIRAN), sebagai yang awal (tesis). Dikoreksi oleh Karl 
Marx (antitesis), bahwa hidup kehidupan dimulai Roh yang nyata 
(Materialisme). Tesis Hegel selanjutnya dikenal sebagai filsafat 
Idealisme, antitesis Marx di kenal sebagai filsafat Materialisme. 

Memahami  hidup kehidupan (di Poros Bumi) Kepulauan 
Matahari (Solor) Purba (Maluku-Sulawesi-Nusa Tenggara), maka 
tercermarti Filsafat Hegel sebagai Taran Wanan (tesis)/Filsafat 
Barat, sedangkan filsafat Marx sebagai Taran Neki (antitesis) Filsafat 
Timur. 

Sedangkan Filsafat Solor Purba (PANCASILA) sebagai sintesa 
merupakan Filsafat Poros, terilham dalam diri putra fajar Bung 
Karno semasa pengasingan di Kota Ende (Pulau Flores 1934–1938) 
sebagai wilayah Kepulauan Matahari Purba (Solor=Matahari). 
Dengan Filsafat Poros sebagai AWAL keberadaan Peradaban dan 
Kebudayaan DUNIA yang sampai kekinian di praktekan dalam 
format keyakinan LEWOTANAH bagi suku bangsa Lamaholot di 
Nusa Tenggara Timur. 87  Filsafat Roh, filsafat Poros sebagai 
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pendialektika demi menjawab filsuf Kant yang menggelisahkan ―ada 
sesuatu‖ di antara filsafat Dua Dunia-nya Plato dan yang 
menyatukan Satu Dunia-nya Aristoteles. Bung Karno dengan filsafat 
Pancasila sebagai pendialektika demi mendamaikan/menselaraskan 
/ menserasikan filsafat Barat (Hegel: Kapitalisme) dengan filsafat 
Timur (Marx: Sosialisme). Maka ada pendapat, bahwa orang Cina 
(Filsafat Timur) maju untuk kekayaan materi, orang barat untuk 
kehebatan pikiran (Filsafat Barat), sedangkan orang lamaholot 
(sampel Kepulauan Solor Purba: Nusa Tenggara-Maluku-Sulawesi) 
berkekayaan nurani, atadiken (manusia) sebagai sumber filsafat 
Poros yang telah mengihlami Bung Karno. Atau filsuf Plato dengan 
filsafat Dua Dunia-nya (Dunia JIWA/Hegel dan Dunia Badan-
Raga/Marx. 

Maka menyatukan JIWA  dengan  BADAN  itu adalah: 
ROH/Pancasila-Bung Karno, sekaligus menjawab filsafat Satu 
Dunia-nya Aristoteles. Orang Timur (CINA) boleh  mempunyai 
kekuasaan materi (raga/badan), orang Barat boleh hebat (kaya) 
pikiran (jiwa), tetapi orang Lamaholot/Solor Purba mempunyai 
keagungan NURANI/ROH  (kemanusiaan) yang menyatukan JIWA 
dengan BADAN. Filsafat BARAT/tesis, Filsafat TIMUR/antitesis, 
Filsafat POROS (PANCASILA/KODA) sebagai sintesa. 

Kalau cermati dialektika berfilsafat ini, maka memang 
MANUSIA itu berawal dari POROS (Nurani),  menyebar ke BARAT 
yang lebih mengutamakan pikiran, dan menyebar ke TIMUR yang 
lebih mengutamakan Raga/materi: nyata. Artinya konflik antara 
BARAT/tesis dengan TIMUR/antitesis,  maka sintesa itu di POROS. 
Maka bukan berlebihan secara keyakinan kalau ada yang berseloroh 
bahwa konfik di Timur Tengah antara PALESTINA dengan YAHUDI 
hanya bisa selesai/damai secara tuntas kalau dengan cara/ritus Solor 
(Matahari) Purba: Nusa Tenggara-Maluku, yang sampai kini 
dipraktekan di LAMAHOLOT, yang dikenal dengan LEWOTANAH. 
Seloroh yang demikian tentu sebagai orang yang mengetahui dan 
meyakini bahwa SALIB KRISTUS itu sesungguhnya REPLIKA dari 
SALIB ATLANTIS=LEWOTANAH, maka setelah 
terselesaikan/damai dengan cara Lamaholot (baca: Adonara), tentu 
dengan cara KRISTUS sebagai penyelamat/pendamai ABADI. 

                                                                                                                                                                           
ku:http://sosbud.kompasiana.com/2012/07/26/peradaban-lewotanah-lamaholot-dalam-
trinitas-kepemimpinan-purba-indonesia-timur-dan-atlantis-yang-hilang/. 
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Maka itu harus berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai pola 
keyakinan kepada YESUS KRISTUS supaya perdamaian menjadi 
nyata di bumi maupun di akhirat, bagi setiap orang berpemeluk 
AGAMA apa saja !!!. Karena Kristus  datang  bukan membawa salah 
satu  agama melainkan membawa TERANG untuk semua manusia 
dan alam semesta. Jadi Kristus sendiri datang ke dunia tidak pernah 
memproklamirkan diri membawa agama tertentu untuk sekelompok 
umat manusia di Bumi, melainkan membawa terang yang menerangi 
dan mencahayai seluruh umatmanusia dengan alam semesta-NYA!!!. 

Dataran Poros: sejatinya sebagai wilayah Alpha-Omega dunia 
Awal kehidupan di wilayah Poros Dunia Lama (Purba), yang 
membagi ke Timur dan Barat, juga ke Utara dan Selatan. Barat 
dalam simbol Dataran Sunda (Jawa Purba) dan Madagaskar, Timur 
dalam simbol Kepulauan Aru dan Papua, Selatan ke Australia dan 
Selandia Baru, Utara ke Cina, seperti telah dibuktikan oleh 
Oppenheimer. Dalam perkembangan replika perubahan, atau 
pengulangan sesuai gagasan Plato, lebih mencerminkan Poros 
dengan penyebaran ke Timur dan Barat. Akhir zaman es/akhir 
zaman neozoikum menempatkan surga yang hilang di India sebagai 
Poros (keyakinan sepasang pilar di timur dan sepasang pilar di barat, 
pilar ke lima adalah poros), Timur di Cina (Yin-Yan), Barat di Mesir 
(piramida). Bergeser ke Yunani- Israel sebagai Poros, Timur di Arab, 
Barat di Roma. Yunani dengan filsafatnya Logika-Estetika-Etika, 
Israel dengan Salib Yahudi.Roma dengan filsafat Barat, salib kristus, 
Arab dengan filsafat Timur, kosmogram atlantis. 

Kekinian Poros bergeser ke Amerika Serikat, dengan blok 
Timur Cina-Rusia, cs, blok Barat Eropa, cs. Dalam arti dapat 
tercermati bahwa wilayah awal mula, yang sesungguhnya menjadi 
wilayah penciptaan dan kediaman Adam dan Eva, yakni di Dataran 
POROS (dengan pulau-pulau kecil lain di lautan pasifik, termasuk 
filipina). Wilayah/Dataran ini sebagai listofer (Daratan Baru yang 
muncul) akibat tenggelamnya benua (Atlantis), yang populer disebut 
Benua yang Hilang, sering disebut juga dengan Surga yang Hilang88 . 

Seperti telusuran kritis Lokasi Eden menurut Jewish 
Encyclopedia: penulis-penulis ternama mengatakan: Targum 
Yerushalmi menerjemahkan Havalilah dengan Hindiki[Hindustan 
atau India], dan membiarkan Pison tidak diterjemahkan, Saadia 
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Gaon, dalam terjemahan Arab-nya, menerjemahkan Pison sebagai 
NIL, yang ditertawakan oleh Ibn Ezra sebagai ―sudah jelas-jelas 
diketahui bahwa Eden berada lebih jauh ke selatan, di Khatulistiwa‖. 

Nahmanides sepakat dengan pandangan ini. Ceritra 
kedatangan orang Yahudi di Yerusalem dari ―Aden, tanah 
tempat Gan Eden [maksudnya Garden of Eden atau Taman Eden] 
yang termashur dan ternama berada, yaitu di tenggara 
Assyria‖….Sungai Pertama, Pison kemungkinan mengarah ke sungai 
Indus, yang mengelilingi Hindustan, memperkuat Targum 
Yerushalmi, (Arysio Santos,hal.505-506) 

Benarlah, penegasan Arysio Santos bahwa berbagai sosok 
hebat yang dipuja dan dikenal sampai kekinian, merupakan putra-
putri Atlantis keturunan dewa yang kemudian menyinari seluruh 
dunia  dengan Cahaya Ibu Agung Perawan.  Para pahlawan atau 
malaikat, dewa-dewi yang berperanan dalam semua perkembangan 
peradaban, aslinya berasal dari sebuah daratan yang tenggelam dan 
menghilang di bawah air, persis seperti Atlantis. 

Kebetulan wilayah delta sungai Gangga disebut Bengal (atau 
Bengala), sebuah nama yang diturunkan dari bahasa Dravida (beng-
ala) dan berarti ‖tanah rawa yang tenggelam‖. Nama ini sinonim 
dengan sebutan Atlantis itu sendiri dari bahasa Sansekerta, dari kata 
a-tala (dataran yang tenggelam) dan karenanya tak ada celah untuk 
meragukan hubungannya dengan Benua yang Hilang atau Surga 
yang hilang itu sendiri, yakni berlokasi di Indonesia (Arysio Santos, 
hal 156). 

Maka itu asal-usul leluhur orang-orang Mesir, dalam 
penandasan Arysio Santos bahwa Indonesia adalah Punt yang 
merupakan tanah leluhur (Tower ), Pulau Api, tempat bangsa Mesir 
semula berasal, pada zaman dahulu sekali. Bangsa itu terpaksa 
keluar karena bencana alam yang meluluhlantahkan tanah asal 
mereka, Indonesia (Punt), mereka pindah ke Tanah Harapan di 
Timur Dekat. Mesir adalah Het-ka-Ptah, ―kediaman kedua Ptah‖. 
Ptahadalah Pencipta Tertinggi dalam pantheon Mesir. Dia 
melambangkan paideuma, yaitu seluruh kebudayaan dan 
peradabannya. 

Dari ―Tanah Para Dewa‖ inilah bangsa Arya, Yahudi, dan 
Funisia juga berasal, demikian juga beberapa bangsa lain 
berketurunan campuran yang membangun peradaban luar biasa di 
masa kuno, termasuk bangsa Amerika (hal 131). Dengan 
demikian alpha-omegasesungguhnya pernah terjadi pada 
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kepunahan massal 1, yang menutup/mengakhiri zaman hidup 
menengah (akhir zaman mezosoikum), yakni akhir dari siklus 
kehidupan pertama sekitar 80 ribu – 75 ribu tahun lalu. Arisyo 
Santos mengklasifikasinya sebagai berakhirnya Atlantis Lemuria, 
yang kami cermati sebagai era berakhirnya dominasi Peradaban. 
Sedangkan kepunahan massal 2 mengakhiri zaman hidup baru, 
akhir zaman es, yakni akhir dari siklus kehidupan kedua sekitar 
11.000 tahun lalu. 

Arysio Santos mengklasifikasinya sebagai berakhirnya Atlantis 
Sang Putra, yang tercermati sebagai era berakirnya dominasi 
Kebudayaan. Atlantis Lemuria dan Atlantis Sang Putra menjelaskan 
awal penciptaan yang terjadi di Dunia Purba/Lama: wilayah Poros 
(Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi sebagai sampel listofer dari 
Benua yang Hilang/Surga yang Hilang, wilayah Benua Atlantis), 
wilayah Barat di dataran Sunda (Daratan Jawa Purba, bagian dari 
Benua Asia), wilayah Timur di dataran Sahul (Kep Aru, Pulau Irian, 
bagian dari Benua Australia). Cross antara Atlantis Lemuria dengan 
Atlantis Sang Putra, oleh filsuf Plato menyebut sebagai sebuah tata 
peradaban masyarakat sipil yang sangat tinggi, sebagai ibu kandung 
peradaban dunia. Arysio Santos menyebut sebagai Salib Atlantis, 
Van Wouden mengistilahkan Dualisme Kosmos (Langit-Bumi) 
dengan Dualisme Sosial (Wanita-Laki) sebagai tata struktur sosial 
Indonesia Timur, yang dalam pencermatan kami selama ini 
diterapkan di Kepulauan Solor (Adonara, Solor, Lembata) dan 
masyarakat di ujung timur Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur, dengan sebutan Lewotanah. 89  

Siklus kehidupan ketiga, setelah akhir zaman es menempatkan 
India sebagai wilayah Poros, Timur di Cina, Barat di Mesir, yang oleh 
Arysio Santos memperkenalkan sebagai era Replika Atlantis. 

Replika Surga yang Hilang (salib atlantis) di India sebagai 
Poros (keyakinan sepasang pilar di timur dan sepasang pilar di barat, 
pilar ke lima adalah poros), Timur di Cina (yin-Yan), Barat di Mesir 
(piramida), berakhir 5000 tahun lalu. KemudianReplika Surga yang 
Hilang (Salib Atlantis) bergeser ke Yunani- Israel sebagai Poros, 
Timur di Arab, Barat di Roma. Yunani dengan filsafatnya Logika-
Estetika-Etika, Israel dengan Sepuluh Perintah Allah/Salib Yahudi. 
Roma dengan filsafat barat, salib kristus, Arab dengan filsafat Timur, 
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kosmogram atlantis, berakhir 3000 tahun lalu. Dilanjutkan 2000 
tahun lalu sebagai penegasan Replika Surga yang Hilang berporos di 
Israel dengan Salib Yahudi, Barat di Roma dengan Salib Kristus, 
Timur di Arab dengan Kosmogram Atlantis. 

Diselingi era pencerahan pada tahun 1600-1800  lalu sebagai 
era Moderen yang menandakan tampilnya Ilmu Pengetahuan dan 
teknologi (iptek) mengoreksi kegelapan zaman pertengahan (1500 
tahun lalu). Penutup Di era modern yang mengecohkan dengan 
menandai poros perubahan di mulai dari Barat, seolah-olah ilmu 
pengetahuan tentang Manusia dan Alam Semesta itu bersumber dari 
Barat. Menempatkan Inggris sebagai wilayah reformasi perubahan 
melalui common law-nya dengan Perancis sebagai wilayah revolusi 
perubahan melalui civil law-nya. 

Sedangkan Belanda, Spanyol, Portugal sebagai ujung tombak 
perubahan yang melakukan invasi, kemudian menjajah dengan niat 
mencari dan menemukan wilayah Surga yang Hilang itu. 90 Dalam 
perkembangan sampai kekinian seolah-olah poros bergeser ke 
Amerika Serikat, dengan blok Timur Cina-Rusia, cs, blok Barat 
Eropa, cs. Amerika Serikat dengan anglo-saxon law-nya, yang sering 
membuat keberadaannya sebagai ―polisi dunia‖, dalam 
membendung segala perseteruan gelobal dunia yang bernuansa blok 
Timur vs blok Barat, walaupun sering lebih memihak kepentingan 
Barat. Ke depan Indonesia Raya memainkan peran pendialektika 
(sebagai Poros) dalam perseteruan antara blok Timur vs blok Barat, 
karena sesungguhnya Pancasila digagaskan Bung Karno 1945, 
menjadi Poros penselaras-serasi-seimbang antara Kapitalisme 
(Barat) vs Sosialisme (Timur). Dataran Poros (wilyah Nusa 
Tenggara-Maluku-Sulawesi sebagai sampel listofer dari Benua yang 
Hilang/Surga yang Hilang): sejatinya sebagai Alpha-Omega dunia, 
wilayah awal penciptaan dunia dan kelak menjadi wilayah akhirat 
dunia.*** 
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Kejayaan Nusantara Ada dalam Ramalan Nabi: 
“SIND adalah Sunda-Land/ Nusantara” Bukan Cina 

 
Karena  membaca komentar-komentar 
dari para sahabat yang sering kali 
menyebutkan terjemahan hadits Nabi 
Muhammad SAW bahwa : ―Tuntutlah 
ilmu sampai negeri China‖ maka saya 
berkehendak untuk menyampaikan: 
 
“SHIND itu Nusantara!” 
 

