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ABSTRAK 
 

Darkum. 2007. Peranan Pangeran Walangsungsang Dalam Merintis Kesultanan 
Cirebon 1445-1529 M. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 
Semarang. 
Kata Kunci : Peranan, Pangeran Walangsungsang, Cirebon. 

Penulis tertarik untuk mengkaji Peranan Pangeran Walangsungsang Dalam 
Merintis Kesultanana Cirebon 1445-1529 M, dikarenakan  kesultanan Cirebon 
merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang sampai saat sekarang ini 
masih eksis diperintah oleh Sultan-sultan penerus.Walaupun sultan sudah  tidak 
mempunyai kekuasaan untuk memerintah secara mutlak masyarakat Cirebon. 
Sultan hanya  berfungsi sebagai penanggung jawab dan pelaksana adat saja. 
kesultanan Cirebon pernah menjadi suatu Negeri berdaulat yang diakui oleh 
kerajaan-kerajaan lain, baik kerajaan di Nusantara, maupun kerajaan dari 
Mancanegara. Terbentuknya Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari peran 
pangeran Walangsungsang yang mampu memberdayakan daerah Cirebon, baik 
dari segi ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga menjadi salah satu kesultanan 
besar di Nusantara. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan yang dilakukan 
pangeran Walangsungsang, dalam upaya awal merintis serta membentuk satu 
kerajaan Islam yang mampu berdaulat. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode historis atau metode sejarah. Langkah-langkah dalam metode 
sejarah atau historis terbagi dalam empat langkah yaitu, heuristik, kritik sumber, 
interpretasi, dan historiografi. Sedangkan tekhnik pengumpulan data yang 
digunakan adalah pengamatan atau observasi, dan studi pustaka.. Manfaat dari 
penelitian ini adalah, secara teoritik memberikan penjelasan tentang peranan-
peranan pangeran Walangsungsang dalam merintis kesultanan Cirebon, 
mengungkap kan fakta tentang usaha-usaha yang dilakukanya dalam merintis 
kesultanan Cirebon, serta usahanya dalam menyiarkan agama Islam di daerah 
Cirebon. Secara praktis manfaat yang diperoleh adalah, dapat dijadikan sebagai 
pertimbangan, pemikiran, dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya, serta 
dapat memberikan pengetahuan baru dalam khasanah sejarah lokal dan nasional 
mengenai proses Islamisasi dan terbentuknya kesultanan Cirebon, baik terhadap 
pengajaran sejarah, maupun masyarakat luas. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pangeran Walangsungsang 
merupakan putra dari prabu Jaya Dewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja, 
penguasa dari kerajaan sunda pakuan Pajajaran. Pangeran Walangsungsang 
terlahir dari seorang ibu yang bernama Subanglarang. Beliau mempunyai dua 
saudara kandung yang bernama Rara Santang dan raja Sengara. Peranan awal 
yang dilakukan oleh pangeran Walangsungsang dalam mengembangkan daerah 
Cirebon yakni pada saat beliau menjabat sebagai Pangraksa bumi. Beliau berhasil 
mengembangkan ekonomi masyarakatnya dengan pemberdayaan hasil laut, 
khususnya Rebon /         Udang kecil menjadi terasi dan petis yang mrupakan 
komoditas perdagangan yang banyak diminati oleh masyarakat skitar Cirebon 
pada saat itu. Dalam bidang agama pangeran walangsungsang berhasil 
menyiarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon dan sekitarnya, sehingga 
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daerah Cirebon mampu menjadi salah satu daerah pusat penyiaran agama Islam di 
tanah Jawa, khususnya daerah tatar Pasundan / jawa Barat sekarang ini. Dalam 
proses syiar Islamnya beliau menggunakan Istana Pakungwati menjadi tempat 
untuk mengajarkan agama Islam kepada Santrinya. Disamping itu beliau 
mendirikan mesjid yang diberi nama Mesjid Pejalagrahan, untuk kaum muslim 
daerah Cirebon beribadat. Mesjid yang dibangun pangeran Walangsungsang ini 
merupakan Mesjid pertama di daerah Cirebon.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

Motto 
Hidup itu harus ber evolusi, dari waktu ke wakt, untuk mencapai 

hari esok yang lebih baik 
                                  Suatu perjuangan tanpa disertai kesabaran akan menghasilkan 

keputus asaaan 
  Tawakal adalah modal terakhir manusia setelah berusaha dan ber do,a 

 
 

Persembahan 
 

                               Teruntuk orangtuaku yang telah memberikan segala doa, harap, 
kepercayaan,dan kasihnya, 

                               Sehingga mampu lahirkan motivasi terbesar dalam perjalanan “hidupku” 
   Saudara-saudaraku, Syarif abdillah, ifan, Affandi, Mba iin, dan Komar 
               Yang selalu memberikan dukungan moril dalam semua kegiatan 

                               Adik angkatku, Fibri, yang telah Memberikan dorongan semangatnya 
                     Sahabatku tercinta, Ilin, Yudis, Basuki Dwi,Abas, Anjar, Otong,Alisa, anik, 

kusna, Fani,mamut, krisna, 
                      Nungki,Lisa,  Bahtiar, Yunus dan Khadirin (almarhum), terima kasih atas 

support dan bantuanya baik materil dan spiritual 
                          Teman sekamarku, Agus, Adi, Charles, Torik, Dani, Jun, dan semua anak 

kost Pawiyatan yang selalu membantu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama awal abad XV – XVI di Nusantara telah terjadi suatu perubahan 

yang mendasar pada aspek sosial, politik serta budaya pada pola kehidupan 

masyarakat, faktor utama pemicu perubahan – perubahan tersebut yakni 

hadirnya suatu ajaran kepercayaan ditengah-tengah masyarakat, yang lambat 

laun menggantikan corak kepercayaan yang ada ditengah masyarakat 

Indonesia terlebih dahulu. Ajaran baru tersebut ialah ajaran Islam / Agama 

Islam, munculnya Agama Islam ditengah-tengah masyarakat Indonesia tidak 

lepas dari proses interaksi masyarakat Indonesia yang dilakukan dengan 

masyarakat dunia khususnya masyarakat muslim, baik dari Zajirah Arab, 

maupun India  ( Gujarat ) dalam bentuk perdagangan Global ( Boechori, 2001 

: 17 ).  

Bergantinya ke percayaan yang ada di dalam masyarakat, yakni dari 

ajaran Hindu-Budha maupun Animisme dan Dinamisme yang di gantikan 

ajaran Islam berimbas pada perubahan tatanan yang ada dalam masyarakat. 

Dalam bidang sosial, pada masa sebelum kedatangan Islam serta masyarakat 

Indonesia belum mengenalnya, masyarakat terkotak-kotak dalam beberapa 

kasta yaitu  Brahmana, Ksatria, Vaisya, Sudra serta Varia, sebagai akibat dari 

klasifikasi sosial yang di bawa dari pengaruh ajaran Hindu. Dalam konsep 

1
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ajaran Hidu sendiri klasifikasinya sosial tersebut dinamakan Varna atau lebih 

terkenal dengan Catur Varna. 

Golongan-golongan yang masuk di dalam Catur Varna atau kasta 

tersebut yakni kasta Brahmana meliputi : para pendeta agama Hindu yang 

bertugas untuk menyampaikan ajaran Veda kepada masyarakat dan 

memimpin upacara-upacara keagamaan. Kasta Brahmana merupakan kasta 

tertinggi, yang disusul kemudian oleh kasta Ksatria. Kasta Ksatria terdiri dari 

golongan raja-raja, bangsawan serta prajurit. Kasta Vaisya, golongan yang 

masuk kasta ini ialah para pedagang, petani, pengusaha, pengrajin ( Su,ud, 

1988 : 17 ). 

Kasta berikutnya yakni Sudra. kasta Sudra merupakan kasta terendah 

dalam konsep Catur Varna, golongan yang masuk kasta ini ialah, buruh ( 

pekerja pertanian, buruh dagang dsb ). Selain kasta-kasta diatas sebenarnya 

masih ada satu kasta lagi. Namun bisa dikatakan kasta ini adalah kasta yang di 

luar dari pada konsep Catur Varna, kasta ini dinamakan Varia, yang termasuk 

dalam kasta Varia adalah, gembel, pengemis, serta budak. Kasta Varia bisa 

dikatakan tidak memiliki atau kehilangan hak-hak dasar ( Suud, 1988 : 20 ). 

Setelah hadirnya Islam dan masyarakat di Indonesia sudah banyak yang 

memeluknya, lambat laun klasifikasi berdasarkan Catur Varna tersebut 

memudar. Hal ini disebabkan oleh konsep dasar dari ajaran Islam yang tidak 

mengenal adanya perbedaan kelas baik dari akibat perbedaan kakayaan, 

warna kulit, ras, suku dan sebagainya. Dalam Islam perbedaan tersebut hanya 
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dari hal yang bersifat abstrak dan hanya bisa di bedakan oleh yang maha 

kuasa dari tingkatan keimanan masing-masing muslim. 

Di dalam bidang budaya perubahan-perubahan tersebut tidak terlalu 

ekstrim, perubahan ini lebih bersifat sinkretis atau perpaduan dua kebudayaan 

yang masing ciri-ciri dari kedua kebudayaan itu masih bisa terlihat. 

Terjadinya sinkretis itu tidak lain karena faktor ekstren dan intren. Faktor 

ekstren dikarenakan para pembawa / penyebar Islam tidak menyiarkan Agama 

Islam dengan kekerasan tetapi lebih condong melakukan adaptasi dengan 

masyarakat serta kebudayaannya, dalam arti tidak melarang secara frontal 

terhadap tradisi  atau budaya yang telah da ditengah masyarakat, bahkan 

menggunakan tradisi  atau budaya tersebut untuk menyiarkan ajaran Islam 

seperti dakwah melalui pementasan Wayang, penabuhan Gamelan dsb. Di 

beberapa daerah proses penyebaran Islam tersebut dilakukan dengan 

kekerasan. Faktor intren dikarenakan sifat dari Local Genius dari masyarakat 

Indonesia. Lokal Genius yakni suatu sikap untuk tidak menerima begitu saja 

budaya yang datang dari luar, namun dimodifikasi  sesuai dengan kebutuhan 

yang di harapkan (LIHAT SKI )                          

Dalam bidang politik, perubahan tersebut terlihat dengan kemunculan-

kemunculan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang menggantikan Hegemoni 

Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha seperti Sriwijaya, Majapahit 

serta Sunda Pajajaran. Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia 

tidaklah bersamaan. Begitu pula kemunculan kerajaan-kerajaan yang bercorak 

Islam tidak dalam satu periode tertentu. Faktor yang menjadikan hal itu ialah 
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karena daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial 

budaya berlainan. Dalam kemunculan tersebut, kerajaan-kerajaan Islam 

tersebut tidaklah jauh berbeda dengan kerajaan sebelumnya. Begitu pula 

dengan sistem pemerintahan dan struktur birokrasinya. Hanya saja dalam 

beberapa hal pokok memang terlihat pembeda antara kerajaan Islam dan yang 

bercorak Hindu-Budha, perbedaan itu bisa dilihat dari visi dan misi yang 

dibawa oleh kemunculannya. Seperti terlihat dari kemunculan kerajaan 

Demak dan Cirebon. Kedua Kerajaan tersebut muncul / berdiri bukan semata-

mata untuk penguasaan wilayah dalam rangka eksplorasi ekonomi semata. 

Tetapi disamping itu kemunculannya didorong untuk menyebarluaskan ajaran 

Islam serta memudarkan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Budha ( Zuhdi, 

1996 : 45-46 ). 

Hal lain yang jadi ciri dari kerajaan Islam yakni penamaan kerajaan 

menjadi Kesultanan serta penyebutan pimpinan pemerintah dari yang asalnya 

di sebut Raja menjadi Sultan dan Susuhunan / Sunan, penyebutan Sultan 

kepada pemimpin kerajaan di sebabkan dari beban yang diembannya, pada 

waktu sebelumnya raja hanya sebagai pemimpin pemerintahan yang 

menjalankan roda pemerintahan kerajaan, sementara urusan keagamaan 

menjadi tugas serta wewenang dari para pendeta / Brahmana. Namun dalam 

Konsep Islam Sultan selain sebagai pemimpin pemerintahan Sultan juga  

sebagai pemimpin agama. Hal ini bisa terlihat dari julukan atau nama yang di 

berikan kepada orang yang dilantik menjadi Sultan selalu ada nama Panata 

Agama yang berarti menata / mengurusi agama, seperti yang diberikan kepada 
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Raden Patah, Syarif Hidayatullah, Panembahan Senopati, Sultan Agung dan 

sebagainya. 

Kesultanan Cirebon merupakan Kerajaan Islam pertama di wilayah 

Jawa Barat.Walaupun tidak mampu berkembang sebesar kerajaan Demak, 

Mataram, Samudra Pasai, Aceh dan kerajaan Islam yang besar lannya. Namun 

Kesultanan Cirebon mampu memainkan peranan yang sangat penting dalam 

bidang budaya, politik, perdagangan serta proses Islamisasi di daerah Jawa 

Barat,serta salah satu Kesultanan yang mampu bertahan sampai jaman 

kemerdekaan Indonesia. Cirebon pernah mampu memegang hegemoni 

sebagian wilayah bekas Kerajaan Sunda Pajajaran seperti Kuningan, Cirebon, 

Indramayu, Majalengka, Sunda Kelapa dan Banten,  sebelum akhirnya di 

saingi oleh Kerajaan Banten yang notabene merupakan kepanjangan tangan 

dari Kesultanan Cirebon dalam rangka perluasan pengaruh dan mempersempit 

ruang gerak dari kerajaan Sunda Pajajaran ( Sulendraningrat, 1985 : 32 ). 

Daerah Jawa Barat dan Banten pada masa ini merupakan wilayah dari 

dua kerajaan. Kerajaan tersebut adalah Sunda Pajajaran yang beribukota  di 

Pakuan Pajajaran ( Bogor, Sekarang ) dan Galuh yang beribukota di Kawali ( 

Kec. Kawali bagian dari Kabupaten Ciamis Sekarang ). Namun pada waktu 

pemerintahan dipegang oleh prabu Jaya Dewata Wisesa, atau yang lebih 

terkenal dengan julukan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran dan Galuh di 

persatukan dengan ibu kota di Pakuan Pajajaran. Setelah kerajaan Pajajaran 

berdiri, semua kerajaan-kerajaan kecil dijawa barat termasuk wilayah Cirebon 

menjadi kerajaan bawahan Pajajaran, namun di berikan hak otonomi yang 
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cukup besar. Raja-rajanya disahkan oleh maha raja Pajajaran, dimulai dari 

masa prabu Siliwangi hingga pengganti-penggantinya semua raja-raja atau 

kepala-kepala pemerintahan bawahan harus mengirimkan upeti setiap tahun 

ke Maharaja Pajajaran yang bersemayam di Pakuan Pajajaran ( Sunardjo, 

1996 :10 ). 

Cirebon sebelum menjadi Kesultanan berdaulat, merupakan wilayah 

kekuasaan dari pada kerajaan Galuh. Galuh sendiri merupakan salah satu 

kerajaan bawahan dari Sunda Pajajaran. Cirebon pada awalnya hanya sebuah 

pedukuhan kecil yang bernama Tegal Alang-alang yang di bangun oleh 

Pangeran Walangsungsang, pedukuhan tersebut terus berkembang hingga 

menjadi negara / kerajaan Caruban larang dibawah pangeran Walangsungsang 

sebagai tumenggung dengan gelar Sri Mangana. Cirebon berkembang pesat 

dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah 

yang menggantikan pangeran Walangsungsang (pamannya) sebagai penguasa 

di Cirebon. Pada masa Syarif Hidayatullah inilah Cirebon berubah menjadi 

Kesultanan yang berdaulat serta mampu menguasai sebagian wilayah  

kerajaan Sunda Pajajaran. 

 Setelah mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan 

berdirinya suatu kerajaan yang bercorak Islam awal akan di peroleh suatu 

gambaran yang lebih luas tentang proses peralihan kekuasaan dan budaya dari 

Hindu-Budha ke Islam di Indonesia. Belum banyak informasi dan materi yang 

mengungkapkan lebih jauh lagi tentang peranan pangeran Walangsungsang 

dalam proses merintis berdirinya satu kerajaan Islam Cirebon maka penulis 
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berusaha untuk menyusun bahan kajian Skripsi mengenai langkah-langkah 

serta kebijakan pangeran Walangsungsang dalam proses membangun 

Kerajaan Islam Cirebon dengan judul : PERANAN PANGERAN 

WALANGSUNGSANG  DALAM MERINTIS BERDIRINYA 

KESULTANAN CIREBON ( 1445 – 1529 M ). 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran 

secara jelas dan sistematis, sehingga akan mudah di pahami dengan jelas dari 

permasalahan yang sebenarnya. Adapun permasalahan yang ingin diketahui, 

yaitu : 

1. Bagaimanakah latar belakang kehidupan Pangeran Walangsungsang ? 

2. Peran apakah yang dilakukan pangeran Walangsungsang dalam merintis 

Kesultanan Cirebon ? 

3. Bagaimana proses konsolidasi Kesultanan Cirebon dalam rangka 

mengembangkan kekuasannya ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian yang mengambil judul Peranan Pangeran 

Walangsungsang Dalam Merintis Berdirinya Kesultanan Cirebon (1445 – 

1529M ), mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui latar belakang kehidupan pangeran Walangsungsang. 
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2. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh pangeran 

Walangsungsang dalam merintis berdirinya Kesultanan Cirebon. 

3. Untuk mengetahui proses konsolidasi Kesultanan Cirebon dalam rangka 

mengembangkan kekuasaannya. 

 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan pengkajian sejarah tentang peranan pangeran 

Walangsungsang dalam merintis berdirinya Kesultanan Cirebon ( 

1445 – 1529 M ). 

2) Memberikan sumbangan bagi pengkayaan sumber-sumber sejarah                 

dalam penelitian mengenai kehidupan sosial budaya pada masa 

transisi jaman Hindu-Budha ke Islam. 

3) Memberikan sumbangan penelitian sumber sejarah lokal untuk    

memperkaya sumber-sumber sejarah Nasional di Indonesia  pada 

masa jaman peralihan Hindu-Budha ke Islam. 

4) Menambah pengetahuan para guru bidang studi sejarah tentang 

sejarah lokal tempat dia mengajar sejarah. 

5) Memberikan rangsangan agar diadakan penelitian lebih lanjut. 

6) Untuk melengkapi pemahaman pembaca tentang proses 

pembentukan Kesultanan Cirebon. 
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E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Pembatasan ruang lingkup penelitian perlu diadakan agar tetap pada 

pokok pembahasan masalah dan tetap pada pengertian yang dimaksud 

dalam judul. Ruang Lingkup penelitian ini sebagai berikut : 

a. Ruang Lingkup wilayah / spasial 

Ruang lingkup wilayah / spasial adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan pembatasan suatu daerah atau kawasan tertentu tempat peristiwa 

itu terjadi. Dalam penelitian ini daerah yang dimaksud adalah 

Kesultanan Cirebon yang terletak di Kabupaten Cirebon sekarang yang 

tepatnya di Kecamatan Lemah Wungkuk, yang pada saat peristiwa 

tersebut terjadi masih menjadi suatu daerah / Negara Caruban Larang 

yang dipimpin  oleh pangeran Cakra Buana / pengeran Walangsungsang 

sebagai Negara Vatsal dari kerajaan Sunda Pajajaran.  

b. Ruang lingkup waktu / Temporal 

Ruang lingkup waktu / Temporal adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan kapan terjadinya peristiwa itu, penelitian ini di angkat dengan 

lingkup waktu sekitar tahun 1445 – 1529 M, dimana sekitar tahun 

tersebut pangeran Walangsungsang berhasil mengembangkan suatu 

daerah kecil Cirebon menjadi daerah kadipaten Cirebon, hingga 

akhirnya menjadi Kesultanan Cirebon. 
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F. KAJIAN PUSTAKA 

Pustaka sejarah yang mengungkapkan tentang peranan 

pangeran walangsungsang dalam merintis Kesultanan Cirebon masih 

sedikit sekali jumlahnya, sumber-sumber itupun tidak seluruhnya dapat 

di berikan bahan keterangan dan pembuktian bernilai ilmiah. 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa buku yang jadi 

acuan utama dalam mengungkap peranan yang di lakukan oleh 

pangertan walangsungsang dalam merintis Kesultanan Cirebon. 

          Buku pertama yang digunakan refrensi adalah naskah 

Negara Krethabumi karya pangeran Wangsakerta yang telah dialih 

aksara dan bahasakan oleh T.D.Sudjana. Naskah ini merupakan naskah 

tertua yang membahas tentang sejarah berdirinya Kesultanan Cirebon 

yang selesai ditulis pada tahun 1677. Naskah ini berhasil diketemukan 

pada tahun 1977 oleh Drs.Atja setelah melakukan pelacakan selama 

lima tahun. Naskah Negara Krethabumi dibuat atas perintah Sultan 

Kertawijaya dan Sultan Mertawijaya atas amanat ayahandanya,  yakni 

Panembahan Girilaya. Naskah negara Krethabumi menceritakan dari 

awal jaman kerajaan Sunda Sampai awal Kesultanan Cirebon.   

     Dalam naskah ini disebutkan bahwa pangeran Walangsungsang 

merupakan Putra dari Sri Baduga Maharaja, raja dari kerajaan Sunda 

Pakuan Pajajaran yang lebih terkenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. 
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Pangeran walngsungsang sendiri terlahir dari seoorang ibu yang 

bernama Subang Larang, permaisuri prabu Siliwangi yang sudah 

beragama Islam. Pangeran Walangsungsang disebutkan sebagai orang 

yang berhasil merintis Kesultanan Cirebon dari sebuah perkampungan 

kecil menjadi sebuah kerajaan besar dan berdaulat ditatar Pasundan. 

    Keunggulan naskah ini adalah, penulisanya yang tidak 

menceritrakan hal-hal yang bersifat mistik yang tidak masuk logika 

dan sulit diterima kebenaranya atau dalam kata lain penulisanya bisa di 

fahami secara logis. Disamping itu, naskah ini merupakan naskah 

resmi Kesultanan yang di restui oleh empat Sultan ponsor yakni Sultan 

Sepuh, Sultan Anom, Sultan Mataram, serta Sultan Banten. 

    Hal lain yang menjadi kelebihan naskah ini yakni, proses 

pembuatanya yang memakan waktu selama 22 tahun. Naskah ini 

dibuat bersumber pada catatan resmi Kesultanan Cirebon, catatan 

pribadi Sultan Sepuh dan Sultan anom serta catatan resmi Kesultanan 

Mataram dan Banten. Hal lain yang menarik dari naskah ini yaitu 

adnya utusan golongan-golongan rohaniawan dari empat agama yaitu, 

Islam, budha, konghucu, serta Hindu sekte Siwa dan Wisnu. 

   Adapun kelemahan naskah ini adalah penulisan kronologi 

peristiwa yang tidak urut. Ceritra selalu dipotong oleh ceritra lain 

sebelum akhirnya kembali dilanjutkan pada jilid maupun halaman 

berikutnya.  
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   Buku kedua yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu 

Kitab Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Cirebon, putra dari 

Sultan Sepuh I. Buku ini ditulis pada tahun 1720 Masehi. Kitab ini 

isinya tidak terlalu jauh berbeda dengan Naskah Negara Krethabumi, 

karena memang mengacu dari kitab tersebut. 

   Dalam kitab Purwaka Caruban Nagari dikisahkan Jerih payah 

pangeran Walangsungsang dalam membangun pedukuhan Cirebon 

serta Syiar Islam didaerah tersebut dan sekitarnya. 

  Keunggulan dari naskah ini, yaitu telah digunakanya tahun Masehi 

dalam penulisanya, disamping telah mampu merangkai kalimat yang 

bersambung, sehingga dapat dibaca dan di fahami isinya dengan jelas. 

 Kelemahan dari naskah ini adalah belum digunakanya suatu 

penelaahan terhadap suatu masalah, hany berkutat pada pemaparan-

pemaparan kronologi suatu peristiwa serta runtutan keturunan. 

 Buku ketiga yang  dijadikan acuan adalah buku yang berjudul ” 

Meninjau sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 

1479-1809”, karya RH. Unang Sunardjo. Buku ini menceritrakan dari 

awal kerajaan-kerajaan sebelum terbentuk kesultanan Cirebon, sampai 

masa kehancuran kedaulatan Cirebon oleh VOC. 

 Kelebihan buku ini ialah telah digunakanya Metode Penelitian 

Sejarah dengan baik beserta penelaahan-penelaahan  kritis dilapangan. 

Disamping itu buku ini juga mengacu dari berbagai sumber, baik 
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sumber lokal maupun dari sumber asing termasuk berita Portugis, 

Belanda dan China. 

