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Sambutan Kepala SMA Negeri 1 Kademangan
Salam Literasi !
Pada masa pandemi covid 19 tentunya
tidak mudah untuk menggerakkan siswa
tetap semangat berliterasi, semangat
membaca bahkan untuk menulis, karena
adanya keterbatasan sekolah untuk bisa
berkomunikasi dengan siswa. Untuk itu SMA Negeri 1
Kademangan dalam mengembangkan program literasinya
mengadakan lomba menulis sejarah yang ada di Blitar
secara On-line, sehingga pada masa pandemi ini
meskipun siswa melaksanakan belajar dari rumah
kegiatan GLS masih terus bisa berjalan.
Alhamdulilah GLS di SMA Negeri 1 Kademangan
menampakkan hasil yang menggembirakan, terbukti
dengan terbitnya buku kumpulan karya siswa tentang
cerita sejarah yang ada di Blitar. Tulisan karya siswa ini
terangkai dalam buku “Jejak Bumi Laya Ika Tantra Adi
Raja”. Maksud penerbitan buku ini akan mengajak siswa
untuk mengenal cerita sejarah sehingga akan tertanam
padanya lebih cinta tanah air.
Saya ucapkan selamat pada semua siswa yang telah
berhasil sebagai penulis. Anda lah yang telah berhasil
menjadi penulis pada buku perdana yang diterbitkan
sebagai karya siswa SMA Negeri 1 Kademangan
bersamaan dengan terbitnya juga buku Antologi Puisi.
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Semoga ke depan akan muncul buku buku lain yang
merupakan karya siswa maupun karya guru SMANKA.

Endah Purwati, M.Pd.
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KATA PENGANTAR
"Seorang penulis tidak pernah dilahirkan, tetapi
dia diciptakan. Bakat menulis tidak selalu dibawa sejak
lahir, tetapi tumbuh oleh satu motivasi dan gagasan"
(Bambang Trimansyah).
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME
atas segala karunia sehingga buku dengan judul “Jejak
Bumi Laya Ika Tantra Adi Raja” dapat terbit. Penerbitan
buku ini merupakan pelaksanaan salah satu program
literasi SMA Negeri 1 Kademangan tahun 2020. Hal ini
dikandung maksud menumbuhkan motivasi literasi
menulis siswa. Buku kumpulan cerita ini juga diharapkan
memberi referensi sekaligus mengajak siswa untuk
mengenal sejarah lewat cerita. Sejarah yang berusaha
dikemas dengan tulisan yang ringan, indah, dan
menghibur.
Ucapan terima kasih tiada terhingga kepada Kepala
SMA Negeri 1 Kademangan atas sarana yang diberikan.
Bangga yang tidak dapat terluap hanya dengan kata
kepada semua siswa yang menjadi penulis. Buku ini
masih jauh dari sempurna, kritik dan saran yang bersifat
membangun sangat diharapkan.
Tim Literasi
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SEJARAH MAKAM BUNG KARNO
Oleh: Alfina Cindy Wibawani
Ir. Soekarno lahir pada tanggal 6
Juni 1901 di Surabaya. Soekarno
meninggal tanggal 21 Juni 1970
dan dimakamkan di Kota Blitar, Jawa Timur. Kawasan
Makam Bung Karno yang menjadi andalan Kota Blitar
ini dilengkapi dengan Museum dan Perpustakaan
Nasional yang ada dalam satu kawasan. Perpustakaan
Nasional terletak tepat sebelah selatan Makam Bung
Karno di Jl. Kalasan, Kelurahan Bendogerit, Blitar.
Blitar

adalah

kota

bersejarah.

