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/01/ 

Telah banyak kajian dan penelitian para sarjana yang membicarakan perihal Kerajaan 

Majapahit (abad ke-14—15 M). Kajian-kajian itu membahas tentang salah satu aspek dari 

sejarah dan kebudayaan yang berkembang dalam zaman Majapahit, ada yang membahas 

tentang sejarah politik, perkembangan agama, seni arca, pemahatan relief, arsitektur 

bangunan candi, karya sastra dan lain sebagainya.  Risalah ringkas ini membicarakan 

tentang salah satu aspek dari perkembangan kerajaan Majapahit yang belum banyak 

diperhatikan oleh para ahli, yaitu tentang peran dan kedudukan Majapahit dalam 

pergaulan internasional sezaman, tentu saja berdasarkan data yang tersedia serta hasil-

hasil kajian para ahli terdahulu.  

 

Berhubung data yang tersedia pun terbatas, maka yang dimaksudkan dengan peran 

Majapahit dalam dunia internasional tentunya terbatasi dalam wilayah interaksi 

Kepulauan Nusantara,  Asia Tenggara, dan Asia. Sejauh data yang tersedia hanya ketiga  

wilayah interaksi itu saja yang mungkin untuk dijadikan lingkup pembahasan.  Di wilayah 

Kepulauan Nusantara berkembang berbagai sistem kerajaan atau satuan pemerintah yang 

menempati lokasi geografis tertentu, tentu dengan dukungan dengan demografisnya.  

--- 
Makalah untuk Seminar Nasional Majapahit dengan Tema: Majapahit: Refleksi Kejayaan Negara Agraris, 
Maritim dan Demokrasi Deliberatif, Dahulu, Kini, dan Masa yang akan datang. Diselenggarakan oleh Komite 
Seni Budaya Nusantara (KSBN), Museum Nasional Jakarta, 29 Agustus 2019. 
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Berbagai negeri di Nusantara itu melakukan hubungan niaga dan atau politik dengan 

Majapahit. Di kawasan Asia Tenggara daratan juga berkembang berbagai kerajaan yang 

disebut oleh Mpu Prapanca dalam kakawin Nagarakrtagamanya sebagai negara-negara 

Mitra Satata (Nag.Pupuh 15:1; Pigeaud 1960, I: 12).  Adapun di luar Asia Tenggara di 

kawasan Asia yang lebih jauh, Majapahit mempunyai bukti-bukti hubungan dagang dengan 

berbagai wilayah di Jambhudwipa (India) dan Cina (Nag.Pupuh 83: 4 dan 93: 1; Pigeaud 

1962, IV: 35—36). 

 

Mengenai data yang digunakan dalam kajian ini tentu mempunyai peringkat, secara ringkas 

data yang digunakan berturut-turut dari berdasarkan nilai validitasnya sebagai berikut: 

1.Prasasti-prasasti yang dipahatkan dalam zaman Majapahit. 

2.Karya sastra sezaman yang digubah dalam masa Majapahit 

3.Karya sastra  yang berasal dari periode yang lebih muda,  membicarakan peristiwa  

   sejarah dan budaya era Majapahit dan masih mendapat dukungan data lain yang sezaman. 

4.Berbagai macam peninggalan arkeologis (monumen, fitur, dan artefak) 

5.Berbagai catatan sejarah atau catatan perjalanan para musafir dari negeri luar Majapahit,  

    dari wilayah Asia Tenggara, Cina, dan India. 

6.Hasil kajian dan interpretasi para ahli terdahulu yang telah melakukan kajian terhadap  

    salah satu permasalahan berkenaan dengan Majapahit. 

 

Walaupun menggunakan bermacam data berdasarkan peringkat yang berbeda, namun 

pembahasan tentang  peran dan kedudukan Majapahit dalam konstelasi dunia pada 

zamannya tentu tidak akan sempurna. Tafsiran-tafsiran yang dihasilkan dalam risalah ini 

bukanlah interpretasi yang mutlak benar, karena sangat tergantung kepada data yang 

tersedia. Interpretasi yang dikemukakan dalam risalah ini tentu didasarkan kepada 

sejumlah data yang ada dan berkenaan dengan permasalahan yang ditafsirkan, namun 

dapat saja tafsir tersebut keliru atau tidak tepat, dan mungkin dapat dilengkapi lagi atau 

disempurnakan dengan temuan data baru di masa mendatang. 
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/02/ 

Berdasarkan data yang tersedia, sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit terutama dalam 

era pemerintahan Rajasanagara (Hayam Wuruk) (1351—1389 M), dapat diketahui telah 

tertata dengan baik. Oleh karena itulah Majapahit meraih puncak kejayaannya dalam masa 

pemerintahan raja tersebut1. Berdasarkan berbagai sumber dalam kemegahan di puncak 

kejayaannya, Majapahit berhasil menjadi (a) acuan perkembangan kebudayaan di 

Nusantara, (b) membina hubungan baik dengan negara-negara Mitra Satata di Asia 

Tenggara, (c) mampu melakukan  hubungan niaga dengan kawasan yang lebih jauh dari 

Asia Tenggara, ke Cina dan India, dan (d) disegani dalam kekuatan militernya (Munandar 

2015: 149—150).  Tentu saja hal itu dapat terjadi berkat adanya beberapa kelebihan  yang 

dimiliki oleh kerajaan tersebut.  Kelebihan yang telah dimiliki oleh Majapahit dan juga 

kerajaan-kerajaan Mitra Satatanya di Asia Tenggara adalah: 

1.Telah ada sistem pemerintahan yang teratur, raja dan pejabat perangkat kerajaan. 

2.Mengenal dokumentasi tertulis 

3.Mempunyai peraturan regulasi dan hukum dalam masyarakatnya 

4.Mengembangkan sistem perdagangan dengan niagawan luar, mengeluarkan mata uang  

    sendiri dan mata uang asing (Cina) dipergunakan dalam kegiatan jual-beli. 

5.Memiliki hasil bumi yang dapat diandalkan (beras, sayur mayur, hewan ternak, dan  

    lainnya)  

6.Memiliki dan mengembangkan berbagai bentuk kesenian (sastra, arsitektur keagamaan,  

    seni arca, relief, seni pertunjukan, dan seni kriya).  

7.Masyarakatnya telah hidup tertata dan teratur sesuai dengan sistem pemerintahan  

    kerajaan (Munandar 2015: 149). 

 

Negara-negara Mitra Satata Majapahit di Asia Tenggara pada umumnya mempunyai 

hubungan dagang dengan Cina yang lebih intensif daripada dengan India. Sumber tertulis 

dan arkeologis lebih banyak menunjukkan adanya jejak hubungan dagang dengan para 

niagawan Cina. Banyaknya keramik Cina yang tersebar di berbagai kerajaan Asia Tenggara, 

berita-berita Cina yang senantiasa mencatat keadaan negeri-negeri yang dikunjungi di 
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wilayah Asia Tenggara, dan temuan koin logam Cina dalam jumlah besar di Asia Tenggara 

daratan dan juga di situs Trowulan bekas kota Majapahit2, telah cukup sebagai bukti 

adanya hubungan dagang yang berlangsung lama dengan Cina. 

 

Kerajaan Majapahit walaupun bertumpu kepada aktivitas agraris, tetapi juga 

mengembangkan aktivitas maritimnya, karena Majapahit bukanlah kerajaan kontinental 

yang dikepung oleh daratan, melainkan di salah satu pulau dalam rangkaian pulau-pulau 

Nusantara.  Beberapa alasan internal sehingga Majapahit  mengembangkan wawasannya 

hingga ke luar Jawa (timur) dan didukung dengan aktivitas kemaritiman yang meluas: 

1.Konsep keagamaan masa Majapahit telah memadukan ajaran Hindu-śaiwa dan Buddha  

    Mahāyana. Agaknya ajaran Buddha yang menempatkan benua Jambhudwipa di selatan  

    Gunung Mahāmeru telah membantu membuka wawasan bahwa ada benua-benua lain di  

    sekitar Mahāmeru  (barat, utara, dan selatan) yang harus dikunjungi para pemeluk  

    Buddha. Dalam ajaran Buddha dikenal adanya Buddha Dipangkara yang dipuja oleh para  

    pelaut untuk meredakan gelombang dan badai besar di lautan3.  

