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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 
 

Sumedang memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Berdasarkan 

data kesejarahannya, sebelum Indonesia merdeka, wilayah Sumedang pernah 

mengalami zaman prasejarah, zaman sejarah Sumedang kuno, zaman Kerajaan 

Sumedang Larang (1580 - 1620), zaman pengaruh Mataram (1620-1677), zaman 

Kompeni (1677 - 1799), zaman Pemerintah Hindia Belanda (1808 - 1942), zaman 

Pendudukan Jepang (1942 - 1945). 

Sejak zaman Kerajaan Sumedanglarang sampai dengan zaman 

Pendudukan Jepang, tercatat ada 29 penguasa (raja dan bupati). Tiap zaman 

pemerintahan penguasa-penguasa itu meninggalkan jejak-jejak sejarahnya, baik 

berupa artefak (fakta berupa benda-benda) dan mentifak (fakta mental), maupun 

sosiefak (fakta sosial). Dari waktu ke waktu fakta-fakta itu mengakumulasi 

menjadi memori kolektif dan sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat daerah 

setempat. 

Oleh karena itu, sisi apa pun dari masa lampau wilayah Sumedang, dalam 

besarannya masing-masing, memiliki makna penting bagi masyarakatnya, bahkan 

sebagian darinya masih cukup fungsional, sehingga keberadaan fakta-fakta masa 

silam itu terus dipelihara dan diabadikan. Salah satu jejak manusia masa lampau 



di daerah Sumedang adalah tempat-tempat yang termasuk kategori situs sejarah-

budaya. Situs-situs itu terdapat di daerah Jatigede dan sekitarnya. 

Situs-situs itu – sebagian besar berupa makam – sampai sekarang masih 

sering diziarahi oleh masyarakat, baik yang berasal dari Sumedang maupun dari 

luar Sumedang. Masyarakat Sumedang umumnya dan para peziarah khususnya 

percaya, bahwa situs-situs itu merupakan tempat keramat. Sementara itu, di 

kalangan masyarakat Sumedang masih biasa diselenggarakan aneka ragam acara 

dan upacara adat, yang secara kultural dan historis mengacu ke masa silam 

Sumedang. 

Salah satu kecamatan yang banyak memiliki situs sejarah adalah 

Kecamatan Darmaraja. Ada anggapan bahwa masa lalu Sumedang adalah 

Darmaraja, karena tempat tersebut diduga pernah jadi pusat pemerintahan 

Kerajaan Tembong Agung dan Sumedanglarang.1 

Di daerah yang kaya akan situs sejarah dan budaya ini direncanakan akan 

dibangun bendungan besar yang disebut Waduk Jatigede. Rencana lokasi 

pembangunan bendungan itu terletak di Kampung Jatigede Kulon, Desa 

Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Areal yang akan terkena 

genangan dan bangunan fasilitas bendungan seluas 4.896,22 ha (hektar) meliputi 

lima kecamatan dan 30 desa (sumber lain menyatakan 6 kecamatan dan 16 desa). 

Areal seluas itu untuk genangan 3.224,78 ha dan untuk fasilitas seluas 1.200,00 

                                                 
1 Her Suganda, “Darmaraja Pernah Jadi Pusat Kerajaan”,  Kompas, Senin, 01 November 

2004, terbaca dalam http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0411/01/ Jendela/ 1355555.htm. 



ha.2 Keenam kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Situraja, Cisitu, Darmaraja, 

Wado, Jatinunggal, dan Jatigede. 

Keberadaan bendungan tersebut, paling tidak secara konseptual, akan 

memberi manfaat, baik bagi masyarakat Sumedang sendiri, bagi kabupaten-

kabupaten di sekitar Sumedang (Majalengka, Indramayu dan Cirebon), maupun 

bagi Pulau Jawa umumnya. Manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Sumedang 

antara lain retribusi listrik, perikanan air tawar, pengairan untuk pertanian, dan 

pariwisata. Khusus untuk wilayah Pantura Jawa Barat (Kabupaten Majalengka, 

Indramayu dan Cirebon), keberadaan Waduk Jatigede akan dapat mengatasi 

kekeringan pada musim kemarau dan mengendalikan banjir pada musim hujan. 

Waduk Jatigede pun dapat mengkontribusi pembangkit tenaga listrik. 

Secara kuantitatif, dampak positif dari keberadaan Waduk Jatigede adalah 

sebagai berikut: 

1. menyediakan air untuk pengairan sawah seluas 130.000,00 ha; 

2. memasok air baku sebesar 2,1 m3/detik untuk keperluan rumah tangga; 

3. mengendalikan banjir untuk periode 100 tahun pada wilayah seluas 76.700 

ha; 

4. meningkatkan hasil panen padi menjadi 1.950.000 ton per tahun dengan 

mengintensifkan sekitar 109.000 ha. sawah beririgasi yang ada dan 14.000 ha. 

sawah tadah hujan serta tanaman sayur-sayuran. 

5. menghasilkan tenaga listrik sebesar  175 megawatt; 

                                                 
2 “Mega Proyek Pembangunan Waduk Jatigede”,  dalam http://sumedang.go.id/files 

/perda/MEGA%20PROYEK%20JATIGEDE.pdf  diakses tgl. 8 Septem-ber 2008. 
 



6. khusus bagi masyarakat dan pemerintah Sumedang, akan mendapatkan 

keuntungan antara lain dari retribusi listrik, perikanan air tawar dan 

pariwisata.3 

Dengan demikian, keuntungan yang akan dperoleh dari pembangunan 

Waduk Jatigede ini adalah: 

1. tertanganinya masalah kekeringan dan banjir di wilayah Pantura Jawa Barat; 

2. peningkatan produksi padi sebagai stok pangan, baik regional maupun 

nasional; 

3. penambahan pembangkit tenaga listrik  khususnya untuk Pulau Jawa; 

4. penyediaan air baku untuk kepentingan domestik, perkotaan, dan industri 

khususnya untuk wilayah Pantura Jawa Barat; 

5. membuka peluang lapangan usaha dan lapangan kerja. 

Akan tetapi, di balik manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan dari 

pembuatan Waduk Jatigede, terdapat pula dampak negatif, di antaranya dampak 

negatif yang berkait dengan situs-situs sejarah dan cagar-cagar budaya di daerah 

setempat. Situs-situs yang ada di wilayah tersebut merupakan peninggalan masa 

lampau Sumedang, yaitu masa prasejarah dan masa Kerajaan Tembong 

Agung/Sumedanglarang. Sebagian dari situs itu diduga makam leluhur pendiri 

desa. Secara kuantitatif lebih dari 25 situs akan terendam air4, yang berarti situs-

situs itu akan punah. 

                                                 
3 Ibid.  

 
 

4 Sebagaian sumber menyebutkan 36 situs yang akan turut tenggelam; sebagian lagi 
menyebutkan ada 63 situs. 



Berdasarkan penelitian arkeologi, peninggalan-peninggalan leluhur itu, 

memperlihatkan adanya transformasi dari masa prasejarah (masa sebelum dikenal 

tulisan) ke masa sejarah (masa setelah dikenal tulisan). Situs yang memiliki 

menhir/batu-batu besar (budaya megalit) adalah warisan prasejarah yang terus 

difungsikan pada masa sejarah.5 Meskipun nilai sejarah situs-situs tersebut belum 

diketahui secara jelas, karena sumber-sumbernya, khususnya sumber tertulis, 

sangat langka, namun situs-situs itu juga memiliki nilai penting lain, yaitu nilai 

budaya yang telah beralngsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi. 

Oleh karena itu, di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang 

memiliki ikatan emosional dan historis dengan situs, muncul pernyataan 

“selamatkan situs-situs yang ada di daerah genangan!” 

Perbedaan kepentingan antara dua pihak (pemerintah dan masyarakat) 

yang berkaitan dengan daerah situs tersebut, perlu dicarikan solusi yang 

akomodatif, yang dapat menguntungkan semua pihak. Hal itulah yang 

melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. 

 

 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 
 

Dua masalah pokok yang menjadi perhatian sentral dalam penelitian ini, 

sehingga perlu diidentifikasi, adalah pengertian “situs” dan “Jatigede”. Secara 

etimologis, kata/istilah situs berasal dari bahasa Inggris, site (bentuk jamaknya 

                                                 
5Nina Herlina Lubis, “Mengenal Situs Jati Gede”, terbaca dalam http://www.mail-

archive.com/baraya_sunda@yahoogroups.com/msg00725.html. 



sites). Artinya adalah sebuah areal atau sebidang tanah di mana terdapat “sesuatu” 

yang berharga (an area or piece of land where something was). Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menyatakan : 

♦ “Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar 

budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya” 

(Pasal 1 ayat 2). 

♦ Benda Cagar Budaya adalah: 

a. “benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa 

kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang 

berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa 

gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima 

puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, dan kebudayaan”; 

b. “benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, dan kebudayaan” (Pasal 1 ayat 1). 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada sebutan “situs” terkandung 

dua makna; pertama adalah “tempat”, kedua adalah “benda”. Baik tempat maupun 

benda dalam cakupan situs, terkait dengan konteks sejarah. Bila salah satu dari 

kedua hal itu atau keduanya musnah, atau bendanya dipindahkan, maka nilai 

sejarahnya menjadi berkurang atau bahkan hilang. 

Masalah kedua adalah sebutan “Jatigede”. Ketika di depan kata “Jatigede” 

ada kata “Kecamatan”, sehingga menjadi Kecamatan Jatigede, maknanya adalah 

wilayah administratif kecamatan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. 



Jatigede adalah salah satu di antara 26 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Sumedang. Kecamatan Jatigede terdiri atas 12 desa/kelurahan, yaitu Sukakersa, 

Mekarasih, Ciranggem, Cisampih, Kadu, Lebaksiuh, Cintajaya, Cipicung, Jemah, 

Cijeungjing, Kadujaya, dan Karedok. 

Akan tetapi, ketika di depan kata “Jatigede” itu ada kata “Waduk”, 

sehingga menjadi Waduk Jatigede, maka cakupan luasan wilayahnya tidak sama 

dengan wilayah Kecamatan Jatigede, melainkan mencakup beberapa kecamatan 

lainnya.6  

Masalah lainnya adalah sejak kapan nama Jatigede itu muncul; begitu juga 

dengan nama-nama lain, khususnya yang terkait dengan keberadaan situs-situs di 

daerah setempat, misalnya Darmaraja. Apakah nama Jatigede dan Darmaraja 

sudah ada pada masa Kerajaan Tembong Agung atau Kerajaan Sumedanglarang? 

Atau nama-nama itu baru muncul pada periode-periode kemudian?  

Berdasarkan hal-hal tersebut, masalah yang akan diteliti dalam penelitian 

ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran masa lalu Jatigede, baik pada periode prasejarah maupun 

periode sejarah? 

2. Situs-situs apakah yang ada di Jatigede? 

3. Apa signifikansi situs-situs yang ada di daerah Jatigede, baik secara historis 

maupun kultural? 

 

 

                                                 
6 Perhatikan  Gambar I dan II lokasi Waduk Jatigede pada Lampiran II dan III. 



1.3 Tujuan Penelitian/Penulisan 
 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dan menjelaskan persoalan-

persoalan yang diajukan dalam perumusan masalah, yaitu: 

1. Mendeskripsikan masa prasejarah dan masa sejarah Jatigede. 

2. Menguraikan keberadaan dan sekaligus mengidentifikasi situs-situs di 

Jatigede. 

3. Menjelaskan fungsi dan makna/nilai situs-situs yang ada di daerah 

Jatigede. 

4. Memberikan alternatif-alternatif solusi untuk menyelamatkan situs-situs 

daerah Jatigede. 

 

 

1.4 Metode Penelitian 

Oleh karena masalah yang diteliti menyangkut permasalahan sejarah dan 

budaya, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah dan 

metode penelitian kebudayaan. Metode sejarah meliputi empat tahapan kerja yaitu 

heuristik (mengumpulkan sumber), kritik (menyeleksi sumber), interpretasi 

(menafsirkan sumber), dan historiografi (menuliskan laporan). 

Penelitian kebudayaan merupakan usaha untuk memahami fakta yang 

keberadaannya diwakili oleh sesuatu dan dilakukan secara rasional empiris. 

Sasarannya bukan hanya mengacu pada realitas yang konkret, tetapi juga terhadap 

hal yang bersifat verstehen. Penelitian kebudayaan lebih diorientasikan pada 

pendekatan kualitatif melalui survey/observasi lapangan dan wawancara. 



 

 

1.5 Sistematika Tulisan 
 

Laporan penelitian ini dibuat dalam empat bab. Dalam bab pertama, 

pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, 

tujuan penelitian/penulisan, metode penelitian dan sistematika tulisan. Bab dua 

menguraikan secara garis besar Jatigede pada periode prasejarah dan periode 

sejarah. Uraian sejarah Sumedang zaman kerajaan lebih didasarkan pada sumber-

sumber tradisional. Pada bab tiga diuraikan identifikasi situs dan tinjauan 

maknanya dari segi sejarah dan budaya. Bab terakhir, bab keempat, adalah uraian 

penutup terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai pelengkap laporan 

disertakan daftar sumber acuan. 



 

BAB II 
 

JATIGEDE DALAM TINJAUAN SEJARAH DAN BUDAYA 
 

 

2.1 Zaman Prasejarah7 
 
 Zaman Prasejarah, atau sering juga disebut nirleka (nir: tidak ada, leka: 

tulisan), adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di mana 

catatan atau tulisan belum ada. Dengan demikian, batas antara zaman prasejarah 

dengan zaman sejarah adalah mulai adanya tulisan. Berakhirnya zaman prasejarah 

atau dimulainya zaman sejarah untuk setiap bangsa di dunia tidak sama, 

tergantung dari peradaban bangsa yang bersangkutan. 

Zaman prasejarah di Indonesia diperkirakan berakhir pada waktu 

berdirinya Kerajaan Kutai, sekitar abad ke-5. Berdirinya kerajaan tersebut 

dibuktikan oleh keterangan dalam prasasti pada batu berbentuk yupa yang 

ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. 

Mengenai kehidupan zaman prasejarah di Jatigede khususnya dan di 

Sumedang umumnya belum diungkap secara tuntas. Namun demikian, upaya-

upaya ke arah itu sudah dimulai. Bulan Mei 2007 Balai Arkeologi Bandung 

mengadakan penelitian di daerah Sumedang, tepatnya di Desa Jembarwangi dan 

sekitarnya dan di Kecamatan Tomo. Penelitian difokuskan pada penemuan fosil 

fauna dan vertebrata. 

                                                 
7 Uraian pada bagian ini bersumber pada Etty Saringendyanti, Masa Prasejarah Hingga 

Masa Hindu Budha (naskah belum diterbitkan), hal. 7 – 11.  
 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan jenisnya, gigi dan tulang 

fauna itu berasal dari kelompok hewan gajah purba (Stegodon sp), Cervus sp, dan 

Bovidae sp. Fragmen fosil yang berasal dari Stegodon sp antara lain terdiri dari 

bagian gigi, bonggol sendi tulang kering sebelah atas, dan potongan tulang paha. 

Kelompok Cervus sp terdiri dari bagian rahang dengan sederetan gigi; kelompok 

Bovidae sp terdiri dari beberapa fosil gigi. Temuan itu umumnya merupakan 

temuan permukaan di kawasan perbukitan Pasir Melati, terutama di kawasan Blok 

Gegermaja yang langsung berbatasan dengan aliran Sungai Cisaar dan Blok 

Reunependeu yang terletak lebih kurang 500 meter di sebelah utara Balai Desa 

Jembarwangi. 

Secara astronomis daerah temuan fosil vertebrata itu merupakan kawasan 

perbukitan bergelombang rendah (pasir) yang terletak berbatasan dengan 

Kabupaten Majalengka, berada pada ketinggian antara 100-300 meter dpl. 

Kawasan ini dibelah oleh aliran Sungai Cisaar, anak aliran Sungai Cimanuk yang 

bermuara ke pantai utara Jawa. Hal itu berarti, setidaknya daerah yang kemudian 

bernama Sumedang merupakan bagian dari peristiwa migrasi fauna purba dari 

daratan Asia menuju kepulauan Indonesia, khususnya Pulau Jawa bagian barat 

pada zaman prasejarah. 

Selain temuan fosil fauna purba, di daerah Sumedang juga ditemukan 

peralatan batu sebelum zaman megalitikum dan peninggalan zaman megalitikum. 

Situs-situs megalitik ditemukan di sebagian besar wilayah Sumedang, seperti 

Darmaraja, Jatigede, Wado, Gunung Tampomas, Gunung Lingga, dan lain-lain. 

Situs-situs tersebut digunakan kembali pada zaman sejarah hingga kurun waktu 



zaman Islam, bahkan hingga sekarang. Situs demikian dalam istilah arkeologi 

disebut situs berlanjut (multi component site). 

Pada zaman megalitikum, kegiatan bercocok tanam makin berkembang. 

Kegiatan bercocok tanam pada zaman prasejarah di Indonesia dimulai kira-kira 

bersamaan dengan berkembangnya kemahiran mengupam (mengasah) alat-alat 

batu, serta mulai dikenalnya teknik pembuatan gerabah. Kemahiran bercocok 

tanam lahir dari usaha manusia prasejarah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

serta mengembangkan penghidupan baru. Dengan bercocok tanam berarti 

masyarakat sudah hidup menetap dan besar kemungkinan melakukan penjinakan 

hewan-hewan tertentu sebagai binatang ternak. Dalam taraf kehidupan demikian, 

seyogyanya berbagai sendi kehidupan lain akan berubah sejalan dengan 

kesejahteraan yang dicapai. Pada masyarakat tingkat sederhana, perubahan yang 

terjadi adalah pertambahan jumlah anggota keluarga karena faktor kelahiran, yang 

pada akhirnya berdampak pada jumlah anggota masyarakat. Hal itu berdampak 

pula pada perambahan hutan untuk membuka lahan pertanian dan pemukiman, 

pembangunan perumahan dalam tingkat sederhana, dan lain-lain. 

Dalam kehidupan religius, berkembang sebuah tradisi yang memiliki 

corak dan sifat khusus, yaitu tradisi megalitik sebagai media penghormatan 

terdapap arwah leluhur. Pada zaman itu muncul tradisi penggunaan batu besar. 

Boleh jadi  penggunaan batu besar itu bukan untuk pemenuhan kebutuhan 

jasmaniah (peralatan praktis), melainkan untuk pemenuhan kebutuhan rohaniah. 

Sebagian besar dari material yang digunakan hampir tidak mendapat pengerjaan, 

kalaupun ada terkesan hanya dilakukan seperlunya untuk mendapatkan bentuk 



yang diinginkan, seperti meratakan permukaan atau menggoreskan garis-garis 

motif yang diinginkan. 

Dasar kehidupan religi pada zaman megalitik adalah sikap terhadap alam 

kehidupan sesudah mati. Masyarakat pada waktu itu percaya bahwa roh seseorang 

tidak lenyap pada saat orang meninggal, melainkan tetap hidup dan memiliki 

kelanjutan kehidupan dalam wujud-wujud rokhaniahnya, sehingga roh-roh leluhur 

itu dianggap sangat mempengaruhi jalan kehidupan keturunannya di dunia. 

Sebagai penghormatan terhadap dan sarana komunikasi dengan arwah 

leluhur, dibuatkan media untuk menempatkan roh para leluhur pada tataran lebih 

tinggi. Media itu juga bermakna untuk lebih mendekatkan jarak antara puncak 

gunung sebagai ”dunia atas” dengan ”dunia bawah” tempat para anak cucu. 

Hampir semua media tempat penghormatan dan komunikasi itu ditempatkan pada 

bangunan berupa undakan atau undak-undakan, sehingga muncul sebutan 

bangunan atau punden berundak yang teras-terasnya bersusun kian ke atas kian 

mengecil, seperti piramid. Bentuk itu dimaksudkan sebagai replika dari bentuk 

gunung, karena pada zaman itu gunung dianggap sebagai alam arwah yang abadi, 

sehingga gunung dianggap sebagai tempat suci. 

Selain bangunan berundak, karya lain tradisi megalitik adalah berupa 

dolmen, peti kubur batu, bilik batu, sarkofagus, kalamba (bejana batu) waruga, 

watu (batu) kandang dan temu gelang. Di tempat itu biasanya dihadirkan juga 

beberapa batu besar sebagai pelengkap atau media pemujaan nenek moyang, 

seperti menhir, patung nenek moyang, batu saji, batu lumpang, batu lesung, batu 

dakon, pelinggih batu, atau tembok batu. 



Sebagian dari situasi dan kondisi tersebut diduga terjadi pula di daerah 

Sumedang. Namun sampai saat ini, hasil penelitian arkeologi prasejarah di daerah 

Sumedang didominasi oleh temuan tradisi megalitik. 