Pada kisaran abad ke VII, dunia sedang melalui salah satu 
masa kelamnya. Di benua Eropa pada saat itu sedang mengalami era 
‗Dark Ages‘ – Masa Kelam. Kerajaan Romawi yang dominan dengan 
sifat ekspansif disertai militernya yang terkenal tangguh sedang 
mengalami turbulensi diakibatkan oleh korupnya kepemerintahan 
dan tersandera oleh pemberontakkan domestik. Di belahan bumi 
lainnya yakni benua Amerika, suku-suku Indian juga saling bersaing 
menghancurkan sesamanya demi dapat diakui eksistensinya. 
Sedangkan di benua hitam Afrika dan jazirah Arab pada masa itu 
masih terbelakang dengan suku-suku nomadennya yang berpindah-
pindah tempat mengikuti hembusan angin. 

Jauh di sudut Selatan bumi yaitu benua Australia, dihuni oleh 
suku asli aborigin yang berbudaya primitif. 

Di Asia, kita langsung saja ke China, tidak perlu disangsikan 
lagi bagaimana pada tempo itu sedang berkecamuk perang saudara 
besar-besaran diantara 5 dinasti yaitu Sui, Chen, Jian, Jin dan Tang 
yang telah memporak-porandakan seluruh dimensi dalam aspek 
kehidupan bermasyarakatnya. Jadi, adakah sekiranya yang patut 
dijadikan contoh suri tauladan diantara diatas? 
Hadits : ―Uthlubul ilmi walaw bi shind‖ / ―Tuntutlah ilmu meskipun 
dengan SHIND‖. 

SHIND dalam Sansekerta kuno memiliki arti NEGERI 
BERPERADABAN MAJU. Kata Shind di sini bukanlah China tapi 
Hindia Timur (Nusantara). 

Hadits ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa 
kenabian Beliau dimana kondisi dimuka bumi ini sedang dikonsumsi 
oleh demoralisasi secara masif yang bersifat jahilliyah (kebodohan) 
yang dapat berakhir kepada kemunduran bahkan kehancuran 
peradaban kemanusiaan itu sendiri. Sudah sepatutnya Beliau akan 
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mereferensikan umat manusia untuk mengambil ilmu dari negeri-
negeri yang maju dan layak dijadikan uswatun hasanah (contoh 
kebaikkan). 

Syahdan, ada sebuah negeri yang memiliki kriteria gemah 
ripah loh jinawi termaksud, dimana iklim tropis nan bersahabat 
dilindungi oleh langit biru nan ceria yang dihiasi oleh banyak 
mahluk indah berwarna-warni beterbangan dan dilengkapi oleh 
dataran nan hijau subur kaya hayati maupun nabati disertai 
terbentang luasnya lautan nan biru penuh isi. Itulah negeri yang 
merupakan kepingan surga yang jatuh serta mendapat berkah dari 
langit maupun bumi dan disitulah Negeri Shind. 

Menelaah jabaran kondisi di bumi yang berkontradiksi dengan 
saat itu dimanakah sekiranya alam Negeri Shind terlabuh? Di ujung 
Hindia bagian Timur!!! Di sanalah tempatnya, sebuah wilayah yang 
kita kenal sekarang dengan sebutan Nusantara. Pada era tersebut 
didominasi oleh sebuah kerajaan besar yang mendunia. Yang apabila 
disebutkan namanya niscaya akan menggetarkan hati lawan maupun 
kawan. Elok dan permai negerinya tapi jangan sekali-kali 
meremehkannya, serentak para ksatrianya akan meluluhlantakkan 
para musuh. 

 

 
 
Julukan Lumbung Pangan Dunia digelarkan karena 

pencapaian keakbarannya dalam swasembada pangan, dengan 
disertai masyarakatanya yang taat hukum, berperadaban maju, 
tertata dalam bernegara dan sudah tentunya sebagai penguasa 
maritim dunia. Kerajaan ini dikenal dengan sebutan Kerajaan 
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Sriwijaya dan era keemasan wilayah Negeri Shind ini dilanjutkan 
oleh Kerajaan Majapahit yang tidak kalah dahsyatnya. 

Belum lagi kita bicarakan masa-masa jauh sebelum keemasan 
kerajaan-kerajaan diatas. Bila kita perhatikan dengan seksama di 
relief-relief yang terdapat di candi-candi yang ada di Nusantara, 
terpahat jelas bahwa peradaban leluhur kita semua adalah sangat 
tinggi. Manusia dari seluruh penjuru dunia datang untuk belajar dan 
tunduk kepada nenek moyang kita (Salah satu contoh : Relief Candi 
Penataran – banyak peradaban dari luar datang untuk 
ditatar/digurui). 

Sejarah peradaban bangsa kita lebih tua dan jauh lebih maju 
dari peradaban manapun di dunia! Bukti, Gunung Padang dengan 
usia, mega stuktur dan segala kemisterian yang terkandung 
dirahimnya dan kita yakini bahwa masih banyak Gunung-gunung 
Padang lainnya yang belum terdeteksi. 

Jadi, sangatlah benar sabda Nabi Muhammad SAW untuk 
merujuk ke Negeri Shind sebagai tempat pembelajaran dimana kita 
hidup sekarang ini. Sesungguhnya kitalah bangsa pemilik DNA yang 
berperadaban paling maju di dunia dalam segala bidang dan hal 
inilah yang sangat ditakuti oleh bangsa lain, yakni apabila bangsa 
Indonesia terbangun dan tersadarkan atas jati diri sesungguhnya. 
Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mensyukuri serta memahami 
bahwa leluhur kita hebat dan sudah waktunya pula kita membangun 
kembali kejayaan masa lalu itu untuk mengejar kemajuan hari ini 
dan anak cucu kita di masa hadapan. 
 

Seorang budayawan 
dan Intelektual-ulama 
Nurcholish Madjid 
mencatat ada indikasi 
sejak zaman Nabi 
Sulaiman bahwa Arab 
mengimpor kapur untuk 
dibuat minuman tonic dari 
Barus (orang-orang 
Melayu di wilayah 
sumatera) sehingga 
menjadi perumpamaan 
kehidupan surgawi yang di abadikan dalam Al-Qur‘an (wayusqauna 
biha ka‘san kana mizajuha kafura). 

Ada sebuah ayat dalam Al-Qur‘an yang cukup menarik 
perhatian saya. Dalam surah al-A‘raaf ayat 96 difirmankan, ―Walau 
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anna ahlal-quraa aamanuu wattaqau lafatahnaa `alaihim barakaatim 
minas-samaa‘ i wal-ardhi‖ (jika para penduduk desa beriman dan 
bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit 
dan bumi). 

Hemat saya, sepertinya ayat ini tidak ditujukan kepada orang-
orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi Saw. Benar, 
memang Al-Qur‘an itu bagi seluruh umat manusia, tetapi ayat ini 
secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu. Suatu 
bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang 
telah berbudaya, yang mengenal suatu sistem pemerintahan yang 
telah tertata. 

Yang mendapatkan penekanan di ayat tersebut —menurut K.H. 
Maemun Zubair, salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama— adalah 
ahlal-quraa, yang artinya para penduduk desa. Ini menarik sekali, 
menurut saya penduduk ―desa‖ atau ―nagari‖ ini banyak sekali di 
Indonesia. Saat ini desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan 
jumlahnya. Bagaimana dengan di Jazirah Arab saat itu? 
Menurut Kiai Sepuh itu dalam ceramahnya pada puncak Haul 
Pesantren Buntet Cirebon ―Di Arab tidak ada desa. Adanya (waktu 
turun ayat itu) adalah suku Badui yang hidupnya (nomaden) seperti 
tawon, kalau kepala sukunya pindah mereka ikut pindah. Makanya, 
ayat ini untuk Indonesia‖. 

Jadi jelas pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di 
suatu wilayah hukum, tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa, 
dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah tatanan 
kemasyarakatan yang diberi kewenangan mengatur dirinya sendiri 
sesuai budaya setempat, berbeda dengan kelurahan. Sebuah 
kelurahan tidak mengatur dirinya sendiri. 

Ia setidaknya tidak mengikatkan hukum pada tradisi dan adat 
istiadat yang kental seperti pada sebuah desa. Di Cirebon misalnya, 
kepala desa lazim disebut Kuwu. Ia bukan seorang pegawai negeri, 
tapi yang dituakan, yang dihormati dan dinobatkan oleh warganya. 
Berbeda dengan kelurahan, seorang Lurah diangkat oleh 
pemerintahan yang lebih tinggi, ia seorang pegawai negeri. 

Nomaden itu pola hidup berpindah-pindah, tidak menetap di 
suatu tempat. Jadi budaya yang mapan tidak tercipta dalam hidup 
nomaden seperti ini. Hukum yang berlaku masih sangat sederhana, 
seringkali kepala suku memerintah secara sewenang-wenang dan 
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despotik aLa Genghis Khan. Nomaden itu boleh dibilang pola hidup 
yang masih primitif bila dinilai orang modern saat ini. 

Nampak dalam ayat itu, Baginda Nabi memiliki visi yang jauh 
sekali. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan pesan kepada 
pengikutnya yang masih nomaden itu suatu ketika mereka mampu 
memiliki sistem pemerintahan yang tertata, yang beradab dan 
berbudaya.. yaitu masyarakat desa, masyarakat berbudaya yang 
beriman dan bertakwa, seperti disebut dalam ayat itu. 
Dan, kriteria desa seperti itu adanya di bumi Nusantara yang masuk 
peradaban besar Shind/Indies. Kenapa? Karena Nabi sendiri 
bersabda,‖belajarlah sampai ke negeri Shind‖. 

Amat logis, Nabi akan menganjurkan orang belajar ke negeri-
negeri yang maju, yang pantas dijadikan teladan. Mungkin dalam 
pandangan Nabi, negeri Shind adalah negeri yang mendapat berkah 
dari langit dan bumi, sehinga pantas dicontohi oleh para 
pengikutnya. 

Di kala Barat masih hidup di gua-gua, di kala Arab masih 
mukim di tenda-tenda, bangsa kita sudah mengekspor rempah-
rempahnya dengan maskapai sendiri ke Afrika dan tempat2 lainnya 
di belahan dunia. 

Ada juga hadis dari Ibu Aisyah ra bahwa saat haji perpisahan, 
tahallul dan ihram, tubuh Nabi diolesi Dzarirah (bedak wangi dari 
Shind/Indies) . Di sini tidak semata-mata Nabi menggunakan term 
ahlal-quraa, jika ia belum pernah melihat rupa desa atau nagari atau 
negeri sebelumnya. Mungkin saat berdagang semasa muda, Nabi 
pernah singgah di desa-desa di wilayah peradaban Shind. 

Nabi ingin mewujudkan masyarakat madani, atau dengan kata 
lain, penguatan masyarakat sipil (civil society) seperti yang pernah ia 
saksikan di Shind selama perjalanan berdagang. Jangan lagi terjebak 
dalam konsep iman dan takwa yang formalistik ritual model agama 
tertentu, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kesalehan sosial, 
dalam kasih terhadap umat manusia yang satu adanya sehingga 
tertata kehidupan yang damai, aman, tentram dan 
sejahtera (maslahah ‗ammah atau bonum commune). 

Saya meyakini ayat dalam surah al-A‘raaf ini relevan dengan 
bangsa Indonesia sejak turunnya yang kali pertama hingga kini. 
Utamanya bagi orang-orang awam di grass root yang hidup di desa-
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desa. Sekarang yang penting adalah desanya. Kunci keberkahan 
adalah desa, dan desa tidak lepas dari kehidupan budaya. 

 

 
 

Desa, menurut saya adalah cagar budaya. Hatta setiap desa 
punya adat istiadat dan tradisi yang khas, namun mirip-mirip karena 
masih dalam lautan budaya Nusantara. Budaya bangsa kita adalah 
suka hidup dalam damai. Apresiatif terhadap perbedaan. Kekerasan 
bukanlah budaya kita. 

Sekarang terlihat jelas ada upaya kelompok agama yang 
mencuci otak warga bangsa ini hingga ke pelosok desa supaya 
ingkar budaya sendiri. Itu bertentangan dengan visi Nabi di atas.  

Mengingkari budaya, menolak kebhinekaan berarti 
mendustakan ayat-ayat Tuhan adalah suatu perbuatan yang niscaya 
mengundang azab seperti disebutkan dalam surah Al-A‘raaf 
berikutnya, ―wa laakin kadzdzabuu fa akhadznaahum bimaa kaanuu 
yaksibuun‖. 