Proklamator

sekaligus pertama Republik Indonesia, Bung Karno di
makamkan berdampingan dengan pusara kedua orang
tuanya, Raden Mas Soekemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu
Nyoman Rei. Makam Bung Karno ini menjadi salah satu
destinasi wisata sejarah dan religi menjadi andalan
pemerintah setempat. Tak sedikit yang datang menziarahi
tempat itu. Pusara Bung Karno dan kedua orang tuanya
itu berada dalam sebuah bangunan joglo yang merupakan
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ciri khas bangunan Jawa. Joglo tempat pusara Bung
Karno ini disebut dengan Cungkup Astana Mulyo.
Keberadaan makam Bung Karno di Blitar
menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang
berkunjung. Setiap hari kompleks makam seluas lebih
dari 1,8 hektare ini selalu ramai dikunjungi. Apalagi
setelah adanya perpustakaan dan museum kecil yang
terbuka untuk masyarakat umum, pengunjung pun bisa
mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai
perjuangan Bung Karno. Tempat ini juga dilengkapi
dengan fasilitas musala dan pendapa paseban sebagai
tempat pengunjung yang ingin beristirahat.
Kompleks makam Bung Karno ini terletak di
Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanawetan Kota
Blitar, tepatnya di Jl. Slamet Riyadi. Pusara Bung Karno
dan kedua orangtuanya ditempatkan di sebuah bangunan
berbentuk joglo, ciri khas bangunan masyarakat Jawa,
yang disebut dengan Cungkup Astana Mulyo. Nisan
Bung Karno yang terbuat dari batu pualam besar
berwarna hitam, bertuliskan: “Di sini dimakamkan Bung
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Karno, Proklamator Kemerdekaan dan Presiden Pertama
Republik Indonesia, Penyambung Lidah Rakyat”.
Dahulu, Cungkup Astana Mulyo ditutup rapat dengan
dinding kaca sehingga pengunjung hanya bisa melihat
makam Bung Karno dari luar kaca penyekat. Namun
sejak tahun 2001, saat negeri ini dipimpin oleh Presiden
Abdurrahman

Wahid

(Gus

Dur)

dan

Megawati

Soekarnoputri sebagai wakilnya, seluruh dinding kaca
pemisah itu dibongkar sehingga pusara Bung Karno
benar-benar terbuka untuk umum. Jadi, siapa pun bisa
berkunjung dan berziarah ke makam Bung Karno serta
mendekat langsung ke pusaranya, bahkan menyentuh
batu nisannya.
Wisata Museum Bung Karno ini memiliki banyak
koleksi yang bisa kita nikmati. Di antaranya koleksi
khusus, koleksi referensi, terbitan berkala, koleksi umum,
koleksi nonbuku, koleksi anak dan remaja dan koleksi
audio visual. Selain koleksi buku, museum juga memiliki
koleksi nonbuku. Letaknya brada di Gedung A Lantai 1
barat. Koleksinya meliputi lukisan Bung Karno, barang
milik Bung Karno seperti koper dan baju, uang seri Bung
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Karno dari tahun 1964, lukisan Bung Karno di
Rengasdengklok sebelum Indonesia merdeka dan fotofoto Bung Karno dari muda hingga jadi presiden. Yang
paling terkenal adalah lukisan Bung Karno. Lukisan itu
berbingkai kayu berwarna emas dengan ukuran 1,5 x
1,75 meter dan ditopang dengan penyangga besi. Orangorang berbondong mengunjungi museum ini karena
penasaran dengan lukisan yang gosipnya jantungnya bisa
berdetak. Selain itu seolah pandangannya bisa mengikuti
siapapun. Ada nuansa tiga dimensi di lukisan Bung
Karno. Beberapa pendapat mengatakan ada sosok jin dari
Gunung Kelud yang tinggal di dalam lukisan tersebut.
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DESA NGENI
Oleh: Ayu citra Aprilia
Dari Blitar kita akan menuju ke arah selatan kirakira 20 kilo meter maka kita akan sampai pada sebuah
Desa yang bernama “Desa Ngeni”. Nah disini kita akan
mulai sejarah Desa Ngeni, menurut cerita orang-orang
tua yang bersifat tradisional dan berdasarkan kenyataan
bahwa lebih kurang pada tahun 1831 Desa Ngeni masih
merupakan “Hutan Rimba” yang masih bersifat keramat,
kemudian pada tahun 1833 maka datanglah 3 (tiga) orang
yang di antaranya

bernama Ki Wongso Kromo,

R.Muntilan dan R. Sunda yang berasal dari Mataram dan
Solo.
Raden Muntilan dan Raden Sunda adalah orang
yang pertama masuk blok Ponggok dan Ki Wongso
Kromo besrta keluarganya bertempat tinggal di Gunung
Nyamil, dalam waktu yang tidak lama kemudian Ki
Wongso Kromo dan keluarganya berjumpa dengan
Raden Muntilan dan Raden Sunda di hutan Ponggok,
yang kemudian mereka bersepakat untuk membabat
“Hutan Ponggok” yang akan dijadikan sebagai tempat
5

untuk bercocok tanam dari hutan ponggok yang
telah dibabat mereka dan dijadikan tempat untuk
bercocok tanam guna menyambung kehidupan seharihari, maka disitulah mulai didirikan gubuk-gubuk dan
pondok yang selanjutnya blok ponggok tersebut di beri
nama blok Ngeni. Setelah di ketahui oleh pemerintah
hindia Belanda bahwa blok Ngeni banyak penduduknya
maka didudukan Kamituwo Kuwoso (Pada saat itu)
dibawah

