
Babad Arung Bondhan.  

Fiksi atau Fakta ? 

 

 

I. Pengantar 

Warisan budaya Indonesia yang hingga kini masih banyak mendapat perhatian para 

peneliti adalah karya tulisan berupa sastra lama. Dari puluhan ribu karya sastra lama 

Indonesia yang tersimpan diberbagai tempat di dalam dan di luar negeri Indonesia, 

terdapat ribuan karya sastra lama Jawa.  

Pada kesempatan ini saya akan membicarakan salah satu karya sastra lama Jawa 

yang ditulis pada sekitar abad ke-19. Karya tersebut berjudul Babad Arung Bondhan 

(untuk selanjutnya saya sebut BAB), sebuah naskah kuna tulisan tangan yang tersimpan 

di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas  Indonesia (dahulu Fakultas Sastra 

Univ. Indionesia). 

Dalam ilmu sastra, studi yang khusus mempelajari naskah kuna tulisan tangan 

yang telah berumur lebih dari 50 tahun disebut Philology. Saya tertarik untuk meneliti 

naskah BAB karena dua alasan. Pertama, belum pernah diteliti dan kedua ingin 

mengupas unsur sejarah yang terkandung di dalam teksnya.  

Dalam Katalog naskah FSUI (1997) BAB digolongkan ke dalam sastra sejarah 

karena isinya memuat rangkaian peristiwa yang terjadi di Jawa sejak zaman Hindu-

Budha hingga berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa.  

 

1.2 Pengertian babad  

Dalam khazanah sastra Jawa, karya sastra sejarah disebut babad.  Kata babad dalam 

kosa kata Jawa berarti: merambah atau menebang pohon-pohon di hutan, memangkas 

semak belukar, mulai menggarap, dan cerita sejarah (Gericke-Roorda, 1901: 758 - 59, 

Pigeaud, 1938: 19). Poerwadarminta (1939: 23) mengartikannya sebagai cerita 

peristiwa yang telah terjadi. Dalam kamus bahasa Jawa Kuna (Zoetmulder, 1982: 182) 

babad  berarti tempat yang baru dibuka, membersihkan (sebidang hutan), atau memulai 

(sebuah lakon).  Hoesein Djajadiningrat (dalam Soedjatmoko, 1995: 58) menyebut 
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babad sebagai ‘historiografi tradisional local,’ suatu bentuk karya sastra yang 

dihasilkan oleh pusat-pusat kekuasaan.
1
 

Menurut Brandes ada tiga golongan babad, yaitu:  

1. babad yang isinya tidak sesuai dengan judulnya, karena isinya jauh lebih  luas 

dari yang disebut dalam judulnya.  

2. babad yang isinya menceritakan sejarah setempat; artinya isinya hanya 

menceritakan tentang sejarah asal mula daerah tertentu 

3.  babad yang isinya menceritakan suatu periode tertentu dari sejarah Jawa, artinya 

isinya hanya menceritakan peristiwa yang terjadi pada suatu masa tertentu  

 Mengacu pada pengelompokan babad ini, BAB dapat digolongkan dalam 

kelompok pertama, yaitu babad yang isinya tidak sesuai dengan judulnya, karena isinya 

jauh lebih luas dari yang disebut dalam judulnya 

 

1.3  Judul Naskah 

Judul naskah ini dalam buku Catalog Naskah Fakultas Sastra Universitas Indonesia 

(1997: 872) Babad Arung Bondhan. Judul ini sama dengan catatan yang ditulis Pigeaud 

pada sampul pelindung dalam naskah BAB, meskipun Pigeaud juga memberi judul 

yang lain yaitu ‘Soewelacala.’  

Judul naskah lazimnya ditemukan di awal teks, tetapi karena halaman-halaman 

awal hilang -- teks terbaca mulai halaman 7 --, maka judul naskah yang sebenarnya 

tidak diketahui. 

Penamaan judul BAB ini mungkin juga karena baik Pigeaud maupun penyusun 

katalog FSUI hanya membaca bagian awal teksnya yang memang bagian awal teks 

ceritanya adalah tentang Arung Bondhan. 