Nabi tidak menolak tradisi di Arab seperti tradisi thawaf, haji, 
puasa, dan lain-lain yang lazim diselenggarakan orang-orang Arab 
jauh sebelum kenabiannya. Nabi mengapresiasinya sebagaimana 
difirmankan, ―wa kadzalika anzalnahu hukman `rabiyan 
(demikianlah Aku turunkan Al-Qur‘an itu kepadanya berupa hukum-
hukum yang telah berlaku dalam masyarakat Arab).91 

                                                           
91Raymond 
http://portalnewsindo.blogspot.com/2016/10/kejayaan-nusantara-ada-dalam-
ramalan.html,  baca juga: kapitayan adalah agama yang pertama di nusantara 

http://portalnewsindo.blogspot.com/2016/10/kejayaan-nusantara-ada-dalam-ramalan.html
http://portalnewsindo.blogspot.com/2016/10/kejayaan-nusantara-ada-dalam-ramalan.html
http://portalnewsindo.blogspot.com/2016/10/kapitayan-agama-pertama-di.html
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Kebangkitan Seni Budaya dan Spirit Egalitarian 
Pakuan Pajajaran Anyar untuk Dunia 

 
Peringatan Asyura Keluarga Besar Keturunan Trah Pakuan 

Pajajaran Bogor, Malam Doa, Munajat, Fikr dan Dzikir, Olah Rasa 
(Intuition) dan Rahsa (Intellectual & Heart Intuition) 1 – 10 
Muharram, for the sake of Humanity, Indonesia Nation and Earth 
Salvation (Rajah Pamunah) / or Istighosah in NU Traditions, or 
Ruwatan Bumi (Ngertakeun bumi lamba) in harmonize with Sunda 
art and cultures performance as a spiritual and intellectual media 
enlightenment, base on Uga Wangsit Siliwangi: Welcoming Pray 
for The New Golden Age of The World (Pajajaran Anyar).Doa 
Shalawat pembuka acara oleh Habib Fahmi Zidane ( Mehdy 
Zidane) Tommy Sawyer, dan Ayah (Jaro…) dari Kanekes (Baduy 
Dalam ? Banten) sangat menggetarkan qalbu. Syukron ya Habib…  

Rajah Pamunah diiringi musik Sunda Akustik Bambu 
(Calempung, Suling, Kacapi), dll. by Kang Gola Gzhoulla 
Barghawazd dan Ginanjar Akil and Team. Suporting by all Prabu 
Siliwangi and Pakuan Pajajaran Imperium Lovers, and khususon by 
Mama Haji Mukawwa Ali, dan alam syahadah wal ghaib. 

 
https://soundcloud.com/ahmad-yanuana-samantho 

                                                                                                                                                                           

 
 

asil rangkuman dari berbagai para pakar dan sumber ilmiah, al : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Middle_Ages 
http://www.kamusbesar.com/ 
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/185507-oppenheimer–peradaban-dunia-
dari-indonesia 
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/…/Mr.-Frank-J.-Hoff-PPT.pdf/ 
http://google.com/ 
http://jakartagreater.com/negeri-shind/ 
http://forum.viva.co.id/ 
 

https://www.facebook.com/mehdyzidane?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tommy.sawyer.77?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/gzhoulla.barghawazd?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/gzhoulla.barghawazd?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ginanjar.akil?hc_location=ufi
https://soundcloud.com/ahmad-yanuana-samantho
http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Middle_Ages
http://www.kamusbesar.com/
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/185507-oppenheimer%E2%80%93peradaban-dunia-dari-indonesia
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/185507-oppenheimer%E2%80%93peradaban-dunia-dari-indonesia
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/%E2%80%A6/Mr.-Frank-J.-Hoff-PPT.pdf/
http://google.com/
http://jakartagreater.com/negeri-shind/
http://forum.viva.co.id/
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Grup Musik Sunda Buhun Calempung Kang Gola  Bhagarzwadz dan 

Kang Ginanjar Akil 
https://www.youtube.com/watch?v=XQG3xAc1eH4 
https://www.youtube.com/watch?v=qPR-CJXtq5U 
https://www.youtube.com/watch?v=XQG3xAc1eH4 

 

 

Ki Lengser ti Cihideung Pamoyanan Gunung Salak secara simbolik 
menyerahkan 500 bibit Pohon tanaman keras kepada para Pinisepuh 
Keluarga Besar Keturunan Pakuan Pajajaran Bogor untuk ditanam di 
DAS Ciliwung dan Cisadane supaya Jabodetabek tidak Banjir 
Bandang ke depannya. 

https://www.youtube.com/watch?v=XQG3xAc1eH4
https://www.youtube.com/watch?v=qPR-CJXtq5U
https://www.youtube.com/watch?v=XQG3xAc1eH4
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Ki Ahmad Yanuana Samanto (Budayawan-Sejarawan-Filosof/Resi?), Kang 
Gingin (Pandita-Seniman-Budayawan)  dan TB Syani (―Kean SanTang nu 

kadua?‖) 

 

Mama Ki Haji Mukawwa Ali (Sesepuh Pemelihara Aset Pakuan 
Pajajaran) 
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Ayah…….. Jaro Baduy Kanekes Banten 

 

 

 

 

https://gentrapajajaran.files.wordpress.com/2016/10/dsc_0017.jpg
https://gentrapajajaran.files.wordpress.com/2016/09/img_0410.jpg
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Sambut Bulan Muharram, Mengapa Masyarakat 
Jawa Menyebutnya „Suro‟? 

 
IslamIndonesia.id – Sambut Bulan Muharram, Mengapa 
Masyarakat Jawa Menyebutnya ‗Suro‘? 

Tadi malam (2/10), sebagian masyarakat Yogyakarta 
mengikuti prosesi tradisi ‗Mubeng Benteng‘ yang menandakan 
masuknya bulan Suro atau Muharram dalam kalender Hijriah. 
Berbeda dengan suasana menyambut tahun baru Masehi, Mubeng 
Benteng yang berjalan  tanpa alas kaki itu dilakukan dengan suasana 
sunyi, tidak boleh bicara.  Tidak seperti Sapar (Safar), Rejeb (Rajab), 
Ramelan (Ramadhan), yang namanya indentik dengan nama-nama 
bulan Hijriah, nama bulan  ‗Suro‘ (sura) tidak demikian. Mengapa 
bulan tahun baru disebut oleh orang Jawa dengan Suro (Sura)? 

Lalu, mengapa pada tahun 1625 Masehi (1547 Saka), Sultan 
Agung, – pemimpin kerajaan Mataram Islam –  mengeluarkan dekrit 
untuk mengganti penanggalan Saka yang berbasis perputaran 
matahari dengan sistem kalender kamariah atau lunar (berbasis 
perputaran bulan)? 

Uniknya lagi, angka tahun Saka tetap dipakai dan diteruskan, 
tidak menggunakan perhitungan dari tahun Hijriyah (saat itu 1035 
H). Hal ini menguatkan fakta sejarah bahwa Islam yang menyebar 
pertama kalinya di Jawa ialah Islam yang tidak anti-budaya, toleran 
dan terbuka. 
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Memasuki bulan Muharram atau Suro dalam kalender Jawa, di 
Yogyakarta misalnya, sejumlah tradisi atau ritual mulai digelar. 
Seperti tapa brata atau tapa bisu mubeng beteng  yang berarti 
berjalan mengelilingi beteng keraton di malam atau 1 Suro. Tidak 
hanya itu, beberapa hari setelahnya diikuti oleh sejumlah ritual 
seperti sajian bubur suro,siraman pusaka, labuhan dst. 
―Tradisi menyambut Muharram atau ―bulan Suro‖ merupakan hal 
yang menjadi salah satu budaya penting bagi masyarakat Muslim 
Jawa, baik yang berdomisili di Jawa maupun yang sudah hijrah 
(transmigrasi dan bermukim di pulau lain),‖ kata KH. Muhammad 
Sholikhin, tokoh Nahdlatul Ulama asal Boyolali. 

Seperti diketahui, sebagian masyarakat masih meyakini ‗efek 
mistis‘ bulan ini seperti larangan atau pantangan melakukan 
pernikahan, apalagi kegiatan yang bersifat ‗pesta‘. Sedemikian 
sehingga bulan yang dianggap sakral ini, nyaris diisi dengan ritual-
ritual keprihatinan. 

―Namun mengenai kekeramatan bulan Suro bagi masyakat 
Islam-Jawa, lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya 
kraton, bukan karena ―kesangaran‖ bulan itu sendiri‖ kata Kiyai 
Solikhin [Baca: Benarkah Dimensi Mistis Islam Jawa dari Hindu?] 

Karena itu, asal usul tradisi ini pun, menarik dikaji lebih 
mendalam. Dari mana dan bagaimana bisa sampai diperingati secara 
khas dan turun-temurun oleh masyarakat Jawa, khususnya 
Yogyakarta, meskipun kini terlihat tenggelam oleh zaman yang 
dikatakan modern ini. 

Menurut Kiyai Solikhin, kata ―Suro‖ sebenarnya berasal dari 
kata ―Asyuro‖ dalam bahasa Arab yang berarti ―sepuluh‖, yakni 
tanggal 10 bulan Muharram. Ditetapkannya 10 Muharram 
atau Asyuro sebagai nama awal bulan dalam kalender Jawa memiliki 
arti yang sangat penting. Dari keseluruhan peribadatan dalam 
Muharram, yang paling populer adalah ritual pada hari Asyuro, atau 
hari kesepuluh bulan Muharram. Terkadang juga, kata Kiyai 
Solikhin, ditambah dengan satu atau dua hari sebelumnya 
(tarwiyah = 8, hari kedelapan dan tasu‘a = 9 ), dan juga ditambah 
pula satu hari sesudahnya (tanggal 11). 

Di sisi lain, menurut Budayawan Ki Herman Sinung Janutama, 
peristiwa 10 Muharram memiliki banyak peristiwa besar sejak 
ribuan tahun sebelumnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan 
hijrah Nabi  Muhammad lalu akhirnya sampai peristiwa yang 

https://islamindonesia.id/budaya/benarkah-dimensi-mistis-dalam-islam-jawa-dari-hindu.htm
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memprihatinkan, yaitu wafatnya cucu kanjeng Nabi dengan kesatria, 
Sayyidina Husain, di padang Karbala itu. Dalam lidah orang-orang 
Jawa dahulu, kedua cucu Nabi itu juga populer dengan sebutan 
Kasan (Hasan) dan Kusain (Husain). 

Begitu pentingya pesan Asyuro sehingga, oleh Sultan Agung, 
bulan pertama dalam kalender Jawa dinamakan Suro. Disamping 
Suro sendiri, dalam bahasa Kawi, artinya ―keramat‖ atau ―sakti‖, 
kata Ki Herman. 

Ritual di bulan Suro bagi masyarakat Jawa terbilang cukup 
padat. Dari malam pertama bulan Suro hingga hari ke sepuluh 
termasuk setelahnya memiliki hari-hari yang memiliki nilai 
kesakralan. Di hari yang diyakini sakral itulah, masyarakat Islam 
Jawa, termasuk di Yogyakarta menyikapinya dengan berbagai ritual 
yang merupakan tradisi turun temurun. Dan salah satu yang paling 
populer adalah, tradisi bubur Suro. 

 
Dalam karyanya, ‗Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa‘ 

(2010), Kiyai Solikhin menjelaskan dua tafsir bubur Suro yang 
umumnya terdiri dari dua warna ini. ―(Pertama) untuk mengenang 
kesyahidan, maka dibuatlah sedekah dalam bentuk bubur merah dan 
putih sebagai simbol keberanian Husain membela kebenaran. Ada 
juga yang menafsirkan bubur merah dan putih sebagai simbol dari 
Hasan-Husain sebagai cucu kesayangan Rasulullah sehingga dalam 
kenduri yang berhubungan dengan kelahiran anak, umumnya kedua 
macam bubur ini disajikan.‖ 

Di sisi lain, peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad 
yang lolos dari kejaran musuh merupakan peristiwa yang paling 
berpengaruh dalam tradisi Suro di Yogyakarta, sedemikian sehingga 
menurut Ki Herman Sinung Janutama, inti bulan Suro adalah 

https://islamindonesia.id/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-04.png
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keperithatinan atau ikut merasakan keperihatinan kanjeng nabi dan 
keluarganya. 

Kembali pada ―Mubeng Benteng‖ menyambut bulan Suro. 
Tradisi ini dilakukan berjalan kali dari dalam kraton ke pojok beteng 
wetan – pojok beteng kulon – kemudian kembali lagi ke dalam 
kraton. Saat melaksanakan Mubeng beteng, tidak boleh berbicara 
selama tradisi berlangsung sehingga tradisi ini disebut juga tapa 
brata atau tapa bisu. Menurut beberapa pendapat, masyarakat yang 
ikut dalam kegiatan ini percaya, jika berhasil (ritualnya) maka apa 
yang diharapkan terkabul. 

Tembang Macapat yang merupakan lagu bahasa Jawa diambil 
dari ayat kitab suci menjadi pendahuluan prosesi baku Mubeng 
Benteng memperingati Tahun Baru Jawa, 1 Suro. Tembang macapat 
ini dilantunkan oleh dua orang prajurit pilihan Kraton Yogyakarta. 
Tembang ini untuk  memantapkan niat masyakarat yang ingin dan 
akan melakukan ritual  Mubeng. Ada beberapa surat Al Qur‘an  yang 
ditembang khusus dalam bahasa Jawa. Prosesi laku Mubeng 
Benteng biasanya dimulai pukul 21.30 waktu setempat dengan 
prosesi pertama; melantunkan tembang.  Tepat pukul 00.00, para 
peserta prosesi Mubeng benteng mulai melangkahkan kakinya yang 
tanpa alas kaki itu bertepatan dengan pergantian tahun baru Jawa. [] 
[Baca: Jawa Sejati Muslim Sejati (Telaah 7 Tapa Ki Ageng 
Suryomentaram)] 

 
Antonio Roberto,   27 September pukul 18:52 
 
THE AGE OF PARTNERSHIP MAY END 
COMPETITIONl 
 
A-Salaam Alaikum – (Peace be upon you) 
Wa-Alaikum-Salaam (and unto you, peace) 

Shalom // Salaam // Peace 
 
MAY PEACE BE UPON ALL OF EARTH>> Which, in Bond and 
purity, in JOY and UNION, shall receive this New Era in harmony.l 
It is, after all, the ERA of integration, and so shall be the ERA OF 
PEACE among the Nations //. among all mankind. Reunited into 
one common quest. SUSTAINABILITY. 
 
It will be, even according to prophecies, one era of PEACE and of 
LIGHT – Wisdom. 

https://islamindonesia.id/budaya/khas-jawa-sejati-muslim-sejati-telaah-7-tapa-ki-ageng-suryomentaram.htm
https://islamindonesia.id/budaya/khas-jawa-sejati-muslim-sejati-telaah-7-tapa-ki-ageng-suryomentaram.htm
https://www.facebook.com/magiasimpatia?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/618100531695507/
https://www.facebook.com/magiasimpatia?fref=nf


 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       507 
 

 
Mankind will be, again, holding dear the true values. Those are 
sustainability, resources, sharing, peace. 
 
And all Abrahamic (monotheistic) religions and all Multiple gods 
religion will again live togethre with their essence, Paganism. 
This ultimate peace in this war that extends for millennia will be 
accomplished without fear and without prejudice, what undermines 
any relation, and communication. 
 
In the past, it had destroyed this wold. And it continued inhabiting 
the darkness for ages… We are now REASCENDING into light, into 
Golden Age, back again!! 
 
WHAT THE WORLD SEEKS IS SAME – CONSCIENCE 
 
.. and the WORLD IS GAINING CONSICIENCE – even the animals 
and the machines are… Funny, this. Even we, ourselves, everyday, 
gaining conscience, awareness. And so, peace and resolution 
results, compromise. And the environment is saved. 
 
as are all the other religions.. the othe languages of this DIVERSE 
world. Be it in peace under one // or many gods. – or even 
unfder ONE GOD WHO IS ALSO MANY... 
 
As in PANCASILA teaches.. different views they are .. MAy they 
coexist for the COMPLETION — DIVERSITY – our major value… 
Now, HEAR THIS all seekers of light. truth..wisdom.. 
The wise has no prejudice. We shall JUDGE in the end. after being 
in the know. 
 
ALL RELIGIONS ARE GOOD> All superstitions are valid. All good 
intentions produce good deeds. 
 
RELIGION _ REUNITES _ RECONNECTS 
 
Through RELIGION /.we all are RECONNECTING ..(Religion – 
from Latin ―religare‖. = ―reconnect‖ and we all are gaining 
conscience.. evolving in this Process. in exchange, connection..> 
we all benefit from COMPASSION, company, communication, 
communion, >> Community ―Like one Unity‖.. So be it. 



 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       508 
 

the purpose of every religion is to REUNITE us in peace>> 
to REUNITE us and integrate us to the DIVINE > 
and they were made NOT to divide us., but to divinize us.. inspire. 
co-inspire. 
 
not to ―conspire‖. Religion is good. some man are evil and may 
distort even the good things. our ignorance lets us see not . the THE 
WORLD IS GOOD> essentially. most of it ( 90%) religious, faithful… 
PROPHETS AND SAVIOURS 
Together we are in the QUEST FOR TRUTH THAT SHALL SETS US 
FREE like Jesus Christ said. 
The Prophets of all times have always helped in returning the pack 
to the path…. 
Long Live the Prophet. 
 
