
Oleh:
Dr. Purwadi, M.Hum

Pendidikan Bahasa Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta
Hp: 0815 7886 5170; email: swastimay08@yahoo.com

Jurnal Riset Daerah Vol. XV, No.2. Agustus 2016

Menggali Nilai Luhur Jatidiri Budaya Mataram

PENDAHULUAN

Kejayaan masa silam perlu digali sebagai 
bahan refleksi buat pelajaran hidup pada masa 
sekarang. Masa kejayaan Kraton Majapahit 
diteruskan oleh Kraton Demak, Pajang dan 
Mataram. Kerajaan Mataram membawahi 
Kabupaten Tegal. Secara kronologis raja yang 
pernah memerintah kraton Mataram yaitu: 
Panembahan Senopati (1575-1601), Prabu 
Hanyakrawati (1601-1613), Sultan Agung 
(1613-1645), Susuhunan Amangkurat Agung 
(1645-1677), Susuhunan Amangkurat Amral 
(1677-1703), Susuhunan Amangkurat Mas 
(1703-1708). Dengan mempelajari sejarah 
para raja Jawa tersebut diharapkan generasi 
sekarang dapat membangun peradaban agung 
(Nasruddin Anshoriy, 2014: 23).

Pimpinan Kraton Mataram yang ber-
ibukota di Plered yaitu Sultan Agung dan Sri 
Susuhunan Amangkurat Agung atau 
Susuhunan Tegal Arum. Sultan Agung punya 
putra yaitu Sri Susuhunan Amangkurat 
Agung. Nama kecil Sri Susuhunan 
Amangkurat Agung adalah Gusti Raden Mas 
Sayidin. Sejak remaja gemar mencari ilmu, 
rajin beribadah dan taat kepada orang tua. 
Ayahnya mewariskan nilai keluhuran, 
kebajikan, kepahlawanan dan keteladanan. 
Sri Amangkurat Agung dididik di istana 
Mataram yang beribukota di Plered oleh 
Sultan Agung dalam bidang kenegaraan, 
pemerintahan, keagamaan, kesenian, 
kesusilaan.

ABSTRACT

Sultan Agung was the most well-known king from Mataram. His palace was in Plered city. 
Sultan Agung's other talent was his capacity in making diplomatic relation with many kingdoms 
out of Java. His concern in developing Javanese culture can be learnt in tarikh Javanese 
writing, babad, and the building of graves on the mountains.  Besides his position as a king, he 
was alsoknown as a pujangga.  His mystical works areSastra Gendhing, Kitab Nitisastra, and 
Serat Pangracutan. In Sultan Agung's era, Javanese calender was created and it was appropiate 
with Islamic calender. Disagreement between kejawen view and Islamic one could be 
compromised successfully by Sultan Agung.  This new calender system began to be used in 1633.   
Sultan Agung motivated Javanese culture Islamisation process.  He made new law according to 
Islamic law, established ulamas position proportionally, and developed Islamic works of art.  
Sultan Agung died in 1645 and his cemetery is in Imogiri.  
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Dalam kehidupan sehari-hari Sultan 
Agung dan Amangkurat atau GRM Sayidin 
suka bersedekah, berjiwa sosial dan selalu 
memikirkan nasib orang lain. Beliau 
menjalankan perintah agama sebagaimana 
yang diajarkan oleh para ulama. Agama 
ageming aji, dengan memeluk agama maka 
hidup menjadi terarah dan benar. Orang akan 
selamat di dunia dan akhirat. Perjalanan 
sejarah Sultan Agung dan Sri Susuhunan 
Amangkurat Agung di kraton Mataram Plered 
perlu dipelajari, dipahami, dikaji, agar kita 
mendapat hikmah, suri tauladan. Beliau 
adalah raja Mataram yang besar dan 
terhormat. Dengan pengkajian terhadap 
sejarah kerajaan di Jawa, maka diharapkan 
generasi muda mendapat pemahaman 
mengenai pendidikan dan pengembangan 
kebudayaan (Wasino, 2014: 205). Strategi 
pengembangan kebudayaan tersebut berguna 
untuk menatap masa depan yang lebih 
gemilang.

METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap kebudayaan Mataram 
yang beribukota di Plered ini menggunakan 
metode historis, epigrafis, kosmopolis, 
antropologis, sosiologis dan teknokratis. 
Membangun kepribadian bangsa di era 
globalisasi ini sungguh sangat penting 
artinya, agar generasi tetap berpijak pada akar 
budaya sendiri. Identitas bangsa dapat 
diperoleh melalui pengkajian seni budaya 
tradisional (Solichin, 2003: 306). Pulau Jawa 
merupakan kawasan yang mempunyai banyak 
peninggalan benda-benda purbakala dan 
sejarah. Dalam literatur-literatur kuno telah 
ditemukan berbagai informasi yang menun-
jukkan kebesaran kota Jawa yang sungguh-
sungguh gemilang. Secara analitis teoritis, 
keagungan dan keanggunan jati diri budaya 
Mataram dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut:

Jatidiri historis, yaitu kemampuan 
masyarakat Jawa dalam melintasi aspek 
kesejarahannya. Pentas sejarah masyara-
kat Jawa senantiasa diwarnai dengan 
semangat patriotisme, nasionalisme dan 
heroisme, keprajuritan, kebangsaan, dan 
kepahlawanan. Perjuangan gigih masyara-
kat Jawa yang dipimpin para raja tercatat 
dengan tinta emas. 

Jatidiri epigrafis, yaitu kemampuan 
masyarakat Jawa dalam hal tulis-menulis. 
Berabad-abad lamanya masyarakat Jawa 
mempunyai ketrampilan membaca dan 
menulis. Beberapa prasasti kuno dite-
mukan di Jawa.

Jatidiri kosmopolis, yaitu kemam-
puan masyarakat Jawa dalam mengelola 
kata-kata yang menjadi pusat interaksi 
sosial masyarakat dunia. Sejak dulu kala 
kota Jawa merupakan kawasan bisnis 
internasional. Para pengusaha dari 
berbagai bangsa berkumpul untuk melaku-
kan aktivitas bisnis. Kota Jawa ramai, 
meriah, dan ramah berhubung suasana 
yang kondusif. Keamanan terjamin dan 
adanya kepastian tata tertib berdagang 
membuat para eksportir dan importir mau 
berinvestasi di kawasan Jawa. Roda 
perekonomian yang lancar ini membuat 
masyarakat Jawa makmur, maju dan 
dinamis. 