   Kelemahan buku ini adalah pada pembatasan judul penelitian, 

dimana membatasi pada tahun 1479-1809. Padahal penjelasanya 

menyangkut masa sebelum tahun tersebut. 

 

G. METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Sejarah. 

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini, 

metode yang digunakan adalah metode historis. Garraghan berpendapat 

bahwa metode historisadalah : ” Suatu kumpulan yang sistematis dari 

prinsip – prinsip dan aturan – aturan yang dimaksudkan untuk membantu 

secara efektif dalam pengumpulan bhan- bahan sumber dari sejarah 

dalam menilai atau menguji sumber- sumber itu secara kritis dan 

menyajikan suatu hasil shintese (pada umumnya dalam bentuk tertulis) 

dari hasil- hasil yang dicapai” ( Garraghan dalam Wiyono, 1990 : 2 ). 

Metode sejarah dalam pengertiannya yang umum adalah 

penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan 

pemecahannya dari perspektif historis( Abdurrahman, 1999 : 43 ). 

Sedangkan menurut Lauis Gottschalk dalam bukunya yang berjudul 

 Mengerti Sejarah, metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan 

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan  masa lalu( 

Gottschalk, 1986: 32 ). Berdasarkan pengertian diatas para ahli ilmu 
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sejarah sepakat untuk menetapkan empat kegiatan pokok didalam cara 

meneliti sejarah, istilah- istilah yang dipergunakan bagi keempat  

langkah – langkah itu berbeda – beda, tetapi makna serta maksudnya 

sama. Gottschalk  dalam buku Dudung Abdurrahman ( 1999, 44 ) 

mensistematisasikan langkah – langkah itu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan obyek yang berasal dari suatu zaman  dan 

pengumpulan bahan – bahan tertulis  dan lisan yang relevan          

( heuristik). 

2. Menyingkirkan bahan – bahan ( atau bagian- bagian dari padanya) 

yang tidak otentik( kritik sumber / verivikasi). 

3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan      

bahan- bahan yang otentik ( interpretasi ). 

4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu    

kisah atau penyajian yang berarti. 

1. Heuristik 

 Heuristik merupakan kegiatan menghimpun dan mengumpulkan jejak- 

jejak masalampau atau kegiatan  mencari sumber- sumber. Menurut G.J. 

Reinner dalam buku Dudung Abdurrahman, Heuristik adalah suatu teknik, 

suatu seni, dan bukan suatu ilmu (1999: 55 ). Jejak masa lampau bukti sejarah 

itu dapat berupa kejadian, benda- benda peninggalan, dan bahan tulisan. 

Dengan demikian studi sejarah sangat menggantungkan diri pada apa yang 

disebut sebagai  jejak sejarah ( traes / relics ), yaitu apa- apa yang ditinggalkan 

oleh peristiwa masa lampau yang menyatakan bahwa benar- benar telah ada 
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peristiwa tersebut ( Widja, 1988 :19 ). Sumber sejarah dikenal ada dua 

golongan yaitu :  

a. Sumber Primer. 

Sumber primer adalah sumber- sumber yang keterangannya 

diperoleh secara langsung oleh yang menyaksikan peristiwa itu dengan 

mata kepala sendiri ( Nugroho Notosusanto, 1971 : 19). Sumber primer 

ditulis oleh saksi hidup yang mengetahui kejadian tersebut, dalam 

penelitian ini digunakan sumber primer yaitu: 

1. Naskah Negara Krethabumi 

2. Benda- benda peninggalan dari masanya seperti bangunan kraton 

Pakung Wati, Pusaka dan sebagainya. 

 b. Sumber Sekunder. 

Sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diperoleh  

oleh pengarangnya dari orang lain atau sumber lain ( Notosusanto, 1971 : 

19 ). Sumber Sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kitab ” Purwaka Cruban Nagari ”. 

2. Buku ” Meninjau sepintas panggung  Sejarah Pemerintahan Kerajan 

Cerbon 1479-1809 M. Karya RH. Unang Sunardjo 

3. Buku ” Negara Gheng Islam Pakungwati ” karya Yosefh Iskandar 

 Adapun untuk memperoleh sumber-sumber tersebut peneliti melakukan 

langkah- langkah dibawah ini. 
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1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yang di maksudkan di sini adalah kegiatan untuk 

memperoleh data dengan membaca buku-buku, naskah, babad,dan 

sebagainya.Untuk itu penulis telah mengunjungi beberapa tempat 

untuk mencari sumber tersebut yaitu : Perpustakaan jurusan Sejarah 

Fis Unnes,Perpustakaan pusat Unnnes, Perpustakaan wilayah 

Semarang, Perpustakaan wilayah Cirebon serta gedung Arsip 

Wilayah Cirebon. 

2. Observasi 

 Observasi yang di maksud disini adalah kegiatan untuk 

mengamati secara langsung pada obyek penelitian untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang di teliti.Dalam 

hal ini peneliti melakukan kunjungan lapangan ke kompleks keraton 

kasepuhan dimana terdapat istana Pakungwati, salah satu karya 

pangeran Walngsungsang. Sehingga terdapat gambaran terhdap 

maslah yang sedang penulis teliti tentang peranan-perana pangeran 

walngsungsang. Disamping itu penulispun telah mengunjungi 

makam dari pangeran walangsungsang yang terletak di komplek 

Astana Gunung Jati. 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber merupakan tahap penilaian  atau pengujian terhadap 

bahan – bahan sumber yang diperoleh dari sudut pandang nilai kebenarannya, 

penilaian atau pengujian dilakukan melalui 
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a. Kritik Ekstern  

Guna melakukan kritik ekstern perlu dijawab tiga pertanyaan 

pokok. Pertama adalah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki 

dimana sejarawan ingin mengetahui atau meyakinkan diri apakah sumber 

itu palsu atau asli. Kedua adakah sumber itu sesuai dengan aslinya atau 

tiruannya yang mana ini menyangkut  sorotan terhadap posisi dari pembuat 

kesaksian itu. Ketiga sumber itu berubah atau tidak. Seperti Naskah Negara 

Krethabumi, judul sudah sesuai ysng dikehendaki, dan sumber itu masih 

asli seperti yang telah para ahli teliti.   

b. Kritik Intern 

           Kritik intern dilakukan untuk mengetahui, apakah sumber tersebut 

memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan, isinya sesuai 

dengan yang sedang dikaji, memberikan arti pada dokumen, 

membandingkan antara sumber-sumber yang dihasilkan, sumber yang satu 

dengan yang lain ada kesesuaian ataukah tidak, dan mana yang lebuh 

sesuai. Dalam kritik ini penulis membandingkan isi dan maksud dari 

sumber Naskah Negara Krethabumi, naskah Purwaka Caruban nagari, serta 

buku-buku karangan ilmiah yang membahas masalah sejarah Cirebon, 

ternyata isi dan maksudnya terdapat kesesuaian tentang perana yang 

dilakukan pangeran Walangsungsang dalam merintis Kesultanan Cirebon. 

3. Interpretasi 

 Interpretasi yaitu  menetapkan makna dan saling hubungan dari 

fakta- fakta yang diperoleh ( Notosusanto, 1971:17 ). Tahap ini meliputi 
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penyusunan kumpulan dari data- data sejarah  dan penyajiannya di dalam  

batas – batas kebenaran  yang obyektif dan arti atau maksudnya perlu 

diperhatikan juga jika ada unsur- unsur subyektivitas penulis. Data – data 

yang diperoleh dihubung- hubungkan  sehingga menjadi kesatuan yang 

utuh dan masuk akal. 

Interpretasi menjadi sangat penting setelah dilakukan kritik sumber, 

karena fakta – fakta yang diperoleh dari kritik sumber itu dikembangkan 

dan diberi makna. Dalam tahap ini yang dilakukan penulis adalah 

menafsirkan isi atau maksud dari peristiwa-peristiwa yang disajikan dalam 

naskah Negara Krethabumi, Naskah Purwaka Caruban Nagari, serta buku-

buku ilmiah yang membahas tentang sejarah Cirebon. Setelah itu penulis 

menghubung-hubungkan peristiwa tersebut yang ada. Contoh, munculnya 

tokoh Sunan Gunung Jati.  Di ceritrakan bahwa isi dan maksud naskah-

naskah tersebut, munculnya tokoh Sunan Gunung Jati berperan pada saat 

pangeran walangsungsang menjadi Tumenggung kerajaan Cirebon yang 

baru mendapat pengakuan prabu Siliwangi selaku penguasa pusat dari 

kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran, yang merupakan kerajaan atasan dari 

kerajaan Cirebon. 

4. Historiografi 

Historiografi yaitu sajian yang berupa cerita sejarah ( 

Notosusanto,1971: 17 ). Langkah ini merupakan tahap akhir dari suatu 

penelitian sejarah. Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan dalam 

bentuk cerita sejarah yang disusun secara kronologis, artinya sesuai dengan 
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urutan waktu peristiwa. Tahap ini memerlukan kemampuan menyusun 

fakta yang fregmentaris itu, kedalam suatu rangkaian yang sistematis, utuh 

dan komunikatif ( Abdullah, 1985 : 14 ). Dalam tahap Historiografi penulis 

berusaha menyusun cerita sejarah berdasarkan kronologi dan tema-tema 

tertentu menurut prinsip kebenaran dan imajinasi tertentu.Tujuanya agar 

dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah menjadi satu 

rangkaian peristiwa yang masuk akal dan mendekati kebenaran..Penulis 

juga berusaha menyajikan bukti-bukti dan membuat garis-garis umum yang 

akan di ikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca sehingga peristiwa 

sejarah itu dapat terungkap secara lengkap dan dengan detail fakta yang 

akurat.  
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H. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Untuk mendapatkkan gambaran yang menyeluruh dan jelas dari 

skripsi ini, maka hasil penulisaqn skripsi akan di tulis dalam sebuah 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, Kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

skripsi. 

BAB II  Berisi tentang latar belakang kehidupan Pangeran 

Walangsungsang menyangkut latar belakang budaya, geneologi, 

lingkungan sosial, serta pandangan hidupnya. 

 BAB III   Menjelaskan peranan Pangeran Walangsungsang dalam merintis 

Kesultanan Cirebon, meliputi gambaran umum kabupaten 

Cirebon, Peranan pangeran Walngsungsang dalam bidang, 

agama, pemerintahan, serta pembangunan fisik daerah Cirebon.  

BAB IV Menjelaskan proses konsolidasi Kesultanan Cirebon pasca 

memerdekakan diri dari Kerajaan Sunda Pajajaran meliputi, 

konsolidasi internal ( pengamanan wilayah, sistem pemerintahan 

). Konsolidasi eksternal meliputui ( koalisi Cirebon Demak, 

penyerangan ke Sunda Kelapa, penaklukan Banten, penaklukan 

Raja Galuh dan Talaga.  Bagian terakhir menceritrakan 

meninggalnya pangeran Walangsungsang.  

 BAB V    Berisi Simpulan dan Saran.   
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BAB II 

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN PANGERAN 

WALANGSUNGSANG 

 

A.  Gambaran Umum Kabupaten Cirebon 

Kabupaten Cirebon merupakan bagian wilayah administratif 

proponsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan  wilayah administratif 

propinsi Jawa. Tengah.Pada saat ini yang di sebut daerah Cirebon adalah 

wilayah bekas Karesidenan Cirebon, yang terdiri atas Kabupaten Cirebon, 

kota madya Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan 

Kabupaten Indramayu. Luas kelima daerah ini adalah 5.642.569 Km. Batas-

batas wilayahnya adalah:Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Indramayu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, Sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes ( Jawa Tengah ), sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. ( Bochari dkk, 2001:5 ). 

Cirebon di bagi dua atas perbedaan bahasa dan geografis. Daerah 

pesisir pantai disebut dengan nama Cirebon Larang, dan daerah pedalaman 

disebut dengan nama Cirebon Girang. Di daerah Cirebon Larang 

masyarakatnya bermata pencaharian rata-rata sebagai nelayan, hal ini 

disebabkan faktor geografisnya yang merupakan daerah pesisir Pantai. Di 

Cirebon Larang masyarakatnya mayoritas menggunakan bahasa Jawa, 

sedangkan di Cirebon Girang Mayoritas penduduknya bermata pencaharian 
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sebagai petani dengan mengggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-

hari ( Boechori dkk, 2001 : 9 ). 

Sebagaimana kehidupan kota-kota pesisir lainya seperti Jayakarta 

dan Demak, kehidupan penduduk di kota-kota pantai di pesisir utara pulau 

Jawa mempunyai ciri khas sendiri. Ciri pertama yang menonjol adalah 

penduduknya yang beraneka ragam latar belakang sosial dan budayanya.  

Nama-nama dari kampung merekapun di berikan nama sesuai dengan ciri 

kehidupan sosial . Ada kampung Arab, kampung Pecinan, kampung pekojan 

dan sebagainya. Ada pula kampung-kampung yang di namai sesuai jabatan 

atau kedudukan penghuninya.Sebagai contoh ada daerah yang bernama 

Kesatriaan, Kauman, maupun Kademangan ( Boechori dkk, 2001 :  8 ) 

Orang Cirebon sering menyebut dirinya sebagai Wong Jawa yang 

membedakannya dengan orang Sunda yang di sebutnya sebagai Wong 

Gunung. Dilihat dari sudut budaya, orang Cirebon merupakan pendukung 

budaya hasil dari pertemuan kehidupan Sunda dan Jawa. Hal ini dapat di lihat 

dari bahasanya yang dominan Jawa namun bercampur dengan literatur kata-

kata Sunda ( Bochari, 2001:9 ).  

Ciri lain dari budaya Cirebon adalah terpadunya unsur budaya 

Hindu, Islam dan Cina. Perpaduan budaya ini tercermin dari arsitektur 

bangunan, ragam hias, seni tari dan upacara-upacara adat. Dalam Bidang seni 

musik dan seni tari Cirebon mempunyai ciri khas, yakni musik Tarling dan 

tari Topeng. Musik tarling kependekan dari Gitar dan Suling. Musik ini 

merupakan pengiring lagu Cirebonan. Adapun tari Topeng pada mulanya 
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merupakan sarana untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kesenian ini 

bersifat sakral, tetapi kemudian menjadi kesenian rakyat biasa, bahkan  

dijadikan sarana untuk mengamen. Kesenian ini melebarkan sayapnya keluar 

daerah Cirebon sehingga di kenal adanya kesenian Topeng Tambun dan 

topeng Betawi ( Zuhdi, 1996 : 153 ).   . 

Cirebon dijuluki oleh Pemerintah Daerah Cirebon sebagai Kota U 

dang. Julukan tersebut berdasarkan hasil laut Cirebon yang banyak 

menghasilkan udang. Udang-udang tersebut di olah sedemikian rupa menjadi 

berbagai macam barang, seperti kerupuk, petis, tersi dan lain sebagainya. Oleh 

karena hal tersebut oleh-oleh khas Cirebon banyak yang berbahan dasar dari 

udang.  

Asal Nama Cirebon  

Nama Cirebon dari satu periode ke periode selanjutnya selalu 

berubah-ubah. Nama Cirebon di awali dari Tegal alang-alang, Caruban 

Larang, Cerbon, dan pada akhirnya menjadi Cirebon. Nama lain dari 

Cirebon adalah Grage yang berasal dari kata “ Negara Gede ” yang 

disingkat jadi Grage ( Sunardjo, 1983: 91 ). 

Pada saat itu Cirebon merupakan satu kerajan besar  yang derah 

kekuasaanya dari Cilosari bagian Timur sampi Banten dibagian Barat yang 

berhasil direbut dari kekuasaan kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. 

Dalam Babad Tanah Sunda Babad Cirebon diceritakan asal nama 

Grage. Pada suatu hari pangeran Walangsungsang bersama isteri sedang 

menumbuk rebon ( udang kecil ) di lumpung batu dengan menggunakan 
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alu ( Cepetlah ) untuk ditumbuk. Jadi mashur daerah tersebut bernama 

Grage, asal kata dari “ geura oge ” ( Sulendraningrat, 1984 : 13 ). 

Nama Cirebon sendiri berasal dari dua suku kata yakni “cai” dan “ 

Rebon ” dalam literatur kata-kata orang sunda Cai lebih sering 

dipersingkat penyebutannya menjadi “ Ci ” yang berarti air. Sedangkan 

Rebon sendiri nama yang diberikan untuk udang kecil . Cirebon berarti air 

dari udang kecil yang biasa digunakan sebagai pembuatan petis serta 

tumbukan rebonnya sebagai bahan pembuatan terasi untuk melezatkan 

masakan,seperti bahan campuran pelengkap membuat sayur ( 

Sulendraningrat, 1985 : 15 ). 

                                                      

B.     Nagari-Nagari Hindu Budha Pra Kesultanan Cirebon Berdiri 

Jauh sebelum pangeran Walangsungsang merintis kesultanan 

Cirebon, di daerah sana telah terbentuk nagari atau kerajaan-kerajaan kecil 

yang merupakan kerajaan bagian dari wilayah kerajaan Sunda Pakuan 

Pajajaran. Kerajaan-kerajaan tersebut nantinya yang jadi bagian wilayah 

kekuasaan kesultanan Cirebon. Setelah konsolidasi kekuasaan yang 

dilakukan Syarif Hidayatullah pasca proklamasi kemerdekaan kesultanan 

Cirebon dari kekuasaan kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Adapun 

kerajaan-kerajaan yang ada di Cirebon dan sekitarnya pra kesultanan 

Cirebon adalah : 
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1. Galuh  

             Berdirinya Galuh sebagai kerajaan menurut naskah wawacan 

Sejarah Galuh tidak terlepas Dari tokoh Ratu Galuh sebagai ratu 

pertama. Sebuah tim yang terbentuk untuk menulis Sejarah Galuh ( 

1972 ), menemukan berbagai nama kerajaan yang berkaitan dengan 

Galuh dengan ibukota yang berpindah-pindah. Berturut-turut nama 

kerajaan tersebut sebagai berikut: Kerajaan Galuh Sindula, Galuh 

Rahyang berlokasi di Brebes, Galuh Kalongan berlokasi di Roban, 

Galuh Lalean berlokasi di Cilacap, Galuh Patar Umam belokasi di 

Banjar Patroman, Galuh Pajajaran berlokasi di Bogor ( Lubis, 2000 : 

11 ). 

               Nama Galuh masih melekat pada nama sebuah desa yang 

bernama Bojong Galuh, sebelah timur  kota Ciamis. Desa itu sekarang 

lebih terkenal dengan nama Karang Kamulian. Penduduk setempat dan 

juga babad Galuh menganggap bahwa Karang Kamulian adalah bekas 

pusat kerajaan Galuh, artinya tempat yang dimuliakan. Sekarang 

banyak ditemukan berbagai batu petilasan keraton. Ditinjau dari 

pandangan keagamaan Hindu, letak Galuh sangat baik, karena tempat 

pertemuan dua buah sungai besar, yakni sungai Cimuntur dan sungai 

Citanduy.( Kosoh, 49 : 49 )  

Berbeda dengan anggapan umumnya, Poespoenegoro  

berpendapat bahwa di Jawa Barat hanya ada satu kerajaan induk pasca 

runtuhnya kerajaan Tarumanegara, yakni kerajaan Sunda. Argumennya 
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tersebut berdasarkan bukti-bukti sejarah yakni prasasti, berita asing 

dan naskah-naskah lokal. Dalam Rakryan Juru pangambat yang 

berangka tahun 854 saka ( 932m ), ditemukan di Desa Kebon Kopi 

Bogor. Prasasti yang berbahasa melayu kuna ini menyebutkan “ba ( r ) 

pulihkan haji sunda”. Bagian kalimat ini dapat diterjemahkan “ 

memulihkan raja Sunda”.( Poesponegoro dan Marwati Djoened, 1985 : 

356 ). 

Sumber sumber kesustraan lain yakni cerita Parahyangan ( 

akhir abad XVI ) dan naskah Siksa Kanda ng’ Karesian lebih tegas 

menyebutkan Sunda sebagai suatu kerjaan di daerah yang sekarang 

disebut Jawa Barat. Berita portugis yang berasal dari Tome Pires ( 

1513 ) menyebut kerajaan yang berkuasa di Jawa Barat dan 

mengadakan hubungan dagang dengan Portugis “ cumdadenogre  ” 

yang berarti kerajaan Sunda. Demikian pula berita Antonio Pigafetta ( 

1522 ) yang memberitakan Sunda sebagai suatu daerah yang banyak 

menghasilkan lada. Berita asing lainnya yakni berita Cina jaman 

dinasti Ming ( 1368-1643 ) yang juga menyebut “ Sunla ” ( 

Poespoenegoro dkk, 1984 : 356 ). 

Poespoenegoro juga mengatakan bahwa kerajaan Sunda 

ibukotanya selalu berpindah-pindah, dan yang terahir di Pakuan 

Pajajaran ( Bogor ).Perpindahan tersebut dilatar belakangi oleh banyak 

paktor,seperti pengikat kekuasaan dan pengefektipan pengawasan 

terhadap suatu derah. Jadi Galuh sendiri merupakan ibukota kerajaan 
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Sunda sebelum berpindah ke Pakuan Pajajaran, bukan sebagai nama 

kerajaan. Adapun naskah-naskah kasultanan Cirebon seperti Babad 

Sunda, Babad Cirebon, Purwaka Caruban Nagari serta Naskah 

Khertabumi menyebut Galuh sebagai nama satu kerajaan, lebih dari 

itu, nama kerajaan bisa berubah-ubah pula, karena adanya kebiasaan di 

Negara-negara Asia Tenggara untuk menyebut nama kerajaan dengan 

nama ibukotanya ( Iskandar, 2000 : 7 ). 

Kerajaan Sunda yang beribukota di Galuh merupakan 

kerajaan terbesar sebelum pusat kekuasaannya dipindahkan ke Pakuan 

Pajajaran. Setelah perpindahan ibukota yang dilakukan prabu Dewata 

Wisasa atau Jaya Dewata ( Prabu Siliwangi ), Galuh hanya menjadi 

kerajaan bawahan atau fatsal dari kerajaan Sunda yang beribukota di 

Pakuan Pajajaran. Galuh merupakan kekuatan kerajaan Hindu di 

wilayah timur Jawa Barat, dan Cirebon pun masuk wilayah 

Administratif dari kerajaan dari kerajaan, Sunda Galuh ( Ciamis ) yang 

beribukota di Kawali. 

                  2. Pakuan Pajajaran  

Pada awal abad ke XVI di pulau Jawa hanya terdapat satu 

kerajaan Hindu yang tersisa pasca di taklukannya Blambangan oleh 

Demak. Kerajaan tersebut yakni kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran 

yang dalam naskah-naskah kasultanan Cirebon disebut kerajaan 

Pajajaran. Kerajaan Sunda yang beribukota di Galuh ( Ciamis ) 

kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran merupakan kerajaan terbesar di Jawa 
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bagian barat pada masa itu. kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran didirikan 

oleh pangeran Pamanah Rasa, putra mahkota kerajaan Sunda Galuh. 

Prabu Anggalarang selaku raja di kerajaan Sunda Galuh 

menyerahkan mahkota kerajaan Sunda Galuh kepada putranya yang 

bernama pangeran Pamanah rasa setelah berhasil mendapatkan Nyi 

Mas Subanglarang. Dia diperoleh dengan cara mengikiti sayembara 

yang diikutinya di Nagari Singapura ( Cirebon ) setelah menaiki 

singgasana kerajaan Sunda Galuh. Pangeran Pamanah rasa 

memindahkan ibukota kerajaan Sunda dari Galuh (Ciamis) ke Pakuan 

Pajajaran ( Bogor ). Beliau bergelar Sri Baduga Maharaja, dan lebih 

terkenal dengan julukan Prabu Siliwangi ( Sunardjo, 1983 : 10 ). 

Menurut Naskah Negara Kretabhumi diketahui bahwa yang 

mendirikan pusat kerajaan Pakuan Pajajaran ialah Prabu Tarusbawa, 

yang dapat disesuaiakan dengan tokoh Tohaan di Sunda menurut carita 

parahyangan. Ia pulalah yang dianggap sebagai pendiri keraton Pakuan 

Pajajaran yang diberi nama Sri Punta Bima Narayana Madura  

Suradipati yang di dalam cerita Parahyangan disebutkan sebagai 

tempat bersemayam raja Sanghyang Sri Ratu Dewata. Sedangkan 

keraton Galuh disebut Surawisesa ( Poesponegoro, 1984 : 384 ). 

Kerajaan Pajajaran membawahi kerajaan-kerajaan kecil 

lainnya di Jawa Barat dan sebagian wilayah Jawa Tengah sekarang. 

Dari keraton Pakuan Pajajaran pula embrio penguasa-penguasa 

Cirebon terlahir.  Kerajaan Pajajaran pula yang menentukan arah 
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kehidupan politik di Tatar Sunda. Sebelum dominasinya yang 

digantikan oleh kasultanan Cirebon dan Banten yang notabene 

merupakan penerus hegomoni kekuasaannya walaupun dalam falsafah 

dan nafas perjuangan yang berbeda. 