 ONE COMMON SOURCE 
the most important thing is to know SOURCE> SOURCE is TRUTH 
.,. . 
and truth is SOURCE IS SUNDA>> 
and THE WORLD HAD ONE SINGLE SOURCE>>> which now lie 
sfragmented, waiting for RECONNECTION . of its particles into 
ONE body. 
 
the common cradle / source of Humanity.. of all races and religions 
as we know SOURCE .. we realize we ALL CAME FROM A SINGLE 
SPOT —SUNDA>> and SUNDA come sto free us all .. with 
INSTRUCTION and to avoid DESTRUCTION . 
 
Sunda is the COMMON CRADLE of all races.. it is the true set of the 
Bible.. 
 
it is the cause of current disrupture in the world . 
it is the source of current loss of memory.. ( ORIGIN = ORIENT ) 
So in need of ORIENTATION>. ( Orient – Origin – is what Orients 
us ..) 
 
WE NEED HOME LAND . to orient us back again . we eneed 
ancestral wisdom., we need the FATHER / MOTHER LAND 
the true cradle of all Abrahamic races.. .the true cradle of 
Abraham.. of Atlantis and of science SUNDA is the true model for 
the world and for the Muslims.. to REUNITE them into ONE 
PEOPLE >. and to reunite them further to the world .. 
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THE WORLD NEEDS ORIENTATION AND MODERATION 
 
INDONESIA shall come forward as a MODEL of 
MODERATION>>> 
as it is the ONE and TRUE source of our heritae, our wisdom, it 
should RECOMPOSE itself.. SHOW its true value. and DIRECTION 
.. 
for the sake of the world .. yes. 
Come on . INDONESIA> come forward. REUNITE / TEACH US 
HOW . 
The MUSLIMS need an immediate orientation in the whole world ,. 
they need to learn ACCEPTANCE and value DIVERSITY and PEACE 
as Abraham intended – Long Live the Prophet. 
 
Indonesia is a model of Republic, of politics, dfiplomacy and laws… 
as it created in the dawn of times… when it createed the profound 
concepts of SANGHYANG and of UNITY IN DIVERSITY>> of 
PANCASILA .. the many “Faces of Brahama”. and a concept 
so advanced tht can make for the whole world to recover / integrate 
/harmonyze… 
 
One ―MODEL‖ (PARADIGM) that allows for the ultimate PEACE> 
one WORLD PEACE> that MUST come from the Muslims and Jews 
together, in order to AVOID A NUCLEAR WAR that could take place 
in this world, again. 
 
In the last nuclear war that decimated the world, divided and made 
it lose its memory, the one war that created the Great Flood and the 
separartion of INDONESIA a great CONTINENT into miryad of 
islands… .. was due to the wickedness of man the past… the wrath of 
the gods (Volcanoes) have caused a Mega Tsunami of World 
proportions and the end of the Ice Age… 
 
and to KNOW THIS .. that the world has been destroyed in a 
Nuclear War, will save us from happening again… This knowl;edge 
of the past only will prevent this in our future. 
such is the importance of knowing this story.. 
 
THE STORY OF SUNDA / ATLANTIS 
WE ALL AIM FOR PEACE AND TRUTH 
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Now .. PEACE is what the Christians, Muslims and Jews claim in 
their preach.. 
 
PEACE BE UPON YOU = (Wa-Alaikum-Salaam) = (Shalom) = Pax 
all these three religions, Muslims, Jews, Christians, desire 
essentiallty ―PEACE‖ = ( PAX , SHALOM , SALAAM, etc…) 
Now . this saying of millennary origin is the compliment that binds 
people .. 
 
PEACE> YOU … YOU + PEACE>> it has been like this for many 
millennia. 
PEACE BE UPON YOU… the raising of the White flag… 
since early times .. there were only two options for man, or for 
Nations: 
 
PEACE or WAR>>>> a matter of choice, of times.. of wisdom > 
a matter of choice.. .partnership or competition… that went throgh 
the ages 
 
And there were the two possible FLAGS to be raised> a WHITE 
FLAG of peace (water) and a red flag of war (fire) . 
 
Only SUNDA is FIRE / WATER … .RED //WHITE >. SANGHYANG 
.. having COMPLETE diversity yet UNITED> REUNITED> 
Only Indonesia has its Flag, esesntially superior Half Red (Fire) 
and inferior half White (water)… That is the same as the symbol of 
the Jews, the star composed of two inverted triangules, the portrait 
of God, jut like the Yin Yang, showing a dual essence… 
 
 DUALITY AND RELIGION 
 
now >..Where there is . FIRE and WATER .. we have the DRAGON 
and the TIGER >. or we have SANGHYANG >. the true marrying 
principles… of OPPOSITE FORCES >> (WAR and PEACE) 
this is the very essnce of ALCHEMY .. the marrying of oppposite 
complementary principles.. 
times of war alternate with time of peace,.. 
 
ERAS 
 
the ERA OF COMPETITION is over. We now enter the AGE OF 
PARTNERSHIP .. the Age of Share.. WE WIN!!! 
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and races bond..(for a RACE is a RUN while HUMANITY is ―ONE 
UNITY‖ ).. and in time we converge to see. ALL OF US QUEST THE 
SAME and BOND is sure to happen 
than when our intelligence integrates all again .. reintegrates 
ourselves. integrates the New Era.. the Planet evolves.. 
in time .. we ENCOUNTER ..PEACE .. and live together in 
harmony.. war ceases top be mandatory . we profit from 
PARTNERSHIPS> more than from WARS>> 
Just as promissed by the Prophets.. a New Dawn to humanity.. a 
time of peace and consideration .. a time of truth and much learning 
.. 
in the end.. .All gods are good. As they come and go .. in time.. Only 
the Supreme truth lasts ..and that is . .certainly. LOVE> and truth is 
source is one .. source is Sundfa.. 
Only thee we can find the lost love and end this quest for our 
common Paradise.. 
May Allah Blesss your ways enormously. 
OBARAKATO – THANK YOU 

 Nurjanah Lailaasyura nusantara 

Ahmad Yanuana 
Samanthohttps://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/09/06/219
42/ 
Musik Tradisional Sunda era Prabu Siliwangi Raja Pakuan Pajajaran 
AHMADSAMANTHO.WORDPRESS.COM 

Suncana Diana PurbasariRahayu  

Ginanjar Akilwish you there with me, Ahung, Rahayu suasti astu 

nirmala seda malilang  

Ginanjar Akil 

Ahmad Yanuana Samantho, Doa Shalawat pembuka acara oleh 
Habib Fahmi Zidane ( Mehdy Zidane) Tommy Sawyer, dan Ayah 
(Jaro…) dari Kanekes (Baduy Dalam ? Banten) sangat menggetarkan 
qalbu. Syukron ya Habib… Rajah Pamunah diiringi musik Sunda 
Akustik Bambu (Calempung, Suling, Kacapi), dll by Kang Gola 
Gzhoulla Barghawazd dan Ginanjar Akil and Team. Suporting by all 
Prabu Siliwangi and Pakuan Pajajaran Imperium Lovers, and 
khususon by Mama Haji Mukawwa Ali, dan alam syahadah wal 
ghaib. 

https://www.facebook.com/nurjanah.laila?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fahmadsamantho.wordpress.com%2F2016%2F09%2F06%2F21942%2F&h=gAQGOVoqw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fahmadsamantho.wordpress.com%2F2016%2F09%2F06%2F21942%2F&h=gAQGOVoqw
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fahmadsamantho.wordpress.com%2F2016%2F09%2F06%2F21942%2F&h=WAQG3WZFu&enc=AZPJghVBOUtZeZBR6wVzQensS2jbjB53-nz4x7PeeJeluMGs5GbURStb-eit1KaMbW50auRWxUel0h3OsUzNp8hm-Qmr8YmEH4PclRThrsR-s9zxhl8xuXATerrRTtmxj3uU6U65S8ChkAZgBhcNCW9M8DFuHzqQr8No8ahfsTYdlw&s=1
https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi
https://www.facebook.com/ginanjar.akil?fref=ufi
https://www.facebook.com/ginanjar.akil?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tommy.sawyer.77?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/gzhoulla.barghawazd?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/gzhoulla.barghawazd?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ginanjar.akil?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nurjanah.laila?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi
https://www.facebook.com/ginanjar.akil?fref=ufi
https://www.facebook.com/ginanjar.akil?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
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Ahmad Yanuana Samantho 

 
Lambang kerajaan Pakuan Pajajaran Anyar (?) 

Ahmad Yanuana SamanthoHabib Mehdy Zidane 

 
Nurjanah Lailaasyura nusantara 

Ahmad Yanuana 
Samanthohttps://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/09/06/219
42/ 
Musik Tradisional Sunda era Prabu Siliwangi Raja Pakuan Pajajaran 
AHMADSAMANTHO.WORDPRESS.COM 
Batal Suka · Balas · Hapus Pratinjau · 3 · 12 jam 

 Suncana Diana PurbasariRahayu  

Batal Suka · Balas · 2 · 12 jam 

 Ginanjar Akilwish you there with me, Ahung, Rahayu suasti astu 

nirmala seda malilang  

https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nurjanah.laila?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fahmadsamantho.wordpress.com%2F2016%2F09%2F06%2F21942%2F&h=gAQGOVoqw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fahmadsamantho.wordpress.com%2F2016%2F09%2F06%2F21942%2F&h=gAQGOVoqw
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fahmadsamantho.wordpress.com%2F2016%2F09%2F06%2F21942%2F&h=WAQG3WZFu&enc=AZPJghVBOUtZeZBR6wVzQensS2jbjB53-nz4x7PeeJeluMGs5GbURStb-eit1KaMbW50auRWxUel0h3OsUzNp8hm-Qmr8YmEH4PclRThrsR-s9zxhl8xuXATerrRTtmxj3uU6U65S8ChkAZgBhcNCW9M8DFuHzqQr8No8ahfsTYdlw&s=1
https://www.facebook.com/ahmad.samantho
https://www.facebook.com/ahmad.samantho
https://www.facebook.com/ahmad.samantho
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10210675511113843
https://www.facebook.com/ahmad.samantho/posts/10210675390150819?comment_id=10210675511113843&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho
https://www.facebook.com/ahmad.samantho
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10210675568755284
https://www.facebook.com/ahmad.samantho/posts/10210675390150819?comment_id=10210675568755284&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/ginanjar.akil?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi
https://www.facebook.com/ginanjar.akil?fref=ufi
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Ahmad Yanuana Samantho Doa Shalawat pembuka acara oleh 
Habib Fahmi Zidane ( Mehdy Zidane) Tommy Sawyer, dan Ayah 
(Jaro…) dari Kanekes (Baduy Dalam ? Banten) sangat menggetarkan 
qalbu. Syukron ya Habib… Dan Du‘a (dunga) Rajah Pamunah 
diiringi musik  Akustik Bambu Sunda(Calempung, Suling, Kacapi), 
dll by Kang Gola Gzhoulla Barghawazd danGinanjar Akil and Team. 

Suporting by all Prabu Siliwangi 
and Pakuan Pajajaran Imperium 
Lovers, and khususon by Mama 
Haji Mukawwa Ali, dan alam 
syahadah wal ghaib. 

Mehdy Zidane: 
 ‖ Sesungguhnya makna tawasul 
itu mengundang nama2 orang yg 
disebutkan di dalamnya. Saya 

sendiri tidak punya arti apa-apa kang, maka itu supaya saya punya 
arti apa-apa maka selayaknya saya tawasul (mengundang) kehadiran 
para manusia pembebas kemanusiaan dari kemunafikan dan 
penindasan. Saya berharap semoga paguyuban urang sunda menjadi 
wadah yg diridhoi mereka alaihissolatu wassalam. Terutama wa bil 
khusus untuk Mama, Kang Ahsa, Kang Wawan, dan Kang Syany. 
Semoga pemikiran mereka yang akan mengembalikan kejayaan 
negeri pasundan. Amin‖ 

Ahmad Yanuana SamanthoAhuung,,, Allahu Akbar, Subhanallah 
wa hamdulillah. 

Suncana Diana PurbasariVery nice overview on Sacred Sunda 
Music Culture Kang Ahmad Yanuana Samantho Rahayu Sagung 
Dhumadi _/|\_ Hatur Nuhun 

Mehdy ZidaneSemoga Allah menjadi saksi, tadi malam ane 
seperti menemukan keluarga baru. Dengan semua corak warna 
penampilan tapi satu spirit yaitu kembali kepada hakikat 
kemanusiaan, kemanusiaan yg ane maksud bukan humanisme loh, 
tp lebih dari itu… karena humanisme belum bisa menjawab apapun 
pada akhirnya, humanisme masih meninggalkan PR besar, tapi 
kemanusiaan yg ane maksud adalah obat instat sejwnis penisilin 
bahkan lebih dahsyat, untuk mencegah manusia berubah menjadi 
setan (illuminati) 

https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tommy.sawyer.77?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/gzhoulla.barghawazd?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ginanjar.akil?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?fref=ufi
https://gentrapajajaran.files.wordpress.com/2016/10/dsc_0017.jpg
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Suncana Diana PurbasariBeautiful Kang Mehdy 

Zidane#ALLHUMANUNITYAhuung Tatya Ahuung  

Pontjo Widodo Pntn wengi teu tiasa ngiringan…Mugi acarana 
berjalan lancar sesuai target demi Kamaslahatan Umat. Aamiin YRA. 
Pontjo WidodoSukses acaranya ya Toy …!?. 

Ahmad Yanuana SamanthoAlhamdulillah 

Herman W Lennonnaon sih ieu? kegiatan Alumni nya? teu 
kabar2 ka sy euy…hehehe 

Ahmad Yanuana SamanthoAlumni smpn2 1980 yg udah tersedot 
alam ghaib ruhiyah 

Ahmad Yanuana SamanthoHe he he….. 

Herman W Lennonhahahaha…di alam dzohir geus teu diaku 
meureun Toy..jadi lumpat ka alam ghoib. 

Ginanjar Akilhatur nuhun kang Ahmad Yanuana Samantho, 
urang tiasa tepung lawung, mugia teras urang ditangtayungan ku nu 

rahayu, Ahung tatya ahung  

Ahmad Yanuana SamanthoPan alam ghaib (spiritual) yg 
menggeraknya dan menghidupkan alam dzahir kang Herman W 
Lennon, masa dikau lupa? 

Ahmad Yanuana SamanthoPontjo Widodoo, insya Allah akan 
rutin 

Pontjo WidodoInsha Alloh lain wkt ikutan Toy … 

WilmurianHeuheuheu sae pisan kang Ahmad Yanuana 
Samantho, mugia tradisi Sunda tiasa janten nafas kahuripan 
sadayana…. 

Aida Vyasa 

Ahmad Yanuana SamanthoAhuung,,, Allahu Akbar, Subhanallah 
wa hamdulillah. 

