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PENDAHULUAN 
Tulisan ini mengungkap dan mengukir 

kembali eksistensi kerajaan-kerajaan besar di 

Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya, Keraja-

an Majapahit, Kasultanan Banten, Kasultanan 

Pajajaran, Kerajaan Mataram. Sultan Agung 

Panembahan Agung Hanyokrokusumo telah 

dikukuhkan menjadi pahlawan nasional se-

suai keputusan Presiden RI no. 106/TK/1975 

tanggal 13 November 1975. Mikul duwur, 

mendem jero (baca Bahasa Jawa yang ber-

makna menghormati orang tua dan menghor-

mati pemimpin bangsa atau kerajaan), birrul-

walidain (baca Bahasa Arab hormat leluhur 

ABSTRACT
This research is motivated by self-interest and a great desire to pass on the character of the 

nation, the noble values ??(local wisdom), to fellow young Indonesian people of the present and 
the future. All of this is done in order to prepare the regeneration of national leadership and 
concern toward the nation and the state. The expected estuary is the all time Homeland future 
upright existence in the archipelago. The method used in this study is literary study, interviews 
with prominent figures, distribution of questionnaires, and observations to historical sites of 
Mataram Kingdom. Learning, empowerment, and Tarbiyatul Islamiah have been demonstrated 
and evidenced by the King of Islam Mataram Sultan Agung, Panembahan Agug Hanyokro 
Kusumo. He made a chain defense in the form of making food granaries at strategic sites and 
installed kentongan to notify the Mataram soldiers that the kingdom was in problem or under 
attact. The sultan's ways of life are the pillars of faith (1. Faith in God, 2. Faith in angels, 3. Faith 
in Allah's holly books, 4. Faith in the Messengers of God, 5. Faith in the final day or 
Resurrection, 6. Faith to Qodo and qodar) and the pillars of Islam (1. Saying two sentences of 
syahadat, 2. Conducting obligatory and suggested prayers, 3. Paying zakat fitrah and zakat 
mal, 4. Fasting during the month of Ramadan, and 5. For the have, doing pilgrimage to the 
House of Allah). His ways of life have been crystalized in Indonesia as Pancasila (1. The one 
God,  2. Just and civilized humanity 3. Unity of Indonesia 4. Democracy, led by the inner wisdom 
of representatives, 5. Social justice for all Indonesian people).
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pendahulunya), Jas Merah (Jangan Melupa-

kan Sejarah) kata Bung Karno Presiden RI 

Pertama (Sang Proklamator).
Sesungguhnya kita harus paham karakter 

Sul tan  Agung Panembahan  Agung 

Hanyokrokusumo semasa hidup, selama me-

ngemban amanah memimpin kerajaan dengan 

segala kondisi riil potensi yang dimilikinya 

yaitu luas wilayah, sistem pemerintahan, 

punggowo dan abdi dalem serta prajurit 

ksatria yang ada. Kehidupan Sultan Agung 

Panembahan Agung Hanyokrokusumo sung-

guh unik sebab beliau berlatar belakang dari 

Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Bonang di 

Kabupaten Tuban Jawa Timur, Sunan Cirebon 

di Jawa Barat. Latar belakang tersebut sangat 

berpengaruh dalam pola pikir, pola sikap, pola 

tindak yang diambil saat menentukan 

kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka 

mempertahankan eksistensi kerajaan, pe-

ngembangan dan ekspansi kerajaan yang 

berfilosofi kebaikan, kebenaran, kejujuran 

untuk kesejahteraan rakyat dan kerajaan 

Mataram Islam. 
Kehebatan dan keunggulan raja mataram 

tersebut terlihat sekali dengan adanya tenaga 

ahli (Bahasa Jawa Punggowo pilihan) seperti 

Pangeran Pekik dari Surabaya Jawa Timur, 

Sultan Cirebon dari Kasunanan Cirebon Jawa 

Barat dan Raden Dathok Kusumo alias Syech 

Abdullah Munzir dari Kerajaan Palembang 

Darussalam Sumatera bagian selatan. Sultan 

Agung Panembahan Agung Hanyokro 

Kusumo memiliki dan menguasai banyak 

ilmu seperti ilmu militer, ilmu pertanian, ilmu 

astronomi, ilmu filsafat, artinya tidak kurang 

dari sembilan macam ilmu yang dikuasai 

beliau untuk memimpin kerajaan sekaligus 

mensejahterakan rakyatnya dan masyarakat-

nya (ilmu tersebut disebut juga ilmu laduni/ 

ngerti sak urung winarah) sehingga mengan-

tarkan beliau bertahta cukup lama tidak 

kurang tiga puluh dua tahun 1613-1645.