3. Nagari Surantaka 

Nagari ini terletak di sebelah utara, sekitar 4 km dari Giri 

Amparan Jati ( makam sunan Gunung Jati ) dan Muara Jati. 

Penguasanya diberitakan dalam kitab Purwaka Caruban Nagari. Pada 

masa itu adalah Ki Gedheng Sedhang Kasih, berkuasa atas pelabuhan 

Muara Jati, sebagai Syah Bandar. Kigedheng Sedheng kasih  ini 

saudara Prabu Anggalarang dari Galuh ayah dari Prabu Siliwangi 

menurut Babad Galuh, cerita Waruga Guru, dan babad pajajaran. 

Menurut carita parahiyangan dikaitkan dengan prasasti “ Batu Tulis “ 

di Bogor, Prabu Anggalarang itu identik dengan Rahyang Dewa 

Niskala, Tohaan di Galuh, Putra Prabu niskala Wastukencana. 

Luas wilayah, serta batas-batasnya di sebelah Utara dan Barat 

tidak jelas nama negerinya, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan 

dengan nagari Singapura dan Timurnya Laut Jawa. Pusat negerinya 

terletak di Desa Keraton, Kecamatan Cirebon Utara Kabupaten 

Cirebon sekarang, sekitar 5 Km dari arah Giri Amparan Jati.  

Ki Gedheng Sedhang kasih mempunyai putri bernama Ambet 

Kasih, yang menikah dengan raden Pamanah Rasa ( Prabu Siliwangi ). 

Menurut catatan ada suatu peristiwa unik yang terjadi di Surataka ini, 
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yaitu menjadi tempat di laksanakannya sayembara untuk menentukan 

jodoh bagi Nyi Mas Subang Larang Putri dari Mangku Bumi 

Singapura yang bernama Ki Gedheng Tapa. Dalam sayembara ini 

raden Pamanah rasa menjadi pemenangnya dan berhasil 

memeprsunting Nyi Mas Subang Larang. Setelah menjadi raja Sunda 

di Pakuan Pajajaran, dari Nyi Mas Subang Larang inilah Wangsa 

Cirebon Terlahir. 

Sebagai akibat dari perkawinan Raden Pamanah Rasa dengan 

Nyi Mas Ambet kasih, Kigedheng Sedhang Kasih memberikan daerah 

Sindang Kasih kepada Raden Pamanah Rasa sang menanatu, yang juga 

keponakanyasebagai hadiah perkawinana, yang sekarang termasuk 

kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, kira-kira 15 Km arah Selatan 

dari Surantaka ( Sunardjo, 1983 : 8 ) 

Dalam Purwaka Caruban Nagari  halaman 12 disebutkan 

bahwa nagari Surantaka ini dibawah naungan kekuasaan Galuh. 

Sekalipun demikian penguasa Surantaka yang masih punya ikatan 

keluarga dengan Prabu di Galuh diberikan otonomi melaksanakan roda 

pemerintahannya. Akhir dari nagari ini tidak dijelaskan dalam kitab 

Purwaka Caruban Nagari, tapi yang jelas sekitar tahun 1415 kekuasaan 

atas pelabuhan Muara Jati sudah beralih ketangan Singapura. Nagari 

tetangganya di sebelah selatan ( sekarang kecamatan Mertasinga ). Hal 

ini dimungkinkan oleh Raden Pamanah rasa yang mempersatukannya 
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dengan Singapura, mengingat Raden Pamanah Rasa juga adalah 

menantu dari Mangkubumi Singapura. 

4. Nagari Singapura 

Nagari Singapura ini dipimpin oleh Ki Gedheng Surawijaya 

Sakti (sekarang menjadi desa Mertasinga,kotamadya Cirebon)saudara 

ki Gedheng kasih. Jadi juga saudaranya prabu Anggalarang di galuh. 

Beliau dibantu oleh Mangkubumi bernama Ki Gedeng Tapa, yang 

mempunyai anak bernama Nyi Mas Subang Larang. Perlu dijelaskan 

disini bahwa ada beberapa catatan peristiwa yang cukup penting untuk 

diceritakan pada jaman Nagari Singapura. Peristiwa tersebut 

merupakan proses awal Islamisasi di daerah Jawa Barat umumnya, 

Cirebon khususnya. 

 Peristiwa tersebut adalah datangnya seorang ulama yang 

bernama Syeh Hasanudin bin Yusuf Sidik tahun 1418 bersama perahu 

dagang dari Nagari Campa,kemudian berkenalan dengan Ki Gedheng 

Tapa untuk beberapa saat lama, dan seteleh itu ia pergi lagi menuju 

Karawang, disana beliau mendirikan pesantren yang kemudian 

terkenal sebagai Syekh Quro. ( Sunardjo, 1983 : 18 ). 

 Akibat perkenalannya dengan syeikh Hasanudin yang 

berkesan baik dan mendalam maka Ki Gedheng Tapa merestui 

puterinya Nyi Mas Subang Larang pergi ke Karawang untuk 

mempelajari agama Islam dari Syeh Hasanudin bin Yusuf Sidik alias 
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Syeh Quro di pesantrennya yang bekasnya sekarang terletak di Desa 

Telagasari Kecamatan Telagasari, Karawang ( Sunardjo, 1983 : 18 ).. 

 Peristiwa  berikutnya adalah datangnya rombongan orang 

asing lainnya, yaitu ulama Arab dari Bagdad, sekitar tahun 1420, yaitu 

rombongan Syekh Datuk Kahfi alias Syeh Idofi bersama pengiringnya 

berjumlah dua belas orang yang terdiri dari sepuluh laki-laki dan dua 

wanita. Melalui perkenalan yang sangat baik pula dengan Syeh Bandar 

Muara Jati, maka permintaan Syekh Datuk Kahfi untuk bisa menetap 

atau bermukim di Pasambangan di izinkan oleh Ki Gedeng Tapa. 

Seteleh ada izin menetap, maka Syeh Datuk Kahfi membuka pesantren 

di kampung Pasambangan, beliau terkenal dengan sebutan syekh Nurul 

Jati. ( Sunardjo, 1983 : 19 ). 

5. Nagari Rajagaluh 

Nagari Rajagaluh ini pada tahun 1528 dipimpin oleh Prabu 

Cakra Ningrat Ibu Negara Rajagaluh menurut keterangan sumber 

sejarah terletak di Raja Galuh Kabupeten Majalengka. Dilihat dari 

topografis, nagari Raja Galuh ini sebagian besar wilayahnya adalah 

wilayah pegunungan yang subur, Raja Galuh berada pada lereng 

sebelah utara gunung Cireme. 

Mengingat letaknya yang cukup jauh dari pantai, sedangkan 

antara Ibu Negeri Raja Galuh ini dengan pantai dimana terdapat 

pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan sebagai supalai barang tidak 

memiliki hubungan langsung, karena harus melewati wilayah nagari 
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Singapura. Maka sudah diperkirakan hal ini akan menjadi masalah 

penting bagi Negeri Raja Galuh.Ada dua pilihan bagi Raja Galuh 

untuk bisa terus lancar berhubungan dengan daerah pesisir,agar suplai 

barang dari pesisir lancar,yaitu dengan jalan persahabatan,salah satu 

sarananya melalui perkawinan politik.Sedangkan jalan satu laginya 

dengan kekuatan Militer menundukan nagari yang menguasai 

pelabuhan tersebut.( Sunardjo, 1983 : 24 ). 

6. Nagari Talaga 

Letak kerajaan Talaga cukup jauh dari pesisir, kurang lebih 

70 km di sebelah barat Giri Amparan Jati atau dari kota Cirebon. Di 

sebelah selatan nagari ini adalah ibu negeri kerajaan Galuh akhir, yaitu 

di Desa Kawali. Pusat nagari Talaga, menurut keterangan dan cerita 

rakyat berada di kota kecamatan Talaga sekarang, termasuk Kabupaten 

Majalengka. ( Sunardjo, 1983 : 33 ). 

Dilihat dari aspek topografis Talaga harus mampu memilih 

route perhubungan yang keamanannya harus terjamin untuk kelancaran 

ekonominya dengan daerah pesisir, dimana terletak pelabuhan yang 

juga merupakan sentra perdagangan dan teknologi disamping juga 

daerah yang mensupalai garam, bahan yang sangat dibutuhkan oleh 

penduduk pedalaman. 

Posisi seperti ini benar-benar rawan, sebab nagar-nagari yang 

dilewati oleh rombongan pedangang atau pejabat Talaga harus tetap 

bersahabat termasuk nagari yang menguasai pelabuhan itu sendiri. 
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Oleh karnanya setiap konflik yang mungkin terjadi dengan nagari-

nagari tersebut harus dapat dicegah demi kepentingan perekonomian 

dan juga stabilitas politiknya.( Boechori, 2001 : 14 ) 

Melihat kondisi seperti itu, barangkali ada dua pilihan bagi 

Talaga yang selalu harus dipikirkan dan harus dipertimbangkan setiap 

saat, yaitu pertama secara politis dan militer menguasai nagari-nagari 

yang biasa dilewati berikut nagari yang punya pelabuhan.. Pilihan 

kedua ialah selalu bersikap toleran dan menjalin persahabatan, antara 

lain melalui perkawinan, pengiriman duta persahabatan maupun cara 

lain demi kesejahteraan rakyat dan kedaulatan serta kemerdekaan 

Nagari Talaga. 

7. Nagari Japura 

     Nagari ini terletak 17 Km di sebelah Tenggara Giri Amparan 

Jati, dengan luas wilayah yang meliputi Kecamatan Astana Japura, 

Sindang Laut, dan Ciledug sekarang termasuk Kabupaten Cirebon. 

Nagari Japura dipimpin oleh Prabu Amuk Marugul, yang nama asli 

serta termasuk lamanya bertahta tidak ada sumber yang cukup 

Kredibel dalam memberi keterangan tentang hal tesebut ( Sunardjo, 

1983 : 21-23 ).. 

Menurut naskah Negara Krethabumi parwa 8, Prabu Amuk 

Marugul pemerintahanya bersamaan waktunya dengan Waktu ki 

Gedheng sedhang Kasih  di Surantaka dan Ki Gedheng Surawijaya 

Sakti  di Singapura. Pusat Nagari Japura ini diperkirakan terletak 
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dalam wilayah Desa Astana Japura, Kecamatan Astana Japura, 

Kabupaten Cirebon sekarang. Dilokasi ini hanya tedapat sebuah sumur 

tua, yang menurut cerita rakyat setempat, sumur itu adalah sumur 

keraton. 

Wilayah Japura ini berbatasan di sebelah Baratnya dengan bagian 

wilayah nagari Wanagiri yang paling Timur yaitu Cirebon Girang, 

yang jaraknya dari Desa Astana Japura hanya 9 Km. Sedangkan jarak 

antara pusat nagari Japura kepusat nagari Singapura di Desa Sirnabaya 

sekarang hanya 21 Km. ( Sunardjo, 1983 : 24 ). 

Pemberitaan pertama dari nagari Japura adalah pertempuranya 

dengan nagari Singapura sekitar tahun 1422 M. Dalam pertempuran 

dengan Japura ini, pasukan Singapura dipimpin oleh Raden Pamanah 

Rasa. Pertempuran antara Japura dengan Singapura ini berakhir dengan 

kekalahan bagi Japura. Sebagai akibat dari kekalahanya tersebut dapat 

dipastikan bahwa Japura harus digabungkan dengan Singapura. 

Selanjutnya Singapura harus mengangkat seorang penguasa untuk 

wilayah Japura. Dalam hal ini Naskah Negara Krethabumi tidak 

memberikan keterangan siapa penguasa Japura selanjutnya yang di 

tunjuk oleh penguasa Singapura selaku penguasa baru atas wilayah itu. 
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C. Latar Belakang Kehidupan Pangeran Walang Sungsang 

a. Asal usul geneologi 

Pangeran Walangsungsang merupakan putra mahkota dari raja 

Sunda Pakuan Pajajaran yang bernama Prabu Jaya Dewata ( Prabu 

Siliwangi ) dari ibu yang bernama Nyi Mas Subang Larang. Prabu Jaya 

Dewata sebelum menaiki tahta kerajaan Sundan mempunyai nama Raden 

Pamanah Rasa. Dalam naskah Negara Krethabumi Dwitya Sarga bagian 

43` disebutkan 

“Adalah raja besar yang berkuasa ( menguasai ) Pakuan  
Pajajaran di bumi Jawa Barat disebut dengan nama Prabu Ratu 
Dewata gelar Sri Baduga Maharaja, berasal dari Galuh. Tatkala 
itu keratonnya disebut Surawisesa namanya, di Parahyangan 
sebelah timur daerah wilayahnya. Ketika masih kanak-kanak 
Prabu Siliwangi bernama Raden Pamanah Rasa, manah rasa 
namanya yang lain, ia dipelihara dan dijadikan anak oleh 
uwaknya, juru labuhan ( Sah Bandar ), ialah Kyai Gheng Sindang 
Kasih namanya “. 
 
Nyi Mas Subang Larang merupakan putri dari Mangkubumi 

Nagari Singapura yang bernama Ki Gedheng Tapa. Raden pamanah rasa 

berhasil mendapatkan Nyi Mas Subang larang dari hasil sayembara di 

nagari Surantaka setelah mengalahkan Prabu Amuk Marugul dari Nagari 

Jayapura. Nyi Mas Subang Larang seorang muslimah, dan beliau 

merupakan murid syekh Nurul Jati dan Syeikh Quro dari pesantren di 

Karawang.  

Keluarga Nyi Mas Subang Larang telah memeluk agama isalam 

yang diperkirakan sejak kedatangan Syeikh Quro yang mampu 

menampilkan perilaku yang luhur, sehingga menarik simpati Ki Gedeng 
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Tapa terahadap ajaran agama Islam yang dibawanya. Akhirnya Ki Gedeng 

Tapa merestui puterinya Nyi Mas Subang Larang atau Larang Tapa untuk 

berguru ajaran agama Islam kepada kedua syekh tersebut. Setelah selesai 

memperdalam ajaran agama Islam, Nyi Mas Subang Larang kembali ke 

Nagari Singapura. Karena banyaknya orang yang ingin menyunting Nyi 

Mas Subang Larang, maka Ki Gedeng Tapa mengadakan sayembara untuk 

memeperebutkan putrinya. Dalam sayembara ini Raden Pamanah Rasa 

berhasil menjadi pemenangnya dan berhak untuk memperistri Nyi Mas 

Subang larang ( Sutadji, 2003 : 1 ). 

Keluarga Ki Gedeng Tapa, terutama puterinya adalah penganut 

agama Islam yang taat. Sedangkan Raden Pamanah Rasa sebagai putera 

mahkota kerajaan Sunda Galuh adalah pelindung agama hindu yang 

dijadikan agama Negara di kerajaannya. Namun pada akhirnya dicapai 

kesepakatan bahwa Raden Pamanah Rasa akan menikahi Nyi Mas Subang 

Larang secara agama Islam. Maka, pada tahun 1420 M dilaksanakan 

pernikahan agung di Singapura. Setelah pesta usai, pengantin putri 

langsung di boyong ke Galuh Purwa Nagari ( Ciamis ). Selanjutnya 

pasangan ini pindah ke istana Pakuan Pajajaran ( Cibadak, Bogor ) ketika 

Raden Pamanah Rasa dinobatkan sebagai maha raja Pajajaran. ( Sutadji, 

2003 : 2 ) 
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Ki Gedeng Tapa menegerti, atasannya Prabu Siliwangi bahwa 

setelah menikahi putrinya, dia tidak akan terus memeluk agama Islam, 

seperti yang diucapkan ketika menikah. Maka, sang ayah jauh hari telah 

memberi amanah kepada putrinya, agar beliau kelak mempunyai putera, 

wajib mendidiknya secara Islam. Kemudian apabila sudah cukup dewasa, 

diharuskan berguru agama Islam ke pesantren Syeikh Dzatul Kahfi di 

Gunung Jati, Singapura. 

Pangeran Walangsungsang lahir tahun 1421 M ( setahun setelah 

pernikahan ayah bundanya ). Dua tahun kemudian lahir yang kedua 

seorang puteri yang diberinama Nyi Mas Rara Santang. Dan satu lagi 

saudara laki-lakinya yang bernama Raden Sengara. Secara runtut naskah 

negara Kertabhumi meruntut kekerabatan pangeran Walangsungsang dari 

pihak ayahanda maupun ibundanya.  

“ Sedangkan Prabu Maharaja Lingga Buana Wisesa berputera 
Rahyang Niskala Wastu Kencana, selanjutnya Rahyang Niskala 
Wastu Kencana beranak, pertama Rahyang Dewa Niskala, kedua 
Ratu Singapura ialah Kyaigheng Sindakasih namanya, ke empat 
Kyaigheng Tapa. Rahyang Dewa niskala berputera Sri baduga 
maharaja Pajajaran yang menurut orang-orang sunda disebut 
Prabu Siliwangi, ialah Raden Pamanah Rasa, namanya yang lain. 
Sedangkan Kyaigheng Tapa adik Rahyang Dewa Niskala, 
berputera wanita Nyisubang Larang ”. ( Naskah Kretabhumi, 
Dwitya Sarga, Bagian 51 ). 
 
Berdasarkan pemaparan naskah Kretabhumi disini jelas bahwa 

ayah dan ibunda pangeran Walangsungsang satu kakek yaitu prabu 

Niskala Wastu Kencana. Raden Pamanah Rasa mempersunting anak dari 

pamannya sendiri atau mempersunting adik sepupunya Nyi Mas Subang 
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Larang. Dari hal tersebut jelaslah kuat secara keturunan untuk pangeran 

Walangsungsang menduduki tahta kerajaan Sunda.  

  b.Latar Belakang Lingkungan Sosial  

 Pangeran Walangsungsang dipersiapkan secara dini untuk 

menggantikan posisi ayahandanya Prabu Jaya Dewata.. Sebagai putra 

mahkota pangeran Walangsungsang di bekali berbagai keterampilan, 

diantaranya ilmu keperajuritan, ilmu tata Negara, adat istiadat keraton, 

tatakrama serta ketangkasan untuk berburu dan pengenalan wilayah 

Negara jadi bagian dari kehidupan kecil Pangeran Walangsungsang. 

Dikarenakan hidup di keraton yang bernafaskan ajaran Sanghiyang, maka 

mau tidak mau pangeran Walangsungsang diperkenalkan dengan tradisi 

serta budaya yang berlandaskan ajaran Purbastiti Purbajati Sunda yang 

merupakan pokok utama ajaran hidup yang di pegang oleh masyarakat 

Sunda pada saat itu. Ajaran Sanghyang sendiri merupakan ajaran yang 

berakulturasi dari Hindu, Budha dan kepercayaan lokal Sunda. Kerajaan 

Sunda baik Galuh maupun Pakuan Pajajaran mempunyai landasan utama 

dalam menentukan kebijakan kehidupan bernegara. Landasan hukum 

kerajaan ini tertuang dalam naskah Sanghyang Siksakanda ng’ Karesian. 

Pada bagian pembukannya naskah ini menyebutkan bahwa 

naskah tersebut ialah “ Sanghyang dasa kerta kundangon urang raya ” ( 

Sanghyang sepuluh tindakan, untuk dijadikan pegangan masyarakat ). 

Salah satu ajaran norma dari Sanghyang Siksa Kanda ng’ Karesian ialah 

disebutkan: 
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“ Nihan sinangguh dasa prebakti ngaranya: anak bakti di bapa, 
Ewe bakti di Laki, Hulun bakti di Pacandaan, Sisya bakti di 
Guru, wong Tani bakti di Wado, Wado bakti di Mantri, Mantri 
bakti di nu Nangganan, nu Nangganan bakti di Mangkubumi, 
Mangkubumi bakti di Ratu, Ratu bakti di Dewata, Dewata bakti 
di Hyang ”. 
 

Artinya: “ inilah pengertian yang disebut sepuluh kebaktian, anak bakti 
kepada bapa, istri bakti kepada suami, rakyat berbakti kepada 
majikan, murid berbakti kepada guru, petani berbakti pada 
Wado, Wado berbakti pada Mantri, Mantri berbakti pada nu 
Nangganan, nunangganan berbakti kepada raja, raja berbakti 
kepada Dewata, Dewata berbakti kepada Hyang ”. ( 
Poesponegoro, dkk, 1948 : 379 ) 

 
Pada saat pangaran Walangsungsang kanak-kanak, ibunya Nyi 

Mas Subang Larang mulai melaksanakan pesan ayahandanya Ki Gedeng 

Tapa. Secara hati-hati dan diam-diam, ditanamkanlah pada putra-putrinya 

dasar-dasar agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai lulusan 

pesantren Syeikh Quro dan Syeikh Dzatul Kafi, tidaklah sulit baginya. 

Ditambah lagi suasana ramai kaputren-kaputren pun mendudukungnya, 

yaitu dengan keberadaan 40 orang putra-puri yang dilahirkan dari 

permaisuri dan selir sang prabu yang lain. Sehingga tidak heran pangeran 

Walangsungsang dengan 2 orang adiknya tercipta menjadi seorang muslim 

dan muslimah yang tangguh. ( Sutadji, 2003 : 2 ) 

 

D. Latar Belakang Budaya  

Pangeran Walangsungsang dilahirkan dan dibesarkan di tengah-

tengah kehidupan Istana kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Kehidupan 

keraton tidak lepas dari suatu norma serta aturan yang telah tercipta turun 

temurun guna dijadikan landasan perilaku orang-orang yang 
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menempatinya. Norma-norma serta aturan-aturan tersebut menyangkut 

etika kehidupan di keraton baik etika berbusana, berbicara, atau 

berkomunikasi, tingkah laku, sikap dan hal-hal lainnya. 

Norma-norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat Sunda 

bersumber dari tradisi leluhur serta ajaran Sanghiyangss. Naskah 

sanghiyang Siksa Kanda ng’ karesian merupakan manivestasi dari ajaran-

ajaran tersebut. Serta merupakan landasan dan patokan kahidupan 

bermasyarakat. Pangean Walangsungsang hidup di tengah-tengah budaya 

Sunda yang mempunyai cirri-ciri khas tertentu disamping sifat kebudayaan 

yang sama secara universal. 

Walaupun tidak banyak yang dapat diketahui dari sumber lain, 

tetapi Sanghyang Siksa Kanda ng’ Karesian sedikit banyak memberikan 

keterangan bagaimana kehidupan budaya pada masa lalu. Di dalam naskah 

itu juga terdapat diketahui adanya orang-orang yang dipandang ahli 

disalah satu bidang budaya, misalnya sastra lukis, ukir, gamelan, dan 

sebagainya orang-orang yang mengetahui berbagai macam cerita disebut 

memen, sedangkan cerita yang diketahuinya antara lain: Boma, Karang 

Jati, Sanghyang Hayu, Jayasena, Sedamana, Pujayakarna, Ramayana, 

Adiparwa, Korawasarma, Bimasorga, Ranggalawe, Tantri, Sumana, Kala 

Purbaka, dan Jarini. ( Poesponegoro dkk, 1984 : 393 ) 
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Jenis-jenis kawih seperti misalnya kawih bwatuha, kawih 

panjang, lalaguan, panyaraman, sisindirian dan lain sebagainya ahli kawih 

tersebut dinamakan Paragana. 

 

E. Pandangan Hidup Pangeran Walangsungsang  

Pangeran Walangsungsang yang dilahirkan di kraton Sri Bima 

Punta Narayana Suradipati. Hal itu tentunya memperkenalkan kepada 

pangeran Walangsungsang norma beserta adat istiadat keraton yang 

bernafaskan Hindu. Namun sang ibunda, Nyi Mas Subang Larang atau Nyi 

Mas Larang Tapa merupakan tameng hidup bagi putranya.  