Suncana Diana PurbasariVery nice overview on Sacred Sunda 
Music Culture Kang Ahmad Yanuana Samantho Rahayu Sagung 
Dhumadi _/|\_ Hatur Nuhun 

https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/allhumanunity?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/pontjo.widodo?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/herman.wl?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/herman.wl?fref=ufi
https://www.facebook.com/ginanjar.akil?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/herman.wl?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/herman.wl?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho
https://www.facebook.com/ahmad.samantho
https://www.facebook.com/pontjo.widodo?fref=ufi
https://www.facebook.com/wilman.ramdani?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/aidavyasa?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi
https://www.facebook.com/pontjo.widodo?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/herman.wl?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/herman.wl?fref=ufi
https://www.facebook.com/ginanjar.akil?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho
https://www.facebook.com/pontjo.widodo?fref=ufi
https://www.facebook.com/wilman.ramdani?fref=ufi
https://www.facebook.com/aidavyasa?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi


 “PAKUAN PAJAJARAN  DI TENGAH PUSARAN SEJARAH DUNIA”       515 
 

Suncana Diana PurbasariBeautiful Kang Mehdy 

Zidane#ALLHUMANUNITYAhuung Tatya Ahuung  

Pontjo WidodoPntn wengi teu tiasa ngiringan…Mugi acarana 
berjalan lancar sesuai target demi Kamaslahatan Umat. Aamiin YRA. 

Pontjo WidodoSukses acaranya ya Toy …!?. 

Ahmad Yanuana SamanthoAlhamdulillah. Pada saat yang sama 
siang hari 1 Muharam tahun 1950 Caka Sunda di Masyarakat Adat 
Sunda Wiuwitan di Cigugur Kuningan, ini laporan Kiriman Kang 
Tharyana Sastranegara dan di Suklabumi di Padepokan Giri Tresna 
Wangi 

 

 

https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mehdyzidane?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/allhumanunity?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/pontjo.widodo?fref=ufi
https://www.facebook.com/pontjo.widodo?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
https://www.facebook.com/DTakkahOM.PlanetMuse?fref=ufi
https://www.facebook.com/pontjo.widodo?fref=ufi
https://www.facebook.com/pontjo.widodo?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.samantho?fref=ufi
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Wilmurian Great! 
Suka · Balas · 2 · 1 jam 

 
Antonio Roberto very importtant to know that ONE IS MANY 
(MANU=SPIRIT)  
from this came ADAM - ADAMUS - HUMAN - HU-MANU /... 
(With the spirit)  
 
Manu was the name that for the Jewish was Mannaha. ( the divine 
food.) .. and it is the spirit that vivifies matter...  
 
we are then. .HUMANS>.  
 
HUMANITY IS ONE UNITY ..  
 
I love religions - If I could . I would have many of them..  
 
Namastee 
_/\_ 
Suka · Balas · 1 jam 

 
Wilmurian I love religions - If I could . I would have many of 
them..  
 
Namastee...Lihat Selengkapnya 
Suka · Balas · 1 jam 
 

 
Antonio Roberto _/\_ 
thanks . 
 
I am very serious .. I love tradition and all religions ..> 
 
I believe firmly in all prophets and in Chist . and I love many 
Muslims and Jews..  
 
I also love all gods of the Hindus ( actuallty of Sunda.,..)  

https://www.facebook.com/wilman.ramdani?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/618100531695507/?comment_id=621803347991892&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1475585033040750
https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/618100531695507/?comment_id=621803347991892&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1475585033040750
https://www.facebook.com/browse/likes?id=621806447991582
https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/618100531695507/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/magiasimpatia?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/618100531695507/?comment_id=621803347991892&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1475585033040750
https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/618100531695507/?comment_id=621803347991892&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1475585033040750
https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/618100531695507/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/wilman.ramdani?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/618100531695507/?comment_id=621803347991892&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1475585033040750
https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/618100531695507/?comment_id=621803347991892&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1475585033040750
https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/618100531695507/?comment_id=621803347991892&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1475585033040750
https://www.facebook.com/groups/atlantis.foundation/permalink/618100531695507/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/magiasimpatia?fref=ufi
https://www.facebook.com/wilman.ramdani?fref=ufi
https://www.facebook.com/magiasimpatia?fref=ufi
https://www.facebook.com/wilman.ramdani?fref=ufi
https://www.facebook.com/magiasimpatia?fref=ufi
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My religion.. if I could name it would be TRUTH > 
 
I live by the concepts of THE TRADITIONS ON SUNDA. .I copy 
these Javanese stories such as the one of Werkudara and Dewaruci 
and the search of Holy Water - Prawitasari (Pawita =clean, holy, 
Sari=essence) or the essence of holy knowledge ..  
 
As my name is Santos I follow thew path for SANTÉE - heralth - 
purity . .PURUSHA>. / Santi / Sari // so I learn in the forest of 
Tikbrasara and in Gunung Reksamuka  
 
I learn these values : Rila (god spirit) / Legawa (attitude) / Nrima ( 
be grateful in all / Anoraga ( humble and patient) / Eling 
(Discernment) // Santosa (to take the right track // Gumbira (avoid 
lust) / / Rahayu (good will ) /// Wilujeng ( be healthy) / Marsudi 
Kawruh (seek knowledge) /// Samadi (integrate) /// and 
Comediment in all deeds...  
 
see.. .I LEARN IN YOUR COUNTRY...92 
 

 

Kebangkitan Spirit Politik  Egalitarian,  dan Adab  
Seni Budaya Pakuan Pajajaran Anyar di Indonesia 
 
 Tidak hanya sebatatas wacana (Ngadu Bako) saja, kebangkitan 
budaya dan adab Sunda, sebagaimana dikeluhkan oleh Yayat 
Hendayana. Dalam ranah kehidupan sosial politik kontemporer 
masyarakat Sunda di Propinsi Jawa Barat, ada satu contoh menarik 
yang cukup menonjol dan menyedot perhatian kita, di samping fakta 
adanya berbagai kebangkitan cita rasa seni budaya dan kesadaran 
sejarah serta spirit dan adab budaya Sunda, dan pelestarian 
Masyarakat Adat Sunda di berbagai daerahdi Jawa Barat, masih ada 
eksis model pemerintahan daerah yang Nyunda pisan. Yaitu 
fenomena gaya pemerintah Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ( 2008-
2013 & 2013 – 2018). 

                                                           
92 https://www.joglosemar.co.id/kejawen/dewaruci.html 

Kejawen - The secret of Dewaruci - Joglosemar Online 

JOGLOSEMAR.CO.ID|OLEH SANGGA INTERNET SERVICES 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.joglosemar.co.id%2Fkejawen%2Fdewaruci.html&h=SAQEwd3cD&s=1&enc=AZON-0cORfFCaYBy7dOzNysnOLlXvzpv-NhkhhsLItRLU8JEyV5Lbrd7VdeY_pYlxtkLXE6cfAvNXK7pFENcTwG9&hc_location=ufi
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H. Dedi Mulyadi, S.H. (lahir di  Sukasari, Subang, Jawa 
Barat,  11 April 1971) adalah Bupati Purwakarta dua periode. Ia 
dilantik pada tanggal 13 Maret 2008. Sebelum jadi Bupati, Dedi 
Mulyadi menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta 
dan menjadi Wakil Bupati Purwakarta pada periode (2003-2008) 
bersama Lily Hambali Hasan. Pada Pilkada 2013, Dedi Mulyadi 
terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta untuk periode 2013-
2018 berpasangan dengan Dadan Koswara.[1] 

Pada 23 April 2016, Dedi terpilih secara aklamasi sebagai 
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Periode 2016-2020 
menggantikan Irianto MS Syafiuddin atau biasa yang dikenal dengan 
nama Yance. 

 
Simbol Macan Putih dan Prabu Siliwangi Yang 
Membumi Di Tanah Sunda  

 
Berawal dari pertanyaan sederhana; Kenapa di Purwakarta 

banyak lukisan dan Patung 
Macan Putih? Dan kenapa 
juga pasukan TNI di Jawa 
Barat di sebut atau diberi 
nama Kodam Siliwangi 
yang biasanya di setiap 
depan kantornya ada 
patung prajurit TNI sama 
patung Macan atau 
Harimau?  

Meyakini dugaan bahwa masih banyak orang yang belum 
mengetahui tentang korelasi dari legenda keduanya,  maka 
redaksi www.dangiangkisu
nda.com mencoba 
melakukan penggalian 
dari beberapa sumber. 
Baik dari catatan Sejarah 
kerajaan, kisah, legenda 
yang akan di rangkai 
dalam 2 bagian tulisan. 
Dan Sejarah mengenai 
pertanyaan-pertanyaan itu 
diawali dari ketokohan seorang Prabu Siliwangi. Siapakah Prabu 
siliwangi itu? 

https://id.wikipedia.org/wiki/Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana_Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Sukasari,_Dawuan,_Subang
https://id.wikipedia.org/wiki/Subang
https://id.wikipedia.org/wiki/11_April
https://id.wikipedia.org/wiki/1971
https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purwakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/13_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/2008
https://id.wikipedia.org/wiki/2003
https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purwakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/2013
https://id.wikipedia.org/wiki/2018
https://id.wikipedia.org/wiki/Dedi_Mulyadi#cite_note-1
https://id.wikipedia.org/wiki/23_April
https://id.wikipedia.org/wiki/2016
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkar
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Irianto_MS_Syafiuddin
http://www.dangiangkisunda.com/
http://www.dangiangkisunda.com/
http://dangiangkisunda.com/wp-content/uploads/2015/11/wpid-wp-1447482663104.jpeg
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Prabu Siliwangi atau Pangeran Pemanah Rasa merupakan 
pewaris trah kerajaan Gajah di tanah Pasundan. Sewaktu muda 
Prabu Siliwangi merupakan sosok yang gemar sekali melakukan 
tirakat dan berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain.  

Mitos atau legenda awal mula bertemunya Prabu Siliwangi 
dengan sosok gaib harimau/macan/maung putih, yaitu tatkala 
beliau mencari air untuk minum. Hingga tibalah Prabu Siliwangi di 
Curug Sawer wilayah Majalengka. Keberadaan Sang Prabu di Curug 
tersebut ternyata mendapat sambutan kurang baik dari sekelompok 
macan putih gaib penguasa tempat tersebut. 

Di antara kumpulan macan putih yang menghadang Prabu 
Siliwangi, terdapat seekor macan putih paling besar ukuran 
tubuhnya. Macan putih inilah yang menjadi pemimpin sekelompok 
macan gaib tersebut. Antara Raja macan putih dan Prabu Siliwangi 
pun terjadi pertempuran. Hingga hampir sehari lamanya, berbekal 
ilmu kanuragan yang dimilikinya pertarungan itu pun akhirnya 
dimenangkan Prabu Siliwangi. 

Sejak saat itu, Raja Macan 
Putih dan Seluruh punggawa 
kerajaan Macan Putih menyatakan 
diri sebagai hamba/abdi setia Prabu 
Siliwangi. Wilayah yang didiami 
macan putih tersebut pun menjadi 
bagian dari wilayah kekuasaan 
kerajaan Gajah. Bergabungnya 
kerajaan macan putih, kemudian 
kerajaan Gajah berganti nama 
―Pakuan Pajajaran‖ yang berarti 
bersatunya (kesejajaran) kerajaan 
macan putih dengan kerajaan Gajah. 

Bahkan tatkala kerajaan Gajah mendapat serangan dari 
Kerajaan Mongol. Abdi Prabu Siliwangi yang berasal dari golongan 
macan putih gaib, bahu-membahu membantu kerajaan Gajah 
mengusir pasukan Mongol dari bumi kerajaan Gajah. Mulai dari saat 
itulah, Raja Macan Putih diangkat Prabu Siliwangi sebagai panglima 
perang yang berasal dari dimensi kerajaan gaib. 

Ketika Prabu Siliwangi hendak Moksa/Ngahiyang 
(melenyapkan raga dari duniawi), atas bantuan Panglima perangnya 

http://dangiangkisunda.com/wp-content/uploads/2015/11/wpid-wp-1447482376953.jpeg
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dan punggawa macan putih yang memiliki ilmu kadigdayaan tingkat 
tinggi. Kerajaan Pajajaran yang semula berada di dimensi fisik tanah 
Sunda, kini berpindah ke dimensi gaib. 

Pada malam purnama sebelum Prabu Siliwangi memindahkan 
Kerajaan Pajajaran ke dimensi gaib. Beliau berjalan ke perbatasan 
dengan panglima macan putih dan beberapa punggawanya yang 
memiliki kesaktian tingkat tinggi. Sebelum mengerahkan 
kemampuan batinnya, Panglima Macan putih menyarankan kepada 
Prabu Siliwangi agar menanam pohon jeruk di perbatasan tersebut. 
Tujuannya untuk menyamarkan jejak kerajaan Pajajaran, bahwa di 
tempat tersebut dulunya adalah kerajaan milik Prabu Siliwangi. 

Pada malam purnama kedua, Prabu Siliwangi dan punggawa 
macan putih kembali menuju ke perbatasan. Pada saat itulah Prabu 
Siliwangi dan punggawa macan putih mengerahkan kesaktiannya 
untuk memindahkan kerajaan Pajajaran dari dimensi fisik ke 
dimensi gaib. Usai memindahkan kerajaan, Prabu Siliwangi menuju 
hutan Sancang. 

Sampai di hutan tersebut, Prabu Siliwangi sudah ditunggu 
ribuan Pasukan Macan Putih. Pada saat itu pula Prabu Siliwangi 
moksa dan pergi meninggalkan dimensi fisik untuk bersama dengan 
para prajurit dan pengikut setianya dari golongan macan putih. 
Pada malam purnama di tempat-tempat yang pernah disinggahi 

(petilasan) Prabu Siliwangi, sering 
dikabarkan bahwa terlihat sosok 
harimau/macan putih. Ada pula yang 
hanya mendapati suara auman. 
Mengingat banyaknya tempat yang 
pernah dijadikan Prabu Siliwangi untuk 
bertapa, dan juga jumlah punggawa 
macan putih Prabu Siliwangi yang 
jumlahnya ribuan.  

Hilangnya Prabu Siliwangi beserta 
kerajaanya sampai saat ini masih menjadi 
misteri yang belum terpecahkan. 
Sehingga banyak beredar cerita-cerita 
Moksanya Prabu Siliwangi dalam 
beberapa versi. Berikut kita urut 

beberapa versinya. 

http://dangiangkisunda.com/wp-content/uploads/2015/11/wpid-wp-1447482818238.jpeg
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Masjid Agung Karawang yang diyakini konon ada benang 
merahnya dengan keberadaan Pelabuhan Karawang dan hilangnya 
(moksa/Ngahiyang-nya) Prabu Siliwangi setelah sekian lama 
pernikahan Raden Pamanah Rasa (Prabu Siliwangi) dengan Nyi 
Subang Larang. Kemudian Syekh Quro atau Syekh Hasanudin 
menitipkan pesantrennya kepada salah seorang murid yang 
dipercaya untuk meneruskan menyebarkan agama Islam di 
Karawang yaitu Syekh Abdurahman. Adapun Syekh Abdurahman 
merupakan keturunan generasi ke-17  dari Rasulullah Muhammad 
SAW. 

Sementara itu Syekh Hasanudin melakukan pengembaraanya 
dan sempat singgah di wilayah Lemah Abang Wadas kabupaten 
Karawang untuk menyebarkan Islam disana, dan saat ini terdapat 
maqam (jejak/petilasan) kehadiran Syekh Hasanudin di sana, yang 
disebut sebagai Maqam Syekh Quro Karawang. Syekh Abdurahman 
menunaikan tugasnya dengan baik dan mengembangkan pesantren 
Quro menjadi lebih besar lagi sehingga pada saat itu terdapat 
pelabuhan yang amat ramai di daerah Bunut Kertayasa. 