                                                
1

 Yang dimaksud dengan pusat  kekuasan di  s in i  adalah keraton. Sebagai  ibu kota 

kera jaan dan pusat  kegia tan di  negara (nagar i) ,  keraton dianggap mempunyai  

kebudayaan yang bers i fa t  leb ih halus  dengan sof i s t ikas i  yang t ingg i  d alam selera ,  gaya,  

dan penuh kerumitan ser ta   kekayaan yang be rbeda j ika di tentanghadapkan dengan 

kebudayaan desa yang kasar  dan sederhana (Moer tono, 1989: XVII).  S i fa t - s i fa t  in i  

umumnya tercermin je las  dalam karya -karya sas tra  yang dihas i lkan oleh  kedua  

l ingkungan budaya i t u,  antara la in ter l ihat  dar i  d iks i  dan gaya bahasanya,  penggambaran 

s i tuas i  dalam cer i ta ,  dan sebagainya.  
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Namun, dari pengamatan atas isi teksnya, saya melihat BAB mirip dengan babad 

Jawa lainnya, umpamanya Babad Tanah Jawi. Di dalam BAB terdapat cerita tentang 

pendirian keraton Pajajaran, jatuhnya Majapahit, masuknya Islam ke Jawa, berdirinya 

kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak dan Pajang.  

Pola penceritaannya juga mirip, diawali dengan genealogi raja-raja Jawa, 

dilanjutkan dengan rangkaian fragmen tentang pendirian suatu kerajaan, peperangan 

untuk memperebutan kekuasaan, dan (biasanya) diakhiri dengan colophon. Hanya cara 

penceritaan BAB lebih rinci, umpamanya genealogi raja-raja Jawa. Jika dalam babad 

Jawa lainnya genelaogi dituliskan secara ringkas, seperti Nabi Adam berputra Sis, dan 

Sis berputra ... dan seterusnya, maka dalam BAB bagian ini diuraikan secara panjang 

lebar  berupa cerita dengan peperangan atau perkawinan. 

Oleh karena itu, menurut saya naskah ini kiranya cocok jika berjudul Babad 

Tanah Jawi, apalagi jika kita cermati nama dan peran Arung Bondhan dalam teks ini 

hanya dinyatakan dalam 30 halaman pertama dari 748 halaman keseluruhan. Meskipun 

demikian, saya juga tidak keberatan jika judul teks ini tetap BAB, karena sejauh ini, 

saya belum menemukan babad Jawa yang memuat cerita tentang Arung Bondhan. 

 

   

II.   Tentang Naskah  

2.1 Informasi Eksternal  

 

Babad Arung Bondan adalah naskah koleksi Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan 

Budaya Universitas Indonesia (dahulu Fakultas Sastra Universitas Indonesia). Naskah 

ini tercatat dalam Katalog Naskah-Naskah Induk Nusantara Fakultas Sastra 

Universitas Indonesia di halaman 872 dengan nomor koleksi SJ 181  (NR 79). Naskah 

ini telah dimikrofilm dengan nomor  rol 244.01. 

 Dalam pemeriksaan atas beberapa katalog naskah Jawa, seperti: Pigeaud (1968), 

Behrend (1997), Behrend dan Pudjiastuti (1997) dan lain-lain dapat diketahui bahwa 

selain di perpustakaan FSUI naskah Babad Arung Bondan hanya terdapat di 

Perpustakaan Universitas Leiden (Universiteits-Bibliotheek), Leiden dengan nomor 

LOR 6379 (8). 
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Pada sampul dalam, di sudut kiri atas terdapat seal berbentuk kotak segi empat 

berukuran 4 x 1,5 cm. di dalamnya terdapat ketikan dalam huruf Latin sebanyak 3 

baris:   

Stoomdrukerij 

De Bliksem 

Darpoyudan-Solo 

 

Pada halaman pelindung dalam, di margin atas kiri dan kanan terdapat tulisan tangan 

Pigeuad dengan pensil dalam huruf Latin.  

