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Pergeseran bentuk sastra sebagai dinamika untuk dapat melanjutkan kehidupannya 

merupakan bentuk keberlanjutan sastra Jawa yang dinamis. Sastra Jawa Kuna yang dimulai 

pada masa awal abad IX kemudian tergeser sejalan dengan keadaan masyarakat Jawa 

yang berganti kerajaan. Kerajaan Majapahit merupakan tonggak dimulainya pergeseran 

sastra Jawa dengan munculnya karya-karya sastra yang berlainan bahasa maupun cara 

pengungkapan ceritanya. 

Pergeseran sastra Jawa terjadi karena masyarakat Jawa mencoba mengembangkan 

identitas diri. Sastra Jawa Kuna banyak dipengaruhi oleh bahasa dan budaya yang 

bersumber dari tulisan Sansekerta. Oleh karena itu terlihat sekali dominasi india sentris 

dalam kehidupan sastra Jawa Kuna. Kondisi seperti ini, sastra Jawa melahirkan penciptaan 

"nafas baru" dengan ciri yang dapat kita kenal sebagai bahasa dan kesusastraan jaman 

Jawa Pertengahan. Kehidupan bahasa dan sastra Jawa Pertengahan berkembang secara 

sejak abad XII sampai abad XV. 

Karya sastra Jawa Pertengahan banyak dinyatakan oleh para ahli sebagai produk asli Jawa 

atau Nusantara. Isi cerita umumnya memiliki keunikan dengan lebih banyak 

mengungkapkan masalah kehidupan manusia pada umumnya, baik di kalangan kerajaan 

maupun rakyat jelata. sangat sedikit karya sastra yang mengaitkan dengan kehidupan 

dewa-dewi seperti yang lazim dikenal dalam Sastra Jawa Kuna. 

Beberapa karya sastra Jawa Pertengahan dalam bentuk prosa antara lain Tantu 

Panggelaran, Calon Arang. Tantri kamandaka, Korawasrama, Pararaton. Sastra Jawa 

Pertengahan dalam betuk puisi atau yang dikenal sebagai tradisi kidung antara lain Kidung 

Dewaruci, Kidung Sudamala, Kidung Sri Tanjung.  

Sastra Jawa Tengahan yang berbentuk prosa secara umum berisi tentang konflik 

kekuasaan di kalangan istana. Selain itu juga bercerita tentang genealogi trah sang 

penguasa. Diduga karya sastra Jawa Tengahan yang berbentuk prosa yang sampai 

sekarang masih bisa kita peroleh ada campur tangan belanda dalam melanggengkan politik 

devide et impera. Hal itu patut menjadi diskusi lebih lanjut dengan data yang lebih akurat. 

Pertanyaan sederhana, kenapa prosa Jawa Tengahan yang terkenal justru yang berisi 

tentang perebutan kekuasaan. Cerita dalam prosa Jawa Tengahan digunakan oleh belanda 

untuk memecah belah penguasa di era kerajaan Islam.  

Diskusi ini, tidak membahas soal keyakinan Gajah Mada sebagaimana diperdebatkan dalam 

dunia yang lain. Tetapi tulisan ini sedikit mengulas data teks sastra yang berkait dengan 

sumber mengenai mahapatih Majapahit yang tersohor, yakni Gajah Mada.  

Pararaton Bagian ke-9  

Diantara prosa Jawa Tengahan yang mengulas tentang Gajah Mada adalah Pararaton yang 

selesai ditulis 1535 Saka. Diceritakan dalam teks Pararaton, Pada tahun 1216 raden Wijaya 

menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana, dari istri dara pethak raden Wijaya 

beranak Kalagemet, sedangkan putri dari prabu Kertanegara yang tua menjadi ratu di 

Kauripan dan yang muda menjadi Ratu di Daha. Di era pemerintahan ini dapat dinamakan 

politik Dinasti, karena ketiga kerajan tersebut dikuasai oleh keluarga raja dari kerajaan 



  

Majapahit. Setelah pada tahun 1257 raden Wijaya meninggal, kerajaan Majapahit dipimpin 

oleh Kalagemet dengan gelar raja Jayanegara.  

Di era pemerintahan jayanegara banyak sekali pemberontakan, dimulai dengan 

pemberontakan Ranggalawe (1295), Lembu Sora (1301), Nambi (1316), dan yang paling 

gawat adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Ra Kuti (1319), sebenarnya Ra Kuti. Ia 

adalah seorang Dharmaputra Majapahit, dikarenakan tidak puas dengan pemerintahan sang 

raja akhirnya melakukan makar dan menyebabkan Jayanegara harus mengungsi sampai ke 

desa Badender.  

 Dalam pengungsian raja dikawal oleh salah satu prajurit khusus Majapahit yaitu 

Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada yang pada waktu itu berposisi sebagai 

bekel/lurah dan berhasil memadamkan pemberontakan Ra Kuti. Keberhasilan dan prestasi 

Gajah Mada terus berlanjut dengan memadamkan atau membunuh pemberontakan Tanca 

yang membunuh prabu Jayegara, namun tindakan Gajah Mada sedikit berlebihan dengan 

membunuh Tanca karena peristiwa itu terlalu mendadak.  

