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Kata Sambutan 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Cilacap 
 

Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas karunia dan ridlo-Nya, Program Pengembangan Nilai Budaya 

berupa Penyusunan Naskah Sejarah ini dapat terlaksana sesuai 

tahapan yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten Cilacap 

melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memang terus berupaya 

mendorong para guru meningkatkan kompetensinya di bidang 

penulisan karya ilmiah. Sementara itu, bahan bacaan yang berisi 

informasi tentang masa lalu suatu daerah makin dibutuhkan 

masyarakat. 

Telah disadari bersama, di tengah kepungan beragam 

identitas, setiap masyarakat perlu mengetahui siapa dan bagaimana 

dirinya. Dengan demikian mereka dapat menyadari betapa dirinya 

merupakan entitas nilai budaya yang memiliki peran penting, baik di 

masa lalu maupun masa kini. Berpegang pada pengetahuan seperti 

itu, masyarakatpun menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan 

dan menentukan apa yang perlu dilakukan untuk kejayaan di masa-

masa yang akan datang. 

Maka guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan 

bacaan yang menyajikan informasi suatu wilayah, beberapa guru 

yang dipandang kompeten di bidang penulisan karya ilmiah, kami 
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libatkan dalam proses penyusunan naskah sejarah lokal Kabupaten 

Cilacap tematik, yang kami terbitkan ini. Kami berharap apa yang 

dihasilkan oleh para guru, akan memperkaya khazanah sejarah, 

makin memperkuat posisi Sejarah Kabupaten Cilacap sebagai bagian 

dari Sejarah Nasional. 

Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan 

kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua 

pihak yang terlibat dalam proses penyusunan naskah sejarah berjudul 

“Jejak Sejarah Kuno Kabupaten Cilacap (Kerajaan Nusatembini dan 

Donan sebagai Cikal Bakal Kabupaten Cilacap)”, karya Ika 

Ratnani, S.Pd.; Waluyo Setyobudi, S.Pd. dan Sri Rahayu, S.Pd. 

ini, dari mulai penelusuran bahan, verifikasi data, pengolahan data, 

seminar-seminar, penyusunan naskah, editing hingga fit to print 

(layak diterbitkan). 

Demikian yang dapat kami sajikan. Selamat membaca. 

 

 

Cilacap, Juli 2019 

Drs. BUDI SANTOSA, M.Si. 
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Kata Pengantar Penerbit  

 

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Illahirobbi, yang 

senantiasa menjaga ilmu dan kecintaan kita terhadap pengetahuan, 

atas terlaksananya penyusunan naskah sejarah tematik lokal 

sebagaimana yang direncanakan. Penyusunan naskah sejarah yang 

dilakukan secara bertahap ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan bahan bacaan. Untuk itu karya-karya yang 

dipandang mampu memperkuat kesadaran masyarakat akan kekuatan 

masa lalu dirinya, dan dinyatakan fit to print harus diterbitkan. 

Namun belum semua karya diterbitkan pada Tahun 

Anggaran 2019. Atas pertimbangan para editor, prioritas diterbitkan 

adalah : 

1. Tradisi Keturunan Ki Bonokeling di Kabupaten Cilacap, karya 

Kurniawan Widiaji, S.Sos., S.Pd. dan Bambang Joko 

Sunarto, S.Pd.; 

2. Jejak Sejarah Kuno Kabupaten Cilacap (Kerajaan Nusatembini 

dan Donan sebagai Cikal Bakal Kabupaten Cilacap), karya Ika 

Ratnani, S.Pd.; Waluyo Setyobudi, S.Pd. dan Sri Rahayu, 

S.Pd.; 

3. Napak Tilas Sejarah dan Budaya Desa Kalikudi, karya Wheni 

Dewi Sumiratsih, S.Pd.   

Dengan demikian, upaya para penyusun dengan berbagai 

capaiannya sebagaimana yang akan sidang pembaca simak, 
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mendapatkan penghargaan secukupnya. Namun yang kami lakukan 

ini kiranya masih “jauh panggang dari apinya”. Untuk itu dalam 

kesempatan yang baik ini, kami mohon saran masukan, semoga ke 

depan dapat menyajikan bahan bacaan yang lebih bermutu. 

 

Terima kasih. 

 

Cilacap,    Mei 2019 

Pengelola Penerbitan, 
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Sekapur Sirih Editor 

 

Sejarah merupakan peristiwa yang telah terjadi pada masa 

lampau dan akan memberikan gambaran tentang kehidupan manusia 

serta kebudayaannya sehingga dapat digunakan sebagai titik tolak 

pembelajaran kehidupan masa kini dan akan datang tentang nilai dan 

moral. Ada kajian yang bersifat nasional dan lokal terhadap peristiwa 

sejarah. 

Kajian sejarah lokal merupakan kisah masa lampau dari 

kelompok-kelompok masyarakat di mana terletak pada wilayah 

geografis yang terbatas (Abdullah, 2010 : 15). Buku ini termasuk 

dalam kategori sejarah lokal karena kajiannya hanya membahas 

tentang berdirinya Kabupaten Cilacap. Kajian peristiwanya dimulai 

dari Kerajaan Nusatembini sebagai cikal bakal Cilacap. Dalam 

bahasan ini terurai secara deskriptif mengenai geografis Kerajaan 

Nusatembini, Kerajaan Pajajaran dan Situs Cilongkrang. 

Bahasan kedua adalah Donan sebagai cikal bakal Cilacap. 

Dari kajian ini akan terungkap sejarah Cilacap, baik dari sumber 

manuskrip, babad folkloor, maupun sumber-sumber benda sejarah 

seperti prasasti, yang dapat memberikan informasi tentang Cilacap. 

Dalam bagian ini juga akan dipaparkan mengenai berdirinya 

Kabupaten Cilacap. Kapan dan oleh siapa Kabupaten Cilacap itu 

didirikan, pembaca akan menemukan pada telaah bagian ini. 
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Di akhir bagian buku ini disisipkan kearifan lokal hasil karya 

budaya masyarakat Kabupaten Cilacap. Spesifikasi kearifan lokal 

yang ditampilkan dalam buku ini berupa permainan yang 

bermediakan bambu. Berbagai macam jenis dolanan / permainan 

anak asli dari masyarakat Kabupaten Cilacap akan memperkaya 

pemahaman pembaca terhadap kemajuan peradaban dan kebudayaan 

masyarakat Kabupaten Cilacap, sejak era kuno sampai sekarang. 

Saatnya pembaca mengenal dan mengetahui benang merah 

sejarah daerahnya, sebagai upaya untuk mengangkat dan semakin 

mencintai wilayah kelahirannya. Dampak lanjutannya adalah 

berkembangnya Kabupaten Cilacap, baik ekonomi, budaya dan 

sosialnya karena atensi dan partisipasi dari stakeholder yang ada di 

wilayah Kabupaten Cilacap. 

        

Cilacap, 21 Maret 2019 

Editor  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejarah lokal merupakan sebuah entitas dan sekaligus bagian 

integral dalam jati diri masyarakatnya (Zainollah Ahmad, 2015: 32). 

Sejarahwan Inggris mengatakan bahwa sejarah lokal adalah sejarah 

mengenai asal usul pertumbuhan, kemunduran, dan kejatuhan suatu 

kelompok masyarakat lokal.  

Sejarah lokal terbatas pada lingkup geografis satu wilayah saja 

(Indriyanto, 2014). Akan tetapi mundur atau runtuhnya peradaban 

tidak berarti musnah secara total karena ada juga peradaban yang 

mempunyai kesinambungan dengan peradaban sebelum atau 

sesudahnya (Nastiti, 2010 : 106). Sejarah lokal di wilayah Kabupaten 

Cilacap merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa yang 

perlu senantiasa terus digali, diteliti, dan dikaji secara ilmiah. Upaya 

menggali dan mengkaji sejarah lokal tersebut adalah dalam rangka 

membangun kebanggaan dan memperkuat jati diri bangsa terhadap 

sejarahnya. Sejarah lokal Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 

beberapa masa, yaitu Zaman Kuno (zaman kerajaan-

kerajaan/periodesasi Indonesia Centris) dan Zaman Kolonialisme 

(periodesasi Nederlando Centris).  
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Kabupaten Cilacap terletak di perbatasan wilayah antara 

Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah sebelah selatan. Kabupaten 

Cilacap memiliki luas wilayah 225.360.840 ha, terdiri dari 24 

kecamatan, yang mencangkup 284 kelurahan/desa (Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, 2011). Dalam peta Provinsi 

Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap berada di ujung barat daya, 

berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten 

Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki budaya dan 

Bahasa Sunda. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Kuningan, Kabupaten Brebes, dan Banyumas. Di sebelah timur 

dengan Kabupaten Kebumen, dan sebelah selatan dengan Samudera 

Hindia sehingga Kabupaten Cilacap memiliki dua budaya dominan 

sekaligus, yaitu Jawa dan Sunda.  

Kabupaten Cilacap merupakan satu-satunya kabupaten di 

Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan awalan ci- „air‟ dalam 

bahasa Sunda. Ada pun nama-nama kabupaten lain di Jawa Tengah, 

antara lain Brebes, Tegal, Banyumas, Pemalang, Purbalingga, 

Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Batang, Wonosobo, 

Purworejo, Kendal, Temanggung, Magelang, Semarang, Demak, 

Boyolali, Klaten, Kudus, Grobogan, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, 

Rembang, dan Blora. Nama-nama kabupaten di Jawa Tengah 

tersebut tidak ada yang berawalan ci- selain Kabupaten Cilacap. Oleh 

karena itu, awalan ci- pada nama “Cilacap" tersebut dapat menjadi 

indikasi adanya pengaruh kultural masyarakat Sunda terhadap 

toponimi “Cilacap”. 
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Sebuah teori geologi kuno menyebutkan bahwa pada awalnya 

terdapat Nusa Kendang yang merupakan bagian dari India. Nusa 

Kendang merupakan hamparan pulau-pulau yang kemudian bersatu 

karena letusan gunung berapi dan goyangan dahsyat gempa bumi. 

Sekitar tahun 296 Masehi, terjadi letusan gunung berapi yang 

menyebabkan sebagian wilayahnya hilang dan muncul gunung 

berapi baru.  

Pulau Jawa sendiri merupakan bagian dari gugusan pulau mata 

rantai gunung berapi di Asia Tenggara yaitu Nuswantoro (Nusantara) 

dengan sebutan Sweta Dwipa. Pada tahun 444 Masehi, terjadi gempa 

bumi dahsyat yang memisahkan Tembini, daerah bagian selatan 

Pulau Jawa, menjadi pulau tersendiri, yaitu Nusa Barung dan Nusa 

Kambangan (Abimayu, 2014:22). Jadi keberadaan pulau Nusa 

Kambangan yang berada di bagian selatan (tembini) sudah 

berlangsung sekitar 1600 tahun. 

Pada peta Jawa kuno, letak kerajaan Nusakambangan menjadi 

bagian wilayah kerajaan Pajajaran sejak tahun 1728 Masehi, bahkan 

dua ratus tahun setelahnya. Berdasarkan Atlas van Tropisch 

Nederland tahun 1936 Masehi (Saktiani, dkk, 2018 : i), wilayah 

Nusakambangan (red-lingkaran hitam) masih termasuk dalam 

kerajaan Pajajaran tersebut. Hal ini menunjukkan terdapat kaitan erat 

antara kerajaan di Tatar Sunda dengan wilayah pesisir pantai selatan 

Nusakambangan.  

Dalam sejarah Cilacap, Kerajaan Nusatembini disebut sebagai 

kerajaan atau keraton “siluman” yang memiliki daerah amat luas 
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membujur dari bagian timur ke barat memutar sepanjang pantai 

selatan laut serta menghadap membujurnya pulau Nusakambangan 

(Soedarto, 1975:1). Keraton ini dipimpin oleh seorang Ratu berparas 

amat cantik, bijaksana, serta halus budi dalam memerintah sehingga 

Ratu Brantarara sangat dicintai oleh segenap rakyatnya (Soedarto, 

1975:2). Sebelum dipimpin oleh Ratu Brantarara, kerajaan Nusa 

Tembini diperintah oleh seorang raja yang gagah perkasa bernama 

Pulebahas.  

Babad Pasir menyebutkan bahwa seorang Raja 

Nusakambangan berseteru dengan Banyak Catra, yang merupakan 

keturunan kerajaan Pajajaran memperebutkan Dewi Ciptarasa, putri 

bungsu Adipati Kandha Daha. Kelicikan Kamandaka atau Banyak 

Catra dalam rupa Lutung Kasarung membuat raja Nusakambangan, 

Pulebahas, meninggal. Bahkan seluruh pasukan kerajaan 

Nusakambangan tewas ditangan pasukan kerajaan Pajajaran. 

Kerajaan Nusakambangan atau Nusatembini kemudian 

diambil alih oleh adik bungsu Pulebahas, Dewi Sri Wulan dengan 

gelar Ratu Brantarara. Lagi-lagi, kerajaan Pajajaran melakukan 

penyerangan terhadap Nusakambangan hingga akhirnya kerajaan 

tersebut hancur. Kelak, penduduk Nusatembini yang tersisih 

menempati Handaunan atau Donan sebagai pusat permukiman yang 

baru.  

Keberadaan kerajaan Nusatembini sebagai keraton “siluman” 

menunjukkan bahwa kekuatan mitos yang ada di sekitar masyarakat 

Cilacap masih sangat kental. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian 
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ilmiah terhadap sejarah lokal Kabupaten Cilacap secara terstruktur, 

ilmiah, dan berkesinambungan. 

 Lebih lanjut, bukti adanya Donan disebutkan dalam naskah 

Bhujangga Manik dari tahun 1500 M, nama Cilacap belum  disebut. 

Waktu itu telah dikenal nama Donan Kalicung atau istilah sekarang  

bernama Donan Kalipucang. (Noorduyn, J. Bhujangga Manik‟s 

Journeys Through Java : Topogropichal data From an Old 

Sundanese Source). Berdasarkan beberapa sumber sejarah, terdapat 

keyakinan bahwa Handaonan (Donan, sekarang) merupakan cikal 

bakal kota Cilacap. Hal ini menandakan bahwa nama Donan lebih  

tua dibanding nama Cilacap itu sendiri.  

Antara kerajaan Nusatembini dan Pajajaran sebetulnya 

memiliki pola interaksi yang terjalin sangat lama. Bahkan kerajaan 

Pajajaran sebagai wilayah pedalaman telah berhubungan erat dengan 

wilayah-wilayah lain di sekitar pesisir selatan barat Jawa. Interaksi 

lain tampak pada kearifan lokal serupa antara masyarakatnya dengan 

adanya penggunaan istilah Baluwarti Pring Ori Pitung Sap oleh 

kerajaan Nusatembini yang menunjukkan pentingnya potensi alam 

bambu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Cilacap, bahkan 

juga pada masyarakat Sunda, yang salah satunya terwujud dalam 

kearifan lokal permainan atau dolanan anak-anak. 

 

B. Permasalahan 

Adanya fakta sejarah mengenai lokasi kerajaan Pajajaran yang 

berdekatan dengan kerajaan Nusatembini serta dampak yang muncul 
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setelah penyerangan kerajaan Pajajaran, memunculkan pertanyaan 

“Adakah kaitan benang merah sejarah antara cerita mitos kuno 

Kerajaan Nusatembini pada masa Ratu Brantarara?”; “Adakah bukti 

tertulis mengenai Donan sebagai cikal bakal Cilacap?”; “Bagaimana 

keterkaitan masyarakat Sunda – Cilacap dalam kearifan lokal budaya 

berbasis bambu?”.  

 

C. Tujuan 

Tujuan khusus penulisan buku ini adalah untuk menjabarkan 

keterkaitan dan benang merah kerajaan Nusatembini dengan kerajaan 

Pajajaran, menjelaskan bukti-bukti sejarah keberadaan Donan 

sebagai cikal bakal kota Cilacap, dan memberikan gambaran 

mengenai kearifan lokal budaya berbasis bambu pada masyarakat 

Sunda – Cilacap.  

Lebih lanjut, penulisan sejarah lokal Kabupaten Cilacap ini 

bertujuan agar sejarah Cilacap yang masih berupa Historiografi 

Mitologis dapat memiliki dasar yang cukup kuat dari sisi sejarah, 

sehingga akan memperkaya wawasan masyarakat, terutama 

masyarakat Cilacap. Tujuan lain adalah untuk memperkuat jati diri 

dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Cilacap sehingga melalui 

kecintaan terhadap sejarahnya sendiri, masyarakat dapat terlibat 

secara sinergis mewujudkan Program Bangga Bangun Desa, 

mewujudkan Cilacap Sejahtera secara merata. 
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D. Metode 

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber kajian pustaka, 

yakni berupa sumber berupa mitos kejadian Nusatembini yang 

berdekatan dengan kerajaan Pajajaran sebagai pangkal penulisan, 

sumber catatan-catatan prasasti yang telah dihimpun oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2011, serta 

cerita rakyat yang berkaitan dengan sejarah Cilacap, serta sumber 

referensi lainnya yang berasal dari hasil penelitian dan buku yang 

terkait dengan sejarah Kabupaten Cilacap. Selain itu, pengamatan 

terhadap sebuah peninggalan berupa Lingga Yoni dan patung Lembu 

Andini pada situs Cilongkrang, Wanareja, Cilacap, juga menjadi 

dasar penulisan buku ini. 

Dengan demikian, metode pengumpulan data dalam buku ini 

adalah melalui metode studi pustaka dan metode observasi/ 

pengamatan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam analisis 

data adalah metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan bukti-bukti 

sejarah Nusatembini, Donan, dan Cilacap berdasarkan perspektif 

sejarah. 
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BAB  II 

KERAJAAN NUSATEMBINI  

SEBAGAI CIKAL BAKAL CILACAP 

 

A. Deskripsi Geografis Kerajaan Nusatembini 

Zaman kuno di Indonesia dimulai sejak ditemukannya 

prasasti-prasasti peninggalan kerajaan masa kebudayaan Hindu – 

Budha di Indonesia. Munculnya benda-benda kuno disertai tulisan 

Sansekerta menunjukkan eksistensi sebuah wilayah kerajaan. Dalam 

Kitab Geographike Hyphègèsis (Poesponegoro, 2010:12) disebutkan 

bahwa nama-nama wilayah berhubungan dengan logam mulia, yaitu 

emas dan perak. Nama pulau Jawa sendiri dikaitkan dengan istilah 

Yãwa (Sansekerta) yang berarti jelai, sedangkan Dwîpa artinya 

pulau. Kata pujian Dwîpa Yãwa ini tertulis dalam sumber tertua di 

Indonesia, yaitu prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi 

atau 654 Saka. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pola penamaan 

suatu tempat atau wilayah berkaitan dengan potensi alamnya. 

Manusia cenderung memberikan sebuah nama saat menduduki 

suatu tempat. Pemberian nama tersebut bertujuan agar tempat yang 

ditempatinya itu dapat terindentifikasi, menjadi patokan, dan 

memudahkan hubungan komunikasi antar sesama manusia (Darheni, 

2010), karena “nama” dapat berfungsi sebagai unit pengenal.  

Menurut Darheni (2010), terdapat dua pengalaman yang 

dipertimbangkan manusia dalam memberi nama pada suatu tempat, 
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yaitu 1) pertimbangan yang dihasilkan oleh proses, ciri, atau sifat 

yang ditunjukkan oleh alam dan nama dari hasil rekayasa manusia; 

2) pertimbangan yang didasarkan pada gagasan, harapan, cita-cita, 

dan citra rasa manusia terhadap tempat tersebut agar sesuai dengan 

apa yang dikehendakinya.  

Penamaan tempat selalu menjadi perhatian, terlebih dengan 

berkembangnya ilmu toponimi. Toponimi adalah salah satu cabang 

ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan 

penamaan unsur geografis, baik alami maupun buatan manusia 

(Yulius dan Ramdhan, 2014). Selain mempelajari masalah nama, 

toponimi juga mengkaji pembakuan penulisan, ejaan pengucapan 

(fonetik), sejarah penamaan, serta korelasi nama dengan kondisi 

alam atau sumber daya yang dimiliki sebuah unsur geografi (BRKP, 

2003). 

Sebuah teori geologi kuno menyebutkan bahwa pada awalnya 

terdapat Nusa Kendang yang merupakan bagian dari India. Nusa 

Kendang merupakan hamparan pulau-pulau yang kemudian bersatu 

karena letusan gunung berapi dan goyangan dahsyat gempa bumi. 

Sekitar tahun 296 Masehi, terjadi letusan gunung berapi yang 

menyebabkan sebagian wilayahnya hilang dan muncul gunung 

berapi baru. Pulau Jawa sendiri merupakan bagian dari gugusan 

pulau mata rantai gunung berapi di Asia Tenggara yaitu Nuswantoro 

(Nusantara) dengan sebutan Sweta Dwipa. Pada tahun 444 Masehi, 

terjadi gempa bumi dahsyat yang memisahkan Tembini, daerah 

bagian selatan Pulau Jawa, menjadi pulau tersendiri, yaitu Nusa 
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Barung dan Nusa Kambangan (Abimayu, 2014:22). Jadi keberadaan 

pulau Nusa Kambangan yang berada di bagian selatan (tembini) 

sudah berlangsung sekitar 1600 tahun. 

Kerajaan Nusatembini merupakan salah satu cikal bakal Kota 

Cilacap yang digambarkan berada di daerah pesisir kidul (pantai 

selatan) berdekatan dengan pulau Nusakambangan. Keraton atau 

kerajaan Nusatembini disebut-sebut sebagai “keraton siluman” 

(Sudarto : 1975, 1). Kerajaan ini dipimpin oleh seorang Raja Putri 

yang bernama Brantarara. Keelokan Ratu Brantarara membuat raja-

raja di wilayah Jawa ingin meminang sebagai permaisuri. Akan 

tetapi, raja-raja yang berkeinginan meminang Ratu Brantarara sangat 

sulit memasuki wilayah kerajaan Nusatembini karena dilindungi oleh 

Baluwarti Pring Ori Pitung Sap. 

Salah satu fakta menarik adalah Kerajaan Nusatembini 

dikatakan berdekatan dengan dengan Kerajaan Pajajaran (bagian 

barat) (Sudarto : 1975, 2), lebih tepatnya sebelah tenggara kerajaan 

tersebut. 
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Gambar 1. Peta Jawa Kuno yang diterbitkan tahun 1728 M 
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Gambar 2. Peta Nederlandsch-Indie Skala 1 : 10.000.000  

(Sumber : Atlas van Tropisch Nederland, Batavia, 1938) 
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Gambar 3. Peta Kerajaan Pajaran pada Masa Prabu Siliwangi 
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Pada peta Jawa kuno yang berjudul Nouvelle carte de l'isle de 

Java karya E. van Harrevelt pada tahun 1773 M yang merupakan 

peta modern Pulau Jawa pertama, letak Nusakambangan menjadi 

bagian wilayah kerajaan Pajajaran sejak tahun 1773 Masehi, bahkan 

dua ratus tahun setelahnya, berdasarkan Atlas van Tropisch 

Nederland tahun 1936 Masehi (Saktiani, dkk, 2018 : i), wilayah 

Nusakambangan (red-lingkaran hitam) masih termasuk dalam 

kerajaan Pajajaran tersebut. Hal ini menunjukkan terdapat kaitan 

geografis yang erat antara kerajaan di Tatar Sunda dengan wilayah 

pesisir pantai selatan Nusakambangan.  

Teks Babad Pasir menyebutkan Kerajaan Nusakambangan 

terletak di sebelah selatan Pasirluhur yang dikelilingi oleh laut 

sehingga disebut sebagai negeri Nusakambangan, yang merujuk pada 

pulau terapung di tengah laut. Bagian utara kerajaan Nusakambangan 

dibatasi Segara Anakan, bagian selatannya adalah lautan sangat luas, 

sedangkan bagian timur dan baratnya menyatu dengan Lautan 

Selatan (Kini Samudera Hindia). Pada bagian barat pertemuan antara 

Lautan Selatan dengan Segara Anakan bertepatan dengan muara 

Sungai Citanduy sehingga memiliki interaksi sosial dengan 

masyarakat Sunda. Pigeaud (1968) juga berpendapat bahwa 

Nusakambangan terkait situs-situs di daerah Jawa Barat bagian 

timur, khususnya adalah Kerajaan Pajajaran. (Priyadi, 2013:78). 
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Gambar 4. Citra Satelit Perkiraan Lokasi Kerajaan Nusatembini 

Menurut Para Ahli Sejarah di sekitar Areal 70 Pertamina RU IV 

Cilacap 

PULAU NUSAKAMBANGAN 

SEGARA 
ANAKAN 

PUSAT KERAJAAN 
NUSATEMBINI 

SAMUDERA HINDIA 
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B. Kerajaan Nusatembini 

Menurut Priyadi (2011:7), istilah lokal dalam sejarah memiliki 

arti suatu tempat atau ruang sehingga sejarah lokal menyangkut 

lokalitas tertentu yang disepakati oleh para penulis sejarah dengan 

alasan ilmiah. Batasan ruang sejarah lokal mencakup lintas 

kecamatan, kabupaten, kota, ataupun provinsi yang bersifat khas dan 

dapat diterima oleh semua orang. 

Kajian sejarah lokal juga dapat berbentuk interaksi antar suku 

dalam masyarakat yang majemuk (Kuntowijoyo dalam Priyadi, 

2011:17). Sejarah lokal Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa 

pada masa Ratu Brantarara, raja Pajajaran mengirimkan utusan untuk 

meminta air mata kuda sembrani demi menolong sang Putri. 

Interaksi antara masyarakat Pasundan dengan pesisir Nusa Tembini 

terjadi pada masa itu, bahkan jauh sebelumnya. Babad Pasir juga 

menyebutkan adanya interaksi antara Pulebahas dengan Kamandaka, 

seorang pangeran dari Pajajaran, dalam upaya meminang Dewi 

Ciptarasa, putri bungsu Adipati Pasirluhur. Meskipun keberadaan 

Pulebahas dalam sejarah lokal Kabupaten Cilacap tidaklah terlalu 

menonjol, akan tetapi menunjukkan adanya interaksi di antara 

keduanya. 

Sejarah lokal kabupaten Cilacap memiliki keterkaitan erat 

dengan kebudayaan Sunda, kebudayaan Banyumasan, dan 

kebudayaan Surakarta. Percampuran ketiganya membuat kebudayaan 

Cilacap memiliki ciri khas yang membedakannya dengan wilayah 

lain. Sejarah zaman klasik Kabupaten Cilacap terkait dengan zaman 
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Sunda Kuno hingga zaman Sunda Madya (Pertengahan) sekitar awal 

perkembangan Islam di wilayah Jawa, khususnya wilayah pesisir 

utara dan selatan Jawa.  