Berdasarkan hasil penelitian arkeologi, terungkap bahwa pada masa 

sebelum tradisi megalitik berlangsung, manusia prasejarah di kawasan tengah 

Jawa Barat pada waktu itu cenderung menempati kawasan sisi timur Danau 

Bandung Purba. Hal itu didukung oleh adanya situs-situs prasejarah yang 

ditemukan di kawasan itu, yang berdekatan atau berbatasan dengan Sumedang 

pada saat ini. Di antara temuan itu adalah temuan obsidian, dan temuan lainnya 

hasil tinggalan dari masa mesolitik dan neolitik, seperti situs-situs yang terletak 

dalam kawasan Gunung Manglayang, Cibiru Wetan, dan Cileunyi pada saat ini. 

Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa sebelumnya, ketika 

kawasan Danau Bandung Purba masih berfungsi, masyarakat prasejarah 

cenderung mencari lahan-lahan dekat air sebagai salah satu sumber kehidupan 

mereka. Baru pada masa sesudahnya, sejalan dengan kebutuhan lahan untuk 

tempat tinggal karena bertambahnya populasi penduduk, masyarakat itu membuka 

lahan ke lahan terdekat, yaitu kawasan Sumedang. Bila dugaan itu mendekati 

kebenaran, mungkin sejak itulah di daerah Sumedang berlangsung kehidupan 

manusia prasejarah. 

2.2 Zaman Kerajaan 

 Selepas masa prasejarah, Sumedang memasuki masa sejarah. Namun 

sampai saat ini belum diketahui secara pasti, kapan tepatnya Sumedang mulai 

masuk ke zaman sejarah. Sumber tradisional menyebutkan, bahwa zaman 



kesejarahan Sumedang dimulai oleh berdirinya Kerajaan Tembong Agung 

(Tembong artinya nampak dan Agung artinya luhur). Namun, satu sumber 

menyatakan kerajaan itu berdiri pada tahun 9008 dengan ibukota kerajaan terletak 

di Kampung Muhara, Desa Leuwihideung (sekarang termasuk Kecamatan 

Darmaraja).9 Raja pertama yang memerintah kerajaan itu adalah Prabu Guru Aji 

Putih. Sumber lain menyebutkan bahwa Prabu Guru Aji Putih naik tahta kira-kira 

tahun 1500, sehingga ia disejajarkan dengan masa pemerintahan Raja Sunda, Sri 

Baduga Maharaja atau Ratu Jayadewata yang berkuasa pada tahun 1482 – 1521. 

Menurut Bayu Suryaningrat, berdasarkan Carita Parahyangan, Prabu Guru Aji 

Putih adalah saudara Prabu Sri Baduga Maharaja.10 

 Masih menurut sumber tradisional, Prabu Aji Putih menikah dengan Dewi 

Ratna Inten, dikenal juga dengan sebutan Dewi Nawang Wulan. Ia adalah putri 

Jagat Jayanata, keponakan Purbasora atau cucu Resi Demunawan dari permaisuri 

Saribanon Kencana. Perkawinan Prabu Aji Putih dengan Dewi Nawang Wulan 

melahirkan beberapa anak, yaitu Bratakusumah, Sokawayana, Harisdarma dan 

Langlangbuawa.11 

 Disebutkan dalam cerita rakyat, bahwa ketika Bratakusumah menginjak 

usia dewasa, ia pergi berguru ke berbagai tempat. Terakhir ia pergi bertapa ke 

                                                 
8 Belum diketahui sumber apa yang menjadi dasar penetapan angka 900 sebagai tahun 

berdirinya Kerajaan Tembong Agung. Angka tahun itu digunakan oleh Abdullah Kartadibrata. 
1989, Brosur Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang, 1989, hal. 2. Tulisan pada brosur tersebut 
tidak menginformasikan sumber acuan yang digunakan. Sampai saat ini belum ditemukan sumber 
akurat seperti prasasti atau sumber bentuk lain, yang menyatakan berdirinya Kerajaan Tembong 
Agung. 

9 Didaerah itu ditemukan sebaran keramik Cina dari masa Dinasti Ming. 
10 Bayu Surianingrat, 1983. Sejarah Kabupaten I Bhumi Sumedang 1550 – 1950. T.t.: t.p., 

hal 3. 
11 W.D. Dharmawan Ider Alam. 2008. Deskripsi Cerita Rakyat Daerah Genangan Waduk 

Jatigede; Penyelamatan Kearifan Lokal. Sumedang: Lembaga Peduli Lingkungan Bekerja Sama 
dengan Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Waduk Jati Gede, hal. 57. 



Gunung Nurmala. Pada saat itulah ia berucap „insun medal, insun madangan”. 

Artinya “aku dilahirkan, aku menerangi”. Konon, kata “Sumedang” diambil dari 

kata Insun Madangan yang berubah pengucapannya menjadi Sun Madang, yang 

selanjutnya menjadi Sumedang. Ada juga pendapat, bahwa kata Sumedang 

berasal dari kata Insun Medal. 

Setelah kembali dari pertapaan, Bratakusumah diangkat menjadi raja 

menggantikan ayahnya.12 Sejak saat itu Bratakusumah berganti nama menjadi 

Prabu Agung Resi Cakrabuana yang lebih dikenal dengan nama Prabu 

Tajimalela.13 Begitu juga kerajaannya berganti nama menjadi Kerajaan 

Sumedanglarang.14 Pusat pemerintahannya terletak di Leuwihideung, Kecamatan 

Darmaraja sekarang. Versi lain menyebutkan bahwa Kerajaan Tembong Agung 

berganti nama menjadi Kerajaan Himbar Buana.15 

 Setelah Prabu Tajimalela menjadi raja, kemudian ia mengangkat saudara-

saudaranya menjadi patinggi (penguasa) di beberapa daerah. Sokawayana menjadi 

patinggi di daerah sekitar Gunung Tampomas. Harisdarma menjadi patinggi di 

sekitar wilayah Gunung Haruman. Langlangbuana menjadi patinggi di wilayah 

                                                 
12 Setelah Prabu Aji Putih meninggal, ia dimakamkan di Kampung Cipeueut, Desa 

Cipaku, Kecamatan Darmaraja. Di situ juga terdapat makam istrinya, Ratu Ratna Inten 
Nawangwulan, dan makam Resi Agung. Makam Ratu Ratna Inten Nawangwulan terletak di 
tengah persawahan. Makam Ratu Ratna Inten Nawangwulan (istri Prabu Aji Putih) sampai 
sekarang masih dikeramatkan oleh penduduk dan masih diziarahi orang, baik penduduk setempat 
maupun dari luar dengan berbagai keperluan. Makam Prabu Aji Putih terletak di sebelah timur laut 
makam Ratu Ratna Inten Nawangwulan. Makam ini terletak di puncak bukit yang dikelilingi oleh 
parit dan tidak jauh dari Sungai Cibayawak. 

13 Ada juga nama lain yaitu Prabu Agung Resi Cakrabuana. Akan tetapi nama yang lebih 
populer adalah Prabu Tajimalela. 

14 Larang dalam konteks itu berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya. 
15 Himbar Buana  berarti menerangi alam. 



Lemah Putih, namun tidak lama karena ia kemudian mengabdi ke Kerajaan 

Galuh.16 

 Prabu Tajimalela memiliki tiga orang putra yaitu Prabu Lembu Agung, 

Prabu Gajah Agung, dan Sunan Geusan Ulun.17 Berdasarkan sumber tradisional 

berjudul Layang Darmaraja, Prabu Tajimalela berniat untuk mengangkat dua 

putranya (Prabu Lembu Agung dan Prabu Gajah Agung), masing-masing menjadi 

raja dan menjadi wakilnya (patih). Akan tetapi keduanya tidak bersedia. Oleh 

karena itu, Prabu Tajimalela memberi ujian kepada kedua putranya dan jika kalah 

harus menjadi raja. Kedua putranya diperintahkan pergi ke Gunung Nurmala 

(sekarang Gunung Sangkanjaya). Keduanya diberi perintah harus menjaga sebilah 

pedang dan buah kelapa muda (duwegan/degan). Akan tetapi, Prabu Gajah Agung 

karena sangat kehausan, ia membelah dan meminum air kelapa muda tersebut. 

Oleh karena ia dinyatakan kalah (tidak lulus ujian), sehingga harus menjadi raja 

Kerajaan Sumedanglarang, tetapi wilayah ibu kota harus mencari sendiri. 

Sementara itu, Prabu Lembu Agung yang biasa disebut juga Prabu Lembu Peteng 

Aji, tetap di Leuwihideung, dan diangkat menjadi raja untuk sekedar memenuhi 

wasiat Prabu Tajimalela. Setelah Prabu Tajimalela meninggal, Kerajaan 

Sumedanglarang diserahkan kepada Prabu Gajah Agung, sedangkan Prabu Lembu 

Agung menjadi resi. Sumber tradisional tersebut juga menyatakan bahwa Sunan 

Geusan Ulun memiliki keturunan yang tersebar di Limbangan, Karawang, dan 

Brebes. 

                                                 
16 W.D. Dharmawan Ider Alam, op. cit., hal. 68-69. 
17 Nama Sunan Geusan Ulun ini harus dibedakan dengan nama Prabu Geusan Ulun, anak 

Ratu Pucuk Umun dari Pangeran Santri. 



 Sumber lain menyebutkan bahwa Prabu Tajimalela mempunyai putra 

kembar, yaitu Prabu Lembu Agung (disebut juga Prabu Lembu Peteng Aji) dan 

Prabu Gajah Agung. Setelah Prabu Tajimalela meninggal dunia, kerajaan 

Sumedanglarang dipimpin oleh Prabu Lembu Agung atau Prabu Lembu Peteng 

Aji. Setelah Prabu Lembu Agung menjadi resi, Kerajaan Sumedanglarang 

diserahkan kepada Prabu Gajah Agung.18  

Setelah Prabu Gajah Agung menjadi raja, ia memindahkan ibu kota 

kerajaan dari Leuwihideung ke Ciguling, Desa Pasanggrahan (Kecamatan 

Sumedang Selatan). Dahulu tempat ini bernama Kampung Gegersunten. Dengan 

dijadikannya ibukota kerajaan, daerah itu berubah menjadi ramai. Setelah menjadi 

raja Prabu Gajah Agung terkenal dengan nama Prabu Pagulingan.19 Ia memiliki 

dua orang anak, yaitu Ratu Istri Rajamantri dan Sunan Guling. 

Prabu Gajah Agung meninggal dan dimakamkan di Cicanting (sekarang 

Desa Sukamenak, Kecamatan Darmaraja. Sepeninggal Prabu Gajah Agung, 

kerajaan dipimpin oleh Sunan Guling. Adapun kakaknya, Ratu Istri Rajamantri, 

menjadi permaisuri raja Pajajaran. 

Sunan Guling meninggal dan dimakamkan di Heubeul Isuk, Desa 

Cinanggerang, Kecamatan Sumedang Selatan. Pemerintahan diganti oleh 

anaknya, Sunan Tuakan. Setelah wafat ia dimakamkan di Heubeul Isuk, Desa 

Cinanggerang, Kecamatan Sumedang Selatan. Sunan Tuakan digantikan oleh 

putrinya bernama Nyi Mas Ratu Patuakan. Ia mempunyai suami Sunan Corenda, 

putra Sunan Parung, cucu Prabu Ratu Dewata. 

                                                 
18 Bayu Suryaningrat, op. cit., hal.  
19 Abdullah Kartadibrata, op. cit., hal. 14. 



 Dari perkawinannya Nyi Mas Ratu Patuakan mempunyai seorang putri 

bernama Nyi Mas Ratu Inten Dewata. Setelah ibunya meninggal, ia menjadi ratu 

dengan gelar Ratu Pucuk Umun (1530-1578). Ratu Pucuk Umun menikah dengan 

Pangeran Kusumahdinata, putra Pangeran Pamalekaran (Dipati Teterung), putra 

Aria Damar, Sultan Palembang, keturunan Majapahit. Ibunya Ratu Martasari/Nyi 

Mas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Pangeran 

Kusumahdinata lebih dikenal dengan julukan Pangeran Santri, karena ia pernah 

hidup di pesantren, sehingga perilakunya yang sangat alim. Pernikahan ratu 

Sumedanglarang dengan Pangeran Santri keturunan Sunan Gunung Jati, 

mengakhiri zaman kerajaan Hindu di Sumedanglarang. Sejak itul agama Islam 

menyebar di wilayah Sumedanglarang. 

 

 

 Pada pertengahan abad ke-16, mulailah corak agama Islam mewarnai 

perkembangan Sumedanglarang. Ratu Pucuk Umun, seorang wanita keturunan 

raja-raja Sumedang kuno yang merupakan seorang Sunda muslimah dinikahi 

Pangeran Santri (1505-1579 M) yang bergelar Ki Gedeng Sumedang dan 

memerintah Sumedanglarang bersama-sama serta menyebarkan ajaran Islam di 

wilayah tersebut. 

Ratu Pucuk Umun menikah dengan Pangeran Santri dari Cirebon. Ia 

adalah seorang pangeran yang sekaligus juga seorang ulama. Nama asli Pangeran 

Santri adalah Pangeran Kusumadinata. Pernikahan Nyi Mas Ratu Inten Dewata 

(Ratu Pucuk Umun) dengan Pangeran Kusumadinata (Pangeran Santri) dianggap 



sebagai berakhirnya masa Hindu di Sumedang dan mulai tersebarnya agama 

Islam. Pada masa itu ibu kota kerajaan Sumedanglarang dipindahkan dari 

Ciguling ke Kutamaya. Pemindahan ibu kota kerajaan ini terjadi kira-kira pada 

tahun 1530.20 

 Pernikahan Ratu Pucuk Umun dengan Pangeran Santri membuahkan enam 

putera, yaitu: 

1. Raden Angkawijaya (kemudian bergelar Prabu Geusan Ulun) 

2. Kiayi Rangga Haji 

3. Kiayi Demang Watang 

4. Santowaan Wirakusumah 

5. Santowaan Cikeruh 

6. Santowaan Awiluar. 

Setelah Ratu Pucuk Umun dan Pangeran Santri wafat (diperkirakan tahun 

1579) yang menjadi raja selanjutnya adalah anaknya yang sulung bernama Raden 

Angkawijaya. Ratu Pucuk Umun dan Pangeran Santri sendiri dimakamkan di 

Makam Pasarean Gede, di pusat kota Sumedang sekarang. Setelah dinobatkan 

menjadi raja, Raden Angkawijaya mendapat gelar Prabu Geusan Ulun yang 

memerintah Sumedanglarang tahun 1579-1601. 

Berdasarkan sumber-sumber tradisional dan cerita turun-temurun, 

sebagian warga masyarakat, khususnya masyarakat Sumedang, meyakini bahwa 

di daerah Sumedang pernah berlangsung pemerintahan Kerajaan Tembong 

Agung. Kepercayaan masyarakat akan hal tersebut, dalam ilmu sejarah disebut 
                                                 

20 Mengenal Museum Prabu Geusan Ulun Serta Riwayat Leluhur Sumedang. (Anonim, tt, 
tp.), 1966: 21. 



accepted history (“sejarah” yang diterima oleh masyarakat/umum). Namun, bagi 

kebenaran sejarah, hal itu menjadi tantangan untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut secara seksama. 

Menurut beberapa sumber akurat mengenai zaman kerajaan di Tatar Sunda 

(Jawa Barat), setelah Kerajaan Sunda/Pajajaran runtuh tahun 1579/1580, 

kemudian muncul Kerajaan Sumedanglarang, dengan raja pertama Prabu Geusan 

Ulun, dengan permaisuri Nyi Mas Gedeng Waru (Putra Sunan Pada). Dari 

permaisuri, Prabu Geusan Ulun memiliki 14 anak, yaitu: Pangeran Rangga Gede, 

Rd. Arya Wirareja, Kiai Rangga Gede, Kiai Patrakelasa, Ngabehi Watang, Arya 

Rg. Pati Haur Kuning, Nyi Demang Cipaku, Nyi Mas Ngabehi Martayuda, 

Nyimas Rg. Wiratama, Rd. Rg. Nitinagara, Nyi Mas Rg. Pamande, Nyi Mas 

Dipati Ukur, Pangeran Dipati Kusumahdi Nata, dan Tumenggung Tegal Kalong.21 

Menurut sumber akurat, Prabu Geusan Ulun memerintah tahun 1580 – 

1608.22 Semula ibu kota kerajaan Sumedanglarang berlokasi di Ciguling. Namun 

beberapa waktu kemudian dipindahkan ke Kutamaya. 23 

Luas wilayah kerajaan Sumedanglarang adalah seluas bekas wilayah 

Kerajaan Pajajaran, yaitu seluruh wilayah Jawa Barat minus Banten, Jayakarta 

dan Cirebon. Daerah-daerah yang ketika Kerajaan Pajajaran melemah -- akibat 

peperangan dengan Banten -- berusaha melepaskan kesetiannya, ditaklukkan oleh 

                                                 
21 Mengenal Museum Prabu Geusan Ulun …, op.cit., hal 25. 
22 A. Sobana Hardjasaputra, Bupati Priangan; Kedudukan dan Peranannya Pada Abad 

ke-17 – 19. Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 1985: Lampiran. 
23 Sayang bekas-bekas keratonnya tidak dapat disaksikan lagi. Namun fondasi bekas 

keraton itu secara arkeolgis sebenarnya masih bisa dilacak jejaknya. Lahab bekas keraton itu kini 
sudah berubah menjadi hamparan sawah milik-milik pribadi dan menjadi pemukiman. 



pasukan Prabu Geusan Ulun. Daerah-daerah itu adalah Karawang, Ciasem, 

Pamanukan dan Indramayu.24 

 Munculnya Kerajaan Sumedanglarang merupakan penerus atau pewaris 

Kerajaan Pajajaran. Klaim Kerajaan Sumedanglarang sebagai pewaris kebesaran 

Kerajaan Pajajaran dijelaskan oleh sumber tradisi. Dalam Babad Sumedang, 

disebutkan, bahwa menjelang keruntuhan Kerajaan Pajajaran, empat kandaga 

lante Pajajaran diperintah oleh Raja Pajajaran, Raga Mulya Surya Kencana, untuk 

menyerahkan barang-barang pusaka Kerajaan Pajajaran berupa Mahkota 

Binokasih Sang Hyang Pake Siger dan perlengkapannya kepada Prabu Geusan 

Ulun.25 Mahkota mas ini merupakan simbol penting kerajaan. Empat kandaga 

lante itu adalah: 

1. Sang Hiang Hawu (Embah Jayaperkasa) 

2. Batara Dipati Wiradijaya (Embah Nangganan) 

3. Sang Hiang Kondang Hapa 

4. Batara Pancar Buana (Embah Terong Peot). 

 Empat kandaga lante ini tidak kembali ke Pajajaran, tapi terus 

mengabdikan diri kepada Prabu Geusan Ulun. Masih menurut sumber tradisi, 

keempat kandaga lante itu, sejatinya adalah orang Sumedanglarang yang 

mengabdikan diri di Kerajaan Pajajaran. Dengan demikian, kembalinya mereka ke 

Sumedanglarang termasuk ke dalam ungkapan „kebo mulih pakandangan“, 

pulang ke kampung halaman sendiri. Empat kandaga lante tersebut kemudian 

                                                 
24 Bayu Suryaningrat, op. cit., hal. 22. 
25 Ada yang meragukan keberadaan Mahkota Binokasih yang terbuat dari emas ini 

(Wawasncara dengan Hendra Sonawijaya tanggal 23 Juli 2008 di Meseum Geusan Ulun 
Sumedang). Akan tetapi, ada yang menginformasikan bahwa benda berharga tersebut ada dan 
tersimpan di Museum Prabu Geusan Ulun. Fotonya dapat dilihat dalam naskah ini. 



menjadi punakawan setia Prabu Geusan Ulun, sekaligus menjadi pihak yang 

sering dimintai pertimbangan dalam membuat keputusan-keputusan.  

 Pada masa pemerintahan Geusan Ulun terjadi sebuah peristiwa penting 

yang melekat dalam memori kolektif masyarakat. Peristiwa itu antara lain konflik 

antara Sumedanglarang dengan Cirebon. Konflik itu terjadi akibat hubungan 

asmara antara Prabu Geusan Ulun dengan Ratu Harisbaya istri selir Sultan 

Cirebon. Hubungan asmara anatara kedua orang itu terjadi ketika Prabu Geusan 

Ulun sedang memperdalam ilmu agama Islam. 

 Di sela-sela kesibukan memeritah kerajaan, Prabu Geusan Ulun masih 

menyempatkan diri untuk memperdalam ilmu keagamaan. Berangkatlah ia ke 

tempat yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Dalam hal ini terdapat dua 

versi ceritera mengenai tempat di mana Prabu Geusan Ulun memperdalam ilmu. 

Versi pertama menyebutkan ia memperdalam agama Islam di Demak. 