 79      Soerakarta    

   S. Babad v.          Gekocht in Mei 1930 

   Aroeng  Bondan, Soewélatjala      van Anerangkoesoema 

  Kodjrat      Th.P 

Tot Demak   inhoudoverzicht          

(strofen) 

 

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa naskah ini dijilid oleh Pigeaud di 

percetakan De Bliksem, di daerah Darpoyudan Solo. Naskah yang berjudul Serat 

Babad Arung Bondan, atau Suwelatjala ini dibeli oleh Pigeaud dari Anerangkusuma 

pada tanggal 12 Mei 1930 di Surakarta.  

 

 

2.2  Informasi Internal  

NAskah ini mempunyai sampul yang terbuat dari karton tebal berlapis kain khas 

berwarna hitam pekat. Pelindung dalam sebanyak dua helai, dari kertas putih polos 

yang telah berwarna kekuningan. Pada pelindung dalam helai pertama terdapat 

informasi Pigeuad yang menyebutkan bahwa naskah berjudul Serat Babad Arung 

Bondan ini dibeli oleh Pigeaud dari Anerangkusuma pada  tanggal 12 Mei 1930 di 

Surakarta. Pigeaud juga memberi catatan bahwa naskah yang ditulis dalam bentuk 

tembang ini berisi kisah Prabu Arung Bondhan, Raja Suwelacala dari Kojrat sampai 

Demak.  

Naskah yang dalam dalam buku Katalog FSUI disebutkan berukuran 33,2 x 20,5 

cm ini setelah dicek ukurannya agak berbeda. Berdasarkan pengukuran ulang, diketahui 

bahwa ukuran yang sebenarnya adalah: penampang sampul 35, 5 cm  x 22 cm, 
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penampang naskah 33, 2 x 21 cm, dan ukuran teksnya 27 x 16 cm dengan jumlah baris 

per halaman 19. 

 Tebal naskah yang tercatat dalam buku katalog naskah FSUI, 744 halaman tetapi 

setelah dicermati tebal keseluruhannya 748 halaman. Sebenarnya jumlah halaman teks 

lebih tebal lagi, tetapi karena sejumlah halaman depan dan belakang hilang dan tidak 

diketahui berapa halaman yang hilang, maka data yang dicatat hanya dari halaman 7 

sampai 748. 

Teks ditulis  memakai aksara Jawa kursif dengan tinta berwarna hitam. Penanda 

koma menggunakan pada lungsi, penanda pada (bait) menggunakan pada luhur, 

penanda pupuh (bab) menggunakan madyapada.  

Rubrikasi dari tinta berwarna merah yang digunakan untuk menandai pada dan 

pupuh terdapat di  halaman 440 untuk menandai sejumlah pada (bait) dan di halaman 

443 untuk menandai salah satu pupuh (bab), yaitu pupuh asmarandana. Sejauh ini 

belum diketahui apa maksud rubrikasi yang hanya pada sebagian kecil teksnya.  

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dengan sisipan kata-kata dari bahasa 

lain, seperti Melayu: kepala, bedame (berdamai), nyonya, babu, jenis, dan putih dan  

bahasa asing: petor, suketaris (sekretaris) dan lain sebagainya.  

Teksnya disusun dalam bentuk tembang macapat yang dibangun oleh 132 pupuh 

(bab) dan 3777 pada  (bait). Nama-nama tembang yang tercatat tidak semua sama 

dengan nama-nama tembang macapat yang dikenal di Jawa Tengah. Diantaranya yang 

tidak dikenal adalah, bilulungan dan Yuda Kenaka.  