2.Majapahit  melanjutkan politik Dwipantara yang telah digagas oleh Krtanagara namun  

    diperbaharui lagi oleh Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. 

3.Mempunyai pejabat tinggi yang mendukung aktivitas kemaritiman, semisal Gajah Mada,  

    Pu Nala sebagai Mantri Wiramandalika, dan Bhre Matahun Rajasawarddhana sebagai  

    sahbandar pelabuhan Lasem. 

 

Dalam pada itu terdapat beberapa faktor luar yang mendorong Majapahit mengembangkan 

kekuatan maritimnya: 

1.Meningkatnya perhubungan laut di Asia Selatan dan timur, jalur laut tradisional antara  

    Arab, India, dan Cina semakin ramai dilalui para niagawan untuk melakukan transaksi  

    barang dagangannya.  

2.Akibat dari butir 1 meningkatnya perdagangan laut di kawasan Asia Tenggara, karena di  

     kawasan tersebut berdiri beberapa kerajaan besar yang mempunyai wilayah kekuasaan  

    cukup luas dan juga melakukan kegiatan maritim, walaupun tidak meluas seperti yang  
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    dilakukan oleh para pelaut Majapahit. 

3.Semakin banyaknya kapal layar dari pulau-pulau Nusantara dan luar Nusantara yang  

    berlabuh di bandar-bandar Majapahit, seperti di Tuban, Lasem, Gresik, dan Ujung Galuh  

    (Surabaya) membawa kesadaran akan adanya wilayah-wilayah lain di luar Jawa yang  

    juga harus didatangi pelaut-pelaut dan niagawan  Majapahit, jika mungkin dapat di  

    bawah pengaruh kekuasaan Majapahit (Munandar 2018: 42—43).  

 

Sebenarnya para pelaut Jawa Kuno sejak zaman sebelum Majapahit (Mataram Kuno, Kadiri, 

Singhasari) juga telah melakukan pelayaran Nusantara, oleh karena itu para pelaut 

Majapahit sebenarnya melanjutkan tradisi pelayaran para pendahulu mereka. Berdasarkan 

uraian berbagai sumber sejarah dapat diketahui bahwa kekuatan maritim Majapahit cukup 

disegani. Menurut uraian kakawin Nagarakrtagama bala tentara Majapahit menguasai 

Pulau Bali dalam tahun 1343 M, mengadakan pelayaran dan penaklukkan ke ”negeri-negeri 

matahari hidup”, antara lain ke Sumbawa (Padompo) tahun 1357, dan pulau-pulau Nusa 

Tenggara lainnya demikian menurut Kitab Pararaton. Menurut berita Cina tentara 

Majapahit dalam tahun 1379 M, pernah menyerang dan menaklukan San-bo-zhai, salah 

satu kerajaan di Sumatera di bawah pengaruh Cina. Sejarah Melayu mencatat bahwa 

Baginda Majapahit pernah menyerang dan menaklukan Tumasik (Singapura), karena  raja 

Tumasik telah menghinanya (Situmorang dan A.Teeuw 1952: 77—78). 

 

Hal yang menarik dikemukakan oleh sejarawan India H.B.Sarkar (1935) yang menyatakan 

bahwa Majapahit dalam zaman pemerintahan Raja ke-2, yaitu Jayanagara (1309—1328) 

pernah berkuasa atas daerah Pandya di India selatan. Nama lengkap Jayanagara ialah Sri 

Sundarapandyadewadhiswaranama maharajabhiseka wikramottunggadewa, nama itu 

menandakan bahwa Jayanagara  memegang kekuasaan tertinggi atas raja Pandya di India 

selatan yang berjuluk Sundarapandya. Hal lain yang menarik bahwa prasasti Jayanagara 

mempunyai lancana Minadwaja (sepasang ikan), mungkin bentuk kejayaan Majapahit di 

lautan. Kekuasan Majapahit dalam masa Jayanagara telah mulai berkembang ke wilayah 

Nusantara bagian barat, bahkan sampai India, dan juga bagian timur Indonesia (Yamin 



6 

 

1962, II: 59). Dalam tahun 1321 Ordorico Di Pordenone seorang pengelana Portugis 

mengunjungi Jawa (Majapahit), ia menyatakan bahwa  raja Jawa mempunyai bawahan 7 

orang raja yang takluk, istananya dihias dan penuh emas, perak dan permata. Khan yang 

agung dari Cathay (Cina) seringkali bermusuhan dengan Raja Jawa, namun selalu dapat 

dikalahkan oleh Raja Jawa. Pulau Jawa padat penduduknya dan menghasilkan bermacam 

rempah (Sumadio 1984: 431—432). 

 

Menurut Berita Cina dalam tahun 1379  (dalam rentang masa kekuasaan Hayam Wuruk 

[1351—1389 M]), Raja Jawa yang bernama Ba-da-na-ba-na-bu (Bhattara Prabhu) 

mengirimkan utusan ke Cina dan diulanginya dalam tahun berikutnya. Dalam tahun-tahun 

sebelumnya kaisar Cina pernah mengirimkan utusannya untuk membawa dan 

menyerahkan stempel kekaisaran kepada Raja San-bo-zhai di Sumatera.  Orang-orang Jawa 

memperdayai dan membunuh  utusan kaisar tersebut. Mendengar hal itu kaisar sangat 

marah, dan ketika datang utusan Jawa ke Cina, mereka tidak diperbolehkan pulang dan 

ditahan selama 1 bulan, semula kaisar akan membunuh mereka, namun melepaskan 

kembali utusan Jawa itu sambil disertai surat yang isinya menegur Raja Jawa atas 

perbuatannya membunuh utusan kaisar (Groeneveldt 2009: 50—51).  Berita itu jelas dapat 

ditafsirkan bahwa  Majapahit mengawal pengaruhnya atas seluruh Nusantara, ketika kaisar 

Cina coba-coba mengirimkan stempel kekaisaran, artinya simbol kekuasaan Cina atas San-

bo-zhai, segera dicegah dan utusannya dibunuh. Akan tetapi kaisar Cina segan untuk 

melakukan hal yang sama atas utusan Majapahit yang datang ke Cina, mereka dilepaskan 

kembali, suatu bentuk pengakuan Cina atas kekuasaan Majapahit di Nusantara. 

 

 

/03/ 

Membicarakan Majapahit dalam  hegemoni dunia pada masanya, tentu hanya berdasarkan 

data yang tersedia. Data untuk menggenapi pemahaman internal Majapahit saja sampai 

sekarang masih kurang, karena data yang tersedia hingga sekarang umumnya bersifat 

fragmentaris dan tidak lengkap lagi. Di antara data yang telah dikenali hingga dewasa ini 
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terdapat informasi tentang Majapahit dalam pergaulannya dengan dunia luar, di luar 

Nusantara.  Perbincangan tentang Majapahit dalam hegemoni dunia mungkin lebih bersifat 

arkeologi kognitif yang hipotetik-interpretatif, karena memang data artefaktualnya  

terbatas. Walaupun demikian kajian ini diharapkan tidak terlalu melenceng jauh dari  

ketersediaan data. 