Mazhab Leicester menyebutkan bahwa sejarah lokal adalah 

sejarah mengenai asal usul pertumbuhan, kemunduran, dan kejatuhan 

suatu kelompok masyarakat lokal (Priyadi, 2011:8). Mazhab ini 

mengkaitkan sejarah lokal dengan sebuah perubahan, baik mengarah 

kepada pertumbuhan, kemajuan maupun kemunduran, di mana kisah 

tersebut berlangsung pada masyarakat yang memiliki ikatan kesatuan 

etnis kultural pada wilayah geografis tertentu. Mazhab ini sangat 

memotivasi untuk mencari asal-usul kerajaan Nusatembini sebagai 

cikal bakal kabupaten Cilacap. Upaya menggali dan mengkaji 

sejarah lokal tersebut adalah dalam rangka membangun kebanggaan 

terhadap sejarahnya dan memperkuat jati diri bangsa. 

Berdasarkan kondisi geografis dan geologisnya, pada tahun 

444 Masehi, terjadi gempa bumi dahsyat yang memisahkan Tembini, 

daerah bagian selatan Pulau Jawa, menjadi pulau tersendiri, yaitu 

Nusa Barung dan Nusa Kambangan (Abimayu, 2014:22). Jadi 

keberadaan pulau Nusa Kambangan yang berada di bagian selatan 

(Tembini) sudah berlangsung sekitar 1600 tahun. 

Dalam sejarah Cilacap, Kerajaan Nusatembini disebut sebagai 

kerajaan atau keraton “siluman” yang memiliki daerah amat luas 

membujur dari bagian timur ke barat memutar sepanjang pantai 

selatan laut serta menghadap membujurnya Pulau Nusakambangan. 

(Soedarto, 1975:1). Keraton ini dipimpin oleh seorang Ratu berparas 
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amat cantik, bijaksana, serta halus budi dalam memerintah sehingga 

Ratu Brantarara sangat dicintai oleh segenap rakyatnya (Soedarto, 

1975:2). Sebelum dipimpin oleh Ratu Brantarara, kerajaan 

Nusatembini diperintah oleh seorang raja yang gagah perkasa 

bernama Prabu Pulebahas. Gelar-gelar yang diberikan kepada Raja 

Nusakambangan terdapat dalam Babad Pasir. 

Pada masa Hindu-Budha terdapat kelaziman menggunakan 

abhisekanama atau julukan seorang raja berdasarkan kekuatannya 

atau nama-nama dewa di Pulau Jawa, seperti Purnnawarmman 

berarti „baju perang (besi) yang sempurna‟, julukan bagi Dewa 

Surya; Isanatunggawijaya berarti „Dewa Siwa yang senantiasa 

menang‟; Banyak Catra berarti „angsa berpayung‟, julukan bagi 

Dewa Brahma; Niskala Wastukancana berarti „wujud keemasan yang 

tidak nyata = Siwa‟ (Munandar, 2017:20). Berdasarkan kajian 

epigrafis, abhiseka Pulebahas dalam Babad Nusa Tembini perlu 

dikaji ulang. Berdasarkan Kamus Sansekerta – Indonesia oleh Dr. 

Purwadi, M.Hum, didapatkan penjelasan sebagai berikut. 

Abhiseka/Julukan Asal Kata Arti Kata 

Pulebahar Pule 

Bahar 

Pulo atau pulau 

Laut atau samudra 

Pule Tembini Pule 

Tembini 

Pulo atau pulau 

Selatan 

Jurangbahar Jurang 

Bahar 

Lembah yang sangat dalam 

Laut atau samudra 

Parungbahar Parung 

Bahar 

Jurang yang tidak begitu dalam 

Laut atau samudra 



 
 

19 

Abhiseka/Julukan Asal Kata Arti Kata 

Surajaladri Sura 

Jaladri 

Berani, pemberani 

Laut atau samudra 

Singalaut Singa 

Laut 

Binatang  

Laut 

Jayasamodra Jaya 

Samodra 

Menang 

Laut atau samudra 

Brantarara Branta 

Rara 

Asmara, cinta 

Gelar prempuan; gadis 

Sumber : Kamus Sansekerta-Indonesia oleh Dr. Purwadi, M.Hum 

dan  Eko Priyono, SIP dalam 

http://alangalangkumitir.wordpress.com/ 

 

Berdasarkan Kamus Sansekerta-Indonesia di atas, Pulebahas 

yang disebutkan dalam Babad Nusatembini perlu dikaji ulang 

penamaannya dengan Pulebahar. Pulebahas berasal dari kata pule 

dan bahas, yang berarti pulau dan bahas (runding). Hal ini tidak 

sesuai dengan kegagahan Nusatembini sebagai kerajaan maritim di 

pesisir selatan Jawa. Abhisekanama yang lebih tepat adalah 

Pulebahar yang berarti penguasa pulau di lautan atau samudera 

sebagai manifestasi Dewa Varuna, penguasa lautan dan samudera. 

Bahasa Sansekerta menyebutkan “var” berarti membentang atau 

menutup, yang kemudian dihubungkan dengan samudera yang 

menutupi seluruh permukaan bumi. Tokoh lain seperti Jurangbahas 

dan Parungbahas akan lebih tepat menggunakan bahasa Sansekerta 

Jurangbahar dan Parungbahar, yang menunjukkan arti keadaan lautan 

sekitar Nusa Tembini yang dalam (Jurangbahar) dan lautan 
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dangkal/tidak begitu dalam (Parungbahar). Termasuk abhiseka Ratu 

Brantarara yang memuat gelar perempuan dan asmara, memuat arti 

bahwa Ratu Brantarara merupakan seorang ratu cantik jelita yang 

mudah membuat orang jatuh hati atau memendam asmara. Peristiwa 

yang dialami utusan kerajaan Pajajaran pada saat jatuh cinta dengan 

Dewi Sri Wulan menjadi bukti tepatnya abhiseka ketika bergelar 

Ratu Brantarara. Penamaan tokoh yang sesuai diharapkan dapat 

memberi jati diri masyarakat Cilacap lebih mantap dan 

membanggakan. 

Oleh beberapa sejarahwan, Keraton Nusatembini ini sering 

diidentikkan dengan Kerajaan Nusakambangan (Priyadi, 2013:77). 

Teks Babad Pasir menyebutkan Kerajaan Nusakambangan terletak di 

sebelah selatan Pasirluhur yang dikelilingi oleh laut, sehingga 

disebut sebagai Negeri Nusakambangan, yang merujuk pada pulau 

terapung di tengah laut. Bagian utara kerajaan Nusakambangan 

dibatasi Segara Anakan, bagian selatannya adalah lautan sangat luas, 

sedangkan bagian timur dan baratnya menyatu dengan Lautan 

Selatan (kini Samudera Hindia). Pada bagian barat pertemuan antara 

Lautan Selatan dengan Segara Anakan bertepatan dengan muara 

Sungai Citandui sehingga memiliki interaksi sosial dengan 

masyarakat Sunda. Pigeaud (1968) juga berpendapat bahwa 

Nusakambangan terkait situs-situs di daerah Jawa Barat bagian 

timur, khususnya adalah Kerajaan Pajajaran (Priyadi, 2013:78). 

Keraton Nusatembini ini memiliki benteng pertahanan sangat 

kokoh karena terdapat rumpun bambu berlapis rapat yang 
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mengelilingi Keraton Nusatembini disebut Baluwarti Pring Ori 

Pitung Sap, bahkan pada saat utusan Raja Pajajaran akan memasuki 

wilayah Keraton Nusatembini, mereka harus menempuh perjalanan 

melalui hutan belantara dan rawa-rawa yang luas sebagai pagar 

keraton.  

Dalam Babad Pasir disebutkan bahwa Banyak Catra alias 

Kamandaka sebagai tokoh sentral legendaris dalam Babad Pasir 

pernah berhadapan dengan seorang Raja Nusakambangan, yaitu 

Pulebahas. Tokoh Banyak Catra sendiri merupakan keturunan Raja 

Pajajaran yang mendatangi Pasirluhur untuk meminang Ciptarasa, 

putri bungsi Adipati Pasirluhur, Kandha Daha. Perilaku tidak 

senonoh Banyak Catra terhadap Ciptarasa mendapat tentangan keras 

dari Sang Adipati sehingga Banyak Catra harus melarikan diri ke 

Pajajaran kembali setelah dikira mati.  

Prabu Siliwangi, ayahanda Banyak Catra yang telah tua 

ternyata memiliki dua putra mahkota, Banyak Catra dan Banyak 

Belabur, sehingga keduanya diminta memenuhi syarat sayembara 

putri kembar empat puluh orang. Untuk kedua kalinya Kamandaka, 

nama samaran Banyak Catra, kembali ke Pasirluhur dengan memakai 

tipuan Lutung Kasarung. Proses sayembara Ciptarasa di Pasirluhur 

inilah yang mempertemukan Kamandaka dengan Raja Pulebahas dari 

Nusakambangan. Kamandaka berperang melawan Nusakambangan 

dalam dua tahap. Tahap pertama, melawan tritunggal 

Nusakambangan yakni Raja Pulebahas, Jurangbahas dan 

Parungbahas, tahap selanjutnya melawan tritunggal di lautan, 
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Surajaladri, Jayasamodra, dan Singalaut yang seluruhnya mati di 

tangan Kamandaka dengan cara yang licik. Kematian tokoh-tokoh 

sentral Nusakambangan ini membuat marah pihak kerajaan 

Nusakambangan. Pihak Nusakambangan menilai bahwa sayembara 

perkawinan Pasirluhur menyebabkan kematian Raja Pulebahas, 

sehingga orang-orang Nusakambangan menuntut balas dendam, 

menyerang Pasirluhur namun kemudian meninggal.  

Kematian tokoh sentral tersebut melumpuhkan kekuatan Nusa 

Tembini sebagai kerajaan maritim di belahan selatan Pulau Jawa. 

Pemusnahan mereka dilakukan dengan cara tidak ksatria, khususnya 

Pulebahas. Pulebahas terbunuh ketika ia hendak melakukan upacara 

perkawinannya. Ada tipu daya dalam peristiwa perkawinan itu. Di 

pihak lain, Kamandaka (Banyak Catra) harus memetik buah hasil 

tindakannya itu. Ia kehilangan hak untuk menduduki tahta Kerajaan 

Pajajaran, meskipun ia seorang Putra Mahkota. Ia tersingkir dari 

negerinya sendiri. Kegagalan itu ditumpahkan dengan cara 

memerangi orang-orang Nusa Tembini yang mempunyai dendam 

atas kematian tuannya. Di sini, ada unjuk kekuatan Pajajaran atas 

Nusa Tembini. Orang-orang Nusa Tembini diberantas sampai ke 

akar-akarnya sehingga lumpuh. 

Menurut kajian sejarah, peristiwa ini merupakan salah satu 

latar belakang penyebab runtuhnya kerajaan Nusakambangan atau 

Nusatembini sekitar tahun 1500-an (pada saat Banyak Belabur naik 

takhta menggantikan Prabu Siliwangi sekitar tahun 1521-1535 

Masehi), sehingga Ratu Brantarara harus memindahkan pusat 
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kerajaan Nusa Tembini ke sebelah utara dekat Segara Anakan dan 

kemudian mendapat serangan dari Patih Tilandanu dari Pajajaran. 

 

C. Kerajaan Pajajaran 

Kerajaan di Tatar Sunda diawali dari keberadaan kerajaan 

Salakanagara tahun 130-363 M didirikan oleh Dewawarman I hingga 

kemudian muncul kerajaan Tarumanegara pada masa 

Purnawarmman. Pasca Tarumanegara, pada tahun 534 atau 612 M 

berdiri kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda tahun 669 M (Priyadi, 

2017: 37-38). Pergantian tampuk kekuasaan di wilayah tatar Sunda 

selama empat kali di kemudian hari membentuk Kerajaan Pajajaran 

sebagai bagian sejarah kerajaan Galuh dan Sunda. 

Menurut Danasasmita (dalam Priyadi, 2017 : 46), Pajajaran 

merupakan nama negara, sedangkan Pakwan atau Pakuan adalah 

nama ibukota. Kerajaan Pajajaran sendiri merupakan bagian dari 

sejarah kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Kerajaan Galuh 

didirikan oleh Wretikandayun setelah Tarumanegara pada bulan 

Caitra tahun 534 saka atau 612 Masehi dan kerajaan Sunda didirikan 

oleh Sri Maharaja Tarusbawa atau Rakeyan Sundasembawa atau 

Prabu Munding Ganawirya Tapakmanggala Jayasatru pada 669 M 

(Priyadi, 2017:35). Silih berganti tampuk kekuasaan kerajaan Galuh 

– Sunda menyebabkan pusat pemerintahan pun berpindah-pindah 

dari barat ke timur, ataupun sebaliknya, terutama sekitar tahun 895 

sampai tahun 1311 M, kawasan Jawa Barat diramaikan dengan 
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iringan rombongan raja yang bermigrasi ke pusat pemerintahan yang 

baru.  

Menurut Pustaka Paratwan I Bhumi Jawadwipa Parwa 1 Sarga 

1, nama Sunda digunakan pada masa Purnnawarmman untuk ibukota 

Tarumanegara baru yakni Sundapura yang berarti kota suci atau kota 

murni, sedangkan Galuh berarti permata atau batu mulia, juga 

diartikan sebagai gadis (Wikipedia.org, 2018). Perbedaan ini 

menimbulkan munculnya beberapa kota sebagai pusat pemerintahan, 

yaitu wilayah Pakwan-Bogor, Ciamis, dan Galuh (bertalian dengan 

Kawali). 

Sejarah mencatat bahwa kerajaan kembar ini berpisah dan 

bergabung dalam kurun waktu tertentu. Kerajaan Sunda dan 

Kerajaan Galuh telah 3 kali dipersatukan. Pertama, Kerajaan Sunda 

dan Galuh dipersatukan kembali oleh Raja Sanjaya pada tahun 723 

M. Kemudian Sunda-Galuh terpecah lagi. Tahun 759 M - Raja 

Banga (Sanghyang Banga) memerdekakan Sunda dari kekuasaan 

Galuh. Kedua, tahun 819 M - Rakyan Wuwus naik tahta di Sunda 

bergelar Prabu Gajah Kulon. Ia menyatukan kembali kerajaan Sunda 

dan Galuh dalam satu pemerintahan. Tahun 1382 M – Niskala 

Wastukancana membagi Tatar Sunda kepada kedua putranya 

(kemungkinan berkaitan dengan Babad Pasirluhur dengan cerita 

Kamandaka). Sunda pun kembali terpecah menjadi Sunda dan Galuh.  

Selain itu, Rakryan Panaraban berkuasa di Sunda-Galuh 

selama tujuh tahun (732-739 M), lalu membagi kekuasaan pada dua 

puteranya; Sang Manarah (dalam carita rakyat disebut Ciung 
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Wanara) di Galuh, serta Sang Banga (Hariang Banga) di Sunda. Dan 

ini kedua kalinya Sunda-Galuh terpisah. Tahun 1482 M - Sri Baduga 

Maharaja atau Prabu Siliwangi naik tahta di Sunda. Ia kembali 

menyatukan Sunda dan Galuh ke dalam satu pemerintahan, serta 

merebut Lampung dari Majapahit. Kerajaan Sunda kemudian 

berganti nama menjadi Pajajaran.  

Nama “Pajajaran” sebelum abad ke-15 tak pernah tertulis 

dalam sumber sejarah mana pun. Sumber-sumber seperti Pararaton 

dan Nagarakretagama menyebutnya sebagai Kerajaan “Sunda” yang 

merupakan negara merdeka di Jawa bagian barat. Begitu pula 

Prasasti Cibadak dan Kawali “masih” menyebut Kerajaan Sunda. 

Baru pada abad ke-16 dan seterusnya nama Pajajaran tertulis dalam 

beberapa prasasti dan naskah-naskah seperti Carita Parahyangan 

yang disusun tahun 1580. Nama Pajajaran makin terabadikan melalui 

pantun-pantun Sunda serta babad-babad yang ditulis beberapa abad 

kemudian di mana eksistensi politik Pajajaran tinggal nama. 

Kerajaan Pajajaran sendiri telah disebut dalam Prasasti 

Batutulis yang terdapat pada Prasasti Kebantenan. Prasasti Batutulis 

memuat angka tahun dalam bentuk Candrasangkala, yang secara 

lengkap berbunyi sebagai berikut: (1) “…pun, ini sakakala prabu 

ratu purana pun, diwastu; (2) diva wingaran (1. dingaran) prabu 

guru dewataprana diwastu dija dingaran sri; (3) baduga, maha raja 

ratu haji dipakwan Pajajaran. Sri sang ratu; (4) dewata pun ya nu 

nyusuk na pakwan, dija anak rahiyang; (5) niskala sasida mokta di 

guna tiga, i (n) cu rahiyang niskala wastu; (6) ka (n) cana sasida 
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mokta ka nusa lara (ng) ya siya nu nyiyan; (7) sakakala gugunungan 

ngabalay ngiyan samida nyiyan „Sa (ng) hiyang talaga; (8) rena 

maha wijaya ya siya pun, i saka panca pandawa…ban bumi.”.  

C.M Pleyte menafsirkan berdirinya Kerajaan Pajajaran 

tersebut pada sekitar 1445 Masehi atau 1533 Masehi (2014). 

Isi prasasti Batutulis, dapat dibagi menjadi tiga bagian: 

pembuka (manggala) yang memuat seruan wang na pun 

dan permohonan keselamatan kepada Dewa; tujuan 

(sambandha) pembuatan prasasti sebagai sakakala atau 

tanda peringatan untuk mendiang Sri Baduga Maharaja 

atas jasanya dalam membuat parit pertahanan sekeliling 

ibukota Pakuan-Pajajaran, membuat jalan yang diurug 

batu, membuat hutan larangan (samida), dan membuat 

Telaga Warna Mahawijaya; titimangsa atau 

candrasengkala bertulis panca pandawa ngemban bumi 

berangka 1455 Çaka atau 1533 M. 

(Hasan, 2015) 
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Gambar 5. Prasasti Batutulis yang ditemukan di Banten 

 

Prasasti Batutulis tersebut ditulis oleh Surawisesa anak Prabu 

Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, yang dinterpretasikan sebagai 

Banyak Belabur dalam teks Babad Pasir karena berangka tahun yang 

berdekatan atau hampir sama masanya. Setelah Banyak Belabur 

berkuasa di Pajajaran, pemerintahannya mengalami ujian berupa 

wabah penyakit yang harus diobati dengan air mata kuda sembrani 

milik adik Pulebahas, yaitu Dewi Sri Wulan, atau dalam Babad 

Nusatembini disebut Ratu Brantarara. Utusan Raja Pajajaran tersebut 
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dikirim untuk meminta air mata kuda sembrani peliharaan Ratu 

Brantarara. 

 

 

Gambar 6. Prasasti Batutulis yang ditemukan di Kawali, Ciamis  

dalam buku History of Jawa karangan Raffles 

 

Dalam tulisan Raffles (1817:416), disebutkan bahwa Prasasti 

Batu Tulis juga diketemukan di reruntuhan kota kuno Pajajaran 

Kawali, di Ciamis. Nama Surawisesa disebut kaitannya dengan 

tempat ini, dihubungkan dengan pangeran-pangeran Pajajaran yang 

melarikan diri dalam peristiwa penggulingan kota Pajajaran oleh para 

penganut Islam. 

Menurut Sejarah Cilacap, Sang Raja Pajajaran memutuskan 

mengutus Patih Harya Tilandanu, yang dalam Babad Pasir disebut 

Wirandanu, dibantu Adipati Gobog, Adipati Sendang, dan beberapa 

prajurit pilihan untuk menemui Ratu Brantarara. Utusan ini melalui 



 
 

29 

perjalanan panjang dengan tekad bulat untuk mendapatkan apa yang 

menjadi harapan rajanya. Ketika rombongan sampai di 

Nusakambangan atau Nusatembini, mereka menyaksikan kekuatan 

besar benteng pertahanan berupa rumpun bambu berlapis rapat yang 

sulit sekali ditembus. Tekad yang kuat menyebabkan mereka 

melakukan semadi dan mendapatkan wisik bahwa rumpun bambu 

dapat dihancurkan menggunakan peluru emas. 

Peluru-peluru emas tersebut kemudian ditembakkan ke arah 

rumpun bambu. Oleh penduduk sekitar bambu, peluru emas yang 

ditembakkan mendorong para kawula beramai-ramai mengambil 

benda tersebut. Tanpa banyak pertimbangan, para kawula menebas 

rumpun bambu hingga benteng pertahanan pun roboh. 

Kemudian para prajurit Pajajaran memasuki keraton 

Nusatembini untuk menangkap Sang Ratu. Ratu Brantarara dengan 

gesit naik ke kuda sembrani berbulu hijau (Priyadi, 2013:89), dan 

berkata, “Hai prajurit Pajajaran, tunjukkanlah kesaktian dan 

kejantanannya dan tangkaplah diriku. Kalau engkau dapat 

menangkapku, aku tunduk. Kerajaan Nusatembini kuserahkan 

padamu” (hal 6). 

Benteng pertahanan yang terbuka membuat Patih Wirandanu 

dan prajurit dapat memasuki keraton Nusatembini dengan mudah. 

Pada saat patih Wirandanu menjelajah ruangan, ia melihat sosok 

tiruan Ratu Brantarara dalam sebuah boneka emas “golekan 

kencana”, jatuh cinta dan ingin memegangnya. Seketika itu juga 

Patih Wirandanu buta, dan otomatis gagal melaksanakan tugasnya. 
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(hal 7). Gelar „brantarara‟ yang digunakan dalam Babad Noesa 

Tembini karya Kartasoedirdja, A.M. (1939) sangatlah tepat karena 

menggambarkan kecantikan Dewi Sri Wulan yang mampu menarik 

hati siapa pun yang melihat seketika jatuh cinta. 

Kegagalan utusan Pajajaran tersebut juga dibarengi dengan 

hancurnya kerajaan Nusatembini akibat siasat Patih Wirandanu 

menerobos Baluwarti Pring Ori Pitung Sap atau Benteng Bambu Ori 

Tujuh Lapis tersebut menggunakan peluru emas. Kerajaan Pajajaran 

di bawah Banyak Belabur yang tidak berhasil mendapatkan air mata 

kuda sembrani pun mengalami goncangan pemerintahannya karena 

wabah penyakit tidak teratasi. Di sisi lain, menurut Babad Pasir, 

kerajaan Nusatembini juga mengalami kehancuran yang cukup 

parah. Kelak, penduduk Nusa Tembini yang tersisih menempati 

Handaunan atau Donan sebagai pusat permukiman yang baru. 

Para utusan yang tidak berhasil, tidak mampu kembali ke 

Pajajaran, sehingga mereka memilih menetap di sekitar wilayah 

Gunung Batur, Slarang, Kesugihan, dan wilayah Donan. Meskipun 

kemudian hari dikirim kembali Adipati Pusar atau Pangeran 

Banjarsari, keadaan Nusatembini yang tinggal hutan belukar 

mendorong Adipati Pusar tidak berani kembali ke Pajajaran (hal 8).  

 

D. Benang Merah Kerajaan Nusatembini dan Kerajaan 

Pajajaran 

Raflles dalam bukunya History of Jawa (1817:416), 

menyebutkan adanya penemuan prasasti Batutulis di Ciamis. Prasasti 
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tersebut menyebutkan nama Surawisesa sebagai raja Pajajaran. 

Dalam naskah Carita Parahiyangan, raja yang mendapat pujian di era 

Pajajaran setelah Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata (mp. 1482 

– 1521 M) adalah Prabu Surawisesa atau disebut juga Munding Laya 

Dikusuma yang berkuasa dari tahun 1521 – 1535 M. 

Raffles (1817: 440-442) menambahkan adanya silsilah raja-

raja Hindu dari berbagai sumber di tanah Jawa, baik Naskah Aji Jaya 

Baya milik Sri Susuhunan, Naskah Sumenep yang dikumpulkan oleh 

Nata Kusuma seorang pejabat dari Panembahan Sumenep, dan juga 

Naskah Kiai Adipati Mang‟gala seorang bekas bupati Demak. 

Berikut silsilah kerajaan Pajajaran berdasarkan tinjauan ketiga 

naskah tersebut di atas : 

SILSILAH RAJA-RAJA PAJAJARAN 

Menurut 

Naskah Aji 

Jaya Baya - 

Susuhunan 

Menurut Naskah Nata 

Kusuma (Panembahan 

Sumenep) 

Menurut Naskah 

Kiai Adipati Adi 

Mang’gala 

(Demak) 

1200 AJ 927 – 1084 AJ 1000 AJ 

Lalean 

Banjaran Sari 

Mendang 

Wang‟i 

Jaka Sura 

Koripan 

927 

Lalean 

Banjaran Sari 

Muda-ning-

kung 

Muda-sari 

Panji Maisa 

Tandraman atau 

Lalean 

Munding Sari 

Munding Wangi 

Chiong/Siung 

Wanara/Baniak 

Wedi 

Pajajaran 

1084 

Raden 

Pangkas 

Siung Wanara 

Jaka Sasuru 

(atau Bra 
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SILSILAH RAJA-RAJA PAJAJARAN 

Menurut 

Naskah Aji 

Jaya Baya - 

Susuhunan 

Menurut Naskah Nata 

Kusuma (Panembahan 

Sumenep) 

Menurut Naskah 

Kiai Adipati Adi 

Mang’gala 

(Demak) 

Wijaya) 

 

Sumber : History of Java oleh Raffles (1817: 440-442) 

 

Dalam teks Tedhakan Serat Soedjarah Joedanagaran, bagian 

dari Babad Banyumas (Sutarga, 1984 dalam Priyadi, 2013:77), 

disebutkan bahwa Pulebahas adalah Raja Sindhula atau Prabu 

Butawireng keturunan Mundingsari atau Muda-sari atau Mendang 

Wang‟i yang merupakan keturunan kelima Raja Pajajaran dengan 

silsilah sebagai berikut : 
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Gambar 7. Silsilah Kerajaan Nusatembini dan Pajajaran 

Penggunaan istilah Munding (red-kerbau; Jawa = Mahesa) 

pernah digunakan oleh raja-raja Sunda untuk gelarnya, seperti Sri 

Maharaja Tarusbawa atau Rakeyan Sundasembawa atau Prabu 

Munding Ganawirya Tapakmanggala Jayasatru (670 – 723 M), Prabu 

Munding Ganawirya (964 – 973 M), juga Munding Laya Dikusumah 

yang terkenal dalam mitos kerajaan Sunda.  