 Alas naskah yang digunakan adalah kertas Eropa dengan cap kertas yang terlihat 

berupa gambar:  seekor singa yang berdiri di dalam medalion berbentuk lingkaran 

bermahkota, salah satu kaki depan singa memegang pedang dan dan kaki depan lainnya 

memegang sejumlah anak panah. Di sekeliling lingkaran terdapat tulisan dengan huruf 

Latin kapital berbunyi: PROPATRIA CRESCUNT CONCORDIA dan counter mark 

dibawah lingkaran berupa tulisan V d L (Van der Ley). Berdasarkan cap kertas ini, 

dapat dipastikan bahwa bahan naskah BAB adalah kertas Belanda dan berdasarkan  

daftar cap kertas yang disusun oleh Churchill (1935) dan Heawood (1960) dapat 

diketahui bahwa kertasnya merupaka kertas yang diproduksi pada sekitar abad 19 .  
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Keadaan naskah yang sepintas masih tampak baik ini sebenarnya sudah harus 

segera dikonservasi, karena jilidannya sudah mulai rusak, sampul di bagian punggung 

naskah tidak melekat lagi dan benang jahitan jilidannya mulai terlepas. Selain itu, pada 

sebagian halaman dijumpai banyak kerusakan, seperti di halaman 502, 536, 576  

tintanya pecah (Jw: blobor), sehingga huruf sulit dibaca, halaman, 601 dan 641 

kertasnya bolong dan dilaminasi.  Kerusakan yang parah terdapat di halaman 659 – 666 

dan 747 – 748, pada halaman-halaman ini kertasnya sobek secara memanjang dari atas 

ke bawah sampai separuh halaman.  

 

 

III.  Ringkasan Cerita Babad Arung Bondhan 

Awal teks:  

 […] ngendi apan sira, kang tinanya muwus, isun jalma saking Bandhan, 

abdinipun  Prabu Arung Bondhan, mami  abubak Pulo Jawa. 

 

- Cerita peperangan pasukan Prabu Arung Bondhan dengan Prabu Suwelacala.. 

Arung Bondhan takluk dan menjadi patih Suwelacala. 

- Arung Bondhan membangun Prambanan. Suwelacala pindah dari Medhang ke 

Prambanan, pada tahun debya ngapit marga iku. 

- Suwelacala membangun candi Borobudur pada tahun sima ngapit ingkang marga. 

- Raja Kojrat (ayah Suwelacala) wafat, kerajaannya dimusnahkan oleh Islam- 

- Suwelacala turun tahta, digantikan putranya, Ardikusuma menjadi Brawijaya  

dengan gelar Sri Mahapunggung, penobatan pada tahun lir bremana wisaya. 

Patihnya Jugulmudha (anak Arung Bondhan).  

- Sri Mahapunggung turun tahta, digantikan oleh putranya, Ardiwijaya menjadi 

Brawijaya dengan gelar Kandhihawan pada tahun  ratu warna rasa reke, patihnya 

Kunthara, putra  Jugyulmudha. 

- Kandhihawan wafat, dimakamkan di Borobudur. Ia digantikan oleh putranya, 

Martawijaya sebagai Brawijaya dengan gelar Sri Bathara Gethayu, pada tahun 

tingal tunggal wiku, patihnya Kapa-kapa, putra Kunthara bernama. Sri Bathara 

Gethayu membeli senapan dari Petor Danis, orang Spanyol.  
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- Sri Gethayu wafat, tugas kerajaan oleh Kapa-kapa dibagi kepada kelima anaknya. 

Pembagian ini terjadi pada tahun putra panca pan gurnita.  

- Dhandhandgendhis menobatkan diri sebagai raja dengan gelar Sri Gethayu (= 

ayahnya), keratonnya di Kuripan. Penobatannya pada tahun guna rasaning 

pandhita. Patihnya Jeksanegara, putra Kapa-kapa. Sri Gethayu membangun dan 

pindah ke keraton baru, Jenggala,  pada tahun laya boma sariraning.  

- Sri Gethayu wafat, ia digantikan oleh putranya, Dewakusuma yang naik tahta  pada 

tahun eka tunggal sriranipun dengan gelar Prabu Dewakusuma, patihnya 

Murdansraya, putra Jeksanegara. 

- Putra Dewakusuma, bernama Lembu Miluhur adalah titisan Wisnu. Dari 

perkawinannya dengan putri Keling, ia menurunkan raja-raja Jawa. 