 

Dalam kajian arkeologi kognitif (cognitive archaeology) terdapat 4 hal yang harus 

diperhatikan, yaitu ikonografi4, ideologi, religi, dan kosmologi (Flannery dan Joyce Marcus  

1998: 36). Keempatnya harus dibincangkan secara terintegrasi sehingga diperoleh 

interpretasi yang agak memadai, walaupun dengan segala keterbatasan data. Majapahit 

tentunya  mempunyai konsep-konsep ikonografi, ideologi, religi, dan kosmologi, sehingga 

kerajaan tersebut mampu hadir dalam sejarah selama kurang lebih 200 tahun lamanya 

(1293--+1521). Konsep-konsep itu pula yang mampu meletakkan Majapahit dalam 

persaingan hegemoni dunia sezaman. 

 

3.1 Ikonografi: Kebudayaan Materi 

Sebagai kerajaan yang berdiri selama lebih kurang 200 tahun lamanya, Majapahit tentu 

meninggalkan berbagai bentuk kebudayaan materi, seperti bangunan suci, arca-arca, 

penggambaran relief, situs, karya sastra, dan berbagai artefak lainnya yang bersifat fisik. 

Candi-candi zaman Majapahit terbagi dalam berbagai gaya arsitekturnya, yaitu (a) gaya 

Singhasari, (b) Gaya Jago, (c) Gaya Brahu, (d) Punden berundak (candi meru) dengan 

berbagai variasinya. Selain candi juga terdapat bermacam bentuk petirthaan (pemandian 

atau sumber air suci), dan juga Goa pertapaan, baik yang goa alami atau goa buatan. 

 

Seni arca Majapahit secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu (a) arca-arca 

Dewa/Dewi atau Dewaraja yang sesuai dengan aturan ikonografi Hindu-Buddha, (b) arca-

arca perwujudan yang menggambarkan tokoh yang telah meninggal dan diarcakan sebagai 

dewa tertentu, dan (c) arca-arca yang digambarkan berbusana namun tidak dapat 

diidentifikasikan sebagai arca Hindu atau Bauddha, mungkin menggambarkan dewa-dewa  
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setempat di wilayah tertentu (Gramadewata). Arca kelompok b dan c yang sebenarnya 

merupakan ikonografi Majapahit, arca-arca tersebut dapat dikaji secara khusus karena 

merefleksikan sosial-budaya Majapahit. 

 

Dinding beberapa candi zaman Majapahit ada yang dihias dengan pemahatan relief hias 

dan relief cerita. Mengenai relief cerita penggambarannya mempunyai ciri-ciri yang khas 

Majapahit, antara lain (1) figur-figur manusia senantiasa digambarkan menghadap ke 

samping, (2) panil-panil relief dipenuhi berbagai bentuk ornamen, (3) relief dipahatkan 

secara dangkal, dan (4) acuan ceritanya dari karya sastra Majapahit sendiri, atau saduran 

dari kisah Ramayana dan Mahabharata yang telah disesuaikan dengan masyarakat 

Majapahit. Relief cerita yang dipahatkan di dinding candi-candi misalnya di candi Induk 

Panataran (Blitar) dipahatkan relief cerita Ramayana dan Krsnayana, di Candi Surawana 

(Kediri) dihias dengan relief cerita  Arjunawiwaha, Sri Tanjung, kisah Panji, kisah pertapa 

Bhubuksah dan Gagangaking, dan adegan-adegan masyarakat kuno zaman Majapahit. Candi 

lainnya yang ukurannya kecil, namun dihias dengan banyak relief cerita adalah Candi 

Kedaton (Probolinggo) yang dihias dengan fragmen kisah Garudeya, Arjunawiwaha, dan 

Bhomantaka-Samba. 

 

Sejumlah karya sastra yang digubah dalam era Majapahit turut menjadi bukti kemegahan 

kerajaan tersebut. Tentu saja karya sastra aslinya yang diguratkan pada daun-daun lontar 

tidak dapat bertahan lama, karena lapuk. Banyak karya-karya sastra zaman Majapahit yang 

disalin ulang di Bali, dengan demikian generasi masa sekarang masih dapat membaca 

sejumlah karya gubahan para pujangga ternama zaman Majapahit. Misalnya karya sastra 

yang sangat terkenal, yaitu kakawin Nagarakrtagama digubah oleh Mpu Prapanca tahun 

1365 M, kakawin Sutasoma digubah oleh Mpu Tantular, dan kakawin Arjunawijaya gubahan 

Mpu Tantular juga. Pada masa akhir Majapahit disusun juga karya sastra Tantu 

Panggelaran dan kitab Pararaton yang mencerminkan kondisi budaya dan pemerintahan 

raja-raja era Majapahit. 
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Banyak hasil kebudayaan materi lainnya dari zaman Majapahit,  misalnya berbagai bentuk 

senjata, benda-benda upacara logam, peralatan rumah tangga (terakota), boneka-boneka 

terakota dari Trowulan yang menarik untuk dibahas. Selain itu hingga sekarang masih 

banyak dilaporkan adanya temuan situs baru, reruntuhan candi baru, atau struktur 

bangunan kuno lainnya dari periode Majapahit. 

 

3.2 Politik-Ideologi 

Pada suatu ketika dalam masa pemerintahan Ratu Tribhuwanottunggadewi Jayawisnu- 

warddhani, penguasa ke-3 di Majapahit, Mahapatih Gajah Mada mengumandangkan 

sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa5. Tekad Gajah Mada untuk membuktikan 

sumpah itu telah menjadi acuan politik dan ideologi Majapahit, yaitu mempersatukan 

Nusantara dan melindunginya dari kekuatan luar yang akan mengganggunya.  

 

Daerah-daerah yang disebutkan dalam Sumpah Palapa Gajah Mada, bukanlah karangan  

penulis kitab Pararaton belaka, melainkan memang benar daerah-daerah itu pernah 

diucapkan oleh Gajah Mada sendiri. Urutannya adalah:   

(1) Gurun di Lombok,  (2) Seran di daerah “Kepala Burung” Papua, (3) Tanjungpura di 

Kalimantan, (4) Haru, di pantai timur Sumatera, (5) Pahang di Semenanjung Melayu, (6) 

Dompo di Sumbawa, (7) Pulau Bali, (8) Sunda di Jawa bagian barat, (9) Palembang, dan (10)  

Tumasik (nama kuno Singapura). Beberapa daerah yang “dibidik” Gajah Mada ternyata 

adalah tempat berdirinya kerajaan-kerajaan awal di Nusantara, misalnya Tanjungpura  di 

Kalimantan Timur (tempat berdirinya Kerajaan Kutai Kuno), Sunda (lokasi berdirinya 

Kerajaan Tarumanagara), Bali (tempat berdirinya Kerajaan Singhamandala abad ke-8 M), 

dan Palembang (lokasi berkembangnya Sriwijaya). Gajah Mada seakan-akan hendak 

menyatakan bahwa  Majapahit adalah pewaris dan penerus dari kerajaan-kerajaan awal di 

Nusantara  tersebut (Munandar 2010: 52--53). Dalam pada itu daerah-daerah lainnya yang 

disebutkan dalam Sumpah Palapa ternyata titik-titik penting dalam jalur laut dan jalur 

niaga masa itu bahkan hingga masa sekarang. Gurun dan Dompo adalah lokasi bandar yang 

dilalui niagawan ketika berlayar ke Maluku berkenaan dengan mendapatkan rempah-
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rempah. Seran terletak  di Papua, menyatakan bahwa Papua adalah bagian paling timur 

Majapahit. Haru (di pantai Sumatera timur) dan Pahang (di Semenajung Melayu) adalah 

bandar yang berada di sebelah menyebelah Selat Malaka, jalur laut tersibuk bahkan hingga 

sekarang. Tumasik jelas harus disebutkan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapanya 

karena lokasinya yang strategis titik pertemuan dari berbagai arah di kawasan Asia 

Tenggara. Gajah Mada benar, Tumasik sekarang menjelma menjadi Singapura, salah satu 

pusat ekonomi dan perniagaan penting di Asia Tenggara. 