Setelah Jayanegara meninggal diganti dengan Tribhuwana Tunggadewi dengan patih Arya 

Tadah. Pemberontakan muncul lagi yang dilakukan oleh Sadeng (1331), pemberontakan ini 

juga mengangkat kembali Gajah Mada yang berhasil memberantas pemberontakan. Gajah 

Mada gemilang akan kinerjanya. Pada tahun 1334 M diangkat menjadi Rakryan Patih 

Amangkubhumi dengan sumpahnya yang terkenal adalah sumpah palapa: 

“Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, 
Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumisik, samana isun amukti palapa” 
“Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, 
Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya(baru akan) melepaskan puasa. 

 

Daerah-daerah yang dimaksud adalah Gurun adalah Nusa Penida, Seran adalah Seram, 
Tanjung Pura adalah kerajaan Tunjungpura, ketapang Kalimantan Barat, Haru adalah 
kerajaan Aru di Sumatra Utara, Pahang di Semenanjung Melayu, Dompo sebuah daerah di 
pulau Sumbawa, Bali, Sunda adalah kerajaan Sunda Palembang atau Sriwijaya dan 
Tumasik adalah Singapura.  

Gajah Mada sering disebut sebagai titisan dewa lebih tepat diasumsikan titisan Dewa 
Wisnu. Gajah Mada yang mempunyai cita-cita mempesrsatukan nusantara dapat dikatakan 
sebagai penjaga dunia (Dewa Wisnu) walaupun dalam ruang ligkup yang kecil. 

Kidung Sundayana  

Sebelum mengurai isi kidung Sunda, antara Majapahit dan Sunda (Pajajaran) memiliki 
keterkaitan jika berlandaskan pada Pustaka Raja Rajya I Bhumi Nusantara Parwa II sarga 3: 
bahwa Rakeyan Jayadarma, putra Prabu Dharmasiksa merupakan raja dari kerajaan Sunda. 
Ia menantu dari Narasinga dari singasari atau lebih di kenal dengan Mahisa Cempaka (salah 
satu sepasang naga dalam satu sarang). Jayadarma menikah dengan putri dari Mahisa 
Cemapaka yang bernama Dyah Lembu Tal. Mahisa Cemapaka adalah putra Mahisa Wonga 
Teleng yang berarti cucu dari Ken Arok dan Ken Dedes. Dari pernikahan Jayadarma dengan 
Dyah Lembu Tal melahirkan seorang anak laki laki yang bernama Sang Nararya 
Sanggramawijaya atau lebih di kenal dengan Raden Wijaya. Darmasiksa yang merupakan 
kakek dari raden Wijaya memberikan nasehat kepada cucunya: 

“Haywa ta sira kedo athawamerep ngaliindih bhumi Sunda mapan wus kinaliliran ring ki sanak ira dlahanyang ngku wus 
angemasi. Hetunya nagaramu wus agheng jaya santosa wruh ngawang kottaman ri puyut katiyasan mwang jayacatrum, ngke 
pinaka mahaprabu. Ika hana ta daksina sakeng Hyang Tunggal mwang dumadi seratany” 



  

“Ikang sayogyanya rajya jawa lawan rajya sunda paraspasarpana atuntunan tangan silih asih pantara ning padulur. Yatanyan 
tan pratibandeng nyakrawati rajya sowang sowang. Yatanya sidha hitasukha. Yan rajya sunda duh kantara, 
wilwatikta,sakopayana maweh carana; mangkana juga rajya Sunda ring Wilwatikta” 
Arti: 
Janganlah hendaknya kamu mengganggu, menyerang dan merebut Bumi Sunda karena telah diwariskan kepada saudaramu 
bilakelak aku telah tiada. Sekalipun negaramu telah menjadi besar dan jaya serta sentosa, aku maklum akan keutamaan, 
keluar biasaan dan keperkasaanmu kelak sebagai raja besar. Ini adalah anugrah Yang Maha Esa dan menjadi suratan-nya 
  
Sudah selayaknya kerajaan sunda dan kerajaan jawa saling membantu, bekerjasama, dan saling mengasihi antara anggota 
keluarga. Krena itu janganlah berselisih dalam memerinntah daerahnya masing masing. Bila demikian akan menjadi 
kedamaian yang sempurna. Bila kerajaan Sunda mendapat kesusahan hendaknya kerajaan Mjapahit hnedaknya berupaya 
sungguh sungguh memberikan bantuan, demikian pula kerajaan Sunda pada Majapahit. 

 
Terbukti dengan masa pemerintahan Kertarajasa Jayawardhana hubungan antara kerajaan 
Sunda dan Majapahit sangatlah erat. Didalam teks lain, yakni prasasti Galunggung (Sunda). 
Juga diceritakan hal yang hampir serupa yakni diantara Majapahit dan Sunda tidak pernah 
ada peperangan. Tetapi dalam kidung Sunda yang berkembang di Jawa memaparkan cerita 
yang berkebalikan. Dimungkinkan Kidung Sunda berupa narasi kisah fiksi. hal ini di 
karenakan penulisan kidung sunda di perkirakan menurut cerita dari kitab Pararaton bagian 
10 yang di dalamnya juga terdapat terjadinya perang Bubat.  
 