Berdasarkan silsilah raja-raja Sunda dan 5 prasasti pendek 

yang ditemukan di situs Kawali, Prabu Niskala Wastukancana 

merupakan raja yang memerintah sekitar 1371–1475 M dan 

dimakamkan di Nusa Larang, Kawali, Galuh, Ciamis (Priyadi, 2017 : 

Mundingsari 

Sri Wurga Hiyang 

Prabu Gaiyang 

Batulampang 

Sri Pulebahas 
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43). Prabu Niskawa Wastukancana ini memiliki dua orang anak yang 

menjadi raja, yaitu Sang Haliwungan atau Prabu Susuktunggal di 

sebelah barat dan Sang Ningratkancana atau Dewaniskala di sebelah 

timur. Susuktunggal dan Dewaniskala merupakan saudara beda ibu.  

 

Prabu Susuktunggal 

= Sang Haliwungan  

(1382 – 1482 M.) 

Raja Sunda 

Ibukota di Pakuan 

Sang Ningratkancana 

= Prabu Dewaniskala  

(1465 – 1482 M.) 

Adik Susuktunggal,  

Tohaan di Galuh 

Ibukota di Kawali (Galuh) 

 

 

Dewaniskala kemudian digambarkan ngarumpak larangan 

yang berlaku di keraton Galuh dengan pelanggaran moral menikahi 

putri hulanjar atau wanita larangan yang berasal dari keturunan 

Majapahit (hal. 46). Kisah ini dalam masyarakat Sunda dikenal 

dengan legenda Ciung Wanara atau masyarakat Pasirluhur kenal 

dengan Lutung Kasarung, legenda Kamandaka. Kondisi tersebut 

menyebabkan Dewaniskala harus mengundurkan diri, dan kemudian 

digantikan Sri Baduga Maharaja yang bertahta di Pakwan Pajajaran 

pada tahun 1482 M. Terdapat kemungkinan, leluhur Prabu Niskala 

Wastukancana inilah yang menjadi leluhur Pulebahas sebagai 

keturunan dari kerajaan Pajajaran. Terdapat kemungkinan bahwa 

leluhur Prabu Niskala Wastukancana inilah yang menjadi leluhur 

Pulebahas dan Ratu Brantarara yang hidup sezaman dengan Sri 

Baduga Maharaja. Hal tersebut masih perlu dikaji lebih jauh 



 
 

35 

menggunakan studi kepustakaan dan juga penelusuran jejak sejarah 

lebih mendalam dengan para ahli sejarah. 

Sumber Babad Segaluh I menceritakan bahwa terdapat 

seorang bangsawan Koripan yang berkelana meninggalkan negerinya 

yang sedang terlanda wabah penyakit. Ia menuju ke arah barat untuk 

mencari sarana untuk menanggulangi wabah penyakit yang sedang 

melanda negeri Koripan. Bangsawan Koripan itu, Raden 

Banjaransari, berhasil masuk ke Istana Galuh setelah dapat menebak 

berbagai teka-teki sejak pintu masuk yang pertama sampai yang 

kesembilan. Raden Banjaransari bertemu langsung dengan raja 

Galuh, Retna Murdengrum. Seterusnya, Raden Banjaransari berhasil 

mempersunting raja Segaluh dan ia sekaligus dinobatkan sebagai raja 

Segaluh. 

Raden Banjaransari dan Retna Murdengrum memiliki dua 

orang putra, yaitu Raden Wanenggada dan Raden Aryakusuma. 

Sepeninggal Banjaransari dan istrinya, putra tertua, Raden 

Wanenggada, menggantikannya sebagai raja Galuh. Adiknya, Raden 

Aryakusuma, meninggalkan istana berkelana bersama pengasuhnya. 

Dalam perkelanaannya, Aryakusuma menemui pohon sawo yang 

jajar 'berderet'. Atas kehendak Raden Aryakusuma, daerah itu 

dinamakan Pejajaran dan kemudian dibangun menjadi daerah 

pemukiman. Lama-kelama0an daerah itu menjadi ramai sekali 

sehingga Aryakusuma berkeinginan membangun daerah itu menjadi 

sebuah kerajaan. Saat berdirinya Pejajaran ditandai dengan 

candrasangkala Bima Sinakareng Sarendra (1665). Perkembangan 
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Pejajaran yang sangat pesat menimbulkan kecemburuan dalam raja 

Galuh, sehingga kemudian terjadi perang antara Galuh dengan 

Pejajaran. 

Aryakusuma memiliki putri yang bernama Mundingwangi. 

Putri ini sakit-sakitan sehingga harus diasingkan ke pulau lain. 

Berdasarkan silsilah di atas, nama Mundingwangi menjadi nenek 

moyang raja Pulebahas di kemudian hari. Karena garis keturunan 

pihak perempuan inilah, kemungkinan keberadaan kerajaan 

Nusatembini kurang diakui Pajajaran sebagai penerus sah kerajaan 

yang biasanya berasal dari pihak laki-laki (paternalisme). 

Mitos bahwa Kerajaan Nusatembini atau Nusakambangan 

sebagai kerajaan Siluman pun terpatahkan dengan adanya silsilah 

dari Kerajaan Pajajaran tersebut. Raja Pulebahas, Ratu Brantarara 

yang dikenal sebagai raksasa, tidak lain adalah manusia-manusia luar 

biasa yang memiliki kesaktian mirip raksasa dan tak terkalahkan. 

Teks Babad Pasir menyebutkan Pulebahas dikenal sebagai raja yang 

gagah perkasa, kaya raya, banyak anggota keluarganya, dan terkenal 

seantero mandala Jawa Tengah bagian selatan barat. Pulebahas 

memiliki dua adik laki-laki bernama Jurangbahas dan Parungbahas. 

Selain ia juga memiliki adik perempuan sejumlah 40 orang yang 

diserahkan kepada Ciptarasa sebagai syarat pernikahan, dan 1 adik 

bungsu perempuan lagi tinggal di kerajaan Nusatembini dengan 

nama Dewi Sri Wulan atau dikenal sebagai Ratu Brantarara sebagai 

pengganti Raja Pulebahas. 
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Periode masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukencana 

sekitar tahun 1371 – 1475 Masehi, kemudian digantikan putranya 

Prabu Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata atau Banyak Belabur 

atau Surawisesa dari tahun 1521 -1535 Masehi hampir bersamaan 

dengan periode masa pemerintahan Raja Pulebahas hampir 

bersamaan waktunya dengan peristiwa Lutung Kasarung pada saat 

menjadi Banyak Catra, sebelum Banyak Belabur menjadi raja. 

Hubungan istanasentris antara kerajaan Nusa Tembini dan kerajaan 

Pajajaran tersebut nampak lebih erat apabila dilihat dari silsilah 

kerajaan Galuh yang berada Ciamis dengan adanya bukti keberadaan 

Prasasti Batutulis di situs Kawali. 

Ratu Brantarara atau Dewi Sri Wulan yang kemudian 

menggantikan Raja Pulebahas memerintah pada periode beberapa 

tahun setelah Banyak Belabur memiliki putra putri. Berdasarkan 

kajian sejarah, Ratu Brantarara memerintah sekitar 1530 an. Akan 

tetapi dengan adanya penyerangan dari utusan Pajajaran, kerajaan 

Nusatembini di bawah pemerintahan Ratu Barantarara tidak 

berlangsung lama karena pada saat Adipati Pusar diutus ke 

Nusatembini, kerajaan ini hanya berupa semak belukar. 

Pada saat utusan Pajajaran menyerang Nusatembini, Ratu 

Brantarara berkata, “Hai prajurit Pajajaran, tunjukkanlah kesaktian 

dan kejantanannya dan tangkaplah diriku. Dalam hal ini, Ratu 

Brantarara memahami kaitan antara dirinya dengan kerajaan 

Pajajaran sehingga ia menjelaskan agar prajurit Pajajaran bisa 

meminta baik-baik air mata kuda sembarani dibanding melakukan 
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penyerangan membabi buta. Ratu Brantarara merasa tidak dihargai 

sebagai bagian dari kerajaan Pajaran bahkan ingin membalas dendam 

atas kematian kakak-kakaknya sehingga kemudian ia menghardik 

dengan keras para prajurit. Namun kemudian, ia memilih tidak 

menyerang secara frontal para utusan, akan tetapi membuat utusan 

tersebut buta. 

Benang merah antara Ratu Brantarara dengan Kerajaan 

Pajajaran sangatlah erat. Sebagai keturunan kelima Prabu Pajajaran, 

antara kerajaan Nusatembini dan Pajajaran sebetulnya memiliki pola 

interaksi yang terjalin sangat lama. Bahkan kerajaan Pajajaran 

sebagai wilayah pedalaman, telah berhubungan erat dengan wilayah-

wilayah lain di sekitar pesisir selatan barat Jawa. Interaksi lain 

tampak pada kearifan lokal serupa antara masyarakatnya dengan 

adanya penggunaan istilah Baluwarti Pring Ori Pitung Sap oleh 

kerajaan Nusatembini yang menunjukkan pentingnya potensi alam 

bambu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Cilacap bahkan 

juga pada masyarakat Sunda, yang salah satunya terwujud dalam 

kearifan lokal permainan atau dolanan anak-anak. 

Pola kepercayaan masyarakat juga menunjukkan adanya 

benang merah antara kerajaan Nusatembini dengan Kerajaan 

Pajajaran, yaitu sama-sama menganut agama Hindu, khususnya 

Hindu Siwa di wilayah Cilacap, terlebih dengan adanya situs 

peninggalan berupa Lingga Yoni dan patung Lembu Andini, 

tunggangan Dewa Siwa, di wilayah Cilongkrang, Wanareja, Cilacap. 

Sedangkan pada wilayah Pajajaran dibuktikan dengan adanya 
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Prasasti Kawali keempat dan kelima yang merupakan penjelasan 

terhadap lingga sebagai objek pemujaan terhadap Dewa Siwa 

sehingga muncul nama Sang Hyang Lingga Hyang dan Sang Hyang 

Lingga Bimba (Priyadi, 2017 : 45). 

 

E. Situs Cilongkrang 

Situs Cilongkrang berada di Gunung Jambu, Dusun Cibagok 

Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, yang 

oleh masyarakat setempat dikenal dengan Panembahan Celeng. 

Sebelah timur utara situs Cilongkrang gambar (a) terdapat endapan 

alluvial Sungai Citandui yang merupakan wilayah subur di Jawa 

Tengah, sedangkan gambar (b) di sebelah barat selatan adalah 

wilayah Jawa Barat dengan aliran Sungai Citandui. Wilayah situs 

Cilongkrang berada di Afdelling Meluwung yaitu sekitar perkebunan 

karet desa Cilongkrang dengan ketinggian sekitar 500 mdpl lebih. 

Situs Cilongkrang ini merupakan milik PT Perkebunan Nusantara II 

atau PTPN II yang merupakan wilayah bekas Badan Usaha Milik 

Negara dalam bidang agribisnis perkebunan. 
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   (a)  

       

 
  

(b) 

Gambar 8. Wilayah Sungai Citandui dari Gunung Jambu Situs 

Cilongkrang 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 
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Pada situs ini ditemukan batu Yoni dengan ukuran panjang 86 

cm lebar 85 cm dan cekungan sedalam 29 cm yang terpecah menjadi 

empat bagian, patung Lembu Andini sepanjang 75 cm pecah menjadi 

dua bagian, satu batu pipisan dengan ukuran 40 cm lebar 30 cm. 

Sedangkan keberadaan Lingga ditemukan dua buah yang letaknya 

cukup jauh sekitar 300 meter dari Yoni dengan tinggi sekitar 40 cm. 

  

Gambar 9. Yoni dan Patung Lembu Andini di puncak Gunung 

Jambu Situs Cilongkrang 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 
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Gambar 10. Sepasang Lingga yang berada di kaki bukit Gunung 

Jambu Situs Cilongkrang 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

 

Prasasti Er Hangat menyebutkan “… ika nang uang umulahila 

iking sima susuk kulumpang.” yang artinya “…siapa saja yang berani 

merubah atau melanggar status desa perdikan yang ditandai dengan 

batu lumping.” (Dwiyanto, 2011 : 9). Dalam prasasti Er Hangat, 

sebuah desa perdikan atau desa yang merdeka ditandai dengan 

keberadaan lumping atau lumpang. Lumping dapat didefinisikan 

sebagai sapi atau kerbau, sedangkan lumpang merupakan wadah 

berupa bejana yang berlekuk di tengahnya.  

Secara teritorial, batas wilayah dalam kerajaan Sunda dikenal 

dengan "Mandala" atau “Kabuyutan”. Teritorial itu sendiri tidak 

dikenali di Jawa (dan umumnya Asia Tenggara) di masa lampau. 

Sebagaimana keyakinan OW Wolters (1982) terhadap Mandala. 
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Mandala yang diyakini Wolters  sebagai  bentuk  pengaturan  lama di 

Asia Tenggara dalam penyataan berikut “…an unstable circle of 

kings in a territory without fixed border” (dalam Marr & Millner. 

1986; 68, bandingkan dengan Hok Ham 2002: 235). 

Akibat ketiadaan konsep territorial yang fix atau disepakati, 

George Coedes berpendapat bahwa “daftar negeri-negeri bawahan 

dari Ayutthya (kerajan di Thailand di bawah Ramadhipati)… 

sebagian saling tumpang tindih di bagian selatan Semenanjung 

Tanah Melayu” (2010 (1964); 315). 

Sementara Atja & Danasasmita (1981:62) juga mencatat 

bahwa kesatuan politis  di  Sunda  tidak mempertimbangkan 

teritorial. Menurutnya, kesatuan politis lebih mengutamakan 

manarekha yang diambil dari kata Sanskrit (mana = memikirkan, 

menduga, menghitung; dan rekh = catat, gores). Istilah Manarekha 

ini menurut mereka adalah sama dengan cacah. 

Berdasarkan kajian geografis, sungai Citandui yang berada di 

sekitar Situs Cilongkrang merupakan jalan masuk ke wilayah 

Nusatembini. Wilayah perlintasan yang strategis menjadi jalan 

masuk melalui Segara Anakan, bahkan melalui hutan belantara dan 

rawa-rawa. Hingga kini terdapat rawa abadi (rawa yang selalu 

tergenang) di wilayah desa Madura, Wanareja. Diperkirakan makin 

ke selatan, wilayah Nusatembini sulit ditembus dan makin berbahaya 

dengan adanya rawa-rawa yang sangat luas. Bahkan pada wilayah 

pusat kerajaan terdapat benteng berlapis tujuh makin memperkuat 

pertahanan kerajaan Nusatembini.  
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Berdasarkan kisah Bujangga Manik yang menyusuri Pulau 

Jawa pada abad ke-16, dapat diketahui bahwa batas wilayah 

Kerajaan Sunda di sisi timur adalah Sungai Cipamali (kini Kali 

Pemali). Batas wilayah Kerajaan Sunda di sisi barat kiranya adalah 

Selat Sunda, sedangkan batas sisi utara adalah pantai utara Jawa 

Barat hingga Brebes. Di pantai utara, seperti yang diceritakan Pires, 

berjejer enam buah pelabuhan milik Kerajaan Sunda, yaitu Banten 

(Bantam), Pontang, Cigede, Tamgara (Tanggerang), Kalapa 

(Jakarta), dan Cimanuk. Batas di sisi selatan adalah Laut Selatan 

(Samudra Hindia). 

Keberadaan benda purbakala berupa Lingga Yoni dan patung 

Lembu Andini di desa Cilongkrang merupakan sebuah Mandala atau 

penanda bahwa wilayah tersebut adalah wilayah yang merdeka 

(perdikan) pada masa Hindu yang kemungkinan merupakan 

peninggalan kerajaan Sunda (atau Galuh atau Pajajaran) di 

Kabupaten Cilacap, khususnya yang bercorak Hindu Siwa.  

Peletakkan Lingga dan Yoni serta Patung Lembu Andini di 

puncak Gunung Jambu menunjukkan pemilihan lokasi sesuai dengan 

konsep Hindu Siwa yang mempertimbangkan meru yang berfungsi 

sebagai tempat suci pemujaan kepada dewata, peringatan untuk 

pemujaan kepada raja, atau bahkan tempat pertapaan dan penyucian 

diri dengan adanya jaladwara-nya. 

Keberadaan situs kuno Cilongkrang tersebut juga merupakan 

bagian dari adanya interaksi antara penguasa lokal dengan raja atau 

bangsawan. Penguasa lokal yang memimpin tatanan pemerintahan 
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kecil pada komunitas sekitar Cilongkrang dengan harapan dapat 

menjadi tetenger bagi generasi selanjutnya. Namun sebelum 

menentukan masa Hindu yang mempengaruhi peninggalan di situs 

Cilongkrang, perlu dilakukan uji karbon atau uji waktu terhadap 

batuan di sekitar situs, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai 

waktu pembuatan Lingga Yoni dan patung Lembu Andini tersebut. 

   

Gambar 11. Patung Lembu Andini yang menghadap ke arah barat 

(Sumber : Dokumen Pribadi, 2018) 



 
 

46 

 

Yoni 

yang 

pecah 

menjadi 

empat 

bagian 

dan diberi 

kawat 

pengikat 

 

Yoni utuh 

yang 

terdapat 

pada 

Museum 

Rangga-

warsita, 

Jateng 

Gambar 12. Perbandingan Yoni 
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Gambar 13. Perbandingan Lingga 
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Lingga (Bahasa Sanskerta: lingam) merupakan simbol Dewa 

Siwa, sedangkan Yoni melambangkan Dewi Parwati, istri atau shakti 

Siwa. Kedua lambang ini merupakan simbol kesatuan antara laki-laki 

dan perempuan yang sangat dipuja dan sangat dihormati oleh para 

penganut agama Hindu aliran Siwa, sebagai kesatuan yang maha 

tinggi atau totalitas daripada segala yang ada (Purusa-Pakrti). 

Lingga-Yoni sebagai lambang Dewa Siwa tertinggi biasanya 

diletakkan di bilik bangunan candi sebagai obyek pemujaan. Lingga 

yang berbentuk silinder (seperti phallus, kelamin laki-laki) tertanam 

di tengah Yoni. Yoni memiliki cerat saluran air atau pranala. Pada 

prosesi pemujaan, puncak Lingga disiram dengan air suci, air 

mengalir sampai bagian atas Yoni, lalu mengucur ke lantai melalui 

cerat Yoni yang biasanya menghadap ke utara 

(jhotasejarah.wordpress.com, 2016).  

Yoni yang terdapat pada situs Cilongkrang menghadap ke arah 

barat sejajar arah hadap dengan patung Lembu Andini. Oleh karena 

masa yang begitu lama, kemungkinan letak cerat Yoni berpindah 

atau memiliki maksud lain yang perlu dikaji lebih lanjut. Sedangkan 

Lingga yang letaknya berjauhan mirip dengan Lingga pemujaan 

Dewa Siwa dengan tiga garis pada bagian atasnya.  
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Gambar 14. Sketsa Lingga Yoni dan Makna Filosofinya dalam 

kebudayaan Hindu 

(Sumber : Dino Castelobou, 2015) 

 

Beberapa situs di Jawa Barat dan Jawa Tengah ditemukan Lingga 

Yoni serupa dengan arah hadap ke barat. Misalnya pada situs Lingga 

Yoni ditemukan peninggalan serupa dengan arah hadap barat yang 

terletak di Kampung Singdanglengo, Sukamaju Kidul, Kecamatan 

Indihiang Kota Tasikmalaya di puncak bukit Gunung Kabuyutan. 

Juga yoni pada situs Liyangan, situs Temanggung yang mirip dengan 

situs Cilongkrang.  
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Gambar 15. Perbandingan patung Lembu Andini 

 

Sedangkan pada patung Lembu Andini, menurut kepercayaan 

masyarakat setempat, pernah mengalir air dari mulut patung Lembu 

Andini dan ditampung di batu bawahnya dengan cangkir (sudah 

hilang). Dalam ikonografi Hindu Budha, pancuran air disebut dengan 
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jaladwara, yang umumnya berbentuk kepala hewan mitos makara 

yang membuka mulut dan dari mulut keluar air (Munandar, 2017 : 

34). Bagian depan patung Lembu Andini situs Cilongkrang telah 

rusak dan pancuran air sudah tidak berfungsi lagi sehingga sulit 

untuk menentukan bentuk makara atau hewan mitos yang terdapat 

pada peninggalan purbakala tersebut. 

 
 

Gambar 16. Jaladwara (Pancuran air) patung Lembu Andini situs 

Cilongkrang 

(Sumber : Dokumen Pribadi, 2018) 

 

Di sekitar situs Cilongkrang, berdekatan dengan patung 

Lembu Andini, terdapat tanah pasir di sekeliling Yoni. Endapan 

tanah pasir yang semula banyak kemudian semakin menipis karena 

pengaruh angin, dimungkinkan hasil endapan dari Sungai Citandui 

pada masa lampau yang pernah menguap ataupun terbawa angin. 

Toponimi desa-desa di sekitar situs Cilongkrang memiliki keunikan 
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yang mendukung fakta adanya endapan tanah pasir tersebut, seperti 

Desa Sapu Angin yang berada di sebelah selatan situs Cilongkrang.  

 

Batu pipisan 

pada situs 

Cilongkrang 

 

Batu pipisan 

persegi 

panjang 

 

Gambar 17. Perbandingan Batu Pipisan         

(Sumber : Dokumen Pribadi, 2018) 
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Selain ditemukan Lingga Yoni dan patung Lembu Andini, 

juga ditemukan batu pipisan atau batu nampan di situs Cilongkrang. 

Batu pipisan dan penggilingan (gandhik) merupakan alat yang 

berfungsi untuk menghaluskan ramuan obat atau jamu. Pada 

beberapa relief di candi Jawa Tengah seperti Candi Borobudur, 

terdapat relief yang menggambarkan orang yang membuat jamu. 

Peralatan ini juga dimanfaatkan untuk menggiling makanan dan 

menghaluskan cat merah.  

Hingga saat ini, batu pipisan dan gandhik belum pernah 

ditemukan memiliki hubungan dengan masa prasejarah. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa secara kronologis sangat dimungkinkan batu 

pipisan dan gandhik baru ada pada zaman klasik yaitu pada zaman 

kerajaan Sunda Kuno. Penyebaran pipisan bisa dikatakan merata 

selain di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, namun juga di 

wilayah lain di Nusantara, mengingat fungsi dari pipisan yang sangat 

erat kaitannya dengan keseharian suatu peradaban masyarakat.  

Batu pipisan di situs Cilongkrang memiliki bentuk bulat 

sempurna berpasangan dengan batu di bawahnya. Bentuknya yang 

berbeda dengan lazimnya batu pipisan pada Gambar 18 

menunjukkan tingkatan yang lebih tua dibandingkan dengan batu 

pipisan jaman Hindu yang berbentuk persegi. Batu pipisan di situs 

Cilongkrang memiliki bentuk lebih sederhana dan khas seperti pada 

jaman mesolitikum seperti halnya pebble. 
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Gambar 18. Batu yang memuat tulisan dan ukiran kabur (perlu 

kajian arkeologis) 

(Sumber : Dokumen Pribadi, 2018) 

 

Sebagaimana lazimnya peninggalan Hindu yang 

memanifestasikan Siwa, posisi dan letak arca-arcanya selalu menjadi 

ciri khas yang memperhatikan penjuru mata angin. Dengan melihat 
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keberadaan Lingga Yoni dan Patung Lembu Andini dan batu-batu 

dengan tulisan yang belum terinterpretasi pada Gambar 19 di desa 

Cilongkrang, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada kepercayaan 

Hindu kuno pada zaman kerajaan kuno pra-Islam yaitu Kerajaan 

Galuh atau Sunda. Kondisi masih kurangnya sumber data dan 

literatur mendorong perlunya kajian arkeologis lanjutan mengenai 

situs Cilongkrang dengan pakar atau para ahli. Di masa yang akan 

datang, semoga kesadaran masyarakat akan benda-benda bersejarah 

dan kesadaran pemerintah daerah untuk melakukan konservasi 

benda-benda bersejarah semakin meningkat, sehingga 

memungkinkan ditemukannya sejumlah penemuan menakjubkan 

yang akan memperkaya sejarah masa lampau Cilacap. 
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BAB  III 

DONAN SEBAGAI CIKAL BAKAL KABUPATEN CILACAP 

 

A. Donan  

Istilah Sejarah Lokal di Indonesia biasa digunakan sebagai  

sejarah daerah. Sebelumnya, sejarah lokal kurang mendapat 

perhatian. Saat ini, karena berkaitan dengan semangat persatuan dan 

kesatuan Indonesia, maka “kebangkitan“ kembali tentang sejarah 

lokal perlu disikapi dengan arif dan bijaksana sebagai salah satu 

bidang kajian sejarah, dan bukan untuk menonjolkan dinamika ke-

lokal-an  semata.  

Sejarah lokal sebagai salah satu cabang dari studi Sejarah, 

menarik untuk diungkap terutama menyangkut batasan tentang 

pengertian dan metodologinya. Terbatasnya sumber tertulis 

merupakan salah satu faktor yang menjadikan sejarah lokal belum 

berkembang dengan baik. Sebagian besar sumber yang tersedia 

merupakan sumber  lisan, baik itu tradisi lisan  maupun sejarah lisan. 

Karena itulah, sejarah lokal belum bisa mengalami perkembangan  

yang signifikan. 

Dalam penulisan sejarah lokal ini, Penulis tidak dapat 

menghindari dari apa yang dinamakan sumber babad dan legenda 

sebagai sumber sejarah. Pembaca mungkin memiliki perasaan sinis 

terhadap sumber data yang digunakan, karena mengandung unsur-
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unsur mitologis, legendaris, dan dongeng. Gejala tekstual pada 

naskah-naskah babad dan legenda senantiasa memang harus 

dicermati, karena babad dan legenda dapat dipakai pula sebagai 

sumber penulisan sejarah. Dapat dikatakan bahwa babad itu kurang 

dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber sejarah, yakni setelah 

berkenalan dengan penulisan sejarah modern yang ilmiah. Namun, 

apabila mau jujur, asal mula Sejarah Nasional tidak dapat lepas dari  

Sejarah Lokal.  

Peristiwa sejarah hanya sekali terjadi dan tidak dapat diulang-

ulang lagi. Untuk itu dalam ilmu sejarah, ada dua konsep yang 

penting yaitu sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. 

Dalam konsep pertama, menunjuk kepada peristiwa yang 

sesungguhnya terjadi, sedangkan pada konsep kedua merupakan 

upaya para sejarawan dalam melakukan pendekatan penelitian 

terhadap obyek sejarah.  