Dalam naskah Sanghyang Siksa Kanda ng’ Karesian disebutkan 

“Mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di hyang” 

yang berarti “mangku bumi berbakti kepada ratu, ratu berbakti kepada 

hyang”. Dari kutipan di atas jelas, bahwa pada awal abad XVI Masehi, 

kehidupan keagamaan yang pada masa sebelumnya hanya memperlihatkan 

sifat-sifat hindu, lalu Hindu-Budha, pada masa tersebut telah 

memperlihatkan lebih munculnya sifat-sifat agama leluhur. Ini dibuktikan 

dengan menurunkan derajat Dewata berada di bawah Hyang. ( 

Poesponegoro, 1984 : 392 ) 

Nyi Mas Subang Larang menginginkan putranya pengaran 

Walangsungsang menjadi seorang muslimin yang taat bukan penganut 

ajaran leluhurnya.  Hal ini berdasarkan amanat ayahanda Ki Gedeng Tapa.   
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Ada dua versi yang menjelaskan tentang kepergian pangeran 

Walangsungsang untuk memperlajari agama Islam. Versi satu 

menceritakan kepergiannya mengembara karena amanat ibundanya 

sebelum wafat untuk memperdalam ajarn agama Islam di pesantren Syeikh 

Quro dan Syeikh Nurul Jati. Sedangkan versi yang satu lagi diulaskan 

dalam Babad Tanah Sunda, Babad Cirebon, pengembaraannya dilatar 

belakangi oleh pengusiran ayahandanya kepada pangeran Walangsungsang  

karena bertentangan kepercayaan agama. Ayahandanya berpatokan pada 

ajaran agama leluhur, sedangkan pangeran Walangsungsang berlandaskan 

pada syariat Islam. ( Sulendraningrat, 1984 : 1 ) 

Bila dikaji dari versi yang kedua pangeran Walangsungsang 

diusir ayahandanya karena bertentangan kepercayaan, hal itu jelas 

pengusiran ayahandanya dilandaskan kepada Sanghyang  siksa yang 

merupakan ladasan kehidupan bermasyarakat termasuk agama masyarakat 

kerajaan Sunda. Dalam tulisan awalnya Sanghyang Siksa Kanda ng’ 

Karesian menyebutkan “ Sanghyang dasa kerta kundangon urang reya ” ( 

sanghyang sepuluh tindakan untuk dijadikan pegangan masyarakat ). ( 

Poesponegoro dkk, 369 ) 

Dilihat dai jalan cerita kehidupan pangeran Walangsungsang 

dapat ditelaah pandangan hidup beliau. Pengeran Walangsungsang 

menghendaki adanya suatu kerajaan besar yang berlandaskan ajaran 

agama Islam bisa berkembang di tatar Pasundan. Beliau merelakan 

kekayaan, tahta yang seharusnya dia miliki demi memperjuangkan prinsip 
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hidupnya yang berkeinginan memperdalam Islam. Beliau lebih condong 

kepada pandangan hidup ibundanya yang mengutamakan kesederhanaan 

dibandingkan kehidupan yang bersifat Hedonistis. 
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BAB III 

PERANAN PANGERAN WALANGSUNGSANG  

DALAM MERINTIS KASULTANAN 

CIREBON 

 

A. Keraton Sunda Pakuan Pajajaran 

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, pangeran 

Walangsungsang merupakan putra mahkota dari kerajaan Sunda  Pajajaran. Ia 

dilahirkan di keraton Pakuan Pajajaran yang diberi nama Sri Bima Punta 

Narayana Suradipati. Menurut pendapat Saleh Danasasmita dalam buku                      

“Mencari Gerbang Pakuan Seri Sundalana “, keraton kerajan sunda berjumlah 

lima buah bangunan keraton yang ideal zaman dahulu sering disebut-sebut 

sebagai panca prasada ( panca = lima, prasada = keraton ). Kesimpulan yang 

dapat ditarik ialah bangunan keraton Pajajaran berjumlah lima buah yang 

masing-masing diberi nama Bima, Punta, Narayana, Madura dan Suradipati ( 

Danasasmita, 2006 :31 ). 

Nama Pakuan Pajajaran sendiri para ahli banyak  berbeda pendapat 

dalam menafsirkanya. Dalam buku “ Mencari Gerbang Pakuan  seri Sundalana 

” karya Saleh Danasasmita, menjelaskan bahwa Pakuan Pajajaran merupakan 

dua suku kata tersebut mempunya makna yang saling terkait. Pakuan 

dibandingkan dengan kata kawi Pakwwan dan kata jawa Pakuwon. Pakuan 

berarti keraton atau istana. Sedangkan Pajajaran berarti bergandengan sejajar 

atau berjajar. Jadi nama Pakuan Pajajaran lebih tepat ditafsirkan sebagai istana 

45 
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yang berjajar dan kemudian berubah menjadi nama diri Pakuan Pajajaran ( 

Danasasmita, 2006: 31-32 ). 

Pangeran Walangsungsang walaupun dibesarkan dalam lingkungan 

Keraton Sunda yang berkultur Hindu-Budha ( Sanghyang ), namun tidak 

berpengaruh oleh lingkungan disekelilingnya . Hal ini disebabkan didikan dari 

ibunya Nyi Mas Subang Larang yang mendidik putranya tersebut semenjak 

kecil dengan ajaran Islam. Berkat didikan ibundanya tersebut pangeran 

Walangsungsang menjadi seorang muslim yang taat, berjiwa reformis serta 

tidak bergaya hidup ( Live style ) Hedonistis yang notabene gaya hidup para 

penghuni keraton. ( Sutadji KS, 2003 : 2 ). 

Prabu Siliwangi atau Prabu Jaya Dewata terlalu sibuk mengurusi 

masalah pemerintahan, sehingga baginda kurang begitu memeperhatikan pola 

hidup para putranya, dengan demikian perkembangan psikis pangeran 

Walangsungsang tidak begitu dihiraukan. Dalam buku Caruban Nagari 

diceritakan bahwa Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Mas Subang Larang 

sesuai ajaran Islam dengan membacakan dua kalimah syahadat. Hal tersebut 

merupakan permintaan Nyi Mas Subang Larang dan orang tuanya yaitu Ki 

Gedeng Tapa. Faktor tersebut di yakini yang menjadi sebab toleransi Prabu 

Jaya Dewata terhadap pendidikan putranya pangeran Walangsungsang dengan 

ajaran Islam oleh sang istri Nyi Mas Subang Larang ( Sutadji KS, 2003 : 2 ). 

Mengingat masa muda Prabu Jaya Dewata atau Raden Pamanah 

Rasa yang hidup didaerah atau nagari Singapura ( Sekarang merupakan 

Kecamatan Merta Singa, kotamadya Cirebon ). Di daerah tersebut pada masa 
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itu Islam sudah mulai tersebar di daerah tersebut. Jadi Raden Pamanah Rasa, 

putra mahkota Galuh tersebut sudah tahu banyak tentang agama Islam. Baik 

dari istrinya Nyi Mas Subang Larang, maupun dari mertuanya Ki Gedeng 

Tapa. Hal tersebut yang menyebabkan sikap toleran terhadap pendidikan 

putra-putrinya dari permaisuri Nyi Mas Subang Larang dan lebih jauh sikap 

toleran terhadap prosesi Islamisasi diwilayah kekusaannya. ( Sunardjo, 1983 : 

20 ). 

 

B. Pengembaraan Pangeran Walangsungsang  

Secara umum, pengembaraaan pangeran Walangsungsang dan 

adiknya Nyi Mas Rara Santang terdapat dalam seluruh naskah-naskah Babad 

dan tradisi lisan di masyarakat, kecuali pada naskah Babad Cirebon terbitan 

Brandes dalam buku Sunan Gunung Jati ( antara fiksi dan fakta ), serta 

terdapat pula dalam naskah tradisi Sunda. Babad Cirebon terbitan Brandes 

pada bagian pupuh pertamanya langsung menceritakan perginya pangeran 

Walangsungsang bersama adiknya Nyi Mas Rara Santang ketanah suci 

Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji ke 

Baitullah. Sedangkan dalam Carita Purwa Caruban Nagari terbitan Atja, 

Babad Tanah Sunda, Babad Cirebon karya Mahmud Rais, Carub Kanda, serta 

naskah Kretabhumi. Semuanya diceritakan tentang pengembaraan pangeran 

Walangsungsang berserta adiknya Nyi Mas Rara Santang. ( Wildan,  2003 : 

204 ) 
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Setelah mengkaji isi dari naskah-naskah tersebut, dapat disimpulkan 

faktor penyebab atau alasan pengembaraan pangeran Walangsungsang 

meninggalkan keraton pakuan Pajajaran untuk memperdalam ajaran Islam. 

Kepergian pangeran Walangsungsang dari keraton Sri Bima Punta Narayana 

Madura Suradipati dikarenakan perintah ibunda yakni Nyi Mas Subang 

Larang sewaktu hidup untuk berguru agama ke pesantren Syekh Quro di 

Karawang dan Pesantren Syekh Nurul Jati di Gunung Jati, Cirebon. Adapun 

versi yang satu lagi faktor penyebab kepergian pangeran Walangsungsang 

oleh pengusiran ayahanda Prabu Jaya Dewata karena keinginan pangeran 

Walangsungsang untuk memeluk agama Islam. 

Dalam naskah Negara Kretabhumi terjemahan T.D Sujana, 

kepergian pangeran Walangsungsang dari keraton Pakuan Pajajaran 

diceritakan sebagai berikut “ Sesudah itu anak-anaknya meningkat dewasa, 

Nyi Lara Santang telah menjadi gadis yang cantiknya seperti ibunya. Sesudah 

dewasa ibundanya wafat di keraton pakuan Pajajaran. Dengan kematian 

ibunya mereka ( anak-anaknya ) selalu dihina, disakiti hatinya dan dimusuhi 

oleh saudara-saudaranya dari lain ibu, sedangkan ayahandanya kurang 

memperhatikan anak-anaknya. Oleh karenanya para anaknya dengan hati duka 

nestapa, setahun kemudian yaitu tatkala malam hari keluarlah dari keraton 

Pakuan ke timur, tujuannya masuk hutan-hutan di wilayah Parahyangan ( 

Naskah Negara Kretabhumi Dwitya Sarga, bagian 55 ) 
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Yoseph Iskandar dalam bukunya yang berjudul “ Negara Gheng 

Islam Pakung Wati Cirebon “ menuliskan, kepergian pangeran 

Walangsungsang meninggalkan keraton Sribima sebagai kehausan pangeran 

Walangsungsang akan ajaran Islam yang baru sedikit beliau dapatkan dari 

ibundanya. Nyi Mas Subang Larang. Sebagai pangeran berusia muda yang 

haus akan ilmu pengetahuan, yang terobsesi oleh aqidah syariat-syariat Islam 

yang dianutnya, ingin membuktikan sejauh mana dan seberapa banyak 

masyarakat Galuh dan Sunda yang setia kepada Purbatisti-Purbajati Sunda 

dan Hyang Batara Seda Niskala ( Iskandar, 2000 : 73 ) 

Kenyataan tentang keyakinan ayahanda, pembesar kerajaan, kerabat 

keraton, serta masyarakat kota pakuan terhadap Hyang Batara Seda 

Niskala,bagi pangeran Walangsungsang yang baru mengetahui syariat-syariat 

Islam mazhab Hanafi, sangat merisaukannya. Sesuai dengan umumnya yang 

masih muda belia, pengetahuan tentang surga dan neraka Islam yang diajarkan 

oleh ibunya, dirasakan tidak cukup untuk menandingi kerabat keraton yang 

demikian kental memahami kedalaman Sanghiyang Siskanda ng’ Karesian. 

Serta kehidupan sehari-hari yang berpedoman kepada Purbastiti - Purba Jati 

Sunda. 

Ketika ibunda Subang Larang wafat, pangeran Walangsungsang dan 

adik-adiknya yang Islam, sangat kehilangan. Ketiadaan guru agama Islam 

yang lain di kota Pakuan, mendorong pangeran Walangsungsang memohon 

ijin kepada ayahandanya Prabu Siliwangi untuk pergi mengembara, mecari 

guru agama Islam yang memenuhi hasrat keresahan hatinya. Tentu saja Prabu 
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Siliwangi yang bijak, walaupun berat hati terpaksa mengijinkan kepergian 

putra sulung kesayangannya itu. Sebagaimana yang dialami oleh dirinya 

ketika masih bernama Sang Pamanah Rasa. Prabu Siliwangi memaklumi 

kehendak putranya tersebut. ( Iskandar, 2000 : 72 ) 

Prabu Siliwangi dengan segala kebesaran hatinya, rasa kasih 

sayangnya terhadap pangeran Walangsungsang, tidak terhalang oleh agama 

yang dianut oleh putranya tersebut. Sebagimana yang dikemukakan pangrean 

Wangsa Kerta “Prabu siliwangi rasika dharmuka rung pamekul agami rasul, 

sangat senang dan bertindak adil terhadap pemeluk agama Islam. Hal ini lain 

mendorong pengembaraan pangeran Walangsungsang adalah dorongan spirit 

dari ayahanda untuk mencari pengalaman hidup guna bekal menjadi seorang 

pemimpin. 

Sebagaimana lazimnya putera-putera raja, selain dari ibunya, 

pangeran  Walangsungsang banyak menimba berbagai ilmu pengetahuan 

(kesatrian dan kenegaraan) dari ayahandanya. Tidak menutup kemungkinan 

ayahnya menuturkan pula tentang pengalamannya sebagai Ksatria 

pengembara ketika menambah pengalaman hidupnya.Dari ayahandanya pula 

serta dari tradisi sehari-hari kerabat keraton, penomena masyarakat kota 

pakuan, pengeran  Walangsungsang banyak mengetahui tentang purbatisti-

purbajati sunda ( agama Sunda ) yang berlandaskan pada Sanghyang Siksa 

Kanda ng’ Karesian. ( Iskandar, 2000 : 71 ) 

Cita-cita orang Pajajaran yang saleh, yakni kelak kalau dirinya 

meninggal dunia, sukmanya manggih keun hyang tanpa balik dewa ( 
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berpaduan dengan Hyang, bukan dengan Dewa ) manggih Keun Hyang atau 

ngahiyang itulah yang disebut muksa ( mokta = sempurna ) yaitu sukma 

kembali berpadu dengan asalnya. Orang-orang Pajajaran umumnya bercita-

cita kembali kepada Hyang, karena Dia-lah Si tuhu lawan pretyaksa (yang hak 

dan yang wujud). Hal itu hampir sama seperti konsep agama Islam yang 

menuntun penganutnya untuk kembali kepadaNya ( Allah SWT ) dengan 

segala kebaikan, agar mendapatkan SurgaNya. Disamping itu konsep Hyang 

yang tidak digambarkan dalam wujud-wujud benda sama dengan ajaran Islam 

yang tidak mengapresiasikan wujud Allah SWT dalam bentuk benda buatan 

manusia.( Iskandar,2000 : 71-72 ). 

Diriwayatkan dalam perjalanan pangeran Walangsungsang menuju 

daerah priangan timur, beliau sampai di daerah Gunung Maraapi ( Rajadesa, 

wilayah kabupaten Ciamis ) yang merupakan wilayah kerajaan Sunda Galuh 

pimpinan kakeknya Prabu Anggaralarang dengan nama Abhisekanya Prabu 

Ningrat Kencana. Di Gunung Maraapi beliau bertemu dengan seorang wikhu 

Buddha yang bernama Ki Danuwarsih. Perjalanan tersebut jelas dilakukan 

oleh pangeran Walangsungsang untuk mecari guru ngaji atau guru yang 

mengajarkan pengetahuan agama Islam. Hal ini disebutkan dalam babad tanah 

Sunda babad Cirebon sewaktu wikhu Danuwarsih menanyakan tujuan 

kedatangan pangeran Walangsungsang. ( Sulendraningrat, 1984 : 6 ) 

Pada saat di kediaman Wikhu Danuwarsih inilah pangeran 

Walangsungsang bertemu jodohnya. Beliau menikahi putri Wikhu 

Danuwarsih yang bernama Nyi Indang Geulis atau Indang Ayu. Dalam Babad  
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Tanah Sunda Babad Cirebon dicatat pernikahan beliau terjadi pada tahun1442 

Masehi. Pada saat itu beliau berusia 23 tahun. Dari pernikahannya dengan Nyi 

Indang Geulis nantinya beliau dikaruniai seorang puteri yang diberi nama Nyi 

Mas Pakungwati. Nama puterinya tersebut juga diabadikan dalam penamaan 

keraton yang dibangunnya yakni keraton Pakungwati. Nyi Mas Pakungwati 

nantinya di peristri sepupunya yang bernama Syarief Hidayatullah. 

Dalam perjalanannya tersebut pangeran Walangsungsang disertai 

adik perempuannya, yakni Nyi Mas Rara Santang. Sedangkan Raden Sangara 

adiknya yang paling kecil tidak ikut karena masih kecil. Diceritakan oleh para 

penulis babad bahwa pangeran Walangsungsang di gembleng ilmu 

keprajuritan oleh Ki Danuwarsih.( Sulendraningrat, 1985 : 7 ). 

Perjalanan selanjutnya diteruskan menuju Gunung Ciangkup, 

Gunung Kumbang ( Brebes ) serta Gunung Cangak ( Bangau ), namun dalam 

perjalanan-pejalanannya ini lebih banyak diceritakan unsure-unsur magis yang 

sedikit mempunyai nilai sejarah. Sedangkan Pangeran Wangsa Kerta dalam 

naskah Negara Kretabhumi menuliskan secara singkat perjalanan pangeran 

Walangsungsang, yang akhirnya tiba di bukit Amparan jati ( Cirebon larang ) 

“ Dengan  kematian ibunya ini mereka selalu dihina, disakiti hatinya 
dan dimusuhi oleh saudara-saudaranya dari lain ibu. Sedangkan 
ayahandanya kurang memperhatikan anak-anaknya. Oleh 
Karennya para anaknya dengan hati duka nestapa, setahun 
kemudian yaitu tatkala malam hari keluarlah dari keraton pakuan 
ketimur, tujuannya masuk hutan-hutan di wilayah Parahyangan ” ( 
Naskah Negara Kretabhumi Dwitya Sarga, bagian 55 ) 
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Dari perjalanan yang dilakukannya tersebut pangeran 

Walangsungsang mendapat berbagai pengalaman berharga, yang 

menumbuhkan jiwa kesatria sejati, dimana jiwa tersebut sangat berarti sekali 

dalam kehidupan beliau nantinya sebagai seorang pemimpin suatu kerajaan 

Islam, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Dalam babad-babad di 

ceritakan bahwa hasil dari perjalananya tersebut pangeran Walangsungsang 

mendapat berbagai benda pusaka, yang nantinya digunakan oleh beliau dalam 

perang menaklukan kerajaan-kerajaan disekitar Cirebon yang belum memeluk 

Islam. Di Gunung Ciangkup beliau mendapat golok Cabang dari Sanghyang 

Nanggo, di Gunung Kumbang. Beliau mendapat pusaka berupa Badong 

Batok, umbul-umbul dan peci waring dari Ki Ajar Sanghyang Naga. Serta 

pusaka warna tiga berupa pendil, piring panjang, serta bareng atau bende dari 

Sanghyang Nata Bangau di Gunung Cangak. ( Sulendraningrat, 1984 : 6 – 10) 

 

C. Peranan-peranan Pangeran Walangsungsang  

a. Dalam bidang agama 

Setelah cukup lama mengembara akhirnya sampailah pangeran 

Walangsungsang bersama adiknya,Nyi Mas Subang Larang serta istrinya 

Indang Geulis di Nagari Singapura (sekarang mertasinga, Cirebon) untuk 

menemui kakeknya, yakni Ki Gedeng Tapa. Ketika sampai di  keraton 

Singapura, rombongan pangeran Walangsungsang disambut gembira oleh 

kerabat keraton, khususnya Ki Gedeng Tapa. Hal ini sangat wajar 
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dikarenakan oleh Ki Gedeng Tapa sekeluarga mereka dijadikan pelepas 

rindu, pengganti Nyi Mas Subang Larang yang telah tiada. 

Sebagai juru labuan ( Syah Bandar ) yang muslim dan bergelar 

Mangkubumi Jumajan Jati, Ki Gedeng Tapa terhitung sebagai raja daerah 

yang kaya raya. Hal ini bertalian dengan tugas sebagai Syah Bandar. 

Poesponegoro menerangkan dalam buku sejarah Nasional Indonesia jilid 

III bahwa tugas utama dari masng-masing Syah Bandar adalah mengurus 

dan mengawasi perdagangan orang-orang dibawahnya, termasuk 

pengawasan di pasar dan gudang. Ia harus mengawasi timbangan, ukuran 

dagangan dan mata uang yang dipertukarkan. Apabila tidak ada 

persesuaian paham antara nakhoda dan para saudagar disalah satu kapal, 

maka harus menjadi penengahnya ( Poesponegoro dkk, 1984 : 158 ). 

Sebagai pejabat yang menguasai lalu lintas perdagangan yang 

keluar masuk pelabuhan, syah Bandar bisa menjadi seseorang yang amat 

berkuasa. Walaupun dikatakan tidak diberi gaji langsung oleh raja, namun. 

penghasilannya cukup tinggi. Tome Peres menulis bahwa di Malaka, syah 

Bandar yang khusus mengawasi kepentingan saudagar Cina, Siam, dan 

Liu Kiu, membebaskan mereka dari kewajiban membayar bea cukai. 

Sebagai gantinya mreka harus membawa persembahan dan syah bandarlah 

yang menentukan jenis dan harga persembahan yang harus diserahkan. 

Disamping penghasilan dari bea cukai, syah Bandar di Banten 

mendapat sebagian dari uang pajak untuk berlabuh ( ruba - ruba ). 

Biasanya jumlah yang harus dibayar seluruhnya ( pajak berlabuh dan bea 
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cukai ) ditetapkan  sekaligus untuk setiap kapal, dua pertiga untuk raja dan 

sisanya untuk syah bandar. Melalui jabatan syah bandar jelas sudah bahwa 

Ki Gedeng Tapa bisa mendapatkan harta yang melimpah, serta pengaruh 

yang besar dikalangan para pedagang lokal maupun internasional, juga 

dilingkungan masyarakat sekitarnya. 

Dilingkungan kakeknya, pangeran Walangsungsang dapat 

menikmati kehidupan Islami yang lebih leluasa. Tidak seperti halnya di 

kalangan keraton Pakuan. Pangeran Walangsungsang harus berbagi rasa 

dengan adik-adiknya yang lain ibu (putra-putri Prabu Siliwangi dari Nyai 

Kentring Manik dan Mayang Sunda). Jiwa toleransi dikembangkan oleh 

pangeran Walangsungsang dilingkungan keraton, tidak serta merta bersifat 

frontal terhadap adat serta kepercayaan Sanghyang yang dianut oleh 

saudara, ayah, juga kerabat keraton lainnya. 

b. Pengembangan Pola Syiar Agama Islam 

Setelah sekitar tiga bulan mengikuti kakeknya, pangeran 

Walangsungsang bersama adik perempuanya Nyi Mas Lara Santang 

menghadap Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurul Jati untuk 

memperdalam agama Islam. Seperti diketahui bahwa Syekh Datuk Kahfi 

bernama Syekh Idofi. Diperkirakan sebutan Datuk beliau peroleh setelah 

menyiarkan agama Islam di Pasai, sebelum singgah di dukuh 

Pasambangan Cirebon. Beliau datang bersama pengiringnya sebaganyak 

12 orang, yang terdiri dari 10 laki-laki serta 2 orang wanita. Syekh Datuk 

Kahfi diterima dengan tangan terbuka oleh Ki Jumajan Jati selaku 
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mangkubumi serta mendapat ijinnya untuk menetap di Dukuh 

Pasambangan.( Sunardjo, 1983 : 19 ). 

Menurut uraian naskah-naskah pangeran Wangsa Kerta, Syekh 

Datuh Kahfi berasal dari Mekah, beliau mendirikan pesantren di 

Pasambangan yang diberi nama oleh Ki Gedeng Tapa pondok Quro 

Amparan Jati. Nama itu diberikan untuk mengenang Nyi Mas Subang 

Larang sebagai lulusan atau alumnus dari pondok Quro. Syekh Datuk 

Kahfi berhasil memperistri seorang janda kaya yang bernama Khadijah, 

cucu dari Ki Barata Legawa atau Haji Purwa. 

Dalam naskah Negara kertha bumi,jilid kedua pangeran Wangsa 

kerta menjelaskan bahwa pangeran Walangsungsang menimba ilmu 

agama Islam selama tiga tahun lamanya bersama adik dan istrinya, yaitu 

Nyi Mas Indang Geulis dan Nyi Mas Rara Santang. Dari Syekh Nurjati, 

pangeran Walangsungsang dapat mempelajari syariat  Islam mazhab 

Syafi’i. Sebagai catatan, mazhab Syafi’i adalah faham tentang hukum 

Islam yang difatwakan oleh imam Syafi’i atau Muhammad bin Idris. 

Imam Syafi’i dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriyah ( 767 

Masehi ), dikampung Ghuzah, wilayah Asfalan, bagian tengah Falestina. ( 

Iskandar dkk, 2000 : 76 ) 

Syekh Nurjati yang arab, tentunya belum memahami 

sepenuhnya tentang perilaku masyarakat. Syekh  Nurjati cukup kesulitan 

dalam upaya menyebarkan ajaran agama Islam pada masyarakat 

sekitarnya. Pengaruh Purbastiti-Purbajati Sunda ( ketentuan religi ) yang 
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dipegang teguh oleh masyarakat, serta terdapatnya paham anasir Hindu 

dan Budha, merupakan hambatan utama bagi upaya syekh Nurjati. Untuk 

mengatasi hal itu, syekh Nurjati banyak berdiskusi dengan pangeran 

Walangsungsang untuk menyusun pola atau strategi untuk menyiarkan 

Islam agar dapat diterima masyarakat. 