METODE PENELITIAN 
Metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah :
1. Studi pustaka, memanfaatkan sumber 

literatur yang ada.
2. Wawancara, memanfaatkan tokoh adat di 

masyarakat.
3. Questioner, membuat pertanyaan dalam 

bentuk form.
4. Pengamatan dan observasi, memanfaatkan 

situs-situs peninggalan Kerajaan Mataram 

yang sudah maupun belum terungkap. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan keteladanan kehidupan Sultan 

A g u n g  P a n e m b a h a n  A g u n g  

Hanyokrokusumo di masyarakat lokal dan 

masyarakat internasional lengkap dengan 

para pembantu setia, asisten pilihan seperti 

Sultan Cirebon, Pangeran Pekik, Raden 

Dathok Kusumo, alias Syech Abdullah 

Mundzir. Disebabkan tenaga dan pikiran 

mereka-mereka itulah yang telah berbakti dan 

mewarnai eksistensi Kerajaan Mataram Islam 

dengan semboyan “RAWE-RAWE RANTAS, 

MALANG-MALANG PUTUNG” dan “SEPI 

ING PAMRIH RAME ING GAWE”. Kesemua-

nya itu identik dengan kepemimpinan 

Rasulullah SAW, manusia pilihan Tuhan 

dengan ikon Syiddiq, orang paling jujur dan 

paling mulia disisi Allah SWT. Tabligh, 

Rasulullah SAW selalu menyampaikan 

kejujuran dan kebenaran disetiap event atau 

kejadian yang ia alami semasa hidupnya. 

Amanah, Rasulullah SAW sebagai pemegang 

dan pengendali amanah Allah SWT dibumi 
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Allah SWT dipenuhi seratus persen dengan 

fakta integritasnya yang tidak tergoyahkan. 

Fathonah, Rasulullah SAW memegang sifat-

sifat profesionalisme yang produktif dan 

profesional menguntungkan berbagai pihak 

artinya tidak ada yang dirugikan satu dengan 

yang lain. 
Surat keputusan Presiden RI No. 

106/TK/1975 tanggal 13 November 1975, 

sebagai bukti dari eksistensi Sultan Agung 

Panembahan Agung Hanyokrokusumo  yang 

sudah tidak diragukan lagi dalam mengusir 

penjajah asing seperti Belanda, Inggris, 

Portugal. Faktor pendukungnya adalah :
1. Menguasai strategi militer, dalam rangka 

ketahanan dalam negeri maupun luar 

negeri. Menguasai ilmu bumi, tahu persis 

wilayah kerajaanya secara geografis. 
2. Mengetahui filsafat jawa, mengerti adat-

istiadat penduduk dan rakyatnya, suka 

dengan kesenian dan kesusastraan dalam 

pergaulan sehari-hari. 
3. Menerapkan hukum pada tempatnya dan 

seadil-adilnya, tidak ada tebang pilih. 
4. Menguasai ilmu astronomi atau perbin-

tangan untuk diterapkan dalam cocok 

tanam pertanian sekaligus untuk alat ukur 

perjalanan. 
5. Memiliki kiat dan strategi mempertahan-

kan dan mengembangkan kerajaan.
Kehebatan lain yang dicapai, diraih adalah 

melalui kalender Sultan Agungan yang po-

pular kalender tersebut memiliki pasarannya, 

memiliki perangkaannya, seperti berikut ini: 

hari Senin (Empat/4), Selasa (Tiga/3), Rabu 

(Tujuh/7), Kamis (Delapan/8), Jum'at 

(Enam/6), Sabtu (Sembilan/9),  Ahad/Minggu 

(Lima/5).  Pasarannya adalah:  Legi (Lima/5), 

Pahing (Sembilan/9), Pon (Tujuh/7), Wage 

(Empat/4), dan Kliwon (Delapan/8).