Menurut Benedetto Croce, yang dimaksud Sejarah yang benar 

adalah yang ditulis pada masa kini. Penulisan kembali sejarah oleh 

generasi berikutnya, pada umumnya dilakukan apabila ditemukan 

sumber-sumber baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Karena ilmu sejarah adalah ilmu yang unik, di mana 

obyeknya sama yaitu Sejarah. Di samping itu, ilmu Sejarah 

merupakan ilmu yang paling ramah dan mau menerima siapa saja 

untuk menjadi sejarawan, pengamat sejarah, pemerhati sejarah, 

bahkan penulis sejarah. 
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Peristiwa sejarah lebih bersifat kultural sehingga terbentuk 

pandangan dunia yang utuh. Oleh karena itu, kesadaran dan 

pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang kultural dari 

masyarakat penghasil sejarah sangat diperlukan dalam penulisan 

Sejarah Lokal.   

Dalam penulisan ini, penulis mencoba merekonstruksi Sejarah 

Lokal Kabupaten Cilacap berawal dari sumber-sumber sejarah 

seperti prasasti-prasasti dan temuan benda-benda purbakala yang 

telah ditemukan di masyarakat, serta melalui analisis studi 

kepustakaan. Tahap selanjutnya, mengkaitkan dengan kisah-kisah 

yang  dituturkan  oleh  masyarakat  secara  turun  temurun.  

Subyek dan obyek penulisan Sejarah Lokal ini bertempat di 

daerah  Kabupaten Cilacap. Salah satu tempat yang menarik 

mengawali Sejarah Lokal ini adalah Donan sebagai cikal bakal kota 

Cilacap. 

Sumber manuskrip atau naskah kuno yang berkaitan dengan 

Donan sangat sedikit. Itupun hanya disinggung sangat  singkat dalam 

beberapa  sumber. Penulisan  tentang  Donan  sebagai cikal bakal 

Kota Cilacap, mendasarkan pada kutipan-kutipan naskah  Bhujangga  

Manik. Naskah Bhujangga Manik merupakan naskah yang  

menggunakan  bahasa  Sunda  kuno. Sejak  tahun  1629  Masehi 

hingga saat ini, naskah tersebut tersimpan di  Bodleian Library 

Oxford, Inggris.  Isinya mengenai  perjalanan  seorang  Pendeta  

Hindu dari  Kerajaan Pakuan Pajajaran, bernama Bhujangga Manik 

ke daerah  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  dan  Pulau  Bali. Dalam  
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perjalanannya, Bhujangga Manik banyak mencatat nama-nama desa 

dan sungai, serta gunung. Naskah yang dikarang sekitar  abad  15  

Masehi dan diterjemahkan oleh seorang Sarjana Belanda bernama  

Dr. J. Noorduyn, kemudian ditulis dalam judul “Bhujangga  Manik‟s  

Journeys Trough Java : Topographical Data From An Old  

Sundanese Source“. 

Bisa jadi, dalam perjalanan Bhujangga Manik pernah singgah  

di daerah yang sekarang bernama Dusun Cibagok, Desa  

Cilongkrang, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa  

Tengah. Di daerah ini, pada awal Februari 2008 telah ditemukan 

situs purbakala yang diperkirakan sebuah candi yang memiliki nilai  

sejarah tinggi. Ketika penulis mengunjungi bersama Tim 

Penelusuran Jejak Sejarah Lokal Kabupaten Cilacap ke Desa 

Cilongkrang,  Kecamatan  Wanareja.  Benda  itu ditemukan pada 

ketinggian 616 meter di atas permukaan laut. Benda tersebut  berupa  

patung sapi atau lembu, dengan panjang 75 cm dalam posisi  

menghadap ke Barat. Selain itu  juga ditemukan Batu Yoni dengan 

panjang 86 cm dan lebar 85 cm. Batu ini memiliki cekungan  

panjangnya 29 cm. Di samping itu, juga terdapat batu-batuan  

menyerupai nampan dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm. Benda  

ini dalam kondisi patah di tengahnya. Sedangkan Batu Kepala Sapi  

atau lembu juga putus. Sayangnya, tidak ada angka tahun atau tulisan  

lain sebagai petunjuk. Namun dari model benda-benda yang 

ditemukan itu, dapat ditafsirkan sebagai tempat ibadah agama  

Hindu. Jika dilakukan penggalian dan survei yang mendalam, tidak  
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menutup kemungkinan tempat tersebut merupakan sebuah Candi 

atau tempat singgah Bhujangga Manik ketika melakukan  

perjalanannya. 

Berbeda dengan catatan Perjalanan Bhujangga Manik. Istilah 

Donan juga ditemukan dalam tulisan seorang Belanda bernama W. 

L. Olthof, yang pada tahun 1647  juga telah menerjemahkan tentang  

Serat Babad Tanah Jawi, yang kemudian diterbitkan oleh Het  

Koninklijk Instituut Voof Taal, Land. En Volkenkunde Van  

Netherlansch – Indie. Dalam buku Serat Babad Tanah Jawi, 

disinggung tentang nama Donan secara singkat. 

Selanjutnya dalam naskah tentang Pratelan Pelapuran Nalika  

Mundut Sekar Wijaya Kusuma amarengi Panjenengan Dalem Nata  

ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono Kaping Wolu,  

yang dialih-aksarakan oleh Y. Mulyadi, BA pada tahun 1989 ke 

dalam bahasa Jawa baru (Naskah ini sekarang disimpan dalam  

Museum Sana Budaya, Yogyakarta). Dalam Naskah tersebut 

mengkisahkan perjalanan Mas Ngabehi Resaniti dan teman-

temannya melakukan tugas atau perintah dari Sinuhun Kanjeng  

Susuhunan Paku Buwono Senopati ing Ngalaga Ngabdurahman  

Sayidin Panatagama ingkang kaping VIII, untuk mengambil atau  

memetik Kembang Wijaya Kusuma yang disenangi di Pulau 

Bandung Donan, tempat tumbuhnya Kembang Wijaya Kusuma. 

Nama Bandung Donan, Karangbandung, Pulau Majethi adalah 

identik dengan istilah nama Nusakambangan, karena letaknya  

berdekatan. Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono VIII sendiri 
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berkuasa antara tahun 1858 – 1861 M. memerintahkan untuk  

mengambil kembang Wijaya Kusuma di kawasan dekat Donan 

sekitar tahun  1858 atau pertengahan abad XIX. 

Jadi dari kisah-kisah di atas dapat dijadikan sebagai sumber 

sejarah lokal. Dari uraian di atas dapat didefinisikan bahwa Sejarah  

Lokal merupakan kisah masa lampau dari kelompok masyarakat  

tertentu yang terjadi dalam lokasi kecil, baik pada sebuah  

desa/kelurahan, sebuah kota kecil/sedang dan tidak termasuk  

pelabuhan besar/ibukota negara.     

Nama Cilacap relatif masih muda dibanding dengan istilah 

nama Donan. Dalam naskah Bhujangga Manik dari tahun 1500 M, 

nama Cilacap belum disebut. Waktu itu telah dikenal nama Donan  

Kalicung atau istilah sekarang bernama Donan Kalipucang.  

(Noorduyn, J. Bhujangga Manik‟s Journeys Thriugh Java : 

Topogropichal data From an Old Sundanese Source). 

Dalam peta perjalanan Francois Valentyn, ditulis bahwa  nama  

Cilacap belum disebut, namun justru mengenal nama-nama desa dan  

sungai seperti Souse River (Sungai Serayu), Lonbong Negory, Dainu, 

Doman, Calomprit, Oetiong Klang, Kali Kams, Kara Doea, Kali 

Balampang, Pagalangan, Pasongon, Oeloebontoe, Boeykota,  

Careong, dan sungai besar ditulisnya dengan istilah De Schey River.  

Semua tempat dan sungai-sungai tersebut terletak di sebelah Utara  

Pulau Nusakambangan serta di sebelah Timur dan Utara Segara  

Anakan. 
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Baru dalam buku The History of Java Volume One dari  

Thomas Stamford Raffles terbit tahun 1817 Masehi, kemudian 

diterbitkan lagi oleh penerbit Kuala Lumpur, 1978, Oxford 

University Press. Nama Cilacap baru disebutkan. Petikan aslinya, 

“To the easward of these districts, and crossing the island from 

north to south, is the province of Cheribon, divided into the 

principal, districts. To the South is the island of NOESA 

KAMBANGAN which from the harbour  of  Chelachap.” 

Dengan demikian dalam Map of Java sebagai catatan Raffles,  

nama Chelachap dan Donan disebutkan. Peta Raffes ini dibuat pada  

zaman pemerintahan Inggris di Jawa tahun 1817 Masehi.  

Berdasarkan bukti sejarah itu, maka nama Cilacap baru muncul  

antara tahun 1726 Masehi berdasarkan Peta Francois Valentyn, dan  

tahun 1817 Masehi berdasarkan Peta Raffles. 

Berdasarkan sumber sejarah tersebut, terdapat keyakinan 

bahwa Handaonan (Donan, sekarang) merupakan cikal bakal kota 

Cilacap; menandakan bahwa nama Donan itu lebih tua dibanding  

nama Cilacap itu sendiri. Hal itu dibuktikan dari bukti prasasti yang  

ditemukan dan berangka tahun 880 Saka atau di zaman kerajaan 

Mataram Hindu. 

Pada prasasti Salingsingan, zaman Mataram Hindu sekitar  

tahun 856 – 882 Masehi, menyebut nama Raja Rakai Kayuwangi  

Dyah Lokapala yang bertahta waktu itu. Dalam Prasasti 

Salingsingan, nama Handaonan (atau Donan, sekarang) sudah 
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dikenal. Penggunaan nama Donan sebagai cikal bakal kota Cilacap  

hingga kini seusia lebih dari 1.130 tahun. 

Bukti sejarah lainnya, seperti dalam Prasasti Er Hangat, yang  

ditemukan di daerah Banjarnegara, terdapat beberapa nama desa 

yang ada di Kabupaten Cilacap, seperti desa Limo Manis (Jeruklegi), 

desa Nusa (Nusajati, Nusadadi, Nusawungu, Nusatengah, dan juga 

Nusapule atau Nusakambangan). 

Pada Prasasti Panunggalan, berangka tahun 808 Saka atau 896  

Masehi yang ditemukan di daerah Purbalingga dan menggunakan  

huruf bahasa Jawa Kuno, menyebutkan beberapa nama desa di  

Kabupaten Cilacap, seperti desa Air Bulang (sekarang desa Bolang, 

di Kecamatan Dayeuhluhur), dan desa Maddyapura (sekarang desa  

Madura, di Kecamatan Wanareja). Lebih menarik lagi dari prasasti 

ini telah menyebutkan adanya kegiatan upacara keagamaan, yakni  

“Pinaka saksi manghingtu I Danu sang Rakupang“, artinya Sang 

Rakupang yang menjabat Manghingtu (petugas keagamaan) dari  

desa Danu (istilah ini berubah menjadi Donan, sebuah nama 

Kelurahan di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah). 

Di Kecamatan Kesugihan sendiri pada tahun 1977, juga  

pernah ditemukan Prasasti Tembaga Luitan yang berangka 823 Saka 

atau 901 Masehi. Penemuan barang purbakala ini tepatnya di desa  

Pesanggrahan, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Dalam Prasasti 

Luitan ini disebutkan nama desa Ayamteas (sekarang menjadi sebuah 

nama desa Ayamalas, di Kecamatan Kroya). Dalam Prasasti Luitan 

dijelaskan adanya ketidakmampuan rakyat untuk membayar pajak 
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tanah. Hal tersebut dapat diinterpretasikan karena petugas pajak 

waktu itu tidak jujur. Akibatnya rakyat mengadukan kepada Rakyan 

Mahapatih, sehubungan dengan tanah yang diukur oleh pemungut 

pajak; yang sebenarnya tanahnya sempit, namun dilaporkan seluas 

tampah atau Sangka ri hot nikang sinangguh satampah dan ketika 

diukur ulang memang sawahnya sempit atau Sungguh puayaan  

mohot ikana tampahnya. 

Berdasarkan kajian Epigrafi, nama Donan jauh lebih tua  

dibanding nama Cilacap didasarkan pada beberapa temuan pada 5 

buah Prasasti seperti : Prasasti Salingsingan berangka tahun 880  

Masehi, Prasasti Er Hangat tahun 885 Masehi, Prasasti Panunggalan 

berangka tahun 896 Masehi, Prasasti Pabuaran berangka tahun 900 

Masehi, dan Prasasti Luitan berangka tahun 901 Masehi. 

Kelima prasasti di atas tertulis dalam kelima buah tembaga 

yang ditemukan berkaitan dengan Kerajaan Mataram Hindu, sekitar 

tahun 900 Masehi. Kelima buah prasasti tembaga itu menceritakan 

adanya nama-nama desa/daerah/wilayah yang terletak di daerah 

sepanjang aliran sungai Serayu, di daerah Kabupaten Purbalingga, 

Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas, dan Cilacap. Hingga saat ini 

lokasi atau letak desa-desa kuno tersebut sudah mengalami 

pergeseran letak. Dengan demikian nama Donan jauh sudah ada 

sejak abad ke-IX Masehi. Sedangkan nama Cilacap baru muncul 

sejak zaman Raffles berkuasa sekitar tahun 1817 (berdasarkan Peta  

Raffles Tahun 1817 Masehi). Bukti tertulis keberadaan Donan 
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sebagai cikal bakal Cilacap dapat diuraikan dalam prasasti-prasasti 

berikut : 

1. Prasasti Salingsingan 

Dalam daftar buku Prasasti Koleksi Museum Nasional di 

Jakarta Jilid I Proyek Pengembangan Museum Nasional, Tahun  

1985/1986 oleh DR. Drs. Boechari MS, M.Si., sekarang Rektor 

Universitas PGRI Yogyakarta ditegaskan, bahwa di dekat  

bertemunya sungai Pabelan dan sungai Tlising atau Salingsingan di 

lereng barat Gunung Merapi, Jawa Tengah, ditemukan sebuah  

prasasti tembaga yang menggunakan kronogram atau sengkalan  

berbunyi: Duam wilan atus alih,  artinya tahun 880 Saka. 

Prasasti Salingsingan menceritakan tentang Dana Kebaktian  

milik Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala kepada Bathara  

di Salingsingan tentang sebuah dharma atau Bangunan Suci, 

sekarang berupa Candi Wulan, Candi Asu, dan Candi Pendem; yang 

terletak dekat bertemunya sungai Pabelan dan sungai Tlising di 

lereng Gunung Merapi. 

Prasasti tersebut menyebutkan pula nama-nama desa di  

daerah Cilacap, seperti desa Sunda (sekarang namanya Surusunda), 

Gulung (sekarang grumbul Mengulung, di pinggir kali 

Kembangkuning kecamatan Kawunganten), desa Jati di Kecamatan 

Binangun, Manghujung  (sekarang Desa Ujung Manik di  Kecamatan  

Kampung Laut), dan Handaonan (sekarang Donan, nama Kelurahan  

di Cilacap Tengah). 
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2. Prasasti Er Hangat 

Prasasti Er Hangat menyebut nama-nama desa di daerah  

Kabupaten Cilacap, misalnya desa Limo manis atau Jeruklegi, desa  

Nusa seperti Nusajati, Nusawangkal, Nusawungu, di wilayah  

Kecamatan Binangun. Selain itu juga nama Nusa Tembini, dan 

Nusakambangan. 

Prasasti Er Hangat, kini tersimpan di Museum Nasional di  

Jakarta. Dalam Prasasti Er Hangat menyebut nama Maharaja Dyah 

Tagwas Sri Jayakirttiwardhana yang berkuasa tahun 885 Masehi. 

Prasasti yang ditemukan di daerah Kabupaten Banjarnegara ini,  

berisi tulisan tentang Maharaja Dyah Tagwas Sri Jayakirttiwardhana  

mendatangi Desa Kupang, menurut  prasasti tembaga Luitan ditulis 

dengan istilah Desa Kapung, dan singgah di Desa Er Hangat atau 

Desa Kali Anget dalam wilayah Kabupaten Wonosobo. 

Dalam Prasasti Er Hangat dikatakan bahwa Desa Nusa 

dipimpin oleh seorang Rama (Kepala Derah) disebut Pu Sakti. Dan 

Kepala Daerah di Limo Manis (Jeruklegi) dikatakan menerima 

pasak-pasak atau pemberian, pisungsung, berupa emas seberat 4 ma. 

Dalam Prasasti Er Hangat juga dikatakan, bahwa nama Desa 

Dalyatan (Kawunganten), Kayu Hurang, Nusa dan Desa Limo Manis 

(Jeruklegi) merupakan wanwa tpi siring atau desa perbatasan, yang 

berstatus desa yang bebas pajak atau desa Salud Mangli. 

3. Prasasti Panunggalan 

Dalam buku Prasasti Koleksi Museum Nasional atau PKMN 

di Jakarta, pada halaman 41 disebutkan bahwa asal-usul 
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ditemukannya Prasasti Panunggalan di daerah Purbalingga. Lokasi  

persisnya tidak  diketahui, tapi diperkirakan dengan berpijak pada 

istilah Panunggalan, di wilayah ini terdapat nama desa Panunggalan  

(sekarang desa ini berada dalam wilayah Kecamatan Cahyana, 

Kabupaten Purbalingga). 

Prasasti Tembaga Panunggalan terdiri atas dua lempengan  

tembaga berangka tahun 808 saka atau 896 Masehi. Dalam prasasti 

Panunggalan disebut nama-nama desa, di antaranya Air Bulang 

(sekarang Desa Bolang, di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten  

Cilacap), Maddhyapura (sekarang Desa Madura di Kecamatan 

Wanareja, Kabupaten  Cilacap), serta beberapa nama desa yang  

lokasinya belum jelas seperti desa Bhratma, Tegangrat, Air Pelung, 

Rayun Haruan, Tiwuran, Pringn Sungudan, dan Jamwi. 

Pada Prasasti Panunggalan juga menyebut beberapa saksi yang 

mengikuti upacara tertentu. Seorang di antaranya bernama Rakupang 

yang menjabat Manghingtu (petugas keagamaan) dari Desa Danu. 

Sekarang desa Danu berubah menjadi nama Donan (sebuah nama 

Kelurahan di Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap). 

4. Prasasti Pabuharan 

Prasasti Pabuharan diperkirakan berasal dan ditemukan di 

Daerah Aliran Sungai Serayu di daerah Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap. Prasasti yang terdiri atas dua lempengan 

tembaga berukuran 45,5 cm x 12 cm ini, tidak menyebutkan angka 

tahun dan sekarang tersimpan di Museum Jakarta. Dalam buku 
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Prasasti Koleksi Museum Nasional Jilid I, sama sekali tidak 

menyebut asal atau tempat ditemukan. (Buku I Nomor F.1.11a-b). 

Walaupun demikian, dalam Prasasti Pabuharan disebut nama-

nama desa yang berada di daerah perbatasan yang termasuk Desa 

Sima (Desa yang bebas pajak). Seperti Hasinan (Asinan) yang masuk 

wilayah Desa Pabuharan. 

Di antara nama-nama desa tersebut sekitar tahun 900 Masehi,  

tiga buah desa dapat ditafsirkan lokasinya berada di Kabupaten 

Banyumas sekarang, yaitu desa Hasinan (Asinan) nama desa ini 

menjadi desa Pengasinan. Sedangkan desa Pabuharan yang  

membawahi desa Asinan, istilah di prasasti Imah Asinan susukan 

Sima I Pabuharan, sekarang menjadi Pabuwaran atau Buwaran.  

Kemudian desa Pasir, merupakan batas di sebelah Timur, dapat 

dibandingkan dengan desa Pasir yang sekarang terletak di sebelah 

Barat Kota Purwokerto, yaitu Pasir Lor, Pasir Kidul, Pasir Wetan dan 

Pasir Kulon. Sebenarnya istilah Pasir juga berkaitan dengan babad 

Pasir Luhur, yang mengacu pada nama desa Pasir yang sudah dikenal 

sejak tahun 900-an.  

Di Kabupaten Cilacap kita mengenal Ngasinan, sekarang  

merupakan dusun Ngasin masuk wilayah Desa Karangkandri, 

Kecamatan Kesugihan. 

5. Prasasti Luitan 

Pada tahun 1977 di Desa Pesanggrahan, Kecamatan  

Kesugihan, Kabupaten Cilacap, ditemukan prasasti yang berjarak 

sekitar sepuluh meter dari punden Lingga, oleh penduduk setempat 
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yang menyebutnya Punden Mbok Ageng Lingga. Prasasti ini 

berangka tahun 823 Saka atau 901 Masehi. Prasasti ini berisi tentang 

pengaduan penduduk Desa Luitan atau wilayah Kapung kepada 

Rakyan Mapati I Hino Pu Daksa Sri Bahubaajrapratipaksasaya, 

sehubungan dengan yang diukur oleh pemungut pajak yang 

sebenarnya sempit tetapi dikatakan seluas datu tampah, dan ketika 

diukur ulang ternyata sempit. Akibat dari laporan yang tidak sesuai 

fakta itulah, menyebabkan penduduk desa Luitan tidak mampu 

mengisi uddhara (sejenis pajak/PBB). 

Demikian sumber-sumber sejarah Kabupaten Cilacap hasil 

temuan dalam  prasasti. 

 

B. Cilacap dalam Babad Cerita Rakyat 

Sejarah kota Cilacap tidak bisa lepas dari Cerita Rakyat yang 

bentuknya berupa sastra tutur, artinya cerita-cerita itu disampaikan 

secara lisan, diwariskan secara turun temurun di kalangan 

masyarakat secara tradisional. Cerita rakyat ini memiliki beberapa 

versi karena umumnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut, 

seperti dongeng, legenda, mitos, dan babad. 

Ekadjati, 1983 : 104 dalam buku referensi tentang Cerita 

Rakyat yang dikumpulkan dari seluruh Nusantara, menyebutkan 

bahwa salah satu cerita rakyat yang berkembang adalah Cerita 

Kamandaka, yang berkaitan dengan tempat atau wilayah yang 

keberadaan tempat-tempat tersebut sekarang menjadi bagian dari 

daerah atau tempat di Kabupaten Cilacap. Cerita Kamandaka telah 
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dikenal relatif tua. Hal itu ditulis dalam Naskah Pustaka Sang Katha 

Raden Kamandaka. Banyak Catra adalah nama asli Kamandaka, juga 

disebut dalam Naskah Sunda Sanghyang Siksa Kanda Ng Karasian, 

sebagai judul naskah pantun bersama-sam naskah lain yaitu Lingga 

Larang, Siliwangi, dan Haturwangi (Atja dan Saleh Danasasmita, 

1984 : 15). Naskah Sunda ini ditulis pada tahun 1440 Saka atau 1518 

Masehi. 

Dalam Kartasoedirdja, A.M., 1939. Babad  Noesa Tembini, 

koleksi Museum Sana Budaya Yogyakarta, dengan nomor kode PBA 

271. Karya sastra Nusantara ini memiliki isi yang sangat kaya. 

Kekayaan tersebut diungkapkan dengan adanya aneka ragam 

kehidupan, yang apabila diungkapkan memiliki fungsi tertentu, yaitu 

dapat membayangkan pikiran dan membentuk norma yang berlaku, 

baik bagi orang se-zamannya maupun bagi generasi mendatang 

untuk mengadakan suatu penelitian. 

Perlu diketahui bahwa Teks Babad Nusa Tembini merupakan 

suatu cerita berbahasa Jawa, sehingga tidak setiap orang dapat 

mengetahui dan memahami isinya. Apalagi jika melihat teks aslinya 

ditulis tangan dan menggunakan ejaan yang digunakan pada 

zamannya. Dengan adanya hal ini, maka dilaksanakan proses 

terjemahan dengan bahasa yang mudah dipahami. Tujuannya adalah 

memudahkan pembaca mengetahui dan memahami isi bacaan 

sebagai referensi agar sesuai teks aslinya, dan diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia. Terjemahan seperti  ini  tidak selalu berhasil  

dengan memuaskan, karena terkadang terjadi kesulitan mencari  
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padanan kata ke dalam bahasa Indonesia, sehingga terjemahan 

berdasarkan konteks kalimat, menjadi alternatif lain. 

Penggunaan nama gelar, sebutan, nama jabatan, tetap  

dipertahankan seperti aslinya dan tidak mengalami perubahan. Nama 

tempat disesuaikan dengan nama tempat yang sekarang ada. 

Upaya penelusuran Cilacap dalam Babad Cerita Rakyat 

merupakan cara untuk menggali berbagai istilah Donan sebagai cikal 

bakal kota Cilacap dalam berbagai naskah sejarah. Apabila melihat 

teks Babad Nusa Tembini karya A.M. Kartasoedirdja, 1939, secara 

sepintas memang sesuai, karena di dalamnya mempunyai legenda  

yang menceritakan secara tradisional adanya nama-nama tempat atau 

nama-nama desa yang ada di daerah Cilacap. Namun kebenaran  dari  

cerita  ini  belum  tentu  dapat  dipertanggung jawabkan. Walaupun  

demikian, buku sumber ini menjadi salah satu referensi yang patut 

mendapat apresiasi. Sehingga secara Heuristik, dapat mendukung ke 

arah penulisan Sejarah Lokal. 

Dalam Babad Nusa Tembini, pada awal naskah diceritakan  

adanya nama beberapa desa dan tempat di daerah Cilacap seperti, 

desa Gunung Simping, Karangsuci, Donan, dan Daon Lumbung. 

Pada awal cerita, dalam Babad Nusa Tembini juga disampaikan 

adanya nama suatu tempat yang bernama Nusakambangan, seperti 

tertulis pada kutipan berikut : 

“Kados para maos boten badhe kasamaran malih, jen 

sakidoeling kitha Tjilatjap tjaket wonten poelonipoen alit 

apandjang moedjoer mangilen, noeroet oedjaripoen tanah 

Djawi. Poelo waoe kawastanan Noesakambangan, nanging 
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kala kina-kinanipoen kaseboet Noesa Tembini. Manoet 

gothekipoen, ing djaman samanten ngrikoe poenika wonten 

keratonipoen, doemoenoeng ing soekoenipoen redi gadjah.  

Dene ingkang djoemeneng Nata adjedjoeloek Praboe  

Poele Bahas. Ingkang djoemeneng Pepatihipoen nama 

Patih Poele Tembini. Raji-raji sanesipoen kadosta : 

Paroeng Bahas, Djoerang Bahas, lan Poetri tjatjahipoen 

41”(Babad Noesa Tembini. 1939. Halaman 3). 