 

Majapahit akhirnya berhasil menjadi kerajaan besar di Nusantara, era kegemilangan 

Majapahit berada dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk.  Walaupun Gajah Mada telah 

meninggal dalam tahun 1286 Saka/1364 M (Nag.pupuh 71:1), Hayam Wuruk tetap 

memegang kekuasaan dan persatuan Nusantara di bawah panji-panji kemegahan 

Wilwatikta. Sepeninggal Hayam Wuruk pada tahun 1389 M, satu demi satu daerah-daerah 

di Nusantara dan Semenanjung Melayu melepaskan diri dari pengaruh wibawa Majapahit, 

politik-ideologi Majapahit  yang bertumpu pada wawasan Sumpah Palapa tidak dapat 

dipertahankan lagi. 

 

3.3 Religi: Hindu-Buddha 

Mengenai perkembangan agama di Kerajaan Wilwatika telah banyak dibahas oleh para ahli 

sejarah kebudayaan dan arkeologi. Berkat tinggalan arkeologis yang masih bertahan hingga 

sekarang dapat diketahui bahwa agama penting masa itu adalah Hindu-saiwa dan Buddha 

Mahayana, terutama dari aliran Tantrayana. Beberapa bangunan suci, seperti candi-candi 

memperlihatkan latar belakang agama yang berbeda, ada candi Hindu dan Buddha. Candi-

candi Hindu,  misalnya Candi Kali Cilik, Bangkal, Tegawangi, Surawana, Pari, Kedaton dan 

sebagainya, adapun candi-candi Buddha antara lain Stupa Sumberawan, Candi Brahu di 

Trowulan, runtuhan candi Bayalango di Tulungagung. 

 

Akan tetapi di luar candi-candi dari dua agama yang berbeda terdapat sejumlah candi yang 

bernapaskan dua agama sekaligus, bercorak Hindu-saiwa dan juga Bauddha. Candi-candi 
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itu adalah Candi Jago (Jajaghu), Jawi (Jajawi), Singasari, dan Jabung 

(Bajrajinaparamitapura). Percandian Panataran sebagai candi kerajaan Majapahit yang 

semula dianggap berlatar belakang agama Hindu saja, belakangan diketahui terdapat 

sejumlah ciri Bauddhanya, jadi percandian Panataran bangunan suci masa Majapahit yang 

terluas itu bernapaskan dua agama, yaitu Siwa-Buddha juga (Munandar 2018: 123, 130—

134).  Hal itu merupakan bukti adanya fenomena menarik dalam era Majapahit, kedua 

agama yang di tanah kelahirannya (India) para pengikutnya selalu konflik, di Jawa kedua 

agama itu dipersamakan pada hakekat tertingginya, dinamakan dengan Siwa-Buddha. 

Penyatuan prinsip tertinggi Siwa-Buddha sebenarnya telah berlangsung sejak raja-raja 

dalam zaman Singhasari (abad ke-13) dan terus dilanjutkan pada era Majapahit (abad ke-

14—15).  

 

Menurut kakawin Nagarakrtagama (Nag.pupuh 75: 2, Pigeaud 1960, I: 58) terdapat 3 

pejabat tinggi kerajaan yang mengurus kehidupan keagamaan di Majapahit, yaitu (1) 

Dharmmadyaksa ring Kasaiwan, yang mengurus kehidupan agama kaum Hindu-saiwa),  (2) 

Dharmmadyaksa ring Kasogatan yang mengurus para pemuja Tathagata-Buddha, dan (3) 

Mantri Er Haji, secara harafiah berarti pejabat mengurus patirthan (pemandian suci)  yang 

dilindungi oleh raja. Di sekitar petirtaan-petirtaan tersebut hiduplah para pertapa (kaum 

Rsi) yang menyepi di lereng-lereng gunung dekat hutan rimba. Oleh karena itu Mantri Er 

Haji disebut sebagai pejabat kerajaan yang mengurus tempat-tenpat di mana kaum Rsi 

tinggal (Karsyan).  Nagarakrtagama mencatat terdapat 7 Karsyan penting dalam zaman 

Majapahit, yaitu Sampud, Rupit, Pilan, Pucangan, Jagaddita, Pawitra,  dan Butun (Nag.pupuh 

78). Salah satu Karsyan penting yang banyak meninggalkan bermacam kepurbakalaan 

keagamaan, dan tetap bertahan sebagai pusat keagamaan hingga pertengahan abad ke-16, 

adalah Pawitra atau Gunung Penanggungan. Di lereng gunung tersebut sampai sekarang 

masih terdapat banyak reruntuhan punden berundak (candi meru), goa pertapaan, altar 

persajian, dan lainnya lagi. Hal itu menunjukkan bahwa Penanggungan merupakan gunung 

keramat dalam masa Majapahit. Mengenai hal ini akan dibicarakan lebih lanjut pada bagian 

berikut dalam risalah ini. 
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Selain kehadiran dua agama besar yang dianut oleh kalangan keraton, dan kehidupan kaum 

Rsi di pertapaan-pertapaan yang jauh dari keramaian; dalam kehidupan masyarakat 

pedesaan jauh di pedalaman, berkembang agama rakyat  yang merupakan lanjutan religi 

asli sebelum datangnya pengaruh kebudayaan India. Agama rakyat tersebut memuja 

kekuatan supernatural yang bukan dewa-dewa dari India, bukan Siwa, Wisnu, Buddha atau 

Awalokitesvara, melainkan para Hyang, Danghyang, Sanghyang, dan sebutan Jawa Kuno 

lainnya. Para Danyang tersebut dipuja karena dianggap leluhur desa, berjasa dalam 

kehidupan masyarakat desa, atau dipuja sebagai pelindung masyarakat pedalaman di area 

tertentu, para Danyang itu dapat kiranya disebut dengan Gramadewata.  Pemujaan 

terhadap Gramadewata agaknya tidak memerlukan bangunan candi dengan strukturnya, 

melainkan di punden-punden sederhana yang dilengkapi dengan arca-arca dengan 

penggambaran yang sederhana pula6.  Dengan demikian apabila di suatu situs ditemukan 

adanya arca-arca dalam bentuk penggarapan sederhana, tidak selalu berasal dari masa 

Prasejarah, harus diperhatikan konteks (contex) dan asosiasi dengan temuan lain di 

sekitarnya. Dapat saja arca sederhana itu menggambarkan leluhur orang Jawa Kuno sendiri 

(Majapahit) yang dibuat jauh dalam periode sejarah dalam abad ke-13—15. Dalam hal ini 

yang terjadi kesinambungan tradisi pemujaan leluhur yang telah berkembang dalam 

periode prasejarah terus berlanjut hingga zaman Majapahit. Walaupun terdapat berbagai 

percayaan lain, sistem pemerintahan dan pandangan politik Majapahit sangat dipengaruhi 

oleh ajaran Hindu dan Buddha, hal itu tidak mengherankan, karena kedua agama itulah 

yang dipeluk dan dikembangkan di kalangan para raja, elite kekuasaan dan dunia keraton-

keraton dalam masa Jawa Kuno. Kedua agama itu lalu menjadi dasar dalam melaksanakan 

politik pemerintahan para raja, termasuk dalam pemerintahan raja-raja Majapahit. Dalam 

memandang suasana dunia, sudah tentu Majapahit membaginya dalam konsepsi Triloka 

(tiga dunia) yang diajarkan dalam sistem dunia makrosmos (jagat raya) Hinduisme dan 

Buddhisme.  
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3.4 Kosmologi Majapahit dalam hegemoni dunia 

Apabila hendak membincangkan Majapahit di tengah hegemoni dunia pada zamannya, 

tentu harus memperhatikan “pandangan Majapahit terhadap dunia”. Pandangan terhadap 

dunia itu sangat dipengaruhi oleh ajaran kosmologi yang dikembangkan elite Majapahit 

yang sudah pasti didasarkan kepada agama Hindu-saiwa dan Buddha Mahayana-

Tantrayana yang berkembang masa itu. 