Dalam perjalanan pulang ke Sumedanglarang ia mampir ke Keraton Cirebon.26 

Waktu itu Kesultanan Cirebon berada di bawah kekuasaan Panembahan Ratu alias 

Pangeran Girilaya (1570–1649). Versi kedua menyatakan bahwa untuk tujuan 

memperdalam ilmu agama Islam, Prabu Geusan Ulun pergi ke Cirebon.27 

Kiranya versi kedua lebih dapat diterima. Pertama, secara geografis 

Cirebon letaknya lebih dekat dengan Sumedanglarang. Kedekatan jarak kedua 

tempat itu memungkinkan Prabu Geusan Ulun untuk dapat mengontrol 

kerajaannya. Kedua, saat itu Cirebon adalah pusat penyebaran Islam yang tidak 

kalah pamornya jika dibandingkan dengan Demak. Ketiga, Prabu Geusan Ulun 
                                                 

26 Salah satu sumber yang menginformasikan hal itu adalah Mengenal Museum Prabu 
Geusan Ulun, 1996, op. cit., hal. 23. 

27 Salah satu buku yang memberikan keterangan ini adalah Bayu Suryaningrat, loc cit. 



masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Cirebon, karena ia adalah putra 

Pangeran Santri, cicit Sunan Gunung Jati.28 

 Maksud Prabu Geusan Ulun datang ke Cirebon untuk mendalami ilmu 

agama tidak berjalan lancar. Saat Prabu Geusan Ulun berada di lingkungan 

keraton Cirebon, Pakungwati, terjadi affair antara ia dengan Ratu Harisbaya29 

isteri selir Pangeran Girilaya.  

 Ringkas cerita, ketika Prabu Geusan Ulun kembali ke Sumedanglarang, 

Ratu Harisbaya pun kabur dari keraton untuk menyusulnya30, padahal waktu itu 

Ratu Harisbaya sedang mengandung anak dari Pangeran Girilaya. Kejadian ini 

memicu konflik antara Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Sumedanglarang. 

Pangeran Girilaya mengirim pasukan ke Sumedanglarang untuk membawa pulang 

Ratu Harisbaya. Para kandaga lante Sumedanglarang sudah memprediksi akan 

datangnya pasukan Cirebon menyusul Ratu Harisbaya. Para kandaga lante 

menunggu (Sunda: ngadagoan) kedatangan pasukan Cirebon di perkampungan 

yang kemudian dikenal dengan nama kampung Dago Jawa.31 Para kandaga lante 

berhasil menghalau pasukan Cirebon. Sementara itu, Pangeran Geusn Ulun dan 

                                                 
28 Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah)n adalah pendiri Kerajaan Islam Cirebon. 
29 Menurut sumber tradisional, jauh sebelumnya Geusan Ulun pernah bertemu dengan 

Ratu Harisbaya, dan masing-masing sempat menaruh hati. Catatan lain yang juga perlu disebutkan 
adalah adanya pendapat, bahwa pernikahan antara Pangeran Girilaya dengan Ratu Harisbaya tidak 
didasarkan atas saling cinta yang alamiah, melainkan atas inisiatif pihak ketiga yaitu Sultan 
Mataram, untuk kepentingan politik. Sultan Mataram sangat ingin menguasai Cirebon, maka ia 
“memberikan” Ratu Harisbaya yang masih kerabatnya kepada Sultan Cirebon sebagai selir. 

30 Mengenai peristiwa ini pun terdapat sejumlah versi. Versi pertama menyebutkan Prabu 
Geusan Ulun membawa kabur Ratu Harisbaya. Versi kedua menyebutkan Prabu Geusan ulum 
membawa Ratu Harisbaya karena Ratu Harisbaya mengancam bila tidak dibawa akan melakukan 
bunuh diri. Versi ketiga menyebutkan bahwa Ratu Harisbaya sendiri yang pergi dari kerataon 
mengejar Prabu Geusan Ulun. Mungkin masih ada versi-versi yang lainnya. 

31 Cerita lain menyebutkan, kampung kemudian diberi nama Dago Jawa berdasarkan 
ucapan “dagoan Jawa!” yang dilontarkan oleh Embah Jaya Perkasa, ketika pasukan Cirebon 
melarikan diri dari kejaran para kandaga lante. 



Ratu Harisbaya meneruskan perjalanan menuju ibu kota Kerajaan 

Sumedanglarang, Kutamaya. 

Di pihak Sumedanglarang timbul kekhawatiran akan datangnya serangan 

pasukan Cirebon. Untuk mengantisipasinya, Embah Jaya Perkasa dan 

pasukannya, dengan seizin Prabu Geusan Ulun, menjaga daerah perbatasan. 

Menurut cerita tradisi, sebelum Embah Jayaperkasa berangkat, ia terlebih dahulu 

menanam pohon hanjuang di sudut alun-alun Kutamaya. Penanaman pohon itu 

dimaksudkan sebagai isyarat. Jika pohon itu tumbuh subur, berarti Embah 

Jayaperkasa memenangkan pertempuran. Sebaliknya, jika pohon itu mati berarti 

ia kalah dan gugur. 

Sementara Embah Jayaperkasa beserta pasukannya berada di batas 

kerajaan, di keraton Kutamaya muncul pemikiran untuk memindahkan ibu kota 

kerajaan ke tempat lain yang jauh dari jangkauan pasukan Cirebon. Pemikiran itu 

didasarkan atas kekhawatiran, jika Embah Jayaperkasa kalah dalam pertempuran, 

Kutamaya akan menjadi sasaran serangan pasukan Cirebon. 

Tanpa memperhatikan isyarat dari Embah Jayaperkasa, ibu kota kerajaan 

pindah ke suatu tempat di kawasan Gunung Rengganis. Tempat ini kemudian 

dikenal dengan nama Dayeuh Luhur. Sebagian penduduk Kutamaya pun turut 

pindah mengikuti raja dan aparat kerajaan. 

Disebutkan dalam sumber tradisi, bahwa Embah Jayaperkasa 

memenangkan pertempuran, kemudian ia dan pasukannya kembali ke Kutamaya. 

Setibanya di Kutamaya, betapa kagetnya dia, karena didapatkan ibu kota itu sudah 

kosong. Sementara, pohon hanjuang yang ditanam di sudut alun-alun, tumbuh 



dengan subur. Setelah diperoleh informasi bahwa ibu kota kerajaan sudah pindah 

ke Gunung Rengganis, berangkatlah Embah Jaya Perkasa ke sana. Kesedihan 

Embah Jayaperkasa semakin bertambah, karena didapatkan Prabu Geusan Ulun 

beserta ketiga kandaga lante sedang membicarakan tewasnya Embah 

Jayaperkasa.32 Kecewa atas kejadian itu Embah Jayaperkasa pergi meninggalkan 

keraton menuju suatu kabuyutan (semacam tempat semedi) dan selanjutnya ia 

„ngahiyang“ (menghilang).33  

Mengenai konflik antara Sumedanglarang dengan Cirebon, atas saran 

Sultan Mataram,34 akhirnya diselesaikan dengan cara damai. Sultan Cirebon 

Pangeran Girilaya bersedia menjatuhkan talak kepada Ratu Hasibaya, dengan 

syarat Prabu Geusan Ulun harus memberikn tebusannya (kompensasi). Prabu 

Geusan Ulun memberikan wilayah Sindangkasih (sekarang Majalengka) kepada 

Sultan Cirebon sebagai kompensasi. Setelah itu, berarti Ratu Harisbaya resmi 

menjadi istri kedua Prabu Geusan Ulun, dan hubungan Sumedanglarang dengan 

Cirebon baik kembali. 

Beberapa waktu kemudian, Prabu Geusan Ulun menikah lagi dengan Nyi 

Mas Pasarean sebagai istri yang ketiga. Dari perkawinan ini mereka punya 

seorang anak yaitu Nyi Mas Demang Cipaku.35 Dari Ratu Harisbaya, Prabu 

                                                 
32 Kisah seputar masalah ini pun banyak versinya. Salah satunya periksa Bayu 

Suryaningrat, op. cit., hal. 22-24. 
33 Mengenai dimana Embah Jaya Perkasa dimakamkan pun terdapat dua versi. Versi 

pertama adalah di Dayeuh Luhur. Versi kedua, manyatakan bahwa di Dayeuh Luhur itu tempat 
„ngahiang“ saja, sementara makamnya terletak di Cipancar, Sumedang. Wawancara dengan 
Hendra Sonawijaya tanggal 19 Juli 2008 di Sumedang. 

34 Sultan Mataram dimintai pendapatnya mengenai kasus Ratu Harisbaya ini karena 
Sultan Mataram yang memiliki inisiatif menikahkan Harisbaya dengan Pangeran Girilaya. Ratu 
Harisbaya sendiri adalah keturunan Kerajaan Pajang yang masih keluarga raja Sampang, Madura. 

35 Mengenal Museum Prabu Geusan Ulun..., op. cit., hal 25. 



Geusan Ulun tidak memiliki anak, kecuali anak tiri, yaitu Raden Suriadiwangsa, 

putra Ratu Harisbaya dari Sultan Cirebon Pangeran Girilaya. 

 Prabu Geusan Ulun dan Ratu Harisbaya, setelah meninggal meninggal 

dimakamkan di Dayeuh Luhur. Pemerintahan Prabu Geusan Ulun berakhir tahun 

1608. Sebagai raja, ia digantikan oleh anak tirinya, Raden Suriadiwangsa 1608-

1624). Pada masa pemerintahan Raden Suriawangsa itulah Kerajaan 

Sumedanglarang berubah menjadi Kabupaten Sumedang, akibat Raden 

Suriadiwangsa berserah diri kepada Mataram yang perintah oleh Sultan Agung 

(1613-1645). Peristiwa ini terjadi pada tahun 1620 dan wilayah inti 

Sumedanglarang kemudian disebut Priangan. 

Sultan Agung mengangkat Raden Suriadiwangsa menjadi Wedana Bupati 

Priangan (1620-1624) merangkap sebagai bupati Sumedang, dengan gelar 

Pangéran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal dengan sebutan Rangga 

Gempol I. Sejak itu di Sumedang khususnya dan din Priangan umumnya terdapat 

jabatan atau pangkat bupati dalam arti kepala daerah.36 

 Bila dalam uraian ringkas kesejarahan Sumedang tersebut tidak 

menyinggung Jatigede, belum tentu berarti pada zaman kerajaan di daerah 

Jatigede belum ada kehidupan manusia. Sebagian data situs di daerah itu 

menunjukkan, bahwa budya megalit di daerah Jatigede pada dasarnya terus 

berlangsung, paling tidak sampai dengan akhir zaman Kerajaan Sumedanglarang. 

Apabila makam di beberapa situs daerah Jatigede adalah benar makam-makam 

                                                                                                                                      
 

36 A. Sobana Hardjasaputra, op.cit.: 18-19. 



leluhur Sumedang, berarti pada zaman kerajaan, daerah Jatigede sudah mendapat 

perhatian dari para penguasa Sumedang. 



 

BAB III 

SITUS DI JATIGEDE DAN MAKNANYA 

 

 

3.1 Jenis dan Lokasi Situs 

 Hasil penelitian lapangan menunjukkan, situs di daerah Jatigede terdiri 

atas makam, petilasan, dan mata air. Sebagian besar situs tersebut berupa makam 

kuna. Dalam pembagian wilayah administratif sekarang, situs-situs itu tersebar di 

4 daerah kecamatan: Darmaraja, Jatigede, Jatinunggal, dan Wado, dengan rincian 

sebagai berikut. 

NAMA, JENIS DAN LOKASI SITUS 

 

1. KEC. DARMARAJA 
 
No. Nama Situs Jenis Situs & Nama Tokoh Lokasi 

1 2 3 4 
1. Situs Cipeueut 1) Makam Guru/Prabu Aji Putih Kp Cipeueut Ds Cipaku 
  2) Makam Nyi Mas Ratu Inten/ - sda - 
      Nyi Mas Nawang Wulan  
  3) Makam Sanghiang Resi Guru - sda - 
      Agung  

2. Situs Sawah Jambe 4) Menhir : Patilasan gudang Dsn Sawah Ds Leuwi- 
      senjata Kerajaan Tembong hideung 
      Agung  

3. Situs Astana Gede 5) Makam Embah Dalem Prabu Kp Cipeueut Ds Cipaku 
      Lembu Agung  
  6) Makam Kiyai Demang Cipaku Kp Astana Gede 
   Ds Cipaku 
  7) Makam Embah Jalul - sda - 
   8) Makam Nyi Mas Siti Sujiah - sda - 

4. Situs Tanjungsari 9) Makam Embah Dalem Dsn Kebontiwu 
      Santapura Ds Cibogo 



  10) Makam Embah Dalem - sda - 
       Santadinata  
  11) Makam Embah Dalem - sda - 
        Mangunraga  
  12) Makam Embah Dalem - sda - 
       Jamanggala I  
  13) Makam Embah Dalem - sda - 
       Tanudipa  
  14) Makam Embah Dalem - sda - 
        Dipawangsa  
  15) Makam Embah Dalem - sda - 
        Sacamanggala I  
  16) Makam Rd Demang Patih - sda - 
        Mangkupraja  

5. Situs Pasirlimus 17) Makam Embah Dalem  Kp Pasirlimus 
        Jamanggala Ds Leuwihideung 
  18) Makam Embah Dalem - sda - 
        Mananti  
  19) Makam Nui Mas Ratna - sda - 
        Komala Inten  
  20) Makam Eyang Dipa - sda - 
  21) Makam Eyang Dipawangsa - sda - 
  22) Makam Eyang Tanudipa - sda - 
  23) Makam Eyang Mangunraga - sda - 

6. Situs Nangkod 24) Makam Embah Janggot Dsn Nangkod 
        Jayaperkosa Ds Leuwihideung 

7. Situs Munjul 25) Makam Singadipa Dsn Munjul 
   Ds Sukamenak 
  26) Makam Suraweda - sda - 

8. Makam Keramat 27) Makam Embah Buyut Dsn Ciwangi 
 Ciwangi       Mandor Sura Ds Cobogo 

9. Situs Betok 28) Makam Nanggapati Ds Sukamenak 
  29) Makam Bogapati - sda - 

10. Situs Muhara 30) Makam Eyang Marapati Dsn Muhara 
   Ds Leuwihideung 
  31) Makam Eyang Martapati - sda - 

11. Situs Lameta 32) Makam Embah Dira Dsn Lameta 
   Ds Leuwihideung 
  33) Makam Embah Toa - sda - 

12. Situs Nangewer 34) Mmakam Eyang Haji Abdul Dsn Nangewer 
         Saka Ds Leuwihideung 

13. Situs Leuwiloa 35) Makam Embah Wacana Dsn Leuwiloa 



   Ds Leuwihideung 
14. Situs Tembong 

Agung 
36) Patilasan Kerajaan Tembong Dsn Muhara 

        Agung Ds Leuwihideung 
15. Situs Marongpong 37) Makam Embah Sutadiangga Dsn Marongpong 

   Ds Leuwihideung 
  38) Makam Embah Jayadining- - sda - 
        Rat  

16. Situs Pucuk Damar 39) Makam Buyuth Dsn Cisema 
   Ds Pakualam 

 
 
[TABEL INI BELUM SELESAI. LENGKAPI DENGAN NAMA-NAMA 
SITUS DI KECAMATAN LAIN] 
 
 



3.2 Data Situs 

 Data tentang situs di daerah Jatigede yang diinformasikan dalam sumber-

sumber arkeologi dan sejarah, sangat terbatas. Hal itu disebabkan situs-situs 

tersebut belum diteliti secara khusus dan seksama. Kajian arkeologi terhadap 

sejumlah situs belum dilakukan secara tuntas. Oleh karena itu, sampai saat ini, 

informasi tentang situs-situs di Jatigede dan sekitarnya lebih banyak berasal dari 

cerita rakyat secara turun-temurun. 

 

 

3.2.1 Data Arkeologi dan Sejarah 

 Dari perpspektif arkeologi, situs-situs di empat daerah kecamatan tersebut 

merupakan tinggalan budaya masyarakat masa lampau. Bila menhir pada Situs 

Sawah Jambe di daerah Desa Leuwihideung Kecamatan Darmaraja berasal dari 

tempat itu, berarti ditempat itu pernah berlangsung budaya megalitik (budaya batu 

besar). 

Tabel-tabel situs menunjukkan sebagian besar situs di daerah Jatigede 

berupa makam kuno. Bila situs-situs itu benar-benar makam, berdasarkan arahnya 

yaitu utara-selatan, makam-makam tersebut adalah kuburan orang Islam. Namun, 

dilihat dari formasinya mencerminkan adanya penyerapan budaya megalitik. Hal 

itu ditunjukkan oleh bentuk struktur makam dan menhir sebagai batu nisan. 

Secara umum posisi makam memperlihatkan bentuk struktur bangunan punden 

berundak. 



 Berdasarkan kondisi tersebut maka secara arkelologi, situs di daerah 

Jatigede merupakan situs pemukiman, dengan fitur dan artefak37 yang cukup 

beragam. Unsur fitur antara lain mata air atau sumur. Artefak berupa pecahan-

pecahan keramik Cina, gerabah, dan botol minuman produk Eropa. 

 Keberadaan situs-situs berupa makam Islam juga merupakan data sejarah, 

bahwa pemukiman di daerah Jatigede boleh jadi muncul dan berkembang sejalan 

dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah Sumedang, termasuk 

Jatigede. Beberapa sumber sejarah Jawa Barat menginformasikan, bahwa agama 

Islam masuk ke daerah Sumedang melalui penyebebaran dari Kerajaan Cirebon 

yang diperintah oleh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Diduga 

perkembangan pemukiman dan agama Islam di daerah Jatigede, terutama terjadi 

setelah di wilayah Sumedang berdiri kerajaan, khususnya Kerajaan Sumedang 

Larang (1580 – 1620). 

 Di Situs Cipeueut, Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja terdapat tiga buah 

makam kuna. Masyarakat setempat percaya betul, bahwa ketiga makam itu 

masing-masing adalah makam Prabu Guru Aji Putih, makam Nyi Mas Ratu Inten 

(Nyi Mas Dewi Nawangwulan), dan makam Sanghiang Resi Agung. Mereka 

adalah raja dan tokoh penting Kerajaan Tembong Agung, cikal-bakal Kerajaan 

Sumedang Larang. Seperti telah disebutkan, keberadaan Kerajaan Tembong 

Agung hanya diinformasikan dalam sumber tradisional. Sampai saat ini belum 

ditemukan sumber sejarah akurat yang memuat informasi tentang Kerajaan 

Tembong Agung. Sebaliknya, informasi tentang eksistensi Kerajaan Sumedang 
                                                 

37 Fitur adalah sisa-sisa kegiatan manusia zaman dulu, yang karena ukuran dan 
kondisinya tidak dapat dipindahkan atau diangkat dari lingkungannya tanpa menjadi rusak atau 
hancur. Artefak adalah benda-benda budaya peninggalan zaman dulu. 



Larang termuat dalam beberapa sumber sejarah Jawa Barat, bahkan dalam 

dokumen kolonial Belanda. 

 Pada Situs Astana Gede di Kecamatan Darmaraja dan Situs Curug Emas di 

Kecamatan Jatigede, terdapat makam dengan tokoh yang dimakamkannya disebut 

prabu. Data itu menunjukkan bahwa kedua situs tersebut adalah tempat 

dipusarakannya raja, karena prabu adalah sebutan untuk raja. Hal ini tentu 

berkaitan dengan informasi dari sumber tradisional, bahwa Darmaraja pernah 

menjadi pusat Kerajaan Tembong Agung. Bila informasi itu benar, berarti 

kerajaan tersebut merupakan cikal-bakal Kerajaan Sumedang Larang. Keberadaan 

kerajaan yang disebut terakhir jelas dinyatakan dalam berbagai sumber sejarah 

yang akurat. 

 Pada kedua situs tersebut juga terdapat sejumlah makam dengan tokoh 

yang dimakamkannya disebut dalem. Makam dalem juga terdapat di Situs 

Tanjungsari dan Pasir Limus. Keberadaan sejumlah makam dalem, merupakan 

data yang menunjukkan bahwa daerah Jatigede adalah salah satu tempat 

pemakaman bupati, karena dalem adalah sebutan untuk bupati tempo dulu (abad 

ke-17 hingga awal abad ke-20). Hal itu diperkuat pula oleh adanya makam Raden 

Aria Sutadinata di Situs Gagak Sangkur, Dusun Sundulan, Desa Padajaya, 

Kecamatan Wado. Aria adalah salah satu gelar tradisional yang berkaitan dengan 

kedudukan/jabatan bupati tempo dulu. Gelar Aria digunakan oleh bupati paling 

tidak sampai dengan zaman pemerintahan Hindia Belanda (1808-1942). Data 

sejarah lainnya adalah batu nisan bertulisan Arab gundul (Pegon) dan Jawa, 

berangka tahun 1835, 1878, 1890 dan lain-lain. 



 Pada situs-situs tersebut dan beberapa situs lainnya terdapat pula makam 

dengan tokoh yang dimakamkannya disebut embah, eyang, buyut, haji, dan kuwu. 