 

Sepertinya para pembaca sudah tidak asing lagi, apabila di 

sebelah selatan kota Cilacap terdapat pulau kecil membujur ke barat, 

sesuai arah pulau Jawa. Pulau itu disebut Nusakambangan, namun 

pada zaman kuno disebut Nusa Tembini. Menurut ceritanya pada 

zaman dahulu kala ada kerajaannya, letaknya di kaki Gunung Gajah. 

Sedangkan yang menjadi Raja adalah Prabu Pule Bahas. Yang 

menjadi Patihnya adalah Pule Tembini. Adapun adik-adiknya lainnya  

seperti Parung Bahas, Jurang Bahas, dan Putri-putri sejumlah 41. 

Pada suatu hari Sang Prabu keluar menuju ruang pertemuan, 

yang menghadap adalah para abdi dan adik-adiknya. Semua yang 

hadir tadi menundukkan kepala sangat dalam, karena besarnya 

kewibawaan Sang Raja. Setelah memberikan salam, Sang Raja 

berbicara : 

“Heh, Patih. Saya mendengar berita samar-samar dari orang-

orang kalau di sebelah utara ada seorang cantik jelita. Apakah  

betul ?”. 

Jawab Patih, “Iya, betul Gusti. Malahan saya mendengar 

sudah agak lama. Putri tadi anak Adipati Kanda Daha di Pasir 
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Luhur, wilayah kerajaan Pajajaran, bahkan sudah banyak para Raja 

serta Adipati yang melamarnya, tetapi selalu ditolak.” 

Kata Sang Prabu selanjutnya, “Sekarang bagaimana 

menurutmu karena kamu tahu sendiri, saya masih sendirian, dan 

belum punya permaisuri sebagai perhiasan di sini. Apa boleh kira-

kira kalau saya melamar ? ”. 

Patih Pule Tembini menjawab, “Menurut pendapat saya, jika 

paduka yang melamar tentu tidak akan ditolak.” 

Perintah Sang Prabu, “Kalau demikian, sekarang buat surat 

lamaran, serahkan kepada pembantu yang mempunyai kemampuan 

dalam hal itu. ” 

Selang beberapa hari, utusan kembali dengan membawa surat 

jawaban. Kemudian ia menghadap ke Kepatihan. Setelah surat 

diterima, Patih Pule Tembini kemudian menghadap sang Prabu, surat 

lalu dibaca dan ternyata lamarannya diterima. Tapi dengan syarat 

berupa putri sejumlah 40 orang, serta kain mori 1000 Bal dan diantar 

waktu pertemuan pengantin, dan juga pengantin putri akan naik 

tandu waktu menjemput di tengah jalan. 

Prabu Pule Bahas serta merta menghentakkan kakinya karena 

senang hatinya. Kemudian memerintahkan patihnya, demikian : 

“Sudahlah Patih, kau cepat mencari kain mori sebanyak 1000 bal dan  

perlengkapan pengantin selengkap-lengkapnya, jangan ada yang 

kurang atau mengecewakan, ha...ha...ha....!, sedangkan putri yang 

berjumlah 40, siapa lagi kecuali adik-adikmu yang dikehendaki, 
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hi...hi...hi...hi...!”, Patih Pule Tembini menyembah dan segera 

beranjak mundur. 

Setelah Patih pergi Sang Prabu seperti orang gila, sebentar 

tertawa, sebentar menggerakkan tangannya, terkadang menari 

sendiri. Yang dipikir hanya Sang Putri dari Pasir Luhur, seperti apa 

kalau sudah bertemu. Duduk bersenandung, berdiri bersenandung 

dan makan berulang-ulang sambil bernyanyi. Demikian syairnya : 

“Duh, Sang Ratna dari Pasir Luhur, kamu membuat berubahnya 

hatiku, membuat hatiku sedih, lama sekali aku menunggumu, 

dapatkah kiranya aku segera bertemu denganmu.” 

Dua puluh hari sebelum pernikahan, Sang Prabu Pule Bahas 

beserta adik-adiknya sudah bersiap-siap berangkat ke Pasir Luhur. 

Karena pada zaman dahulu belum ada jalan yang baik, terpaksa 

harus menyusup hutan yang lebat, melalui  jalan  setapak, jalan  

kerbau atau babi hutan, lebih-lebih ke Pasir Luhur sangatlah jauh 

sekali, dan banyak penghalang di  jalan, binatang buas, dan  lain-lain. 

Yang berada di barisan depan sendiri adalah kedua adiknya : 

Parung Bahas dan Jurang Bahas, mereka naik kuda dan dilengkapi  

dengan senjatanya, di belakangnya pembantu yang bertugas 

membuat jalan atau jembatan, dan sebagainya, supaya perjalanan 

Sang Prabu tidak mengalami kesulitan. Di belakangnya lagi para 

prajurit pilihan, mereka kelihatan tegap-tegap dengan membawa 

senjata lengkap, untuk persiapan kalau ada penghalang, di 

belakangnya lagi para Putri berjumlah 40, para dayang-dayang serta 

pembantu, dan Sang Prabu naik tandu, dikelilingi para inang, 
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penyanyi, penari, dan yang berada di belakang sendiri para prajurit 

dan para Bhiksu. Kalau dilihat, kelihatan urut panjang sekali seperti 

arak-arakkan murid satu kota. Hanya sayangnya sebentar-bentar 

berhenti, oleh repotnya membuat jalan. Karena lamanya perjalanan, 

sesampai di Pasir Luhur acara hampir dimulai, sehingga tidak ada 

waktu lagi untuk beristirahat. 

Setelah perjalanan sampai di Kota, kemudian dijemput oleh 

utusan dari Pasir Luhur, yang kemudian menyuruh untuk berhenti 

sesaat. Utusan berbicara dengan pimpinan barisan, kalau yang boleh 

melanjutkan perjalanan hanya Sang Prabu sendiri, semua senjata 

harus ditinggalkan, serta dengan diikuti oleh adik-adiknya yang 

berjumlah 40 orang. Sementara syarat kain mori 1000 bal, supaya 

dibongkar, mau dihitung terlebih dahulu. Maka ditumpuk-tumpuk di 

tanah, sampai-sampai tumpukkannya sebesar anakan gunung. 

Sang Prabu Pule Bahas diberitahu demikian tidak membantah, 

segera turun dari tandu dan berjalan ke tempat tunggunya Sang 

Pengantin Putri, kepada adiknya yang berjumlah 40 orang, supaya 

mengikuti kemauan pengantin putri dan tidak boleh mengecewakan 

perintahnya. 

Jalannya Sang Prabu tergesa-gesa, sebab ingin segera bertemu 

dengan calon istrinya sampai-sampai adik-adiknya terpontang-

panting. Setelah dekat dengan tandu Sang Pengantin Putri, segera ia 

membuka tutup keranda tandu, ingin menggendong Sang Putri, tetapi  

belum sempat memegang badan Sang Putri, tiba-tiba terasa di 

dadanya ada yang menusuk. Seketika ia berteriak kalau mau mati, 
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lalu jatuh ke tanah, keras sekali suaranya, langsung mati seketika, 

tetapi para adik-adik putrinya tidak mengetahui keadaan yang terjadi, 

karena sudah dibawa terlebih dahulu ke Kadipaten. 

Dalam teks aslinya ditulis demikian,  

“Tindakipoen Sang Praboe gegantjangan,awit daja-daja  

toemoentena kapanggih kalijan ingkang garwa. Ngantos 

para raji kaponthal-ponthal. Sareng sampoen tjelak 

tandoenipoen Sang Pengantin Poetri, ladjeng agahan 

nglingkab toetoep klamboening tandhoe, badhe mondhong 

Sang Poetri, doemadakan ing dadanipoen kraos wonten 

ingkang njoenjoek. Sakala mbengok sasambat pedjah, 

ladjeng ambroek ing siti, goemebroek swaranipoen, seda 

kapisanan. Dene para raji-raji poetri, sarehning sampoen 

kairid roemijin dhateng kadipaten, mboten njoemerepi 

kawontenanipoen.” 

 

Sebenarnya, yang berada di dalam tandu tidak hanya Sang 

Putri sendiri, tetapi juga Raden Kamandaka, yang waktu itu berubah 

menjadi seekor kera, karena kesaktiannya setelah bertapa di Batur 

Agung (sekarang tempat ini, merupakan tempat wisata bernama 

Baturaden) dan bernama Lutung Kesarung. Cerita rakyat Lutung 

Kesarung di daerah Banyumas dan masyarakat di Kabupaten 

Cilacap, merupakan Cerita Babad yang sudah sangat terkenal. 

Hingga cerita Babad ini, di tempat wisata Goa Jatijajar di daerah 

Kabupaten Kebumen, dibuat diorama berupa patung-patung Raden 

Kamandaka, Dewi Ciptarasa, dan Prabu Pule Bahas. 

Dalam cerita Kamandaka menurut versi buku Babad Pakuan 

Pajajaran, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud, 

Jakarta, 1997, Jilid I oleh Atja Saleh Danasasmita. Raden 
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Kamandaka yang memiliki nama asli Banyak Catra, merupakan 

salah satu putra dari Prabu Niskala Wastu Kencana. Beliau, Prabu  

Niskala Wastu Kencana menjadi raja di Kerajaan Pakuan Pajajaran 

bertahta sejak tahun 1371 sampai 1475 Masehi. Jadi sekitar 104 

tahun memimpin rakyat kerajaan Pakuan Pajajaran. Prabu Niskala 

Wastu Kencana sendiri memiliki dua orang permaisuri dan memiliki 

empat orang putra. Dari Permaisuri pertama, menurunkan Banyak 

Catra dan Banyak Ngampar atau Gagak Ngampar. Sedangkan dari 

Permaisuri kedua, menurunkan Banyak Blabur dan Dewi Ratna 

Pamengkas. 

Selanjutnya dalam Babad Nusa Tembini, setelah mengetahui 

kakaknya  Sang  Prabu Pule Bahas  wafat,  Jurang  Bahas  sangatlah  

marah. Tetapi andaikata mau dilawan perang hanya akan memalukan 

saja karena persenjataan kurang memungkinkan. Mereka mengalah, 

kemudian mengambil jenazah Sang Prabu untuk dibawa ke Nusa 

Tembini. 

 Adapun tumpukan Mori, menurut ceritanya sekarang masih 

ada, tetapi berubah bentuk menjadi bukit gamping bernama : Ger-

Boeh, dari kata Igir Boeh atau Igir Lawon atau gunung mori. 

“Sareng Djoerang Bahas mireng jen ingkang raka 

sinedanan, sanget ing nepsoenipoen. Nanging saoepami 

loemawana ing perang, temtoe namoeng ngisin-isini 

kemawon, awit dedamel kirang njekapi. Mila narimah 

ngawon roemijin, namoeng perloe mendhet lajonipoen 

Sang Praboe, kabekta mantoek dhateng Noesa Tembini.” 

 

“Dene toempoekanipoen lawon, manoet gothekipoen 

sapriki taksih, nanging malih asipat dados goemoek 
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gamping kawastanan : Ger-Boeh, saking temboeng Igir 

Boeh oetawi Igir Lawon.” 

 

Pasukan  Nusa Tembini  Menantang  ke  Pasir Luhur 

Tidak diceritakan selama perjalanan, ketika Patih Pule 

Tembini, Jurang Bahas, dan Parung Bahas, serta rombongan prajurit 

Nusa Tembini membawa jenazah Prabu Pule Bahas telah sampai di 

negaranya. Jenazah Sang Prabu disemayamkan dengan sebaik-

baiknya dengan penghormatan sangat besar, tetapi sunyi tanpa ada 

suara. Semua larut dalam duka cita. 

Setelah  beristirahat  selama  beberapa  hari,  kemudian 

mereka  mulai  membenahi  negara  dan memperkuat  persenjataan  

perang. Atas kehendak, Jurang Bahas dan Parung Bahas. Adik 

bungsunya yang bernama Dewi Sri Wulan supaya mengganti 

kedudukan sang kakak menjadi ratu yang memerintah di Nusa 

Tembini. Karena kedua kakaknya akan maju perang membalas 

dendam atas meninggalnya Prabu Pule Bahas. Kata Jurang Bahas 

pada Paman Patih Pule Tembini : 

“Paman, karena sudah cukup didalam beristirahat, marilah kita 

cepat-cepat menggiatkan persiapan perang untuk menghancurkan 

Pasir Luhur. Sebaiknya paman panggil semua warga di Nusa 

Tembini. Suruh semua orang laki-laki umur 18 tahun sampai 40 

tahun untuk menjadi prajurit. Kalau yang menolak, mendapat 

hukuman mati. Kecuali itu Paman, semua orang yang kaya harus 

menyumbangkan miliknya yang berharga atau berupa makanan 

untuk menambah biaya serta bekal menghadapi perang. Juga jangan 
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lupa, perlu hukuman berat bagi siapa saja yang tidak mematuhi 

peraturan. Bagaimana menurut pedapat Paman?” 

Jawab Patih Pule Tembini, “Ya, baik sekali pendapat yang 

mulia ini. Sedikitnya tidak mengecewakan.” 

Jurang Bahas memerintahkan, “Jika demikian, perintahkan 

dengan segera!” 

Dalam satu bulan saja banyak prajurit sudah mencapai 5000 

orang, cadangan makanan, serta persenjataan sudah lebih dari cukup, 

bisa untuk bertahan selama beberapa bulan. Dari hasil musyawarah 

para sesepuh diputuskan sebaiknya segera diberangkatkan ke Utara. 

Akhirnya, pada hari yang sudah ditentukan, waktu menjelang pagi, 

para prajurit Nusa Tembini diberangkatkan. Suara kaki, 

gemerincingnya senjata, gemuruh suara tambur, dan gema bende 

gamelan, membuat ngeri dan takut siapa saja yang mendengarnya. Di 

pantai, kapal sudah siap berlayar, yang akan digunakan untuk  

menyeberangkan ke Utara, sedangkan yang menjadi pimpinan 

pasukan perang : Jurang Bahas dan Parung Bahas. Pemimpin depan 

Sang Perwira Pemberani Singa Laut Jaya Samodra dan Surajaladri. 

Di barisan belakang sendiri, Patih Pule Tembini. 

Selama perjalanan prajurit selalu kelihatan gembira, seperti 

singa ketemu bangkai ramai sekali suaranya saat berbicara, tertawa, 

atau bersenandung. Perasaan hatinya memastikan akan menang 

dalam peperanan sebab terbukti dengan banyaknya prajurit dan 

kuatnya persenjataan. 
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Setelah berada di batas wilayah Pasir Luhur sebelah Selatan, 

Patih Pule Tembini memberi aba-aba berhenti, serta merta mereka 

segera berhenti. Patih Tembini memberi perintah kepada 200 

prajuritnya agar membuat benteng dari bambu yang berduri. Niatnya 

belum akan membuat surat tantangan sebelum bentengnya betul-

betul kuat. Maka mereka tinggal di situ berbulan-bulan lamanya, 

sehingga bambu duri yang ditanam sebagai benteng menumbuhkan 

tunas, bersemi, dan menumbuhkan cabang-cabang banyak sekali. 

Seluruh daratan wilayah Nusa Tembini ditumbuhi pohon Bambu. 

Inilah yang dikemudian hari disebut sebagai benteng yang dikelilingi 

Bambu Ori sebagai benteng pertahanan atau Buluhwarti Pring Ori 

Pitung Sap.  

Kegiatan para prajurit dari kerajaan Nusa Tembini di 

perbatasan wilayah Pasir Luhur juga sudah diketahui oleh Adipati 

Pasir Luhur. Tetapi berhubung belum ada tantangan maka hanya 

diam saja, dengan siaga penuh andaikata tiba-tiba mereka masuk ke 

kota Pasir Luhur. 

Saat itu, Raden Kamandaka sedang berada di Pajajaran sedang 

mengikuti sayembara dengan adiknya Raden Banyak Blabur. Ia 

mendengar adanya Utusan dari ayah mertuanya di Pasir Luhur 

sedang menghadap Prabu Pakuan Pajajaran, ayahandanya. Ringkas 

cerita, Sang Prabu Niskala Wastu Kencana kemudian memanggil 

Raden Kamandaka atau Banyak Catra untuk segera kembali ke 

Kadipaten Pasir Luhur dengan diikuti oleh istrinya Dewi Ciptarasa, 

para Putri berjumlah 40, serta para Nyai, dan Raden Banyak 
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Ngampar, Tumenggung Gelap Nyawang dan Ngabehi Kebo 

Gumulung yang akan memimpin prajurit Pajajaran berangkat ke 

medan perang. Kedua pembantunya, yakni Ki Kelantung Muncang 

Maung, dan Ki Gede Kolot juga tidak ketinggalan. 

Tidak diceritakan selama perjalanan, setelah beberapa bulan 

Raden Kamandaka beserta semua pengikutnya semua selamat 

sampai di luar kota Taman Sari di Kota Pasir Luhur (sekarang tempat  

ini di Karanglewas, Kecamatan Purwokerto Kulon, Kabupaten 

Banyumas). 

Sang Istri, Dewi Ciptarasa, beserta para putri lainnya  

diperintahkan terus langsung ke ibukota Kadipaten. Namun Raden 

Kamandaka, Gagak Ngampar, dan para prajurit, langsung 

menghadang musuh. Dalam cerita lain, prajurit Nusa Tembini yang 

telah tinggal di “Kota Ori” kegiatannya siang malam selalu 

bergembira ria, makan bersama, sampai lupa kalau sedang berada di 

negara musuh. Karena terlalu lama berada di tempat lain. Pada suatu 

hari datanglah utusan dari Pasir Luhur dengan membawa surat. 

Isinya demikian : 

Toemekaa Patih Noesa Tembini Sakantjane kabeh! 

nDadekna  kawroehanamoe, sing gawe lajang iki ija akoe 

kang mateni ratoemoe Poele Bahas. Moelane jen sira pada 

arep males oekoem, toedjokna marang Raden Kamandaka, 

adja marang rama Adipati ing Pasir Loehoer, djalaran 

panjenengane ora ngertos-ngertosa prakara iki. 

Saka akoe, 

RadenKamandaka. 
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Sareng Djoerang Bahas mireng soeraosing serat, sakala 

ketingal brebah pasemonipoen, mripat andik angatirah, 

kerot-kerot koemedoet padoning lathi, djadja  bang  

mawinga  wengis, tansah ngepel-ngepel kados singa-

barong soemerep sangsam. Kados badhe noebroek-

noebroeka. Pangandikanipoen : 

“Heh keparat....si Kamandaka! sida dak getjek endhasmoe, 

dak mamah-mamah koepingmoe! “ 

 

Terjemahannya : 

Kepada Patih Nusa Tembini beserta teman semua! 

Menjadi pengertianmu, yang membuat surat ini adalah saya yang 

membunuh Rajamu Pule Bahas, sehingga apabila anda mau 

membalas hukum, tujukan kepada R. Kamandaka. Jangan kepada 

Rama Adipati Pasir Luhur, sebab beliau tidak mengetahui masalah 

ini. 

Dari saya, 

R. Kamandaka. 

Setelah Jurang Bahas membaca surat itu, seketika kelihatan 

berubah raut wajahnya, mata melotot, suara gigi menggeretak, marah 

bukan kepalang, seraya mengepal-kepalkan tangannya laksana singa 

barong melihat rusa seperti siap menerkam. Katanya : 

“Heh, keparat .... si Kamandaka! akan kuhancurkan kepalamu, 

kumakan telingamu!” 

Ketika suara gong menggema, suara tambur dipukul. Hal itu 

menandakan perang segera dimulai. Para prajurit bersiap-siap, 

berkumpul di regunya masing-masing, dengan membawa 

perlengkapan perang. Parajurit Nusa Tembini dibagi menjadi 3 
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kelompok, tengah, kiri dan kanan. Pemimpin sebelah kanan yaitu 

Patih Pule Tembini, yang kiri Perwira perang Singa Laut Jaya 

Samudera dan Sura Jaladri, sedangkan yang berada di tengah 

dipimpin oleh Jurang Bahas dan Parung Bahas sendiri. Tengah 

malam sebelum perang di “Kota Ori” ramai sekali suara orang, 

musik, ada yang sedang latihan perang, ada yang berjoged dan 

bernyanyi, ada yang bermain. Intinya mereka menghibur hati, guna 

membangkitkan semangat para prajurit. 

Pagi harinya, pukul 5 pagi gong sudah dipukul. Suaranya 

terdengar sampai jauh, membuat kaget bagi yang masih tidur. Jam 6 

pagi sudah siap semuanya, lalu disuruh berbaris di “Kota Ori” 

(Beteng). Setelah semua siap tidak kurang suatu apapun, terus  diberi 

aba-aba berangkat ke Utara. Jalannya tergesa-gesa, tingkah lakunya  

garang, kelihatan galak, sepertinya tidak tidak akan mundur satu 

langkahpun. Hanya sayangnya pada zaman dahulu belum ada sepatu, 

sehingga suara yang terdengar hanyalah gedebak-gedebuk, tidak 

prok-prok. 

Baru berjalan beberapa langkah mereka sudah dijemput 

prajurit Pajajaran, yang dipimpin oleh Raden Banyak Catra dan  

Banyak Ngampar. Sedang yang menjadi pemimpin bagian tengah 

Raden Kamandaka sendiri, sebelah kanan Raden Gagak Ngampar, 

sebelah kiri oleh Tumenggung Gelap Nyawang dan Ngabehi Kebo 

Gumulung, dibantu dua perwira, Ki Kelantung dan Ki Gede Kolot. 

Prajurit Nusa Tembini mengamuk seperti banteng yang marah, 

tapi Pajajaran tidak kelihatan takut dan tetap tenang dalam 
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menghadapi musuh. Pertama memakai tombak, tetapi setelah ramai, 

tombaknya banyak yang patah, lalu pukul memukul memakai batang 

tombak. Setelah patah batang tombaknya, mereka berganti mencabut 

pedang dan saling mematahkan. Banyak kepala yang terpisah dari 

badannya. Sudah terjadi banjir darah dan bergelimangan bangkai. 

Ringkasnya kalau dilihat waktu itu mengerikan sekali. Lama-

kelamaan banyak prajurit Nusa Tembini yang mengeluh dan tidak 

kuat, lari mundur dengan menabrak-nabrak tidak terkira. Mendekati 

matahari terbenam, peperangan mulai berhenti dan pulang ke tenda 

masing-masing. 

Setelah beristirahat sejenak, para pemimpin Nusa Tembini 

berdiskusi di sekitar beteng Ori, membuat strategi yang akan 

digunakan dalam peperangan esok pagi. Intinya para perwira tidak 

boleh hanya mengandalkan para prajurit semata, seperti yang sudah 

terjadi sebelumnya. Mereka harus mengandalkan kemampuan 

masing-masing, supaya menang di dalam peperangan. Kalau sampai 

menang, Adipati Kanda Daha akan dijadikan tawanan, Raden 

Kamandaka dan Gagak Ngampar akan diputus lehernya, Dewi 

Ciptarasa akan dijadikan isteri oleh Jurang Bahas dan akan 

berkedudukan adipati di Pasir Luhur, serta putri yang berjumlah 40 

akan dibebaskan, disuruh pulang di Nusa Tembini lagi. Setelah  

diskusi, dan lain-lainnya selesai, semua pergi tidur. 

Pagi-pagi sekali Beteng Ori sudah ramai, gong dipukul, 

tambur berbunyi bertalu-talu. Ramainya sudah banyak berkurang 

dibanding kemarin, karena sudah banyak prajurit yang gugur di 
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medan perang. Penataan barisan dibuat berbeda, para pemimpin 

berada di depan, para prajurit berada di belakang semua. 

Tidak lama kemudian, prajurit Pajajaran sudah menghadang, 

sedangkan prajurit Pasir Luhur hanya di belakangnya, sambil 

bertepuk tangan dan bersorak-sorai ketika prajurit Pajajaran 

kelihatan menang di dalam pertempuran. Adapun sebagai  pemimpin 

prajurit Pasir Luhur adalah  Ki Patih Reksanata. 

Prajurit Nusa Tembini maju terlebih dahulu dari sebelah kiri, 

Ki Singa Laut maju dengan gagah berani menyerang barisan prajurit 

Pajajaran di bagian barisan sebelah kiri. Singa Laut dengan berani 

menembus barisan Prajurit Pajajaran. Pedangnya terayun-ayun 

membuat musuh banyak yang gugur. Namun Tumenggung Gelap 

Nyawang tahu, lalu berlari mengejar. Ki Tumenggung banyak 

terkena sabetan pedang, tapi hanya mengeluarkan asap saja, tidak 

mempan. Ki Tumenggung Gelap Nyawang kemudian mengambil 

tombak, Ki Singa Laut terkena tombaknya di dada hingga tembus, 

dan mati seketika. Demikian juga dengan Ki Jaya Samudera dan Ki 

Sura Jaladri, setelah terkena tombak juga tergeletak di tanah dan  

keduanya mati. 

Jurang Bahas segera mengetahui rusaknya barisan sebelah kiri, 

seketika melompat lari memberi pertolongan. Namun langsung  

dijemput oleh Banyak Catra, dengan membawa tombak. Jurang 

Bahas lalu kena tombak, namun tidak mempan. Jurang Bahas ganti 

menombak Raden Kamandaka, juga hanya keluar asapnya karena 

tidak mempan. Lama-kelamaan tombaknya dibuang, ganti sama-
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sama mencabut keris, juga selalu tidak mengenai, tidak ada yang 

mempan. Ringkasnya kedua satria tadi sama-sama saktinya. Seketika 

Raden Kamandaka teringat kesaktian kerisnya, lalu ditusukan ke 

dada Jurang Bahas, tidak ada suara, tahu-tahu jatuh dan mati. 

Parung Bahas ketika melihat kakaknya tewas oleh Raden 

Kamandaka marah sekali, lalu lari akan membalas dendam, dengan 

pedang terhunus lalu segera mendekati Banyak Catra, tapi segera 

dihadang oleh Banyak Ngampar. Tanpa bertanya-tanya, Banyak 

Ngampar terus dihantam dengan pedang tetapi tidak mengenai dan 

tidak mempan. Ganti Parung Bahas dihantam dihantam dengan 

pedang, juga hanya diam saja, malah membelakangi dan minta 

dihantam dari belakang dengan pedang. Gagak Ngampar merasa 

diejek, marah sekali, lalu ia menusukkan keris ke lambungnya, tetapi 

juga tidak ada hasilnya. Parung Bahas ganti menusukkan kerisnya ke 

Gagak Ngampar, sampai berulang-ulang, juga tidak kena sasaran. 

