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Abstrak 

 

Prabu Siliwangi adalah tokoh sejarah, bukan tokoh dongeng atau tokoh mitos. 
Keberadaannya didukung oleh sejumlah sumber, tertulis dan lisan; didukung juga 
oleh fakta social dan fakta mental. Prabu Siliwangi adalah tokoh legendaris. 
Tokoh ini banyak dikenang dengan sangat emosional oleh masyarakat di Tatar 
Sunda. Muncul beragam pendapat mengenai identifikasi nama tokoh ini. Ada 
yang berpendapat nama julukan ini hanya merujuk kepada satu tokoh. Ada juga 
yang berpendapat merujuk ke empat tokoh dan lebih.  

 

Pengantar 

 

 “Tidak banyak” nama yang bernuansa sejarah dipakai dengan penuh 

kebanggaan untuk sejumlah nama identitas kekinian. Siliwangi adalah nama 

“yang tidak banyak itu”. “Siliwangi” merupakan nama yang sangat melekat pada 

emosi terdalam bagi sebagian masyarakat di Tatar Sunda. Tidak sedikit orang 

                                                             
1 Makalah disampaikan dalam Dialog Interaktif  “Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat 
Tatar Sunda”  (Nyusur Galur Mapay Raratan, Ngaguar Warisan Karuhun Urang); diselenggarakan 
oleh Bank Indonesia Kantor Regional Jabar-Banten bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat 
Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat dan JITUJI, pada tanggal 20 Mei 2011, bertempat di 
Gedung BI Perwakilan Jawa Barat, jl. Perintis Kemerdekaan Bandung. 

2 Staf pengajar Prodi Ilmu Sejarah Fasa Unpad; ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) 
Cabang Jawa Barat. Email: mumuhmz@unpad.ac.id. 
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yang mengidentifikasikan dirinya sebagai keturunan Prabu Siliwangi. Siliwangi 

sering menjadi nama sentral untuk aktivitas-aktivitas budaya. Siliwangi pun 

banyak dijadikan nama identitas lembaga, seperti universitas di Tasikmalaya 

(Universitas Siliwangi, Unsil), kompleks kampus Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI, dulu IKIP) Bandung (Bumi Siliwangi), Kodam III Siliwangi, 

nama stadion, nama jalan, dan sebagainya.  

Pertanyaannya adalah siapakah Prabu Siliwangi itu? Apakah Prabu 

Siliwangi itu nama tokoh sejarah atau tokoh mitos/dongeng/sastra? Adakah 

sumber yang bernilai sejarah yang menceritakan Prabu Siliwangi? Sejauhmana 

tingkat keterpercayaan sumber itu untuk dijadikan sandaran keberadaan Prabu 

Siliwangi itu secara historis? Makalah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan  

itu dengan didahului oleh penjelasan sekilas tentang metodologi sejarah. 

 

Kerangka Metodologis 

 

Sejarah merupakan ilmu empiris. Konsekuensinya adalah setiap 

pernyataan sejarah harus didasarkan pada sumber (fakta) yang terpercaya. Ada 

sumber ada sejarah, tidak ada sumber tidak ada sejarah. Inilah yang membedakan 

sejarah dengan dongeng. Dongeng merupakan produk imajinasi dan bersifat fiktif. 

Pada dongeng tidak ada tuntutan apakah yang diceritakan itu sesuai dengan 

kenyataan empiris atau tidak, betul-betul kejadian atau tidak. 

Nilai sumber yang dijadikan sandaran pernyataan sejarah sangat 

bergantung pada banyak hal. Apakah sumber itu pelaku sejarah atau bukan, 

menyaksikan langsung peristiwa sejarah atau tidak, apakah sumber itu asli atau 

turunan, jarak waktu antara sumber dengan peristiwa sejarah, semua itu 

berpengaruh pada kualitas sumber. Hal inilah yang menentukan kredibilitas dan 

otentisitas sumber. Oleh karena itu, dalam Ilmu Sejarah dikenal kategori sumber 

primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Dari sudut pandang yang lain dikenal 

juga kategori fakta (sebagai sumber sandaran sejarah), yaitu artefact (fakta 
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bendawi), socifact (fakta sosial), dan mentifact (fakta mental). Dilihat dari 

bentuknya, sumber terdiri atas sumber benda, sumber tertulis, dan sumber lisan. 

Selain berhubungan dengan sumber, sejarah pun sangat berkait dengan 

interpretasi atau penafsiran. Saking pentingnya interpretasi, sampai dikatakan 

bahwa ruh sejarah adalah interpretasi. Tidak akan lahir karya sejarah 

(historiografi) tanpa ada penafsiran. Sejarah tanpa interpretasi hanya akan 

melahirkan kronik. 