Jatidiri antropologis, yaitu kemam-
puan masyarakat Jawa dalam menjalankan 
dinamika kebudayaan. Budaya Mataram 
yang sudah terbiasa berkomunikasi 
dengan bangsa Asia Selatan, Asia Tengah, 
dan Asia Barat, membuat akulturasi 
budaya yang mengakomodir tradisi 
agama, ilmu dan adat. 

Jatidiri sosiologis, yaitu kemampuan 
masyarakat Jawa dalam menyesuaikan 
perkembangan modernitas, sebuah adap-
tasi yang telah menghasilkan sintesa 
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ekonomi antara budaya tradisional dan 
modern. Jawa merupakan kawasan 
kerajinan besar dan strategis. Kerajinan-
kerajinan ini telah mengembangkan per-
adaban bangsa, terutama dalam distribusi 
skill dan finansial. Tidak terlalu berlebihan 
jika  Jawa ini nanti menjadi kiblat  lainnya 
dalam hal pengembangan kerajinan. Oleh 
karena itu apresiasi terhadap  Jawa perlu 
dipublikasikan secara luas.

Jatidiri teknokratis, yaitu kemam-
puan masyarakat Jawa dalam merancang, 
merumuskan dan melaksanakan program-
program kolektifnya. Salah satu keunggul-
an bangsa Indonesia adalah kemampuan-
nya dalam hal mengelola negara dan 
pemerintahan. Ketrampilan berorganisasi 
bangsa Indonesia terbukti  dengan adanya 
berbagai macam kerajaan beserta 
peninggalan-peninggalannya. Manajemen 
kenegaraan dan pemerintahan hanya bisa 
dilakukan oleh sebuah bangsa yang telah 
mempunyai peradaban tinggi. Pasang 
surut kerajaan-kerajaan itu diwarnai 
dengan peristiwa politik seperti suksesi, 
negosiasi, dan diplomasi. Struktur ke-
kuasaan dikelola dengan prinsip-prinsip 
kesepakatan antar elit istana dengan 
berdasarkan nilai-nilai yang masih 
diyakini masyarakat umum. Kesepakatan 
politik itu dituangkan dalam bentuk 
konstitusi yang belaku dan mengikat bagi 
segenap warga kerajaan.

Jatidiri teknologis, Jawa mempunyai 
karya teknologi yang sangat monumental, 
yaitu Candi Borobudur. Istilah Borobudur 
berasal dari kata bara = biara, budur = 
tinggi. Bangunan Candi Borobudur terdiri 
dari tiga bagian yaitu: kamadhatu, 
rupadhatu, dan arupadhatu. Kamadhatu 
merupakan alam bawah, tempat berse-
mayamnya manusia lumrah. Secara 
simbolis mengandung arti tingkat manusia 

dalam usia kanak-kanak, yang masih 
tergoda oleh kesenangan duniawi, 
bermain-main, hedonis rekreatif, dan 
egoistis. Rupadhatu, merupakan alam 
antara tempat bersemayamnya manusia 
yang sudah mencapai tingkat kedewasaan. 
Manusia yang bertanggung jawab, sung-
guh-sungguh berusaha untuk mencapai 
cita-cita, seimbang, dan humanistik. 
Arupadhatu, merupakan alam atas tempat 
bersemayamnya manusia yang telah 
mencapai kesempurnaan hidup, insan 
kamil, makrifat dan waskitha ngerti 
sadurunge winarah. Hal itu terkait dengan 
strategi pembangunan hari esok bagi 
generasi mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal perlu digali demi pem-
binaan budi pekerti di kalangan peserta didik. 
Nilai kearifan tersebut banyak diwariskan 
oleh para pujangga. Kehidupan masyarakat 
Jawa Kuno secara sosiologis dibagi menjadi 
tiga golongan, yaitu begawan, bangsawan 
dan kawula dasih. Golongan Begawan tinggal 
di pertapan yang jauh dari keramaian untuk 
mahas ing asepi. Mereka benar-benar 
meninggalkan kesenangan lahiriah. Tidak 
tergoda oleh manisnya madu dan segarnya air. 
Begitu tingginya wibawa Sang Begawan, 
sehingga angin semilir pun berhenti, dedaun-
an tak berani bergerak, dhedhep tidhem 
premanem. Karena takut kualat bila lewat di 
atas golongan manusia mulia ini, mega 
mendung sama miyak nganan ngering. 
Adapun  golongan Bangsawan Jawa Kuno 
merupakan trahing kusuma rembesing madu 
yang kuat tekad pengabdiannya. Demi 
ketentraman negara dan dunia, mereka rela 
rawe-rawe rantas malang-malang putung, 
meski harus mengorbankan jiwa dan raganya. 
Mereka berprinsip wedi wirang wani mati, 
prestasi di atas prestise, kehormatan lebih 
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penting dari pada kenikmatan. Integritas, 
kapabilitas, kapasitas dan moralitas kaum 
ningrat ini dijaga dengan penuh kehati-hatian, 
mulat sarira hangrasa wani. Nilai luhur 
tersebut banyak dijumpai dalam pentas 
wayang purwa (Soetrisno, 2013: 26).

Sedangkan golongan kawula dasih terdiri 
dari beraneka ragam bidang profesi seperti 
pertanian, pertukangan dan perdagangan. 
Pertanian Jawa memang loh jinawi karena 
tanahnya sangat subur. Bidang pertukangan 
dikerjakan oleh teknokrat dan teknolog 
sehingga mencapai hasil maksimal nan abadi. 
Sebagai contoh adalah mahakarya Candi 
Borobudur dan Prambanan. Di wilayah 
pesisir, masyarakat Jawa Kuno memutar roda 
bisnis dan perdagangan. Semua profesi yang 
dilakukan para kawula dasih itu berjalan 
sinergis sehingga terwujud negara yang aman 
dan damai. Sudah menjadi fakta sejarah, 
bahwa Kraton Jawa sangat berpengaruh 
terhadap kehidupan sosial ekonomi masya-
rakat Jawa dan politik Indonesia kontemporer. 
Para pembesar Jawa aktif sekali melakukan 
kreasi dan sosialisasi nilai yang dianutnya. 
Dengan akulturasi kebudayaan Hindu, 
Budha, Islam dan Kejawen, budaya Mataram 
mampu tampil lestari hingga saat ini. 
Wibawanya sungguh agung, sehingga banyak 
politisi dan praktisi yang senantiasa menjalin 
komunikasi serta interaksi dengan ahli 
warisnya. Di bawah ini kisah Sultan Agung 
dalam memerintah kraton Mataram yang 
menempati ibukota Plered (Naryatmo, 2006: 
47-52). Kisah ini diambil dari Babad 
Pagedhongan yang sudah diterjemahkan.