 

Dalam ajaran agama Hindu-Buddha yang berkembang di Majapahit, terdapat ajaran 

kosmologi yang menyatakan bahwa alam semesta itu berbentuk lingkaran pipih seperti 

piringan (disk), di tengahnya terdapat Gunung Mahameru sebagai pusat kosmos. Gunung 

itu berdiri di tengah pulau yang bernama Jambhudwipa (Hindu)7, pulau tersebut dikelilingi 

oleh 7 samudera dan 7 rangkaian pegunungan berbentuk cincin berselang-seling. Di tepi 

alam semesta terdapat rangkaian pegunungan yang sangat tinggi dan sukar didaki 

dinamakan dengan Chakravan (Chakrawala). Manusia dan hewan tinggal di kaki Gunung 

Meru dan lereng bawahnya, para rsi dan mereka yang telah lepas dari hasrat duniawi 

tinggal di lereng tengahnya, adapun para dewa bersemayam di puncak Meru, di suatu kota 

kedewataan yang dinamakan Sudarsana. Alam semesta dan Gunung Meru secara vertikal 

dapat dibagi 3 dunia (Tri Loka)8, yaitu Bhurloka, lereng bawah dan akarnya yang tembus ke 

dunia bawah tempat segala makhluk jahat;  Bhuwarloka, lereng tengah tempat tinggal 

manusia dengan segala perilakunya; dan Swarloka dunia kedewataan di puncak gunung 

(Heine-Geldern 1982: 4—5; Dumarcay 1986: 89—90).  Pembagian vertikal tersebut dapat 

diproyeksikan menjadi horizontal, misalnya pada halaman percandian Panataran di Jawa 

Timur atau bidang datar lain, jadi bagian terluar atau halaman I percandian atau pura Bali, 

adalah simbol Bhurloka, halaman tengah II simbol dari Bhuwarloka, dan halaman III tempat 

berdirinya bangunan candi adalah Swarloka, di tempat itu dewa-dewa dipuja dalam 

bangunan candi atau pelinggih pura (Soekmono 1986: 237).  Pembagian 3 dunia tersebut 

lazim disebut dengan Triloka, setara dengan Triloka dalam penataan ruang atau wilayah 

disebut dengan Tri Angga yang terdiri dari tataran Nista (rendah, tidak suci, atau buruk),  
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Madya (menengah, daerah layak, daerah sepantasnya),  dan Uttama (suci, bersih, terbaik) 

(Budihardjo 1991: 39—40). 

 

Gunung Mahameru sebagai pusat kosmos tempat tinggal manusia, hewan dan 

persemayaman para dewa di puncaknya, dijaga oleh dewa-dewa penjaga mata angin 

(Lokapala). Jumlahnya 8 dewa Lokapala, disebut Asta-Lokapala  atau Asta-Dikpalaka, 

masing-masing mengawal arah tertentu dengan titik pusatnya Mahameru.  

Bagan I: Asta-Dikapalaka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bagan terlihat posisi dewa-dewa Asta-Dikpalaka9 sebagai berikut: 

1.Di arah timur dijaga oleh Indra sebagai dewa perang, hujan, dan halilintar. 

2.Tenggara dijaga oleh Agni sebagai dewa api 

3.Selatan dijaga oleh Yama sebagai dewa maut, penjaga Narakaloka 

4.Barat Daya dijaga oleh Nrtti dewa kesedihan dan kemeranaan 

5.Barat dijaga oleh Waruna sang dewa laut 

6.Barat Laut dijaga oleh Wayu, dewa angin 

7.Utara dijaga oleh Kuwera dewa kesejahteraan dan kekayaan 

8.Timur Laut dijaga oleh Isana dewa ketenangan, kesucian, dan arah terbaik 

     (Danielou 1964: 131, Liebert 1976: 26 dan 80) 

 

UTARA 

G.MERU Indra 

Yama 

Agni 
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Nrtti 

Kuwera 

Wayu 

Waruna 
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Dua konsep (penataan makrokosmos dan Asta-Dikpalaka) itu menjadi dasar penting ketika 

membicarakan Kerajaan Majapahit dari perspektif kosmologi. Berdasarkan data yang telah 

dikemukakan Majapahit melakukan interaksi dengan berbagai kawasan di Nusantara, Asia 

Tenggara dan Cina,  Majapahit tentu mempunyai pandangan untuk menerapkan konsep 

Triloka yang menjadi Tri Angga.  Apabila Majapahit yang berkedudukan di Jawa bagian 

timur sebagai kawasan Uttama, maka kawasan ke-2 Madya, meliputi Nusantara (pulau-

pulau lain di luar Jawa) dan kerajaan-kerajaan Mitra Satata di Asia Tenggara. Adapun 

kawasan Nista yang paling luar atau paling pinggir dan jauh dari area utama dalam masa 

Majapahit adalah Cina dan India. Dalam konsepsi politik-global Majapahit, Cina dan India 

dianggap berada pada kawasan Nista, tidak begitu penting bagi kerajaan, dan hanya akan 

“merepotkan” saja, sebab dihuni oleh makhluk-makhluk jahat dan pembuat kegaduhan 

dalam dunia manusia.  

 

Bagi Majapahit India (Jambhudwipa) dipandang bukan daerah istimewa lagi, nilai penting 

India dalam kebudayaan Hindu-Buddha telah pindah ke Majapahit. Diuraikan dalam kitab 

Tantu Panggelaran yang ditulis dalam periode akhir Majapahit, bahwa para dewa 

memandang Jawadwipa (Pulau Jawa) adalah tempat yang baik untuk tempat hidup dan 

berkembangnya  manusia, namun pulau itu selalu tergoncang-goncang oleh terpaan 

gelombang samudera.  Agar menjadikan Pulau Jawa tenang dan stabil, para dewa sepakat 

untuk memindahkan Gunung Mahameru, pusat alam semesta dan axis mundi tiga dunia (Tri 

Loka) dari Jambhudwipa ke Jawadwipa. Maka dicabut dan diangkatlah Mahameru, dibawa 

terbang beramai-ramai oleh para dewa dari India ke Jawa. Semula Mahameru dijatuhkan di 

Jawa bagian barat menjelma menjadi Gunung Kalasa (Gunung Salak), namun bagian timur 

Jawa terangkat karena terlalu berat ke sisi barat, para  dewa memotong Mahameru dan 

membawanya kembali ke arah timur. Dalam perjalanan itu sebagian Mahameru runtuh 

menjadi gunung-gunung lain di Pulau Jawa, tubuhnya jatuh menyandar ke Gunung Bromo 

dinamakan dengan Sumeru (Meru yang indah), kemudian diucapkan Semeru. Adapun 

puncaknya yang terpotong dihempaskan oleh para dewa jatuh menjelma menjadi Gunung 

Pawitra (suci atau keramat), atau Penanggungan sekarang, karena itu Pawitra gunung 
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paling keramat di Tanah Jawa sebab puncak Mahameru, di sana  bersemayam dewa-dewa 

(Pigeaud 1924: 65—66; Nurhayarini 1999: 77). Berdasarkan narasi tersebut ditegaskan 

bahwa pusat alam semesta, yaitu Mahameru dan segala dewa-dewanya telah pindah ke 

Jawadwipa, Jambhudwipa bukan tempat penting lagi, telah hampa  bukan tempat 

persemayaman dewata lagi. 

 

Dalam kitab yang sama diuraikan bahwa tersebutlah seorang pendeta dari Jawa bernama 

Mpu Barang yang pergi ke Jambhudwipa. Sesampainya di Jambhudwipa ia bertemu dengan 

sekelompok Brahmana yang sedang melakukan pemujaan kepada arca Hari-Candana 

(Wisnu), jumlah sekitar 1000 orang. Mpu Barang hanya berdiri menyaksikan kegiatan itu, 

mereka kemudian menegur Mpu Barang mengapa tidak ikut menyembah Bhattara Hari-

Candana, para brahmana memang terlahir  dengan suci, walaupun demikian tetap harus 

menyembah Hari-Candana, karena dewa itu yang menjaga dan memelihara alam semesta.  