Lama-lama Gagak Ngampar gemes, ditusukkan pedangnya ke ke 

dada Parung Bahas, Parung Bahas menjerit, jatuh ke tanah langsung 

mati. Seketika sorak-sorai dari orang-orang Pasir Luhur seperti  

dikejutkan, tepukannya berhenti. Terdengar suara banyak orang :  

“... Pimpinanku menang, pimpinanku menang! Hoere-e-e-e!!” 

Setelah malam tiba, mereka kemudian berpencar dan masuk 

tendanya masing-masing. Diceritakan Patih Nusa Tembini di “Kota 

Ori”, pada malam harinya berdiskusi dengan para prajurit yang 

masih hidup. Demikian kata Patih : “Teman-teman semua, sudah 

jelas kalau harapan kita untuk menang sudah tidak ada sebab para 
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pemimpin Nusa Tembini sudah gugur semuanya. Saya usulkan kalau 

kamu setuju, sebaiknya peperangan sampai di sini saja kita akhiri, 

sebab walaupun dilanjutkan selain hancur tidak ada lagi. Bagaimana 

menurut pendapat teman-teman semua?” Jawabnya ramai sekali : 

“Ya, ya, ya... saya ikut kehendak Paduka.”  Jawab Patih, “Lha kalau 

sudah sependapat semua, sebaiknya sekarang semua senjata diikat, 

besok kita serahkan ke kadipaten sekalian menyerahkan jiwa raga.” 

Di waktu pagi hari, Patih Pule Tembini diiringi beberapa 

orang prajurit keluar dari Beteng Ori sambil membawa senjata yang 

telah diikat, menghadap ke kadipaten Pasir Luhur. Singkat cerita, 

semua diberi pengampunan dan mereka diperbolehkan pulang ke 

negaranya  sendiri. 

 

Patih Wirandanu Ke  Nusa Tembini 

Diceritakan setelah meninggalnya Jurang Bahas dan Parung 

Bahas, Dewi Sri  Wulan  merasa sendirian. Walaupun sebagai Ratu, 

dalam hatinya merasa kesepian, merasa tidak ada yang dapat 

diharapkan. Maka ketika ada pertemuan berkatalah ia kepada 

patihnya, demikian : 

“Paman, wiwit  sasedane raka Praboe lan kangmas Jurang 

Bahas sarta Parung Bahas, ingsoen tansah ora djendjem 

noenggoni kedhaton kene iki. Moelane Paman, ingsoen 

arsa linggar saka ing kedhaton kene, pindhah saloring 

bengawan. Keprije moenggoeh remboegira  Paman?” 

Oendjoekipoen Patih,“Goesti, bab poenika adalem 

namoeng ndherek sakarsa dalem. Namoeng saderengipoen 

pandjenengan dalem djengkar saking papan  ngriki, 

mestinipoen perloe ajasa kedhaton enggal langkoeng 
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roemijin, Goesti!” Dhawoeh pangandhikanipoen Sang 

Poetri : “Ija Paman, ija mangkana ikoe kersaningsoen. 

Moelane toemoelia tindakna!“ Patih moendjoek sendika, 

ladjeng kelilan moendoer. Sigeg. 

 

Terjemahan : 

“Paman, sejak meninggalnya kangmas Prabu dan kangmas 

Jurang Bahas serta Parung Bahas, hati saya tidak tenang tinggal di 

keraton ini. Makanya paman, saya akan pindah dari keraton ini, 

pindah ke sebelah utara laut, bagaimana pendapatmu, Paman?“.  

Kata Patih Pule Tembini : ”Gusti, tentang hal ini saya mengikuti saja 

apa yang Paduka kehendaki. Namun sebelum Gusti meninggalkan 

tempat ini, mestinya perlu membuat kerajaan terlebih dahulu, Gusti!“ 

Kata sang Putri, “Iya Paman, ya demikian itu kehendaku. Maka 

segera laksanakan!” Patih Pule Tembini menyembah lalu beranjak 

pergi. 

Diceritakan kerajaan Pajajaran, yang menjadi raja adalah 

Raden Banyak Belabur. Ketentraman kerajaan nampak sekali 

perbedaannya dibanding waktu sebelumnya. Hampir tiap hari ada 

orang berkelahi, pertikaian, sehingga menimbulkan kematian, 

pembakaran rumah sering terjadi, kadang hanya semalam saja 

masalah terjadi, sudah menjalar ke mana-mana, hal ini membuat 

kurang tenangnya rakyat kecil. Perampokan dan penjambretan  

sering terjadi. Karena wabah hewan dan manusia bersamaan 

terjadinya, menjadikan rasa takut di desa-desa. Singkatnya banyak 

terjadi keadaan atau kejadian yang tidak menyenangkan, seperti 
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tumpah-ruah di Negara Pajajaran waktu itu. Sudah jelas yang 

demikian membuat Sang Prabu bersedih hati. 

Pada suatu hari Sang Prabu memanggil ahli nujum yang sangat 

terkenal, guna menanyakan apa yang menjadi penyebab Negara 

Pajajaran menjadi demikian keadaannya. Apakah kehendak dari 

Tuhan, apa karena penyebab lain. Setelah ahli nujum menghadap 

Sang Prabu, lalu ditanya. Maka jawabannya demikian : “Maaf, maaf 

Gusti. Saya mohon maaf dan ampun. Masalahnya sampai saat ini 

saya terpaksa belum bisa mengatakan kepada Paduka, apa 

penyebabnya. Hamba hanya bisa memberi tahu caranya membuat  

tolakbala , agar hal ini jangan sampai terlanjur“. Kata sang Prabu lagi  

“Ya, kakek. Kalau memang belum bisa diketahui, ya saya terima. 

Hanya saja bagaimana cara menolak balanya. Kakek?”.  Kata juru 

nujum, “Kalau menurut perhitungan saya, Gusti. Sepertinya tidak 

lain hanya air mata Kuda Hijau. Adapun yang memiliki tidak ada 

duanya, kecuali sang ratu Putri Nusa Tembini.“  

Sang Prabu sangat bahagia mendengar keterangan dari ahli 

nujum. Namun merasa sungkan karena yang memiliki seorang ratu 

Putri, tapi karena membutuhkan sekali maka akan akan mencoba 

dengan meminjamnya. Lalu dipanggillah Patih Wirandanu. Setelah 

menghadap disuruhlah demikian, “....Paman, kamu akan saya utus ke 

Nusa Tembini mencari air mata kuda hijau sebagai penangkal negara 

kita ini dan yang mempunyai kuda seperti ini adalah Ratu di Nusa 

Tembini. Kalau diperbolehkan sebaiknya pinjamlah kuda tersebut.  

Sekarang kamu berangkatlah dengan membawa prajurit secukupnya. 
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Kalau sang Ratu menolak, selesaikan!” Patih Wirandanu 

menyembah, lantas mundur. 

Setelah kepergiannya dari keraton, patih Wirandanu lalu 

memanggil pimpinan prajurit, disuruhnya menyediakan prajurit 

pilihan sebanyak 200 orang, lengkap dengan persenjataannya. 

Setelah semuanya siap, Patih Wirandanu kemudian berangkat ke 

arah timur, lalu ke tenggara, keluar masuk hutan, naik turun bukit, 

turun ke jurang curam. Setelah berjalan satu bulan, sampailah ia di 

Barat Sungai Citandui. Di situ bermalam sampai agak lama sambil 

bertanya-tanya di mana letak Nusa Tembini. Selang beberapa hari, 

patih Wirandanu jalannya lurus ke Timur dengan naik rakit, akhirnya 

sampailah di Nusa Tembini. Namun, ia sangat terkejut karena 

keraton  Nusa Tembini  sudah  kosong  dan  tidak ada penghuninya. 

Sementara itu kebetulan  sekali tidak jauh dari tempat tersebut 

ada seorang kakek yang sedang menyiangi kebunnya. Dia dipanggil 

dan ditanya : “He...kakek, apakah kamu tahu di mana letak keraton 

Nusa Tembini itu?” Jawabnya, “Dulu memang ada di sini, tetapi 

sekarang sudah pindah ke sebelah Utara laut. Sebelah sana, itu 

letaknya“. Lalu patih Wirandanu berkata : ”Apakah kira-kira saya 

diizinkan untuk menghadap Sang Ratu?” Jawab kakek itu, 

“Andaikata bisa, sepertinya tidak mudah, sebab pertama Ratunya 

Putri, yang kedua kerajaannya dikelilingi pagar bambu yang kuat. 

Walaupun demikian, silakan mencoba untuk dibuktikan.“ 
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Patih  Wirandanu  Dibunuh 

Diceritakan Patih Wirandanu setelah beristirahat sejenak 

kemudian memutuskan  menyuruh  seorang  utusan  ke Keraton Nusa 

Tembini, dengan harapan semoga diizinkan meminjam  kuda  hijau,  

untuk dijadikan tolak bala bagi negara Pajajaran. Utusan segera 

berangkat naik rakit ke arah Utara. Setelah sampai di seberang Utara, 

ia ditanya oleh pamong praja yang kebetulan sedang berjaga di tepi 

pantai, apa yang akan menjadi tujuannya menghadap Sang Ratu.  

Setelah dijelaskan, lalu ia diantar sampai kediaman Sang Ratu oleh 

pamong praja tersebut. Utusan diterima di ruang pertemuan, 

kemudian ditanya oleh  Sang Ratu, “... Anda orang dari mana Paman, 

dan apa perlumu menghadap diriku?” Jawabnya  sambil menyembah, 

“Maaf Gusti, saya orang Pajajaran. Saya disuruh oleh Kyai Patih 

Pajajaran yang sekarang bertempat di sebelah selatan, untuk 

menghaturkan surat kepada Paduka. ”Surat kemudian diterima lalu 

dibacanya.  Isinya  adalah : Disuruh Sang Prabu di Pajajaran, untuk 

meminjam kuda  hijau  kepunyaannya.  Utusan  disuruh  menunggu,  

sang Putri akan menanyakan sendiri kepada kudanya, mau atau tidak  

apabila dipinjam ke Pajajaran. Kuda hijau setelah ditanya oleh Sang 

Putri ternyata jawabannya, menggelengkan kepala, menunjukkan 

kalau  tidak mau. Sang Ratu memerintahkan kepada  pengawal untuk 

memberi tahu kepada  utusan, kalau terpaksa tidak dapat 

memberikan pinjaman kuda hijau, sebab setelah ditanya kuda hijau 

tersebut tidak  mau. Utusan segera pulang ke seberang Selatan, 

memberitahukan kepada Patih Wirandanu, kalau utusan tidak 
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membawa hasil. Patih Wirandanu setelah mendengar laporan 

utusannya seketika tidak bisa berbicara, ia merasa malu kalau tidak  

membawa hasil, dan bagaimana marahnya sang raja Pajajaran kalau 

pulang tidak bisa membawa hasil. Maka disuruhnya pimpinan  

prajurit supaya cepat-cepat mempersiapkan senjata untuk menyerang 

Kerajaan Nusa Tembini. Sebagai pertanda gong dipukul serempak, 

suaranya bertalu-talu seperti suara pengumuman. Setelah semuanya 

siap, segera seluruh prajurit Pajajaran berangkat ke Utara naik 

perahu. 

Diceritakan, Patih Nusa Tembini beserta pengawalnya, setelah 

mendapat laporan dari penjaga keamanan kalau musuh sudah datang, 

seketika ribut. Para prajurit yang sedang berjaga dipanggil semuanya. 

Mereka supaya bersiap-siap di belakang benteng bambu dengan 

pucuk senjata diselundupkan di sela-sela pohon bambu. Sewaktu-

waktu musuh sudah dekat baru tanda mulai menyerang dinyalakan. 

Betul, tak lama kemudian prajurit Pajajaran kelihatan bergerombol-

gerombol mendekati pohon-pohon bambu. Prajurit Nusa Tembini 

sambil menempatkan diri tetap mengintai musuh. Antara jarak satu 

meter, gong dibunyikan, lalu terdengar suara histeris dan teriakan-

teriakan karena terkena sabetan senjata tajam yang tidak terduga-

duga. Prajurit Pajajaran banyak yang menjadi korban sehingga kacau 

balau, banyaknya korban tidak terhitung, sebagian korban jatuh ke 

laut jadi santapan ikan. Yang tidak jatuh ke laut bertumpuk-tumpuk 

berserakan di pantai. Yang masih hidup bermacam-macam 

rintihannya, sangat menyedihkan. Sedangkan yang berada di barisan 
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belakang tidak lantas mundur, tetapi justru bersemangat maju, dan 

banyak yang menjadi korban. Ringkasnya sangat memprihatinkan 

kondisi prajurit Pajajaran. Hingga sore hari tinggal sepertiga prajurit 

Pajajaran yang masih hidup, dan sebagian besar mengalami luka-

luka. Setelah tidak ada kekuatan, prajurit Pajajaran tidak sanggup 

melanjutkan perang, maka untuk beberapa waktu prajurit Pajajaran 

tidak sanggup melanjutkan perang, maka sambil menanti bantuan 

yang datang dari Pajajaran, mereka beristirahat dipantai yang 

berwarna putih yang kemudian hari disebut sebagai pantai pasir 

putih. 

Tersebutlah seorang raja di Bali, yang telah mendengar 

kecantikan Sang Ratu di Nusa Tembini, lalu menyuruh salah satu 

Bupatinya untuk menyerahkan surat lamaran ke Nusa Tembini. Surat 

telah dibaca oleh Dewi Sri Wulan, Sang Ratu Nusa Tembini, dan 

mengatakan kepada utusan demikian, “Paman, saat ini saya sedang 

banyak masalah karena kedatangan banyak musuh, maka saya 

belum bisa memberikan jawaban secepatnya. Sebaiknya ditunggu 

sampai perang selesai.” Bupati yang menjadi utusan raja Bali, 

mengiyakan! Lalu berpamitan dan beristirahat di sebelah Utara kota 

Nusa Tembini. Adapun utusan Raja Bali, yang sedang menunggu 

bertempat tinggal di situ sampai meninggal dunia dan akhirnya di 

makamkan di situ. Sampai sekarang makam itu disebut makam 

Panembahan Adipati Gobog.  Letaknya  bersebelahan dengan lokasi  

SMP Negeri  3 Cilacap. 
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Antara 4 bulan, kemudian bala bantuan dari Pajajaran datang 

dengan jumlah prajurit yang lebih banyak. Pimpinannya para 

Tumenggung yang sudah sangat terkenal kekuatannya, sangat 

digdaya atau sakti. Walaupun demikian, Patih Wirandanu merasa 

masih kesulitan untuk menaklukkan Keraton Nusa Tembini karena 

bentengnya sangat kuat dan tidak bisa didekati. Patih Wirandanu 

kemudian selalu menyendiri, dan berupaya mencari strategi 

bagaimana bisa masuk ke keraton Nusa Tembini. Maka teringatlah ia 

tentang seorang kakek petani yang ditemui pertama kali, ketika Patih 

Wirandanu menanyakan di mana letak kerajaan Nusa Tembini.  

Maka disuruhlah beberapa prajurit untuk mencari seorang petani  

yang dimaksud, dan setelah ditemukan dibawalah ia kepada Patih 

Wirandanu dan ditanya, “Kakek, apa kamu tahu bagaimana caranya 

agar keraton Nusa Tembini dapat terbuka?” Jawabnya, “Kalau 

keinginan Tuan demikian, mudah sekali. Asalkan di dalam 

peperangan, Tuan melempari dengan peluru dari emas, sebentar 

saja akan terbuka”. Ternyata apa yang dikatakan orang itu 

dilaksanakan. Patih Wirandanu lalu menyuruh untuk mengumpulkan 

emas. Setelah terkumpul banyak, Patih Wirandanu kemudian 

menetap di suatu tempat (bahasa jawa : andhon), di mana tempat 

tersebut merupakan wilayah yang banyak  diselubungi oleh pohon-

pohon Nipah (bahasa Jawa, Dhaonan)yang di kemudian hari berubah 

menjadi istilah Donan. Di tempat tersebut, rombongan Prajurit 

Pajajaran beristirahat cukup lama, sambil menyelesaikan membuat 

peralatan perang. 
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Dalam beberapa hari kemudian pembuatan peralatan perang 

telah selesai. Lalu mereka mulai berangkat menyeberang ke arah 

Utara dari tempat andhon (menetap) tadi. Dalam  naskah  Bhujangga 

Manik tahun 1500 M, tempat singgah para prajurit Pajajaran waktu 

itu, dikenal dengan nama  Donan  Kalicung, atau istilah sekarang 

bernama Donan Kalipucang (Noorduyn, J. Bhujangga Manik‟s 

Journeys Thriugh Java : Topogropichal data From an Old 

Sundanese Source). 

Setelah para prajurit Pajajaran mendekati benteng Nusa 

Tembini, yang berupa beteng bambu, karena wilayah keraton Nusa 

Tembini memang di kelilingi pohon-pohon bambu. Lalu para Prajurit 

Pajajaran melempari dengan ketapel dari atas perahu dengan peluru 

dari emas, hingga tidak tersisa. Justru sebaliknya, para  prajurit 

Pajajaran banyak yang tewas, gugur, oleh senjata panah dari para 

prajurit Nusa Tembini. Akhirnya para prajurit Pajajaran terpaksa 

mundur dengan hati yang kecewa. 

Diceritakan, bahwa orang-orang yang sedang berada di dalam 

beteng Nusa Tembini, mengetahui ada emas berserakan, hatinya 

senang sekali, mereka saling berebut mengambil emas. Karena 

banyak yang terselip di pohon-pohon bambu, mereka tidak peduli 

menebangi pohon bambu tersebut dan dibuang ke laut. Mereka 

memiliki tujuan agar semua emas dapat ditemukan. Apalagi jika 

waktu pagi, matahari menyinari bumi maka terlihat sinar berkerlip 

karena terang. Akibat seperti itu tidak disadari oleh rakyat Nusa 

Tembini. Maka setelah terjadi penebangan massal terhadap beteng 



 
 

96 

keraton, akhirnya menjadi sangat jelaslah letak keraton Nusa 

Tembini di seberang Selatan. Hingga sekarang, tempat itu dinamakan  

Klega, posisi atau letaknya di sebelah timur pelabuhan Samudera 

Cilacap. 

Setelah mengetahui beteng bambu roboh, cepat-cepat prajurit 

Pajajaran menyeberang ke Utara, untuk menduduki kerajaan dan 

menangkap Sang Putri, serta meminjam secara paksa kuda hijau 

kepunyaannya. Namun, setelah Patih Wirandanu mengetahui wajah 

Sang Putri, seketika tertarik hatinya, senang pada kecantikan Sang 

Putri. Patih Wirandanu lupa pada tujuan semula, maka Sang Putri 

lalu dilamarnya untuk dijadikan istrinya. Demikian pula terhadap 

kuda hijau yang akan dipinjamnya, ia lupa sama sekali. Tingkah laku 

Patih Wirandanu seperti orang gila, merunduk-runduk mendekati 

tempat duduk Sang Putri, ingin menggendongnya. Ia lupa bahwa 

dirinya sedang dikawal oleh para prajurit dan pengawal semua. 

Mereka saling berbisik, lainnya membuang muka sambil melirikan 

matanya. 

Sang Putri segera mengetahui gelagat Patih Wirandanu, ia 

sama sekali tidak marah, lalu berbicara dengan sabar dan tersenyum, 

demikian, “Paman, masalah lamaranmu saya tidak menolak, hanya 

saat ini saya sedang bertapa, saya berpuasa selama 40 hari. Paman, 

saya minta agak bersabar, setidaknya agak ditunda. Sebenarnya, saya 

sudah merasa menjadi orang yang telah ditaklukkan.” Patih 

Wirandanu dijawab demikian sudah merasa sangat  puas, walaupun 

detak jantungnya keras dan jukunnya naik turun. Maka seketika Patih 
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Wirandanu mundur tanpa pamit, lantas turun ke perahu bersama-

sama dengan para prajurit Pajajaran semuanya. 

Setelah prajurit Pajajaran pergi, Sang Putri cepat-cepat 

menyuruh pembantunya untuk mengumpulkan emas sebanyak-

banyaknya. Para pembantunya tanpa membantah segera 

melaksanakan tugasnya. Dalam tempo beberapa jam saja sudah 

terkumpul banyak sekali. Sang Putri sangat gembira hatinya, lalu 

menyuruh supaya emas diletakkan di bokor besar, kemudian dibawa 

pergi dari keraton bersama 4 orang pembantunya. Di suatu tempat, 

para pembantunya disuruh membuat perapian untuk melebur emas 

tadi. Setelah meleleh dan dingin, lalu dibuatlah patung seorang 

perempuan yang memiliki wajah dan ukuran badan sama dengan 

Sang Ratu Dewi Sri Wulan, serta memiliki kepribadian Sang Dewi. 

Dalam menggembleng emas, mereka landaskan pada tanah, ternyata 

suaranya bluk-bluk, menandakan kalau di bawah sana ada lubang. 

Setelah diperiksa ternyata betul, kalau yang dikira pegunungan 

tersebut ternyata daun kering yang tertutup oleh tanah dalam waktu 

yang lama sekali. Hingga saat ini, daerah  itu bernama Gunung 

Simping (suatu nama wilayah kelurahan di Kecamatan Cilacap 

Tengah). 

Setelah selesai penggarapannya hingga tidak ada bedanya 

dengan tubuh Sang Putri Dewi Sri Wulan, arca emas lalu dibawa ke 

arah Barat Laut Bengawan Donan, yakni sebelah Utara desa Jojok. 

Di situ arca emas dibakarkan kemenyan sambil berpuasa selama 

beberapa hari. Akhirnya arca emas dapat bergerak-gerak dan 
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berbicara seperti manusia. Sebelum batas waktu yang telah 

ditentukan, akhirnya arca emas dapat dibawa keraton Nusa Tembini 

di Klega. Arca Putri tersebut lalu didudukkan di atas singgasana, 

sedangkan Sang Putri Dewi Sri Wulan naik kuda hijaunya ke arah 

Timur Laut. 

Patih Wirandanu sepulang dari keraton Klega, selain hanya 

menyanyi dan menari sendiri seperti orang gila, tidak ada lagi 

pekerjaan lainnya. Para Punggawa khawatir apabila pimpinannya 

terlanjur gila, lupa makan dan tidur, yang diomongkan hanya Sang 

Ayu Dewi Sri Wulan yang selalu tidak bisa hilang dari ingatan. 

Menunggu 40 hari rasanya bagi Patih Wirandanu lama sekali seperti 

bertahun-tahun lamanya. Betapa bahagianya setelah hari yang 

ditentukan tiba. Tanpa mengajak pengawal seorangpun, pagi hari 

sekali, Patih Wirandanu telah turun ke sampan dan tidak ada yang 

diingat kecuali Sang Dewi. Ia berlari sambil meloncat-loncat seperti 

anak kecil. Sesampainya di keraton, dengan tak sabar hati ia 

langsung menuju tempat duduk sang Putri tiruan. Setelah kepergian 

Patih Wirandanu, sambil menggendong arca emas tiruan sang Dewi 

Sri Wulan, tanpa diketahui penyebabnya tiba-tiba keraton Nusa 

Tembini terbakar sampai habis menjadi arang dan abu semuanya. 

Pada cerita selanjutnya, Sang Prabu Pajajaran yang telah lama 

menunggu kedatangan Patih Wirandanu, ternyata belum ada berita 

kepulangannya. Padahal negeri semakin rusak keadaannya dengan 

berbagai kejadian. Sang Prabu kemudian memanggil putranya yang 

bernama Pangeran Banjaran Sari supaya menengok ke Nusa 
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Tembini. Pangeran Banjaran Sari kemudian segera berangkat ke 

Nusa Tembini disertai punggawa dan beberapa orang prajurit. 

Akhirnya  sampailah Pangeran Banjaran Sari di  kaki Gunung Gajah.  

Nama  Gunung Gajah  sebenarnya nama perbukitan kapur di wilayah 

Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Sang Pangeran Banjaran 

Sari ketika menjumpai Patih Wirandanu, ternyata sedang 

menggendong arca seorang putri. Ketika Pangeran Banjaran Sari 

bertanya kepada Patih Wirandanu, ia tidak dijawab. Tidak sabar dan 

karena marah, kemudian Pangeran Banjaran Sari mengunuskan 

pedangnya, lalu Patih Wirandanu ditusuknya dan langsung 

meninggal dunia. 

Ketika  Pangeran Banjaran Sari melihat wajah sang Putri 

tiruan yang digendong-gendong oleh Patih Wirandanu, hatinya 

terkesiap. Pangeran Banjaran Sari sangat terpesona, ia lantas 

mendekati sang Putri tiruan ingin menggendongnya, tapi tiba-tiba 

arca emas sang Putri tiruan itu mencelat ke seberang Utara dan 

dilihat dari kejauhan seperti “ndaru”. Pangeran Banjaran Sari 

kemudian mengejarnya dengan menunggang kuda yang diikuti oleh 

punggawanya yang bernama Ki Dengung, dengan cara memegangi 

ekor kuda tersebut. Setelah  tiba di tempat yang diburunya, Sang 

Putri tiruan yang dicari-cari tidak ketemu. Karena sangat 

mencintainya, Pangeran Banjaran Sari bersumpah tidak akan 

meninggalkan tempat itu jika belum bertemu dengan Sang Putri.  

Maka sang Pangeran Banjaran Sari dan Ki Dengung tinggal di 

daerah hingga akhir hayatnya. Setelah meninggal dunia, jenazahnya 
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dimakamkan di hutan Karang Lewas, bersama kuda dan  

pembantunya. 

 

C. Berdirinya Kabupaten Cilacap 

Penelusuran sejarah berdirinya Kabupaten Cilacap tidak bisa 

lepas dari sejarah pada zaman kerajaan-kerajaan hingga masa 

pemerintahan kolonial Belanda di Jawa. Walaupun demikian, dalam 

penulisan berdirinya Kabupaten Cilacap, penulis membatasi diri dan 

berangkat dari lingkup masa kejayaan Kadipaten Dayeuhluhur. 

Kejayaan Kadipaten Dayeuhluhur berlangsung sangat lama 

(1475 – 1831 Masehi), yakni selama 356 tahun. Kadipaten 

Dayeuhluhur berakhir pada saat pemerintahan Adipati Raden 

Tumenggung Prawiranegara atau Adipati ke-8. Pada tahun 1831 

Masehi, Kadipaten Dayeuhluhur dibubarkan oleh Pemerintahan 

Kolonial Hindia Belanda, dengan alasan bahwa Adipati Raden 

Tumenggung Prawiranegara diketahui membantu perjuangan 

Pangeran Diponegoro, dalam perang Diponegoro  tahun 1825 – 1830 

Masehi. Akibatnya Raden Tumenggung Prawiranegara diasingkan ke 

Padang Sumatera Barat. Akhirnya wilayah kadipaten Dayeuhluhur 

dibubarkan Belanda dan dimasukkan menjadi bagian Kadipaten 

Banyumas (sumber : Catatan Kompeni Belanda di Beteng Batavia 

tgl. 21 Pebruari 1682). 