Diceritakanlah perjalanan Kanjeng 
Sinuwun besar dari Mataram, yakni Kanjeng 
Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja yang 
sekaligus sebagai wali, pandai syariat agama 
Islam. Meresapi statusnya sebagai raja dalam 
jiwa dan raganya, di dunia ini tanpa 
bandingan, tekun beragama, suka berprihatin, 

berlaku sabar, bijaksana, perwira dan sangat 
sakti laksana dapat terbang tanpa sayap. Para 
rakyatnya hidup dalam kedamainan dan 
kemakmuran, sehat wal afiat, segala yang 
ditanam di wilayah itu dapat tumbuh dengan 
suburnya. 

Ingkang Sinuwun Sri Sultan ditakuti oleh 
musuh dari negeri lain, dan semua serba diatur 
oleh hukum. Perdana menteri negeri itu sangat 
sentosa, sakti dan juga sabar. Para wadiya 
bala berbaris siap pancakara, para pengi-
kutnya sakti mandraguna. Sedangkan yang 
dibangga-banggakan di seantero negeri 
adalah sentana raja, yaitu Kanjeng Pangeran 
Adipati Panembahan Purbaya, yang masih 
paman Ingkang Sinuwun Sri Sultan sendiri.

Akan kesaktian Kanjeng Pangeran Adipati 
Panembahan Purbaya itu, tak ada bandingnya 
di seluruh peposok Jawa ini. Sedangkan 
Ingkang Sinuwun Sri Sultan lebih suka 
bertapa, mementingkan penyucian diri, ingin 
meniru satriya yang dianggap sebagai 
leluhurnya, yakni Raden Arjuna satriya dari 
Madukara. Maka setiap habis sembahyang 
Subuh, Kanjeng Sultan lalu pergi berwisata 
menghibur diri ke gunung Lawu. Dari gunung 
Lawu kemudian menuju gunung Merapi, dari 
situ kembali lagi ke Gunung Lawu, dari 
gunung Lawu meloncat ke gunung Mahameru 
di Malang. Dari gunung Mahameru menuju ke 
gunung Lawu lagi, kemudian kembali ke 
istana dihadap oleh para abdi seperti biasanya. 
Hal yang demikian itu berlangsung terus-
menerus. Sedangkan apabila beliau pergi 
hanya seorang diri, apabila sering sampai ke 
Aceh, Makasar (sekarang Ujung Pandang), 
Siam/Muang Thai, Ternate, bahkan pernah 
sampai di negara Turki.

Pada suatu hari, ketika Kanjeng Sinuwun 
sedang berkelana pulang balik dari gunung 
Mahameru sampai ke gunung Merapi seperti 
biasanya, baru saja berjalan empat kali pulang 
balik, beliau dipanggil dengan lambaian 
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tangan oleh seseorang yang duduk di atas batu 
besar di tepi danau, Kanjeng Sultan mendekati 
sambil mengucapkan salam.

Yang duduk di atas batu itu tak lain adalah 
Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Kalijaga, 
menjawab, “alaikum salam!" Kanjeng Sultan 
kemudian duduk di hadapan Kanjeng Sunan 
Kalijaga sambil menunduk.

Kanjeng Sunan Kalijaga berkata, “Wahai, 
angger raja yang mulia berkat rahmat Tuhan 
dapat menguasai seluruh Jawa, mengapa 
angger berbuat seperti itu? (maksudnya 
berpindah-pindah dari gunung ke gunung). 
Kanjeng Sultan menjawab, “Tak apa-apa, 
hanya daripada diam saja, seusai sembahyang 
subuh, saya sering mencoba melestarikan/ 
mengikuti kisah pada zaman Sang Arjuna. 
Jika ingin enak badan, ya pergi meloncat-
loncat antara gunung ke gunung seperti ini."

Kanjeng Sunan Kalijaga menjawab sambil 
tersenyum, “Seperti anak kecil saja, hanya 
menurutkan kata-kata yang tidak pasti. Yang 
dahulu biarkanlah dahulu, sekarang hadapilah 
sekarang juga. Meskipun angger dianggap 
sebagai dewa, tetapi karena sudah memeluk 
agama Islam lebih baik pergilah bersembah-
yang Jumat di Mekah, siapa tahu pengetahuan 
angger akan bertambah."

Seketika pikiran Sultan terasa jernih, 
sungguh benar apa yang diucapkan Kanjeng 
Sunan Kalijaga, rasa malunya tampak tanpa 
tirai, sedikit-sedikit beringsut menuju 
kesombongan. Maka Kanjeng Sultan hanya 
menunduk. Kanjeng Sunan Kalijaga waspada 
mengetahui hal itu, mengucapkan salam 
kemudian menghilang.

Sepeninggal Kanjeng Sunan Kalijaga, 
Kanjeng Sultan berniat melanjutkan berlon-
catan antargunung lagi, tetapi tubuhnya terasa 
sangat berat, maka beliau sadar bahwa tidak 
diperkenankan. Pada hari itu kebetulan hari 
Jumat Legi sekitar jam sebelas siang, Kanjeng 

Sultan berniat pergi Jumatan ke Mekah. 
Berhubung dipikir masih terlalu pagi, maka 
kepergiannya singgah dahulu sekehen-dak 
hatinya. Itulah awal mula Kanjeng Sultan 
Agung berkenalan dengan Imam Syafi'i di 
Mekah.

Tersebutlah ketika sang prabu akan 
berangkat ke Mekah, sudah sampai di tepi 
samodra, Kanjeng Sultan mendengar sese-
orang memanggil-manggil namanya, "Anak 
muda berhenti sejenak, saya ingin titip pesan 
sedikit."

Kanjeng Sinuwun sangat terkejut, tetapi 
bermuka manis mendekat dan bertanya, 
“Akan berpesan apa?"

Jawab orang itu, “Katakan kepada 
Kanjeng Imam, hari ini saya minta izin tidak 
ikut bersembahyang Jumat, karena sibuk 
menyiangi tanaman di kebun yang rumputnya 
sudah tinggi-tinggi."