Sementara itu Syekh Abdurahman meninggal di pesantren Quro 
dan sekarang makamnya terletak di Belakang Masjid Agung 
Karawang dan sering dikunjungi oleh  para peziarah.  

Tentang misteri hilangnya Prabu Siliwangi diceritakan bahwa 
Raden Pamanah Rasa menikah dengan Nyi Subang Larang dan dari 
hasil perkawianan ini dikaruniai tiga orang Anak, yaitu: Raden 
Walangsungsang, Nyi Mas Rarar Santang dan Raden Kian Santang. 

Dalam versi Babad Tanah Sunda/ Babad Cirebon ketika Raden 
Pamanah Rasa naik tahta dengan gelar Prabu Siliwangi dan 
memerintah Pajajaran, kala itu ia dihasut oleh Ki Buyut Talibrata 
untuk tidak tunduk pada Cirebon yang saat itu di pimpin oleh cucu 
Prabu Siliwangi yaitu Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah 
menyerukan kepada sebagian penduduk Padjajaran untuk memeluk 
agama Islam, menghadapi seruan ini Prabu Siliwangi menuruti kata-
kata Ki Buyut Talibrata yang menyatakan lebih baik ―Ngahyang‖ 
atau menghilang (moksa) dari Bumi. 

Seketika itu juga ketika dalam pengejaran Syarif Hidayatullah 
Istana Kerajaan Padjajaran menurut cerita berubah menjadi hutan 
belukar. Sang Prabu dan segenap rakyatnya hilang seperti ditelan 
bumi dan kerajaan Padjajaran hilang pada tahun 1482 Masehi. 
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Versi lainnya menyebutkan Syarif Hidayatullah meminta 
ayahandaanya untuk melakukan sunat sebagaimana pemeluk Islam 
yang lain, namun permintaan itu ditolak dan memutuskan untuk 
pergi dan menghilang. Konon sebagian warga tatar Sunda percaya 
mitos legendaris Macan/Maung atau harimau yang muncul di Hutan 
lebat di daerah Sumedang tersebut merupakan perwujudan dari 
Prabu Siliwangi. 

Versi cerita lain bahwa Prabu Siliwangi itu bukanlah dikejar 
oleh Syech Syarif Hidayatullah, melainkan Prabu siliwangi dikejar 
oleh anaknya sendiri Prabu Kian Santang yang ingin meng-ISLAM 
kan ayahandanya. Berhubung ayahandanya tidak mau, dan daripada 
malu sama anaknya maka Prabu Siliwangi berserta kerajaan dan 
keratonnya di-Ghoib-kan/ dihilangkan.. 

Ada beberapa pertanyaan yang membuat penasaran dengan 
beberapa catatan versi-versi tafsir sejarah tersebut di atas. Pertama; 
Bilamana Prabu Siliwangi menikah dengan Nyimas Subang Larang 
(murid/santriwati dari Syeh Quro), maka waktu menikah, otomatis 
dengan syarat mengucap 2 kalimat syahadat, Prabu siliwangi sudah 
Islam/muslim. Lalu kedua, Kenapa putranya Prabu Siliwangi 
Walangsungsang/Cakrabuana/Ki Samaduloh (versi babad Cirebon) 
atau Raden Kian Santang versi lain, yang mengejar dan mengepung 
Kerajaan Padjajaran akan mengislamkan Prabu Siliwangi? Padahal 
Prabu Siliwangi dan Nyimas Subanglarang sudah Muslim? Ketiga, 
Kenapa Prabu siliwangi harus menghilang ketika beliau memang 
sudah Islam, bukankah sudah satu tujuan dengan putra-putranya 
yang juga muslim? Ini guratan Analisa Sejarah yang belum terjawab 
oleh para sejarawan. Hal ini sudah kita bahasn dalam bab 
sebelumnya dalam buku ini  (Wallahu‘allamu bisshawwab, hsr) 

Makna Filosofis Dari “Dangiang Ki Sunda”  

Situs website dangiangkisunda. com – menjelaskan Arti 
―dangiang‖ menurut kamus bahasa 
Sunda adalah Danadibrata yaitu sebangsa 
mahluk halus (kekuatan spiritual)  yang 
besar pengaruhnya, sehingga terasa oleh 
manusia. Masih dalam kamus yang sama 
disebutkan bagi urang Sunda arti 
dangiang yaitu semacan daya tarik atau 
sesuatu yang menarik hati umpamanya 
manusia yang hatinya bersih dan 

http://dangiangkisunda.com/
http://dangiangkisunda.com/wp-content/uploads/2015/11/wpid-wp-1447548196235.jpeg
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mempunyai nilai (wibawa) suka disebut besar dangiangnya. 

Sejalan dengan itu di dalam buku Babasan jeung Paribasa (Ajip 
Rosidi, Kiblat 2005) arti dangiang yaitu komarana (wibawa) 
dengan dijelaskan bahwa dangiang biasanya diterapkan ke sebuah 
tempat yang dianggap suci atau keramat, sedangkan bila diterapkan 
kepada manusia,  dangiang itu artinya wibawa akibat pengaruh 
kekuatan batin yang bersih. 

 

Lain lagi pendapat Godi Suwarna seperti tercermin di dalam 
fiksi mini bahasa Sunda yang berjudul  Ringkang Sang Dangiang93), 
dangiang lebih diartikan sebagai pulung atau sesuatu yang datang 
dari langit yang memberi tanda kepada siapa kekuasaan akan datang 
ke dalam genggamannya. 

Di dalam karya sastra Sunda ungkapan ilang dangiang atau 
leungit dangiang di antaranya ditemukan di dalam sajak dan novel, 
seperti pada sajak Sangkuriang karya Hasan Wahyu 
Atmakusumah (Kanjutkundang, Balai Pustaka, 1963) dan sajak 
Sang Prabu Ngalimba karya Yoseph Iskandar (Tumbal, Rachmat 
Cijulang,1982). Sedangkan dalam novel, ada di dalam cerita Mantri 
Jero karya R.Memed Sastrahadiprawira (Balai Pustaka, 1958). 
Inilah petikannya: 

Bongan kiwari geus taya wanci nu mustari / réa teuing 
sangkuriang / geus musna beurang / alam geus ilang dangiang / 

                                                           
93

 (http://fikminsunda.com) 

http://fikminsunda.com/
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tinggal peuting anu panjang / cul hanca ngadukduk acong-
acongan / cul raga muru-muru nu can karuhan (Sajak 
Sangkuring) 

Duh Prabu / Pajajaran geus lila ilang dangiang / leungiteun 
tapak/leungiteun udagan Duh Prabu / Tatar Pasundan uyu-ayap / 
nataran Sajarah nu paburisat / leungiteun lontar / leungiteun 
wangsit (Sajak Sang Prabu Ngalimba ) 

Pasar nu sakitu raména jadi runtang-rantin, lantaran kurang 
nu dagang, sepi nu barang beuli, kawantu jelema téh boloampar 
ngajalankeun pausahaan; saban poé saban peuting téh ngan 
abring-abringan baé, ngiring-ngiring kapala, ngaronda. 
Padaleman ngadak-ngadak leungit dangiangna (Novel Mantri 
Jero) 

Nampaknya dari ketiga gambaran tersebut semuanya 
mengedepankan tentang ilang dangiang yang bertautan dengan 
bukan orang tetapi lebih kepada tempat yang (bisa jadi) dianggap 
keramat. 

Hari ini untuk mengembalikan ―dangiang orang Sunda‖ di 
antaranya dipelopori oleh Bupati Purwakarta, Kang Dedi Mulyadi. Ia 
melakukan kunjungan safari budaya yang dibalut dengan nama 
―Dangiang Galuh Pakuan‖. Kegiatan ini digelar di beberapa 
tempat yang dinilai mempunyai nilai historis kebudayaan Sunda. 
Artinya, kegiatan ini pun merupakan sebuah medium komunikasi 
sosial, mentransformasikan Dangiang orang Sunda. 

Dalam setiap kunjungannya, kang Dedi yang tak lepas dari 
pakaian iket kepala khasnya ini, mengajak semua orang untuk 
ngamumule (melestarikan) budaya Ki Sunda. Terutama kepada 
generasi muda dia menitipkan agar eksistensinya tidak terkikis oleh 
peradaban modern. 

Menurut Kang Dedi, Sunda itu tidak terbatas ruang dan waktu. 
Apalagi, batas teritorial administrasi pemerintahan. 

―Warga Sunda di mana pun berada harus menunjukkan jati 
dirinya sebagai masyarakat yang silih asah, silih asih, silih asuh 
sebagaimana ajaran Siliwangi. Jadi, kalau berbicara sebagai 
pemimpin, dia harus bisa mencontoh teladan Prabu Siliwangi,‖ 
tuturnya. 
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Orang nomor satu di Kabupaten Purwakarta itu pun 
menjelaskan satu ajaran mulia Ki Sunda. Yakni, ajaran kasih sayang 
yang menyebutkan setiap warga itu kudu nulung kanu butuh nalang 
kanu susah. Nganteur kanu sieun, nyaangan kanu poekeun, jeung 
welasan asihan deudeuhan. 

―Ajaran ini sebenarnya sangat sejalan dengan nilai universalitas 
Islam yang rahmatan lil ‗alamiin, begitu imbuhnya. 

Upaya kang Dedi dalam mengembalikan identitas sekaligus 
kewibawaan orang Sunda, tak lepas dari kecintaanya terhadap tanah 
Sunda sekaligus refleksi dari sense of belonging (rasa memiliki) yang 
sudah diwariskan oleh para orang tua terdahulu. Sehingga spirit itu 
dia tempuh walau harus berliku bahkan bertarung dengan derasnya 
laju modernisasi yang menjadi penunjang kemajuan, sekaligus 
hambatan peradaban terjaganya budaya Sunda itu sendiri. (hsr)94 

Kang Dedi Harus Bertarung untuk Menjaga 
“Dangiang Ki Sunda” 
 

Dikutip dari situs dangiangkisunda.com – Bupati Purwakarta, 
Dedi Mulyadi sejak tahun 2003, antara lain 
sudah meng-kampanyekan menghidupkan 
kembali tradisi penggunaan pakaian khas 
Sunda kepada masyarakat. Hal tersebut 
konsisten dilakukannya hingga saat ini. 

Dalam kegiatan sehari-hari dan berbagai 
kesempatan resmi, Kang Dedi sapaan akrab 
beliau, selalu terlihat menggunakan pakaian 
sunda lengkap dengan iket di kepala. 

Kegigihan Kang Dedi dalam 
mengkampanyekan pakaian sunda itu kini 
mulai menuai buahnya. Hujan apresiasi pun 
datang dari publik luas. Masyarakat yang 

sebelumnya mengganggap Kang Dedi gila dengan pakaian sundanya, 
kini berbalik bangga menggunakkan pakaian sunda dalam aktivitas 
sehari-hari mereka. 

                                                           
94

 http://dangiangkisunda.com/makna-filosofis-dari-dangiang-ki-sunda/ 
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Saya berpendapat berbagai tradisi warisan leluhur masyarakat 
sunda mengandung simbol, makna dan jatidiri sebagai kearifan 
lokal. Di zaman millennium ini, warisan tersebut wajib dijaga 
kelangsungannya. ―saya harus bertarung dengan pengaruh 
peradaban lain untuk menjaga kewibawaan Budaya Sunda‖ begitu 
ujarnya. 

Di era millennium ini budaya masyarakat tidak terlepas dari 
hantaman gempuran budaya asing. Sehingga sebagai pemimpin, 
langkah Kang Dedi yang gigih mengkampanyekan pakaian adat 
sunda dinilai sangat tepat. 

Lewat kampanye pakaian sunda Bupati Dedi berjasa 
mengembalikan wibawa dan kebanggaan orang sunda. 

Dengan selalu menggunakan pakaian sunda, teladan yang 
dicontohkan Kang Dedi adalah menjaga kelestarian budaya sunda. 
Tidak hanya simbol. Tapi sekaligus makna yang tertanam di 
dalamnya. 

Misalnya, iket yang selalu digunakan Kang Dedi di kepala. 
Dinilai bermakna meleburnya keperibadian urang sunda (sebutan 
orang sunda, red) dengan alamnya. Hal ini karena iket kepala 
memiliki filosofi yang dihayati oleh masyarakat sunda yakni 
bersenyawa dengan angin, seune (api), taneuh (tanah), cai (air). 

Unsur-unsur utama kehidupan itu diikat menjadi satu di kepala. 
Menjadi suatu simbol, bahwa pemakainya diikat oleh falsafah-
falsafah hidup yang dianutnya. 

Falsafah hidup tersebut menjadi karakter kesundaan sebagai 
jalan menuju keutamaan hidup. Karakter sunda yang dimaksud 
adalah cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), singer (mawas 
diri), dan pinter (cerdas). 

Dalam hubungan sosialnya, masyarakat Sunda pada dasarnya 
dilandasi sikap silih asih, silih asah, dan silih asuh. Artinya 
saling mengasihi, saling mengasah atau mengajari, dan saling 
mengasuh sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang 
diwarnai keakraban, kerukunan, dan kedamaian.  (bon)95 

                                                           
95
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Kejayaan Pajajaran Dimulai Dari Purwakarta 
Kemudian,  g eliat pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang 

berbasiskan kebudayaan dan kesenian sunda pun dinilai 
mengangkat marwah (martabat/kehormatan) peradaban Sunda 
Pajajaran kembali mengudara. 

 Pembangunan berbasis kebudayaan-kesenian dan perdaban 
Sunda ini menjadi suatu kebanggaan. Urang Sunda pastinya bangga 
punya pemimpin sekaliber Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.  

Bagi urang Sunda, kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi ibarat 
pelita cahaya terang dalam kegelapan. Berkat sentuhan Bupati Dedi 
lah, saat ini marwah kejayaan peradaban Pajajaran terasa kental di 
Purwakarta. 

  

Kini dengan hadirnya Bupati Dedi, urang Sunda punya harapan 
baru agar kejayaan Budaya dan Adab Sunda Pajajaran bangkit di era 
milenium ini. 