Pemerintahan

Desa

Bacem

sehingga

perkembangannya penduduk blok Ngeni semakin meluas
diwilayahnya yang akhirnya menjadi Desa tersendiri
yaitu “Desa Ngeni”.
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CANDI GAMBAR WETAN
Oleh : Sasalma Pratitis
Candi gambar wetan
adalah sebuah candi
yang terletak di dusun
gambar

anyar,

Sumberasri,

desa

Nglegok,

Blitar. Candi gambar
wetan terletak 7 km ke arah utara candi penataran. Candi
penataran terletak 12 km utara kota blitar. Laporan
pertama mengenai candi ini dibuat oleh R.D.M Verbeek
dari jawatan keprubakalaan hindia belanda pada tahun
1890. N.J. Krom melaporkan bahwa ada dua arca yang
memiliki angka tahun, yang pertama 1332 saka (1410 M)
dan yang kedua berangka tahun 1360 saka (1410 M) dan
yang kedua berangka tahun 1360 saka (1438M). angkaangka tahun ini menunjukkan periode majapahit pasca
pemerintah hayam wuruk. Sebagian dari keseluruhan
tanah di sekitar candi ini tanah berpasir karena candi ini
terletak di sebelah selatan gunung kelud dan menjadi
aliran lahar gunung kelud. Candi ini dapat ditempuh
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dengan menumpang truk pasir kearah utara 7 km dan lalu
berjalan kaki ke arah candi dengan melewati wilayah
perkebunan tebu (dahulu perkebunan kopi pada zaman
Belanda).
Komplek percandian ini terdiri dari tiga bagian
berundak, yaitu bagian bawah, bagian

tengah, dan

bagian tas. Susunan ini menyeruai Candi Ceto di lereng
Gunung Lawu. Kondisi candi tidaklah utuh, hanyalah
tinggal batur candi yang tersisa dengan sebagian relief
yang cukup halus garapannya dapat ditentukan di
dindingnya. Bagian lain dari komponen areal ini adalah
dua pasang dwarapala yang menjaga di pinggir tangga
masuk candi ini. Candi berada di atas puncak bukit
dengan melalui tangga yang dibuat dengan dwarapala
yang menjaganya. Gaya sisa hiasannya candi ini
memperkuat dugaan bahwa ia dibangun pada masa
kerjajaan majapahit. Candi ini cukup sulit dijangkau
dengan kendaraan pribadi, selain sepeda motor, tidak ada
kendaraan umum yang secara khusus bisa mengangkut
wisatawan langsung ke candi gambar wetan. Pengunjung
dapat menumpang truk pasir ke arah perkebunan gambar.
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JEJAK SAWENTAR
Oleh: Erlina Nur Havida
Kabupaten Blitar merupakan daerah yang menjadi
batas antara Dhoho atau Kediri dengan wilayah Tumapel
atau Malang. Dikisahkan dalam kitab karya Empu
Prapanca yang bernama Kitab Negarakertagama. Pada
suatu masa Raja Airlangga memerintahkan Empu
Bharada untuk membagi wilayah Kerajaan Kediri
menjadi dua wilayah. Tanpa keraguan Empu Bharada
pun menyanggupi perintah Raja Airlangga tersebut.
Empu Bharada melaksanakan titah tersebut dengan pergi
ke sebuah tempat di ketinggian sembari menenteng kendi
berisi air. Setelah sampai di ketinggian ia kemudian
menuangkan air tersebut hingga air yang dituangkannya
berubah menjadi aliran sungai yang membagi Kerajaan
Kediri menjadi dua wilayah yang disebut sebagai
Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Dengan Blitar
dijadikan