Mpu Barang menjawab bahwa ia tidak mau menyembah karena dirinya adalah brahmana 

Jawa. Para pendeta India menyatakan bahwa walaupun Mpu Barang brahmana dari Jawa, 

tetap harus ikut menyembah arca Hari-Candana, namun sang Mpu tetap tidak mau 

menyembah. Dipaksalah Mpu Barang beramai-ramai, tangannya diarahkan untuk 

menyembah arca Hari-Candana, dipaksalah dia berlutut, namun yang terjadi sangat 

mengejutkan, terjadilah gempa bumi di Jambhudwipa, dan arca Hari-Candana pun pecah 

berantakan. Para brahmana ketakutan, wajahnya pucat pasi, mereka segera berlutut 

melakukan pemujaan kepada Mpu Barang. Datanglah raja Jambhudwipa bernama Maharaja 

Cakrawati yang menghadiahi arca Wisnu emas  yang biasa disembahnya kepada Mpu 

Barang untuk dibawa ke Jawa, namun Mpu Barang tidak menerimanya, ia hanya membuat 

tiruan arca itu, lalu kembali ke Jawa. Di Jawa ia bermukim di Gunung Brahma, ia lalu 

menjadi pande besi mengajari orang Jawa (Pigeaud 1924: 115--116; Nurhajarini 1999: 

124—125). 

 

Uraian dua kisah dari kitab Tantu Panggelaran tersebut sebenarnya adalah metafora yang 

menyatakan bahwa Jawadwipa waktu itu telah lepas dari segala pengaruh budaya India. 
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Jawadwipa menjadi tempat berkumpulnya para dewa, dan mereka mudah diseru karena 

bersemayam di puncak Pawitra. Para brahmana Jawa lebih sakti daripada brahmana India, 

Jawa telah menjadi titik pusat alam semesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2: Majapahit dalam konsep Tri Loka-Tri Angga 

 

Beralih kepada negeri Cina, dalam pandangan kosmologi Majapahit, tentunya Cina pantas 

apabila dipandang sebagai kawasan Nista, tempat tiinggal para pisaca, asura, raksasa dan 

makhluk rendah lainnya. Sejak masa Kerajaan Singhasari Kubhilai Khan telah mengirimkan 

utusan-utusannya ke Jawa, ia meminta agar Raja Jawa mengakui Kubhilai Khan sebagai 

penguasa yang patut disembahnya. Akan tetapi Raja Jawa yang waktu itu Krtanagara 

menolak permintaan itu, bahkan utusan Kubhilai Khan bernama Meng-chi (Meng-Qi) 

dilukai wajahnya dan disuruhnya kembali menghadap Kubhilai Khan (Groeneveldt 2009: 

31). Akibatnya kaisar Shizu (Kubhilai Khan) marah dan mengirimkan bala tentara Cina 

untuk menggempur Jawa dan menghukum rajanya. Bala tentara Cina tersebut dipimpin 

oleh Shih-pi (Shi-bi), Ike-Mese, Kao-shing (Gao-xing), mereka memimpin 20.000 prajurit 

yang menaiki 1000 kapal layar, berangkat menuju Jawa tahun 1292.  Sesampainya di Jawa, 

Krtanagara telah meninggal akibat serangan Jayakatwang yang sekarang menjadi “Raja 

UTTAMA 
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Jawa” (Kadiri), berkedudukan di kota Daha. Bala tentara Kubhilai Khan kemudian 

bersekutu dengan Tuhan Pijaya (Raden Wijaya), menantu Krtanagara,  dan kawan-kawan 

yang memang hendak membalas dendam kepada Jayakatwang. Bala tentara Cina kemudian 

menyerang Da-ha (Kadiri) melalui jalan darat dan juga sebagian pasukannya berlayar 

melalui Sungai Brantas. Penyerangan atas Da-ha berhasil, tentara Cina menangkap rajanya 

Haji Ka-tang (Jayakatwang). Akan tetapi Tuhan Pijaya dan tentaranya kemudian 

menyerang balik bala tentara Cina, sehingga mereka merasa bersedih (kewalahan). Bala 

tentara Cina itu segera berlayar kembali ke negerinya, tentara mereka yang tewas di Jawa 

sekitar 3000 orang, setelah berlayar 68 hari sampailah mereka kembali di Guang-Zou 

(Groeneveldt  2009: 32—38). 

Hal yang sama diberitakan juga dalam kitab Pararaton yang menyatakan bahwa Raden 

Wijaya dan kawan-kawannya membantu bala tentara Tatar untuk menyerang Kadiri yang 

waktu itu diperintah oleh Jayakatwang. Raja Jayakatwang dapat menjadi raja di Kadiri 

setelah mengadakan pemberontakan kepada Krtanagara penguasa Singhasari. Ketika bala 

tentara Cina (Tatar) datang, mereka kemudian bersekutu dengan menantu Krtanagara, 

yaitu Raden Wijaya untuk mengalahkan dan menangkap Jayakatwang yang berkedudukan 

di Kadiri. Setelah melalui pertempuran berdarah, Kadiri berhasil ditaklukkan,  dalam 

Pararaton dinyatakan bahwa Jayakatwang  berhasil ditangkap dan dipenjarakan, di dalam 

penjara dia menggubah kitab kidung berjudul Wukir Polaman. Dalam pada itu, Raden 

Wijaya dan kawan-kawan mampu mengusir tentara Tatar yang kembali ke negerinya 

dengan tergesa-gesa. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama Majapahit setelah 

mengusir orang-orang Tatar dan Daha dikalahkan (Hardjowardojo 1965: 44--46, 

Padmapuspita 1966: 77—79;  Kriswanto 2009: 87--91). 

 

Demikianlah dalam pandangan Majapahit,  Jambhuwipa (India) dan Tatar (Cina) dipandang 

berada di tataran Nista,  karena memang kedua wilayah itu berada di kawasan terjauh dari 

Majapahit yang berkedudukan di Pulau Jawa. Dalam kakawin Nagarakrtagama  kedua 

kawasan itu dengan beberapa kawasan lainnya disebut dengan Anyadesa (Nag.pupuh 83: 4; 

Pigeaud 1960, I: 64). Penduduk dua wilayah tersebut juga dianggap lebih rendah 
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martabatnya, mereka kalah sakti dan jika perang dapat dikalahkan. Khusus bagi 

Jambhudwipa dipandang sudah tidak mempunyai tuah lagi, karena dewa-dewa yang 

bersemayam di Mahameru semua telah pindah ke Jawa, berhubung gunung kosmos itupun 

telah dipindahkan ke Jawa, menjelma menjadi gunung-gemunung dan puncaknya 

menjelma menjadi  Gunung Pawitra. 

 

Nagarakrtagama juga menyebutkan adanya kawasan Desantara yang merupakan wilayah-

wilayah lain di luar kekuasaan kerajaan, namun letaknya tidak terlampau jauh dari 

Majapahit. Banyak pedagangnya dari Desantara yang berniaga di pelabuhan-pelabuhan 

Majapahit. Hal yang menarik dinyatakan bahwa beberapa wilayah dalam Desantara itu 

yang berada dalam lindungan Raja Majapahit (kasaya de sri Narapati), dan beberapa 

lainnya adalah sebagai negara sahabat yang setara (Mitreka Satata). Dalam pupuh 15: 1 

Nagarakrtagama dinyatakan bahwa daerah yang berada dalam lindungan Raja Majapahit 

adalah: (1) Syangka, (2) Ayodyapura, (3) Darmmanagari, (4) Marutma, (5) Rajapura, dan (6) 

Singhanagari. Adapun yang termasuk Mitreka Satata adalah (1) Campa, (2) Kamboja, dan 

(3) Yawana (Pigeaud 1960, I: 12).  Th.G.Th.Pigeaud (1962) menyatakan bahwa Syangka 

adalah Siam (Thailand Kuno), Ayodhyapura (Ayuthia) adalah kerajaan di Thailand, 

Dharmanagari adalah Dharmarajanagara di Ligor atau Lakhon (perbatasan Malaysia dan 

Thailand selatan), Marutma atau Martaban, Rajapura atau Rajpuri di selatan Siam, dan 

Singhanagari atau Singhapuri di cabang Sungai Menam, atau dalam prasasti Champa 

disebut Singhapura, itulah daerah-daerah yang dilindungi oleh Raja Majapahit. Adapun 

yang termasuk negara sahabat yang setara hanyalah Campa, Kamboja, dan Yawana atau 

Annam (Pigeaud 1962, IV: 35).  