Misal, makam Embah Janggot Jaya Perkosa di Situs Nangkod, Dusun Nangkod, 

Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja; makam Eyang Dipawangsa di Situs 

Pasir Limus, Kampung Pasir Limus, Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja; 

makam Embah Buyut Mandor, makam keramat di Dusun Ciwangi, Desa Cibogo, 

Kecamatan Darmaraja; makam Eyang Haji Abdul Saka di Situs Nangewer, Dusun 

Nangewer, Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja, dan lain-lain. Keberadaan 

makam Eyang Haji Abdul Saka merupakan data yang memperkuat, bahwa 

makam-makam di situs-situs tersebut adalah makam Islam. 

Selain itu terdapat pula makam dengan nama-nama tokoh. Berdasarkan 

namanya, tokoh-tokoh itu diduga adalah tokoh penting di lingkungan kerajaan dan 

masyarakat. Makam Kuwu Manten di Situs Lontong, Dusun Lontong, Desa 

jemah, Kecamatan Jatigede, mengindikasikan bahwa tokoh yang dimakamkan 

adalah pejabat pemerintahan desa. Dulu, kuwu adalah sebutan untuk kepala desa 

di daerah Jawa Barat, khususnya di Priangan. 

 Keterangan ringkas beberapa situs hasil kajian arkeologi (kajian 

pendahuluan/sementara) adalah sebagai berikut. 

 

1) SITUS CIPEUEUT 

Situs Cipeueut atau dikenal pula dengan sebutan Astana Cipeueut, terletak 

di Kampung Cipeueut, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, lebih-kurang 500 

meter dari situs Astana Gede. Situs Cipeueut berada pada koordinat 06°53'40,4" 



LS dan 108°04'34,9" BT dengan ketinggian + 230 meter dpl. Sekarang situs itu 

berada pada lahan persawahan penduduk. Bagian yang teramati terdiri dari 

bangunan berbentuk empat persegi panjang yang dibatasi oleh pagar batu setinggi 

20 cm. Pada bagian tengah atas (sisi panjang) terdapat lingga (semu) dan di depan 

lingga diletakkan batu datar (tempat sesaji). Batuan penyusunnya terdiri dari batu 

kali. 

Pada jarak lebih-kurang 350 meter terdapat bangunan teras berundak yang 

terletak pada meander sungai Cibayawak. Namun teras-teras itu sudah tidak utuh, 

sehingga sulit diamati. Pada teras teratas terdapat tumpukan batu terdiri dari dua 

undakan. Di tengah bagian atas (sisi lebar) tumpukan batu undakan kedua terdapat 

lingga (semu). Di bawah teras terdapat jalan turun, dan tidak jauh dari ujung 

tangga terdapat mata air serta tumpukan batu berbentuk empat persegi panjang 

yang pada bagian tengah atas (sisi lebar) terdapat lingga (semu). Di depan lingga 

diletakkan batu datar (tempat sesaji). 

Pada umumnya konstruksi dan bahan batuan yang digunakan, sama 

dengan struktur punden situs Astana Gede. Ketiga struktur itu oleh juru kunci 

disebut sebagai makam Ratu (Ratna) Inten, makam Prabu Aji Putih, dan makam 

Eyang Wulan. Kuncen dan penduduk setempat percaya, bahwa ketiga tokoh itu 

adalah leluhur masyarakat Sumedang. Oleh karena itu, situs tersebut menjadi 

tempat ziarah untuk meminta berkah atau menyampaikan nazar. Hal ini tampak 

dari sisa-sisa perlengkapan acara ritual. Acara itu dipandu olehb pemangku 

kabuyutan yang dipercaya masih keturunan leluhur Sumedang. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makam Prabu Aji Putih 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denah dan Irisan Makam Prabu Aji Putih 
(Sumber: Saringendyanti, 1996) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makam Ratu Inten 
 
 
 

 
 

Denah dan Irisan Makam Ratu Inten 
(Sumber : Saringendyanti, 1996) 

 
 
 
 
 



 
 

Denah dan Irisan Makam Eyang Wulan 
(Sumber: Saringendyanti, 1996) 

 
 
 
 
2) SITUS ASTANA GEDE 

 Situs ini berada di Kampung Astana Gede, Desa Cipaku, Kecamatan 

Darmaraja. Terletak pada koodinat 06°53'40,4"  LS dan 108°04'34,9" BT dengan 

ketinggian + 230 meter dpl. Situs ini berupa bangunan teras berundak terdiri dari 

tiga teras. Teras paling atas berukuran lebih kecil, terdapat makam Embah Jalul, 

dan dua teras berikutnya terdapat makam Dalem Prabu Lembu Agung, dan 

makam Embah Dalem Demang Cipaku. Pada teras-teras itu terdapat gundukan 

batu berbentuk empatpersegi dengan satu sampai tiga undakan, berorientasi utara 

- selatan. Lingga (semu), menhir atau batu tegak berbentuk kubus dengan atap 

berbentuk trapesium diletakkan pada bagian utara permukaan puncak punden. Di 

sekitar makam-makam ini terdapat pemakaman umum seluas kira-kira 35 x 30 

meter. 



Makam Dalem Prabu Lembu Agung terletak di sebelah utara pada bagian 

terdalam situs. Bangunan yang disebut makam ini berupa struktur batu berteras 

dua dengan batu tegak di bagian puncak utara dan selatan. Di sebelah selatan 

makam Prabu Lembu Agung terdapat makam Embah Jalul, dan di sebelah selatan 

makam Embah Jalul yang berdekatan dengan pemakaman umum, terdapat makam 

Nyi Mas Siti Sujiah, dan Dalem Demang Cipaku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makam Prabu Lembu Agung 
 
 

 
 

Denah dan Irisan Makam Lembu Agung 
(Sumber: Saringendyanti, 1996) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makam Embah Jalul 
 
 
 
 

 
 

Denah dan Irisan Makam Embah Jalul 
(Sumber: Saringendyanti, 1996) 

 



 
 

Denah dan Irisan Makam Dalem Demang Cipaku 
(Sumber: Saringendyanti, 1996) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makam Nyi Mas Siti Sujiah 
 

 Situs Astana Gede dianggap tempat keramat, sehingga sering didatangi 

peziarah. Menurut kuncen, pezirah ke situs itu lebih banyak berasal dari luar 

daerah Cipaku. Mereka melakukan ritual doa, membakar kemenyan, menabur 



bunga dan meniram makam dengan air. Pada waktu tertentu ada sejumlah 

peziarah yang bermalam di situs. Mereka berdoa untuk keselamatan, kesuksesan, 

dan lain-lain. Peziarah yang akan menyelenggarakan hajatan, seperti khitanan, 

pernikahan, panen, dan lain-lain, memohon restu kepada arwah yang dimakamkan 

di situs dan arwah leluhur. 

 Mengenai Prabu Lembu Agung, menurut historiografi tradisional, ia 

adalah putra Prabu Tajimalela, cucu Prabu Guru Aji penguasa Kerajaan Tembong 

Agung. Prabu Tajimalela alias Batara Tuntang Buana dianggap sebagai raja yang 

memunculkan kata “Sumedang”. Dalam proses penobatan putranya yang kedua, 

Gajah Agung, sebagai penggantinya, terjadi peristiwa alam yang aneh. Selama 

tiga hari tiga malam, langit diterangi oleh cahaya melengkung seperti taji. 

Sehubungan dengan kejadian itu Prabu Tajimalela berucap: “Ingsun medal ingsun 

madangan” (“ Kawula bijil kawula nyaangan”/”Aku lahir aku memberi 

penerangan”). Berdasarkan ucapan tersebut, muncullah kata “Sumedang” (su = 

bagus, medang = berkembang). Bila hal itu benar, boleh jadi Prabu Tajimalela 

berucap dalam bahasa Sunda kuna. 

 

 

3) SITUS SAWAH JAMBE  

Situs Sawah Jambe terletak di Kampung Sawah Jambe, Desa 

Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja. Secara astronomis situs itu berada pada 

koordinat 06°54'54,0" LS dan 108°04'46,9" BT pada sebuah bukit yang sebagian 



lahannya digunakan untuk pemakaman umum. Lokasi situs di sebelah selatan dan 

barat desa, sedangkan perkampungan penduduk berada di sebelah utara dan timur. 

Bukit tersebut merupakan ujung timur perbukitan Pasir Limus. Di Situs 

Sawah Jambe ditemukan bangunan teras berundak pada lahan seluas 15 x 25 

meter, yang dibangun mengikuti kontur bukit. Tidak jelas berapa jumlah terasnya, 

karena struktur batuannya sudak acak. Pada teras teratas ditemukan empat menhir 

dalam posisi rebah. Ekskavasi yang dilakukan tim Disbudpar menemukan 

hamparan lapisan batu padas/tufaan pada kedalaman 20 cm di bawah permukaan 

tanah puncak punden. Selain itu, ditemukan juga fragmen gerabah pada 

kedalaman 15 cm. Di bawah teras pada bagian sisi selatan terdapat teras yang 

dibatasi susunan batu. 

Menurut cerita rakyat, Situs Sawah Jambe adalah bekas gudang senjata 

pusaka Kerajaan Tembong Agung. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebuah Menhir di Situs Sawah Jambe  
 

 



4) SITUS TANJUNGSARI 

Situs Tanjungsari berada di tepi sebelah barat sungai Cimanuk, di dusun 

Kebontiwu, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja. Secara astronomis terletak pada 

koordinat  06°54'19,2" LS dan 108°05'56,6" BT. Di situs ini terdapat bangunan 

berundak berupa tatanan batu yang membentuk teras-teras. Pada dinding batu 

sebelah timur laut terdapat batu lumpang dan fragmen keramik. Sekarang 

bangunan teras berundak itu merupakan komplek makam kuna. Areal situs yang 

berisi sejumlah makam, dikelilingi oleh parit. Lahan di sekitar situs adalah 

persawahan. Sebagian besar makam dipercaya sebagai makam keturunan Raja 

Tembong Agung. Keterangan ringkas mengenai beberpa makam tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1) Makam Embah Dalem Santapura bin Betara Sakti. 

Makam ini berada di bagian paling timur tepian Sungai Cimanuk, berupa 

tatanan batu berdenah empat persegi panjang. Di dalam struktur ini terdapat 

struktur batu yang digunakan sebagai jirat makam dengan nisan berupa menhir 

di ujung utara dan selatan. 

 
2) Makam keturunan dan kerabat Raja Tembong Agung. 

Sejumlah besar makam berbatu nisan batu alam, dengan goresan angka tahun 

Masehi, antara lain 1835, 1878, 1890, dan tahun Hijriah bertuliskan huruf 

Pegon (huruf Arab tanpa tanda baca) dan huruf Jawa. Kuncen situs setempat 

menginformasikan, bahwa enam dari makam-makam di tempat itu adalah 

makam putra Raja Tembong Agung, yaitu: 

 



1. Makam Embah Dalem Santadinata 

2. Makam Embah Dalem Mangunraga 

3. Makam Embah Dalem Jamanggala 

4. Makam Embah Dalem Tanudipa 

5. Makam Embah Dalem Diwapangsa 

6. Makam Embah Dalem Sacamanggala 

 
3) Makam Raden Demang Patih Mangkupraja. 

 Kondisi makam sudah lebih modern. Nisan terbuat dari batu kapur dengan pola 

berundak. Di sebelah baratdaya situs berjarak sekitar 100 meter terdapat sumur 

kuna yang disebut Cikahuripan. Sumur berada di dalam bangunan dari bahan 

tidak permanen. Keadaan sumur sekarang sudah direnovasi dan dilengkapi 

dengan bibir tembok. Di sebelah barat daya Cikahuripan terdapat makam juru 

kunci, sedangkan rumah juru kunci berada pada puncak bangunan berundak. 

 Situs Tanjungsari dipercaya sebagai tempat keramat, karena merupakan 

makam leluhur Sumedang. Raden Demang Mangkupraja dipercaya sebagai patih 

Sumedang zaman pemerintahan Pangeran Kornel. 

Situs biasa diziarahi oleh ratusan orang, terutama tanggal 14 Muharam. 

Pada tanggal itu di areal situs dibacakan naskah kuna berisi “Sejarah Embah 

Dalem Santapura”. Peziarah dari luar Sumedang antara lain dari Tasikmalaya dan 

Banten. 

 

 

 



5) SITUS PASIR LIMUS 

Situs Pasir Limus terletak di Kampung Pasir Limus, Desa Leuwihideung, 

Kecamatan Darmaraja. Secara astronomis berada pada 06°54'48,1" LS, dan 

108°05'36,5" BT, di sebelah utara Kampung Muhara. Situs ini berupa bangunan 

teras berundak yang berada di atas puncak bukit dengan luas teras teratas 35 x 20 

meter dan luas teras terbawah 50 x 35 meter. Sekarang ini bangunan teras 

berundak dijadikan makam keramat. Komplek makam berada di bagian tertinggi 

di sisi barat, berupa susunan batu andesit dengan nisan setinggi 20 – 60 cm. 

Makam-makam yang dianggap sebagai makam tokoh yang berhubungan dengan 

leluhur masyarakat Sumedang di antaranya diurai sebagai berikut:  

1. Makam Embah Dalem Jamanggala 

Makam ini dikelilingi pagar bambu, dan jirat makam berupa tatanan batu alam 

berdenah empat persegi panjang dengan nisan terbuat dari batu alam.  

2. Makam Nyi Mas Ratnna Komala Inten 

Makam ini terletak di sebelah tenggara makam Embah Dalem Jagamanggala. 

Makam ini terdiri atas jirat berupa tatanan batu alam berdenah empat persegi 

panjang dengan nisan terbuat dari batu alam. Di sebelah timur makam terdapat 

monolit.  

3. Makam Eyang Dipa, Eyang Dipawangsa, dan Eyang Mananti 

Makam-makam ini terletak di sebelah barat daya makam Eyang Jagamanggala, 

ditandai dengan nisan terbuat dari batu alam. 

4. Eyang Jayaperkasa (Eyang Nanti) atau disebut juga Petilasan Tilem 



Makam ini terletak di sebelah timur kelompok makam Eyang Dipa, pada 

sebuah bangunan teras berundak. 

 Cerita rakyat menyatakan, bahwa Embah Dalem Jamanggala adalah tokoh 

pertama Kampung Pasir Limus. Peziarah datang dan berdoa agar harapannya 

terlaksana atau bila akan menyelenggarakan hajatan, panen, dan tutup tahun. 

Beberapa peziarah datang ke situs tersebut setelah bermimpi harus ziarah ke 

tempat itu. 

 

 

 

 

 

 

 

Denah Sittuasi Situs Pasir Limus 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 (dengan perubahan) 

 

 

6) SITUS NANGKOD 

Situs Nangkod terletak di Kampung Nangkod, Desa Leuwihideung, 

Kecamatan Darmaraja. Secara astronomis berada pada 06°55'13,3" LS dan 

108°05'20,6" BT. Situs berupa bangunan teras berundak. Struktur batu yang masih 

tampak jelas sekarang ini adalah struktur di sisi utara, sedangkan struktur sisi 

barat, selatan, dan timur sudah terputus-putus. 



Pada teras berundak itu terdapat komplek makam yang berjajar dari barat 

ke timur, menhir, dan sebaran batu alam. Makam hanya ditandai oleh dua batu 

alam berorientasi utara – selatan. Lahan inti kelompok makam ini dibatasi oleh 

susunan batu alam yang masih tampak di sisi utara, barat dan timur. 

Menurut informasi lisan, antara lain dari kuncen, makam di komplek itu 

antara lain makam Embah Janggot Jaya Perkosa dan kerabatnya. Kedua tokoh itu 

dipercaya memiliki kesaktian dan mereka adalah pendiri kampung. Peziarah 

kadang-kadang datang ke makam itu untuk berdoa agar memiliki kewibawaan, 

kerahayuan, dan keselamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denah Sittuasi Situs Nangkod 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 (dengan perubahan) 

 

 

 
 



7) SITUS MUNJUL  

Situs ini terletak di sebuah bukit kecil, di sebelah selatan dan barat jalan di 

Kampung Munjul, Desa Sukamenak, Kecamatan Darmaraja. Secara astronomis 

lokasi situs berada pada 06°55'40,8" LS dan 108°05'18,0" BT. Situs Munjul 

adalah bangunan teras berundak dan merupakan komplek makam. Salah satu 

makam yang berada di puncak teras bangunan berundak adalah makam 

Singadepa. Makam tersebut dilengkapi oleh jirat bata berdenah empat persegi 

panjang dengan nisan menhir. Nisan pada bagian kaki terbuat dari batu tufa dalam 

keadaan patah, dan pada bagian bawahnya terdapat struktur batu membentuk 

lantai. Di sebelah barat makam, terdapat makam-makam kuna lain dengan jirat 

terbuat dari semen dan nisan berupa menhir (batu alam). Di bagian selatan makam 

terdapat undakan-undakan batu alam. 

 Peziarah yang datang ke situs tersebut ada kalanya bermalam di pondok 

yang disediakan. Di sana mereka berdoa untuk mendapatkan jodoh, naik pangkat, 

dan lain-lain. 

 Menurut cerita rakyat, tokoh Singadepa adalah putra Naga Sangkur di 

Sundulan. Ia dikategorikan sebagai wali yang memiliki kesaktian dan ahli 

melukis. Diceriterakan bahwa raja memerintahkan Singadepa melukis permaisuri 

yang memiliki tanda khusus tubuhnya di daerah terlarang. Rupanya permaisuri itu 

harus dilukis dalam keadaan telanjang. Singadepa tidak bersedia melakukannya. 

Akibatnya, ia disangka selingkuh dengan permaisuri, sehingga Singadepa 

dibunuh. 

 



8) SITUS CIWANGI 

Situs ini berada di sebelah barat Situs Tanjungsari, tepatnya di lingkungan 

pemukiman penduduk kampung Ciwangi, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja. 

Situs Ciwangi berupa komplek makam kuna yang dianggap keramat. Menurut 

cerita rakyat setempat, makam utama di situs itu adalah makam Mbah Buyut 

Mandor Sora, pendiri Dusun Ciwangi. Komplek makam berbentuk bujursangkar 

dengan teras batu alam. Di sana terdapat empat nisan berupa menhir (batu alam), 

terbagi atas masing-masing dua nisan di sisi barat dan sisi timur, berorientasi utara 

– selatan. 

Di atas makam dekat nisan ditemukan sisa pembakaran kemenyan dan 

sebuah kendi terbuat dari tembaga. Makam itu berada di bawah pohon beringin, 

dikelilingi oleh pagar bambu. Di dekat pintu pagar terdapat saung dan gentong 

berisi air guna keperluan para peziarah. 

 

 

 

 

 

 

Denah/Sketsa Situs Ciwangi 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 (dengan perubahan) 

 

 Masyarakat setempat percaya bahwa Embah Buyut Mandor adalah pendiri 

Dusun Ciwangi. Peziarah datang ke makam tokoh itu untuk berdoa agar mendapat 



jodoh, naik pangkat, mendapat pekerjaan, sukses berdagang, dan lain-lain. 

Masyarakat setempat biasanya berziarah bila akan panen dan maksud lain. 

 

 

9) SITUS BETOK  

Situs Betok terletak di Kampung Betok, Desa Leuwihideung, Kecamatan 

Darmaraja. Secara astronomis berada pada koordinat 06°55'29,2" LS dan 

108°05'25,5" BT. Di situs ini terdapat tiga makam kuna. Pada sudut barat laut 

terdapat dua makam yang jiratnya menyatu yaitu makam Nanggapati dan 

Bogapati. Makam itu berorientasi utara – selatan. Kedua tokoh itu dipercaya oleh 

masyarakat setempat sebagai perintis pembukaan Kampung Betok. 

 

 

 

 

 

 

Makam di barat laut, menhir dan makam di utara 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 

 
 

Makam yang terletak di sebelah utara dilengkapi nisan batu dengan 

puncak nisan berbentuk segitiga. Makam yang terletak di sebelah selatan bernisan 

batu alam. ada sisi timur bagian selatan terdapat makam ketiga. Makam ini 

berjirat plesteran semen. Nisannya berupa batu alam. Bagian tengah jirat terdapat 



lubang empat persegi panjang untuk meletakkan bunga. Pada sisi barat bagian 

tengah terdapat menhir batu andesit. Posisi menhir sedikit condong ke arah utara. 

 

 

10) SITUS MUHARA 

Situs Muhara terletak di Kampung Muhara, Desa Leuwihideung, 

Kecamatan Darmaraja. Secara astronomis berada pada koordinat 06°54'19,2" LS 

dan 108°05'56,6" BT. Lingkungan situs terletak pada bentang lahan dataran, di 

daerah aliran sungai. Di dalam lingkungan itu terdapat makam Eyang Narapati 

dan Eyang Martapati. 

Makam Eyang Narapati terletak di sisi barat lahan. Jirat makam berupa 

tatanan batu berdenah empat persegi panjang. Nisan terbuat dari batu alam 

(menhir). Makam Eyang Martapati berada di sisi timur makam Eyang Narapati 

berjarak sekitar 20 meter. Jirat berupa struktur batu berdenah empat persegi 

panjang, dengan nisan terbuat dari batu alam.  