Dalam babad Tanah Sunda Babad Cirebon di ilustrasikan cara 
dakwah pangeran Walangsungsang dalam menyiarkan Islam sebagai 
berikut “Pada saat Ki Gedeng Alang-alang meninggal dunia, pangeran 
Walangsungsang memanggil kumpul semua tetangga berniat mensucikan 
jenazah Ki Gedeng Alang-alang sebagai mana cara Islam. Adapun para 
tetangga seorang pun tidak ada yang mau mendekati karena memakai cara 
syariat bangsa Islam. Pangeran Walangsungsang mengumumkan, barang 
siapa yang mau turut mengurusi dan menggali kuburan diganjar tiap orang 
uang sebaru ( 35 sen ) dan nasi sebungkus dengan lauk pauk sepepes ikan. 

Segera para tetangga mau turut mengurus dan mematuhi 
perintahnya pangeran Walangsungsang karena ada ganjarannya atau 
imbalan. Terlaksana sudah jenazah Ki Gedeng Alang-alang di shalatkan 
serta dikuburkan. Akan tetapi jenazah Ki Gedeng Alang-alang itu lenyap 
tanpa bekas hanya tinggal kain Mori putih pembungkus saja (lawon) dan 
berbau harum sekali. Para tetangga sangat heran sekali melihat kejadian 
tersebut. Pangeran Walangsungsang mengumumkan “barang siapa orang 
yang mati Islam niscaya seperti demikian itu lebih sempurna patinya pula, 
yang turut membantu niscaya mendapat berkah orang yang Islam”. Lalu 
para tetangga yang masih belum Islam pada tertarik masuk Islam turut 
sarengat kanjeng Nabi Muhammad SAW ( Sulendraningrat, 1984 : 15 ). 

 
Peranan yang dilakukan pangeran Walangsungsang dalam syiar 

Islam ialah didirikannya mushola atau Langgar dalam bahasa Cirebon. 

kata lain dari langggar ialah Tajug yang diberi nama Tajug Jalagrahan ( 

Lihat gambar 14 ). Nama Jalaghrahan berasal dari dua kata, yakni (Jala = 

air serta grahan = rumah). Ditinjau dari segi fungsinya tajug Jalagrahan 

mempunyai berbagai tujuan dalam pembuatannya. Seperti diketahui 

bahwa mushola merupakan tempat orang Islam melakukan sembahyang. 

Namun dikarenakn bentuknya yang tidak seluas mesjid menjadikan 
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mushola hanya digunakan untuk menampung jamaah yang terbatas, 

biasanya digunakan oleh masyarakat lingkungan mushola sendiri. 

Pendirian mushola tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pangeran Walangsungsang berhasil menyiarkan agama Islam pada 

masyarakat dikampungnya. Hal ini didasarkan oleh fakta yang ada, yakni 

mushola yang dibangunnya. Pembuatan masjid atau mushola biasanya 

dilakukan secara gotong royong karena untuk digunakan bersama-sama. 

Seandainya masyarakat dilingkungan belum memeluk Islam tentu saja 

mushola tidak akan didirikan, mengingat efektifitas tempat serta 

penerimaan masyarakat sekitar akan keberadaan bangunan mushola 

tersebut. 

Kegunaan lain dari mushola yang terus terjadi sampai sekarang 

adalah digunakan untuk tempat mengajar Alqur’an kepada orang-orang 

atau anak-anak yang ingin mempelajari Alqur’an. Hal ini tentu saja terjadi 

pada saat itu bahkan pelajaran yang diberikan bukan sekedar masalah 

membaca alqur’an, bahkan ilmu-ilmu lain seperti Tajwid, Tauhid, Akhlaq, 

kitab Sapinah dan sebagainya. Biasanya pelajaran tersebut diberikan 

sebagai dasar sebelum murid lebih memperdalam di pondok pesantren. 

c. Membangun Desa Cirebon 

Kurang lebih tiga tahun pangeran Walangsungsang belajar 

agama Islam kepada Syekh Datuk Kahfi, beliau diperintahkan oleh 

gurunya untuk membangun pedukuhan di  Kebon Pesisir yang ada 

disebelah selatan. Dalam babad tanah Sunda  Babad Cirebon Karya 
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Pangeran Sulaeman Sulendraningrat di ceritakan bahwa pangeran  

Walangsungsang membabat alas atau membuka lahan untuk 

perkampungan seijin dari Ki Gedeng Alang-alang selaku penguasa di 

pendudukan tersebut. Namun Yoseph Iskandar menyangsikan pembuatan 

lahan tersebut atas permintaan Syekh Nurjati. Beliau berpendapat bahwa 

Ki Gedeng Tapa meminta dukungan Syekh Nurjati untuk membangun 

kebon pesisir baik secara material maupun spirit, dalam arti penyiaran 

agama Islam di daerah tersebut. ( Iskandar dkk, 2000 : 77 ) 

Pangeran  Walangsungsang dalam naskah Negara Kretabhumi, 

Dwitya Sarga bagian 61-63 menjelaskan proses awal berdirinya dukuh 

Cirebon sebagai berikut “Ada sebuah desa terletak di tepi pantai, Cirebon 

namanya. Disitu banyak tumbuhan pohon kayu alang-alang dan  rumpun ( 

semak belukar ) laut. Dibagian selatannya msih hutan belantara tempat 

binatang buas, seperti babi hutan, harimau, ular, gajah, kura-kura dan 

berbagi jenis lainnya. Ditepi pantai banyak burung belibis dan elang laut ( 

cama r). Sedangkan di gunung Ciremai banyak kuda liar. Di sungai 

banyak ikan dan rebon ( udang kecil ). 

Pada mulanya masyarakat lebih mengenal wilayah yang dialiri 

sungai yang banyak ikan dan rebon tersebut sebagai kebon pesisir atau 

tegal alang-alang atau lemah wungkuk. Selanjutnya pangeran  Wangsa 

Kerta menjelaskan, bahwa pada tahun 1362 saka ( 1436 M ), di kebon 

pesisir telah menetap 5 orang penduduk, ialah Ki Danusela atau ki Gedeng 

Alang-alang, disertai istrinya ( Nyai Arumsari ) dan putrinya ( Nyai Ratna 
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Riris atau Nyi Mas Kencana Larang ). Suami istri tersebut ditemani oleh 

abdinya yang setia, Ki Sarmawi dan istrinya mereka pindah dari tempat 

asalnya. Cirebon Girang Ki Danusela adalah adiknya Ki Danuwarsih ( 

mertua pangeran  Walangsungsang, pamannya Nyi Indang Geulis ). 

Wilayah kebon pesisir itulah yang akan dijadikan tempat 

pemukiman baru dan dijadikan tempat penyebaran Islam oleh  

Walangsungsang atas saran gurunya Syekh Nurul Jati. Dikalangan pondok 

Quro Amparan Jati, pangeran  Walangsungsang lebih dikenal dengan 

sebutan Ki Samadullah. Nama seperti ini biasa diberikan sampai sekarang 

oleh kiai pemimpin pondok kepada santri yang belajar agama Islam di 

pondok pesantrennya. Pemberian nama ini biasa disebut “landian”, dengan 

maksud agar orang-orang  yang diberi nama tersebut bisa hidup seperti 

arti dari namanya. Samadullah berarti menuju kepada Alla SWT nama 

tersebut sesuai dengan cita-cita keagamaan pangeran Walangsungsang. 

Serta senada dengan maksud manggihkeun Hyang (ngahiyang) dalam 

Purbastiti-Purbajati Sunda ( Iskandar dkk, 2000 : 78 - 79 ). 

Pangeran  Walangsungsang bersama istri dan adiknya bermukim 

dirumahnya Ki Gedeng Alang-alang sekeluarga. Pada tanggal 14 bagian 

terang bulan Caitra tahun 1367 saka, atau hari kamis tanggal 8 April 1445 

Masehi bertepatan dengan masuknya penanggalan 1 Muharram 848 

Hijriyah. Ki Samadullah ( pangeran  Walangsungsang ) yang disertai 

istrinya (Nyi Mas Indang Geulis) dan adiknya (Nyi Mas Lara Santang) 

bersama 52 orang pekerja, membuka hutan kebon pesisir. Sementara Ki 
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Samadullah bersama 52 orang penduduk sedang bekerja, Nyai Indang 

Geulis dan Nyai lara Santang membantu keluarga Ki Danusela 

menyediakan konsumsi buat orang-orang yang sedang bekerja ( 

Sulendraningrat, 1985 : 12 ).. 

Setelah kebon peisisr menjadi tempat terbuka dibangunlah 

pemukiman baru.Perkampngan tersebut kemudian diberi nama Cirebon 

Pesisir atau Cirebon Larang . Diberi nama demikian, agar tidak tertukar 

dengan nama wilayah Cirebon Girang yang berada di daerah selatan. 

Penduduknya berjumlah 52 orang ditambah 5 orang keluarga Ki Danusela. 

Setelah melihat ada pemukiman baru, rakyat dari muara jati dan dukuh 

pasambangan banyak yang pindah ke dukuh Cirebon.  

Atas kesepakatan bersama ( musyawarah ) Ki Danusela diangkat 

menjadi Kuwu atau Kepala Desa dari dukuh Cirebon, sedangkan Ki 

Samadullah diangkat menjadi wakilnya sebagai pangraksa bumi. 

Pangraksa bumi merupakan pengurus segala hal yang berkaitan dengan 

pertanian dan perikanan atau dalam kata lain orang yang menata dan 

memelihara pemukiman. Dengan bantuan  Walangsungsang selaku 

pangraksa bumi berhasil memberdayakan perekonomian masyarakatnya 

yang bersumber dari pertanian dan perikanan ( pemberdayaan udang kecil 

menjadi berbagai komoditi dagang seperti terasi dan petis ). Dengan 

kedudukannya sebagai pangraksa bumi. Pangeran  Walangsungsang 

bergelar Ki Cakra Bumi atau Cakra Buana ( Sunardjo, 1983 : 43 ). 
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Mengenai perkembangan desa Cirebon ini, pangeran  

Wangsakerta dalam naskah negara Kretabhumi Tritya Sarga atau jilid ke 

tiga menjelaskan sebagai berikut “Tidak lama kemudian, Cirebon menjadi 

sebuah desa yang ramai. Sudah takdir tuhan, semua masyarakat dari desa-

desa-desa lain bermukim disana, berbagai suku (keturunan), orang-orang 

yang jual beli, para petani dan nelayan, orang-orang yang mencari rebon 

dan ikan. Disepanjang pantai ramai, banyak perahu ditambatkan. Pada 

waktu itu pribumi dengan berbagai suku dan keturunan, berbagai agama 

dan kepercayaannya, berbagai bahasa dan tulisan mereka, berbagai 

keterampilan serta keahlian, bekerja mata pencaharian masing-masing 

berbeda. ( Naskah Negara Kretabhumi, Tritya Sarga Bagian 5 ) 

Penjelasan tersebut dapat digambarkan desa Cirebon pada saat 

itu merupakan suatu desa yang besifat pluralis. Oleh karena itu Cirebon 

juga pernah disebut desa Sarumban yang artinya campuran. Campuran 

disini oleh beberapa indikator seperti campuran bahasa, geneologi, 

pekerjaan, agama. Serta hal lainnya, sebagai pemimpin dari desa yang 

berpenduduk majemuk, Ki Danusela dan Ki Cakrabuana ( pangeran  

Walangsungsang ) betul-betul harus bersifat bijaksana dan teladan. 

Ternyata hal ini mampu dilakukan pangeran  Walangsungsang, sehingga 

mampu meningkatkan kedudukan desa Cirebon menjadi sebuah 

Kasultanan atau kerajaan Islam yang menggantikan Hegemoni kerajaan 

Sunda Pajajaran di wilayah tatar Parahyangan. 
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Dalam masa 3 tahun pasca dibukanya lahan untuk pemukiman, 

yakni periode 1445-1448 Masehi, jumlah penduduk desa Cirebon 

sebanyak 346 orang yaitu 182 laki-laki dan 164 perempuan. Dengan 

perincian 196 orang Sunda, 16 orang Swarna Bhumi ( Sumatera ), 4 orang 

dari negeri Hujung Mendini ( Semenanjung Malaya ), 3 orang dari Siam, 

11 orang dari Arabia, 6 orang dari Cina. Jumlah ini menurut catatan dari 

desa Cirebon pada waktu itu. ( Naskah Negara Kretabhumi, Tritya Sarga, 

bagian 6 ) 

Disamping sebagai pemimpin pemerintahan, pangeran  

Walangsungsang tetap aktif mengajarkan agama Islam kepada 

masyarakatnya. Dalam naskah Negara Kretabhumi tercatat 110 santri 

pangeran  Walangsungsang dengan rincian, 106 orang Jawa, 2 orang dari 

Bharata ( India ) dan 2 orang dari Iran. Maka pangeran  Walangsungsang 

mendirikan Tajug Jalagrahan, yang sekarang terletak disebelah timur 

kompleks keraton Kasepuhan, tepatnya di kampung Siti Mulya, 

kecamatan Lemah Wungkuk, kota madya Cirebon ( Naskah Krethabumi, 

Tritya sarga bagian 6 ).. 

Pada kutipan naskah Negara Kretabhumi di atas. Ada sesuatu 

yang menarik. Manakala dukuh Cirebon sudah berpenduduk 346 orang, 

yang berhasil meng Islamkan berbagai suku bangsa itu adalah Ki 

Samadullah alias pangeran  Walangsungsang. Pada bagian ini Syekh 

Datuk Kahfi alias Syekh Nurjati sudah tidak disebut-sebut. Bisa 

tergambarkan, betapa sulitnya mengajarkan agama Islam kepada orang-
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orang yang berlainan suku bangsa, berlainan latar belakang serta 

profesinya. Ukuran keberhasilan ini menunjukan suatu kredibilitas, bahwa 

pangeran  Walangsungsang telah mampu menanamkan citra Islam yang 

adil dan penyayang terhadap sesama jauh kedalam hati rakyatnya., yang 

tidak kalah penting, yakni semangat dan kesabaran yang di kedepankan 

dalam proses syiar Islam tersebut oleh Pangeran Walangsungsang. 

 

D. Menunaikan Ibadah Haji 

Setelah sukses mendirikan desa Cirebon dan meng Islamkan 

penduduknya, riwayat Pangeran Walangsungsang di tulis Pangeran 

Wangsakerta sebagai berikut: 

“ / Ka ucap ri sedeng Ki Cakrabhumi lawan rayi nira matithi ring 
giri ngamaparan jati ing pondok guru niro // Syekh Datuk Khafi 
yata Syeh Maulana Idlohfi ngaran ira waneh / wineh pituduh ring 
sisya nira // mangkana ling sang guru / anak ngwang / kamung 
marwa samidhaken ta sira ring baitullah ing mekah nagari ngara 
bumi //. 

 
Artinya : “ Teriwayatkan, Ki Cakrabhumi dan adiknya ( nyi mas 

Larasantang ) pergi berkunjung ke gunung Amparan Jati, ketempat 
tinggal guru mereka Syekh Datuk Kahfi atau Syekh maulana Idlofi 
nama lainya, memberi petunjuk kepada muridnya itu.Sang guru  
mengingatkan, anakku agar kamu berdua bersama – sama di akui ( 
kesempurnaan ibadah Islamnya ), pergilah kalian ke Baitullah 
negeri Mekah di Tanah Arab. ( Iskandar dkk, 2000 : 87 ) 

 

Dalam ajaran agama Islam, menunaikan ibadah haji ke Baitullah 

di kota Mekah, Arab Saudi merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun 

Islam sendiri merupakan hal-hal pokok yang wajib dilakukan oleh seorang 

mukmin ( orang Islam yang taat ). Jumlah dari rukun Islam itu sendiri ada 

lima. Yang terdiri pembacaan dua kalimat syahadat, menunaikan Shalat 
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lima waktu ( Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh ), menunaikan 

ibadah Puasa di bulan Rhamadhan, Zakat, serta ibadah Haji. Khusus untuk 

ibadah Haji wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu. Mampu dalam 

hal ini terdiri dari, mampu biaya perjalanan, fisik ( sehat rohani dan 

jasmani ) serta lingkungan yang mendukung. 

Pangeran Walangsungsang pergi ke Mekah bersama Nyi Mas 

Lara Santang, sedangkan istrinya Nyi Mas Indang Geulis tidak ikut serta 

karena dalam kondisi hamil tua. Tidak di ceritakan di perjalanan Pangeran  

Walangsungsang selama di Mekah menumpang dirumah Bayanullah, 

yaitu kerabat gurunya Syekh Nurul Jati. Hal ini tentu atas petunjuk Syekh 

Nurul Jati dengan memberikan suatu barang kepada Pangeran  

Walangsungsang agar Ki Bayanullah mengenalinya sebagai murid dari 

saudaranya yang tinggal di Jawa Dwipa. Pangeran  Walangsungsang 

sendiri pergi ke Mekkah menumpang kapal yang menuju ke tanah Arab. 

Di perkirakan pada saat itu ada kapal yang singgah di pelabuhan Muara 

Jati dan akan berlayar kesana, karena setiap waktu banyak kapal asing 

singgah di Muara Jati. Menurut Tom Pires ( pengeliling bangsa Portugis ) 

ada sekitar 4 sampai 5 Jung / kapal besar singgah di Muara Jati ( Sunardjo, 

1983 : 43 ) 

Di kota Mekkah Pangeran Walangsungsang berguru kepada 

Syekh Abdul Yajjid. Dari Syekh Bayanullah dan Sekh Abdul Yajjid 

Pangeran Walangsungsang mendapat pengetahuan perkembangan Islam 

yang lebih luas. Tidak menutup kemungkinan, Pangeran Walangsungsang 
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mempelajari kedalaman Islam ( Tasawuf ). Dalam naskah lainya Pangeran 

Wangsakerta menambahkan, bahwa Pangeran Walangsungsang pernah 

berkunjung ke Iraq. Kunjungan itu terjadi karena Pangeran 

Walangsungsang ingin mengetahui tempat permulaan berkembangnya 

mazhab Hanafi, Syafi’i, Hambali dan Maliki. 

Di negara Iraq, walaupun keempat mazhab itu saling bersaing, 

tetapi tidak menghambat terhadap tatanan Kenegaraan bercorak Islam. 

Perkembangan Iraq pada waktu itu sudah dapat dijadikan tolak ukur 

sebagai Negara Islam yang kokoh. Kunjunganya ke Iraq bagi Pangeran 

Walangsungsang merupakan suatu pengalaman yang berharga. Sebagai 

calon negarawan, Pangeran Walangsungsang pun mempelajari tatanan 

kenegaraan yang berdasarkan Islam, nantinya sedikit banyak di praktikan 

dalam memerintah Kesultanan Cirebon. 

Selama di Tanah Arab terjadi suatu peristiwa penting bagi 

Pangeran Walangsungsang, yaitu pernikahan adiknya Nyi Mas Lara 

Santang dengan bangsawan Arab, yaitu Maulana Sultan Muhammad 

bergelar Syarif Abdullah. Begitulah Syarif Abdullah jatuh cinta kepada 

Nyi Mas Lara Santang dan akhirnya kelak dari perkawinan tersebut lahir 

dua orang putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif 

Abdullah sendiri adalah keturunan suku Quraisy dari bani Hasyim yang 

pernah berkuasa atas wilayah palestina, tempat Tinggal Bani Israil. Beliau 

menjadi wali kota di bawah kekuasaan Sultan Mesir Wangsa Ayubi dari 
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Bani Mameluk. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW, 

generasi yang ke-17 ( Iskandar dkk, 2000 : 88 ). 

Pangeran  Walangsungsang pulang sendiri ke tanah jawa, karena 

adiknya telah di boyong oleh suaminya. Beliau sempat singgah di Campa 

dan berguru kepada Syekh Ibrahim Akbar serta menikah dengan putrinya 

yang bernama nyi mas Rasa Jati.  Dari hasil perjalanan ibadah haji 

Pangeran sempat menyerap ajara Islam yang universal. Islam yang dapat 

memenuhi hasrat kebutuhan lahir batin, Islam yang dapat menjamin 

keselamatan di dunia dan akhirat. Pangeran Walangsungsang 

mendapatkan nama baru yakni Haji Abdullah Iman, yang diharapkan 

dapat mengantarkanya sebagai haji mabrur. 

 

E. Mendirikan Keraton Pakungwati 1452 

Setibanya di Cirebon, Pangeran Walangsungsang atau haji 

Abdullah Iman mempraktikan segala pengalamanya, mengajarkan 

berbagai pengetahuanya kepada seluruh lapisan masyarakat pedukuhan 

Cirebon dan sekitarnya. Adapun dari hasil perkawinannya dengan Nyi 

Mas Indang Geulis, haji Abdullah Iman di karuniai seorang putri yang 

diberi nama Nyi Mas Pakungwati. Haji Abdullah Iman sangat menyayangi 

putri pertamanya tersebut. Tapi Haji Abdullah Iman pun menginginkan 

seorang putra laki-laki sebagai penerusnya. Atas persetujuan Nyi Mas 

Indang Geulis serta guna mempererat kekerabatan, Haji Abdullah Iman 

memperistri putri ki Gedeng Alang – alang yang bernama Nyi Ratna Riris 
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atau Nyi Mas Kancana Larang. Dari Nyi Mas Kancana Larang Haji 

Abdullah Iman dukaruniai putra yang diberi nama Pangeran Cirebon. 

Setelah Ki Gedeng Alang – alang wafat, Ki Cakrabhumi atau 

Pangeran Walangsungsang di nobatkan menjadi Kuwu Cirebon ke-2 

dengan gelar kehormatan atau sesebutan pangeran Cakrabuana. Tidak 

lama kemudian, kakeknya ialah Ratu Singapura Ki Gedeng Jumajan Jati 

wafat. Pangeran Cakrabuana mendapatkan warisan yang cukup banyak 

harta kekayaan. Pangeran Walangsungsang tidak meneruskan kedudukan 

kakeknya diperkirakan Karena faktor keinginannya untuk mendirikan  

pemerintahan yang memakai pola serta azas berbeda dari Singapura. 

Harta kekayaan warisan kakeknya tersebut digunakan oleh 

Pangeran Walangsungsang untuk membangun rumah besar yang diberi 

nama Pakungwati. Pada tahun 1452 masehi rumah besar tersebut akhirnya 

menjadi istana bernama Dalem Agung Pakungwati yang merupakan Istana 

Pertama Kasultanan Cirebon serta Cikal bakal keraton Kasepuhan 

Sekarang. Keraton Pakungwati sekarang letaknya di Kompleks Keraton 

Kasepuhan bagian Timur. Disamping mendirikan Keraton Pakungwati, 

Pangeran Cakrabuana pun memebentuk Laskar bersenjata untuk 

mengawal keamanan Wilayah Cirebon. 

Keraton Pakungwati di bangun menghadap ke Laut Utara Jawa 

dan membelakangi sungai Kriyan yang merupakan benteng alam sebagai 

pelindung dari serangan musuh. Konon pada saat itu Pangeran 

Walangsungsang dapat memperhatikan hilir mudik perahu dagang di laut 
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utara Jawa, serta deburan ombaknya dapat terdengar dari keraton. Hal itu 

menyiratkan pembangunan Keraton Sebuah Kerajaan maritim yang bisa 

memantau kehidupan perekonomian rakyatnya ( Iskandar, 2000 : 80.) 

Keraton Pakungwati relatif kecil dibanding Keraton Pakungwati 

masa Syarif Hidayatullah yang mengadakan penambahan serta perbaikan 

bangunan keraton. Keraton Pakungwati sendiri merupakan keraton multi 

fungsi. Selain sebagai tempat Pangeran Walangsungsang mejalankan roda 

pemerintahan Cirebon, tempat tinggal, mengajarkan agama Islam kepada 

para santrinya juga sebagai tempat menginap para wali yang berkunjung 

ke Cirebon. Di situ jelas bahwa tujuan pembangunan Keraton bukan 

semata-mata mengejar prestise dimata masyarakat, tetapi cenderung untuk 

kemajuan perkembangan agama Islam di Cirebon. 

Dalem Agung Pakungwati terdiri beberapa buah bangunan baik 

yang dapat diketahui nama dan fungsinya, ataupun yang tidak. Di depan 

pintu gerbang masuk bangunan ada kolam Pesucen yang digunakan untuk 

berwudhu para santri jika mau sholat . Masuk kesamping kanan ada sumur 

Upas, yang digunakan untuk mensucikan diri ketika akan berngkat perang 

( untuk kekebalan ). Selanjutnya sumur kembar / Jahan karena ada 2 buah 

sumur yang hanya terlihat satu, sedang yang satunya lagi berada didalam 

kolam. Sumur / kolam ini dialiri 7 sumber mata air. Disamping sumur ini 

berdiri pos untuk prajurit penjaga keraton. Dibelakangnya berdiri 

bangunan inti yakni bangsal Paseban  tempat menghadap para penguasa 

bawahan Cirebon  ( Lihat gambar16, 5, 7,18 ). 
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 Dibelakang bangsal Paseban terdapat tiga buah bangunan 

yang dipisahkan oleh tembok dari bangsal paseban. Bangunan ini ialah 

Petilasan Pangeran Cakrabuana, dan Petilasan Syarif Hidayatullah serta 

bangunan memanjang yang didalamnya seperti bekas sekat – sekat kamar. 