 

Fragmen-fragmen: 

-  Cerita panji, kisah Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji, akhir kerajaan Kediri  

      dan Singasari, berdirinya keraton Wanabaya, dengan sengkala: sasi mati wulan siji 

- Cerita tentang Sri Pamekas, berdirinya kraton Pajajaran, pada tahun rupa resmi 

putra nalendra. 

- Cerita tentang Ciyung Wanara dan  berakhirnya kraton Pajajaran 

- Cerita tentang Raden Sedah (Tanduran), berdirinya Majapahit pada tahun sela 

mungal kraton tunggal, rajanya bergelar Brawijaya. 

- Cerita tentang raja-raja Majapahit, penobatan Prabu Kenya sebagai raja Majapahit 

pada tahun wiku ratu tunggal wani, kisah pemberontakan Blambangan dan 

Damarwulan  

- Cerita tentang para wali yang menurunkan Raden Patah (raja Demak) dan Bondhan 

Kejawan (Mataram) 

- Berdirinya kerajaan Islam Jawa, Demak dan hancurnya kraton Majapahit. 

- Cerita tentang Lembu Peteng dan Jaka Panoleh dari Madura (keturunan Majapahit), 

berdirinya keraton Sumenep.  

- Cerita tentang Jaka Tarub dan perkawinannya dengan bidadari 

- Cerita tentang Jaka Tingkir (adipati Pajang) dan Kiai Pandanaran 

- Cerita tentang Arya Penangsang (Jipang), peperangan antara  Jipang dan Demak,  
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Akhir teks:  

Muga ta reke anaha, kang mateni si Jipang pan ing wuri, kinabula sejanipun, patine 

Arya Jipang, kuneng gantyaha ta wau kang winuwus, Arya Jipang pan semon,  

akathah prajuriteki.  

 

 

 

IV. Pembahasan 

4.1  Tulisan 

Teks BAB ditulis dengan huruf Jawa kursif dengan penulisan yang terkesan agak 

ceroboh. Hal ini terlihat dari beberapa kesalahan yang dilakukan penulisnya, 

umpamanya cecak  seringkali tidak diterakan, jadi kata arung hanya ditulis aru (1:1, 

4), atau huruf-huruf yang hampir sama bentuknya sering tertukar, contohnya praduli 

ditulis prasuli (1: 2). 

Berdasarkan pemakaian hurufnya dapat diperkirakan bahwa teks BAB ditulis 

pada abad ke-19, karena penulis juga menggunakan huruf sa kembang dalam teks 

yang ditulisnya. Menurut van der Molen (1993: 110), huruf sa kembang muncul pada 

abad ke-19.  

    

4.2 Bentuk penyajian 

Dalam khazanah sastra Jawa dikenal tiga kelas tembang, yaitu tembang gedhe, tembang 

tengahan dan tembang cilik atau dikenal juga sebagai tembang macapat. Setiap kelas 

tembang ini terdiri atas beberapa jenis tembang. Tembang gedhe terdiri atas girisa dan 

salisir. Tembang Tengahan: jurudemung, wirangrong, balabak, dan lonthang, 

sedangkan dalam tembang cilik ada 9 jenis tembang, yaitu dhandhanggula, sinom, 

pangkur, asmarandana, durma, kinanthi, mijil, pucung, dan maskumambang (Arps, 

1992). Masing-masing tembang  ini mempunyai metrum yang terdiri atas:  jumlah 

baris, jumlah suku kata (guru wilangan), dan vocal akhir setiap baris (guru lagu) yang 

berbeda-beda.  
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Teks BAB disusun dalam bentuk tembang macapat. Dari pembacaan teksnya, 

dapat diketahui bahwa penulis seringkali tidak taat pada aturan metrum tembang 

macapat yang berlaku di Jawa Tengah. Umpamanya, tembang mijil yang bermetrum:  

10i  6o 10e 10i  6i 6u (6 baris) dalam teks BAB baris ke-6 terdiri atas 7 suku kata, atau 

guru lagu berbeda, bukan u tetapi a. Selain itu, nama tembang dalam teksnya juga tidak 

selalu sama, diantaranya bilulungan dan yuda kenaka digunanakan untuk menyebut 

tembang pangkur. 