 

Semua negara tersebut berada di daerah tengah (Madya), dalam pandangan Majapahit 

kawasan Madya adalah daerah tempat yang baik untuk manusia, tataran manusia 

mengembangkan budayanya secara baik. Juga merupakan daerah pelapis atau yang 

melindungi kawasan paling suci di dalam (Uttama). Oleh karena itu menurut 

Nagarakrtagama kerajaan-kerajaan Mitra Satata dan juga Desantara berada di daerah 
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Madya, kerajaan-kerajaan ini berhubungan baik dengan Majapahit yang istananya berada 

di kawasan Uttama. 

 

Kota Majapahit tempat kedudukan istana Majapahit dapat dianggap sebagai Gunung 

Mahameru,  sebab raja Majapahit dipandang sebagai dewa yang bersemayam puncak 

Mahameru. Sesuai ajaran Hindu-Buddha kota Majapahit dijaga oleh Asta-Dikpalaka pada 8 

arah mata anginnya. Apabila para ahli telah sepakat untuk menempatkan kota Majapahit di 

situs Trowulan di arah barat kota Mojokerto sekarang, maka arah utara kota Majapahit 

dijaga oleh Kuwera, arah selatan kota dijaga Yama, selatan  kota terletak gunung-gunung 

dan sampai ke Samudera Indonesia.   Arah timur  dijaga oleh Indra, arah terbitnya matahari 

setiap pagi, merupakan awal kehidupan. Di arah timur-tenggara terdapat Gunung Semeru 

yang dianggap Mahamerunya Tanah Jawa dan juga Gunung Bromo yang kepundannya 

selalu berapi (Agni), di puncak Semeru itu terdapat kota dewa-dewa Sudarsana, Indra 

menjadi walikotanya.  Seterusnya Nrtti di arah barat daya, Waruna berkedudukan di barat 

kota Majapahit, arah barat menuju Jawa bagian tengah, Wayu di arah barat laut (mengarah 

laut Jawa juga), dan Isana menjaga arah terbaik di timur laut, arah itu jika diteruskan  

mengarah ke Laut Jawa.  Penataan arah seperti itu dapat dikembangkan menjadi semakin 

meluas lagi, menempatkan Majapahit dalam posisi global di dunia (Makrokosmos). 

Mengikut posisi Majapahit dengan keletakan Asta-Dikpalaka dalam posisi global, maka 

akan didapati arah-arah yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut, sebab Majapahit 

di Tanah Jawa terlihat  telah sesuai kedudukannya di bentang dunia.  

 

Berdasarkan 4 mata angin primer akan tercipta 4 kwadran, yaitu kwadran I (antara utara-

timur), dijaga oleh Isana, kwadran ketenangan (sunya), arah yang dituju oleh para pertapa 

dan para pencari pertemuan dengan dewata. Pada kwadran ini terdapat Samudera Pasifik 

yang mahaluas, sering  disebut juga Lautan Teduh. Kwadran II (antara timur-selatan), 

dijaga oleh Agni, kwadran II bersifat api. Di arah ini terdapat benua Australia yang 

menghembuskan angin kering dan panas ke arah kepulauan Nusantara. Kwadran III 

(antara selatan-barat), dijaga oleh Nrtti (dewa kemeranaan) di arah barat daya, dapat 
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dianggap arah terburuk, tempat masuknnya segala bencana. Akhirnya kwadran IV (antara 

barat dan utara), dijaga oleh Wayu, di arah ini terdapat daratan Asia Tenggara dan Asia 

yang menyambung ke Eropa, dari arah inilah Majapahit mendapatkan kemajuan 

perekonomiannya, berniaga dengan berbagai negeri di Asia Tenggara. Cina dan India, 

walaupun dipandang sebagai negara-negara kawasan Nista, namun terletak di kwadran 

yang menguntungkan jadi tergolong wilayah Uttamaning Nista (daerah Nista yang paling 

baik). 

 

Secara mikrokosmos untuk kota Majapahit sendiri, kedudukan dewa-dewa Asta-Dikpalaka 

agaknya dapat disesuaikan lagi dengan keadaan geografis sekitarnya. Untuk menyesuaikan 

kedudukan  Asta-Dikpalaka dengan keadaan lingkungan alam sekitar Majapahit, terpaksa 

kedudukan Asta-Dikpalaka ”diputar” oleh orang-orang Majapahit itu sendiri 

(Munandar1990: 94). Dengan berpatokan kepada Gunung Pawitra, merupakan puncak 

Mahameru yang terpotong, gunung itu berada di arah tenggara geografis dari kota 

Majapahit yang terletak di situs Trowulan, Mojokerto. Tentu saja tidak sesuai dengan 

ajaran dan kedudukan Asta-Dikpalaka, bahwa arah terbaik harusnya di timur laut dijaga 

oleh Dewa Isana. Karena itu arah tenggara geografis tersebut lalu diubah dijadikan arah 

timur laut dalam konsep Asta-Dikpalaka, arah itu dijaga oleh Isana, bukan lagi Agni. 

Akibatnya kedudukan dewa-dewa Asta-Dikpalaka menjadi berubah secara keseluruhan, 

apabila tenggara dianggap menjadi timur laut, sebab di arah tenggara Majapahit terdapat 

Pawitra, maka selatan menjadi timur, barat daya menjadi tenggara, arah barat menjadi 

selatan  dan seterusnya10. Dalam pandangan yang telah diputar tersebut, maka keraton 

Majapahit dapat diidentifikasikan posisinya yang selama ini masih dicari-cari, kolam 

Segaran yang merupakan kolam buatan dapat diketahui maknanya, dan konfigurasi jalur-

jalur rendah yang saling berpotongan --oleh sebagian peneliti dianggap kanal-- dapat 

dijelaskan arti dan perannya dalam kebudayaan yang berlandaskan kepada agama Hindu-

Buddha zaman Majapahit. 
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/04/ 

Majapahit walaupun berdiri di Jawa bagian timur, namun perannya dapat dirasakan di 

seluruh Nusantara. Wibawa Majapahit  terasakan juga ke berbagai bagian dunia pada 

waktu itu. sekurang-kurangnya  pengaruh Majapahit  ditanggapi di wilayah Asia hingga 

Cina dan India. Bentuk kuasa dan wibawa Majapahit tidak diragukan lagi, sebab banyak 

bukti yang berupa peninggalan arkeologis dan narasi sastra yang mendukung perihal 

kemegahan Majapahit.  