Di Kampung Muhara saat ini masih berdiri tujuh rumah yang berjejer dari 

selatan ke utara. Ketujuh rumah ini tidak pernah bertambah atau berkurang. Tidak 

jauh dari tempat itu terdapat Sumur Cikahuripan, pada lahan yang dipercaya 

sebagai bekas alun-alun dengan ciri adanya pohon kiara (beringin). Kedua tokoh 

tersebut juga dipercaya sebagai prajurit Kerajaan Tembong Agung. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Jejeran rumah dan suasana Kampung Muhara 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

11) SITUS LAMETA 

Situs ini berada di Kampung Lameta, Desa Leuwihideung, Kecamatan 

Darmaraja. Secara astronomis berada pada koordinat 06°55'21,9" LS dan 

108°05'34,0" BT. Di situs tersebut terdapat dua makam kuna yang terletak 

berdampingan, yaitu makam Eyang Dira dan putranya, Eyang Toa, dengan jarak 

2,6 m.. Makam terletak di antara pemukiman penduduk. Luas lahan kedua makam 

tersebut adalah 3,5 x 2,6 meter, dikelilingi oleh susunan batu batu monolit 

setinggi 15-20 cm. Lahan makam dibatasi oleh tembok bata setinggi 90 cm, dan 

pagar terluar setinggi 1,2 meter. 

Sumur Cikahuripan 



 Menurut cerita rakyat, Eyang Dira dan Eyang Toa adalah penjaga sungai 

Ciliwung dan Cisadane. Mereka juga dipercaya sebagai pangeran Jayakarta. 

Katanya, hal yang disebut terakhir berpengaruh pada sejumlah peziarah untuk 

melakukan usaha di Jakarta. 

 Peziarah datang ke situs tersebut melakukan “nyuguh” atau “ngarujak 

goah” (memberi sesajen) pada saat “mendak bulan” atau bila akan mengadakan 

selamatan sehubungan dengan pembuatan rumah, anak akan ujian, ingin sembuh 

dari sakit, dan lain-lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makam di Situs Lameta 
 
 
 

12) SITUS NANGEWER 

Situs ini terletak di Kampung Nangewer, Desa Leuwihideung, Kecamatan 

Darmaraja. Secara astronomis berada pada koordinat 06°55'01,1" LS dan 

108°05'34,0" BT. Situs berada di lingkungan pohon bambu yang sekarang 

dijadikan pemakaman umum. Pada situs itu terdapat makam Eyang Wangsa 



Wacana. Makam ini dipagar dengan tembok setinggi 90 cm, yang telah rubuh 

pada sisi barat dan timurnya. Luas lahan berpagar berukuran 3,5 x 4 meter. 

Penanda makam berusa nisan terbuat dari batu alam berdiameter 20 cm setinggi 

22 cm. 

 

 

 

 

 

 

Denah Sittuasi Situs Nangewer 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 (dengan perubahan) 

 

 Menurut cerita rakyat, Eyang Wangsa Wacana adalah pendiri Desa 

Leuwihideung. Ia berilmu tinggi dan memiliki kekebalan tubuh. Para peziarah 

percaya, bahwa berdoa di makam tokoh tersebut akan memperoleh perlindungan 

dan kekebalan seperti jawara (pendekar). Peziarah yang datang ke situs itu lebih 

banyak berasal dari luar Desa Leuwihideung. 

 

 

13) SITUS LEUWILOA 

Situs Leuwiloa berada di Kampung Leuwiloa, Desa Leuwihideung, 

Kecamatan Darmaraja. Secara astronomis berada pada koordinat 06°55'03,8" LS 

dan 108°05'40,8" BT. Situs berupa makam kuna yang sekaligus dijadikan 

pemakaman umum. Makam tersebut berada di tengah-tengah komplek makam, 



berpagar tembok, berdenah segi empat dengan jirat terbuat dari bata berplester 

dan nisan terbuat dari batu alam. Di bawah jirat terlihat jejak tatanan batu. Di 

depan makam terdapat bejana air terbuat dari tembikar, dan sisa-sisa upacara dari 

peziarah, yaitu sisa pembakaran kemenyan dan botol minyak wangi. 

 

 

14) SITUS TEMBONG AGUNG 

Situs Kerajaan Tembong Agung terletak di Kampung Muhara, Desa 

Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja. Secara astronomis berada pada koordinat 

06°54'19,2" LS dan 108°05'56,6" BT. Situs ini berada pada kawasan seluas dua 

hektar yang diduga bekas lahan Kerajaan Tembong Agung. Kawasan itu diapit 

oleh dua aliran sungai, yaitu Sungai Cihonje dan Sungai Cimanuk. 

Survei permukaan di situs tersebut menemukan sebaran keramik Cina dari 

zaman Dinasti Ming. Hasil ekskavasi pada kedalaman ± 2 meter juga menemukan 

fragmen keramik dan arang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokasi yang diduga bekas pusat Kerajaan Tembong Agung 
15) SITUS MARONGPONG 



Situs ini berada di daerah Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja. 

Secara astronomis terletak pada. 06°54'43,0" LS dan 108°05'18,0" BT. Di situs ini 

terdapat dua makam bercorak megalitik dengan orientasi utara-selatan. Makam 

berada di atas bukit berdekatan dengan pemukiman. Kedua makam itu dipercaya 

oleh masyarakat setempat sebagai makam Embah Sutadiangga dan Embah 

Jayadiningrat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makam Embah Jayadiningrat dan Embah Sutadiangga 
 
 

Batu yang digunakan adalah batu andesit monolit berdiamater 20-55 cm, 

dan batu nisan setinggi ± 30 cm. Kedua makam itu dikelilingi oleh pagar bambu 

setinggi 1,4 meter. Lahan makam relatif tidak rata, dengan luas sekitar 12 x 15 

meter. Pintu masuk terletak di sebelah selatan. 

 Di kalangan masyarakat setempat, Embah Sutadiangga dan Embah 

Jayadiningrat dipercaya sebagai tokoh di Kerajaan Tembong Agung dan penyebar 

agama Islam di daerah Darmaraja. 

 

16) SITUS PUNCAK DAMAR 



Situs ini terletak di Kampung Cisema, Desa Pakualam, Kecamatan 

Darmaraja. Situs berupa komplek makam, di antaranya tiga makam keramat yaitu 

makam-makam Buyut Maja, Embah Entol (Tatang Jalak), dan Suta Derepa. 

Makam-makam tersebut terletak di dataran tinggi di sebuah punggung bukit. Situs 

dibatasi oleh benteng alam berupa lerengan. Sisi utara dan timur memiliki 

kemiringan ± 60°, sedangkan sisi selatan melandai dengan kemiringan ± 15°. Sisi 

ini digunakan sebagai jalan masuk. Sisi barat berupa lerengan dengan kemiringan 

± 10°. 

Makam Embah Entol berbentuk persegi panjang dengan susunan batu alam 

berbentuk persegi, berorientasi utara-selatan. Makam berukuran 180 x 100 cm, 

dan tidak bernisan. Tokoh ini dipercaya sebagai pendiri Desa Pakualam. Pada 

bulan Maulud, biasanya ada peziarah datang ke sana dan berdoa untuk 

mendapatkan jodoh, rejeki, dan keselamatan. 

 
 

17) SITUS ASTANA LEUTIK 

Situs Astana Leutik terletak di Kampung Pakualam, Desa Pakualam, 

Kecamatan Darmaraja. Tinggalan di situs ini berupa lima makam tokoh, yaitu 

Embah Demang Suradinata, Embah Demang Suradimanggala, Embah Demang 

Raksamanggala, Embah Demang Warga Nagara, dan Embah Demang Aria 

Mangkunegara, berjajar ke arah timur. Tokoh utama yaitu Embah Demang 

Raksamanggala terletak di sisi barat. Makam tokoh ini berdampingan dengan 

makam istrinya dan makam seorang kuncen. Ketiganya berada pada satu lahan 

yang dipagar setinggi ± 100 cm, dengan ukuran 4 x 2 meter. Selain makam 



Raksamanggala terdapat juga makam tokoh-tokoh lain dengan bentuk makam 

yang sudah tidak jelas, beberapa di antaranya hanya tersisa nisan kepala. Dua 

makam yang masih terlihat bentuknya adalah makam Demang Suradinata dan 

makam Demang Raden Wargadinata. 

Makam-makam tersebut berada di dataran tinggi yang dibatasi oleh 

bentang alam berupa lereng yang berbatasan dengan sawah dan hutan tegalan. 

Lahan itu sekarang dijadikan pemakaman umum. Biasanya pada bulan Maulud 

banyak peziarah datang ke situs teersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denah Situasi Situs Astana Leutik 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 

 
 
 
 
18. SITUS GUNUNG PENUH  

Situs ini terletak pada sebuah bukit di sebelah barat aliran Sungai Cialing, 

Kampung Bantarawi, Desa Padajaya, Kecamatan Wado. Secara astronomis berada 

pada koordinat 06°55'00,6" LS 108°06'15,0" BT. Lokasi situs berada pada 

bentang alam dengan kemiringan cukup curam, sekitar ± 70 derajat di sisi utara 



dan timur. Sisi barat memiliki dataran landai ± 30°. Sisi selatan berupa lereng 

dengan kemiringan ± 45 derajat. 

Diduga dahulu kawasan itu berupa punden berundak. Teras teratas adalah 

lokasi yang dianggap sebagai makam dengan luas 480 x 480 cm, dibatasi oleh 

pagar pasangan tembok setinggi 100 cm. Di sisi barat pagar terdapat rumah 

berdekatan dengan pintu makam dan jalan setepak. Berdasarkan posisi nisan, 

makam ini berorientasi ke barat laut. 

Menurut kuncen, dua makam yang terletak di teras teratas adalah makam 

Eyang Tresna Putih, yang dikenal dengan sebutan Eyang Haji Payung Jagat dan 

istrinya Nawang Sasih. Namun sekarang ini hanya tinggal satu makam saja yang 

terlihat, berupa satu batu tegak setinggi ± 45 cm yang dianggap sebagai nisan 

kepala dari satu makam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denah Sittuasi Situs Gunung Penuh 

 
 
Makam berada di hamparan lahan berteras pada teras tertinggi di atas bukit 

dengan ukuran teras 15 x 12 meter. Beda tinggi teras makam dengan permukaan 



tanah di bawahnya ± 75 meter. Tanggul teras diperkuat dengan pasangan batu 

alam. Di sisi barat makam, diluar pagar terdapat makam kecil berlapis keramik. 

Makam ini tidak teridentifikasi sebagai tokoh. 

 Eyang Tresna Putih alias Eyang Haji Payung Jagat dan istrinya dipercaya 

oleh masyarakatbsetempat masih keturunan raja Pajajaran. 

 

 

20. SITUS ERETAN  

Situs Eretan berada di Kampung Cisurat, Desa Cisurat, Kecamatan Wado. 

Secara astronomis berada pada koordinat 06°56'45,8" LS dan 108°05'10,5" BT. 

Situs itu disebut juga makam Embah Geulis, istri dari Prabu Gajah Agung. 

Makamnya ditandai oleh dua batu alam sebagai nisan, berorientasi utara – selatan, 

dikelilingi pagar besi. 

 Makam itu sering didatangi peziarah dari dalam dan luar Sumedang. 

Mereka berziarah antara lain berharap memiliki anak, usaha lancar, memperoleh 

jodoh, terlihat cantik/cakep. Acara ritual hanya berlangsung pada hari Senin, 

kecuali bulan Ramadhan, tutup. 

Di situs tersebut juga ada sejumlah makam tua lainnya yang tidak 

teridentifikasi. Sebuah makam bercirikan Islam dengan batu nisan bertuliskan 

huruf Arab beraksara Pegon. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Makam Embah Geulis dan Kuncen Situs 
 

 

21. SITUS CIBUNTU 

Situs Cibuntu terletak di Kampung Cisurat, Desa Cisurat, Kecamatan 

Wado. Tinggalan di situs ini berupa sebuah makam yang diyakini sebagai makam 

Embah Jaga Riksa. Bangunan tempat perziarah melakukan ritual terletak di sisi 

kolam berukuran 10 x 5 meter. 

 Situs ini dipercaya sebagai tempat keramat dan berdoa untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peziarah, antara lain berebut 

warisan, diberhentikan dari pekerjaan (phk), konflik rumah tangga, utang-piutang, 

dan perjodohan. Waktu ziarah hari Minggu sampai dengan Jumat. Peziarah 

disyaratkan oleh kuncen untuk membawa sebatang rokok dan telur ayam 

kampung. Peziarah menceriterakan permasalahan yang dihadapi. Kuncen 

kemudian berdoa dan memanggil arwah leluhur dan para wali. Selesai berdoa, 



peziarah diberi air dari kolam dalam botol. Tutup botol tidak boleh dibuka 

sebelum peziarah sampai di rumah masing-masing. 

 
 

22. SITUS PASIR LEUTIK (TULANG GINTUNG) 

Situs Pasir Leutik atau Tulang Gintung berlokasi di Pasir Leutik, 

Kampung Sundulan, Desa Padajaya, Kecamatan Wado. Secara astronomis berada 

pada koordinat  06°55'40,3" LS dan 108°06'14,6" BT. Tinggalan di situs ini 

berupa makam Haji Rarasakti (Jayasakti) yang terletak di atas bukit dengan 

kemiringan lereng 30° - 45°. Makam tidak dilengkapi jirat, berorientasi utara-

selatan, dengan nisan batu andesit setinggi ± 20 cm. Makam diberi selasar dari 

keramik berwarna putih dengan ukuran 30 x 30 cm. Luas batas selasar 3,15 x 4,12 

meter, dengan luas makam inti 2,4 x 1 meter. 

Untuk mencapai lokasi ini dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor 

sekitar 2,5 kilometer dari jalan Jatigede, kemudian dilanjutkan dengan berjalan 

kaki sejauh ± 1,5 kilometer. Situs tersebut berada tepat di bawah puncak bukit 

dengan luas sekitar 35 x 29 meter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denah Sittuasi Situs Pasir Leutik 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 



23. SITUS CIPAWENANG  

Situs ini terletak di Kampung Cigangsa, Desa Pawenang, Kecamatan 

Wado. Secara astronomis berada pada koordinat l06°56'19,5" LS dan 

108°06'03,0" BT. Tinggalan di situs ini berupa mata air yang terletak di sebuah 

bukit dengan ketinggian 245 meter dpl. Mata air tersebut tidak pernah kering 

walaupun musim kemarau panjang. Untuk memasuki obyek ini pengunjung 

menggunakan jalan setapak sejauh ± 2 kilometer. 

Mata air dibatasi batu andesit dengan bentuk relatif persegi. Bentang lahan 

situs melingkar dengan luas sekitar 25 x 20 meter, dengan sebaran batuan dan 

beberapa menhir. Di dekat mata air terdapat dua bangunan peristirahatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denah Situasi Situs Cipawenang 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 

 

 
 
24. SITUS CIGANGSA 

Situs ini berada pada sebuah bukit di sebelah timur situs Cipawenang, 

tepatnya di Kampung Cigangsa, Desa Pawangan, Kecamatan Wado. Secara 

astronomis berada pada koordinat l06°56'31,2" LS dan 108°06'11,4" BT. 



Situs Cigangsa merupakan komplek makam Islam. Makam utama yang 

terletak di tengah adalah makam Embah Dalem Raden Arya Wangsa Dinaya. 

Pada batu nisan (batu pasiran) berbentuk kurawal, terdapat angka tahun 1247 

H/1848 M. Pada bagian nisan tertulis huruf Arab yang kini sudah pudar. Di kanan 

dan kiri makam utama bterdapat terdapat dua makam pendamping yang belum 

teridentifikasi. 

Makam istri dan putra Wangsa Dinaya berada di sebelah timur dengan 

nisan berbentuk kurawal dalam ukuran sedikit lebih rendah. Makam yang terletak 

di bagian paling barat dan paling timur adalah makam pengawal Raden Arya 

Wangsa Dinaya dengna nisan batu alam. Pada sudut tenggara, di luar tatanan batu, 

terdapat makam yang dipercaya sebagai makam kuda Raden Arya Wangsa 

Dinaya. 

Makam dikelilingi oleh tatanan batu membentuk denah empat persegi 

panjang. Di bagian selatan terdapat tahta batu dengan sebaran batu di sekitarnya. 

Disekitar makam kuno terdapat makam makam umum. Makam Raden Arya 

Wangsa Dinaya biasa diziarahi, karena ada kepercayaan bahwa arwah tokoh itu 

dapat mengabulkan orang yang ingin memiliki  kekuatan raga, mendapat jodoh 

atau rejeki, dan lain-lain. 

Menurut cerita rakyat, Raden Arya Wangsa Dinaya adalah cicit Prabu 

Siliwangi. Keluarga Wangsa Dinaya berjasa membangun kawasan Wado. Kakek 

Wangsa Dinaya, yaitu Pangeran Bangsit memunculkan uga berupa ramalan, 

“Cimanuk urung dibendung” (“Cimanuk gagal dibendung”). Apakah uga itu akan 

tertuju pada pembangunan Bendungan Jatigede? Wallahualam. 



 

 

 

 

 

 

Denah Sittuasi Situs Cigangsa 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 

 
 
 
 
25. SITUS SUMUR MAS  

Situs ini berada di Kampung Cadas Ngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan 

Jatigede. Tinggalan berupa sumur berdiameter ± 2,5 meter dengan kedalaman 50 

cm. Saat ini sumur tersebut berdinding tembok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denah Sittuasi Situs Sumur Mas 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 

 



26. SITUS SABELIT 

Situs Sabelit berlokasi di Desa Jemah, Kecamatan Jatigede. Situs terletak 

pada dataran tinggi. Pada bagian lahan yang landai terdapat makam yang disebut i 

makam Raden Pungut. Makam itu berada pada bentang alam berupa lereng yang 

berbatasan dengan sawah, ladang tembakau dan tebing bukit. Makam ini ditandai 

oleh jirat dari batuan alam berukuran 1,8 x 2 meter, berorientasi ke utara-selatan. 

Nisan kepala berupa batu alam. 

Latar belakang sejarah atau cerita tentang situs ini belum diketahui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Situasi Situs Sabelit 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 

 

 

27. SITUS CADAS NGAMPAR  

Situs Cadas Ngampar berada di Kampung Cadas Ngampar, Desa 

Sukakersa, Kecamatan Jatigede. Secara astronomis berada pada koordinat 

06°54'19,6" LS dan 108°05'82,0" BT. Di situs ini terdapat empat makam 



dikelilingi pagar tembok setinggi 40-60 cm dengan tebal 23 cm. Keempat makam 

itu adalah makam Aki dan Nini Angkrih serta Aki Kulo dan Nini Kulo. Nisan 

makam dari batu monolit berdiameter 30 cm dengan tinggi 20-41 cm. Setiap nisan 

dibatasi oleh susunan batu bata baru setinggi selapis bata. Makam berorientasi ke 

utara – selatan dan berderet dari timur ke barat. Di sekitar makam terdapat 

kompleks pemakaman umum yang berlanjut sampai sekarang. 

 Menurut cerita rakyat, Aki dan Nini Angkrih adalah pendatang dari 

Sumatera yang kemudian mendirikan Kampung Cadar Ngampar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Denah Situasi Situs Cadas Ngampar 

Sumber: Disbudpar Bandung, 2007 
 

 

28. SITUS SUMUR BANDUNG (CURUG MAS) 

Situs ini juga berada di Kampung Cadas Ngampar, Desa Sukakersa, 

Kecamatan Jatigede. Secara astronomis berada pada koordinat 06°54'34,5" LS dan 

108°06'11,1" BT. Situs terletak di tengah-tengah tegalan dengan topografi relatif 



datar. Bentuk situs berupa cekungan yang berfungsi sebagai penampung air, dan 

oleh masyarakat setempat disebut sumur. Sumur itu kini diberi pembatas dinding 

tembok setinggi 60 cm. Di bagian barat laut dan selatan terdapat saluran tempat 

keluar-masuknya air. Di bagian dasar sumur terdapat hamparan batu kerikil. 

 Situs tersebut dipercaya sebagai petilasan Centringmanik dan 

Langlangbuana. 

 

 

29. SITUS SUKAGALIH 

Situs Sukagalih berada di Dusun Sukagalih, Desa Jemah, Kecamatan 

Jatigede. Secara astronomis berada pada koordinat 06°52'70,2" LS dan 

108°05'62,8" BT. Situsb berlokasi di atas bukit dekat Sungai Cimanuk, pada lahan 

yang relatif datar. Luas lahan inti situs kira-kira 7 x 12 meter. Untuk memasuki 

lokasi situs pengunjung terlebih dahulu harus menyusuri pematang sawah sejauh 

200 meter. 

Tinggalan di situs tersebut berupa lima makam, yaitu makam Eyang 

Akung dan istrinya, makam Aki Gading, serta dua makam yang tidak dikenal. 

Ketiga tokoh yang disebut pertama adalah orang-orang yang pertama kali tinggal 

di tempat tersebut. Pagar dan cungkup makam telah rusak. Menurut informasi 

kuncen, bangunan cungkup makam dibangun tahun 1975 atas sumbangan seorang 

Cina bernama Tien Liang. 