Pada tahun 1838 Masehi, Bupati Kasepuhan Banyumas, yakni  

Raden Tumenggung Tjakrawerdana I menyuruh putranya yang 

bernama Raden Bei Tjakradimeja supaya pergi ke wilayah pesisir 
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selatan untuk membuka atau menebang hutan Donan yang akan 

dijadikan sebagai pemukiman rakyat. Raden Bei Tjakradimeja 

menyanggupi tugas yang diberikan ayahnya tersebut dengan syarat 

ditemani oleh salah seorang sesepuh kadipaten Banyumas. 

Alasannya, supaya tugas yang tidak mudah tersebut dapat terlaksana 

dengan lancar. Oleh Bupati Kasepuhan Banyumas, kemudian 

menunjuk orang kepercayaannya untuk menemani putranya yaitu 

Kyai Singawedana sebagai tetua atau sesepuh Kasepuhan Kadipaten 

Banyumas, yang memiliki kesaktian tinggi. Selain Kyai 

Singawedana, juga ada Ki Singayudha dan Ki Dipayudha. 

Empat orang tersebut berangkat dari Pendapa Kabupaten 

Banyumas pada pagi hari, bersamaan dengan terbitnya matahari 

menuju ke wilayah pesisir selatan, karena hutan Donan berada di 

dekat laut selatan. Setelah sampai di tepi Teluk Penyu yang dikenal 

dengan Congot Wetan, mereka beristirahat dan merancang cara 

menebang hutan tersebut yang terlihat sangat lebat. 

Raden Bei Tjakradimeja berkata kepada Kyai Singawedana 

”Kakang, kita sudah beristirahat, rasa lelah sudah hilang. Alangkah 

baiknya kita memulai menebang hutan Donan ini dengan bantuan 

masyarakat. Karena untuk membuka hutan yang sangat lebat 

tersebut perlu banyak tenaga. Bagaimana pendapat Kakang?”. 

Kyai Singawedana menjawab, “Maaf Raden, saya setuju 

dengan pendapat Raden, tetapi menurut saya tidak perlu tergesa-

gesa. Karena semua orang sudah mengetahui bahwa hutan Donan 

ini sangat berbahaya dan menyeramkan. Banyak makhluk halus 
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yang senang mengganggu manusia. Apakah tidak lebih baik 

menemui sesepuh di wilayah ini yang memahami asal-usul hutan 

Donan?Bagaimana pendapat Raden?” 

Raden Bei Tjakradimeja menyetujui pendapat Kyai 

Singawedana. Rombongan tersebut kemudian meninggalkan Congot 

Wetan. Menuju arah timur menyusuri pantai hingga tiba di desa 

Adiraja, Adipala. Rombongan bertemu dengan seorang sesepuh, 

yang menyarankan supaya Raden Bei Tjakradimeja berangkat 

menuju Goa Nagaraja (tempat ini berada di Jambe pitu, bukit 

Srandil). Setelah peristiwa tersebut Raden Bei Tjakradimeja dan 

rombongan menuju Goa Nagaraja dengan naik gethek (yakni perahu 

yang terbuat dari bambu) dan menyeberangi bengawan Adiraja. 

Sesampainya di Goa Nagaraja Kyai Singawedana dan Raden Bei 

Tjakradimeja berteguh hati untuk bertapa di Goa tersebut. Sedangkan 

Kyai Singayudha dan Kyai Dipayudha diperintahkan untuk menjaga 

di luar Goa. 

Pada hari ketiga, kedua orang tersebut digoda oleh naga 

raksasa. Tetapi karena kemantapan tekad keduanya tidak tergoda dan 

tetap melanjutkan bertapa. Kemudian setelah hilangnya naga raksasa 

tersebut, muncul seorang yang sudah tua yang memberikan saran 

supaya besok pagi kedua orang tersebut dan rombongan harus 

meninggalkan Goa ini untuk menuju ke arah barat. Orang tua 

tersebut bernama Ki Sengarabumi, yang kemudian memberikan 

sebuah pusaka berwujud keris kecil. Setelah itu orang tersebut 

menghilang. 
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Pagi harinya bersamaan dengan terbitnya matahari, Raden Bei 

Tjakradimeja meninggalkan Goa Nagaraja menuju arah barat 

menyeberangi bengawan Adiraja. Kepada masyarakat desa Adiraja 

Raden Bei Tjakradimeja minta bantuan supaya pekerjaan menebang 

hutan Donan dapat terlaksana dengan lancar. Di malam harinya, 

sebelum mulai menebang hutan Donan, Raden Bei Tjakradimeja dan 

Kyai Singawedana serta masyarakat berdoa bersama memohon 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pada hari Senin Paing tanggal 

22 Sapar 1775 S atau 1 Januari 1839 M, dimulailah menebang hutan 

Donan yang dipimpin oleh putra Bupati Banyumas Raden Bei 

Tjakradimeja dengan menancapkan di tanah, keris pemberian Ki 

Sengarabumi dari Goa Nagaraja. Setelah keris ditancapkan 

terdengarlah banyak suara yang minta tolong seperti orang yang 

sedang kesakitan. Setelah diamati ternyata di antara orang-orang 

yang mau menebang hutan Donan itu, tidak ada yang berteriak-teriak 

minta tolong seperti itu. Suara itu tidak lain adalah para makhluk 

halus, jin dan setan yang terasa kepanasan akibat daya keris ampuh 

pemberian Ki Sengarabumi tersebut.  

Setelah suasana tenang, pekerjaan menebang hutan Donan pun 

dimulai. Banyak orang yang mulai membuat tempat hunian, karena 

penebangan  atau  pembukaan hutan Donan itu selesai. Hutan Donan 

yang telah ditebang inilah sebagai awal dari lahirnya kota Cilacap. 

Pada waktu itu nama kota di pesisir selatan tersebut bukan Cilacap, 

tetapi Tlacap karena kota tersebut berwujud paku tajam seperti yang 

ada di bajak. Nama Tlacap kemudian berubah menjadi Cilacap. 
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Ternyata pihak Kompeni Belanda melirik daerah di wilayah 

Banyumas Selatan yang sangat potensial, sehingga dua bulan setelah 

Residen Launy bertugas, dengan Besluit Gubernur Jenderal D. DE 

EERENS, tanggal 17 Juli 1839 Nomor 1 memutuskan : “Demi 

kepentingan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang lebih rapi di 

kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan 

Pelabuhan Cilacap, maka sambil menunggu usul organisasi distrik-

distrik bagian Selatan yang akan menjadi bagiannya, satu dari tiga 

Asisten Residen di kawasan ini berkedudukan di Cilacap.“ 

Pada masa Residen Banyumas ke-9 yakni Van de Moore. 

Pemerintah Belanda mengajukan usul kepada Menteri Hindia 

Belanda. Usul tersebut mendapat persetujuan Raja Belanda dalam 

Kabinet  Sreseript Van, tanggal 29 Desember 1855 dengan nomor  

86 dan Surat Rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1856 

Nomor 7/A yang disampaikan kepada Gubernur Hindia Belanda.  

Isinya  adalah  usul pembentukan  Kadipaten  Cilacap. 

Setelah  menerima  surat rahasia Menteri Kolonial Pemerintah 

Hindia Belanda dengan Besluit Gubernur Jenderal  tanggal  21 Maret  

1856, Nomor 21. Ditetapkan bahwa Onder Regentschap Cilacap, 

ditingkatkan menjadi Regentschap (Kabupaten)  Cilacap. 

Pada tanggal 6 Juli 1856, Pemerintah Hindia Belanda 

mengangkat Raden Bei Tjakradimedja, sebagai Bupati Cilacap 

pertama. Setelah menjabat menjadi Bupati Cilacap, Raden Bei 

Tjakradimedja berganti dan mengubah namanya dengan 

menggunakan nama ayahnya menjadi Raden Toemenggoeng 
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Tjakrawerdana II, yang memerintah Kabupaten Cilacap sejak tanggal 

6 Juli 1856 hingga  1 Januari 1873  atau selama 17 tahun. (sumber : 

Humas Pemda Kabupaten Cilacap, 2018.) 

Dengan dilantiknya Raden Bei Tjakradimedja alias Raden 

Toemenggoeng Tjakrawerdana II, di Cilacap mulai ada pemerintahan 

pribumi atau Onder Regentschap, dan sebagai Bupati pertamanya 

adalah Raden Toemenggoeng Tjakrawerdana II. 

Tugas pertama yang harus dilaksanakan oleh Bupati pertama 

Raden Toemenggoeng Tjakrawerdana II adalah membuka hutan 

DONAN yang wilayahnya waktu itu banyak rawa-rawanya, dan 

mengubah menjadi Kota CILACAP. Dengan tugas yang harus 

dilaksanakan oleh Raden Toemenggoeng Tjakrawerdana II seperti 

itu, maka lahirlah karya-karya pemimpin daerah yang akan dikenang 

oleh rakyatnya dari generasi ke generasi berupa : 

1. Proyek Pengeringan Rawa Si Glonggong, sekarang menjadi 

pusat Kota Cilacap; 

2. Pembangunan Pendopo Kabupaten; 

3. Pembangunan Masjid pertama tahun 1844. Kemudian 

bangunan Masjid direnovasi tahun 1928 dan dikenal sebagai 

Masjid Agung Cilacap. 

Bupati pertama Cilacap, Raden Toemenggoeng Tjakrawerdana 

II, dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibantu oleh para 

pembantu utamanya, seperti Kyai Singawedana, Demang Tjanduk, 

dan Kyai Noerdaiman. Bersamaan dengan masa pembukaan Hutan 

Donan, Bupati Banyumas juga mengutus satu rombongan keluarga 



 
 

106 

Kyai Muhammad Yusuf, beserta 5 anaknya, yakni Mas Wirosetja, 

Mas Wiratirta, Mas Soekardja, Kyai Astra Muhammad, dan Kyai 

Muhammad Imran untuk mengikuti rombongan pertama. Untuk 

selanjutnya, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, mengangkat Mas 

Wirosetja sebagai Ngabehi Donan, yang berkedudukan di Donan. 

Dan juga mengangkat Kyai Astra Muhammad menjadi Penghulu, 

dengan tugas mengurus perkawinan. Setelah Mas Wirosetja, Ngabehi 

Donan itu meninggal, lalu digantikan adiknya Mas Wiratirta. 

Selama tujuh belas tahun masa pemerintahan Bupati pertama 

Raden Toemenggoeng Tjakrawerdana II (1856 - 1873), Cilacap 

semakin pesat dan dikenal di seluruh dunia sebagai pintu gerbang  

ekspor terkemuka di bagian Selatan  Jawa Tengah.  

Bupati pertama Cilacap, wafat pada bulan Pebruari 1873 

ketika tengah mengikuti pesta dengan para Pejabat Belanda di 

Kantor Karesiden Banyumas. Atas jasa-jasanya, kemudian 

jenasahnya di bawa ke Cilacap dan dimakamkan di Pemakaman 

Karang Suci, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah. 

Adapun nama-nama Bupati Cilacap dari tahun 1856 hingga 

saat ini sebagai berikut : 

1. Bupati Cilacap ke-1, Raden Toemenggoeng Tjakrawerdana II 

2. Bupati Cilacap ke-2, Raden Toemenggoeng Tjakrawerdana III 

3. Bupati Cilacap ke-3, Raden Toemenggoeng Tjakrawerdana IV 

4. Bupati Cilacap ke-4, Raden Mas Adipati Tjakrawerdaya;  

5. Bupati Cilacap ke-5, Raden Mas Adipati Aria Tjakrasewaya 

6. Bupati Cilacap ke-6, Raden Mas Soetedjo 



 
 

107 

7. Bupati Cilacap ke-7, P. Witono 

8. Bupati Cilacap ke-8, Mas  Kadri 

9. Bupati Cilacap ke-9, Daniel Alexander Santosa 

10. Bupati Cilacap ke-10, Letkol. Inf. Hadi Soetomo 

11. Bupati Cilacap ke-11, Letkol. Inf.  HS. Kartabrata  

12. Bupati Cilacap ke-12, Letkol. Arteleri Yunus Kuslan Mukmin 

13. Bupati Cilacap ke-13, Letkol. Inf.  Poedjono Pranjoto 

14. Bupati Cilacap ke-14, Letkol. H.  Mohammad Supardi 

15. Bupati Cilacap ke-15, Letkol. Inf.  Herry Tabri Karta, SH, SE. 

16. Bupati Cilacap ke-16, H. Probo Yulastoro, S.Sos, MM. 

17. Bupati Cilacap ke-17, H. Tatto Suwarto Pamudji 

Demikian sekilas tentang Sejarah Lokal Kabupaten Cilacap. 

Semoga dengan tulisan ini dapat  meningkatkan  rasa  cinta  terhadap  

daerahnya  dan  memiliki  keinginan  untuk  mendarma-bhaktikan 

potensi yang dimiliki untuk daerah Kabupaten Cilacap.  
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BAB  IV 

WUJUD KEARIFAN LOKAL BUDAYA DARI BAMBU 

DALAM PERMAINAN TRADISIONAL ANAK  

(DOLANAN BOCAH)  

 

A. Kearifan Lokal Budaya Dari Bambu 

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya 

sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu 

menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari 

luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri Wibowo 

(2015:17). Identitas dan Kepribadian tersebut tentunya 

menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar 

tidak terjadi pergesaran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu 

sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari 

kebudayaan asing yang tidak baik.  

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu 

pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud 

aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 

berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam 

bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat 

local wisdom atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau 

kecerdasan setempat local genious (Fajarini, 2014:123). Berbagai 
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strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga 

kebudayaannya. 

Kearifan lokal diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak 

(falsafah) berupa nasihat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita 

lisan) dan sebagainya; aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial 

dan moral yang menjadi sistem sosial; ritus, seremonial atau 

upacara tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat dalam 

perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial (Haryanto, 2013: 368). 

Selain berupa nilai, kebiasaan, dan adat, kearifan lokal dapat 

mewujud dalam benda-benda budaya.  

Kearifan lokal budaya Jawa akan akan memberikan citra 

positif masyarakat Indonesia. Teknologi tradisional yang ramah 

lingkungan, keseimbangan alam, kesopanan, dan nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam kearifan lokal itu akan memberikan 

gambaran kepada pemelajar bahwa masyarakat Indonesia khususnya 

masyarakat Jawa memiliki keunggulan dalam berbagai ranah sejak 

masa lalu. Kearifan-kearifan itu digunakan oleh masyarakat Jawa 

dalam melakukan aktivitas hariannya. Kearifan itu memiliki makna 

yang sangat positif dan berperan dalam pengembangan masyarakat di 

Indonesia. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah pertimbangan 

bahwa kearifan lokal budaya Jawa memiliki kandungan nilai-nilai 

kebenaran, nilai kebaikan, nilai yang dapat memperkaya rasa 

keadilan, kemampuan bertanggung jawab, kemandirian, kerukunan, 

kejujuran, kerukunan, dan keteladanan, serta budi pekerti. Nilai-nilai 

tersebut memang digali dari potensi budaya Jawa yang bersifat lokal, 
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tetapi nilai-nilai tersebut bersifat universal, sehingga dapat dijadikan 

nilai-nilai umum dan dapat digunakan oleh siapa, di mana, dan kapan 

saja. Berdasarkan kajian sejarah, masyarakat Cilacap memiliki 

keterkaitan erat dengan masyarakat Sunda.  

Kerajaan Nusa Tembini yang berkembang dari mitos pun 

telah mengungkapkan kearifan lokal dalam Baluwarti Pring Ori 

Pitung Sap atau Benteng Bambu Ori Tujuh Lapis sebagai penanda 

wilayahnya. Di sisi lain, peran bambu bagi masyarakat Sunda pun 

sangat penting. Hal ini menunjukkan terdapat kearifan lokal serupa 

mengenai benda budaya berasal dari bambu bagi kehidupan 

masyarakat Sunda dan Cilacap. 

Berdasarkan data Ni Kadek Yuliani, dkk (2017: 178-185), 

diperkirakan bambu di dunia ada 1.200-1.300 jenis dan bambu yang 

ada di Indonesia diketahui terdiri dari 143 jenis. Terdapat 60 jenis 

diperkirakan ada di Jawa, 16 jenis tumbuh di pulau-pulau lainnya, 

26 jenis merupakan jenis introduksi, namun 14 jenis di antaranya 

hanya tumbuh di Kebun Raya Bogor dan Cibodas, Jawa Barat.  

Beragamnya jenis bambu di Indonesia, khususnya di wilayah 

barat mendorong terciptanya kearifan lokal dari bambu. Salah satu 

penggunaan bambu sebagai benda budaya muncul dalam berbagai 

jenis dan bentuk permainan tradisional di Nusantara. Hampir setiap 

daerah mempunyai permainan mereka sendiri. Banyak di antaranya 

memiliki kesamaan dengan daerah lain dalam segi bentuk dengan 

penamaannya saja yang berbeda. Keragaman permainan tradisional 

di Nusantara juga dipengaruhi oleh lingkungan alam tempat 
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pemangku budayanya tinggal. Latar belakang dan sejarah termasuk 

kehidupan masyarakat yang berbeda, secara bertahap telah 

menciptakan bentuk tata asuh anak yang berbeda pula di setiap 

tempat. Demikian pula hal ini jelas memengaruhi jenis dan karakter 

mainan dan permainan yang muncul di wilayah tersebut. 

 

B. Permainan Tradisional 

Permainan tradisional merupakan hasil penggalian dari budaya 

sendiri yang di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai pendidikan 

karena dalam kegiatan permainannya memberikan rasa senang, 

gembira, ceria pada anak yang memainkannya. Selain itu 

permainannya dilakukan secara berkelompok sehingga menimbulkan 

rasa demokrasi antar teman main dan alat permainan yang digunakan 

pun relatif sederhana (BP-PLSP, 2006) . 

 Pada umumnya, permainan tradisional memiliki ciri 

kedaerahan asli sesuai dengan tradisi budaya setempat. Oleh karena 

itu, dalam pelaksanaannya, unsur-unsur permainan rakyat dan 

permainan anak sering dimasukkan dalam permainan tradisional. 

Dimungkinkan juga untuk memasukkan kegiatan yang mengandung 

unsur seni seperti yang biasa kita sebut dengan seni tradisional. 

Permainan tradisional memiliki ciri yang punya unsur tradisi dan 

berkaitan erat dengan kebiasaan atau adat suatu kelompok 

masyarakat tertentu. Kegiatan yang dilakukan harus mengandung 

unsur fisik nyata yang melibatkan kelompok otot besar dan juga 
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mengandung unsur bermain sebagai landasan maksud dan tujuan dari 

kegiatan tersebut.  

Permainan tradisional pada masyarakat nusantara selain 

mempererat anak dengan alam, juga memperhatikan kebutuhan 

anak dalam mencapai perkembangan usianya agar mempunyai 

kedekatan emosi dengan wilayah tempat mereka tinggal. Bahkan 

material yang digunakan untuk membuat permainan juga 

tergantung kepada apa yang disediakan oleh alam atau ada di 

lingkungan sekitar mereka. Alam nusantara yang kaya ini 

sesungguhnya menyediakan tempat bermain yang menakjubkan.  

Cilacap yang begitu luas tentunya memiliki banyak 

permainan anak atau dolanan bocah meski permainan tersebut 

bukan hanya untuk bocah (anak kecil) tetapi juga orang dewasa 

karena melalui bermain pikiran menjadi lebih segar, melatih 

kreatifitas, ketangkasan, kecerdasan, bersosisialisasi, bekerja secara 

kelompok, menumbuhkan rasa saling percaya, kejujuran, keadilan 

serta kesabaran karena mengandung peraturan yang harus selalu 

ditaati dalam setiap permainan tradisional. Hal ini diharapkan dapat 

melestarikan pesan moral yang akan disampaikan serta hubungan 

sesama manusia menjadi semakin baik. 

 

C. Filosofi Bambu dalam Kebudayaan Sunda-Cilacap 

Bambu atau Pring atau Awi dalam bahasa Sunda-Jawa, 

memiliki berbagai ragam jenis di antaranya bambu kuning (pring 

kuning), bambu cendhani, bambu apus, bambu wuluh, dheling, 
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petung, dan bambu ori. Jenis bambu tersebut dalam falsafah hidup 

orang Jawa khususnya, memiliki makna-makna filosofis tertentu 

dalam istilah Ngelmu Pring. Adapun diantara filosofis di antaranya 

adalah : 

a. "Pring Dheling tegese Kendhel lan Eling, kendhel mergo eling 

timbang grundel nganti suwing…..” Memiliki arti bahwa orang 

hidup haruslah itu haruslah tahu diri dan selalu mawas diri, 

jangan selalu menggerutu dalam menjalani kehidupan); 

b. “Pring Ori, urip iku.....mati kabeh seng urip mesti bakale 

mati…..” Artinya adalah, hidup itu mati dan semua yang hidup 

pasti mati; 

c. “Pring Wuluh, urip iku tuwuh, ojo mung emboh ethok-ethok ora 

eruh…..” Bagian ini memiliki artian bahwa hidup itu 

tuwuh, selalu dinamis, dan jadi orang janganlah bersikap acuh 

dan pura-pura tidak tahu menahu apa yang seharusnya kita 

ketahui; 

d. “Pring Cendhani, urip iku wani ngadepi ojo mlayu mergo 

wedhi…..” Dalam menjalani hidup kita haruslah jadi seorang 

pemberani, berani menghadapi segala situasi dan jangan lari 

karena takut; 

e. “Pring Kuning, urip iku eling wajib podo eling marang sing 

peparing….." Pesan dari wejangan tersebut adalah, hidup harus 

selalu ingat pada Sang Maha Pengasih. 

f. “Pring Apus, urip iku lampus dadi wong urip ojo apus-

apus…..” Walaupun hidup dinamis, namun hidup juga mudah 
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rapuh atau lampus. Maka dari itu orang janganlah suka 

berbohong agar hidup kita tidak semakin rapuh. 

g. “Pring Petung, urip iku suwung senajan suwung nanging ojo 

podo nganti bingung…..” Hidup itu selalu dipenuhi masalah, 

dan terkadang masalah membuat kita semakin 

suntuk suwung. Namun, meskipun hidup penuh masalah kita 

hendaknya jangan selalu bingung. 

Falsafah Ngelmu Pring juga menyebutkan, bahwa “Pring kuwi 

suket, dhuwur tur jejeg rejeki seret ora usah podo 

buneg…..” Artinya, walaupun bambu termasuk dalam keluarga 

rumput namun dapat berdiri tegak, walaupun rejeki sedang seret 

hendaknya jangan terlalu suntuk. Selain itu dalam Ngelmu Pring, 

diajarkan bagaimana hendaknya selalu ingat akan mati sebagaimana 

pada penggalan, “menungsa podo eling yen tekan titi wancine bakal 

digotong anggo pring, bali neng ngisor lemah podo ngisor oyot 

pring…..”  

Hal tersebut memiliki arti yang sangat mendalam, apabila 

manusia sudah sampai waktunya (dalam hal ini mati) juga akan 

diusung dengan keranda yang terbuat dari bambu menuju ke tempat 

peristirahatan terakhir. Hal ini dapat ditemui dalam upacara kematian 

masyarakat pedesaan Sunda-Jawa. Setelah diusung dan dimakamkan, 

maka manusia tersebut akan kembali kepada bumi dan beriringan 

dengan akar-akar bambu (Listyawan, 2018). 

Kehidupan masyarakat Sunda (Jawa Barat), juga tidak dapat 

dilepaskan dari awi (bambu). Peradaban Sunda adalah peradaban 
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awi, bahkan awi menjadi soko guru hidup orang Sunda. Pada 

awalnya dalam bahasa Sunda nama bambu disebut lengka, kirisik, 

bitung, atau buluh. Seiring dengan perubahan zaman, lengka dan 

buluh disebut „Awi‟ (bambu). Awi sebagai tumbuhan memiliki nilai 

fisik yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, di samping itu, 

bambu bagi masyarakat Sunda memiliki nilai filosofis yang dalam, 

memiliki nilai magis, dan memiliki daya pikat dan ikat sehingga 

banyak dijadikan perlambang atau simbol-simbol kehidupan. Hal itu 

dapat dibuktikan dalam kehidupan masyarakat Sunda di daerah-

daerah pedesaan yang belum terkontaminasi oleh arus era 

modernitas. 

Keterikatan dan keterkaitan antara manusia dengan alamnya 

telah digambarkan dalam ungkapan titinggal karuhun Sunda, yang 

tertanam sejak lama. Hal itu terbukti dengan ucapan karuhun yang 

tertera dalam sebuah Lontar Ciburuy sebuah naskah kuno, yang 

berbunyi /..... sarwo tumuwuh wong sarwo sato karuhun ikang janma 

siwong...../ Artinya /..... bahwa karuhun atau nenek moyang manusia 

itu adalah hewan dan tumbuhan...../ (Nandang Rusnandar, dalam 

Laporan Penelitian, BKSNT, Edisi 10/April 1996 : 253). 

Untuk menolak bala (nyinglar) hama dalam kegiatan 

mengolah lahan pertanian di sawah dan huma, masyarakat Sunda 

mencipta syair dan lagu. Syair-syair tersebut dalam 

perkembangannya disertai tumbukan bunyi antar batang bambu yang 

dibuat untuk Dewi Pohaci, sebagai perlambang dewi kesuburan. 

Tumbukan bunyi antar batang bambu itu dilakukan sebagai ritus 
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panen padi di huma (ladang) sebagaimana dilakukan di masyarakat 

adat Kanekes, Badui (Atmadibrata dkk, 2006: 4). Dalam tradisi 

macam demikian, alat musik bernama angklung kerap diasosiasikan 

untuk digunakan dalam ritual panen beras (Piper, 1989: 68). 

Misalnya di Banten Selatan, orang-orang Baduy memiliki kebiasaan 

menggoyangkan tiga atau empat angklung ketika menyelesaikan 

pekerjaan huma sérang, seperti menyucikan lahan yang dapat 

ditanami pada saat festival kawalu (Kunst, 1973: 363).  

Sejak lahir hingga meninggal dunia, urang atau masyarakat 

Sunda kerap bergantung dengan bambu. Ketika memutuskan tali ari-

ari, ma beurang (dukun beranak) memotongnya menggunakan 

sembilu. Lalu ketika meninggal dunia pun membutuhkan bambu. 