Kanjeng Sultan agak heran, kemudian 
katanya, “Bila Kanjeng Imam bertanya, siapa 
nama anda, ki sanak,?"

Orang itu menjawab, “Ah, tidak perlu anak 
anda tanyakan itu, nanti kesiangan tiba di 
sana."

Kanjeng Sultan mengucapkan salam ke-
mudian berangkat. Tidak diceritakanlah 
keadaan selama dalam perjalanan, Kanjeng 
Sultan sudah sampai di Kabatullah. Yang akan 
mengikuti sembahyang Jumat sudah lengkap. 
Kanjeng Sultan Agung berkata kepada 
Kanjeng Imam Syafi'i bahwa dirinya dititipi 
pesan dari seseorang yang tinggal di desa 
Karamat-watu, dia minta izin hari ini tidak 
dapat megikuti sembahyang Jumat. Kanjeng 
Sultan menjelaskan keheranannya bahwa 
orang yang demikian saja bisa pergi ke 
Mekah. Kanjeng Imam Syafi'i menjawab 
sambil tersenyum, “Oh, angger Kanjeng 
Sultan, janganlah angger heran. Prayoga 
Kanjeng Sultan datang ke sini pada hari 
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Jumat, tetapi kalau orang-orang di Karmat-
watu datang bersembahyang ke sini setiap 
hari lima kali; Subuh, Luhur, Asar, Magrib, Isa 
selalu ke sini. Sebab dia memang sudah 
paham dan tamat, menguasai kaidah agama, 
maka layaklah seumpama dia mengabdi kepa-
da paduka menjadi abdi dalem pamethakan 
besar, sungguh akan menambah keluhuran 
dan ketenaran negeri paduka."

Kanjeng Sinuwun begitu mendengar hal 
yang demikian itu, sangat bahagia dalarn 
hatinya, merasa mendapatkan rahmat besar 
memperoleh seorang penghulu yang sudah 
sempurna akan pengetahuan agama. Kanjeng 
Sinuwun kemudian berkata manis, “Oh,. Tuan 
Imam, mungkinkah sekiranya dia bersedia 
diangkat menjadi abdi dalem pamethakan di 
Mataram?"

Kanjeng Imam menjawab, “O, tentu, tentu 
dia akan bersedia. Memang sudah sepatutnya 
demikian. Selain paham paham ilmu agama, 
dia pun dapat melihat takdir. Jika Kanjeng 
Sinuwun singgak dan meminta kesediaannya, 
tentu dengan senang hati menyanggupinya 
ikut ke Mataram."

Demikianlah, selesai bersembahyang 
Jumat, Kanjeng Sultan pulang, beliau singgah 
dahulu ke desa Karamat-watu. Kedatangan 
Kanieng Sultan, ketika itu kebetulan ki' santri 
sedang menyiangi tanaman di kebun. Begitu 
melihat ada tamu datang, dengan tergopoh-
gopoh menjemput dan menyalami sambil 
membungkukkan badan. Kanjeng Sultan 
dipersilakan duduk di atas balai-balai di 
dalam. Ki santri dengan cekatan menghidang-
kan buah-buahan apa adanya. Kanjeng Sultan 
berkata kepada ki santri bahwa dirinya sudah 
dipamitkan, dan mendapat salam dari Imam 
Syafi'i. Ki Santri duduk di tanah dan berkata 
sambil memegangi kepalanya, bersyukur 
kepada Allah.

Kanjeng Sultan berkata lembut, “Nuwun 
sewu, janganlah anda duduk di bawah, lebih 
baik duduk berdampingan di sini saja."

Ki Santri menjawab lirih, “Oh, jangan 
sungkan-sungkan, duduklah saja di atas, saya 
ada di bawah saja, dingin."

Kanjeng Sultan berkata lagi, “Bila ki sanak 
agak penat karena habis mencangkul, 
sebentar lagi tentu ingin bertiup dan dapat 
menyembuhkan kelelahan itu."

Ki Santri menjawab, “Ah, betulkah itu. 
Mana mungkin ada angin dapat menghilang-
kan kelelahan? Padahal di sini adalah tempat 
yang banyak angin besar."

Sedang asyiknya bercakap-cakap, tiba-
tiba angin bertiup dan berbau harum, rasanya 
meresap ke dalam tubuh memulihkan tenaga. 
Ki Santri keenakan, lalu mengantuk. Kanjeng 
Sinuwun tersenyum melihatnya. Kemudian ki 
santri terkejut mendengar suara ombak lautan 
yang menerpa pantai di desa Karamat-watu, 
langsung bangun dan gugup, tertawa terping-
kal-pingkal sambil menunduk, katanya, “Ah, 
memang benar, Gus, sungguh nyata kata-kata 
yang tuan ucapkan."

Kanjeng Sinuwun berkata ramah, “Dhuh 
ki sanak, jangan tanggung-tanggung persaha-
batan kita, ki sanak saya ajak ke Mataram, 
untuk saya jadikan sebagai kawan tempat 
bertanya, dan kami anggap sebagai pini-
sepuh."

Ki santri tidak menolak, hanya saja karena 
dia mempunyai anak-istri, minta untuk 
menyusul saja, dan ke mana harus menuju? 

Sang nata menjawab, agar ki santri lang-
sung menuju alun-alun yang di tengahnya 
ditumbuhi dua batang pohon beringin kurung; 
Ki Santri setuju. Kanjeng Sultan kemudian 
pamit, segera melesat menuju Mataram.

Tersebutlah, demikianlah keadaan ki santri 
yang ditinggal di Karamat-watu, ketika turun 
dari pertapaannya, mengajak anak-istrinya 
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berangkat ke Mataram. Perjalanannya 
diiringkan oleh suksma, terkabullah permo-
honan ki santri sekejap mata, sudah sampai di 
alun-alun Mataram. Dari tanah Besuki sampai 
ke Mataram dilalui hanya dalam waktu 
seperempat jam. Sampai di alun-alun 
kemudian duduk di bawah pohon beringin 
kuning untuk beristirahat. Istrinya bertanya, 
“Hai Kyai, siapakah nama orang yang 
mengajak kita pindah ke sini, dan di manakah 
desanya?"

Ki Santri menjawab:"Ah, entah ya, aku 
lupa tidak menanyakan nama dan tempat 
tinggalnya."