Bangunan ini diperkirakan tempat tidur Pangeran Walangsungsang 

sekeluarga serta tempat tidur para wali jika berkujung ke Keraton 

Kerajaan Cirebon tersebut ( Lihat gambar 6 dan 17 ). 

Perkembangan selanjutnya Cirebon di tingkatkan menjadi 

Nagari dengan sebutan Caruban Larang dan di bentuklah sejumlah 

pasukan Laskar yang mengawal keamanan wilayah Cirebon. Cirebon 

Larang pada saat itu masih dibawah Kadipaten Galuh yang merupakan 

salah satu Kadipaten bawahan pakuan Pajajaran. Beberapa saat kemudian 

Prabu Sri Baduga maharaja mendapat informasi tentang putranya yang 

telah mendirikan Nagari di Pesisir Utara dan menggantikan posisi 

Singapura, lalu mengirim utusan yang dipimpin oleh Tumenggung 

Jagabaya dan disertai Raja Sengara adik pangeran Cakra buana membawa 

piagam penetapan / pengakuan berupa pratanda ( tanda keprabuan ) dan 

Anarimakna Kacakrawatyan ( menerima tanda kekuasaan ) otonomi 

kerajaan. Pangeran Cakrabuana di lantik secara resmi menjadi 

Tumenggung Cirebon dengan gelar Sri Mangana atau Prabu Anom pada 

tahun 1460. 
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Dasar-dasar terbentuknya Nagari Cirebon 

Memperhatikan rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut di atas, 

maka berdirinya Nagari Caruban dengan segala kelengkapannya 

sebagaimana persyaratan sebuah Nagari telah terwujud yaitu dengan 

adanya: 

1. Wilayah kekuasaan dari batas Nagari Singapura paling utara, termasuk 

wilayah Surantaka termasuk Japura paling timur kemudian ke Baratnya 

mencakup Caruban Girang. 

2. Ibu negeri dengan istananya di dekat kali Kriyan sebagai pusat 

pemerintahan, 

3. Memiliki pelabuhan utama Muara Jati, dan pelabuhan kecil dibeberapa 

tempat, termasuk pelabuhan Cirebon. 

4. Pasukan pengawal keamanan wilayah. 

5. Existensinya diakui oleh kerajaan lain, dalam hal ini oleh Prabu Siliwangi 

/ Sri Baduga Maharaja penguasa kerajaan Sunda Pajajaran. 

6. Sejumlah rakyat yang beraneka ragam asal-usulnya dengan berbagai 

profesi, yang taat kepada pemimpin Nagari Caruban ( Pangeran 

Walangsungsang ). 

Adanya dasar kelengkapan suatu negeri seperti itu, ditambah 

jelas hukum dasar yang melandasinya, yaitu Islam, karena pendirinya 

seorang ulama yakni Haji Abdullah Iman, yang telah belajar di Mekah dan 

Campa, diperkirakan ditambah sedikit hukum adat yang masih bisa 

dipergunakan dalam menjalankan pemerintahan peninggalan kakeknya Ki 
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Gedeng Tapa dan Ki Kuwu Cirebon pertama Ki Danu Sela, mengingat 

masyarakat yang pada masa itu belum sepenuhnya beragama Islam. 

Dapatlah dikatakan bahwa Cirebon adalah negeri baru di pesisir utara 

yang punya kelebihan dalam beberapa aspeknya dibanding dengan 

Singapura, Surantaka maupun Japura. Dengan posisi Cirebon/Caruban 

seperti inilah sesungguhnya Galuh mulai mengalami kemerosotan secara 

nyata di Dalam penguasaan wilayah dan politik, kerutama di pesisir 

Cirebon, arena Cirebon memiliki sistem operasional dalam merealisasikan 

program-programnya yang pada masa itu sudah lebih unggul dari pada 

Galuh sendiri. Program-program pangeran Cakra Buana yang berupaya 

merubah nilai-nilai yang hidup yang hidup diberbagai lapisan masyarakat 

di pesisir Cirebon, yang memang masa itu sudah cukup matang untuk 

terjadinya perubahan-perubahan secara total. 

Perubahan-perubahan nilai inilah yang dampaknya lebih tajam 

dari operasi yang bersifat kekerasan, mempercepat tumbuhnya nagari 

Cirebon disatu pihak dan kehancuran secara bertahap kekuasaan Galuh di 

Pesisir Utara. Jika direnungkan secara seksama dan mendalam apa yang 

dilakukan pangeran Walangsungsang merupakan epos perjuangan yang 

panjang dalam upaya mewujudkan cita-cita luhurnya untuk membangun 

kekuasaan berlandaskan ajaran Islam yang dianutnya. Dalam 

perjuangannya beliau memperlihatkan kemampuan, intelektualitas dan 

kemamdirian pribadinya. 
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Pangeran Walangsungsang menjadi raja pertama di Negara 

Agung Pakungwati Cirebon, bukan karena tradisi turun temurun/warisan 

orang tuanya, tetapi dari hasil jerih payah perjuangannya sendiri. Kurang 

lebih tiga puluh tahun merintis nagari Agung Pakungwati Cirebon, 

sesungguhnya beliaulah peletak dasar berdirinya kerajaan Islam di pulau 

jawa. Beliau seorang negarawan, sekaligus sebagai panatagama Islam. 

Beliaulah Raja Resi corak Islam atau Pandita ratu. 

 

F. Kebijakan Politik Pangeran Walangsungsang 

Walaupun Negara Islam Cirebon sudah berdiri dan existensinya 

tak ada yang mengganggu karena pengakuan maharaja Sunda Pajajaran, 

namun pangeran Walangsungsang bertindak secara hati-hati mengenai 

kebijakan politik luar negerinya. Pangeran Walangsungsang bersikap 

kooperatif dengan cara rutin mengirimkan upeti tanda setia kepada 

kerajaan Galuh lewat Adipati Palimanan. Pangeran Walangsungsang 

menyusun strategi dan kekuatan, jika saatnya Cirebon harus 

memerdekakan diri, maka kekuatan dan strategi itulah yang akan dipakai 

untuk perjuangan.Pada sutu hari Pangeran Walangsungsang kedatangan 

seorang pemuda dengan 98 pengiringyna. Pemuda itu tidak lain adalah 

Syarif Hidayatullah, putra adiknya Nyi Mas Lara Santang. Beliau 

diperkenankan untuk mengabdi dan membuat pesantren di Gunung 

Sembung. Syarif Hidayat sengaja bermukim di tempat yang jauh dari 

istana atau pusat nagari. Selain dari pada itu dengan cara demikian 
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diperkirakan oleh Syarif Hidayat akan secara bertahap dan intensif dapat 

menyesuaikan sikap hidup dan nilai-nilai yang berkembang pada 

masyarakat Caruban yang baru di kenalnya saat itu dengan dirinya yang 

selama ini masih dianggap orang asing dari Arab. 

Syarif Hidayatullah menikah dengan putri ke Gedeng Babadan 

yang bernama Nyi Mas Babadan namun tidak lama kemudian Nyi Mas 

Babadan meninggal dunia tanpa sempat mempunyai putra. Setelah cukup 

lama menduda Syarif Hidayat menikah lagi dengan sepupunya Nyi Mas 

Dewi Pakungwati, yakni putri uwaknya, pangeran Cakrabuana. Setelah 

menikah Syarif Hidayatullah pergi ke Banten untuk syiar agama Islam di 

daerah tersebut. Disana Syarif Hidayatullah menikah dengan adik bupati 

Banten, yaitu Nyi Mas Kawunganten yang menurunkan raja-raja kerajaan 

Banten. 

Pada saat Syarif Hidayatullah ini sedang sibuk dengan kegiatan 

dan program-program pengembangan Islam di Banten, suatu ketika datang 

utusan dari pangeran Cakrabuana dari Cirebon yang meminta Syarif 

Hidayat keponakannya  untuk segera kembali ke negeri Cirebon, karena 

kehadirannya dan tenaganya sangat diperlukan oleh pemerintah nagari 

Caruban. Ternyata memang pangeran Cakrabuana sudah lama mempunyai 

rencana dan ingin secepatnya merealisasikan rencananya itu untuk 

menobatkan Syarif Hidayatullah sebagai penguasa di nagari Cirebon 

menggantikan dirinya. 
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Ada beberapa hal yang jadi faktor pangeran Walangsungsang 

mewariskan tahta kerajaan Cirebon kepada Syarif Hidayatullah bukan 

kepada putra laki-lakinya, yaitu pangeran Cirebon. Faktor-faktor itu antara 

lain: 

1. Syarif Hidayatullah merupakan keponakan sekaligus menantunya karna 

putra adiknya, Nyi mas Lara Santang dan suami putrinya, Nyi mas 

Pakungwati. 

2. Syarif Hidayat dianggap lebih menguasai ilmu pemerintahan sedangkan 

pangeran Cirebon lebih cenderung ahli ilmu kemiliteran. 

3. Syarif Hidayatullah merupakan putra mahkota di kerajaan ayahandanya, 

jadi bisa menerapkan konsep-konsep pemerintahan yang bagus. 

4. Merupakan cucu Prabu Sri Baduga Maharaja penguasa tertinggi di tanah 

parahyangan sehingga pengangkatannya tidak akan dihalangi. 

5. Keinginan pangeran walangsungsang untuk mewujudkan kerajaan Islam 

Cirebon yang besar dan berwibawa di Jawa Barat, sehingga harus 

diserahkan kepada orang yang dianggapnya mampu mewujudkan hal 

tersebut. 

6. Dukungan serta pengaruh Syarif Hidayatullah di Kalangan para wali di 

pulau Jawa yang sangat besar. 

Faktor-faktor di atas merupakan alasan yang kuat bagi pangeran 

Walangsungsang untuk mewariskan tahta kerajaan Cirebon kepada Syarif 

Hidayatullah. Dari keterangan bapak E.J. Mungal Kartaningrat, bahwa apa 

yang dilakukan oleh pangeran Cakrabuana merupakan wangsit atau 
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petunjuk dari Allah SWT. Jadi pada hakekatnya keputusan pangeran 

Walangsungsang / Cakrabuana tersebut semata-mata kehendak Allah 

SWT, sehingga semua pihak dapat menerima dan mematuhi apa yang jadi 

putusan pangeran Cakra Buana. 

Hal yang demikian ini bisa dipahami dan diterima oleh 

pandangan zaman sekarang seorang muslim jika akan menentukan suatu 

pilihan yang mempunyai konsekuensi penting, dia akan melakukan sholat 

Istikhoroh untuk meminta petujuknya, agar yang akan dia putuskan 

merupakan sesuatu yang terbaik. Hal ini pula yang dilakukan oleh 

pangeran Walangsungsang pada saat itu untuk memutuskan pilihannya 

menunjuk Syarif Hidayatullah menjadi penggantinya selaku raja dari 

kerajaan Cirebon. 

Pada tahun1479, secara resmi Syarif Hidayatullah dinobatkan 

menjadi Tumenggung dengan bergelar Kanjeng Susunan Jati Purba 

Panetep panatagama awaliya Allah Kutubizaman Kholifaur Rasulullah 

Sholallahu alaihi wassalam, didepan para pejabat, para prajurit dan 

masyarakat Cirebon. Semuanya menerima dan bersuka cita atas 

diangkatnya Syarif Hidayatullah. Hal ini tidak lepas dari kebijaksanaan 

pangeran Walangsungsang yang lebih mengutamakan syiar Islam 

dibanding kepentingan individualnya. 

Hasil perjalanan ibadah haji, serta kunjungan pangeran 

Walangsungsang ke berbagai daerah mampu memperkaya pengetahuan  

Pangeran Walangsungsang, baik pengetahuan agama, pemerintahan dan 
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hal lain-lainnya. Apa yang pernah ditemui dilihat, dirasakan dan dipelajari 

dalam waktu yang relatif cukup memadai oleh pangeran Walangsungsang 

/ Cakrabuana, baik selama di Tanah Arab maupun di Campa, tentang pola 

dan bentuk pemerintahan, juga sistem pengendalian kekuasaan, termasuk 

pengamanan wilayah dan pelabuhan, diterapkan pula di nagari Cirebon 

dengan beberapa penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. 

Sekalipun demikian, nagari Caruban ini belum memiliki 

kedaulatan sepenuhnya, karena seluruh wilayah pesisir utara, dari sungai 

Citarum ketimur sampai sungai Pemali pada masa itu masih berada dalam 

kekuasaaan Galuh. Kenyataan ini diakui oleh Pangeran Walangsungsang, 

yaitu dengan masih disampaikannya upeti kepada Prabu Galuh, yakni 

prabu Anggalarang melalui penguasa wilayah pesisir utara Galuh yakni 

Adipati Jayaningrat. 

Suatu hal yang dapat dilihat secara jelas dari kenyataan di 

Nagari Caruban ini adalah, bahwa penguasa tertingginya adalah seorang 

ulama karena pangeran Cakrabuana adalah murid Syekh Datuk Kahfi, 

Syekh Abdul Yazid serta maulana Ibrahim Akbar, maka dapat dipastikan 

bahwa pembantu-pembantu utamanya, baik dipusat maupun diwilayahnya 

harus yang seagama termasuk juga pimpinan tertinggi pasukannya. 

Sasaran utama dari program-program pemerintahannya adalah 

pengembangan Islam diseluruh pesisir Cirebon, kemudian dipedalaman 

dengan cara menempatkan mubaligh-mubaligh dan orang-orang yang 

berkemampuan mendukung syiar Islam secara efektif. Oleh karenanya 
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tidak berlebihan bilamana nagari Caruban dinyatakan sebagai nagari Islam 

pertama di Jawa barat dalam bentuknya yang masih sederhana, juga 

sekalipun masih belum merdeka dan berdaulat sepenuhnya. 
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BAB IV 

KONSOLIDASI KASULTANAN 

CIREBON 

 

A. Pemisahan Kasultanan Cirebon 

a. Sistem dan Program Pemerintahan  

Negara Cirebon sekitar 1445 yang diawali oleh sebuah pemukiman 

kecil yang disebut kebun pesisir oleh Ki Danusela, kemudian menjelma 

menjadi desa Cirebon larang dipimpin oleh haji Abdullah imam pangeran 

Cakra Buana setelah tiba kembali dari Makkah dan Campa yang akhirnya 

menjadi negeri Cirebon yang makin besar sampai dipimpin oleh 

Tumenggung bergelar susuhunan pada tahun 1479, jadi kurang lebih tiga 

puluh empat tahun jaraknya sejak dipimpin oleh kuwu sehingga 

Tumenggung / susuhunan. Maka jelas bahwa Negari Cirebon larang sudah 

berhasil mempertahankan diri dari ujian-ujian permulaan bagi lazimnya 

setiap negeri baru. Tinggal mengembangkan dan meningkatkan 

penguasaan teritorial dan politik serta memantapkan pula sistem 

pemerintahan dan perekonomiannya ( Sunardjo, 1983 : 59 ). 

Beberapa waktu sebelum penobatan, Syarif Hidayatullah dengan 

pangeran Cakra Buana telah membicarakan tentang berbagai konsep 

pembangunan Negara serta berbagai rencana operasional. Pembicaraan 

inilah yang mungkin menghasilkan kesan positip dan membesarkan hati 

serta dijadikan dasar keyakinan bagi pangeran Cakra Buana untuk secepat 

79 
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mungkin menobatkan penggantinya selagi ia masih hidup, yang saat itu 

mungkin sedang sakit demi kesinambungan dan dicapainya kecepatan 

pengembangan Cirebon ( Sunardjo, 1983 : 60 ). 

Sudah dapat dipastikan segera setelah penobatan sebagai 

Tumenggung dan bergelar Susuhunan Jati, Syarif Hidayatullah 

melaksanakan konsep-konsepnya dan mewujudkannya dalam bentu pola 

dan azaz pemerintahan beserta strukturnya, kemudian membuat program 

operasional. Syarif Hidayatullah dalam beberapa hal memiliki persamaan 

dengan pangeran Cakra Buana kakak ibundanya, yaitu keduanya sama-

sama memiliki garis keturunan dari Prabu siliwangi. Kemudian kesamaan 

lainnya yaitu keduanya sama-sama megikuti pendidikan keagamaan dari 

beberapa guru ( syekh ), serta pengalaman melihat keadaan beberapa 

Negara besar. Saat itu Syarif Hidayatullah dan pangeran Cakra Buana 

sama-sama pernah menjandi guru dan juru da’wah Islamiyah. Kesamaan 

lainnya, keduanya memiliki pengalaman masa muda tinggal di istana 

orang tuanya, yang satu ditanah Arab, yang satu dikerajaan Pajajaran. 

Antara Tumengung Syrif Hidayatullah dan pangeran Cakra Buana 

hanya berbeda dalam beberapa hal saja, yaitu mengenai jumlah 

kerajaan/negeri atau tempat yang disinggahi. Syarif Hidayatullah sangat 

mengetahui kondisi pemerintahan negeri Bagdad sebagai pusat imperium 

Islam di Timur Tengah, ketika belajar di sini dalam ilmu tasawuf, 

kemudian kerajaan Islam di Gujarat-India, serta kerajaan Islam Samudra 

Pasai di Aceh. Selanjutnya pernah bermukim di pusat Syiar Islam di 
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Ampel, Surabaya Jawa  Timur serta pengalaman berda’wah di Banten ( 

Sunardjo, 1983 : 60 ). 

Berdasarkan analisa dengan memperkaitkan penemuan-penemuan 

di lapangan dan uraian-uraian dalam kitab Purwaka Caruban Nagari, maka 

dapat dipahami bahhwa azaz pemerintah di wilayah Cirebon adalah 

bersifat Desentralisasi, sedangkan polanya yang utama adalah pola 

pemerintahan kerajaan di pesisir, dimana pelabuhan menjadi penunjang 

yang vital. Adapun struktur pemerintahannya terdiri dari tumengung 

sebagai pimpinan tertinggi, kemudian penasehat dan pimpinan 

tentara/laskar yang disebut Manggala Yuda yakni Adipati. Pada Esselon 

ke II dan pemimpin wilayah yaitu Ki Gedeng pada Esselon ke III ( 

Sunardjo, 1983 : 61 ). 

Program-program kegiatan pemerintahan yang utama adalah 

intensitas pengembangan da’wah Islam kesegenap penjuru tanah sunda 

yang bisa dicapai, kemudian baru perekonomian dengan titik berat 

perdagangan dengan nagari-nagari di nusantara dan dengan negeri Campa; 

Malaka; Cina; India dan Arab, juga memelihara perdagangan dengan 

penduduk di pedalaman. Program berikutnya adalah memperkuat sistem 

pengendalian pemerintahan di pusat wilayah negeri, antara lain dengan 

menempatkan kerabat-kerabat dan ulama-ulama sebagai unsur pimpinan 

pemerintahan. 
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b. Koalisi Cirebon-Demak 

Menyadari akan posisi Cirebon larang yang barus lebih 

mempercepat perkembangannya, maka Susuhunan Jati pun perlu menjalin 

hubungan yang lebih erat dengan kerajaan di pesisir utara Jawa Tengah, 

yaitu kesultanan Demak. Hubungan ini sangat diperlukan oleh kedua 

belah pihak kesultanan tersebut. ,hal tersebut didasarkan atas sama-sama 

membutuhkan dukungan dan bantuan dalam rangka syiar Islam serta 

menumbangkan kekautan kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran 

di Jawa Barat. 

Hal lain yang menjadi dasar perlunya persahabatan bahkan koalisi 

Demak-Cirebon didasarkan atas ancaman bersama dari bangsa Portugis 

yang melakukan penaklukan-penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan Islam 

di asia tenggara seperti yang terjadi kepada kesultanan Malaka. Disamping 

itu faktor lainnya yakni mengembangkan potensi ekonomi serta 

meningkatkan perdagangan di kedua belah pihak yang sama-sama 

bercorak maritim, dimana hasil da ri perdagangan merupakan income 

yang sangat vital bagi pembiayaan jalannya roda pemerintahan. 

Kerajaan Demak yang sama-sama bercorak Islam, didirikan 

terlebih dahulu, yakni pada patun 1478 m. kerajaan ini didirikan Raden 

Patah. Pada tahun 1479 Syarif Hidayatullah pergi ke Demak untuk 

menghadiri pembangunan Mesjid Agung Demak bersama para wali 

lainnya sebagai bukti bahwa Susuhunan Jati pergi keDemak untuk ikut 

membangun masjidnya itu. Dengan adanya tiang di masjid Demak yang 
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dinyatakan sebagai tinag sunan Gunungjati ,yaitu tinag “Soko Guru” nya 

ada empat yang masing-masing di buat oleh para wali yaitu oleh sunan 

Kalijogo, sunan Bonang, sunan ampel, dan sunan Gunung Jati ( Sunardjo, 

1980 : 83). 

Sunan Gunung Jati atau Syaruf Hidayatullah berada di Demak 

untuk beberapa waktu lamanya. Dalam kesempatan ini tentunya 

dibicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan syiar Islam dan saling 

tukar menukar informasi mengenai kegiatan pemerintahan dengan Raden 

Patah, maupun dengan para wali yang kebetulan sedang berkumpul, 

terutama sekali kehadiran sunan Ampel, Sayid Rahmat sebagai sesepuh 

para wali sangat penting artinya karena petunjuk dan keputusannya 

senantiasa diperhatikan sungguh-sunguh oleh para wali sembilan (sanga). 

Pada saat di Demak, Susuhunan Jati yang kepergiannya dari 

Cirebon tentu di sertai oleh beberapa orang pengiringnya, diduga telah 

memanfaatkan waktunya untuk mempelajari berbagai cara dan hal serta 

mempererat hubungan antara kedua belah pihak, baik dengan cara 

menempatkan perwakilan tetap ( duta ), maupun kontak yang intensif dan 

efektif melalui kurir atau utusan, satu hal yang dilakukan untuk 

mempererat hubungan kedua kerajaan tersebut dengan cara pernikahan 

kerabat/keluarga keraton kedua kerjaan tersebut ( perkawinan politik ). 

Selama berada di Demak inilah di  perkirakan di padukanya 

pandangan  dan sorotan terhadap beberapa Negara yang berada diJawa 

terutama yang belum dapat ditembus oleh para mubaligh maupun para 
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wali , kemudian dianalisa dan dibahas secara mendalam termasuk dalam 

sorotan ini adalah kerajaan Pajajaran, Blambangan , Pasuruan serta 

kehadiran bangsa Portugis. Dalam kesempatan ini pula dibuat suatu 

perjanjian koalisi antara Cirebon dan Demak untuk saling membantu jika 

salah satunya mengharapkan bantuan, khususnya dibidang militer ( 

Sunardjo, 1983 : 65 ). 

Sebagai langkah selanjutnya setelah ada pembahasan mengnai hal-

hal tersebut diatas , maka Sultan Demak,Raden Patah menyarankan 

kepada Susuhunan Jati untuk mengambil langkah strategis politis terhadap 

kekuasaan Prabu Siliwangi demi tercapainnya secara cepat pengembangan 

Islam secara utuh di Jawa Barat. Tentu saja dengan pembicaraan strategi-

strategi yang akan dilaksanakan agar semuanya bisa berjalan dengan 

mulus dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. 
 

c. Pernyataan Kemerdekaan Cirebon  

Setelah Syarif Hidayatullah tiba kembali di Cirebon dari Demak, 

maka beberapa waktu kemudian diadakanlah rapat dengan para pejabat 

tinggi kerajaan. Sudah barang tentu Pangeran Cakra Buana sebagai 

pembimbing dan penasehat. Susuhunan Jati diminta pendapat serta 

sarannya. Keputusan yang  diambil, setelah dibicarakan cukup mendalam 

pada rapat tersebut, termasuk saran dan dukungan para wali dan sultan 

Demak, ialah sikap politik kerajaan  Cirebon terhadap kerajaan Pajajaran 

yaitu tidak bersdia lagi mengirim Upeti ( Bulu Bekti ) kepada kerajaan 

Pajajaran yang disalurkan melalui Adipati Galuh. 
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Menurut Poespoenegoro upeti dalam pengertian umum 

dimaksudkan sebagai pemberian yang diberikan oleh seseorang terhadap 

raja. Pemberian upeti dapat berupa pemberian yang mengingatkan, yaitu 

kewajiban memberi suatu barang terhadap raja atas dasar kesetiaan ( 

loyalitas ). Karena yang bersangkutan ada didalam perlindungan raja. ( 

vazal ). Selain itu, upeti atau pemberian tidak atas dasar bawahan dengan 

atasan tetapi hanya merupakan pemberian sebagai tanda persahabatan . 