 

Di negara-negara Mitra Satata, Asia Tenggara daratan pengaruh Majapahit masih dirasakan, 

terbukti dengan populernya Kisah Panji dengan berbagai variasinya di Malaysia, Khmer, 

Thailand, dan Myanmar. Kisah Panji yang berkembang pesat dalam abad ke-15 telah 

diapresiasi tidak hanya di Majapahit sendiri, tokoh-tokohnya diarcakan, beberapa adegan 

kisahnya dipahatkan dalam bentuk relief cerita di candi-candi, dan digubahnya banyak 

kisah carangan pengembaran Raden Inu Kertapati  itu dalam mencari kekasihnya.  Pada 

awal tahun 2017 kisah Panji diajukan ke UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) salah satu organ PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai 

Memory of the World (MOW). Usulan Indonesia tersebut diterima dan pada tanggal 30 

Oktober 2017 keluarlah sertifikat UNESCO yang menyatakan bahwa Kisah Panji sebagai 

Memory of the World. Usulan Indonesia didukung pula oleh negara-negara Asia Tenggara 

lain yang mengenal Kisah Panji, yaitu Malaysia, Thailand, dan Khmer (Cambodge). Negara-

negara tersebut mendukung usulan Indonesia perihal Kisah Panji, karena memang dalam 

perkembangan kebudayaan mereka dikenal adanya Kisah Panji yang berasal dari Indonesia, 

masa Majapahit. 

 

Dalam memandang kondisi dunia yang berkembang sezaman, agaknya Majapahit 

mengikuti ajaran agama Hindu-Buddha, dalam konsep Triloka dan Triangga. Majapahit 

sebagai lokasi penting terletak di Pulau Jawa sebagai wilayah Uttama, lingkaran kedua 

adalah pulau-pulau lain dan kawasan Asia Tenggara disebut dengan daerah Nusantara 
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(Dwipantara), Desantara, dan Mitra Satata, adalah daerah Madya yang mendukung 

kekuasaan Majapahit. Adapun wilayah terjauh yang dikenal oleh Majapahit, yaitu India dan 

Cina dipandang berada dalam kawasan Nista. Hubungan dengan kedua kawasan tersebut 

tidak begitu intensif, kerapkali terdapat konflik, dan musuh-musuh dapat datang dari 

kawasan Nista tersebut, namun Majapahit dapat meredamnya.  

 

Dalam memandang dunia Majapahit juga memposisikan rajanya, keratonnya, kotanya, dan 

wilayah inti kerajaan sebagai Gunung Mahameru yang dijaga oleh 8 dewa penjaga mata 

angin (Asta-Dikpalaka). Tentunya Majapahit telah menyadari sepenuhnya bahwa dari arah-

arah tertentu dalam mata angin tersebut akan datang akibat yang positif dan negatif bagi 

keberlangsungan kerajaan. Suatu kebetulan atau tidak dapat diketahui bahwa secara geo-

kosmologis ternyata Majapahit terletak di lokasi yang tepat, pada titik yang tepat apabila 

dihubungkan dengan para dewa penjaga mata angin. Arah-arah tersebut sebaiknya tetap 

diperhatikan dalam perkembangan Indonesia di posisi silang dunia dewasa ini. 

 

Demikianlah bahwa kajian ini sebenarnya masih dapat diteruskan terutama menelisik 

lebih lanjut peran dan wibawa Majapahit secara Global. Beberapa tafsiran yang 

dikemukakan dalam risalah ini, tentu belum berarti benar, jika saja ada data baru yang 

lebih akurat dan rinci, mungkin peran Majapahit dalam poisisnya di tengah dunia sezaman 

dapat diungkap lagi.  

Catatan: 

1.Kakawin Nagarakrtagama selesai digubah oleh Mpu Prapanca dalam tahun 1365 M, dalam  
   rentang masa pemerintahan Hayam Wuruk, oleh karena itu dalam Nagarakrtagama terdapat  
   narasi kemegahan Majapahit yang digambar secara rinci. Berkat adanya kakawin tersebut maka  
   kejayaan Majapahit dapat diungkapkan dan dipercaya hingga sekarang. Karya sastra zaman   
   Majapahit lainnya tidak ada yang secara khusus menguraikan perihal zaman kegemilangan  
   Majapahit secara gamblang. 
 
2.Di situs Trowulan ditemukan banyak sekali boneka dari tanah liat bakar (terakota) dalam  
    berbagai bentuknya, terutama menggambarkan figur-figur perempuan dengan bentuk penataan  
    rambut yang berbeda-beda. Selain itu ditemukan juga figur-figur boneka tanah liat bakar yang \ 
    menggambarkan orang-orang Cina (Mongol), Arab, dan Persia (Kusen dkk.1993: 240—244). Hal  
    itu menunjukkan banyak orang-orang asing yang datang dan melakukan perdagangan di kota    
    Majapahit. 
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3.Buddha Dipangkara awalnya berarti  ”Buddha yang menyebabkan api pelita tetap menyala walau  
   ditiup angin badai sekalipun” (Liebert 1976: 81). Ditafsirkan lebih lanjut sebagai dewata Bauddha  
   yang dapat mengendalikan badai atau topan di lautan, karena itu banyak dipuja oleh para pelaut  
   yang beragama Buddha ketika mereka mengarungi samudera. 
 
4.Lihat kajian Kent V. Flannery dan Joyce Marcus  yang berjudul “Cognitive Archaeology” (1998),  
   terutama halaman 36—45. Dinyatakan bahwa kognitif arkeologi adalah kajian aspek-aspek  
   kebudayaan masa lalu sebagai sekspresi hasil pemikiran, seperti persepsi dan klasifikasi terhadap  
   alam semesta, dunia supernatural, prinsip-prinsip dan etika masyarakat yang teratur, serta  
   bermacam aspek keduniawian dan supernatural yang disampaikan dalam bentuk seni (1998:  
   36—37).  
 
5.Pembahasan mengenai peristiwa Sumpah Palapa dan artinya silakan baca Agus Aris Munandar  
   (2010), Gajah Mada: Biografi Politik, Bab 6. ”Sumpah Palapa Gajah Mada”, halaman 47—61. 
 
6.Kajian tentang Gramadewata secara khusus belum pernah ada yang melakukannya, narasi yang   
   agak luas tentang Gramadewata terdapat dalam buku Tuha Kalang: Orang Kalang dalam  
   Kebudayaan Jawa (2018), Karya Agus Aris Munandar, Aditya Revianur, Deny Yudho Wahyudi.  
   Diterbitkan oleh Wedatama Widya Sastra, Jakarta. 
 
7.Dalam ajaran Buddhisme benua Jambhudwipa berada di samudera melingkar yang terluar, di arah  
   selatan Gunung Mahameru, di benua itu tinggal hewan dan manusia berkembang biak dengan  
   segala kebudayaannya. 
 
8.Pembagian 3 tingkat dunia juga dikenal dalam Buddhisme, dinamakan dengan Tridhatu  
   (Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu), uraiannya kurang lebih: (1) Kamadhatu (dunia yang masih  
   dipenuhi nafsu, hasrat dan segala keinginan), (2) Rupadhatu (dunia makhluk suci, mereka telah  
   berhasil melepaskan diri dari segala nafsu dan ikatan keduniawian), dan (3) Arupadhatu (dunia  
   kesunyian yang  sempurna, tidak ada penderitaan dan kelahiran kembali). Lihat R.Soekmono  
   Candi Borobudur: Pusaka Budaya Umat Manusia (1981). Jakarta: Pustaka Jaya. Halaman 46—47. 
 
9.Masing-masing dewa Asta-Dikpalaka dipercaya mempunyai hewan tunggangan (vahana) masing- 
   masing, sebagai berikut: Indra berwahana gajah Airawata, Agni berwahana domba, Yama  
   berwahana kerbau, Nrtti berwahana keledai, Varuna berwahana ikan lumba-lumba atau Makara,  
   Wayu berwahana kijang (mrga), dan Kuwera tidak mempunyai wahana, melainkan duduk pada  
   karung harta dan kakinya menginjak-injak pundi-pundi harta (purnnagatha).  
 
10.Untuk memahami lebih lanjut kedudukan Asta-Dikpalaka yang ”diputar” karena disesuaikan  
    dengan lokasi Gunung Pawitra di arah tenggara Majapahit, silakan baca buku Agus Aris Munandar,  
    Ibu Kota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaian (2008), terutama Bab II ”Mengubah Paradigma  
    Lama”, halaman  69—108. 
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