sebagai

daerah

yang

menguasai

jalur

transportasi kedua wilayah kerajaan yang saling bersaing
satu sama lain.
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Hingga suatu ketika Pasukan Tartar dari Mongol
yang terkenal kejam dan seringkali melakukan serangan
di berbagai wilayah menyerang wilayah Kerajaan
Singasari, dan ternyata penyerangan Tartar ke wilayah
Singasari berbuah manis mereka berhasil menaklukan
Kerajaan Singasari. Berkat kemenangan tersebut, pada
suatu waktu, Kubilai Khan yang menjadi raja di Tartar
mengirimkan utusannya untuk meminta upeti kepada
Kertanegara yang menjadi raja Singasari, Tentu saja
dengan tegas Kertanegara menolak memberikan upeti
kepada utusan Tartar tersebut. Kertanegara merasa
sungguh tersinggung dan tidak terima akan hal itu ia pun
lantas melukai wajah utusan Tartar yang datang
menghadap Kertanegara. Tidak terima dengan sikap
Kertanegara,
Kubilai Khan pun naik pitam, dia merasa sangat
marah, lantas iapun segera mempersiapkan pasukannya
untuk menyerang Kertanegara. Namun ternyata, Kubilai
Khan tidak mengetahui bahwa Kertanegara yang ingin
diserang telah terbunuh oleh Jayakatwang. Menyikapi hal
tersebut Raden Wijaya yang menjadi menantu dari
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Kertanegara
kecerdikannya

mulai
Raden

mengatur
Wijaya

strategi.
pura-pura

Karena
bersekutu

dengan Pasukan Tartar, hal ini dimanfaatkan Raden
Wijaya untuk menyerang Jayakatwang dari Kerajaan
Singasari. Setelah berhasil menaklukan Daha yang
menjadi ibu kota Kerajaan Singasari, Raden Wijaya
berpura-pura kembali ke Majapahit untuk mengambil
hadiah yang nantinya diberikan kepada Pasukan Tartar.
Namun siapa sangka, bahwa ternyata Raden Wijaya
tengah mengatur taktik untuk mengalahkan Pasukan
Tartar. Raden Wijaya memanfaatkan tanah Jawa yang
berupa hutan-hutan dan rawa.Taktik inilah yang berhasil
menyempitkan langkah gerak Pasukan Tartar.
Pasukan Tartar pun lengah, mereka sudah
mengakui bahwa sudah kalah taktik dengan Raden
Wijaya. Hingga akhirnya dengan penuh kekecewaan
Pasukan Tentara Mongol harus kembali dengan tangan
kosong, bahkan pimpinan pasukan telah melarikan diri ke
daerah China. Setelah berhasil menaklukan Pasukan
Tartar Raden Wijaya kemudian mendirikan sebuah
kerajaan yang diberi nama Kerajaan Majapahit yang
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berpusat di Mojokerto. Namun Kerajaan Majapahit juga
turut menanam pengaruh kekuasaan hingga ke wilayah
Blitar.
Pada tahun 1309 Raden Wijaya nan bijaksana
meninggal, Kekuasaan Kerajaan Majapahit pun diambil
alih oleh puteranya yaitu Jayanegara. Pada masa ini
tercetuslah sebuah pemberontakan, yang dikenal dengan
Pemberontakan Nambi. Pemberontakan pertama dapat
ditaklukkan, namun karena belum merasa puas Pasukan
Nambi pun kembali menyerang Majapahit dibawah
pimpinan Kuti dan Seni di tahun 1316-1317. Akibatnya
Jayanegara pun pergi ke wilayah Desa Bedenderan
dengan kawalan Pasukan Bhayangkara yang dipimpin
oleh Gajah Mada. Akibat taktik yang digunakan oleh
Gajah Mada inilah Kuti dan Seni dapat dibinasakan dan
Jayanegarapun berhasil naik takhta.
Tahun-tahun awal