Perangkaan dimaksud dalam kalender 

Sultan Agungan ini sebagai basik perencana-

an dalam berbagai aspek kehidupan guna 

meraih hasil yang optimal (bahasa jawa: 

ngerti sak urung winarah), artinya peren-

canaan tersebut tepat guna, tepat sasaran, 

tepat mutu dan kualitas.
Visi dan Misi Sultan Agung tidak ada 

salahnya dipedomani bagi putra putri  bangsa 

Indonesia sebagai acuan dan arahan untuk 

bangkit dari problematika yang dialami oleh 

rakyat, bangsa dan pemimpin Republik 

Indonesia kini dan yang akan datang sehingga 

berdampak sehat, cerdas, dan makmur 

sejahtera.
Temuan lapangan bahwa makam Raden 

Dathuk Kusumo alias Syeh Abdullah Mundzir 

berada di gunung Salatan, Desa Segoroyoso  

Kecamatan Pleret. Makan Sultan Cirebon 

berada di Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, 

Bantul, lengkap dengan Masjid peninggalan 

beliau dan juga uniknya ada terdapat batu dari 

Makkah yang dilempar oleh Sultan Agung 

dari Arabia masa itu juga berada di lokasi yang 

sama. Sementara makam Pangeran Pekik ber-

ada di pemakaman Banyu Sumurup Imogiri 

termasuk juga Masjid peninggalannya. Se-

dangkan di makam Raja-raja Giriloyo Imogiri 

bersemayam Sultan Agung Hanyokrokusumo 

dan di bawah makam tersebut ada juga Masjid 

peninggalannya. Kesemuanya itu penting se-

kali sebagai cerminan kiprah besar Kerajaan 

Mataram Islam. Di komplek tersebut juga 

terdapat empat gentong/guci tempat penyim-

panan air suci (istimewa) dari sumber istime-

wa peninggalan langsung dari Sultan Agung 

sendiri yang dikala itu beliau merasa haus 

ingin minum tetapi tidak ada sumber mata air, 

maka beliau berdoa dan menancapkan tongkat 

miliknya, demikian cerita rakyat. 
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KESIMPULAN DAN SARAN
Pembelajaran, pemberdayaan, tarbiyatul 

islamiah yang telah ditunjukkan dan dibukti-

kan oleh perilaku pembuat sejarah dalam 

NKRI seperti yang dituturkan oleh Raja 

Mataram Islam Sultan Agung, Panembahan 

Agung Hanyokro Kusumo dengan membuat 

pertahanan berantai dengan membuat 

lumbung-lumbung pangan di setiap titik-titik 

strategis dan juga membuat dan memasang 

tanda kentongan sebagai kesiapan pertahanan 

permberitahuan kepada laskar dan prajuritnya 

bahwa kerajaan sedang ada masalah atau ada 

musuh. 
Pedoman hidup dan pandangan hidup yang 

dipegang oleh sang raja adalah rukun iman (1. 

Iman kepada Allah 2. Iman kepada para 

malaikat 3. Iman kepada kitab-kitab Allah 4. 

Iman kepada Rasul Allah 5. Iman kepada hari 

akhir atau kiamat 6. Iman kepada Qodho dan 

Qodhar) rukun islam (1.Bersyahadat rasul dan 

Allah 2. Mendirikan shalat wajib dan sunat 3. 

Mengeluarkan zakat fitrah dan mal 4. 

Berpuasa di bulan ramadhan 5. Berhaji ke 

Baitullah kepada yang mampu). Kristalisasi-

nya didalam NKRI adalah butir-butir 

pancasila (1. Ketuhanan yang maha esa 2. 

Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. 

Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

kemusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). 

Sodaqallahuladzim. Alhamdulillah hirabbil 

'alamin.
Niatan, nawaitu kita dapat mencontoh, 

mentauladani, sekaligus meneruskan cita-cita 

luhur dimaksud sesuai tututan zaman yaitu 

berperilaku positif sepanjang zaman (long 

term).
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