Tiap zaman dan tiap generasi menulis sejarahnya. Setiap zaman dan 

generasi itu menulis sejarah sesuai dengan caranya sendiri, sesuai dengan 

kecerdasan, intelektualitas, dan alam pikir mereka masing-masing sesuai dengan 

jiwa, semangat, dan ikatan kultur dan zamannya (zeitgeist dan 

kultuurgebundenheit). Dengan demikian, tentu saja akan sangat beda cara menulis 

sejarah dan produk yang dihasilkannya antara manusia Sunda yang hidup pada 

abad ke-16 atau 17 dengan manusia Sunda yang hidup pada abad ke-20 dan 21. 

Adalah tidak adil menilai karya lima atau enam abad silam dengan kacamata dan 

parameter masa kini. Oleh karena itu, pembaca atau peneliti dituntut untuk 

melakukan tindakan “re-enactment” atau “recreate” ketika membaca naskah-

naskah kuna seperti itu.  

Dengan demikian, kita tidak akan begitu saja menilai informasi yang 

diperoleh dari naskah kuna sebagai dongeng, mitos, atau karya sastra belaka yang 

jauh dari nilai-nilai kebenaran faktual.  

 

Sumber tentang Prabu Siliwangi 

 

Nama Prabu Siliwangi bisa ditelusuri pada sejumlah naskah kuna, di 

antaranya: Naskah Carita Parahiyangan, Naskah Sanghyang Siksa Kandang 

Karesian,  Naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Naskah Bujangga Manik, 

dan naskah yang lainnya. Pada awal abad ke-16 pun nama Siliwangi sudah dikenal 

sebagai salah seorang tokoh dalam cerita pantun.  
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Konkretnya, di antara sumber yang memuat nama Siliwangi adalah 

sebagai berikut. 

 

1) Naskah Sang Hyang Siksa Kandang  Karesian: 

“Hayang nyaho di pantun ma: Langgalarang, Banyakcatra, Siliwangi, 
Haturwangi, prépantun tanya”.  

2) Carita Parahiyangan: 

“Manak deui Prebu Maharaja, tawasniya ratu tujuh tahun, kéna kabawa ku 
kalawisaya, kabancana ku seuweu dimanten, ngaran Tohaan. Mundut agung 
dipipanumbasna. Urang réya sangkan nu angkat ka Jawa, mumul nu lakiyan 
di Sunda. Pan prangrang di Majapahit. Aya na seuweu. Prebu Wangi 
ngaranna, inyana Prebu Niskala Wastu Kancana nu surup di Nusalarang 
ring giri Wanakusuma”.  
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3) Carita Purwaka Caruban Nagari: 

“Hana ta sira natha gung ng siniwi Pakwan Pajajaran Sang Prabu Siliwangi 
ngaranira, anak Sang Prabu Anggalarang, ring Galuh wangsa nira, ikang 
rumuhun paradyéng Surawisésa kadatwan ng parahyangan kapernah wétan 
mandala nira. … Datan lawas pantaraning inabhisekan ta Sang Prabu 
Siliwangi dumadyakna Naradhipa hing Pakwan Pajajaran déning uwa nira, 
irika ta sira lawan winastwan Sang Prabu Dewatawisésa paradyéng Pakwan 
kadatwan yatika Sang Bima wastana”. 

4) Naskah Bujangga Manik: 

“Samapun ngaranna Ameng Layaran. Latara teuing na kasep. Kasep manan 
Banyak Catra, leuwinh manan Silih Wangi, liwat ti tuang ponakan”.  

  

 Selain sumber-sumber tertulis berupa naskah, keberadaan tokoh Prabu 

Siliwangi pun bisa disandarkan pada fakta sosial dan fakta mental. Pada manusia 

Sunda di banyak daerah nama Pabu Siliwangi itu sudah demikian populer. Nama 

Prabu Siliwangi itu menjadi memori kolektif masyarakat Sunda. Popularitas dan 

massivitas nama Prabu Siliwangi ini tidak boleh diabaikan nilai dan bobot 

historisitasnya. Sejarah adalah milik masyarakat, bukan milik sejarawan atau 

sastrawan. 

Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian  selesai ditulis pada tahun 

1440 Saka atau tahun 1518 Masehi. Jadi naskan ini ditulis pada masa 

pemerintahan Sri Baduga Maharaja, penguasa Pakuan Pajajaran tahun 1482 – 

1521). Naskah ini tidak menampilkan identitas penulisnya. Naskah Carita 

Parahiyangan ditulis pada masa Kerajaan Sunda Pajajaran masih berdiri. Naskah 

ini selesai ditulis (dalam arti selesai disalin dan dilengkapi) pada masa-masa akhir 

kerajaan ini (1579) (Atja, 1981: ii). Naskah Carita Puwaka Caruban Nagari 

ditulis oleh Pengeran Arya Cirebon pada tahun 1720. Pangeran Arya Cirebon 

adalah seorang bangsawan keturunan Keraton Kasepuhan. Beliau menulis naskah 

ini bersumber pada naskah yang ada sebelumnya yaitu Nagara Kreta Bumi. 
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Dalam administrasi pemerintahan kolonial, Pangeran Aria Cirebon diangkat 

sebagai bupati wedana pada 9 Februari 1706. Dalam sumber kolonial jabatan 

Pangeran Aria Cirebon disebut sebagai “Opsigter en Regent over alle de 

Prianganse landen en imworders” (Atja, 1986: 17).  Dilihat dari angka tahun 

pembuatannya, naskah-naskah tersebut ada yang sezaman dengan peristiwa, atau, 

setidaknya, ada juga yang jarak waktunya tidak jauh dari peristiwa. Demikian juga 

bila dilihat penulis naskah. Meskipun banyak naskah yang anonim, namun 

kemungkinan besar penulisnya itu adalah orang yang hidup di sekitar keraton. 

Dengan demikian, bobot kesejarahan dari sumber-sumber naskah tersebut tidak 

bisa diabaikan. Tentu saja kritik-kritik terhadap sumber-sumber itu mutlak harus 

dilakukan terlebih dahulu. Teknik koroborasi pun harus dilakukan. 

Bila ada yang berpendapat bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh mitos 

karena hanya tercantum dalam sumber-sumber naskah atau historiografi 

tradisional, hendaklah diingat bahwa mitos jangan diabaikan sebagai sumber 

sejarah. Mitos adalah fakta mental. Mitos pun dapat dikategorikan sebagai sejarah 

“intelektual”. Dengan demikian, dalam batas tertentu mitos bias jadi sumber 

sejarah. 

Tidak adanya nama Prabu Siliwangi dalam prasasti jangan menjadi 

argumen untuk menaifkan nama ini sebagai tokoh sejarah. Tidak semua tokoh 

sejarah namanya harus dipahat dalam prasasti. Raja-raja terkenal di Jawa Timur, 

namanya tidak diabadikan dalam prasasti. Misalnya nama Ken Angrok, Raden 

Wijaya, dan Hayam Wuruk; nama mereka tidak ada dalam prasasti, nama-nama 

mereka hanya ada dalam naskah. Kenyataan itu tidak membuat penaifan 

keberadaan mereka sebagai tokoh sejarah, kemudian diturunkan menjadi tokoh 

mitos atau tokoh sastra. 

 Muncul pertanyaan: nama Prabu Siliwangi itu identik dengan nama siapa? 

Pertanyaan ini muncul mengingat dalam daftar nama raja Pajajaran tidak 

ditemukan nama ini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Prabu Siliwangi 

merupakan raja terbesar Kerajaan Pajajaran? Pertanyaan ini muncul mengingat 

betapa populernya nama ini, bahkan hampir menenggelamkan keberadaan nama-
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nama raja yang lain. Secara asumsi saja, tidak mungkin nama ini muncul, bahkan 

populer bila nama ini “euweuh di kieuna”, atau “henteu aya buktina sacara 

historis”!  

 

Identifikasi Prabu Siliwangi 

 

Yang sudah jelas dari persoalan ini adalah Prabu Siliwangi itu bukan nama 

sejati tapi nama alias/julukan/gelar. Poin yang menarik ketika membicarakan 

Prabu Siliwangi adalah menyoal tokoh ini identik dengan raja yang mana? 

Mengenai hal ini setidaknya muncul dua pendapat. Pertama, tokoh Prabu 

Siliwangi itu banyak. Undang A. Darsa  (2011: 32) berpendapat bahwa dari 32 

raja Kerajaan Sunda ada empat yang mendapat gelar Prabu Siliwangi. Mereka 

adalah raja yang saat memerintah Kerajaan Sunda ditandai dengan geopolitik 

yang guncang yang terjadi pada abad ke-15 dan 16, yaitu saat Barat masuk, saat 

Majapahit runtuh, dan saat masyarakat agraris mulai berkenalan dengan ekonomi 

dagang. Sayang, Undang A. Darsa tidak menyebutkan keempat raja itu siapa saja 

namanya. Elis Suryani (2011: 30) menyebutkan keempat raja yang mendapar 

gelar Siliwangi itu adalah: Lingga Buana, Niskala Wastu Kancana, Sri Baduga 

Maharaja, dan Surawisesa. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa tokoh 

Prabu Siliwangi itu tujuh, bahkan sampai dua belas orang. Tampaknya ada 

anggapan bahwa Siliwangi itu gelar resmi raja sehingga setiap raja Pajajaran 

disebut Siliwangi (Danasasmita, 2003: 142)  

Pendapat kedua menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi itu hanya satu. 