pemerintahan Jayanegara

menjadi masa sulit bagi seorang Jayanegara. Hingga
akhirnya Jayanegara mengeluarkan sebuah prasasti yang
disebut sebagai Prasasti Blitar I. Dalam prasasti ini
tertulis Swasti sakawarsatita 1246 Srawanamasa tithi
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pancadasi Suklapaksa wu para wara. Tertulis dalam
prasasti angka 1246, yang menunjukkan bahwa Blitar
berdiri menjadi daerah swantara dibawah naungan
Kerajaan Majapahit pada tahun saka 1246 yang
bertepatan pada Minggu Pahing bulan Swarana Tahun
Saka 1246 atau pada tanggal 5 Agustus tahun 1324 M.
Dan bahkan hingga kini setiap tanggal 5 Agustus
diperingati sebagai hari lahirnya Kabupaten Blitar.
Namun ternyata, setelah sekitar 200 tahun berlalu,
sisa-sisa dari Pasukan Mongol ternyata masih ada yang
tinggal turun temurun di tanah Jawa. Sebagian dari
mereka ada yang hidup berbaur dengan warga sekitar,
namun sebagiannya lagi justru menjadi duri bagi
penguasa setempat dan mengganggu stabilitas Kerajaan
Majapahit. Singkat cerita, saat itu Pasukan Tartar
kembali memberontak ke wilayah Kerajaan Majapahit.
Wilayah Blitar yang sebagian besar masih berupa hutan
dan belum terjamah manusia pada waktu itu dijadikan
sebagai tempat persembunyian bagi Pasukan Tartar.
Menyikapi hal tersebut tentu saja Majapahit tidak
diam begitu saja. Nilasuwarna menjadi orang yang
13

diperintahkan Majapahit untuk menebang hutan yang
menjadi tempat persembunyian pasukan Tartar. Pasukan
Tartar

pun

terjadilah

akhirnya

memberontak

perlawanan.

dan

akhirnya

Perlawananpun

akhirnya

dimenangkan oleh Nilasuwarna. Berkat keberhasilan
Nilasuwarna

inilah

Majapahit

memberikan

gelar

anugerah Adipati Ariyo Blitar I, selain gelar Nilasuwarna
juga diberikan hutan tempat persembunyian Tartar yang
berhasil ditaklukkannya.. Adipati Ariyo Blitar pun
memberikan nama wilayah ini sebagai Balitar yang
berarti Bali Tartar atau kembali melawan Tartar sebagai
tanda

pengingat

keberhasilannya

dalam

melawan

Pasukan Tartar. Sejak saat itupun Adipati Ariyo Blitar I
mulai menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Lalu
dilanjutkan oleh Ki Ageng Sengguruh sebagai Adipati
Aryo Blitar II.
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ASAL USUL DESA REJOTANGAN
Oleh: Firdaus Zaidan Asmara
Pada tahun 1825-1830 di Kesultanan Surakarta
terjadi perpecahan di mana Sultan bekerjasama dengan
Belanda, sehingga rakyat yang anti dengan Belanda tidak
lagi mentaati kepemimpinan sultan. Rakyat yang anti
dengan Belanda mengadakan perlawanan yang dipimpin
oleh Pangeran Diponegoro. Karena tertipu muslihat
Belanda, Pangeran Diponegoro dan bala tentaranya
berhasil ditangkap pasukan Belanda. Namun ada
beberapa laskar yang lolos dan lari mengungsi untuk
menyelamatkan diri menuju Ponorogo. Kendatipun
demikian, mereka sudah berusaha mengungsi ke tempat
yang lebih jauh namun para laskar tersebut belum aman,
karena masih dikejar-kejar oleh pasukan Belanda sampai
ke Ponorogo. Agar tidak diketahui oleh pasukan Belanda,
laskar tersebut melanjutkan pelariannya. Beberapa laskar
yang lari tersebut di antaranya yaitu Kiai Ngabdun, Karto
Taruno, Sawijoyo, Manguntari, dan Setromenggolo.
Mereka memutuskan mengungsi ke arah timur
sampai ke daerah Lembu Peteng untuk beristirahat.
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Kemudian mencari tempat ibadah di Masjid Mangunsari.
Di situ mereka bertemu dengan Kiai Tawang Sari dan
menceritakan apa yang terjadi di Kartosuro (Surakarta)
bahwa Kanjeng Sultan berpihak kepada Belanda dan
rakyat dikerjakan rodi dengan kejam. Oleh karena Kiai
Mangunsari juga antipati kepada penjajah Belanda dan
merasa kasihan, maka para laskar tersebut disuruh
menempati tanah gitik Lembu Peteng (tanah kosong). Di
situlah mulai membuat tempat tinggal, selanjutnya secara
diam-diam warga simpatisan Diponegoro diboyong ke
tempat tersebut. Dalam waktu yang cukup singkat tempat
tersebut ramai oleh sisa-sisa laskar yang berbaur dengan
warga setempat, yaitu orang-orang Mataram.
Sehingga sampai sekarang terkenal dengan Blok
Njotangan, lokasinya di Desa Plandaan di tepi Kali
Lembu Peteng. Keadaan tersebut ternyata tercium oleh
pihak Belanda, dan akhirnya mereka menjadi buron. Atas
kondisi itu para pemimpin laskar tersebut memutuskan
untuk pergi mencari tempat yang lebih aman. Mereka
kemudian naik perahu menyusuri Kali Brantas ke arah
timur, dan di suatu tempat yang sekarang disebut dengan
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Dusun Pundensari, karena mereka menemukan sebuah
pepunden yang ternyata adalah makam Kiai Ageng
Sengguruh.
Kemudian mereka melaporkan penemuan tersebut
ke Kiai Mangunsari, dan bersama Punggowo kadipaten
menuju tempat tersebut dan ternyata tempat tersebut
bekas Keraton Ariyoblitar. Oleh Kiai Ngabdun tempat
tersebut diminta untuk dihuni dan digunakan untuk
tempat tinggal. Oleh Kiai Tawangsari diberi izin dan
nanti apabila ramai tempat tersebut diberi nama
Pundensari, atau orang Tawangsari menemukan Punden.
Selang beberapa waktu keluarga Njotangan banyak yang
datang ke Pundensari dan ini merupakan awal tempat
tinggal mereka sekarang (Masjid Al Falah Pundensari).
Sebagai pendatang baru dari Mataram, Kiai
Ngabdun disarankan untuk menebang hutan. Pada waktu
menebang hutan menemukan Prasasti Sitihinggil yang
bertulisakan