Makam itu ditandai oleh nisan batu andesit, berorientasi utara-selatan. 

Tanda nisan hanya terdapat pada bagian kepala dengan tinggi nisan rata-rata 32 



cm, lebar 25 cm, dan tebal 9 cm. Bentuk nisan pipih dan dipahat dengan variasi 

yang berbeda. 

 Situs Sukagalih dipercaya sebagai tempat keramat untuk berdoa agar 

memiliki kinasihan (disenangi orang lain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denah Sittuasi Situs Sukagalih 
Sumber: Disbudpar Bandung, 2007(dengan perubahan) 

 

 

30. SITUS LONTONG  

Berlokasi di Kampung Lontong, Desa Jemah, Kecamatan Jatigede. 

Tinggalan di situs ini adalah makam Kuwu Mainten. Makam berada di dataran 

tinggi berjarak kira-kira 100 meter dari tepi jalan. Lingkungannya berada ditengah 

pemakaman umum. Makam Kuwu Mainten berorientasi utara-selatan, tetapi 

penempatan nisan kepala berada di selatan, bukan di utara seperti umumnya 

makam Islam. Nisan sudah diganti dari bahan dan bentuk baru dengan tulisan 

nama tokohnya. Jirat dibuat dengan susunan batu alam, berbentuk pipih persegi 



berukuran 130 x 80 cm. Situs ini dipercaya sebagai tempat keramat untuk berdoab 

agar naik pangkat, mendapat jabatan dalam pemerintahan, dan lain-lain. 

 Keterangan dan cerita yang berkaitan dengan situs sebagai tempat ziarah, 

merupakan bagian dari “kesejarahan” situs daerah Jatigede dalam konteks makna 

dan nilai situs. 

 

3.2.2. Data Sosial 

  Anggapan masyarakat bahwa orang yang dimakamkan di situs adalah 

tokoh/leluhur yang memiliki keistimewaan, sehingga situs yang bersangkutan 

dianggap sebagai tempat keramat, merupakan data sosial sosiefak bagi penelitian 

sejarah situs. Anggapan itu terutama didasarkan pada cerita rakyat yang menyebar 

di kalangan masyarakat. 

 Cerita rakyat (folklor) adalah karya sastra lisan, lahir dalam kehidupan 

masyarakat, hidup dan berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke 

generasi. Berdasarkan isinya, cerita rakyat terdiri atas tiga jenis, yaitu mitos, 

legenda, dan dongeng. Mitos adalah cerita rakyat yang menceritakan peristiwa 

yang dianggap benar-benar pernah terjadi, tetapi tidak menunjukkan waktu yang 

jelas. Biasanya cerita mitos menonjolkan tokoh yang memiliki keistimewaan, 

tetapi bersifat irasional. Legenda, adalah cerita rakyat yang menceritakan 

peristiwa yang dianggap benar-benar pernah terjadi, karena umumnya cerita itu 

mengacu pada peristiwa alam. Namun cerita itu tidak menyatakan waktu yang 

jelas dan bersifat sekuler. Dongeng, adalah cerita rakyat yang bersifat fiktif. Cerita 

ini dimaksudkan oleh penuturnya sebagai hiburan, sindiran atau pembelajaran. 



Hal itu disebabkan cerita berupa dongeng biasanya memuat contoh baik dan 

contoh buruk. Dengan kata lain, dongeng memuat gambaran moral atau 

kebenaran. 

 Cerita rakyat yang berhubungan dengan situs-situs di daerah Jatigede, baru 

sebagian kecil yang sudah diperoleh, antara lain cerita-cerita ringkas yang telah 

disinggung dalam uraian data situs. Dalam laporan ini, cerita-cerita yang cukup 

panjang, hanya dipaparkan secara garis besar mengenai intisarinya. Cerita-cerita 

dimaksud antara lain sebagai berikut. 

 

1) Cerita Prabu Aji Putih 

 Menurut cerita turun-temurun, Prabu Aji Putih adalah tokoh pendiri 

Kerajaan Tembong Agung dengan keraton berlokasi di kampung Muhara, 

Cihideung. Ia beristrikan Dewi Ratna Inten alias Dewi Nawang Wulan, putri Jagat 

Jayanta/keponakan Purbasora. 

 Cerita selanjutnya adalah proses Prabu Aji Putih memeluk agama Islam. 

Mula-mula Prabu Aji Putih bermimpi bertemu dengan seorang kiyai berparas 

tampan dan berwibawa. Kiyai itu memberi petunjuk, bahwa negara akan terhindar 

dari mara bahaya dan bencana, apabila raja mendapatkan “bintang kerti”. Untuk 

memahami petunjuk itu, Prabu Aji Putih kemudian melakukan semedi. Hasilnya 

ia mengetahui bahwa agama terakhir (Islam) diturunkan di Mekah. Oleh karena 

itu ia harus datang ke tempat tersebut. 



 Setelah menyerahkan kekuasaan/pemerintahan kepada putra yang sulung, 

yaitu Bratakusumah (Tajimalela), Prabu Aji Putih dengan ilmu “Rasjleg” 38 datang 

ke Teluk Persi. Di sana ia bertemu dengan seorang ulama besar bernama Syekh 

Ali. Ulama itu bersedia menjadi guru Prabu Aji Putih dalam ilmu agama Islam, 

dengan syarat Prabu Aji Putih terlebih dahulu harus membaca kalimah shahadat 

sebagai tanda pemeluk agama Islam. Untuk menyempurnakan keislamannya, 

Prabu Aji Putih menunaikan ibadah haji di Mekah dan mendapat gelar Haji Purwa 

Darmaraja. Prabu Aji Putih mendapat perintah dari gurunya, agar di tempat 

asalnya ia harus menyebarkan agama Islam. Untuk kepentingan ibadah, ia harus 

mendirikan masjid dan tempat wudlu di tujuh tempat. 

 Setelah Prabu Aji Putih kembali ke Darmaraja, ia segera melaksanakan 

perintah gurunya. Ia berupaya untuk membangun masjid di daerah kaki Gunung 

Lingga. Namun upaya itu gagal, karena mendapat penolakan bahkan pelecehan 

dari penduduk yang belum mengetahui kegunaan masjid. Untuk mengenang 

peristiwa itu, Prabu Aji Putih mengganti nama Gunung Lingga menjadi Gunung 

Masigit. Prabu Aji Putih berhasil membangun tempat-tempat wudlu di tujuh 

sumber mata air, yaitu di Cikajayaan, Cikahuripan, Cikawedukan, Cikatimbulan, 

Cimaraja, dan Cilemahtama. 

 Prabu Aji Putih kemudian membangun padepokan (pesantren) di Cipeueut 

dan ia menetap di sana. Nama Cipeueut diganti menjadi Cipaku. Namun alasan 

pergantian nama itu tidak diceritakan. 

                                                 
38 Ketika pikiran ingat pada tempat yang ingin dituju, seketika itu juga pemilik itu itu 

sudah berada di tempat yang dituju. 



Dalam perkembangannya, santri-santri di pesantren itu bukan hanya penduduk 

Sumedang, tetapi banyak pula yang berasal dari daerah lain. Dalam mengajarkan 

ajaran Islam, Prabu Aji Putih antara lain memperkenalkan “Falsafah Alip” sebagai 

simbol keesaan Tuhan (Allah SWT). Bila huruf alip diberi tanda baca menjadi A – 

I – U, maka A berarti akal, I berarti iman, dan U berarti usaha/upaya. Falsafah itu 

oleh Prabu Aji Putih juga digunakan sebagai ciri orang Cipaku yang disimbolkan 

dalam batu nisan. Orang Cipaku yang meninggal, batu nisan pada kuburnya harus 

tunggal (Alif juga bermakna satu). 

 Cerita tersebut mengandung arti bahwa semula penduduk Darmaraja tidak 

memeluk agama Islam. Pengislaman penduduk di daerah itu dimulai oleh 

pengislaman Prabu Aji Putih selaku penguasa daerah. Selanjutnya Prabu Aji Putih 

menjadi tokoh penyebar agama/ajaran Islam melalui pesantren Cipeueut (Cipaku). 

 

2) Cerita Dewi Nawang Wulan 

Diceritakan bahwa Dewi Nawang Wulan, putri Jagat Jayanta, terah 

(turunan) ménak (bangsawan) Galuh, adalah putri cantik jelita yang pandai 

nembang (bernyanyi) dan menari. Ia sering bermimpi bertemu dengan jejaka 

ganteng keturunan raja. Oleh karena itu, walaupun ada saudagar dari Galuh yang 

melamarnya, ia menolak lamaran itu. Dewi Nawang Wulan percaya bahwa 

mimpinya bakal menjadi kenyataan. 

Singkat cerita, mimpi Dewi Nawang Wulan menjadi kenyataan. Suatu hari 

tiba-tiba datang Prabu Aji Putih melamar Dewi Nawang Wulan. Sang Dewi 



menerima lamaran itu, karena Prabu Aji Putih memang laki-laki yang sering 

bertemu dalam mimpinya. 

Bila dihubungkan dengan cerita Prabu Aji Putih, cerita itu menunjukkan 

bahwa Prabu Aji Putih menikah dengan Dewi Nawang Wulan alias Nyi Mas Ratu 

Inten, jauh sebelum Prabu Aji Putih memeluk agama Islam. 

 

3) Cerita Prabu Tajimalela 

Prabu Tajimamlela semula bernama Bratakusumah. Ia adalah putra sulung 

Prabu Aji Putih dari Dewi Nawang Wulan alias Nyi Mas Ratu Inten. 

Jauh sebelum menggantikan ayahnya sebagai raja, Bratakusumah me-

ninggalkan keraton untuk mencari ilmu, sebagai bekal untuk menjadi pemimpin. 

Ia berguru kepada Resi Cakra Sakti yang tinggal di kaki Gunung Cakrabuana. 

Setelah sekian lama berguru, Bratakusumah diperintahkan oleh gurunya 

untuk bertapa di Gunung Nurmala selama 21 hari 21 malam. Hal itu dimaksudkan 

agar ia memiliki wibawa dan kekuatan lahir-batin untuk memimpin rakyat. 

Menjelang akhir waktu bertapa, dari langit turun sinar merah berkelok-kelok 

seperti selendang tertiup angin menuju pertapaan. Sinar itu kemudian berubah 

menjadi cahaya terang dan masuk ke jasad Bratakusumah. Akibatnya 

Bratakusumah kaget dan merasakan ada keanehan pada dirinya, kemudian ia 

berucap “Ingsun medangan larang tapa” (Saya silau oleh cahaya di gunung 

larangan tempat bertapa). Ucapan itu mengakhiri Bratakusumah bertapa. 

Selanjutnya Bratakusumah kembali ke keraton dan menceritakan 

pengalamnnya kepada ayah dan keluarganya. Bagi ayahnya, pengalaman 



Bratakusumah sangat menggembirakan, karena dengan pengalaman itu 

Bratakusumah bakal mampu mengangkat martabat kerajaan dan rakyat Tembong 

Agung. Tanggal 14 bulan purnama tahun Saka, Bratakusumah diangkat menjadi 

raja Tembong Agung menggantikan ayahnya, dengan gelar Prabu Tajimalela (Taji 

= tajam, Malela = selendang). 

Prabu Tajimalela menikah dengan Dewi Mayakasih (Dewi 

Ranggawulung). Dari perkawinan itu lahir tiga orang putra, yaitu Jayabrata, 

Atmabrata, dan Mariyajaya yang merupakan cikal-bakal pembesar Kerajaan 

Sumedang Larang. Setelah memerintah cukup lama, Prabu Tajimalela lengser 

sebagai raja, digantikan oleh putranya, Jayabrata dengan gelar Prabu Lembu 

Agung. 

 

4) Cerita Prabu Lembu Agung 

Garis besar cerita adalah sebagai berikut. Prabu Lembu Agung alias 

Jayabrata setelah berusia remaja diperintahkan oleh ayahnya untuk belajar ilmu 

jurus (ilmu bela diri/pencak silat) dan ilmu kebatinan kepada Resi Sakti di 

Gunung Cakrabuana. Hal itu dimaksudkan agar Jayabrata memiliki kekuatan diri 

sebagai bekal untuk menjadi pemimpin (raja). 

Jayabrata diterima oleh Resi Sakti sebagai muridnya dan diwarisi berbagai 

ilmu. Setelah Jayabrata dianggap cukup menguasai ilmu dari gurunya, sang guru 

berpesan agar Jayabrata tidak sombong karena memiliki ilmu, dan ilmu itu tidak 

digunakan semena-mena. Resi Sakti juga menjelaskan bahwa muridnya diberi 



nama Jayabrata, sesuai dengan cita-cita ayahnya agar ia kelak menjadi raja yang 

dapat meningkatkan kejayaan dan kebesaran Kerajaan Tembong Agung. 

Selanjutnya Resi Sakti mengijinkan Jayabrata untuk kembali ke keraton. 

Jayabrata ternyata tidak mengindahkan nasehat gurunya. Dalam perjalanan 

pulang, ia ingin membuktikan kehebatan ilmu yang telah dimilikinya melalui adu 

kesaktian. Di suatu kampung, Jayabrata menantang para jawara (pendekar) yang 

sedang menggelar seni bela diri ujungan. Dalam waktu singkat ia mampu 

mengalahkan para jawara. Kemenangan itu menyebabkan Jayabrata menjadi 

sombong. Ia tidak segera pulang, melainkan berkelana untuk mengadu kesaktian 

dengan jawara-jawara di berbagai perguruan seni bela diri. 

Tindakan Jayabrata itu tersiar ke berbagai daerah, antara lain ke daerah 

Pagerucukan dan mengusik seorang pendekar bernama Lembu Landak, murid 

Resi Bangbayang, yang baru selesai bertapa. Lembu Landak mencari Jayabrata 

dan bertemu di tepi situ (danau) Pagerucukan, danau terbesar di wilayah Kerajaan 

Tembong Agung. Kedua pendekar itu langsung bertarung adu kesaktian. Ternyata 

Jayabrata kalah, kemudian lari ke Gunung Cakrabuana meminta perlindungan 

gurunya. Jayabrata mendesak gurunya untuk mewariskan ilmu pamungkas yang 

disebut Ilmu Tapak Suci, guna mengalahkan Lembu Landak. Ilmu Tapak Suci 

adalah ilmu pemusnah roh jahat dan pemusnah hawa napsu. 

Resi Sakti mengatakan bahwa ilmu tersebut dimiliki oleh ayah Jayabrata, 

Prabu Tajimalela. Oleh karena itu, Jayabrata segera menuju keraton dan meminta 

ayahnya mewariskan Ilmu Tapak Suci. Untuk memperoleh ilmu itu, Jayabrata 



diperintahkan oleh ayahnya melakukan tapabrata di mata air Situ Pagerucukan39 

selama 40 hari 40 malam. 

Ketika Jayabrata sedang bertapa, muncul sosok Resi dan memberi 

penjelasan, bahwa “Ilmu Tapak Suci hakekatnya adalah kebaikan sejati dalam diri 

sendiri. Kesucian adalah taat kepada perintah Tuhan. Roh-roh yang telah 

disucikan oleh Tuhan akan mendampingi, membimbing, dan memberi kekuatan 

kepada orang yang telah memiliki kesucian dalam dirinya, telah mampu 

menjauhkan diri dari perbuatan dosa.” 

Selanjutnya, dari kedua mata Resi keluar sinar kuning. Sinar itu 

menembus dahi Jayabrata, sehingga ia merasakan adanya keganjilan pada dirinya. 

Timbul kesadaran yang kuat untuk mengurungkan niat balas dendam terhadap 

musuhnya (Lembu Landak). Akan tetapi, ketika Jayabrata akan meninggalkan 

tempat bertapa, muncul Lembu Landak yang langsung menyerangnya. Kali ini 

Jayabrata berhasil mengalahkan musuhnya. Lembu Landak menyerah dan 

bersumpah untuk menjadi pengikut Jayabrata. Lembu Landak kemudian diangkat 

menjadi petinggi di daerah Pagerucukan (Situraja). 

 

 

5) Cerita Prabu Gajah Agung 

Cerita ini mengenai permasalahan suksesi kepemimpinan (tradisi 

pewarisan tahta kerajaan) yang menyangkut, kearifan, etika, kewajiban pemimpin, 

dan ajaran kepemimpinan. 

                                                 
39 Menurut cerita, karena peristiwa itulah tempat tersebut kemudian bernama Situraja 

yang berarti danau besar. 



 Diceritakan bahwa Prabu Tajimalela menghadapi kebingungan dalam 

mewariskan tahta kerajaan. Hal itu disebabkan ia akan segera lengser dari 

kedudukannya sebagai raja. Namun ia merasa bingung, kepada putra yang mana 

tahta itu harus diserahkan, kepada Jayabrata, putra sulung atau kepada adiknya, 

Atmabrata. Permasalahannya adalah, kedua putranya memiliki hak yang sama 

untuk menerima tahta kerajaan. Namun Prabu Tajimalela menyadari benar, bahwa 

mengelola negara harus oleh ahlinya. 

Oleh karena itu, dari segi ilmu, Atmabrata lebih layak menerima tahta 

kerajaan, karena ia menguasai ilmu kepemimpinan. Sebaliknya, Jayabrata lebih 

menguasai ilmu agama. Akan tetapi, menurut tradisi yang sudah mapan, putra 

sulung laki-laki memiliki prioritas untuk menerima tahta kerajaan. 

 Dalam menghadapi masalah tersebut, Prabu Tajimalela bertindak sangat 

rif. Ia memerintahkan kedua putranya untuk bertapa di Gunung Sangkanjaya, 

selama 21 hari 21 malam, dengan syarat masing-masing membawa sebuah 

duwegan (buah kelapa muda). Dijelaskan bahwa setelah selesai bertapa, duwegan 

itu harus dibelah oleh Pedang Kamkam, senjata pusaka kerajaan. Bila duwegan itu 

berisi air, pertanda pemiliknya yang berhak menjadi raja. 

Ternyata, yang berisi air adalah duwegan milik Atmabrata, sedangkan 

duwegan milik Jayabrata tidak berair. Berdasarkan simbol itu, Prabu Tajimalela 

memutuskan Atmabrata menjadi pewaris tahta kerajaan. Putusan itu disetujui 

secara ikhlas oleh Jayabrata. Namun Atmabrata menolak, karena hal itu 

melanggar tradisi pewarisan tahta kerajaan. 



Jayabrata tidak setuju atas pendirian adiknya, karena sabda raja merupakan 

hukum yang harus dipatuhi. Perbedaan pendapat itu mengakibatkan terjadinya 

konflik, bahkan pertarungan kakak lawan adik selama sebulan. Perselisihan kakak 

beradik itu dapat diatasi oleh Patih Usuro. Prabu Tajimalela sangat menghargai 

sikap Atmabrata yang tetap hormat kepada sang kakak dan teguh memelihara 

tradisi kerajaan. Akhirnya Jayabrata menerima putusan bahwa dia lah menjadi raja 

menggantikan ayahnya. Jayabrata menyatakan “darma ngarajaan”. Maksudnya, 

ia terpaksa menjadi raja memenuhi putusan ayahnya dan persetujuan adiknya. 

Sehubungan dengan pernyataan putranya itu, Prabu Tajimalela 

menjelaskan makna filosofis darma, bahwa darma adalah inti ajaran 

kepemimpinan. Menurut darma sebagai ajaran, pemimpin yang baik harus 

mampu menjabarkan ciri-ciri kepemimpinan yang ideal, yaitu tenger, pancer, 

tanjer, jejer, uger, dan lilinger. Tenger artinya memahami jati diri; pancer 

maksudnya memiliki kepribadian. Tanjer adalah wawanén (keberanian). Jejer 

maksunya pemerintahan yang baik. Uger maksudnya melaksanakan aturan, yaitu 

aturan-aturan nagara, agama, dan tatali paranti karuhun (tradisi nenek moyang). 

Lilinger maksunya pandangan ke masa depan. Filosofi itulah yang ditanamkan 

oleh Prabu Tajimalela kepada putra-putranya. Rupanya mengacu pada kata darma 

dan pengertiannya itulah, wilayah pusat pemerintahan Kerajaan Tembong Agung 

kemudian disebut Darmaraja. 



Diceritakan, Jayabrata dinobatkan menjadi raja Kerajaan Sumedang 

Larang40 dengan gelar Prabu Lembu Agung. Ia beristri Banon Pujasari, masih 

keturunan Prabu Aji Putih. 

 Sementara itu, Atmabrata mendapat perintah dari ayahnya untuk mencari 

pohon menyan yang tumbuh di tepi sungai. Bila sudah ditemukan, tempat itu 

harus dibuka menjadi pemukiman. Atmabrata menemukan pohon menyan di tepi 

Sungai Cipeles. Sesuai dengan perintah ayahnya, Atmabrata membuka daerah itu 

menjadi pemukiman. Banyak orang dari daerah lain datang ke tempat itu mencari 

lahan untuk bertani (bersawah atau ngahuma/berladang). Mereka mendirikan 

rumah sederhana sebagai pasanggrahan (tempat istirahat). Itulah sebabnya 

pemukiman tersebut kemudian bernama Kampung Pasanggrahan, dipimpin oleh 

Atmabrata sebagai ketua kampung. 