 

4.3 Bahasa  

Bahasa yang digunakan dalam teks BAB adalah bahasa Jawa, tetapi bahasanya terkesan 

lugas, berikut adalah, contohnya: 

setyaningsun ing sira mas gusti, timbila sagedhong, biyang inya si cowek matane, 

lawan ora mati karonsih, takona mas gusti, inya cowek iku. 

 

Kesetianku padamu dinda, (jika aku bohong) akan timbul bintil sebesar gedung di 

mata pembantuku si Cowek, lagipula tidak akan mati orang yang bercinta, (kalau 

tidak percaya) dinda, tanyalah pada si Cowek, pembantuku itu,! 

 

Selain itu, juga terdapat banyak kosa kata bahasa pesisir, seperti: dhingin 

(dahulu), langka (= tidak ada), mangkin (maka) dan kata-kata Melayu, seperti: kepala, 

putih, berdamai, dan sebagainya. 

 

4. 4 Penulis  

Penulis yang saya bicarakan di sini bukan siapa orangnya, tetapi karakternya. Dari 

tuturan dalam teksnya tercermin bahwa penulis adalah orang yang cukup banyak 

pengetahuannya, luas pergaulannya, terbuka, humoris dan agak ‘nakal.’ Saya katakan 

demikian, karena tidak jarang penulis masuk dan ikut berbicara atau memberi komentar 

pada cerita yang sedang ditulisnya. Contoh berikut ini menunjukkan bahwa ia (penulis) 

cukup banyak pengetahuan dan luas pergaulannya, ia (penulis) tahu bermacam-macam 

jenis minuman keras 

 inuman pepak sedarum, arak anggur arak kapi, braduwin pahit bandera, jinewer 

rangsum amanis, anggur manis lan bir berat, ciyu bodhen datan kari 
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semua minuman lengkap, arak anggur, arak kapi, braduwin, jenewer, anggur dan 

bir, tak ketinggalan ciyu  

 

Dan, contoh di bawah ini menunjukkan bahwa ia (penulis) adalah orang yang humoris 

dan ‘nakal’, ia masuk dalam teks dan memberi komentar pada cerita yang ditulisnya: 

 

-  … aneng meja warni-warni, masakan cara Welandah, cara Cina cara Jawi, cara 

Bugis cara Kojrat,  roti matega tan kari. kang nulis doyananipun … 

 

… di meja (tersedia) bermacam-macam masakan, belanda, cina, jawa, bugis, 

kojrat, tak ketinggalan roti dan mentega yang menjadi kesukaan penulis … 

 

 

V. History 

5.1  Nama 

 Sejumlah nama tokoh yang berperanan dalam pembentukan sejarah Jawa terdapat 

dalam teks BAB, seperti Dhandhanggendhis
2
, Jaka Tingkir (adipati Pajang), 

Mangkubumi, dan lain sebagainya. Seberapa jauh peran mereka dalam sejarah Jawa  

dikaji melalui bantuan arsip, inskripsi, dan berbagai referensi yang relevan. 

 

5.2. Tempat 

Seperti juga nama orang, sejumlah nama tempat yang hingga kini masih dapat 

ditelusuri keberadaannya disebut dalam teks BAB, seperti Prambanan, Daha, Kediri, 

Balambangan, Demak, dan lain sebagainya. Namun bagaimana nama–nama tempat 

tersebut berfungsi dalam pembentukan sejarah Jawa dikaji dengan bantuan arsip, 

inskripsi, dan berbagai referensi yang relevan 

  

5.3 Peristiwa 

Berbagai peristiwa, seperti berdirinya kerajaan Pajajaran, runtuhnya Majapahit, 

peprangan Demak-Pajang, berdirinya keraton Demak, dan lain sebagainya terdapat 

dalam teks BAB dikaji dengan bantuan arsip, inskripsi, dan berbagai referensi yang 

relevan. 