Pembangunan yang berbasiskan kebudayaan Sunda, pasti 
mendapat dukungan luas. Bukan hanya publik di Purwakarta. Tapi 
di mana pun urang sunda berada.  Wallahualam Bissowab96 

                                                           
96 http://dangiangkisunda.com/kejayaan-pajajaran-dimulai-dari-purwakarta%e2%80%8e/ 
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Madrasah 

Tsanawiyah & 

Madrasah 

Aliyah 

Mts & MA Babussalam 

Ciburial-Bandung, 

SLTP Internat Al-Kausar 

Sukabumi 

1986-1989 

 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Bahasa Inggris, 

PMP/PPKN, Sosiologi-

Antropologi 

SMP-SMA 
SMP & SMA Insan Kamil 

Bogor,  

1990-1996 

 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Sejarah Dunia 

dan Sejarah Nasional 

Indonesia 

SMP-SMA 
SLTP Internat Al-Kausar, 

Sukabumi 
1997-2000 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia, 
SMA 

SMA Plus Muthahhari 

Jakarta 
2000-2001 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia, 
SMA 

SMA Lazuardi Global Islamic 

Scholl, Depok 
2001-2003 

Logika S-1 STAI Madinatul Ilmi 2004-2005 

Pengantar Filsafat Islam S-1 STAI Madinatul Ilmi 2004 -2005 

Filsafat Panca Sila S-1 STFI Sadra 2011 & 2012 

    

 

 

PRODUK BAHAN AJAR 

Mata Kuliah 
Program 

Pendidikan 

Jenis Bahan Ajar  

(cetak dan  noncetak) 

Sem/Tahun 

Akademik. 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

SLTP Internat Al-

Kausar 

Modul – Cetak &  OHP 

Trasparansi 
1997-1998 

Sejarah Nasional 

Indonesia 

SLTP Internat Al-

Kausar 

Modul – Cetak &  OHP 

Trasparansi 
1997-1998 

Quantum Learning 

& Accelerated 

Learning 

SMA Lazuardi GIS 

& SMA DWiwarna 

Transparansi & Slide 

2002 

Filsafat Panca Sila S-1 Makalah & Power Point 

Presentation 
2010-2011 

    

PENGALAMAN PENELITIAN 

Tahun Judul Penelitian 

Ketua 

/Anggota 

Team 

Sumber 

Dana 
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2008-2010 

Traditional Sacred Science and 

Sophia Perennialism as a Solution 

for the Crisisc of Modernism 

(Modern Science) in Seyyed Hossein 

Nasr‘s View 

 

Pribadi 

2007-2012 Sejarah Nusantara Kuno dan 

Peradaban Sunda Land 

 
Pribadi 

 

KARYA ILMIAH* 

A. Buku/Bab Buku/Jurnal 
Tahun Judul Penerbit /Jurnal 

1986 

Islam dan Sains (Terjemahan Science 

and Islam karya Prof.Dr. Abdussalam, 

Pakistan) 

Belum diterbitkan 

1997 
Pengolahan Unggas, Teknologi Pangan 

dan Gizi, terjemahan 
LSI-IPB Bogor, 1997 

2000 
Jurnalistik Islami, Pedoman Praktis bagi 

Para Aktifis Muslim 

Hikmah – Penerbit Mizan, 

Jakarta 

2000 

Media, Emansipasi dan Modernitas, 

Argumentasi tentang Media dan 

Teori Sosial, Terjemahan. 

Mizan, Jakarta (belum 

diterbitkan) 

2004 

Buku Daras Theologi (Terjemahan dari 

Theological Instruction karya M. Taqi 

Misbah Yazdi) 

Belum diterbitkan 

2004 
Herbal Therapy dalam Al-Qur‟an, 

terjemahan 
Hikmah, Mizan Jakarta 

2004 

Buku Terjemahan: Sifat-Sifat 

Kemuliaan (Terjemahan dari Awsaf  al 

Asyraf, Karya Khwajah Nasiruddin Thusi) 

Penerbit  Intermasa, 

Jakarta 

2011 

Buku: Peradaban Atlantis Nusantara, 

Bebagai Penemuan Spektakuler yang makin 

meyakinkan Keberdaannya. 

Penerbit Ufuk Press, 

Jakarta 

2012 
Buku Terjemahan: Etika Modern Penerbit Al Huda-ICC 

Jakarta 

2013 

Buku dalam Bahasa Inggris (Thesis 

Magister Filfasat): Traditional Sacred 

Science and Sophia Perenialism 

Lambert Academic 

Publishing, GmBh, 

Deutsland/Germany 

2013 Buku: Garut Kota Illuminati, 
Penerbit Ufuk-Phoenix 

Press, Jakarta 

2014 Buku: Sejarah Isis dan Illuminati, 
Penerbit Ufuk-

PhoenixPress, Jakarta 

2015 
Buku ISIS dan Illuminati, Membongkar 

Rencana Biadab ISIS membentuk Tatanan 

Penerbit Ufuk-

PhoenixPress, Jakarta 
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Dunia baru dan Negara Zionis Saudi Arabia 

2015 

Buku : Illuminati Asia, Sejarah Jaringan 

Knspirasi Kejahatan Internasional 

Freemasonry di Asia 

Akan diterbitkan  

2015 

Buku: Kearifan Nusantara, 

Membongkar Filsafat Materialisme 

Modernisme Illuminati dan Menggali 

Warisan Kearifan Nusantara. 

Akan diterbitkan oleh 

Penerbit .. 

2015 
Buku Terjemahan: TERORISME DAN 

ILLUMINATI 

Akan diterbitkan oleh 

Penerbit .. 

2017 Buku REVOLUSI MENTAL PANCASILA 

Akan segera diterbitkan 

oleh Penerbit Ufuk-

PhoenixPress, Jakarta 

2017 
Buku PAKUAN PAJAJARAN DAN BOGOR, 

dalam pusaran Sejarah Dunia. 

Akan segera diterbitkan 

oleh Penerbit Ufuk-

PhoenixPress, Jakarta 

 

*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu 
pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga 

 

B. Makalah/Poster 
Tahun Judul Penyelenggara 

2004 
Quo Vadis Reformasi Indonesia Bayt  Al-Hikmah Institute 

Online 

2009 
Misteri Peradaban Atlantis Akhirnya 

Terungkap 

Majalah Madina, Jakarta 

8 Juli 

2011 

Tasawuf Sebagai Epistemologi Harian Pelita, Jakarta 

2003 
Predestination and Free Will, 

Theological View 

Islamic College for Advanced 

Studies (ICAS) Paramadina 

University Jakarta 

   

 
C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi 

Tahun Judul Penerbit/Jurnal 

1984-

1987 

Majalah Dakwah Islamiyah 

RISALAH 
PP Persis Indonesia -Bandung 

2009 Majalah Madina 
Penerbit Madina – Yayasan 

Paramadina Jakarta 

2011 

Buku: Eden in The East, 

(terjemahan) karya Stephen J. 

Oppenheimer 

Penerbit Ufuk Press 
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2011 
Buku: Cincin Api (terjemahan Ring 

Of Fire),  
Penerbit Ufuk Press 

2012   

2013   

 

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

Tahun Judul 
Penyelenggara 

Kegiatan 

Panitia/ 

peserta/pembicara 

    

2016 
―Ngertakeun Nusantara 

Shanti ― 

Komunitas Gebyar 

Nusantara, Bogor 

Panitia 

2016 
International Conference on 

Nusantara Studies (ICONS)  

Universitas 

Indonesia. Depok 

Peserta 

2016 
Peran Pemuda dalam 

Perdamaian Dunia 
STAINU, Bogor 

 

Nara Sumber 

2014 
Seminar Nasional Mufakat 

Budaya Indonesia 

Mufakat Budaya 

Indonesia, Federasi 

Teater Indonesia 

 

 Panitia 

2014 
Seminar Sehari Geopolitik 

Indonesia 

Universitas 

Pendidikan 

Indopnesia, 

Bandung 

 

Nara Sumber 

2012 

Ekspose Hasil Peneliltian 

Situs Megalitikum 

―Piramida‖ Gunung Padang 

Cianjur dan Gunung 

Sadahurip, Garut 

Kantor Staff Khusus 

Presiden RI, bidang 

Riset Kebencanan 

Katastropik Purba 

Peserta 

2012 

Diskusi Hasil Temuan 

Penelitian Piramida 

Sadahurip Garut dan 

Gunung Padang Cianjur 

Kantor Staff Khusus 

Presiden RI, bidang 

Riset Kebencanan 

Katastropik Purba 

Narasumber Pembahas. 

2012 
Seminar Nasional Dialog 

Budaya Nusantara 

Seminar Nasional, 

Gerakan Fajar 

Nusantara 

(GAFATAR) 

Peserta 

2012 Sarasehan Budaya Sunda 

Wakil Bupati Bogor: 

Karyawan 

Faturahman 

Narasumber 

2012 Sarasehan Budaya Sunda 

Kuno si Situs Gua Langkop, 

Wakil Bupati Bogor: 

Karyawan 
Narasumber 
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Gunung Salak, Bogor Fathurahman 

2012 

Sarasehan Budaya Sunda 

Kuno di Situs Cibalay-

Salaka Domas, Gunung 

Salak Bogor 

Wakil Bupati Bogor: 

Karyawan 

Faturahman 

Narasumber 

2011 

International Seminar: 

―Islamic Education System 

amid The Global World 

Challenge‖ 

Ikatan Alumni 

Jamiat al-Mustofa 
Peserta 

2011 
Annual Conference on 

Islamic Studies ke 11 

Kemenag RI – 

STAIN SAS Bangka-

Belitung 

Peserta 

2011 
Seminar Nasional Tasawuf 

Filosofis Nusantara 

Internasional Society 

for Islamic 

Philosophy (ISIP), 

region Sout Esat 

Asia, Autralia & New 

Zealand 

Panitia Pelaksana (OC) 

2010 

International Conference on 

Sundanese Culture: 

Reinventing Sundanese 

Culture 

Dinas Parawisata 

dan Budaya, 

Pemerintah Propinsi 

Jawa Barat 

Pengagas dan Panitia 

Pengarah (SC)  dan 

Moderator 

2010 

Serial Discussion on 

Epistemology: ―A 

Comparative Study of 

Western and Islamic 

Perspective‖ 

Ibn Arabi and Mulla 

Sadra Corner of The 

Islamic College 

Jakarta 

Peserta Aktif & panitia 

2010 

International Seminar on 

Islamic Mysticism: ―The 

Soul According to Ibn 

Arabi‖ 

Ibn Arabi and Mulla 

Sadra Corner of The 

Islamic College 

Jakarta 

Peserta Aktif & Panitia 

2010 

National Seminar on 

Islamic Philosophy and 

Mysticism: ;Ibn Arabi and 

Mulla Sadra Schools of 

Thought‖ 

Ibn Arabi and Mulla 

Sadra Corner of The 

Islamic College 

Jakarta, & UIN 

Syarif Hidayatullah 

Peserta 

2010 
Seminar ―The Annual Al 

Quds Day‖ 

Voice of Palestina & 

HMI MPO Jakarta 

Selatan 

Peserta 

2009 

Serial Conference on 

Philosophi Emerging From 

Culture 

IAI Universitas 

Paramadina –ICAS 

Jakarta &  CRVP 

Catholic Washington 

University 

Panitia (OC) 
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2009 

 

International Seminar on 

Muthahhari Thought 

Program 

Pascasarjana IAIN 

Sunan Gunung Djati, 

Bandung 

Peserta 

2008 

Diskusi Panel Roundtable: 

―Evolution or Permanence 

of Intelligence and 

Creatitivity 

Aviciena Center for 

Religions and 

Science Studies 

(ACRoSS) 

Panitia dan Peserta 

    

2007 

National Seminar 

―Pancasila as  Modus 

Vivendi in Religion and 

Believe in Indonesia‖ 

IJABI, BPKBB, 

PMIAI Universitas 

Paramadina -The 

Islamic College 

(ICAS) 

Pengagas dan Panitia 

pelaksana (OC) 

2007 

Seminar:  “Comparative 

Studies on Mystical Ideas 

between Hamzah Fanshuri 

and Ayatullah Khomeini‖ 

ICAS Jakarta & 

Fakultas Falsafah-

Ushuluddin UIN 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta 

Ketua Panitia Pelaksana 

(OC) 

2006 
Revitalisasi Ideologi Panca 

Sila 

Ikatan Jamaah Ahlu 

Bait Indonesia 

(IJABI) 

Penggagas dan SC-OC 

2006 

Public Lecture ―Nature of 

Man: In the Perspective of 

Islamic Philosophy and Its 

Comparison to Western 

Philosophy‖  

University of 

Indonesia & The 

Islamic College 

(ICAS) 

Peserta 

2006 

Discussion on Book Review: 

―Lebih Tajam dari Pedang‖ 

PMIAI Universitas 

Paramadina-ICAS 

Jakarta 

Peserta 

2006 

Short Course: ―Introduction 

to Islamic Philosophy: The 

Characteristic of Islamic 

Philosophy‖   

PMIAI Universitas 

Paramadina-ICAS 

Jakarta 

Panita 

2006 

Public Lecture ―Issues on 

Justice and Spirituality‖  

PMIAI Universitas 

Paramadina-ICAS 

Jakarta 

Peserta 

2006 

Reflection on Al Jabiri‘s 

Thought on Critical Reason 

of Arabian   

PMIAI Universitas 

Paramadina & The 

Islamic College 

(ICAS) 

Peserta 

2005 

International Confererence 

on Murtadha Muttahhari 

Tought 

PMIAI Universitas 

Paramadina –ICAS 

Jakarta 

Panitia (OC) 
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2005 

Student Stircle Seminar: 

Religion Multiculturalism 

dan Pluralisme 

PMIAI Univertas 

Paramadina-ICAS 
Peserta 

2005 

Student Circle: ―Text and 

Reality: Hermeneutic 

Strained in Islamic 

Thought‖ 

PMIAI Universitas 

Paramadina-ICAS 

jakarta 

Peserta 

2005 

International Conference 

Islamic Education in 

Globalization Era 

PMIAI Universitas 

Paramadina –ICAS 

dan UHAMKA 

Moderator 

2005 

International Seminar on 

Contemporary Challenges 

for Islamic Educational 

Institution 

Program Pasca 

Sarjana UIN Syarif 

Hidayatullah & The 

Islamic College 

(ICAS) 

Panitia (OC) 

2005 
Hermeneutics and Inter-

religious Dialogue 

University of 

Indonesia & The 

Islamic College 

(ICAS) 

Panitia (OC) 

2005 

International Seminar on 

Religion & Ecology: 

Opportunities and 

Challenges  

Master Program of  

Environment Study, 

UI & The Islamic 

College 

Panitia (OC) 

2005 

Be Familiar with Nurcholish  

Madjid as a Nation Father 

(Guru) 

Yayasan Paramadina 

& The Islamic 

College (ICAS) 

Peserta 

2005 

Book Launch and 

Discussion  ―Menjadi 

Muslim Liberal‖ (Be A 

Liberal Moslem), written by  

Ulil Abshar-Abdala 

JIL, Freedom 

Institute, University 

of Paramadina & The 

Islamic College 

(ICAS) 

Peserta 

2004 
Seminar Dialog Between 

Science and Religion 

PMIAI Univertas 

Paramadina-ICAS 
Panitia (OC) 

2003 
Seminar Nasional 

Renaisance Islam 

PMIAI Univertas 

Paramadina-ICAS 
Peserta 

2002 

Seminar Epistemologi 

Islam: ―Menuju Sains yang 

Memberdayakan dan 

Berorientasi Kemanusiaan‖ 

 

The International 

Institute of Islamic 

Thought-Indonesia 

(IIIT-I) 

Peserta   

2000 

Short Course Ideologi, 

Peradaban dan Agama II: 

―Teologi Versus 

Antropologi, Perdebatan 

Pusat Kajian Filsafat 

Madinatul Ilmi 

(PKFMI) & HMI 

Cabang Depok & 

Peserta 
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Enam Abad antara Agama 

dan Sekulariosme dalam 

Pencarian Jadi Diri 

Manusia‖ 

FIKI Universitas 

Indonesia 

2000 

Islamic Manajemen 

Training 

Yayasan Rahmatan 

Lil ‗Alamin, Jakarta 

Timur 

Pengagas & Panitia 

Pengarah+OC 

1996 

Seminar Sehari: 