Pada awal kidung di kisahkan penyebaran semua juru gambar dan juru sungging untuk 
melukis wanita-wanita cantik agar diperistri oleh raja Hayam Wuruk yang pada saat itu 
masih muda dan belum menikah. Raja Hayam Wuruk tertarik dengan putri kerajaan Sunda 
dan langsung mengirim utusan untuk melamarnya, oleh raja Sunda lamaran tersebut di 
terima. Raja Sunda dan raja Majapahit berkeinginan untuk bertemu di desa Bubat (di daerah 
Majapahit).  
 
Jika di lihat dari budaya sopan santun Jawa, yang melamar dari pihak laki-laki pergi ke 
perempuan bukan sebaliknya. Dengan kata lain raja Sunda telah memperhinakan dirinya 
sendiri. Jika daerah tersebut memiliki adat maupun kebiasaan tersebut adalah mungkin 
sekali namun dalam sudut pandang sejarah di sini tidak bisa dinamakan kebenaran umum. 
 

Setelah rombongan kerajaan Sunda sampai di tempat yang telah di tentukan yaitu Pakuwan 
Bubat, Raja Sunda menunggu calon kedatangan mantunya. Kembirapun di perlihatkan oleh 
Hayam Wuruk yang berada di istana Majapahit dan segera akan menyusul bersama kedua 
pamanya, namun hal tersebut di halangi oleh sang patih Gajah Mada.  

Gajah Mada menasehati bahwa seharusnya sebagai raja yang besar dan kerajaan Sunda 
harusnya menyerahkan sang dewi Dyah Pitaloka Citraresmi langsung di istana kerajaan 
Majapahit.  Sebagai gantinya patih Gajah Mada dan beberapa prajurit pilihan pergi ke 
Bubat, di sana terjadilah perebatan yang berujung pada peperangan. 

Alasan mengapa Gajah Mada menahaan kepergian sang Raja karena pada saat itu karena 
kerajaan Sunda belum di taklukan. Gajah Mada berkeinginan untuk menyelesaikan 
sumpahnya, dengan demikian sang raja mendapatkan perempuan yang sangat di cintainya 
sedangkan Gajah Mada dapat menjalankan dan menyelesikan sumpahnya.  

Peperanganpun terjadi dengan dahsyat, seluruh pasukan kerajaan Sunda beserta rajanya 
tewas. Perang Bubat ini sangatlah heroik bagi kedua belah pihak, pasukan Majapahit 
bertempur dengan strategi sedangkan pasukan kerajaan Sunda bertempur mengandalkan 
banyaknya jumlah prajurit mereka. Pasukan Sunda sangat bersifat kepahlawanan, karena 
mereka lebih baik mati di medan pertempuran di banding dengan harus memohon untuk 
tidak di bunuh, sistem perang seperti itu menyerupai perang Puputan (penghabisan) yang 
berada di Bali. Prabu Hayam Wuruk pun terharu melihat wujud dari peperangan tersebut, 



  

sebagai rasa hormatnya raja Majapaht itu memerintahkan Gajah Mada untuk menguburkan 
mayat secara layak baik bangsawan maupun prajurit. Hubungan antara Hyam Wuruk dan 
Gajah Mada pun mulai renggang. setelah peristiwa Bubat tersebut, di kisahkan melalui 
kidung Sunda bahwa Gajah Mada moksa untuk kembali ke nirwana karena sang patih 
adalah titisan Dewa Wisnu. Beberapa sumber juga mengisahkan bahwa Gajah Mada 
sempat melarikan diri, namun ia kembali kekepatihannya. Ada juga cerita bahwa ia di 
ampuni dan dikembalikan kedudukanya menjadi patih pada saat pernikahan Hayam Wuruk 
dengan putri raja Wengker, Rau Ayu Kusumadewi. 

Secara analisis, kidung Sunda bukanlah pemaparan fakta sejarah yang akurat melainkan 
suatu karya sastra yang bertujuan menguatkan salah satu kedudukan dari kedua belah 
pihak kerajaan. Hal yang harus menjadi salah satu pertanyaan adalah dalam kidung Sunda 
tidak sebutkan nama raja dan permaisuri dari kerajaan Sunda, hal ini dapat di mungkinkan 
bahwa sang penulis tidak mempunyai wawasan sejarah yang cukup untuk menguatkan 
keberadaan cerita tersebut. Setelah peristiwa itu, Majapahit tidak menganggu kerajaan 
Sunda, selain prabu Hayam Wuruk menyesal akan peristiwa tersebut kerajaan Sunda juga 
tidak mempunyai prajurit yang besar dan kuat untuk melakukan kegiatan kegiatan invasi 
maupun ekspedisi sebagaimana yang dilakukan Majapahit. 
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