 Atmabrata tidak lama menjadi ketua kampung, karena diminta oleh 

kakaknya untuk kembali ke keraton. Setelah kakanya lengser dari kedudukannya 

sebagai raja, pemerintahan kerajaan dilanjutkan oleh Atmabrata dengan gelar 

Prabu Gajah Agung. 

 

6) Cerita Tentang Asal-usul Nama Tempat 

 Cerita-cerita yang telah dikemukakan menyinggung asal-usul nama 

tempat. Mengenai asal-usul nama tempat juga disinggung dalam cerita-cerita lain. 

Misal, asal-usul Kampung Ciwangi disinggung dalam cerita Dalem Santapura. 

                                                 
40 Maksudnya adalah raja Kerajaan Tembong Agung, karena dalam sumber-sumber 

sejarah tidak ada raja Sumedang Larang yang bernama/bergelar Prabu Lembu Agung. 



Asal-usul mata air Cipawenang termuat dalam cerita Nyai Ratu Asih Ranca 

Omas, dan lain-lain. 

 Diceritakan bahwa Santapura adalah putra Prabu Lembu Agung. 

Santapura diperintahkan oleh ayahnya untuk menguasai ilmu kedarmarajaan, 

yaitu ilmu kepemimpinan dan ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu kebatinan, sebagai 

bekal kelak ketika menjadi raja. Untuk menyempurnakan ilmunya, Santapura 

harus bertapa selama belasan hari di tepi sungai Cimanuk daerah Cipeueut 

(Lemah Sagandu). Ia bertapa di bawah pohon tanjung yang telah berusia ratusan 

tahun. 

 Selesai bertapa, Santapura menancapkan tongkat di bawah pohon tanjung. 

Aneh bin ajaib, seketika itu pula pada tancapan tongkat itu keluar air. Lama 

kelamaan mata air itu menjadi sumur dan airnya seungit (wangi, harum). 

Sehubungan dengan hal itu, Santapura berucap “Nyeungitan di Ciwangi 

mancuhkeun di Cipaku.” 

 Ditempat itu Santapura mendirikan padepokan (pesantren). Banyak orang 

datang untuk berguru kepada Santapura dan menetap di sana. Lama kelamaan 

tempat itu menjadi pemukiman yang disebut Kampung Ciwangi. Mereka 

membuka lahan pertanian, sehingga Kampung Ciwangi dan Cipaku menjadi 

“lumbung” padi, karena adanya air dari sumur Ciwangi yang tidak pernah surut. 

Berdasarkan cerita itu, masyarakat setempat menganggap mata air Ciwangi 

mengandung kekuatan magis. 

 Tempat lain yang dikeramatkan adalah mata air Cipawenang di Kampung 

Cigangsa, Desa Pawenang, Kecamatan Wado. Seperti telah disebutkan, nama 



daerah mata air itu disebut dalam cerita Nyai Ratu Asih Ranca Omas. Menurut 

cerita rakyat yang turun-temurun, tokoh dalam cerita itu adalah putri dari 

Kerajaan Nunuk (daerah Majalengka). Ia dilamar oleh beberapa orang raja. 

Dengan bijaksana, Nyai Ratu Asih menolak semua lamaran, dengan 

pertimbangan, bila lamaran salah seorang raja diterima, khawatir akan 

mengakibatkan terjadinya perang antara beberapa kerajaan dengan Kerajaan 

Nunuk. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berkelana ke daerah lain. 

 Dalam perjalanan menuju daerah Sumedang, Nyai Ratu Asih merasa haus, 

sedangkan ia tidak membawa bekal air minum dan ditempat ia beristirahat tidak 

ada air. Oleh karena itu, ia segera mengheningkan cipta, memohon keajaiban dari 

Sang Maha Kuasa. Selesai mengheningkan cipta, di tempat itu keluar air yang 

sangat jernih. Air itu keluar terus-menerus sehingga menjadi sumber air bagi 

kehidupan masyarakat. Terhadap daerah mata air itu ada warga masyarakat yang 

menyebut Cipawenang, dan ada pula yang menyebut Ciptawenang atau 

Ciptawening. Sekarang tempat itu menjadi Situs Cipawenang. 

 Dalam kehidupan masyarakat daerah setempat, mata air itu dikeramatkan 

karena dianggap mengandung unsur magis yang membawa berkah. Oleh karena 

itu, bila para petani akan mengolah sawah untuk menanam padi, sawah mereka 

terlebih dahulu disiram oleh air dari mata air tersebut. Sebelum mulai melakukan 

kegiatan pertanian, khususnya bersawah, para petani terlebih dahulu berdoa di 

sekitar situs, kemudian makan tumpeng. Kegiatan itu menjadi tradisi yang turun-

temurun. Katanya, dengan tradisi itu, sawah menjadi subur dan padi atau tanaman 

lainnya terbebas dari serangan hama. 



  Menurut W.D. Dharmawan I.A. budayawan Cipaku (Darmaraja) 

dan Aceng Hermawan Ketua Juru Kunci Cagar Budaya Kabupaten Sumedang, 

cerita rakyat yang berkaitan dengan situs di wilayah Kabupaten Sumedang 

jumlahnya cukup banyak. Cerita-cerita itu secara tidak langsung telah menambah 

makna situs, selain makna sejarah, yaitu makna budaya, karena cerita-cerita itu 

mengandung nilai-nilai tradisional. 

 

 

3.3 Makna Situs 

3.3.1 Makna Sejarah 

 Keberadaan situs-situs di daerah Jatigede dan sekitarnya, tentu tidak dapat 

dipisahkan dari zaman-zaman yang dilalui oleh masyarakat di daerah itu. Data 

kesejarahan mengenai daerah itu berikut data situsnya mengindikasikan, bahwa 

Jatigede dan sekitarnya menjadi daerah pemukiman penduduk sejak zaman 

prasejarah, paling tidak sejak zaman megalitikum. Hal itu berarti pemukiman 

tersebut sudah berusia sangat tua. 

 Data tentang situs-situs tersebut, ditunjang oleh sumber tradisional dan 

cerita rakyat, memiliki arti penting sebagai bahan pengetahuan sejarah lokal 

Sumedang, khususnya bagi masyarakat daerah setempat. Hal itu disebabkan situs-

situs tersebut merupakan peninggalan manusia dari tiga zaman yang 

berkesinambungan, yaitu zaman prasejarah – zaman kerajaan (Hindu dan Islam) – 

zaman awal perkembangan kabupaten. Dari segi budaya, situs-situs tersebut 



mencakup zaman prasejarah – zaman Hindu – zaman awal perkembangan agama 

Islam. 

Data situs dan informasi dalam cerita rakyat yang menyangkut sejarah 

lokal Sumedang adalah data mengenai pemerintahan Kerajaan Tembong Agung, 

masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah Darmaraja dan sekitarnya, data 

yang menyangkut Kerajaan Sumedang Larang, data menyangkut Kabupaten 

Sumedang masa pemerintahan Pangeran Kornel (Pangeran Kusumadinata), dan 

lain-lain. 

Bila di daerah tersebut memang benar pernah eksis Kerajaan Tembong 

Agung dengan pusat pemerintahan di Darmaraja41, berarti kerajaan itu adalah 

kerajaan kecil bawahan Kerajaan Sunda (runtuh tahun 1579/1580). Hal itu berarti 

daerah Darmaraja dan sekitarnya, merupakan daerah yang memiliki kedudukan 

penting dalam pemerintahan kerajaan yang kemudian berlanjut dengan 

pemerintahan kabupaten, yakni Kabupaten Sumedang. Kabupaten ini berdiri sejak 

tahun 1620, bukan sejak tahun 1578, seperti diberitakan dalam beberapa sumber. 

Bila hal ini dihubungkan dengan keberadaan sejumlah makam dalem di beberapa 

situs, boleh jadi makam itu adalah makam sebagian bupati Sumedang abad ke-18 

hingga abad ke-19. 

Keberadaan beberapa batu nisan yang berangka tahun 1835, 1878, 1890 

dan lain-lain di Situs Tanjungsari Kecamatan Darmaraja, mengandung arti 

makam-makam Islam itu mulai ada ketika Sumedang sudah berkedudukan 

sebagai kabupaten di bawah penjajahan Belanda. Angka-angka tahun itu penting 

                                                 
41 Dari segi toponimi (asal-usul nama tempat), Darmaraja mengindikasikan bahwa tempat 

itu pernah menjadi pusat kegiatan raja/kerajaan. 



artinya untuk melacak peristiwa atau situasi dan kondisi daerah yang 

bersangkutan pada sekitar tahun-tahun tersebut. 

 Secara umum dan keseluruhan, data arkeologi dan sejarah yang 

menyangkut situs, menunjukkan bahwa situs-situs tersebut mencerminkan 

perjalanan sejarah daerah setempat dari zaman Megalithikum (prasejarah) sampai 

dengan abad ke-19, secara berkesinambungan. Data itu memiliki arti dan nilai 

penting untuk pendalaman pengkajian sejarah kuna Jawa Barat. 

 

 

3.3.2 Makna Budaya 

 Selain memiliki arti dan nilai penting bagi kesejarahan, data mengenai 

situs-situs di Jatigede yang telah dikemukakan, juga memiliki nilai budaya. Cerita 

rakyat yang berhubungan dengan situs, juga mengandung nilai budaya dan sastra. 

 Data arkeologi dan kesejarahan yang dimiliki oleh situs, baik secara 

tersurat maupun tersirat, mengandung makna bahwa masyarakat Jatigede dan 

sekitarnya, sejak awal keberadaannya sudah memiliki budaya yang mapan, yaitu 

budaya zaman Megalithikum. Di daerah Jatigede, budaya zaman itu ditunjukkan 

oleh keberadaan menhir dan punden berundak. Menurut Von Heine Geldern, 

menhir dan punden berundak-undak merupakan budaya megalitik tua yang 

menyebar ke Indonesia pada zaman Neolithikum (2500-1500 SM), dibawa oleh 

manusia ras Proto Melayu, pendukung kebudayaan kapak persegi. 

Pada zaman Megalithikum, masyarakat sudah hidup dengan pola menetap 

dan tinggal di rumah sederhana. Mereka sudah memiliki pengetahuan dan 



pengalaman bercocoktanam dan sudah pandai membuat barang-barang keperluan 

rumah tangga dan keperluan hidup lainnya. Selain itu mereka juga sudah memiliki 

kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Dalam kepercayaan itulah kaitan 

menhir dan punden berundak, yaitu sebagai sarana pemujaan terhadap roh nenek 

moyang. Kedua sarana itu dianggap sebagai bangunan yang suci. 

 Telah disebutkan bahwa berdasarkan arah atau posisinya, makam-makam 

pada sejumlah situs di daerah Jatigede dan sekitarnya merupakan makam Islam. 

Namun struktur makam itu berupa punden berundak. Pola struktur punden 

berundak merupakan pola baku dari tradisi megalitik yang banyak dijumpai di 

Jawa Barat dan Lampung. Hal itu mencerminkan bahwa budaya megalitik, 

disadari ataupun tidak, diserap oleh masyarakat muslim. Dengan kata lain, terjadi 

akulturasi budaya. Memang pada tahap awal penyebaran agama Islam di Jawa 

Barat, para penyebar agama itu dengan bijaksana melakukan islamisasi 

masyarakat melalui tradisi masyarakat daerah setempat. 

 Makna budaya pada situs juga tercermin dari cerita-cerita rakyat yang 

berkaitan dengan situs, baik situs berupa makam yang dianggap keramat maupun 

tempat yang dianggap mengandung unsur magis. Anggapan itu hidup dan 

berkembangan di kelompok masyarakat tertentu, sehingga berkembang pula 

budaya ziarah ke situs-situs, dengan tujuan tertentu. Ziarah dan bermalam di 

makam keramat merupakan refleksi tradisi bertapa. 

Budaya ziarah, khususnya ziarah ke makam, memang merupakan salah 

satu tradisi di kalangan masyarakat, baik masyarakat muslim maupun non-

muslim. Budaya itu, baik lanungsung maupun tidak langsung, memiliki dampak 



positif. Bila budaya itu dipadukan dengan pengelolaan situs, akan menyebabkan 

daya tarik situs sebagai aset wisata boleh jadi meningkat. Pada sisi lain, budaya 

tersebut secara tidak langsung turut melestarikan lingkungan, karena para peziarah 

biasanya tabu untuk merusak situs dan lingkungannya. 

 Bila cerita-cerita yang berkaitan dengan situs dikaji secara seksama, di 

dalamnya terkandung nilai-nilai tradisional yang antara lain memiliki makna 

pembelajaran. Cerita tertentu juga mengandung unsur dan nilai sastra yang cukup 

menarik untuk dikaji. 

 Beberapa cerita rakyat juga memberi informasi mengenai asal-usul nama 

tempat. Dalam istilah ilmiah, asal-usul nama temapt disebut toponimi. 

Pemahaman akan toponimi penting artinya bagi dua hal. Pertama, untuk makin 

memahami jati diri masyarakat yang bersangkutan. Kedua, sebagai data pelengkap 

untuk mengkaji sejarah lokal, separti sejarah Jatigede atau sejarah Sumedang. 

Sementara itu, tradisi ziarah ke situs merupakan aset untuk menunjang kehidupan 

pariwisata di daerah Jatigede khususnya dannSumedang pada umumnya. 



 

BAB IV 

P E N U T U P 

 

 

4.1 Kesimpulan 

 Meskipun data kesejarahan situs-situs di Jatigede masih merupakan data 

lemah, akan tetapi masyarakat setempat sangat mempercayai keterkaitan situs 

dengan sejarah Sumedang. Dalam ilmu sejarah, hal itu disebut accepted history, 

sejarah sebagaimana diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, situs-situs itu 

memiliki makna sejarah, sekaligus makna budaya. Keberadaan situs-situs tersebut 

merupakan bagian dari budaya masyarakat, yaitu tradisi ziarah ke tempat-tempat 

yang dianggap keramat. Dalam perpaduan kedua makna itulah letak nilai situs 

Jatigede. Oleh karena data kesejarahan situs masih lemah, berarti situs-situs itu 

ebih banyak memiliki nilai dan makna budaya. Budaya dimaksud adalah budaya 

lokal yang memperlihatkan transformasi budaya dari zaman prasejarah ke zaman 

sejarah, melalui zaman pengaruh Hindu dan penyebaran agama Islam. 

Berdasarkan data yang dimilikinya, situs-situs itu merupakan peninggalan 

peradaban manusia tempo dulu yang mencakup zaman prasejarah dan zaman 

sejarah. Dari perspektif budaya, zaman sejarahnya mencakup zaman Hindu dan 

Islam (masuk dan perkembangan awal). Dengan kata lain, peninggalan peradaban 

itu memperlihatkan adanya transformasi budaya dari zaman prasejarah ke zaman 

sejarah. Dalam hal ini, makam-makam kuno yang bercirikan megalitik, 

merupakan warisan budaya prasejarah yang diterapkan pada zaman sejarah. 



 Keberadaan sejumlah situs di Jatigede yang sebagian besar berupa makam 

kuna yang dianggap keramat, diketahui oleh masyarakat luas, termasuk warga 

masyarakat di luar Sumedang/Jawa Barat. Hal ini menyebabkan berlangsungnya 

budaya wisata ziarah ke makam-makam di situs-situs tertentu. Kondisi itu 

mengandung arti, bahwa situs-situs tersebut merupakan aset wisata yang perlu 

dilestarikan. 

 Bila sebagian atau seluruh situs itu direlokasi ke tempat lain sejalan 

dengan pembangunan Waduk Jatigede, maka nilai sejarahnya menjadi hilang, 

yang tinggal adalah nilai budayanya. Hal itu disebabkan kesejarahan situs 

mencakup tempat (site) dan benda di dalamnya. 

 

4.2 Rekomendasi 

a) Situs-situs yang bakal terendam oleh air Bendungan Jatigede, khususnya 

situs-situs yang mengandung nilai sejarah dan budaya, yang penting artinya 

bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan lain – antara lain sebagai daya tarik 

wisata – perlu “dilestarikan” dengan cara direlokasi ke tampat yang memadai. 

 b) Dalam pelaksanaan relokasi, perlu diperhatikan dan dipahami, tujuan 

khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus adalah untuk “melestarikan” bentuk 

fisik benda situs yang nampak di atas tempat. Tujuan umum adalah agar 

budaya ziarah ke situs diharapkan terus berlangsung, dan dapat dimanfaatkan 

serta ditingkatkan menjadi budaya wisata. 
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Lampiran 1: 
 

DAFTAR NAMA PENGUASA SUMEDANG 
(Berdasarkan Sumber Tradisional dan Sejarah) 

 
RAJA KERAJAAN TEMBONG AGUNG - SUMEDANGLARANG 

1 Prabu Guru Aji Putih 900 
2 Prabu Tajimalela 950 
3 Prabu Gajah Agung 980 
4 Sunan Gulong 1000 
5 Sunan Tuakan 1200 
6 Nyi Mas ratu Patuakan 1450 
7 Ratu Pucuk Umun 1530 - 1578 
8 Prabu Geusan Ulun 1578 - 1601 
NAMA BUPATI WEDANA MASA PEMERINTAHAN MATARAM 
9 R. Suriadiwangsa/Pangeran Rangga Gempol I 1601 - 1625 
10 Pangeran Rangga gede 1625 - 1633 
11 Pangeran Rangga Gempol II 1633 - 1656 
12 Pangeran Panembahan/Pangeran Rangga Gempol III 1656 - 1706 
NAMA BUPATI MASA PEMERINTAHAN KOMPENI (VOC) 
13 Dalem Tmg. Tanumaja 1706 – 1709 
14 Pangeran Karuhun 1709 -1744 
15 Dalem Istri Rajaningrat 1744 – 1759 
16 Dalem Anom 1759 – 1761 
17 Dalem Adipati Surianagara 1761 – 1765 
18 Dalem Adipati Surialaga 1765 – 1773 
19 Dalem Adipati Tanubaya  1773 -1775 
20 Dalem Adipati Patrakusumah 1775 – 1789 
21 Dalem Aria Sacapati 1789 – 1791  
NAMA BUPATI PADA  MASA PEMERINTAH HINDIA BELANDA DA N 
PENDUDUKAN JEPANG 
22 Pangeran Kornel 1791 - 1828 
23 Dalem Adipati Kusumahyuda 1828 - 1833 
24 Dalem Adipati Kusumahdinata 1833 -1834 
25 Dalem Tmg. Suriadilaga  1834 – 1836   
26 Pangeran Suria Kusumah Adinata (Pangeran Sugih) 1836 – 1882  
27 Pangeran Aria Suria Atmaja (Pangeran Mekah) 1882 – 1919  
28 Dalem Adipati Aria Kusumahdilaga (Dalem 

Bintang) 
1919 – 1937 

29 Dalem Tmg. Aria Suria Kusumah Adinata 1937 – 1946  

Catatan: Angka tahun yang terpercaya adalah sejak periode Bupati Wedana; angka tahun untuk 
periode sebelum itu, terutama untuk nomor urut 1 s.d. 6 masih perlu diteliti.  
 
Sumber: Abdullah Kartadibrata. 1989. Brosur Museum Prabu Geusan Ulun 
Sumedang. Cetakan ke-2. Sumedang: t.p., hal. 2 – 3.  
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Lampiran 3 

 
 





LAMPIRAN IV 

 
 

SITUS JATIGEDE SEBAGAI SITUS UPACARA 

 
Penyebutan situs upacara digunakan untuk mengganti istilah ceremonial centre 
(pusat upacara) yang seringkali terdapat dalam literatur. Pusat upacara ini 
biasanya terdiri dari sekelompok bangunan suci yang dipergunakan pada perayaan 
dan atau peristiwa-peristiwa khusus,i sehingga pengertian ini lebih mengacu pada 
tinggalan keagamaan yang lebih kompleks sebagai tempat suci, yang digunakan 
sebagai tempat diselenggarakannya serangkaian aktivitas komunitas agama 
tertentu dalam melakukan upacara secara serentak. 

Dengan demikian, digunakannya sebutan situs upacara dirasa lebih fleksibel 
dalam kaitannya dengan tinggalan arkeologi yang ditemukan di Tatar Sunda. 
Dalam hal ini untuk lebih menekankan pada adanya sisa-sisa kegiatan manusia 
masa lalu (situs) yang mengindikasikan rangkaian kegiatan (upacara), yang 
tentunya terikat pada aturan-aturan tertentu untuk disebut upacara, urut-urutan, 
dan menurut agama. Penyebutan situs upacara keagamaan memberi arti bahwa 
objek penelitan merupakan situs-situs yang di dalamnya terkandung sisa-sisa 
kegiatan keagamaan tertentu, dan dilihat dari sarana serta prasarana peribadatan 
yang tersisa menunjuk pada prosesi yang terikat dalam sebuah upacara. 

Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa salah satu dari situs 
upacara, merupakan tempat melangsungkan upacara (tertentu) yang 
pelaksanaannya dipusatkan di tempat itu. Dalam pengertian ini situs-situs upacara 
disebut sebagai pusat upacara (ceremonial centre) sejauh data artefaktual dan data 
kepustakaan mendukung ke arah itu. 

Pada umumnya, setiap sistem upacara keagamaanii terbagi atas 4 komponen, 
yaitu: (1) tempat upacara; (2) saat upacara; (3) benda-benda dan alat-alat upacara; 
serta (4) orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara.iii  Dari keempat 
komponen itu, butir kesatu dan ketiga dianggap paling mudah diamati jika 
dihubungkan dengan situs keagamaan, karena sebagian dari sarana upacara itu 
biasanya masih tersisa. Sementara butir kedua dan keempat bersifat temporer dan 
tidak menyisakan tinggalan artefaktual.  

Termasuk dalam komponen kesatu adalah sisa-sisa atau fragmen bangunan, dapat 
berbentuk candi, bangunan teras berundak, kolam suci, gua pertapaan, altar, dan 
sebagainya. Termasuk dalam komponen ketiga antara lain linggaiv dan yoni, arca 
Nandi, Durga, Budha atau arca tidak beratribut dewa yang jelas menampakkan 



pengaruh agama Hindu atau Budha; wadah, pedupaan, pemotong, genta, dan lain 
sebagainya. 

Sebagai dasar pemikiran bagi penggunaan agama sebagai alat penelitian arkeologi 
adalah atas dasar asumsi bahwa untuk membuat suatu simbol keagamaan gagasan 
tentang bentuknya sudah “dialami” oleh pembuatnya. Bentuk ini merupakan 
“pengalaman keagamaan”v baginya. Maksud perwujudan pengalaman 
keagamaannya kedalam bentuk yang nyata adalah atas harapan bahwa orang lain 
dapat mengalami hal serupa dengannya. Pendekatan dalam hal ini seolah-olah 
membalik proses tersebut.vi  

Dengan adanya penjelasan tersebut, maka pada agama terdapat suatu kepercayaan 
terhadap superhuman beings yang mempunyai kekuatan untuk membantu dan 
menghukum manusia.vii Dalam hal percaya terhadap superhuman beings, manusia 
juga hormat terhadap hal-hal yang berkaitan erat dengan konsep tersebut. Manusia 
percaya pada dewa-dewa lainnya yang lebih rendah dari superhuman beings. 
Mereka takut dan membenci setan serta kesengsaraan. Pada akhirnya, manusia 
tidak hanya mempercayai kekuatan dari upacara keagamaan, melainkan juga 
menjaga keberadaan keagamaan tersebut.viii   

Menurut Spiro untuk menjelaskan eksistensi (suatu agama, diperlukan penjelasan 
tentang variabel sosial budaya yang berkaitan dengan faktor-faktor kesejarahan, 
dalam pengertian bertahannya suatu agama dalam berbagai masa (historical), 
struktural (structural), sebab-akibat (causal), dan fungsional (functional).ix  

Lebih lanjut Spirox menyatakan bahwa dari keempat variabel itu, dua variabel 
yang sangat penting yang harus dijelaskan adalah penjelasan sebab-kibat (causal) 
dan fungsional (functional). Sebab-akibat (causal) dapat menjelaskan masalah 
kepercayaan (beliefs) suatu agama. Kepercayaan terhadap suatu agama timbul 
karena mempunyai tujuan pembebasan dari kekalutan, ketakutan dan dosa-dosa. 
Untuk menjelaskan fungsi kepercayaan tersebut hingga dapat menimbulkan 
motivasi, akan mudah dipahami dengan sebab-akibat dan penjelasan fungsional 
secara bersamaan. Suatu agama dapat bertahan dalam masyarakat dikarenakan 
mempunyai fungsi. Agama dapat bertahan karena mempunyai sebab tertentu, dan 
hal itu adalah harapan akan dipenuhinya bermacam hasrat. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Mircea Eliadexi mengatakan bahwa manusia 
religius mempunyai sikap tertentu terhadap kehidupan, yaitu dunia, manusia itu 
sendiri dan terhadap apa yang dianggapnya suci (sakral). Dunia baginya terbatas 
pada daerah yang didiami dan dikenal sebagai suatu dunia yang sudah teratur, 
sebagai kosmos, karena wilayah itu sudah “dikonsentrasikan”. Sementara sesuatu 
di luar wilayah itu masih merupakan dunia lain, dunia yang kacau, asing, tempat 
tinggal roh-roh, setan, jin, dan sebagainya. Keadaan yang kacau dan tidak 



berbentuk itu disebut khaos. Daerah itu dapat dijadikan daerah teratur dan 
berbentuk dengan cara peniruann dan peragaan kembali kosmogoni yaitu 
penciptaan semesta alam oleh para dewa, Dengan demikian, daerah baru itu perlu 
disucikan dan diciptakan dari khaos menjadi kosmos melalui upacara.  

Dalam pandangan itu, dunia terdiri dari tiga lapisan, yaitu: (1) dunia atas 
merupakan dunia Illahi, surga, tempat para dewa, dan para leluhur; (2) dunia 
tengah merupakan dunia yang didiami manusia; dan (3) dunia bawah merupakan 
dunia orang yang sudah meninggal. Ketiga dunia ini membentuk tiga lapisan yang 
dihubungkan oleh satu poros yang disebut axis mundi. Axis mundi ini terletak 
pada pusat dunia yang menghubungkan lapisan dunia yang satu dengan yang lain. 
Melalui axis mundi ini manusia dapat mengadakan hubungan dengan dunia atas 
dan dunia bawah. Oleh karena itu, dalam membangun negeri, kota bahkan rumah, 
manusia selalu berusaha mendekatkannya dengan pusat dunia.xii Kosmogoni 
merupakan contoh model dari setiap susunan yang teratur. Dalam konteks 
bermacam-macam kebudayaan yang berbeda, bisa ditemukan skema kosmologis 
dan pandangan ritual yang sama, yaitu menempati suatu wilayah sama dengan 
memberi dasar pada suatu dunia.  

Pada masa Sunda kuna, gambaran alam semesta terdapat dalam Kropak 
422,xiii  yang menyebutkan bahwa alam semesta terbagi dalam tiga dunia, yaitu 
sakala (dunia nyata), niskala (dunia gaib), dan jatiniskala (kemahagaiban sejati).  

Buana sakala adalah alam nyata sebagai tempat tinggal manusia, hewan, 
tumbuhan, dan benda lain yang dapat dilihat. Buana niskala adalah alam gaib 
sebagai tempat tinggal makhluk gaib yang wujudnya hanya tergambar dalam 
imajinasi manusia, seperti dewa-dewi, bidadari-bidadari, apsara-apsari, dan 
sebagainya, serta berkedudukan lebih tinggi dari manusia. Buana niskala yang 
disebut juga kahyangan terdiri atas surga dan neraka. Buana jatiniskala adalah 
alam kemahagaiban sejati sebagai tempat tertinggi di jagat raya. Penghuninya 
adalah zat Maha Tunggal yang disebut Sang Hyang Manon, zat Maha Pencipta 
yang disebut Si Ijunajati Nistemen. Zat inilah yang tingkat kegaiban dan 
kekuasaannya paling tinggi. Dialah pencipta batas, tetapi tak terkena batas.xiv 

Berkaitan dengan hal itu, situs upacara di Sumedang, kemungkinan besar 
dibuat pada masa bercocok tanam, khususnya ketika tradisi megalitik 
mendominasi kawasan ini. Situs-situs upacara yang disebut sebagai “makam” ini 
sebenarnya adalah tempat diselenggarakannya ritual dalam hubungannya dengan 
pengagungan pada roh leluhur yang sudah ada sejak masa bercocok tanam. 
Kemudian digunakan kembali pada masa Hindu Budha dengan atribut ke”hindu 
budha”annya, misalnya menhir dibuat sedemikan rupa menyerupai lingga (lingga 
semu) sebagai simbol dari Dewa Siwa, yang dianggap sebagai dewa tertinggi 
dalam agama Hindu. Lingga semu semacam ini ditemukan hampir di sebagian 



besar tinggalan berupa bangunan teras berundak, dimana di dalam teras-teras 
tersebut terdapat altar-altar yang sekarang dikatakan sebagai “makam” seorang 
tokoh yang berperan dalam kehidupan masyarakat Sumedang, baik itu raja, tokoh 
pembuka lahan dalam kawasan tertentu (desa), atau tokoh yang mengislamkan 
masyarakat di suatu daerah. Bangunan suci dalam kaitan ini misalnya Situs 
Astana Gede, Astana Cipeueut, Pasir Limus, Gunung Tampomas, Gunung Lingga, 
dan lain-lain. Bahkan Gunung Tampomas, dalam naskah Bujangga Manik disebut 
sebagai Gunung Tompo Omas), dikatakan sebagai gunung suci masyarakat 
Sunda. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai masyarakat Sunda yang mendiami 
Jawa Barat bagian timur, khususnya Sumedang. 

Dalam kaitannya dengan religi pada masa Hindu Budha, sepanjang 
penelitian arkeologi sampai saat ini belum ditemukan bangunan suci yang 
diperuntukkan sebagai makam, yang ada adalah bangunan suci untuk pemujaan. 
Kalaupun ada yang disebut makam hanyalah bahwa yang disimpan dalam 
bangunan suci (candi) adalah simbol berupa benda-benda dari orang yang 
di”makam”kan di bangunan itu. Dalam agama Hindu, orang yang sudah 
meninggal, jasadnya dibakar dengan upacara kematian, kemudian dalam tataran 
status sosial tinggi seperti raja dan kerabatnya diuapacarakan kembali setelah 12 
tahun kematiannya. Abu dari orang yang meninggal itu dihanyutkan ke air sungai 
ataupun laut, atau disimpan keluarganya dalam tempat tertentu, biasanya di rumah 
atau di bangunan suci sebagai tanda kebesaran orang tersebut. Roh orang tersebut 
akan bangkit kembali mengunjungi keluarga dan masyarakat pada saat upacara 
keagamaan diselenggarakan. Pengagungan kepada roh leluhur yang sudah ada 
sejak masa bercocok tanam, khususnya masa megalitik diteruskan dalam tradisi 
Hindu dengan mengganti tokoh leluhur yang dianggap sudah menyatu dengan 
dewa yang dipuja mereka sehingga tidak ada pemisahan antara tokoh leluhur 
dengan dewanya. Menilik tinggalan arkeologi di Sumedang, agama yang dominan 
dianut oleh masyarakat pada masa Hindu Budha adalah agama Hindu yang 
menekankan keagamaanya kepada agama Hindu Saiwa. 

Sejauh ini tulisan tentang ajaran agama yang berkembang di Tatar Sunda, 
dibahas melalui sudut pandang filologi, di antaranya Ayatrohaedixv yang 
mengatakan bahwa agama masyarakat Sunda pada masa Hindu Budha terutama 
pada menjelang berakhirnya kerajaan Sunda cenderung pada bagaimana cara 
mencapai moksa, seperti terlihat pada naskah Sewaka Darma, Kawih Paningkes 
dan Jatiniskala, dan lain-lain. Sementara dalam uraian naskah Bujangga Manik 
yang ditulis oleh Noorduynxvi dapat ditelusuri lokasi dan bentuk bangunan suci. 
Khusus untuk bangunan suci, dikatakan bahwa masyarakat Sunda terbiasa untuk 
membuat bangunan suci berbentuk punden, baik itu di dalam lingkungan desa 
maupun bangunan suci sebagai sarana untuk mencapai moksa. Biasanya sesuai 



dengan teori kosmologi Hindu, bangunan itu dibangun pada suatu tempat yang 
mengarah pada suatu bukit atau puncak gunung, yang dianggap sebagai gunung 
suci (mahameru) agar orang lebih bisa mendekatkan diri pada Tuhannya 
(superhuman being). Di Sumedang, dengan topografi yang menunjang, dimana 
pegunungan banyak dijumpai di kawasan ini, sangat sesuai dengan kaidah 
kehinduan dan tradisi lokal yang terkandung dalam konsep local genius. 
Penempatan situs upacara di pegunungan atau bila di dataran dibuatkan sebuah 
bukit kecil tiruan gunung mahameru bukanlah suatu hal yang sulit.  

Beberapa tulisan yang membicarakan tulisan tentang ajaran agama 
sebelum Islam,xvii mengungkapkan bahwa ajaran agama yang berkembang di 
Tatar Sunda  cenderung pada ajaran Hindu yang lebih menekankan pada ajaran 
agama “Sunda Wiwitan. Agama yang dikatakan sebagai kelanjutan agama Hindu 
yang berkembang pada masa Kerajaan Sunda. 

Ajaran ini hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Kanekes 
(Baduy) di Banten selatan. Tentunya ajaran “Sunda Wiwitan” yang diajarkan 
dalam suatu mandala (tempat pengajaran agama yang biasanya terletak di 
pegunungan atau di tempat-tempat terpencil), akan berbeda penyampaian dan 
kemudian pelaksanaannya dalam masyarakat. Penyampaian ini akan disesuaikan 
dengan local genius masing-masing daerah, sehingga walaupun terdapat pola 
yang sama akan ada juga perbedaan. Sehubungan dengan hal itu, ketika Islam 
sudah mulai merebak di kawasan Sumedang, dan kemudian mengislamkan 
sebagian besar masyarakat Sumedang pada masa itu, bahkan hingga masa kini, di 
beberapa tempat masih ada praktek-praktek kehinduan yang disesuaikan dengan 
ajaran Islam yang sebenarnya di dalam ajaran Islam itu sendiri tidak dibenarkan. 
Keragaman itu merupakan kekayaan budaya yang tersimpan dalam tradisi 
setempat, baik dalam tradisi lisan berupa mitos-mitos yang diungkapkan melalui 
cerita rakyat, maupun tradisi tulis yang dituliskan dalam karya sastra Sunda 
seperti babad, dan lain-lain. 

Ditinjau dari segi morfologi, situs Jatigede secara umum berbentuk bangunan teras 
berundak, altar, “makam” dengan atau tanpa lingga dan menhir atau nisan. Situs Jatigede 
yang dapat diprediksi sebagai situs upacara, kemungkinan besar dibuat pada masa 
bercocok tanam, khususnya ketika tradisi megalitik mendominasi kawasan itu, kemudian 
berlanjut ke budaya Hindu Budha, dan Islam sehingga situs-situs itu dapat 
dikelompokkan dalam multi component sites. Situs-situs upacara yang disebut sebagai 
“makam” ini sebenarnya adalah tempat diselenggarakannya ritual dalam hubungannya 
dengan pengagungan roh leluhur yang sudah ada sejak masa bercocok tanam. Kemudian 
digunakan kembali pada masa Hindu Budha dengan atribut ke”hindu budha”annya, 
misalnya menhir dibuat sedemikan rupa menyerupai lingga (lingga semu) sebagai simbol 
dari Dewa Siwa, yang dianggap sebagai dewa tertinggi dalam agama Hindu. Lingga semu 
semacam ini ditemukan hampir di sebagian besar tinggalan berupa bangunan teras 



berundak, dimana di dalam teras-teras tersebut terdapat altar-altar yang sekarang 
dikatakan sebagai “makam” seorang tokoh yang berperan dalam kehidupan masyarakat 
Sumedang, baik itu raja, tokoh pembuka lahan dalam kawasan tertentu (desa), atau tokoh 
yang mengislamkan masyarakat di suatu daerah. Bangunan suci dalam kaitan ini 
misalnya Situs Astana Gede, Astana Cipeueut, Pasir Limus, dan lain-lain.  

Dalam kaitannya dengan religi pada masa Hindu Budha, sepanjang penelitian arkeologi 
sampai saat ini belum ditemukan bangunan suci yang diperuntukkan sebagai makam, 
yang ada adalah bangunan suci untuk pemujaan atau pendharmaan seorang tokoh (bisa 
raja atau tokoh penting lainnya). Kalaupun ada yang disebut makam hanyalah bahwa 
yang disimpan dalam bangunan suci (candi) adalah simbol berupa benda-benda dari 
orang yang di”makam”kan di bangunan itu. Dalam agama Hindu, orang yang sudah 
meninggal, jasadnya dibakar dengan upacara kematian, kemudian dalam tataran status 
sosial tinggi seperti raja dan kerabatnya diupacarakan kembali setelah 12 tahun 
kematiannya. Abu dari orang yang meninggal itu dihanyutkan ke sungai, laut, atau 
disimpan keluarganya dalam tempat tertentu, biasanya di rumah atau di bangunan suci 
sebagai tanda kebesaran orang tersebut. Roh orang tersebut akan bangkit kembali 
mengunjungi keluarga dan masyarakat pada saat upacara keagamaan diselenggarakan. 
Pengagungan kepada roh leluhur yang sudah ada sejak masa bercocok tanam, khususnya 
masa megalitik diteruskan dalam tradisi Hindu dengan mengganti tokoh leluhur yang 
dianggap sudah menyatu dengan dewa yang dipuja mereka sehingga tidak ada pemisahan 
antara tokoh leluhur dengan dewanya. Menilik tinggalan arkeologi di Sumedang, agama 
yang dominan dianut oleh masyarakat pada masa Hindu Budha adalah agama Hindu yang 
menekankan keagamaanya kepada agama Hindu Saiwa. 

Sejauh ini tulisan tentang ajaran agama yang berkembang di Tatar Sunda, dibahas melalui 
sudut pandang filologi, di antaranya Ayatrohaedi yang mengatakan bahwa agama 
masyarakat Sunda pada masa Hindu Budha terutama pada menjelang berakhirnya 
kerajaan Sunda cenderung pada bagaimana cara mencapai moksa, seperti terlihat pada 
naskah Sewaka Darma, Kawih Paningkes dan Jatiniskala, dan lain-lain. Sementara dalam 
uraian naskah Bujangga Manik yang dibahas oleh Noorduyn dapat ditelusuri lokasi dan 
bentuk bangunan suci. Khusus untuk bangunan suci, dikatakan bahwa masyarakat Sunda 
terbiasa untuk membuat bangunan suci berbentuk punden, baik itu di dalam lingkungan 
desa maupun bangunan suci sebagai sarana untuk mencapai moksa. Biasanya sesuai 
dengan teori kosmologi Hindu, bangunan itu dibangun pada suatu tempat yang mengarah 
pada suatu bukit atau puncak gunung, yang dianggap sebagai gunung suci (mahameru) 
agar orang lebih bisa mendekatkan diri pada Tuhannya (superhuman being). Di 
Sumedang, dengan topografi yang menunjang, dimana pegunungan banyak dijumpai di 
kawasan ini, sangat sesuai dengan kaidah kehinduan dan tradisi lokal yang terkandung 
dalam konsep local genius. Penempatan situs upacara di pegunungan atau bila di dataran 
dibuatkan sebuah bukit kecil tiruan gunung mahameru bukanlah suatu hal yang sulit.  

Setelah masyarakat di sana memeluk agama Islam, dalam satu sisi pengagungan 
kepada roh leluhur tetap berlangsung. Makam-makam tokoh agama Islam 
dibangun baik bangunan baru maupun bangunan lama yang dikemas sesuai 



bentuk makam “Islam” untuk kepentingan kelangsungan hidup masyarakat di 
masa kini dalam ikatan emosional yang cukup tinggi baik sebagai masyarakat 
setempat maupun masyarakat sesuku (Sunda). 
Sementara itu, situs Kerajaan Tembong Agung di Kampung Muhara, Desa 
Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja yang diduga merupakan lahan Kerajaan 
Tembong Agung --kerajaan  yang menjadi cikal bakal kerajaan Sumedang 
Larang-- sejauh data yang dimiliki saat ini belum dapat dipastikan keberadaannya. 
Bentuk keraton kerajaan baik Tarumanagara maupun Sunda pun belum dapat 
dipastikan bentuknya. Beberapa literatur seperti Bujangga Manik, Ratu Pakuan 
atau Carita Parahiyangan sedikit banyak bisa menggambarkan bagian dari 
ruangan keraton, belum keraton secara keseluruhan. Masih banyak PR bagi 
budayawan Sunda untuk mengungkapkan bentuk dan perilaku pendukung budaya 
Sunda di masa lalu. 
Berkaitan dengan akan tenggelamnya sebagian besar situs Jatigede, dari sekian 
banyak situs itu yang cukup monumental dalam artian pentingnya arti situs bagi 
masyarakat pendukung budaya masyarakat Sumedang di masa lalu adalah situs 
Astana Gede dan Astana Cipeueut dengan asumsi bahwa: 
1. Penamaan Astana Gede mengandung arti sesuatu yang agung/besar. 
2. Bentuk bangunan berupa bangunan teras berundak merupakan bangunan 

terbesar dibanding situs lain sehingga bisa diprediksi bahwa bangunan itu 
adalah ceremonial temple atau pusat upacara suatu kerajaan.  

Dengan demikian apakah masih mungkin diambil langkah antisipasi? Semuanya 
berpulang pada hati nurani dan peraturan pemerintah yang sudah digariskan. 
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