Sedang asyiknya bercakap-cakap, 
Kanjeng Sinuwun sudah sampai di dalam 
kraton. Sebentar saja sudah mengetahui 
bahwa ki santri pun sudah tiba di Mataram. 
Setibanya Kanjeng Sinuwun di pura 
kemudian memerintahkan untuk memanggil 
orang-orang yang berteduh di bawah pohon 
beringin kurung, serta memerintahkan kepada 
semua orang, jangan ada yang menyapa 
kepada mereka.

Sesampainya di hadapan Kanjeng 
Sinuwun, Kyai Karamat-watu gemetar karena 
takut. Kanjeng Sinuwun berkata: "Yang 
tercinta, jangan kau khawatir dan enakkan 
hatimu. Atas perintahku, kau kujadikan, 
penghulu, tinggallah di dekat masjid besar."

Ki santri menyatakan terima kasihnya, 
sanggup melaksanakan tugas itu. kemudian 
langsung diperkenalkan dengan para bupati, 
perdana menteri, dan para senapati, ditentu-
kan pula bahwa ia berhak mendapatkan tanah 
untuk dikerjakan di desa;

Ki Pangulu kemudian tinggal di situ. Atas 
berkah Kanjeng Sinuwun, ki Panghulu telah 
berkembang kekayaannya. Banyak harta dan 
anak- cucu, laki-laki dan perempuan banyak 
yang ikut menjadi pegawai keraton mengabdi 
kepada kerajaan. Banyak pula orang yang 

datang dari luar negeri dan bersahabat baik 
dengan ki penghulu. Hal yang demikian itu 
sesungguhnya akan menambah ketenteraman 
negeri Mataram. Ki Penghulu terkenal tekun 
beribadah, paham dan arif akan masalah-
masalah agama.

Ganti diceritakanlah di negeri Banten, 
yang menguasai negeri itu adalah seorang 
sultan. Sultan Banten ingin menyerang negeri 
Mataram. Ia sudah mengumpulkan para 
wadiya bala serta para bupati negeri lain, 
semua sudah siap menyediakan berbagai 
macam senjata, siang malam selalu mem-
berikan sedekah dan pahala berupa busana 
dan senjata untuk bandayuda, hanya tinggal 
mencari hari yang baik untuk berangkat 
menuju Mataram. Semua persyaratan serta 
korban-korban sudah ditanam. Seantero 
negeri Banten, di tempat-tempat yang perlu 
sudah diberi syarat, dan dimohonkan restu 
agar dapat menang dalam pabaratan nanti. 

Sampai di sini dahulu kisah Banten, ganti 
yang diceritakanlah di Negeri Mataram. 
Paduka Kanjeng Sultan Agung Prabu 
Hanyakrakusuma begitu mendengar kabar 
sesungguhhya dari pasukan rahasia pilihan 
yang tinggal di daerah pesisir, memberi kabar 
bahwa sultan di Banten ingin menyerang 
negeri Mataram, sudah beberapa lama mereka 
mempersiapkan pasukan, melatih pasukan 
bersama para bupati negeri lain, bahkan sudah 
diatur dalam barisan, jumlah pasukannya, 
cukup banyak, dengan senjata beraneka 
macam. Kanjeng Sultan Agung setelah 
menerima laporan pasukan rahasia, tiba-tiba 
Ingin datang sendiri untuk membuktikan, 
kemudian memanggil peliharaannya berupa 
makhluk halus (benang putih) yang bernama 
Juru Taman, diperintahnya untuk memanggul 
kursi. Beliau ingin pergi ke Banten. Juru 
Taman menyanggupi.

Kanjeng Sinuwun duduk di tahta, kemudi-
an dipanggul oleh Juru Taman sambil terbang 
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di angkasa bersama angin, lajunya cepat 
berkelebat bagaikan anak panah yang dilepas 
dari busur, jam delapan malam sudah sampai 
di atas hutan Lebak.

Tersebutlah di dalam hutan itu ada raksasa 
bernama Kala Bedati, sedulur Begawan 
Mintuna. Raksasa itu sudah lama mencari 
Juru Taman dan ingin membunuhnya namun 
belum pernah saling berjumpa, hal itu 
menyebabkan penderitaan batinnya. Oleh 
karena dia sudah tua, idam-idaman itu ingin 
segera terlaksana. Akhirnya terkabul ke-
inginannya, pada suatu hari di tengah malam 
ia melihat Juru Taman memanggul tahta 
terbang di angkasa di atas hutan itu. Kala 
Bedati awas melihatnya, merasa bahwa akan 
segera terkabul keinginannya, ketika itu juga 
ia menari-nari gembira sambil membaca 
mantra wikrama.

Dari kesungguhannya memusatkan pikir-
an, Bedati terkabul maksudnya. Di tengah 
hutan yang dilewati Juru Taman seketika 
tampak terang-benderang seperti siang hari, 
tahta berputar berkali-kali.

Juru Taman jengkel hatinya, kemudian 
berusaha menghentikan laju terbangnya, 
membumbung tetapi kemudian ditarik ke 
bawah hampir sampai di tanah, sampai 
beberapa lama berputar-putar di tengah hutan 
itu. Kanjeng Sultan sangat marah, mengira 
akan ada sesuatu yang tidak baik. Juru Taman 
sangat takut, barangkali ia akan tewas, maka 
ia berkata dengan mengiba-iba, “oh paduka 
penghias dunia, maafkanlah hamba, harap 
jangan salah duga, adapun yang menyebab-
kan tertundanya perjalanan ini sungguh 
bukanlah hal yang biasa, nanti akan hamba 
selidiki siapakah gerangan yang berani 
mengganggu perjalanan ini."

Seketika itu tampaklah ujudnya, tampak 
jelas berupa raksasa yang mengerikan, mulut-
nya menghisap-hisap sehingga menyebabkan 
tahta raja berputar-putar, hanya ditarik oleh 

daya dari mulut raksasa itu. Kanjeng Sultan 
pun kemudian tahu bahwa raksasa itulah yang 
berusaha mengganggu perjalanan.

Juru Taman seketika berbuat sesuatu, 
membaca mantra bayu rota, tahta dibawanya 
membumbung ke atas, kemudian-menukik ke 
arah raksasa itu sambil menyabet lehernya 
dengan pedang. Jatuhnya kepala raksasa 
bersamaan dengan meludahnya Kanjeng 
Sinuwun. Setibanya di tanah air ludah 
menimbulkan bara api sehingga membakar 
hutan Lebak itu, dan raksasa itu pun terbakar 
hangus menjadi abu.