Jadi upeti merupakan pemberian sebagai pengakuan atas perlindungan raja 

yang bersangkutan ( Poesponegara dkk, 1984 : 324 ) 

Roo de la Faiille menyebutkan bahwa upeti tidak hanya berupa 

barang tak bergerak saja, tapi kadang-kadang berupa wanita cantik, hewan 

yang sangat jarang ditemukan di empat lain atau sejenis tumbuh-tumbuhan 

yang langka. Dengan upeti ini secara tidak langsung kerajaan yang 

menjadi pelindung bagi kerajaan-kerajaan lain akan bertambah kaya dan 

kekayaan akan jatuh ke tangan raja. Dalam kitab Purawaka Caruban 

Nagari sebutan resmi upeti adalah Bulu Bekti di Kerajaan Cirebon.  

Selain pemberian upeti untuk mengetahui suatu kerajaan tetap 

loyal atau tidak bisa dilihat dari seba. Seba berasal dari kata sabha yang 

dapat berarti sidang, pertemuan. Pengertian seba kemudian diartikan 

sebagai pertemuan atau siding raja-raja. Pada kesempatan tersebut para 

utusan dari daerah-daerah yang mengakui kekuasaan kerajaan yang 

mengundang hadir disana sebagai tanda kesetian. Kehadiran pada seba 

tidak selalu sebagi pengakuan atas kekuasaan tetapi dapat juga hadir 
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kerena mendapatkan undangan, dalam hal ini kedaulatan raja yang 

diundang sejajar dengan raja yang mengundang . Dengan seba ini raja 

yang bersangkutan sekaligus dapat mengadakan kontrol terhadap kerajaan 

dan daerah-daerah yang berada di bawah nauangan kekuasaannya.  Barang 

siapa yang tidak hadir pada seba ini kemudian ketidak hadirannya di 

lakukan dengan sengaja maka, sikap itu bisa ditafsirkan mengarah kepada 

pemberontakan ( Poesponegoro, 1984 : 322 ) 

Pada tahun 1479 secara resmi Syarif Hidayatullah mengemukakan 

pemberhentian pemberian Bulu Bekti ( Upeti ) kepada pejajaran melalui 

Adipati Galuh. Hal itu tentu saja atas persetujuan Pangeran Cakra Buana 

selaku pendiri kerajaan Cirebon. Dengan diberhentikannya pemberian 

upeti serta ketidak hadirannya dalam seba, maka Cirebon dikatakan  

memisahkan diri dari kerajaan induk  Pajajaran untuk menjadi suatu 

kerajaan yang bercorak Islam ( kesultanan ) yang merdeka dan berdaulat 

tanpa campur tangan kerajaan Pajajaran. Pemberhentian ini merupakan 

sikap , memberontak dari Cirebon kepada kekuasaan pusat yaitu kerajaan 

Sunda Pajajaran ( Sulendraningrat, 1985 : 20 ).  

Syarif Hidayatullah berani mengambil langkah tersebut dengan 

pertimbangan yang diantanya  adalah :  

1. Persetujuan atau dorongan dari Pangeran Cakra Buana selaku orang 

yang merintis kerajaan tersebut serta seluruh kerabat keraton seperti 

Arya Cirebon putra Pangeran Cakra Buana atau adik Nyi Mas 

Pakungwati.  
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2. Dukungan dari bawah, yaitu dari patih keling yang telah mengabdi 

menjadi Adipati Cirebon Utara. 

3. Dukungan dari raden Patah ( Kerajaan Demak ) dengan segenap 

pasukannya. 

4. Dukungan, yaitu Syekh Abdurrahman  beserta 1200 pengikutnya yang 

telah bermukim di dukuh Panjunan sejak 1464 M. 

5. Dukungan dari para Wali di pulau Jawa termasuk wali sanga. 

Diberhentikannya pemberian Seba, maka Cirebon secara resmi 

berpisah dari Pakuan Pajajaran dan menjadi kerajaan yang merdeka dan 

berdaulat. Seluruh pejabat kerajaan Cirebon sudah mempertimbangkan 

secara masak dan siap menanggung segala konsekuensi  dari langkah yang 

diambil  tersebut. Sikap ini merupakan titik tolak dan momentum sejarah 

yang sangat penting bagi Cirebon karena sikap ini merupakan sikap politik  

pertama yang penuh resiko. 

Tindakan Cirebon tersebut  mendapat reaksi keras dari Prabu Sri 

Baduga Maharaja/ Prabu Siliwangi  selaku raja  Pakuan Pajajaran. Reaksi 

tersebut dinyatakan dalam bentuk pengiriman pasukan tentara yang 

berjumlah 60  orang  dibawah pimpinan  Tumenggung Jaga Baya. 

Pasukan tersebut bertujuan untuk menghukum Susuhunan Jati Syarif 

Hidayatulllah cucu Prabu siliwangi sendiri, atas sikap yang tidak pantas 

dibiarkan.  

Setibanya Tumenggung Jaga Baya di Cirebon sudah tidak bisa 

berbuat apa-apa selain menyerah dengan seluruh pasukannya. Pasukan 
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Jaga Baya sudah di sergap dan dikepung oleh Mahabala paukan Cirebon 

Demak yang merupakan gabungan antara tentara Cirebon dengan  Demak 

beserta seluruh komponen masyarakat Cirebon. Hal tersebut smasekali 

tidak teduga oleh Tumenggung Jaga Baya, yakni perkembangan Cirebon 

yang begitu cepat. Pada saat pemberian gelar pangeran Cakra Buana, 

Cirebon masih belum begitu berkembang seperti saat itu. 

Setelah menyatakan menyerah Tumenggung Jaga Baya tidak 

kembali ke Istana Prabu Siliwangi dan terus berdomosili di Cirebon 

menjadi orang muslim dan mengabdi kepada Susuhunan Jati. Prabu 

Siliwangi yang tidak kunjung mendapat kabar dari tumenggung Jaga Baya 

mengira Jaga Baya dan pasukaanya dibunuh oleh orang Cirebon. Oleh 

karenanya beliau menyiapkan besar-besaran prajurit untuk menggempur 

Cirebon.  

Rencana penyerangan besar-besaran Pajajaran terhadap  Cirebon   

tersebut dicegah oleh Ki Purwa Galih selaku Penasehat kerajaan, 

Akhirnya Prabu Siliwangi membatalkan rencana penyerbuan besar-

besaran ke Cirebon tersebut. Prabu Siliwangi mengalami kesukaran dalam 

mengambil keputusan untuk menyerang Cirebon.Setelah di nasehati dan 

mempertimbangkan  hal-hal sebagai berikut yang antaralain:  

1. Perang besar akan menyebabkan akibat buruk bagi rakyat  banyak 

baik yang di pesisir maupun yang di pedalaman. 

2. Yang akan digempur adalah anak cucunya sendiri. 
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3. Daerah pesisir Cirebon yang penuh kenangan indah dimasa Prabu 

Siliwangi masih remaja dahulu akan mengalami kerusakan dan 

kehancuran, padahal dulu beliau ikut membangun meskipun hanya 

sebentar. 

4. Pelabuhan Muara Jati dan Pelabuhan Cirebon sebagai pintu gerbang 

perdagangan akan menjadi sepi dan tidak akan menarik lagi perahu-

perahu dagang dari negara Seberang lautan untuk singgah disitu 

karena khawatir di ganggu, padahal masih cukup banyak penduduk 

Pesisir yang bersikap baik dengan para pedagang dari pedalaman, 

terutama dalam perdagangan terasi dan garam serta barang tekstil,  

logam dan keramik yang berasal dari pelabuhan dan dapat 

menguntungkan Pajajaran. 

5. Hubungan baru dengan kerajaan Pajajaran masih bisa diusahakan 

dengan cara lain , karena masih ada titik-titik harapan ( Suanardjo, 

1983 : 71-72 ) 

 

Menurut Prabu Siliwangi, baginya tidak akan merasa sangat rugi, 

justru merasa beruntung karena yang berkuasa di daerah itu adalah 

keturunannya sendiri, dimana di dalam tubuh Susuhunan Jati Syarif 

Hidayatullah mengalir pula darah Prabu Siliwangi dari ibunya Nyi Mas 

Lara Santang atau Syarifah Mudaim. Disamping itu kalau diperhatikan 

yang mendampingi dan membimbing Susuhunan Jati itu adalah anak 

kandungnya sendiri . Yaitu pangeran Cakra Buana  maka tidak perlu 

khawatir apapun bila mereka menjadi penguasa yang berdaulat.  
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Jalan pikiran dan pertimbangan Prabu siliwangi itu sejalan dengan 

jalan pikiran para raja dan penguasa pada zaman itu pada umumnya, yang 

mengandalkan hubungan keluarga sebagai jaminan yang dapat dipercaya 

untuk menghindarkan dari peperangan antar negara. Oleh karena itu 

selama Prabu siliwangi masih hidup dapat diperkirakan tidak akan ada 

rencana atau tindakan dari pihak Cirebon untuk mengadakan serangan 

terhadap kerajaan Pajajaran, terutama tehadap bagian wilayah 

pemerintahannya di Galuh serta pusatnya di Pakuan. 

 

B. Konsolidasi Interen 

a. Bidang Pemerintahan 

Sebagai suatu kesultanan yang baru saja merdaka. Perlu diadakan 

suatu konsolidasi kekuasaan kedalam  wilayah sendiri maupun  

konsolidasi keluar. tujuan dari pada konsolidasi tersebut yaitu untuk 

penataan serta pembenahan birokrasi agar sesuai dengan sistem yang 

diterapkan sehingga mampu mencapai target yang jadi program atau 

tujuan pemerintahan kasultanan Cirebon. Perdamaian yang tidak 

dirundingkan secara resmi dan hanya berdasrakan timbang rasa serta 

kebijakan masing-masing antar Criebon dan Pajajaran menjadi kesempatan 

bagi kesultanan Cirebon dalam melakukan konsolidasi tersebut.  

 Ada beberapa hal pokok yang jadi momen utama 

konsolidasi kasultanan Cirebon diantaranya adalah, pengembangan syiar 

Islam, pembangunan fisik serta keamanan dalam negeri baik darat maupun 
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laut. Serta pengembangan kekuasaan, Syarif Hidayatullah tetap memakai 

konsep yang biasa digunakan kerajaan-kerajaan terdahulu,yaitu 

menempatkan kerabat keraton  menjadi penguasa daerah yang berkekuatan  

 Dalam bidang pemerintahan, Syarif Hidayatullah 

menempatkan orang-orang terpilih serta sudah terbukti loyalitasnya yang 

memegang kekuasaan daerah yang di tunjuk. Seperti misalnya pangeran 

Arya Kemuning pun mengangkatnya menjadi Adiati kuningan  Pangeran 

Adi sepupunya yang diangkat menjadi penguasa Cirebon Girang sekaligus 

panglima perang Cirebon. Pngeran sebakingkin di Banten. Di samping itu 

Syarif Hidayatullah pun menemptkan para ulama untuk menjadi pemimpin 

di daerah-daerah kecil seperi desa . Tujuan menempatkan ulama disana 

adalah untuk menyebarkan agama Islam di latar pasundan  

Konsep yang digunakan  Syarif Hidayatullah adalah  ternyata 

mempunyai nilai lebih dibanding konsep yang diterapkan pendahuluanya. 

Faktor yang ,menjadi sebabnya adalah keimanan . Pada masa Islam belum 

menyebar seperti saat ini , maka semua perjuangan ditunjukan kearah 

perkembangan tersebut, sehingga merupakan ambisi-ambisi pribadi dan 

lebih fokus untuk perjuangan dan cita-cita bersama, yakni kejayaan Islam. 

b. Keamanan  

 Keamanan maerupakan sebuah dasar kewajiban suatu negara atau 

kerajaan untuk mewujudkannya . Tanpa tercapainya keamanan maka, 

kerajaan tersebut terancam kehancuran total dan tidak akan mampu 

bergerak untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan ekonominya . 



 92

Cirebon sebagai suatu kerajaan maritim, tentunya mempersiapkan 

sebagian tentaranya untuk menjaga keamanan di lautan  disamping 

memerintahkan para Adipati dan Gegedeng di maasing-masing wilayah 

kekuasaanya untuk menjaga keamanan di daerahnya tersebut.  

Peningkatan keamanan laut sebagai jalur perdagangan dipicu oleh 

sebuah peristiwa memilukan, yaitu terbunuhnya putra Susuhunan Jati yang 

bernama Pangeran Gung Anom di Perairan Gebang kurang lebih 15 km 

dari kediaman Susuhunan Jati di keraton Pakungwati . Pangeran Gung 

Anom tewas setelah diserang gerombolan perompak (Bajak laut) 

Sepulangnya dari Demak . Jenazah pangeran Gung Anom ditemukan di 

pantai Mundu lalu kemudian dimakamkan disana. Beliau bergelar 

Pengeran seda ing lautan atau Pangeran yang Meninggal di lautan ( 

Sunardjo, 1983 : 69 ) 

Susuhunan Jati sangat bersedih atas kejadian tersebut. Beliau 

segera memerintahkan pasukannya menumpas bajak aut ini dengan 

menyerang pangkalannya di Gebang. Pasukan Cirebon yang berkekuatan 

2700 orang dipimpin oleh Adipti Keling, Pangeran Cirebon (Putra 

Pangeran Cakra Buana) dan ki gedeng Bungko. Setelah melakukan 

pertempuran sengit pasukan Cirebon dapat menumpas habis bajak laut 

yang biasa beroperasi di pantai timur Cirebon ini.  

Peristiwa terbunuhnya Pangeran Gung Anom benar-benar suatu 

peringatan bagi para pemimipin pasuka Cirebon untuk lebih meningkatkan 

kewaspadaan baik di laut maupun di darat. Karena sewaktu-waktu 
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gangguan keamanan dari bajak laut akan muncul kembali jika pengamanan 

di lautan kurang maksimal. Disamping itu keberadaan bajak laut akan 

mengancam perekonomian Negara. Keberadaan bajak laut tentu akan 

mengganggu ramainya perdagangan di pelabuhan Muara Jati. Mereka akan 

menyerang perahu-perahu dagang, dan hal itu akan membuat pedagang 

ketakutan serta menghindar dari pelabuhan Muara Jati jika jalur yang 

mereka lalui tidak terjamin keamanannya. 

Jika perdagangan melalui pelabuhan terancam, maka 

perekonomian kerajaan pesisir Cirebon pasti mengalami kemerosotan, 

sebab pelabuhan adalah urat nadi perekonomian nagari atau kerajaan 

pesisir. Disamping itu juga pemasukan perekonomian masyarakatnya 

berdagang . pada masa itu perdagangan lebih umum menggunakan 

perairan untuk  melakukan pertemuan dan transaksi. Hal lain yang menjadi 

dampaknya yaitu hambatan bagi kontak Cirebon dengan Demak, Ampel 

dan Banten yang sudah terjalin baik sekali. 

c. Pembangunan Fisik Esensial 

Sebagai sebuah kerajaan yang sedang berkembang, maka Cirebon 

terus melakukan pembenahan-pembenahan serta pembangunan pisik guna 

memperlancar pencapaian program yang akan dan sedang dijalankan. 

Program dari pemerintah Cirebon tidak terlepas dari syiar dan 

pengembangan agama Islam. Pada saat Cirebon menjadi sebuah kerajaan 

yang berkembang seperti itu Cirebon terus memacu pembangunan-
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pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyokong pencapaian 

program pemerintah. 

Hal utama yang diperioritaskan adalah pembangunan Mesjid 

Agung, keinginan Syarif Hidayatullah untuk mendirikan Mesjid Agung 

adalah karena merasa Tajug Pajalagrahan  sudah tidak mampu lagi 

menampung jamaah untuk melakukan sembahyang. Untuk maksud 

tersebut Susuhunan Jati mengirimkan utusan, baik ke Demak maupun ke 

Ampel Denta ( Surabaya ) untuk mendapatkan  tanggapan dan juga 

bantuan tenaga  serta do’a restu dari para Wali Sanga se-pulau Jawa. 

Atas maksud Susuhunan Jati tersebut, maka Raden Patah 

mengirimkan tenaga ahlinya, yaitu Raden Sepat bangsawan asal Majapahit 

seorang arsitek terkenal pada masa itu dengan dua ratus orang 

pembantunya. Bersama rombongan Raden Sepat ikut serta sunan Kalijaga 

dan Sunan Bonang. Beberapa waktu berselang datang pula rombongan 

para wali lainnya. Dalam pelaksanan pembangunan Mesjid Agung itu 

yang menjadi pimpinan pelaksanaannya adalah sunan Kalijaga. Sunan 

Kalijaga terkenal dengan kemampuannya karena kekuatan megis yang 

dimilikinya membuat tiang “soko guru” dari tatal ( serpihan kayu ) yang 

hanya diikat oleh tali-tali yang dibuat dari rerumputan, yang sampai 

sekarang bisa dilihat di Mesjid Agung Demak, juga di Mesjid Agung 

Cirebon. 
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Dengan sistem kerja gotong royong oleh masyarakat Cirebon yang 

diikuti pula oleh para wali, maka Mesjid Agung di Cirebon ini dapat 

terselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Setelah selesai seluruhnya 

pada sekitar tahun 1480, maka Mesjid Agung ini diberi nama Mesjid 

Agung Sang Cipta Rasa. Di dalam masjid inilah nantinya seorang wali 

penganut syi,ah yaitu Syekh Lemah Abang dieksekusi setelah menjalani 

sidang Dewan Wali untuk mempertanggung Jawabkan perbuatannya yang 

menyebarkan ajaran yang dianggap menyesatkan untuk masyarakat. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan sunan Gunung Jati adalah 

membuat benteng sekeliling keraton Pakungwati. Pembuatan benteng ini 

dimaksudkan untuk menjaga segala kemungkinan dari kerajaan lain 

khususnya kerajaan tetangga yang masih menganut Hindu Budha maupun 

Sanghyang seperti Talaga, Galuh, Pajajaran dan Rajagaluh. 

Pembangunan sarana lainnya yakni pembuatan jalan umum yang 

menghubungkan pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan dan 

perguruan agama serta daerah-daerah kekuasaan, seperti pembuatan jalan 

sepanjang tepi laut utara ke selatan, dari keraton Pakungwati hingga 

Gunung Amparan Jati. Pembuatan jalan-jalan tersebut disamping untuk 

memperlancar mobilitas ekonomi pedalaman, juga untuk memudahkan 

kunjungan sultan kedaerah-daerah bawahannya. 

Bila diperhatikan kondisi dan situasi Cirebon di bawah Susuhanan 

Jati, maka dalam waktu tiga tahun sejak penobatan Syarif Hidayatullah 
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menjadi tumenggung kerajaan Cirebon oleh pangeran Cakra Buana, akan 

tampak jelas hal-hal sebagai berikut : 

1. Telah terpenuhinya prasarana dan sarana fisik essensial pemerintahan dan 

ekonomi pada masa itu dalam ukuran suatu kerajaan pesisir, yakni : 

a. Keraton sebagai tempat kediaman resmi Kepala Negara ( Susuhanan ) 

dan pusat pemerintahan yang letaknya tidak jauh dari Muara (muara 

kali kriyan), jadi ada pintu keluar dan masuk pada saat darurat. 

b. Mesjid Agung sebagai tempat beribadah dan tempat merumuskan 

program-program dan metode serta system operasional bagi 

pengembangan agama. 

c. Pelabuhan utama Maura Jati dan pelabuhan baru ( pelabuhan Cirebon 

sekarang ) dapat diandalkan bagi peningkatan perekonomian 

d. Jalan raya utama yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan 

pusat perdagangan dan perguruan agama. 

e. Pasar / pusat perdagangan di wilayah Pasambangan dan sekitarnya, 

pelabuhan Cirebon sekarang. 

f. Pusat industri dan perbengkelan perahu di Pasambangan dan 

sekitarnya. 

2. Telah dikuasai daerah-daerah belakang ( Hinterland ) yang dapat 

diharapkan menyuplai bahan pangan termasuk daerah penghasil garam, 

daerah yang cukup vital bagi ekonomi negari pesisir dengan luas yang 

memadai. 
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3. Telah adanya sejumlah pasukan Laskar dengan semangat yang tinggi, serta 

dipimpin oleh para panglima (Adipati-adipati) yang cukup berwibawa dan 

bisa dipercaya loyalitasnya, dan dapat digerakkan sewaktu-waktu dengan 

perlengkapan yang memadai. 

4. Terjalinnya hubungan antar negara yang sangat erat antara Cirebon dan 

Demak yang setiap waktu dapat saling membantu dalam menggalang 

pertahanan. 

5. Adanya sejumlah penasehat-penasehat baik dibidang pemerintahan 

maupun agama, serta para pembantu-pembantu utama di pusat, dan 

kepala-keplaa wilayah yaitu para Gegedang yang loyal, berdedikasi tinggi 

serta berwibawa. 

6. Mendapat dukungan penuh dari para wali se-pulau Jawa yang memiliki 

kharisma dalam masyarakat, terutama di pesisir Utara Jawa. 

7. Tidak terdapat indikasi tentang ancaman Prabu Siliwangi untuk 

menghancurkan existensi negara Cirebon dengan suatu serangan besar-

besaran menyusul ekspedisi pertama pimpinan  Tumenggung Jaga Baya 

yang gagal ( Sunardjo, 1983 :  77 – 78 ). 

Hal-hal tersebut dapat dijadikan harapan besar akan adanya 

jaminan ketentraman dan keamanan daerah “Hinterland” Cirebon 

disebelah selatan, yang masih dikuasai Adipati Galuh. Dengan kondisi dan 

potensi demikian rupa, maka dapat dikatakan bahwa Cirebon telah 

mencapai posisi penting di pesisir utara Jawa Barat pada waktu itu. 
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C. Konsolidasi Ekstern 

a. Penyerangan Terhadap Portugis Tahun 1526 M  

Beberapa tahun lamanya sejak menyatakan diri merdeka dari 

kekuasaan Pajajaran situasi Cirebon dalam keadaan tenang dan tentram 

tetapi dinamis, membangun dan mengembangkan berbagai bidang, 

terutama pengembangan syiar Islam kesegenap penjuru wilayah dibagian 

timur kerajaan Pajajaran. Dalam situasi Cirebon seperti itu, maka pada 

suatu hari, dalam tahun 1522 diduga datang utusan dari Demak ke Cirebon 

membawa berita bahwa Portugis berhasil mengalahkan serta menguasai 

Malaka. Demak yang ingin membantu Malaka di bawah pimpinan Adipati 

Unus namun tidak berhasil mnegalahkan Portugis. 

Selain menguasai Malaka, Portugis juga mengancam Samudra 

Pasai, Aceh dan kemungkinan besar juga Jawa. Utusan itu juga 

memberitahukan bahwa kedatangannya di Cirebon ditugaskan oleh Sultan 

Demak, bahwa beliau saat ini sudah menyiapkan armada besar yang akan 

dipimpin oleh Ki Fadillah/Fatahillah yang lebih dikenal dengan nama 

Falatehan Panglima perang pasukan Demak, dan akan segera datang ke 

Cirebon serta terus ke Sunda Kelapa untuk menghalau Portugis. Demak 

meminta Cirebon serta ke medan perang untuk menghancurkan Portugis 

yang sudah menjalin kerjasama dengan kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran ( 

Sunardjo, 1983 : 79 ). 
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Pengaruh Demak yang semakin luas membuat kekhawatiran bagi 

Sri Baduga Maharaja / Prabu Jaya Dewata ( Prabu Siliwangi ) terhadap 

ancaman Demak. Apalagi pada saat itu Cirebon pun mempunyai hubungan 

yang sangat erat dengan Demak. Kekhawatiran Prabu Siliwangi akan 

ancaman Demak membuat Pajajaran berusaha untuk mencari sekutu, yaitu 

Portugis yang ketika itu sudah menduduki Malaka. 

Oleh berita Portugis dikatakan, bahwa pada tahun 1512 dan 1521, 

Ratu Samiam ( Sanghyang ) dari Kerajaan Sunda memimpin perutusan ke 

Malaka, ratu Samiam ini yang dalam cerita parahyangan dikatakan sebagai 

pangeran Surawisesa, adik tiri dari pangeran Cakra Buana. Pada saat 

memimpin delegasi persahabatan tersebut, pangeran Surawisesa 

berkedudukan sebagai putra mahkota dari kerajaan Sunda Pakuan 

Pajajaran, yang akan menggantikan ayahandanya Prabu Jaya Dewata ( 

Poespoenegoro dkk, 1984 : 370 ).  