bekas

Kadipaten

Aryoblitar.

Untuk

memperluas tempat tinggal baru para pendatang, Karto
Taruno dan Mangunsari memimpin penebangan hutan
tersebut diberi nama Karang Kates, kalau sekarang
17

menjadi Dusun Kates. Babad hutan tersebut semakin ke
arah barat, dipimpin oleh Tardjo Bonari menemukan
Besalen atau Pandean yang ada di bawah Pohon Kepoh
jejer dua dan terdapat tulisan Pajajaran, sekarang Dusun
Jajar.
Babad hutan juga sampai ke wilayah sebelah
baratnya, sekarang di sekitar Pasar Rejotangan, di mana
babad hutan tersebut dipimpin oleh Mbah Man Tokid,
karena sebagian besar penghuninya adalah laskar
pelarian dari wilayah Njotangan, sekitar Lembu Peteng.
Atas saran Kiai Ngabdun mereka memberi nama tempat
tersebut

Blok

Njotangan,

setelah

wilayah

lain

mempunyai nama sendiri. Ternyata Belanda sampai juga
ke wilayah ini dan membuat jalan Tulungagung-Blitar,
karena ada peninggalan Aryoblitar di situ.
Para tokoh tidak bersedia apabila tempat tersebut
dimasukkan ke Kadipaten Blitar. Maka terjadi pertikaian
dan akhirnya Daerah Rejotangan masih tetap menjadi
wilayah

Tulungagung.

Setelah

itu

Buapati

RMP

Sumardirono mengangkat demang pertama yang tidak
hanya memimpin wilayah empat blok saja. Atas
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kesepakatan warga maka demangnya adalah Karto
Taruno. Untuk menjaga keselamatan rakyat yang berasal
dari pengungsi Mataram dan juga untuk mengingat
sejarah

dari

Njotangan,

maka

desa

ini

disebut

Rejotangan, ramai pendatang dari Njotangan. Setelah
lahir UU HIR Belanda desa ini diberi nama Rejotangan.
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KEKUNAAN JIMBE DAN KERIS SAKTI
MAJAPAHIT
Oleh : Husnul Septi Dianasari