Sekitar jam sepuluh Kanjeng Sinuwun 
sudah sampai di atas Kraton Banten, 
mengitari isi negeri itu, tempat-tempat rahasia 
sudah diperiksa semua, serta menyaksikan 
setiap perempatan jalan dipasangi bendera, 
lebih-lebih di tengah kota, di sana banyak 
kubu untuk peristirahatan, jadi jelas bahwa 
Sultan Banten akan menyerang ke Mataram.

Kanjeng Sultan Agung sudah sampai di 
atas istana, kebetulan saat itu Kanjeng Sultan 
Banten sedang menggelarkan wayang kulit, 
sekaligus menjamu para bupati. Kanjeng 
Sultan Agung berkata kepada Juru Taman, 
“Hei, Juru Taman, aku ingin turun bersama 
kursiku ini di belakang layar wayang kulit, 
agar dapat bertemu dengan Sultan Banten, ba-
gaimana tingkahnya, bagaimana wujudnya?"

Jawab Juru Taman, “Oh, Tuanku. Kecuali 
kehendak tuanku, hal itu tidak baik dan 
kurang utama, sebab tuanku adalah ratu agung 
yang dianggap seperti dewa, di dunia ini tanpa 
tanding, hamba mengingat mara bahaya dan 
risikonya. Jika selamat sungguh tidak menja-
dikan sebab apa-apa, tetapi bila menemui 
bencana sungguh akan sangat terhina. "

Mendengar jawaban Juru Taman yang 
demikian itu, Kanjeng Sultan tidak peduli, 
bahkan agak marah, katanya, “Hai, Juru 
Taman, janganlah kau banyak cakap, semua 
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itu atas kehendak yang Mahakuasa, lekas 
turunkan aku!"

Juru taman melihat bahwa Kanjeng 
Sinuwun marah, ia sangat takut. Kemudian 
turun, masuk ke pendapa, tahta diturunkan di 
belakang layar wayang kulit yang sedang 
dimainkan oleh Sultan Banten.

Kanjeng Sultan Banten sedang duduk di 
tahtanya, dihadap para bupati dan para satriya. 
Para wadiya bala duduk-duduk di kursi yang 
ditata berbaris, semua menghadap kepada 
Kanjeng Sultan Banten. Hal yang dibicarakan 
tidak lain adalah masalah penyerangan dan 
keberangkatannya ke Mataram.

Begitu tahta diletakkan di belakang layar 
wayang, tersebarlah bau harum mewangi, 
menusuk hidung sampai ke seluruh istana. 
Para sentana yang duduk di serambi mencium 
bau harum yang tidak diketahui asal-usulnya, 
berdiri bulu kuduknya, tenaganya lemah 
lunglai bagaikan lepas dari tubuhnya. 
Kanjeng Sultan Banten dan para adipati 
setelah tahu ada kursi yang turun tanpa 
diketahui asal mulanya, diduduki pria tampan 
dengan mengeluarkan cahaya menyilaukan 
dan berseri-seri, seketika para adipati berdiri 
dari kursinya, terpaku dan terbengong-
bengong bagaikan patung.

Sedangkan Kanjeng Sultan Banten kemu-
dian turun dari kursi, mendekati Kanjeng 
Sinuwun Mataram, duduk di tanah dan 
membungkuk hormat bagaikan pandangan-
nya menancap di tanah, demikian katanya, 
“Mohon maaf, wahai tuan yang baru datang, 
hamba agak terlupa, siapakah sebenarnya 
tuanku ini, dewa atau malaikat, atau jin peri 
kahyangan, siapakah nama paduka, serta 
tujuan apakah sampai datang kemari."

Sebelum Sultan Agung menjawab, Juru 
Taman menyela dan berkata lirih, “Oh, 
Tuanku, jangan kurang waspada, berkatalah 
secukupnya saja."

Jawaban Sultan Agung kepada Sultan 
Banten dengan sopan, “Hamba belum dapat 
menjelaskan bila belum tahu nama serta 
kedudukannya?"

Maafkan saya, jelek-jelek begini saya 
adalah Sultan di Banten.''

Kanjeng Sultan Agung sangat gembira di 
hati, karena Sultan itu bersikap rendah hati, 
kemudian katanya, “Jika tuan belum tahu, 
saya inilah pemimpin tanah Jawa, nama saya 
Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Agung 
Prabu Hanyakrakusuma, Senapati ing 
Ngalaga, Abdulrahman Sayidin Panatadinan 
yang memerintah negeri Mataram. Adapun 
kedatangan saya malam-malam begini, saya 
mendengar kabar bahwa paman akan menye-
rang negeri Mataram. Menurut pendapat saya, 
karena negeri Mataram lebih besar daripada 
Banten, sebaik-baik Paman menyerang, ber-
hubung dengan negeri kami lebih besar, lebih 
baik saya sajalah yang datang ke sini. Maka 
mulai sore saya memeriksa keadaan wilayah 
memperhatikan persiapan para pasukan, serta 
di wilayah yang mencurigakan sudah saya 
lihat semuanya."

Begitu mengetahui bahwa yang datang 
adalah Sultan Agung dari Mataram, Sultan 
Banten sangat terkejut, kemudian kepalanya 
terasa pusing, melihat timur seperti melihat 
barat, melihat utara seperti melihat selatan, 
gemetar seluruh tubuhnya, hilanglah segala 
kekuatan yang ada pada dirinya dengan wajah 
pucat pasi, akhirnya merasa tidak kuat, dan 
berkata dengan mengiba. Ingin mencium 
kaki, tetapi tangannya segera dipegang, 
Kanjeng Sultan Agung berkata, “Paman, 
sudahlah jangan mencium kaki, bersalaman 
sajalah."

Sultan Banten menyembah dan berkata, 
“Oh, Tuanku, tentang segala perkataan 
paduka itu memang benar adanya, bahwa 
hamba ingin menyerang negeri Mataram. 
Tetapi sekarang sudah hamba batalkan, 
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hamba hanya ingin menyerahkan hidup mati 
negeri Banten beserta seluruh isinya saya 
serahkan kepada paduka, termasuk seluruh 
negeri jajahan, itulah tanda bahwa saya 
mengaku kalah."

Kanjeng Sultan Agung melihat keadaan 
Sultan Banten, beliau merasa iba, kemudian 
katanya, “oh, Paman Sultan Banten, Paman 
janganlah sungkawa ing penggalih, tanda 
takluk Paman sudah saya terima dengan 
penuh rasa syukur, dan Paman kuanggap 
sebagai orang tua sendiri, bila demikian 
kehendak Paman."