Persekutuan Pajajaran dengan Portugis tersebut jelas dianggap 

ancaman oleh Demak. Kerajaan Demak menempatkan pengaruhnya di 

pesisir utara Jawa Barat  tidak dapat dipisahkan dari tujuannya yang 

bersifat politis dan ekonomis. Politis, ialah untuk memutuskan hubungan 

kerajaan Pajajaran yang masih dikuasai di daerah pedalaman, dengan 

Portugis di Malaka. Dari sudut ekonomi, pelabuhan-pelabuhan sunda 

kelapa dan Banten mempunyai potensi besar dalam mengekspor hasil 

buminya, terutama lada yang juga diambil dari daerah lampung ( 

Poespoenegoro dkk, 1984 : 20 ) 
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Susuhunan Jati selaku Sultan Cirebon merespon baik rencana 

ekspedisi penyerangan Portugis di Sunda Kelapa. Beliau mempersilahkan 

pada pasukan Demak untuk singgah di Cirebon, bahkan mendukung 

rencana tersebut dengan jalan mengerahkan sebagian besar pasukannya 

untuk bergabung dengan prajurit Demak bersama-sama menggempur 

Portugis di Sunda Kelapa. Bahkan beliaupun mengutus prajurit untuk 

menemui putranya pangeran Sebakingkin di Banten agar ikut serta 

mengirim pasukan bergabung dengan balatentara Demak dan Cirebon. 

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diceritakan pangeran wangsa 

kerta dalam naskah Negara Kerthabhumi yang berbunyi sebagai berikut : 

“ Tatkala Sunan Jati mengadakan silaturrohmi dengan para rakyat 
wilayah, para waliyullah pulau Jawa yaitu dahyang ulama besar 
Islam, para senopati Cirebon dan para Ki Ageng dari desa-desa dan 
para ratu wilayah di Bangsal ”penangkilan” (Balai penghadapan) 
keraton Pakungwati, tatkala itu datang tentara Demak di Cireboon. 
Tidak lama kemudian datanglah menghadap dalam bangsal itu 
Fadhillahkan, yaitu sang panglima angkatan perang kerajaan 
Demak. Susuhunan Jati menerima tamunya dengan suka cita, 
kemudian Susuhunan Jati berkata “wahai dengan sebanyak itu kalian 
datang, amat senang sekali engkau datang, semoga tuhan selalu 
bersamamu dan semoga tidak ada aral melintang memperkuat 
kesatuan dan persatuan Demak dengan Cirebon”.  
Setelah menyambut kedatangan pasukan Demak Susuhunan Jati lalu 
memberikan ceramah kepada seluruh hadirin yang hadir dalam 
pertemuan tersebut, beliau berkata kepada hadirin sebagai berikut : 
“ Ketahuilah oleh semuanya, orang-orang Portugis sangat 
membahayakan masyarakat, pertama ia dengan dalih persahabatan, 
lalu menjajah dan akhirnya menyengsarakan kita. Dan keduanya, 
mereka akan menyiarkan agama nasrani kepada warga masyarakat 
yang dijajah oleh karena itu dengarkan kata-kataku ini, sikap 
waspadalah dan rukun bersatu padulah kita semua dan timbulkan 
kehendak kalian dengan segala kebaikan (kebajikan) Tuhan yang 
maha kuasa selalu bersama kita”. 
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Dari hasil musyawarah tersebut dipastikan Susuhunan Jati 

memutuskan untuk segera mensiagakan pasukan dan rakyat yang 

bisa membantu pasukan, demikian juga menyiapkan perahu-perahu 

yang satu itu masih kurang untuk sewaktu-waktu dipergunakan dan 

dapat bergabung membantu armada Demak. 

Susuhunan Jati mengutus Teliksandi ( inteljen ) ke Banten mencari 

keterangan dan melihat situasi pelabuhan Sunda Kelapa yang katanya 

sudah dimasuki Portugis. Hal ini dilakukan karena Susuhunan Jati selalu 

didukung oleh penasehat-penasehat ahli yang diduga memberi saran untuk 

bertindak demikian.  

Beberapa waktu kemudian diadakanlah rapat di keraton Pakungwati, 

yang dipimpin oleh Susuhunan Jati untuk mengatur segala siasat dalam 

melaksanakan penyerangan ke Sunda Kelapa dan sekaligus membantu 

pangeran Sebakingkin di Banten. Dari Cirebon sudah ditentukan 

panglima-panglima perang yang akan ikut serta dalam penyerangan ke 

Sunda Kelapa, diantaranya Adipati Cirebon ( putra pangeran Cakra Buana 

). Adipati keling serta Cangkuang ( Sunardjo, 1983 : 81 ). 

Setelah semua persiapan serta strategi diatur, maka berangkatlah 

armada gabungan Cirebon-Demak dengan kekuatan personel sebanyak 

seribu empat ratus lima puluh dua orang. Dengan menggunakan perahu 

kecil bermuatan maksimal 20 orang dengan kurang lebih seratus lima 

puluh perahu ditambah beberapa buah Jung. Strategi ini diambil karena 
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sasaran utamanya ialah merebut pertahanan Portugis dan laskar Pajajaran 

di darat, bukan menyerang kapal-kapal Portugis yang bermeriam. 

Dalam pertempuran hari pertama pasukan Demak-Cirebon 

menghantam laskar Pajajaran, dan berhasil menghancurkannya. 

Pertempuran tahap berikutnya adalah menggempur pos Portugis. Dalam 

pertempuran inilah meriam-meriam Portugis yang berada di kapal, yang 

bersandar di muara Sunda Kelapa menghantam pasukan gabungan 

Demak-Cirebon. 

Naskah negara Kertabhumi menggambarkan pertempuran tersebut 

sebagai berikut : 

“ Tentara Portugis dengan membawa alat perang lengkap berlabuh di 
pelabuhan Sunda Kelapa. Yang jadi pimpinan orang-orang Portugis adalah 
Prangko Bule ( Francis Xus De Salipen ) orang tinggi. Ramai dan sengit 
pertempuran ini. Adipati Cangkuang mundur ke belakang melihat tentara 
Portugis membawa senjata besar yang menyemburkan api dengan asap 
hitam. Sedangkan suaranya seperti geledek berdentuman ( meriam ). Bumi 
bergoncang seperti gempa, akan tetapi tentara Demak dan Cirebon berani 
menggempur tentara kafir. Seluruhnya mereka orang-orang Portugis 
melarikan diri mundur menuju keperahu mereka dengan runtuh mental, 
gemetaran, bahkan banyak yang mati “ ( Negara Kertabhumi, buku kedua, 
64-65 ). 

 
Sekalipun banyak korban jatuh dipihak Demak-Cirebon akibat 

tembakan meriam-meriam itu, namun akhirnya kemenangan berada 

dipihak Demak-Cirebon. Pasukan Portugis tidak berhasil dihancurkan 

secara total karena sebagian melarikan diri dengan kapal-kapalnya, tetapi 

tidak sedikit yang mati. Sejak saat itu Portugis tidak berani lagi 

menginjakkan kakinya di Sunda Kelapa, pelabuhan penting kerajaan 

Pajajaran. Sebagai bukti penyerangan tersebut sampai sekarang masih 
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tersimpan beberapa buah baju besi tentara Portugis yang berhasil direbut. 

Baju tersebut diberi nama baju jirah dan tersimpan di musium keraton. 

b. Penyerangan ke Banten 

Beberapa tahun setelah keberhasilan penaklukan Sunda Kelapa oleh 

pasukan gabungan Demak-Cirebon Susuhunan Jati menugaskan fatahillah 

dan para Adipati Cirebon untuk membantu pangeran Sebakingkin ( putra 

Susuhunan Jati ) di Banten dalam menghadapi tekanan dan gangguan dari 

penguasa Banten yang masih beragama Hindu-Budha serta digerakkan 

oleh Pajajaran untuk menghalau kekuatan muslimin keleuar dari Banten. 

Bagi Pajajaran pelabuhan Banten, yang sama pentingnya seperti 

pelabuhan Sunda Kelapa dan merupakan harapan terakhir bagi kehidupan 

perekonomiannya karena Cirebon dan Sunda Kelapa sudah tidak dalam 

gangguan kekuasaannya. Pajajaran ingin menguasai Banten sudah mulai 

ramai di sungai kapal-kapal asing dari Eropa, seperti Belanda dan Portugis 

yang membeli rempah-rempah. 

Permintaan Susuhunan Jati ini dipenuhi oleh Fatahillah. Dalam tahun 

itu juga, yaitu tahun 1526. dari Jayakara / Sunda Kelapa Fatahillah 

bersama para Adipati dari Cirebon dan sebagian besar pasukannya 

beroperasi di banten. Pertempuran di Banten berkobar, tetapi tidak 

memakan waktu lama karena pihak lawan banyak yang terus menyerah 

dan melarikan diri kehutan-hutan, selain banyak juga yang tewas dalam 

pertempuran. 
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Dengan selesainya “ Operasi Banten ” ini Fatahillah dan pasukannya 

kembali ke Jakarta. Dikemudian hari Banten diberikan otonomi khusus 

oleh Susuhunan Jati dan sebagai penguasanya diangkat pangeran 

Sebakingkin dengan gelar sultan Hasanuddin sebagai sultan Banten. 

Memperhatikan peristiwa-peristiwa tersebut tadi, maka sudah jelas 

sekali bahwa disepanjang pesisir utara Jawa Barat sejak 1526 telah 

dikuasai oleh pemerintah bercorak Islam yang berpusat di Cirebon di 

bawah pimpinan Susuhunan Jati Syarif Hidayatullah. 

Hasil operasi “ Sunda Kelapa-Banten ” telah membawa konsekuensi 

berupa penyesuaian dalam penataan wilayah pemerintahan berikut sistem 

pengendaliannya, karena sudah menjadi kenyatan bahwa kekuasaan 

teritorial Cirebon pada masa itu 1526 telah terbentang dari kali Cilosari di 

Timur sampai selat Sunda di Barat, sekalipun hanya daerah pesisir saja 

c. Penaklukan Rajagaluh 1529 M 

Dikarenakan kekutan di pesisir utara Jawa Barat sudah dianggap 

memadai, maka Susuhunan Jati mulai lebih intensif mengarahkan 

perhatiannya ke pedalaman. Dengan pola operasi yang sesuai  pada masa 

itu. Yang tentu pula sudah dibahas dan disiapkan segala faktor-faktor 

penunjangnya, maka dimulailah operasi pengembangan syiar Islam 

kedaerah-daerah pedalaman yang cukup jauh baik di sebelah selatan, 

timur, barat, dan uatara Cirebon. 

Menurut kitab Purwaka Caruban Nagari, Susuhunan Jati dengan 

disertai para pembantunya bergerak mengunjungi berbagai daerah di 
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pedalaman pegunungan antara lain ke Luragung di Kuningan ke daerah 

Ukur Cebalung, Pagadingan, Batu Tulayang, Timbanganten, Pasir Luhur, 

Sindang Kasih dan Talaga, Setelah berapa lamanya,susuhunan Jati berada 

kembali ke keraton Pakung Wati setelah berkeliling ke beberapa daerah di 

pedalaman untuk mngintensifkan syiar Islam , sekitar 1528 datang 

serombongan utusan Prabu Cakraningrat  raja di Rajagaluh membawa 

pesan untuk Susuhunan Jati. 

Pesan yang disampaikan utusan itu berisi pernyataan sikap Prabu 

Cakraningrat terhadap eksistensi kesultanan Cirebon . Dalam pandangan 

Prabu Cakraningrat, Cirebon itu masih bagian wilayah kerajaan Galuh. 

Dengan demikian Susuhunan Jati harus tunduk kepada setiap keputusan 

Prabu Cakraningrat dan harus menyatakan kesatuaannya kepada 

Rajagaluh. 

Sikap Rajagaluh yang seperti ini disebabkan oleh meninggalnya 

Prabu Siliwangi Pada tahun 1521 M . Pada saat Prabu Siliwangi masih 

hidup, tidak ada satupun kerajaan di sekitar Cirebon yang berani mengusik 

Cirebon, Beliau di gantikan oleh Sura Wisesa. Pada saat 

kepemimpinannya tersebut terjadi pemberontakan fisik antar tentara 

Demak-Cirebon dengan Pajajaran. Namun Pajajaran tidak heran langsung 

menentang Cirebon yang mempunyai persekutuan/koalisi dengan Demak. 

Kini Rajagaluh berani menentukan sikap. Krean telah direstui oleh Prabu 

Sura Wisesa selaku atasannya ( Iskandar, 2000 : 60 – 63 ) 
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Sudah barang tentu Susuhunan Jati menanggapi dan pesan Prabu 

Ckraningrat  ini hanya merupakan suatu pesan dari seorang raja yang 

kebingungan dalam mencari alasan untuk melalakukan penyerangan ke 

Cirebon, Karena Susuhunan Jati telah berhasil menjepit kerajaan 

Rajagaluh ini dari berbagai arah. Hal ini disebabkan daerah Kuningan dan 

Telaga  yang berda di selatan Rajagaluh sudah sepenuhnya setia pada 

Cirebon serta sebelah uatara daerah Indramayu yang juga sudah 

menggabungkan diri kepada Cirebon ( Sunardjo, 1983 : 88 ) 

 Mempertimbangkan segala kemungkinan, antara lain adanya 

Rajagaluh akan menyerang Cirebon maka Susuhunan Jati segera 

mengumpulkan para penasehat dan panglima-panglima pasukan yang 

sudah punya pengalaman dalam” operasi Sunda Kelapa – Banten “  untuk 

segera menyiagakan semua kekuatan untuk menyerbu Rajagaluh. Perintah 

pertama Susuhunan Jati adalah kepada putra angkatnya yaitu Arya 

Kemuning agar segera turun membawa pasukan menuju wilayah 

Palimanan yang merupakan pangkalan militer dari Rajagaluh.  

Namun  demikian Susuhunan Jati menginstrusikan  kepada Adipati 

Kuningan Arya Kemuning untuk mengadakan perundingan terlebih 

dahulu dengan Adipati Kiban untuk mencari penyelesaian secara damai. 

Apabila perundingan gagal dan terjadi pertempuan maka segera 

memberitahukan hal itu ke Cirebon. Perundingan antar Arya Kemuning 

dan Rajagaluh menemukan jalan buntu, maka pecahlah pertempuran 

sengit antara pasukan Kuningan yang dipimpin oleh Arya Kemuning 
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dengan pasukan  Rajagaluh yang dipimpin Adipati Kiban Di Gempol, 

Palimanan, Kabupaten Cirebon  tahun 1529. 

 Pasukan Adipati Kuningan yang berjumlah kecil terdesak dan terus 

mundur, sampai akhirnya datang poasukan induk dari Cirebon yang 

dipimpin oleh pangeran Cakra Buana sendiri yang sudah sangat tua tetapi 

masih mempunyi semangat juang yang masih tinggi seperti mudanya. 

Selain itu ikut serta pula putri angkatnya yaitu Nyi Mas Gandasari dan 

Adipati Indramanyu Aria Wira Lodra  

Akhirnya sekitar tahun 1529 itu juga kerajaan Rajagaluh mengalami 

kehancuran sampai tidak tersisa lagi bangunan keratonnya karena sudah 

dibumihanguskan oleh pihak mereka sendiri agar tidak dimanfaatkan oleh 

pasukan Cirebon. Dalam peristiwa ini bisa ditebak banyak sekali jatuh 

korban manusia terutama di pihak Rajagaluh pertempuran yang paling 

banyak menimbulkan korban jiwa adalah pertempuran di daerah Gempol, 

Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sekarang ini.  

Rajagaluh seperti itu disebabkan kesalahan dalam membuat 

perkiraan atau estimasi dari intelejen-intelejen utama Rajagaluh karena 

kurang informasi bahwa Cirebon pada saat itu sudah mnjadi kerajaan yang 

memiliki armada militer cukup besar dan tangguh serta bermoral tinggi di 

pesisir Jawa Barat. Ditambah lagi saat itu masih ada pasukan Demak yang 

belum pulang yang secra otomatis ikut bergabung dengan pasukan 

Cirebon dalam menggempur Rajagaluh. 
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Selain itu, barangkali disebabkan Prabu Cakraningrat tidak 

mengetahui arti persekutuan Demak - Cirebon, dimana satu dan yang 

lainnya saling membantu termasuk bantuan pasukan . Jadi apabila Cirebon  

diserang habis-habisan oleh Rajagaluh, maka tentara Demak berkewajiban 

untuk ikut membantu mengatasi kejadian demikian dan akan memberi 

pukulan. 

Setelah Rajagaluh dapat dihapuskan eksistensinya maka, praktis 

seluruh kawasan eks karisidenan Cirebon sekarang sudah menjadi wilayah 

kerajaan Cirebon pada saat itu. Dengan wilayah yang sedemikian luas itu 

maka disebutlah Cirebon itu negara gede yang sering disingkat oleh 

umum sebagai Grage. Cirebon pantas menyandang gelar negara gede. 

Karena pada saat itu sudah hampir menguasai bekas wilayah Pakuan 

Pajajaran . Pada saat itu wilayah Cirebon meliputi, Kuningan, Cirebon, 

Majalengka, Indramanyu, Jakarta/Sunda Kelapa, dan Banten sekarang ini.  

 

D. Pangeran Cakra Buana Wafat. 

Setelah Rajagaluh ditaklukan beberapa saat lamanya sekitar tahun 

1529  beberapa saat lamanya pangeran Cakra Buana / Haji Abdullah 

Iman/Pangeran Walang Sungsang / Sri Mangana / Ki Somadulloh pendiri 

nagari Caruban kembali ke rahmatulloh. Beliau wafat pada usia yang sangat 

tua, yaitu 102 tahun. Sedangkan Prabu Siliwangi meninggal dunia dalam usia 

120 tahun. 
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 Pada saat pangeran Cakra Buana wafat, usia Susuhunan Jati/Syarif 

Hidayatullah sendiri sudah mencapai sekitar 82 tahun. Pangeran Cakra Buana 

meninggal dengan meninggalkan berbagai jasa dalam peran-perananya 

membangun kasultanan Cirebon. Cirebon yang berasal dari hutan alang-alang 

mampu dibudayakan potensinya oleh pangeran Cakra Buana sehingga 

menjadi suatu daerah yang makmur bahkan akhirnya  sebagai pusat  

kekuasaan Islam di daerah Jawa Barat menggantikan Pajajaran  

Pangeran Walang Sungsang atau Cakra Buana meninggalkan alam 

fana dengan hati yang tenang. Ketenangan beliau berasal dari pandangan serta 

harapanya yang di cita-citakan sejak muda hampir 90 % tercapai. Beliau 

mengharapkan agar agama Islam, yang dipeluknya mampu tersiar di 

masyarakat tanah Pasundan. Disamping itu beliaupun menginginkan suatu 

kekuasaan yang dapat memperlancar dan mempermudah syiar Islam. Semua 

itu bisa beliau saksikan sendiri sebelum meninggal dunia. 

Sebelum pangeran Walangsungsang wafat, beliau sudah berhasil 

menyaksikan agama Islam yang tersebar luas, khususnya diwilayah kekuasaan 

kesultanan Cirebon. Disamping itu negara yang beliau rintis pun sudah 

mampu menjadi negara yang besar dan berwibawa di Jawa Barat 

menggantikan kekuasaan kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Beliau hanya 

belum meghasilkan keruntuhan total kerajaan Pajajaran saja.  

Pangeran Cakra Buana dimakamkan di Bukit Sumbung, di dukuh 

Pasambangan ( sekarang kompleks makam Sunan Gunung Jati ), dalam 

lingkup tersendiri disebelah barat makam Syarif Hidayatullah ( lihat gambar  
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13 ), beliau di abadikan sebagai Mbah Kuwu Cirebon. Sebagai cikal bakal 

daripada masyarakat Cirebon saat ini pangeran. Pangeran Cakra Buana 

meninggalkan pesan-pesan terhadap putranya untuk menuruti kebijakanya, 

agar suatu saat nanti tidak terjadi perang suksesi memperebutkan tahta 

kesultanan Cirebon seperti yang terjadi di kerajaan – kerajaan lainya. 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Perjuanan Pangeran Walangsungsang dalam meritis suatu kerajaan 

yang bercorak islam dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Upaya yang beliau lakukan sejak awal pertumbuhan Desa Cirebon, sampai 

menjadi suatu kerajaan besar di Tatar Pasudan tidak terelpas dari ujian, baik 

dari pihak luar, maupun dari dalam kerajaan sendiri. Akan tetapi semuanya 

dapat beliau hadapi dengan modal keuletan, serta kemampuan dalam 

pengelolaan pemerintahan, sehingga kerajaan yang beliau rintis mampu eksis 

dan berkembang secara pesat dalam kurun waktu yang relative singkat, yakni 

dari tahun 1445-1530. 

Di sisi lain kesuksesan yang mampu pangeran Walangsungsang raih, 

serta ia saksikan sendiri yakni, dapat tersebarnya islam yang beliau peluk, 

khususnya di daerah kekuasaan kerajaan yang berhasil beliau bangun, yakni 

kesultanan Cirebon. Dan dalam waktu singkat menyebar kepelosok – pelosok 

tanah pasundan di tatar daerah Jawa Barat sekarang ini. 

Dari penelitan yang penulis lakukan, dapat simpulkan beberapa hal 

mengenai peran-peran yang dilakukan oleh Pangeran Walangsungsang dalam 

upaya merintis Kesultanan Cirebon, serta syiar ajaran Agama Islam di daerah 

Cirebon, serta Syiar ajaran Agama Islam di daerah Cirebon dan sekitarya, 

yang di antaranya : 

1. Pangeran walangsungsang berhasil mengembangkan daerah Cirebon yang 

pada saat itu masih merupakan pendudukan kecil, menjadi suatu daerah 

yang mempunyai peranan cukup penting dalam bidang perdagangan. Hal 

itu dapat dibuktikan dengan penganugrahan wilayah Cirebon menjadi 

suatu daerah Kadipaten yang dipimpin oleh Tumenggung Sri Mangana 

atau Pangeran Walangsungsang oleh raja Pakuan Pajajaran, yatu Prabu Sri 

Baduga Maharaja, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Prabu 

Siliwangi. Pangeran Walangsungsang lebih memilih mengembangkan 



daerah Cirebon, serta syiar agama Islam disbanding menduduki tahta 

kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. 

2. Pengembangan Syiar agama Islam yang beliau lakukan sebelum 

kedatangan keponakanya, Syarif Hidayatullah di Cirebon. Mampu 

tersiarya agama Islam kepada masyarakat Cirebon menjadikan landasan 

yang kuat dalam membentuk suatu pemerintahan yang berlandaskan 

ajaran Islam. Syiar Islam yang beliau lakukan adalah diantaranya, 

pembangunan Masjid Pajalagrahan, pembuatan keraton Pakungwati yang 

sekaligus berfungsi untuk tempat mengaji para santri pangeran 

Walngsungsang. 

3. Sikap politk Pangeran Wakangsungsang yang  bijaksanan, yang lebih 

mementingkan pengembangan Kesultanan Cirebon, serta Syiar Islam 

dibandingkan kepentingan pribadinya telah menjadikan Cirebon mampu 

menjadi penguasa tertinggi di Daerah bekas Kerajaan Sunda tersebut, 

sebelum akhirnya   harus berbagi dengan Kerajaan Banten yang notabene 

merupakan kerajaan yang dipimpin dari keturunan-keturunan penguasa 

Cirebon, yaitu Syarif Hidayatullah. Kebijakan politik yang dianggap 

paling penting yang dilakukan oleh Pangeran Walangsungsang adalah, 

diserahkanya tahata kesultanan Cirebon kepada keponakanya, Syarif 

Hidayatullah, bukan kepada putranya sendiri, Yaitu Pangeran Cirebon. 

Kebijakan itu di ambil semata – mata untuk kemajuan Cirebon yang telah 

ia rintis dari awal. Kebijakan tersebut diambil karena Pangeran 

Walangsungsang menilai bahwa Syarif Hidayatullah lebih menguasai 

bidang pemerintahan, sedangkan putranya lebih ahli dibidang kemiliteran. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitan ini yang penulis lakukan selama proses pembuatan 

skripsi ini, penulis memberikan saran-saran para pembaca, diantaranya : 

1. Banyaknya peristiwa sejarah disuatu daerah yang mempunyai nilai –nilai 

tinggi untuk kesadaran nasional yang belum terkuak. Oleh karena itu perlu 

terus penggalian serta pengkajian oleh para sejarawan, agar peninggalan-



peninggalan leluhur tersebut dapat diketahui oleh para generasinya saat 

ini. 

2. Perlunya perhatian yang lebh khusus dari pemerintah dan masyarakat 

umumnya agar karya-karya yang telah pangeran Walangsungsang bangun 

mampu terawat dan dapat disaksikan oleh generasi muda saat ini. 

3. Perlu pengkajian naskah-naskah lokal dalam mengkuak peristiwa jaman 

dari hindu-Budha ke Islam. 
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