Tokoh itu identik dengan Prabu Jayadewata. Terhadap pendapat ini, Ayat Rohaedi 

(?) (dalam Sumadio, 1993: 394) memberi tanggapan bahwa mengidentikkan 

Prabu Siliwangi dengan tokoh Prabu Jayadewata (Sri Baduga Maharaja, 1482 – 

1521) sebagaimana disebut dalam Carita Parahiyangan dianggap terlalu berani. 

Mengapa? Raja yang masih memerintah atau baru beberapa tahun meninggal 

dunia sudah disebut-sebut namanya sebagai tokoh ceritera patun (pada tahun 1518 
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atau sebelumnya) dianggap sebagai “pamali”. Tanggapan di atas dikritik oleh 

Saleh Danasamita, bahwa mengangkat tokoh yang masih hidup dalam sebuah 

cerita (pantun atau kakawen, misalnya) sudah lumrah.  Terdapat sejumlah contoh 

kasus mengenai hal ini. Empu Kanwa mengangkat lakon raja Erlangga dalam 

Kakawen Arjuna Wiwaha; Empu Darmaja mengangkat lakon perkawinan Raja 

Kameswara dalam Kakawen Smardahana, Empu Sedah dan Empu Panukuh 

mengangkat lakon Raja Jayabaya dalam Kakawen Bharatayuddha. Lakon cerita 

dan sang tokoh hidup sezaman. 

Hasil dari kajian sekaligus perbandingan terhadap sejumlah sumber dan 

dengan mempraktikkan teknik koroborasi (Purwaka Caruban, Naskah 

Pamarican, Waruga Jagat, Babad Pajajaran, Carita Parahiyangan, dan Babad 

Siliwangi) yang dilakukan oleh Saleh Danasasmita (2003: 142 – 143) tampaknya 

pendapat yang lebih kuat dan menyandar pada sumber yang kuat pula, Prabu 

Siliwangi itu hanya satu dan identik dengan tokoh raja yang bernama Prabu 

Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja yang berkuasa sebagai raja Kerajaan Sunda 

Pakuan Pajajaran pada 1482 – 1521. 

 

Arti Siliwangi 

 Siliwangi berasal dari kata asilih wewangi yang berarti ganti nama atau 

ganti ngaran. Dalam bahasa Sunda (kuna), nama (ngaran) sering disebut juga 

wawangi. Istilah wawangi hanya digunakan untuk seorang tokoh, terkenal, dan 

punya nama harum.  

 Secara historis Prabu Jayadewata memang berganti nama (asilih wewangi, 

silihwangi, siliwangi). Pergantian nama ini terjadi ketika pelantikan yang kedua 

kalinya.  Semula bernama Prebu Guru Dewataprana, ketika dilantik jadi raja 

Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran diganti menjadi Sri Baduga Maharaja Ratu Aji 

di Pakwan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Pada Prasasti Batu Tulis disebutkan: 
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“Ini sasakala. Prebu Ratu purane pun diwastu diya wi  ngaran Prebu Guru 
Dewataprana diwastu diya di ngaran Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di 
Pakwan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata”. 
(Ini tanda peringatan, Prabu Ratu almarhum, beliau dilantik menggunakan 
nama Prabu Guru Dewataprana, dilantik lagi dengan nama Sri Baduga 
Maharaja Ratu Aji di Pakwan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata”). 

 

Nama resmi raja dalam bahasa Sunda disebut wawangi. Arti harfiyahnya 

adalah wewangi (seuseungit). Disebut demikian karena harum dan masyhurnya 

raja tampak dalam nama resminya. Keterangan Babad Siliwangi yang 

menyebutkan nama siliwangi berarti asilih wewangi (mengganti nama) cocok 

dengan keterangan yang ada pada Prasasti Batutulis. Atas dasar alasan ganti nama 

atau ganti gelar itulah, Sri Baduga Maharaja menjadi terkenal dengan julukan 

Siliwangi (Danasasmita, 2003: 67). 