Paling tidak untuk padung, bambu yang menutupi jasad manusia 

sebelum dikubur oleh tanah, sehingga muncul kearifan lokal 

peribahasa rup ku padung rap ku lemah. Saking akrabnya dengan 

bambu, penamaan daerah di Tatar Sunda pun menggunakan seputar 

dunia bambu. Seperti daerah Awiligar, Ciawi, Cigombong, Sélaawi, 

Cibitung, Ciapus, Citali, Ciawitali, Cihaur, Cihaurbeuti, Haurpugur, 

Haurpancuh, Rawahaur, dan atau Ciawigebang yang memuat bambu 

dalam penamaannya. 

 

D. Permainan Anak (Dolanan Bocah) dari Bambu 

Beragamnya jenis bambu di Indonesia, khususnya di wilayah 

barat mendorong terciptanya kearifan lokal dari bambu. Salah satu 

penggunaan bambu sebagai benda budaya muncul dalam berbagai 



 
 

117 

jenis dan bentuk permainan tradisional di nusantara. Keragaman 

permainan tradisional tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan 

alam tempat pemangku budayanya tinggal. Latar belakang dan 

sejarah termasuk kehidupan masyarakat yang berbeda, secara 

bertahap telah menciptakan bentuk tata asuh anak yang berbeda 

pula di setiap tempat. Demikian pula hal ini jelas memengaruhi 

jenis dan karakter mainan dan permainan yang muncul di wilayah 

tersebut. 

Permainan tradisional pada masyarakat nusantara selain 

mempererat anak dengan alam juga memperhatikan kebutuhan anak 

dalam mencapai perkembangan usianya agar mempunyai kedekatan 

emosi dengan wilayah tempat mereka tinggal. Fungsi dolanan 

bocah tersebut antara lain, pikiran menjadi lebih segar, melatih 

kreatifitas, ketangkasan, kecerdasan, bersosisialisasi, bekerja secara 

kelompok, menumbuhkan rasa saling percaya, kejujuran, keadilan 

serta kesabaran karena adanya peraturan yang harus ditaati dalam 

setiap permainan tradisional. 

Berikut ini berbagai jenis permainan tradisional yang ada di 

Cilacap : 

1. Gobak Sodor/Galah Asin 

Permainan yang satu ini tentunya menjadi permainan yang 

populer di Indonesia, bahkan hingga saat ini permainan tradisional 

gobak sodor dijadikan permainan untuk perlombaan. Permainan ini 

membutuhkan strategi dan kecepatan dalam, melewati musuh dan 
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menangkap musuh, permainan yang satu ini juga menjadi permainan 

yang banyak digemari oleh anak laki-laki maupun perempuan. 

Permainan gobak sodor dimainkan di atas lapangan berbentuk 

segi empat dengan ukuran lapangan 9 x 4 meter yang dibagi menjadi 

6 bagian. Bagian-bagian tersebut dibatasi dengan garis 

pembatas. Permainan gobak sodor dimainkan oleh dua tim, yaitu tim 

yang satu bergerak secara vertikal dan tim lainnya bergaerak secara 

horizontal. Biasanya terdapat satu orang yang berjaga pada tiap garis 

batas vertikal. Tugas anggota tim yang menjaga garis batas vertikal 

tersebut adalah menghalangi jalannya anggota tim yang berjalan 

secara horizontal. Oleh karena itu permainan ini sangat mengasikkan 

dan dibutuhkan fisik yang kuat serta analisis yang baik. 

 
Gambar 19. Permainan Galah Asin atau Gobag Sodor 

(Sumber : www.dnindahsariblogspot.co.id) 
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Sejarah Permainan 

Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu gobak dan sodor, 

gobak memiliki arti bergerak dan sodor yang berarti tombak. Zaman 

dulu para prajurit Indonesia memainkan permainan ini. Mereka 

memainkan permainan ini sebagai latihan dalam bertempur dan 

berperang melawan penjajah, dulunya ada permainan yang bernama 

sodoran yang mempunyai makna tombak yang ujungnya tumpul. 

Peraturan dan Cara Bermain 

1. Buatlah dua kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 

4-5 orang; 

2. Ada kelompok yang bertugas menjaga dan ada juga yang 

bermain; 

3. Kelompok yang menjaga akan menghalau laju kelompok lawan 

agar tidak bisa lolos, dan jika tersentuh maka akan berganti tugas; 

4. Permainan ini membutuhkan lapangan yang cukup luas, buatlah 

seperti lapangan bulu tangkis, petugas penjaga berjaga di garis 

horizontal; 

5. Petugas jaga yang ada di posisi paling depan dapat berlalu 

mengikuti garis vertikal yang ada di tengah lapangan; 

6. Pemain akan bolak balik, dan menggocek petugas jika lolos maka 

akan mendapatkan poin; 

7. Pemenang adalah kelompok yang memiliki poin banyak. 

Beberapa nilai karakter yang didapat dalam permainan gobak 

sodor antara lain Nilai yang berhubungan dengan diri sendiri dalam 

permainan ini melatih anak untuk berbuat jujur, yaitu jika berada 
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dalam kelompok yang mentas mengakui jika tersentuh lawan atau 

melewati batas mati. Dan jika berada dalam kelompok jaga garis, 

tidak berbuat curang dengan keluar dari garis penjagaan 

bertanggungjawab dengan melakukan tugas jaga garis dengan baik 

sesuai perannya masing-masing, sebagai anggota kelompok yang 

menjaga garis horizontal ataupun vertikal bergaya hidup sehat, 

disiplin anak-anak mematuhi ketentuan dan peraturan dalam 

permainan gobak sodor, kerja keras, anak-anak berusaha keras 

menerobos garis-garis yang dijaga lawan untuk mendapatkan nilai 

dan kemenangan. Kerja keras ditunjukkan kelompok yang sedang 

jaga garis dengan berusaha mengejar anggota kelompok yang sedang 

mentas untuk menyentuhnya agar keadaan menjadi berbalik. 

2. Egrang 

Egrang adalah alat permainan tradisional yang terbuat dari 2 

batang bambu dengan ukuran selengan orang dewasa, sedangkan 

untuk tumpuan bawah bambunya agak besar. Permainan ini sudah 

tidak asing lagi, medkipun di berbagai daerah dikenal dengan nama 

yang berbeda beda. Saat ini sudah mulai sulit ditemukan, baik di 

desa maupun di kota. Permainan egrang sendiri sudah ada sejak 

dahulu kala dan merupakan permainan yang membutuhkan 

ketrampilan dan keseimbangan tubuh. 



 
 

121 

 

Gambar 20. Permainan Eggrang 

(Sumber : yourshot.nationalgeographic.com) 

 

Cara membuatnya cukup mudah, pertama siapkan dulu bambu 

yang sudah tua tapi berukuran tanggung. Siapkan 2 pasang bambu 

dengan ketinggian seperti tinggi badan. Kemudian buat pijakkan kaki 

pada bagian bawah bambu, kira-kira tingginya di ukur mulai dari 

tanah sampai dengan lutut. Untuk bermain egrang ini cukup sulit, 

karena dituntut untuk menjaga keseimbangan saat berjalan agar tidak 

terjatuh. 

Nilai budaya yang terkandung dalam permainan egrang 

adalah: kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras 

tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat 

mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses 
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pembuatan alat yang digunakan untuk berjalan yang memerlukan 

keuletan dan ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk 

berjalan. Serta, nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para 

pemain yang tidak berbuat curang saat berlangsungnya permainan, 

tetapi juga mau menerima kekalahan dengan lapang dada. 

3. Gasing Bambu/Kayu 

Gasing adalah mainan yang dapat berputar pada poros serta 

berkeseimbangan pada sebuah titik. Gasing adalah mainan tertua 

yang ditemukan di beberapa website arkeologi serta tetap dapat 

dikenali. Sebagian besar gasing dibuat dari kayu, mesikipun tak 

jarang dibuat dari plastik, alias bahan-bahan lain. Kayu diukir serta 

dibentuk sampai menjadi tahap badan gasing dan bisa dibuat dengan 

tanah dan di bagian bawah poros dengan menggunakan kelereng. 

Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing 

tradisionalyang di buat mengguanakan tanah dengan kelereng tali 

untuk memutarnya kan mengguanakan tali plastik atau rafiah. 

 

Gambar 21. Permainan Gasing Bambu/Kayu 
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Memainkannya adalah dengan memutarnya, dengan cara 

melilitkan tali pada ujung kerucut, kemudian dilemparkan ke bawah 

sampai tali tertarik dan gasing berputar. Lemparan juga boleh 

diarahkan ke gasing lain agar terjatuh. Dibuat lingkaran untuk arena 

melemparkan gasing. Gasing yang berputar tidak boleh keluar dari 

lingkaran tersebut. Gasing yang berputar paling lama adalah 

pemenangnya. 

4. Pletokan Bambu/Perang Lodong  

Pletokan merupakan alat tembak yang terbuat dari bambu dan 

peluru dari kertas. Pemain memiliki 3 kali kesempatan, jika dalam 

tiga kesempatan tidak dapat mengenai lawan, maka dianggap gugur. 

Pada awal permainan akan dibuat peraturan hingga terciptanya 

sportifitas dalam permainan. Permainan yang satu ini menjadi daya 

tarik tersendiri bagi anak laki-laki, karena dengan permainan ini 

mereka akan merasakan serunya peperangan, dalam permainan ini 

juga mengajarkan arti pentingnya strategi dan kerjasama kelompok. 

Permainan ini biasanya dimainkan secara beregu. Setiap anak 

memegang pletokan dan mencari korban untuk dibidik. Bermain 

pletokan ini seperti sedang menjadi seorang sniper. Pemain harus 

bisa mengarahkannya dengan pas. Pletokan terbuat dari bambu yang 

masih kecil tapi sudah kuat, diameternya sekitar 2-3 cm dan 

panjangnya sekitar 30 cm. Pelurunya menggunakan kertas yang 

sudah dibasahi, atau bisa juga dengan menggunakan bunga jambu air 

yang belum mekar. Permainan tradisional ini sudah sangat jarang 

ditemukan. 
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Gambar 22. Permainan Pletokan/Perang Lodong 

http://masirul.com/permainan-tradisional/pletokan-atau-jedoran/
http://masirul.com/permainan-tradisional/pletokan-atau-jedoran/
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Sejarah Permainan 

Pletokan adalah permainan tradisional yang kepopulerannya 

tidak diragukan lagi, permainan yang satu ini menjadi favorit di 

masyarakat Indonesia, khususnya anak laki-laki. Nama pletokan 

diambil dari bunyi yang dihasilkan oleh bambu dengan ukuran 30- 

40 cm dan diameter ½ cm – 2 cm. 

Permainan ini mencerminkan peperangan zaman dahulu yang 

belum menggunakan senjata modern seperti pistol. Permainan ini 

mengajarkan bahwa pentingnya, bekerja sama dan mengatur strategi 

untuk memenangkan pertandingan. 

Peraturan dan Cara Bermain 

1. Buatlah dua kelompok dan carilah tempat yang bisa digunakan 

untuk bersembunyi dan menembak; 

2. Peluru terbuat dari kertas yang dibasahi dan dibuat bulat lalu 

dimasukan ke lubang bamboo; 

3. Pemain memiliki tiga kali kesempatan, jika sudah terkena 

tembakan selama tiga kali maka akan gugur. Ronde berlangsung 

2 kali, jika seri maka akan diadakan ronde kedua; 

4. Diawal permainan akan ada peraturan yang nantinya akan di 

laksanakan untuk terciptanya keamanan dan ke sportifitas. 

Pada masyarakat Kawali, Ciamis, permainan ini dikenal 

dengan istilah perang lodong yang memiliki cara permainan hampir 

sampa persis dengan pletokan. 
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5. Permaianan Mercon Bambu 

 

Gambar 23. Permainan Mercon Bambu 

Mercon bambu atau biasa disebut dengan mercon bumbung 

adalah permainan yang terbuat dari bambu. Mercon bambu ini 

merupakan tiruan dari sebuah meriam. Bambu dengan diameter 

sepuluh sentimeter dengan panjang satu meter, dan pada bagian 

tengahnya berongga diisi dengan minyak tanah atau air dicampur 

dengan karbit. Di ujung bagian yang tertutup, di beri lubang kecil 

untuk disulut dengan api. bentuk dari mercon bambu ini memang 

mengadopsi meriam dan dengan cara kerja yang mirip pula dengan 

meriam sungguhan.  

Perbedaannya yaitu apabila mercon bumbung (mercon bambu) 

tidak menggunakan peluru atau mesiu, melainkan menggunakan 



 
 

127 

bahan bakar yang bisa menimbulkan efek suara dentuman kerap 

yang mirip dengan mesiu. Untuk memanaskan bahan bakar yang 

berada dalam mercon bambu ini diperlukan waktu beberapa saat. Ini 

berfungsi agar mercon bumbung bisa mengeluarkan suara dentuman 

saat disulut dengan api pada lubang kecil yang ada di pangkal 

bambu. Namun ketika menyalakannya atau berada dekat dengan 

mercon bambu ini, tutuplah telinga agar gendang telinga tidak 

menjadi pekak dan berdenging-denging akibat suara dentuman yang 

keras. 

6. Empet-empetan/Sempritan/Peluit dari Batang Padi atau 

Damen/Karinding  

Mainan ini banyak dimainkan saat panen tiba. Mainan yang 

terbuat dari batang padi ini bernama sesempretan atau karinding 

berarti bersuara "pet-pet", selain itu pada jenis musik tradisional 

Sunda yaitu terompet bagian belakang yang menjadi sumber suara 

dinamakan "mpet". Terompet adalah jenis alat tiup pengiring 

pertunjukan Tari, Penca Silat, Reog, dan iringan seni Beladiri 

Benjang.  Permainan ini biasa dimainkan oleh anak-anak pada saat 

selesai panen padi.   

Dalam masyarakat Sunda terompet ini dikenal dengan istilah 

karinding. Karinding merupakan salah satu alat musik tradisional 

Sunda yang cara memainkannya ditiup. Memiliki bunyi yang khas. 

Awalnya karinding digunakan oleh para orang tua untuk mengusir 

hama di sawah. Selain itu karinding juga digunakan untuk ritual pada 

upacara adat. Alat musik ini ada yang terbuat dari pelepah kawung 
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(enau) dan bambu. Karinding yang terbuat dari enau digunakan oleh 

para laki-laki dan yang terbuat dari bambu biasanya digunakan oleh 

para perempuan untuk menyanggul rambut mereka. Konon karinding 

ini juga digunakan oleh lelaki untuk merayu atau memikat hati 

wanita yang merek sukai. 

 

Gambar 24. Sempritan Damen/Karinding 

Cara Pembuatan  

1. Ambil batang padi yang sudah cukup tua; 

2. Bersihkan pembungkus batang padi tersebut dari daun dan jerami 

kering. Pecahkan secara hati-hati, di dekat pangkal bukunya atau 

iris dengan pisau. Pecahan atau irisan tersebut, akan membentuk 

semacam pita suara;  

https://1.bp.blogspot.com/-ECF83Vtu6go/V6hLePM2Y6I/AAAAAAAAYhc/RHgGuHlbpVElEZlLOvfrKTdpU-UYLXzrQCLcB/s1600/sempretan+-1-+blog+mang+yono.jpg
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3. Membersihkan batang padi dari daun dan pembungkus batang 

kering; 

4. Apabila ditiup pita suara akan mengeluarkan bunyi yang 

melengking.  

7. Bedil Jepret 

 

Gambar 25. Permainan Bedil Jepret Bambu 

(Sumber : www.kidsklik.com) 

Bedil jepret ini bisa dimainkan secara individu atau 

berkelompok. Secara berkelompok dimainkan dengan cara saling 

berhadapan satu dengan yang lainnya. Bedil jepret terbuat dari 

bambu dengan memanfaatkan kelenturan bambu, sehingga dapat 

melontarkan “peluru” berupa kertas, kerikil kecil, ataupun lenca 

(sejenis sayuran yang biasa digunakan oleh masyarakat). 

 

 

http://www.satujam.com/gambar-berbagai-macam-sayur-sayuran/
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8. Othok-othok 

Othok-othok adalah mainan yang digerakkan dengan cara 

diputar sehingga menghasilkan bunyi othok-othok. Oleh karena 

itulah mainan ini disebut Othok-othok. 

 

Gambar 26. Permainan Othok-Othok 

(Sumber : http://keranjangjogja.blogspot.com) 
 

9. Beteng-betengan 

Permainan ini mengajarkan strategi perang dan kecepatan 

dalam menangkap atau menghindari musuh. Di beberapa daerah 

sering kali dikenal sebagai rerebonan di daerah Jawa Barat, 

sedangkan di daerah lain juga dikenal dengan nama prisprisan, omer, 

jek-jekan. Bebentengan sendiri berasal dari kata benteng atau 

pertahanan. Kata bebentengan adalah Dwipurwa (pengulangan suku 

http://keranjangjogja.blogspot.com/
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kata pertama) dengan memakai akhiran -an yang artinya menyerupai 

atau berbuat seperti atau bukan sebenarnya.  

Permainan bebentengan mempunyai relevansi dengan 

kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan Belanda 

dahulu. Pertahanan Indonesia terhadap Belanda menggunakan 

benteng yang akhirnya benteng tersebut dianalogikan terhadap 

kehidupan anak-anak lalu lahirlah istilah bebentengan untuk sebutan 

permainan tradisional ini. Menurut Yayat Sudaryat, Guru Besar 

Sastra Universitas Pasundan Bandung mengatakan bahwa 

permainan bebentengan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda 

dahulu. 

        Bebentengan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda 

dahulu. Jika bebentengan pada zaman itu sebagai strategi pertahanan 

Indonesia terhadap gempuran penjajah Belanda, maka pada zaman 

sekarang bebentengan sebagai permainan yang maksud 

permainannya tak jauh beda dengan zaman dahulu, yaitu 

mempertahankan pertahanan dari serangan musuh. Saat ini 

permainan ini sendiri sudah jarang dimainkan oleh anak-anak, 

permainan yang membutuhkan kerja kelompok ini tenggelam oleh 

kemajuan teknologi yang menjadikan anak-anak bermain di rumah, 

tanpa mengenal lingkungannya. 

Sejarah Permainan 

Permainan ini sudah ada sejak dahulu tepatnya saat Indonesia 

berhasil meloloskan diri dari penjajahan dan menyatakan 

kemerdekaannya, yang pada saat itu negara Indonesia semakin 
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bangkit. Permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa 

Indonesia pada saat melawan pejajah, karena permainan ini 

menggunakan strategi dan perjuangan. 

Permainan ini akan dimenangkan oleh suatu kelompok jika 

berhasil merebut atau menyentuh benda yang dijadikan benteng oleh 

kelompok lainnya. Nama bentengan sendiri diambil dari nama 

markas yang dulu dikenal dengan sebutan benteng. 

Peraturan dan Cara Bermain 

1. Pemain dibagi menjadi dua kelompok, setiap kelompok 

beranggotakan minimal 4-5 orang; 

2. Setiap kelompok mempunyai benda yang nantinya akan dijadikan 

sebagai benteng, bisa terbuat dari tiang, bambu ataupun potongan 

batu bata; 

3. Setiap kelompok mempunyai kawasan kekuasaan, yang 

disepakati di awal permainan. Pemain yang memasuki kawasan 

lawan jika tersentuh oleh pemain lawan akan ditahan di sebelah 

benteng lawan dengan jarak sekitar 3-5 meter; 

4. Pemain itu dapat kembali lolos jika pemain yang satu kelompok 

menyentuhnya kembali. 

5. Pemenang adalah kelompok yang berhasil menyentuh benteng 

lawan tanpa terkena sentuhan dari pemain lawan. 

6. Skor bisa ditentukan sesuai kesepakatan. 

Ini permainan "War" pada jamannya. Tujuan dari permainan 

ini adalah bagaimana bisa menguasai benteng lawan yang biasanya 

terbuat dari tiang atau pohon dengan cara menyentuhnya. Permainan 
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ini benar-benar menggambarkan kondisi perang secara 

sesungguhnya. Ada bertugas untuk memprovokasi, ada tawanan, 

hingga menguasai benteng lawan dengan meneriakkan 

"BENTEEEENG". 

Permainan ini biasanya dimainkan dengan 10 orang yang 

terbagi menjadi 2 tim. Tim akan menjadi pemenang jika berhasil 

menguasai benteng lawan atau menawan semua peserta lawan. Kunci 

dari permainan ini adalah peserta yang keluar lebih dahulu dari 

bentengnya, berhak dikejar dan ditawan oleh peserta lawan yang 

keluar belakangan dari bentengnya. Tawanan juga bisa dibebaskan 

apabila rekan satu tim-nya dapat menyentuh tawanan tersebut. 

Strategi handal dan kemampuan berlari adalah kunci kemenangan 

permainan ini.  

 

10. Rorodaan 

 

Gambar 27. Permainan Rorodaan 
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Rorodaan merupakan permainan tradisional suku Sunda 

di Jawa Barat. Rorodaan dibuat dari kayu. Cara bermainnya sangat 

mudah, hanya membutuhkan dorongan kaki. Biasanya anak-anak 

yang tinggal di daerah perbukitan menggunakan rorodaan ini di 

medan jalan yang menurun. Seru sekaligus menantang.  

Demikian kearifan lokal yang mewujud dalam dolanan bocah 

masyarakat Sunda maupun Cilacap yang terbuat dari bambu maupun 

berasal dari filosofi bambu. 
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BAB   V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sejarah kuno Kabupaten Cilacap mengindikasikan adanya 

wilayah penting seperti halnya kerajaan Nusatembini, Handaonan, 

dan situs Cilongkrang. Sejarah kuno Cilacap tersebut dimulai sejak 

lama. Dalam sejarah Cilacap, Kerajaan Nusatembini disebut sebagai 

kerajaan atau keraton “siluman” yang memiliki daerah amat luas 

membujur dari bagian timur ke barat memutar sepanjang pantai 

selatan laut serta menghadap membujurnya pulau Nusakambangan. 

(Soedarto, 1975:1). Berdasarkan Babad Noesa Tembini dan Babad 

Pasir, kerajaan Nusatembini diketahui berada di antara Sungai 

Serayu dan Sungai Citandui, lebih tepatnya sebelah barat kerajaan 

Pajajaran. Keraton ini dipimpin oleh seorang Ratu berparas amat 

cantik, bijaksana, serta halus budi dalam memerintah sehingga Ratu 

Brantarara sangat dicintai oleh segenap rakyatnya (Soedarto, 

1975:2). 

Melalui kajian sejarah, dapat disimpulkan keterkaitan erat 

antara kerajaan Nusatembini dengan kerajaan Pajajaran sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan teks Babad Pasir, Babad Banyumas, dan Babad 

Segaluh I, Ratu Brantarara dan Pulebahas merupakan 
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keturunan kelima dari Kerajaan Pajajaran dari garis 

Mundingwangi, putri Raden Aryakusuma atau anak Niskala 

Wastukancana.  

b. Periode masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukencana 

sekitar tahun 1482-1521 Masehi, kemudian digantikan 

putranya Banyak Belabur atau Surawisesa dari tahun 1521 -

1535 Masehi hampir bersamaan dengan periode masa 

pemerintahan Raja Pulebahas dan Ratu Brantarara hampir 

bersamaan waktunya dengan peristiwa Lutung Kasarung 

sebagai Banyak Catra, sebelum Banyak Belabur menjadi raja. 

c. Pola interaksi masyarakat telah terjalin sangat lama sejak 

zaman kerajaan Galuh dan Sunda berlanjut hingga masa 

kerajaan Pajajaran, khususnya yang berpusat di Kawali, 

Ciamis. 

d. Pola kepercayaan menunjukkan adanya benang merah antara 

kerajaan Nusatembini dengan Kerajaan Pajajaran, yaitu sama-

sama menganut agama Hindu-Budha. 

e. Adanya peninggalan Lingga Yoni dan patung Lembu Andini 

di situs Cilongkrang menunjukkan pengaruh Hindu Siwa pada 

wilayah kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Sungai 

Citandui. 

f. Kearifan lokal budaya masyarakat etnis Sunda-Cilacap 

menunjukkan adanya keterkaitan filosofi bambu antara 

keduanya yang terwujud dalam bentuk permainan anak-anak 

(dolanan bocah), seperti galah asin, mercon bambu, 
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empetan/karinding, perang lodong/plethokan bambu dan 

lainnya. 

Setelah hancurnya kerajaan Nusatembini, masyarakat 

menempati wilayah Handaonan atau Donan di sebelah barat Segara 

Anakan. Bukti sejarah keberadaan Donan sebagai cikal bakal 

Cilacap, yaitu : 

a. Prasasti Salingsingan 

b. Prasasti Er Hangat 

c. Prasasti Panunggalan 

d. Prasasti Pabuharan 

Dengan demikian, sejarah kuno Kabupaten Cilacap telah 

berlangsung sejak berabad-abad yang lalu sehingga membentuk 

kebudayaan khas Cilacap seperti sekarang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelusuran sejarah lokal Kabupaten Cilacap 

yang dilakukan oleh tim, disarankan : 

a. Adanya kajian mendalam oleh pemerintah Kabupaten Cilacap 

mengenai sejarah kuno Kerajaan Nusatembini dan Donan 

b. Perlunya ekskavasi wilayah situs Cilongkrang untuk 

menambah data arkeologis di wilayah Kabupaten Cilacap 

c. Perlunya sosialisasi buku-buku sejarah lokal sehingga sumber-

sumber sejarah lokal dapat diketahui publik sehingga pada 

gilirannya masyarakat Cilacap bangga akan sejarahnya. 
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3. Tiga (3) Formula Jitu Membentuk Karakter Jujur, dengan 

Pengantar Prof. Darmiyati Zuchdi, Ed.D. 
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4. Langkah Dakwah Seorang Hamba : Visi dan Misi Perjuangan 

H. Ghozi Baasir,  dengan Pengantar Dr. Fuad Bawazir, MA. 

5. Kau Wujudkan Mimpiku…. Historiografi Guru Bantu menjadi 

PNS,  dengan Pengantar Drs. H. Sutoyo, M.Si. 

6. Contextual Teaching Learning Berbantuan Newspaper Board, 

dengan pengantar Drs. Sofli, MM.,M.Pd. 

7. Menangkap Makna Filsafat dalam Kontemplasi IPS 

8. Sebuah Antologi : Inspirasi Guru Bercahaya 

Posmail : sigitkindarto@gmail.com 

HP : 081 393 000 965 
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