Kanjeng Sultan Banten kemudian me-
manggil kepada seluruh Bupati, disuruh untuk 
menyembah dan mengucapkan janji setia 
sendiri-sendiri di depan Kanjeng Sultan 
Agung.

Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Agung 
kemudian memerintahkan kepada Kanjeng 
Sultan Banten untuk duduk di singgasana, 
para adipati diminta duduk di kursi tetapi 
semuanya menolak, akhirnya mereka lebih 
suka-duduk di tanah dan menghadap kepada 
Sultan Mataram.

Tersebutlah Juru Taman, setelah tahu 
bahwa akhirnya Sultan Banten beserta seluruh 
bala pasukannya takluk, Juru Taman sangat 
gembira dan berdoa demi keabadiannya. 
Tetapi ketika si Juru Taman bertemu dengan 
sesama makhluk halus kemudian dipersilakan 
singgah. Juru Taman kemudian singgah, 
untuk membicarakan hal-hal yang baru saja 
dijalani, akhirnya asyik mereka berbincang-
bincang.

Kanjeng Sultan Agung kemudian, meme-
rintahkan kepada lazimnya negeri yang 
takluk. Kanjeng Sultan Banten bersedia 
menghadap beserta seluruh pasukan, memba-
wa upeti seperti lazimnya. Kanjeng Sultan 
Agung menyetujuinya.

Setelah usai perjanjian itu, dan menentu-
kan hari untuk sowan, Kanjeng Sultan Agung 
menoleh mencari si Juru Taman, tetapi tidak 
ada. Beberapa saat ditunggu, Juru Taman 
tetapi tidak ada. Beberapa saat ditunggu, Juru 
Taman tetap tidak datang. Kanjeng Sultan 
khawatir dalam hati, merasa bahwa akan 
ketahuan rahasianya. Maka seketika itu juga 
pergi keluar menuju halaman. Berhubung 
masih berjiwa seorang raja, meskipun 
tahtanya ditinggalkan, tetap tidak ada yang 
mengetahui.

Diceritakan bahwa Sultan Agung sangat 
bersedih, selalu menyalahkan dirinya sendiri 
yang kurang hati-hati. Dari kekhawatirannya, 
akhirnya mendatangkan gara-gara yang 
menakutkan. Kanjeng Sinuwun menghening-
kan cipta, seketika gelap gulita terjadi gempa 
di mana-mana, angin ribut, bagaikan mende-
bur suara isi kawah candradimuka. Setelah 
gara-gara itu tenang kembali, tampak terang 
benderang bagaikan siang hari. Tiba-tiba di 
hadapkan Kanjeng Sinuwun ada seorang tua 
yang datang tanpa diketahui asalnya 
tersenyum-senyum sambil berkata, “Wahai 
cucuku, karena sudah kau sengaja percaya 
kepada hal-hal yang tidak boleh dipercaya, 
bagaimana kesedihanmu? Sebaik-baiknya 
makhluk halus itu, lebih baik kelakuan orang 
yang paling jelek sekalipun."

Kanjeng Sultan Agung menunduk sambil 
menahan air mata. Orang tua itu kemudian 
bertanya bagaimana kehendak Kanjeng 
Sultan. Kanjeng Sultan menjawab terserah 
kehendak orang tua itu. Orang tua itu 
kemudian berkata, “Oh, angger Sultan, aku 
mendapatkan perintah dari Hyang Suksma 
Nata, untuk memberi nasihat kepadamu."

Kanjeng Sultan sangat senang hatinya. 
Saat itu beliau diajari ilmu, semua diberikan 
tidak ada yang ketinggalan. Setelah semua 
jelas, Kanjeng Sultan diperintahkan meresap-
kan ajaran itu, agar lekas pulang ke Mataram.
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Kanjeng Sultan Agung agak salah paham, 
mengira bahwa beliau diminta memasuki baju 
jubah, karena orang tua itu berbaju jubah yang 
sangat besar, maka Kanjeng Sultan seketika 
masuk ke dalam lengan baju dari ujung 
tangan. Begitu merasa sampai di ketiak terasa 
terbentur iga, tiba-tiba jatuh sudah sampai di 
halaman keputren di dalam dhatulaya 
Mataram.

Itulah bukti sebagai keturunan ningrat, 
dasar raja sekaligus wali yang dianggap dewa. 
Adapun orang tua yang memberikan ajaran 
tersebut di dalam kaol sebagai Kanjeng Sunan 
Bonang. Maka sekembalinya dari Banten 
Kanjeng Sinuwun memerintahkan memba-
ngun pemakaman di Tembayat.

Mengulang cerita, ketika Kanjeng Sultan 
Agung bersedih di halaman kerajaan Banten; 
Juru Taman kembali ke tahta tempat duduk 
raja, Juru Taman terkejut melihat bahwa 
pertemuan sudah usai, Kanjeng Sinuwun 
tidak ada, tahta masih tertinggal. Maka kursi 
itu dipanggul untuk kemudian pulang ke 
Mataram. Juru Taman membaca mantra 
penduman, tepat sekali bahwa Kanjeng 
Sinuwun sudah tidak ada di negeri Banten, 
maka dia segera pulang ke Mataram. 
Sesampai di kraton, bingung yang ditanyai. 
Oleh karena bangsa makhluk halus, ia pun 
bertanya kepada sebangsa siluman, tetapi 
tidak ada yang dapat memberikan keterangan. 
Akan bertanya kepada manusia, sungguh 
tidak akan mendapat hasil karena pulangnya 
Kanjeng Sinuwun tentu dengan rahasia, 
menyamar.

Karena terdorong oleh keinginannya 
untuk segera mengetahui bagaimana kabar 
keadaan tuannya, Juru Taman berniat ingin 
menampakkan diri masuk ke dalam keputren. 
Ketika itu para ratu istri Kanjeng Sinuwun 
sedang bersiap-siap pergi mandi, Juru Taman 
menampakkan diri, baru akan bertanya, para 
putri menjerit-jerit merasa takut melihat 

wujud Juru Taman. Maka seketika itu di 
dalam kraton terjadi geger. Kanjeng Sinuwun 
sangat terkejut lalu melihat ujud makhluk itu, 
mengetahui bahwa dia adalah Juru Taman, 
Kanjeng Sinuwun sangat marah. Tetapi 
karena beliau adalah raja yang utama, 
bertanya bagaimana urutan kejadiannya. Juru 
Taman takut sekali, tampak wajahnya pucat 
pasi, hatinya kecut, tubuhnya gemetar, 
berkata sebenarnya dengan menyampaikan 
janji-janji. Redalah amarah Kanjeng 
Sinuwun, Juru Taman diizinkan pergi, tetapi 
hati Juru Taman tetap masih khawatir, karena 
merasa melanggar aturan yang sangat besar 
dan tidak dapat ditebus.