 

Simpulan 

Sebelum menyampaikan kata-kata simpulan, penulis ingin mengutip 

pendapat yang disampaikan oleh Bambang Purwanto, guru besar Ilmu Sejarah 

Universitas Gadjah Mada (2011: 9) berikut ini. Meskipun wujud visual Prabu 

Siliwangi tidak didukung oleh bukti-bukti empirik yang memadai dari masanya, 

namum tetap memiliki kebenaran objektif dan rasionalitas historiografis. Wujud 

visual itu tidak hanya manifestasi dari pemahaman kultural atas ciri-ciri Prabu 

Siliwangi yang terekam dalam memori kolektif masyarakat pendukungnya, 

melainkan dapat juga diinterpretasikan sebagai representasi dari harapan 

masyarakat di tatar Sunda atas seorang pemimpin yang akan membawa kebaikan, 

kesejahteraan, keadilan, dan kebanggaan sebagai kelompok sosial, institusi, dan 

bangsa berdasarkan pemaknaan atas masa lalu. Prabu Siliwangi akan terus 

menjadi bagian dari visual masa lalu orang Sunda selama masyarakat masih 

memiliki harapan dan masa depan yang dituju. Belajar dari wujud visual Prabu 

Siliwangi dalam historiografi Sunda itu, visual masa lalu dalam paradigma 
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kesadaran dekonstruktif menempatkan sejarah tetap tentang masa lalu namun 

sejarah dihadirkan untuk masa kini yang pendek dan masa depan yang panjang. 

Dalam paradigma postkolonialitas yang membebaskan diri dari perangkap 

orientalisme dan kolonialsentrisme, tradisi historiografi tempatan seperti yang 

dicontohkan oleh wujud visual Prabu Siliwangi selalu mengandung elemen 

optimisme. Tradisi keilmuan sejarah yang bersembunyi dibalik tradisi sejarah 

kritislah yang selama ini tidak cukup kritis untuk menemukan mutiara-mutiara 

pemikiran yang ada di dalam tradisi historiografi tempatan, seperti yang 

dihadirkan oleh wujud visual Prabu Siliwangi dalam historiografi Sunda. Label 

sejarah kritis yang digunakan bukan bermakna kritis secara universal, melainkan 

secara tidak sadar merupakan kepanjangan tangan dari hegemoni orientalisme 

yang berakar pada cara pandang imperialistik dan kolonialistik yang bersifat 

memaksa dan diskriminatif sehingga memarginalkan warisan pemikiran sendiri. 

Tradisi pemikiran yang ada di balik historiografi tradisi kita bukan khayalan tanpa 

dasar, melainkan renungan yang dapat ditransformasikan sebagai kekuatan 

intelektual dan kultural yang bisa digunakan untuk menghadapi masa depan yang 

tidak pernah pasti seperti kepastian yang telah berlaku pada masa lalu, jika kita 

beri makna baru ke dalamnya.  

Simpulannya adalah keberadaan Prabu Siliwangi itu historis, bukan mitos, 

bukan dongeng. Keberadaannya didukung oleh fakta historis. Raja Pajajaran yang 

dijuluki Prabu Siliwangi hanya satu. Prabu Siliwangi identik dengan Sri Baduga 

Maharaja. 
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Lampiran: 
 

RAJA-RAJA KERAJAAN SUNDA 
ANTARA PERANG BUBAT SAMPAI RUNTUHNYA PAJAJARAN 

 

NO. NAMA MASA 
 BERKUASA 

LAMANYA 
MEMERINTAH 

(TAHUN) 

LETAK IBU 
KOTA 

KERAJAAN 
1 Bunisora/Linggabuana/ 

Prabu Maharaja   
1357 - 1371 14 Kawali  

2 Niskala Wastu 
Kancana/Prabu 
Anggalarang/Prabu Wangi 

1371 - 1475 104 Kawali  

3 Tohaan di Galuh/Dewa 
Niskala/Ningrat Kancana/ 
Jayaningrat 

1475 - 1482 7 Galuh  

4 Ratu Jayadewata/Sri Baduga 
Maharaja/Prabu Siliwangi 

1482 – 1521   39 Pakuan 
Pajajaran 

5 Surawisesa  1521 - 1535 14 Pakuan 
Pajajaran 

6 Ratu Dewata 1535 – 1543 8 Pakuan 
Pajajaran 

7 Ratu Saksi 1543 – 1551 8 Pakuan 
Pajajaran 

8 Tohaan di Majaya 1551 – 1567 16 Pakuan 
Pajajaran 

9 Nursiya Mulya 1567 - 1579 12 Pakuan 
Pajajaran 

 

Sumber: Saleh Danasasmita (2003: 35). 

 

 