Situs cagar budaya yang cukup banyak dikunjungi di
Blitar yakni Situs Kekunaan Jimbe. Situs ini terletak di
Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.
Meski nama Kekunaan Jimbe tidak begitu terkenal
seperti Candi Penataran yang berada di wilayah
Kecamatan Nglegok. Akan tetapi, Kekunaan Jimbe ini
menyimpan nilai sejarah yang cukup besar.
Menurut Kitab Negarakertagama pupuh 61, Jimbe
merupakan salah satu tempat utama yang dikunjungi oleh
Baginda Raja Hayam Wuruk saat ke Blitar. "Tahun Saka
tiga badan dan bulan (1283) Waisaka, Baginda raja
berangkat menyekar ke Palah, Dan mengunjungi Jimbe
untuk menghibur hati, Di Lwang Wentar, Blitar
menenteramkan

cita,"

kutipan

terjemah

kitab

Negarakertagama pupuh 61.
Berdasarkan adanya pecahan yoni dan arca nandi,
besar kemungkinan latar belakang keagamaan Kekunaan
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Jimbe adalah agama Hindu Siwaistis. Sebab, Nandi
adalah kendaraan Dewa Siwa yang berupa lembu jantan,
sedangkan Yoni adalah simbol wanita yang juga
merupakan penggambaran istri Dewa Siwa. Inskripsi
terkait situs ini menunjukkan angka tahun 1208 Saka atau
1286 Masehi. Dapat di ambil kesimpulan bahwa
kekunaan ini berasal dari era Kerajaan Singhasari atau
Majapahit.
"Menurut

cerita mbah-mbah dulu wilayah Jimbe

merupakan
berpenghuni.

kawasan
Setelah

hutan
dibabat

belantara
oleh

yang

mbah

tak

Porejo

menemukan bangunan seperti candi dan arca-arca yang
berserakan. Disitu mbah po mengumpulkan batu-batu
dan arca-arca itu untuk dibawa ke gubuknya. Namun tiap
malam mimpi atau dapat firasat ada yang bilang batubatu itu jangan dibawa pulang," Hingga akhirnya Mbah
Porejo mengembalikan batu-batu itu seperti sediakala
dan membersihkan tempat Kekunaan tersebut.
Sementara itu, nama Desa Jimbe sendiri tak jauh dari
sejarah ditemukannya situs kekunaan tersebut oleh Mbah
Porejo. Menurut Tunas, yang juga masih keturunan dari
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Mbah Porejo dulunya memang terkenal dengan wilayah
yang masih wingit dan angker karena dihuni oleh raja jin
dan para pengikutnya.
"Nama Jimbe sendiri awalnya dari kata 'Jim' dan 'Mbahe'
yang jika diterjemahkan yakni tempat Mbahnya Jin. Tapi
karena penyebutan orang jawa lama kelamaan jadi
Jimbe," terangnya.
Selain itu, Kekunaan Jimbe juga sangat terkenal dengan
legenda pusaka keris sakti Majapahit yang bernama
Ompyang Jimbe buatan Empu Supa Mandagri.
Menurut Tunas, legenda ini berkisah tentang perjalanan
Empu Supa ke suatu hutan di Blitar selatan untuk
mencari Pusaka Keris Majapahit yang hilang yang
bernama Kyai Sangkelat.
"Dalam pencariannya itu Empu Supa dihadang oleh para
Jin penghuni hutan itu. Pertikaian pun tak terelakkan
hingga satu demi satu dari para jin menyerah. Karena
kekalahan para jin itu, akhirnya mereka melapor kepada
Raja Jin di daerah tersebut. Raja Jin inilah Ompyang
Jimbe. Pertarungan antara Empu Supa dan Ompyang
Jimbe pun tak terelakkan," tutur Tunas.
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Hingga Empu Supa mengerahkan kesaktian yang lebih
kuat dari yang sebelumnya dan mengakibatkan kekalahan
Umyang Jimbe. Ompyang Jimbe pun meminta ampun
kepada Empu Supa dan mau menuruti apa pun yang
diinginkan Empu Supa.
Empu Supa meminta Ompyang Jimbe untuk mencarikan
bahan pande untuk di jadikan keris. Singkat cerita setelah
Empu

Supa

selesai

mengerjakan

keris

buatanya.

Kemudian meminta Umyang Jimbe untuk menjadi
khodam (penghuni) keris tersebut.
Empu Supa akhirnya kembali ke Keraton Majapahit dan
memberikan keris Ompyang Jimbe yang dianggap lebih
sakti sebagai ganti dari keris yang hilang. Hingga
sekarang, legenda keris berdhapur Ompyang Jimbe
banyak diburu dan dibuat tiruannya oleh orang-orang
yang percaya dengan tuah kesaktiannya.
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SEJARAH MONUMEN TRISULA
Oleh: Dzaninda Eka Karunia Putri

Sejarah Monumen Trisula ini didirikan di
Kabupaten

Blitar

Selatan,

Jawa

Timur.