MuslimNet: Sebuah Strategi 

Dakwah Masa Depan 

Dewan Keluarga 

Masjid Lembaga 

Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) 

Bandung 

Peserta 

1994 

International Seminar: 

Mukjizat Al-Qur‘an 

mengenai IPTEK  

ICMI dan (IPTN) 

Bandung 
Peserta  (4 hari) 

1993 

Seminar Nasional KAHMI 

Bogor: ―Pendidikan dan 

Dakwah untuk 

Meningkatkan Kualitas 

Sumber Daya Manusia 

berwawasan IPTEK, 

beriman dan Bertaqwa 

menyongsong PJPT II 

Korsp Alumni 

Himpunan 

Mahasiswa Islam 

(KAHMI) Pengurus 

Daerah Bogor 

Peserta 

1993 

Seminar Nasional  Sistem 

Pendidikan Terpadu sebagai 

Alternatif Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

dalam Menjawab Tantangan 

PJPT II 

Yayasan Pendidikan 

Terpadu Krida 

Nusantara Bandung 

& IKIP Bandung 

Peserta (4 hari) 

1993 
Seminar Nasional Sistem 

Ketatanegaraan Islam 
ICMI Pusat Peserta 

1992 

Seminar Islam Sehari: 

Media Masa dan 

Kebangkitan Islam 

DKM OSIS SMAN 1 

Bogor Peserta  

1991 

Seminar Nasional 

Perkembangan Pesantren di 

Indonesia dan Konstribusi 

serta Peranannya Dalam 

Pembangunan Nasional 

Fakultas Adab IAIN 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta 

Peserta Aktif (2 hari) 

1990 

Seminar  Pendidikan 

Alternatif: ― Mendidik Anak 

Mengenal Allah  (MAMA)‖ 

Yayasan Pendidikan 

Alternatif Jakarta & 

Youth Islamic Study 

Club (YISC) Al-

Azhar, jakarta 

Peserta 
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1990 
Temu Karya Nasional 

Dakwah Pembangunan 
Derap PPM Nasional 4 hari 

 

 

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Tahun Jenis/Nama Kegiatan Tempat 

1982 

Pengelolaan Badan Keamanan lalulitas 

(BKLL) dan Patroli Keamanan Sekolah 

(PKS)  

Kotamadya Bogor 

1984-1987 Wartawan & Redaktur Pelaksana 

Majalah Dakwah 

Islamiyah 

Risalah,PERSIS 

Bandung, 

1988-1989 Wartawan & Koresponden 

Majalah Kiblat Jakarta, 

Tabloid Islah MUI Jawa 

Barat, Bandung 

1986-1988 

Kepala Madrasah Diniyah Takhashus 

Mahasiswa, Pesantren Al-Qur‘an 

Babussalam,  

Desa Ciburial, kec. 

Cimeyan, Kab. Bandung 

1986-1989 

Guru pengajar Bahasa Indonesia dan 

Geografi di Madrasah Tsanawiyah & 

Madrasah Aliyah Babusalam 

Desa Ciburial, Kec. 

Cimeyan, Kab. Bandung 

1990-1996 
Guru dan Wakil Kepala Sekolah bidang 

Kurikulum SMP & SMA Insan Kamil, Bogor 
Kota Bogor 

1993-1997 
Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia 

(ICMI) 
Kota Bogor 

1993-1995 
Editor & Staff Redaksi Buletin Anizariyyah, 

Pasir Kuda, Ciomas Bogor 
Kota Bogor 

1996-1997 

Ketua Pemuda dan Remaja Mesjid DKM 

Mesjid Miftahul Khoir, Cibalagung, Ciomas 

Kab. Bogor 

Kota Bogor 

1998-1999 
Kedua Dewan Pengurus Daerah (DPD) 

Partai Amanat Nasional,  
Kabupaten Sukabumi 

1997-2000 

Guru dan Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kesiswaan, Pembina Pramuka, Pembina 

Ekskul Jurnalistik & Fotography  SLTP 

Internat Al-Kausar, Sukabumi 

Kabupaten Sukabumi 

1998-1999 
Pengurus Kwartir cabang Pramuka, Kab. 

Sukabumi 
Kabupaten Sukabumi 

1997-1999 
Pengurus Koperasi Guru-Karyawan SMP 

Internat Al-Kausar kab. Sukabumi 
Kabupaten Sukabumi 
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1999 
Pembina & Editor Ahli Buletin berbahasa 

Ingris SHINE & Buletin Al-KAUSAR 
Kabupaten Sukabumi 

1997-1998 

Ketua Panitia Pelaksana Lomba Mengarang 

Tingkat Nasional ke-2 dan ke-3 Internat Al-

Kausar Sukabumi 

Kabupaten Sukabumi 

2000-2001 
General Manager Yayasan Rahmatan 

Lil‘Alamin,  

Jl. Cawang III, Jakarta 

Timur 

2001-2002 
Guru Bahasa Indonesia dan Kepala Tata 

Usaha SMA Plus Muthahhari Jakarta 
Jakarta 

2000-2002 

Fasilitator Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) & Urban 

Managemennt Advisory (UMA) UNDP  

Pemerintahan Kota 

Madya Bogor 

2002-2005 

Guru Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum SMA Lazuardi 

Global Islamic School 

Kota Depok 

2003-2005 Ketua RW 14,  
Desa Kalisuren, Kec. 

Tajur Halang, Kab. Bogor 

2003 -2005 
Anggota Kelompok Sadar Kamtibmas 

(KSK) 

Kepolisian Sektor  

Bojong Gede, Kab. Bogor 

2005 
Manajer Pendidikan dan dakwah Islamic 

Cultural Center (ICC) Jakarta 
Jakarta 

2005-2007 

Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan 

Islamic College for Advanced Studies 

(ICAS) Jakarta 

Jakarta 

2007-2009 
Public Relation & Students Enrollment of 

ICAS Jakarta 
Jakarta 

2010-2012 

Kepala Biro Akademik Program Magister 

Ilmu Agama Islam (PMIAI) Universitas 

Paramadina – ICAS Jakarta 

Jakarta 

2012 - 

sekarang 

Kepala Biro Students Enrollment Program 

Magister Ilmu Agama Islam (PMIAI) 

Universitas Paramadina – ICAS Jakarta & 

Sekolah Tinggi Filsafat Islam SADRA 

Jakarta 

2000-2012 
Penerjemah, Editor  dan Penulis Buku-

buku  Ilmu Pengetahuan dan Islam 
Bogor & Jakarta 

2000-2012 
Ceramah Ilmiah, Bedah Buku & 

Narasumber Diskusi 

Bandung, Bogor, Jakarta, 

Pekalongan, 

   

2004- 

sekarang 

Administrator WebBlog  Situs Blogsite  

Aviciena Center for Religions, and Science 

Studies (ACRoSS)-ICAS Jakarta 

Jakarta 
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2009-2010 
Administrator WebBlog  Situs Blog  Baitul 

Mal Yayasan Wakaf Paramadina 
Jakarta 

2006-

sekarang 

Administrator WebBlog  Situs Islamic 

College for Advanced Studies (ICAS) 

Jakarta 

Jakarta 

2010 –

sekarang 

Administrator WebBlog  Situs Reinventing 

Atlantis Sunda Land Civilization 
Jakarta 

2010 - 

sekarang 

Administrator WebBlog  Situs Blog 

International Society for Islamic 

Philosophy (ISIP) regional Indonesia, 

Filipina, papua Nugini, Australia & New 

Zealand 

Jakarta 

2010 -

sekarang 

Administrator  Situs Face Book Group 

Atlantis Indonesia 
Nasional Indonesia 

2013 -

sekarang 

Pendiri Administrator  Situs Face Book 

Group Atlantis Indonesia Perjuangan 

 

 

2013 -

sekarang 

Pendiri dan Administrator  Situs Face Book 

Group Illuminati Unveiled 
International 

   

 

 

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI 

Peran/Jabatan 

Institusi( 

Univ,Fak,Jurusan,Lab,studio, 

Manajemen Sistem Informasi 

Akademik dll) 

Tahun ... s.d. 

... 

Kepala Madrasah 

Madrasah Dinniyah Takhashus 

Mahasiswa Pesantren Al-Qur‘an Babus 

Salam, Ciburial Bandung 

1986-1988 

Kepala Unit Penerbitan 
Pesantren Al-Qur‘an Babussalam, 

Ciburial, Bandung 
1988-1989 

Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Kesiswaan 
SMP Insan Kamil Bogor 1990-1996 

Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Kesiswaan 

SLTP Internat Al-Kausar Sukabumi Jawa 

Barat 
1997-1999 

General Manager  
Yayasan Rahmatan lil ‗Alamin, Cawang 

II, Jakarta Timur 
2000-2001 

Kepala Tata Usaha SMA Plus Muthahhari Jakarta 2001-2002 

Wakil kepala Sekolah 

Bidang Kurikulum 

SMA Lazuardi Global Islamic School, 

Depok 
2002-2005 
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Manajer Pelaksana  

Pusat Kajian Filsafat ,Tasawuf dan 

Tauhid (PusKaFiTT) UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta 

2004 -2005 

Manajer Pendidikan 

dan Dakwah  
Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta 2005 

Manajer Program & 

Web Master & Web 

Administratur  

The Jalal Center for Enlightenment (JCE) 2006-2007 

Direktur  & Web 

Master/Blog site 

Administrator 

Bayt al-Hikmah Institute, Research 

Center for Islamic Philosophy and 

Mysticism, Science, Culture & Civilization 

2007- sekarang 

Kepala Biro Akademik 

& Kemahasiswaan 

Program   (S-1) Sarjana 

ICAS-Universitas Paramadina  Jakarta 2005-2007 

Blog site  Administrator 

Blogsite  Aviciena Center for Religions, 

and Science Studies (ACRoSS)-ICAS 

Jakarta 

2004- 2010 

Blog site  Administrator 
Blog  Baitul Mal Yayasan Wakaf 

Paramadina 
2009-2010 

Blog sIte Administrator 
Islamic College for Advanced Studies 

(ICAS) Jakarta 
2006-sekarang 

Blog site  

Administratur 

Blog International Society for Islamic 

Philosophy (ISIP) regional Indonesia, 

Filipina, papua Nugini, Australia & New 

Zealand 

2010- sekarang 

Head of Student Affair 

& Public Relation & 

Official Web 

Administator of ICAS 

PMIAI Universitas Paramadina–ICAS 

Jakarta 
2007-2008 

Head of Academic 

Bureau Program Pasca 

Sarjana 

PMIAI Universitas Paramadina–ICAS 

Jakarta 
2010-2012 

Head of Student 

Enrollment 

PMIAI Universitas Paramadina –ICAS 

Jakarta dan Sekolah Tinggi Filsafat Islam 

SADRA 

2012 – 

sekarang 

 

 

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN 

Tahun Jenis /Nama Kegiatan Peran Tempat 

1983 Himpunan mahasiswa 

Fakultas Hukum Unpad 

Ketua Angkatan 1983 

& Koordinator 

Mentoring Islam 

Fakultas Hukum, 

Universitas 

Padjadjaran 
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Bandung angkatan 1983 Bandung 

1983-

1984 

Kelompok penyuluhan 

Hukum, Fakultas Hukum 

Unpad Bandung 

Pengurus & Anggota 

Fakultas Hukum, 

Universitas 

Padjadjaran 

Bandung 

1983-

1984 

Kelompok Pencinta Alam 

Kalpataru, Fak.Hukum 

Unpad Bandung 

Anggota 

Fakultas Hukum, 

Universitas 

Padjadjaran 

Bandung 

1984 

Pendidikan dan Pelatihan 

Koperasi Mahasiswa 

Universitas Padjadjaran 

Bandung 

Peserta 

Universitas 

Padjadjaran 

Bandung 

1984-

1985 

Bidang Kaderisasi DKM 

Mesjid Salman ITB Bandung 

Ketua Panitian 

pelaksana SII B-5, & 

Mentor & Instruktur 

Training-training ke-

Islam-an 

Mesjid Salman ITB 

Bandung 

1984-

1985 

Badan Perwakilan Mahasiswa 

(BPM) Fakultas Hukum, 

Universitas Padjadjaran 

Bandung periode 1984-1985 

Angota BPM 

Fakultas Hukum, 

Universitas 

Padjadjaran 

Bandung 

1984 

Latihan Kepemimpinan 

Mahasiswa dan Pekan Olah 

raga antar Angkatan 1984 

Panitia, Seksi 

Publikasi dan 

Dokumentasi 

Fakultas Hukum, 

Universitas 

Padjadjaran 

Bandung 

1983-

1984 

Senat Mahasiswa Fakultas 

Hukum Unpad, 

Anggota Senat & 

Ketua Angkatan 1983 
Bandung 

1983-

1985 

Ikatan Mahasiswa Aktifis 

Mesjid Kampus Unpad Pusat 

Pengurus DKM & 

Mentor Islam 
Bandung 

1983-

1985 

Mentoring Agama Islam 

Keluarga Remaja Islam 

Mesjid Salman ITB Bandung 

Anggota dan Mentor 

Bandung 

 

 

 

 

PENGHARGAAN/PIAGAM 

Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi 

1982 

Piagam Penghargaan Atas 

Pengabdian kepada 

Masyarakat Bogor 

Komandan Resort Kepolisian Kota 

Bogor:  Letkol. Soetikno Suwignjo 
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1985 

Piagam Penghargaan atas 

Aktifitas di Badan Perwakilan 

mahasiswa FH Unpad 

Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Padjadjaran Bandung:  Prof.Dr. Sri 

Sumantri, SH 

2000 

Piagam Penghargaan 

Pelatihan Fasilitator Kota  & 

SK pengankatan Fasilitator 

Kota 

Walikota Bogor: HR Iswara Nata 

Negara, SH 

2010 

Piagam Penghargaan 

(Certificate) atas Kerja 

Kepanitiaan (SC/panitia 

Pengarah & Moderator 

Konferensi Internasional 

tentang Sejarah Filsafat, Alam 

dan Budaya Sunda 

Kepala Dinas Parawisata dan 

Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa 

Barat 

   

   

   

 

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH 

Tahun Jenis/ Nama Organisasi Jabatan / jenjang 

keanggotaan 

1990-1996 
Musyawarah Guru Program Studi Bahasa 

dan Sastra Indonesia 
Anggota 

2010- 

sekarang 

International Society for Islamic 

Philosophy (ISIP) Regional 

Pengurus / Web 

admin 

2010- 

sekarang 

International Society for Atlantis 

Nusantara Research Project 

Pendiri dan 

Pengurus/Web 

Administrator 

2010-2015 Atlantis Indonesia Face Book Group 

Ketua Dewan 

Penasehat Ahli dan 

Administrator 

2014 - 

sekarang 

Atlantis Indonesia Perjuangan Face Book 

Grup 

Pendiri Grup dan 

Admin 

2014 - 

sekarang 

Situs Face Book Group Illuminati 

Unveiled 

Pendiri Grup dan 

Admin 

2011 - 

sekarang 

Page Face Book Kajian Atlantis Nusantara Pendiri dan 

Administrator   

 

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar 
dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 
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Jakarta, 14 Januari 2017 

Mengetahui Yang menyatakan, 

Dekan/Direktur/Ketua Jurusan 

 

 

 (............................................)          (Ahmad Yanuana Samantho, S.IP, MA, M.Ud )    

 

 

 

 

 

 
 