Budi pekerti sangat diutamakan dalam 
kehidupan masyarakat Jawa. Tujuannya 
supaya hidup itu mencapai keselarasan 
(Wiwien Widyawati, 2008: 32).Orang Jawa 
sangat memperhatikan ajaran-ajaran dalam 
Serat Wulangreh itu untuk dipraktekkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Ketajaman mo-
ral dan intelektual diperlukan agar manusia 
tepat dalam meniti karier hidup.  Kriteria guru 
yang baik menurut Paku Buwana IV 
disampaikan dalam Serat Wulangreh. Paku 
Buwana IV menganjurkan agar seseorang 
mencari guru yang mempunyai kejelasan 
asal-usul, baik martabatnya, tahu hukum, 
beribadah, bersahaja, pertapa, ikhlas, dan 
tanpa pamrih terhadap pemberian orang 
lain(Andi Harsono, 2006: 34).

Sebagaimana  yang diketahui, kitab yang 
selesai ditulis pada hari Ahad tanggal 19 Besar 
1735 tahun Dal Windu Sancaya Wuku 
Sungsang atau tahun 1808 Masehi ini, pada 
mulanya merupakan serat wewelar (pedoman/ 
penuntun) bagi para pangeran dalam bentuk 
Sekar Macapat atau nyanyian yang dimasuk-
kan dalam rumpun Macapat (Fachry Ali, 
1986). Sesuai pula dengan tujuan kitab ini 
sebagai penuntun atau ideologi kraton. 
Kebutuhan untuk mempertahankan idiologi 
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tersebut tampaknya sangat jelas terkait 
dengan situasi-situasi kekuasaan pada masa 
itu. Masyarakat Jawa terlalu peduli pada unsur 
estetika tradisional (Kasidi, 2011: 143).

Dalam konsep kekuasaan Jawa raja 
kekuasaan yang besar tadi diimbangi dengan 
kewajiban yang dirumuskan dengan kalimat 
ber budi bawa leksana, ambeg adil para 
marta, meluap budi luhur mulia dan sifat 
adilnya terhadap semua yang hidup, atau adil 
dan penuh kasih. Dengan demikian konsep 
kekuasaan raja merupakan keseimbangan 
antara kewenangan yang dimiliki raja dengan 
kewajiban yang sama-sama besar. Ia boleh 
saja membunuh lawannya asal syarat rasa 
keadilan dipenuhinya. Dalam Serat Nitipraja 
nilai etis seorang penguasa diterangkan 
sebagai berikut:

Dhandanggula

Lamun sira tinitah bupati

anggepa ambek kasudarman

den kadi surya padhane

sumadyaa lwir ranu

mungwing cala lumawan ening

mwang kadi ta samudra

pamotireng tuwuh

rehing amawi santana

wruhanira lwir warsa taru rata nglih

mangsaning labuh kapat

(Partini, 2012: 47)

Terjemahan :

Kalau kamu menjabat bupati

pakailah watak dermawan

supaya seperti matahari terangnya

berlakulah seperti air

berada di puncak gunung bening

seperti juga samudra

memuat tumbuh

karena bersama bawahan

ketahuilah seperti daun taru tala lapar

saat musim labuh

Kutipan di atas memberi petunjuk kepada 
pemimpin agar selalu mempunyai watak 
dermawan, murah hati, ramah tamah, 
memberi semangat kepada bawahan dan 
mampu mengatasi berbagai macam per-
soalan. Besarnya kekuasaan raja dapat juga 
dilihat dari acara paseban. Ukuran besarnya 
kekuasaan raja dapat dinilai dari banyaknya 
punggawa yang datang menghadiri paseban 
itu. Juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah 
pasukan dan persenjataan lengkap yang dimi-
liki. Adapula raja yang takluk tanpa diperangi, 
karena pengaruh besarnya kewibawaannya. 
Besarnya kekuasaan raja dapat juga dilihat 
dari kesediaan para punggawa, baik bupati 
maupun yang lainnya. Maka secara garis 
besar kekuasaan raja yang besar menurut 
Moedjanto (1994: 79) dapat dicirikan dengan 
luasnya wilayah yang dikuasai kerajaan. 
Keterangan tersebut memberikan bukti bahwa 
kebudayaan Jawa menjunjung nilai etis dalam 
pergaulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu 
dibuat kesimpulan yang dapat digunakan 
sebagai kaca benggala atau refleksi di era 
mutakhir. Pancaran wibawa budaya Mataram 
yang beribukota di Plered cenderung bersifat 
kultural magis. Banyak elit kerajaan Mataram 
yang selalu mambangun citra diri sebagai 
dewa raja atau narendra gung binathara 
mbaudhendha nyakrawati. Raja Jawa seolah-
olah penguasa besar laksana dewata 
kahyangan yang mengendalikan hukum alam 
raya. Namun, kekuasaan yang tampak absolut 
tersebut diimbangi pula dengan konsep 
keramahan dan kemurahan. Ambeg adil 
paramarta, bersikap adil serta murah  hati dan 
memayu hayuning bawana, membuat 
keselamatan dunia adalah tugas utama 
seorang raja. 
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Sebagai saran yang berguna untuk pening-
katan rasa kebangsaan, maka perlu diadakan 
penelitian mendalam atas peristiwa sejarah 
yang telah berlangsung. Rekontekstualisasi 
ajaran Jawa berkaitan dengan pembentukan 
jati diri budaya. Dengan mengkaji seluk beluk 
budaya Mataram ini kita diharapkan menda-
patkan cermin kawicaksanan yang dapat 
digunakan dalam kehidupan sosial politik 
dewasa ini. Keteladanan dan keutamaan yang 
dihasilkan para budayawan Jawa kiranya 
masih relevan untuk membina nilai kebang-
saan dan kejuangan dalam rangka meningkat-
kan harkat, dan martabat bangsa Indonesia.
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