                                                
2

 nama Jawa untuk Ker taya, ra ja  Kedir i   (Pigeaud,  1962: 122)  
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5.4 Penanggalan 

Semua penanggalan dalam teks BAB ditulis dengan penanggalan Jawa yang disebut 

sengkalan atau candrasengkala (Sanskrit: candra = lunar dan kala = time). 

Candrasengkala adalah penyebutan angka tahun dengan menggunakan kata-kata 

(berupa kalimat). Setiap kata (nyata atau abstrak) mempunyai acuan angka, 

umpamanya: mata, kaki, tangan (nyata) bermakna angka 2, sedangkan pendeta 

(abstrak) bermakna angka 3. Kata--kata yang sudah dicari padanan angkanya, harus 

dibaca dengan arah terbalik, kata yang terakhir dilafalkan menjadi angka pertama 

dalam urutan angka tahunnya, contohnya: trus (=9) gunane (=3) pandhiteng (=7) bumi 

(=1),  harus dibaca tahun 1739 AJ (Anno Jawa). Untuk dapat mengetahui konversinya 

ke tahun Masehi, antara lain dapat menggunakan table angka tahun yang disusun oleh 

Pigeaud (1938). 

Dalam teks BAB, terdapat banyak sekali angka tahun Jawa, diantaranya pendirian 

kraton Prambanan: debya ngapit marga iku, pendirian Borobudur sima ngapit ingkang 

marga, berdirinya kraton Majapahit sela mungal kraton tunggal dan sebagainya. Untuk 

dapat mengetahui konversi kata ke angka yang terdapat dalam teks BAB ini diperlukan 

buku Katranagan Candrasengkala yang ditulis oleh Bratakesawa (1952) atau naskah 

Jawa berjudul Babading sengkala. Untuk mengetahui kebenarannya, angka-angka 

tahun yang tertulis dalam teks BAB dikaji dengan bantuan arsip, inskripsi, dan berbagai 

referensi yang  relevan. 

 

 

VI. Penutup 

Penyebutan ‘sastra sejarah’ memang menimbulkan persoalan yang fenomenologis, 

karena istilah ini mengisyaratkan kesesuaian konsep antara sastra yang merupakan 

rekaan dan sejarah sebagai proses, perkembangan dari kejadian-kejadian masa lampau. 

Oleh karena itu, Hoesein Djajadiningrat (1913), Worsley (1972), De Graaf & Pigeaud 

(1974), Ras (1986), Ricklefs (1987), dan Abdullah (1987) berpendapat bahwa karya 

sastra sejarah -- dengan bantuan disiplin ilmu filologi dan sejarah kritis -- dapat 

dipandang sebagai sumber atau pencatat sejarah. Namun, pengamat lain seperti 

Onghokham (1981: 2) memandangnya sebagai karya yang kurang bermutu, karena 
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isinya hanya mengenai uraian tentang asal usul daerah tertentu atau mementingkan 

pemenuhan rasa cinta kedaerahan yang berlebihan. Perbedaan pandangan ini, 

disebabkan karena prinsip kedua ilmu tersebut memang berbeda;  dalam studi sejarah 

yang penting adalah kenyataan atau fakta, sedangkan dalam ilmu sastra yang penting 

adalah menyenangkan. 

 Selintas sastra sejarah memang mengesankan karya rekaan, karena bangunannya 

berupa cerita yang rangkaian peristiwanya diramu dengan aspek fiktif dan estetis. Akan 

tetapi, jika ceritanya dicermati akan tampak bahwa peristiwa-peristiwa yang terkandung 

di dalamnya merupakan gambaran dari fakta-fakta yang pernah berlangsung. 

Mengidentifikasi fakta-fakta sejarah yang terdapat dalam karya sastra sejarah memang 

tidak mudah, tetapi dengan penelitian yang cermat, kritis, dan terinci melalui studi 

komparatif akan dapat diketahui mana peristiwa yang bisa dianggap menentukan 

perubahan historis dan mana peristiwa yang hanya merupakan ilustrasi.
3
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