Dasar

pendiriannya ditujukan untuk mengenang tragedi yang
terjadi ketika pasukan Brigade Infanteri Udara 18 atau
Trisula

melalukan

penumpasan

terhadap

sisa-sisa

anggota PKI yang melarikan diri ke daerah Blitar.
Penumpasan tersebut terjadi pada tahun 1968 di desa
Bakung, Blitar Selatan, yang dimpin langsung oleh
Kolonel Witarmin bersama masyarakat Blitar Selatan.
Hingga kini peristiwa penumpasan PKI tersebut masih
selalu dikenang di monumen ini. Bahkan para prajurit
yang baru bergabung dengan Dibyatara Yudha dan
Trisula wajib melakukan napak tilas, pembaretan, serta
renungan atas seluruh jasa yang dilakukan para
pendahulu mereka.
Monumen ini digunakan untuk mengenang
penumpasan PKI di Blitar selatan. Penumpasan berawal
dari penuturan Kusno kepada Ruslan yang akhirnya
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menemukan titik temu antara kisah tersebut dengan
beberapa intel yang memiliki nasib naas ketika dikirim
menelusuri wilayah Blitar Selatan. Pada akhirnya Ruslan
menyusun

taktik

perkembangan

PKI

untuk
di

mencari
wilayah

tahu

tentang

tersebut

berbekal

kecerdikannya. Ruslan menyamar sebagai orang gila
yang memiliki rambut gimbal serta pakaian lusuh. Ia
memanfaatkan daun pisang dan sebatang lidi untuk
memetakan pergerakan PKI di daerah Bakung. Tidak
hanya itu ia juga menelusuri rumah warga yang
terindikasi sebagai markas para gembong PKI dalam
menyusun rencana pergerakan. Dengan semua apa yang
ia temukan, Ruslan kembali ke markas Yonnif511/DY
dan menceritakan semua yang ia ketahui.
Mendengar kondisi tersebut pemerintah tidak
tinggal diam dan mulai melakukan berbagai kegiatan
untuk menumpas sisa-sisa PKI yang melarikan diri. Salah
satu bentuk usahanya adalah melakukan operasi intel
serta operasi teer gabungan mulai bulan Februari hingga
Juni 1968. Operasi ini memang cukup berhasil, tetapi
tidak di daerah terbelakang seperti Blitar Selatan,
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Tulungagung, Malang Selatan, dan wilayah di sekitanya
PKI justru semakin berkecamuk.
Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukanlah
peninjauan secara langsung melalui udara. Peninjauan ini
dilaksanakan oleh Asisten 1 dari Kodam V/Brawijaya,
yang kemudian dilanjutkan dengan rapat evaluasi oleh
semua pimpinan. Hasil dari pertemuan tersebut adalah
melakukan penghancuran serta penumpasan terhadap
sisa-sisa PKI terutama yang berada di wilayah Blitar
Selatan dan sekitarnya. Setelah itu kemudian dibentuk
Satuan Tugas atau Satgas Trisula.
Operasi pembersihan dilakukan selama dua bulan
yang dimulai pada tanggal 8 Juni sampai 30 Juli 1968.
Operasi ini berada di bawah komando Kolonel Witarmin
yang berasal dari Brigif Linud 18. Adapun satuan yang
ikut bergabung dalam operasi adalah Yonif531, 521, 527,
511, 513, unsur Bantuan Administrasi (Banmin) dan
Bantuan Tempur (Banpur), unsur Satuan Teritorial
(Satter), 1 Kompi Paskhas (PGT) TNI Angkatan Udara,
Hansip-Wanra

kabupaten

Blitar,

Kediri,

Nganjuk,

Tulungagung, dan Malang sekitar 14.000 orang.
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Selain itu masih ada kesatuan yang dalam proses
atau on call seperti Batalyon Armed, Yonif401/Para,
serta

Grup

Kopanandha

(RPKAD).

Operasi

ini

menggunakan konsep sepanjang 80 km para tentara dan
hansip terbentang. Jarak antara setiap tentara adalah 5
meter yang tersebar sepanjang Tulungagung hingga
Malang, menyisiri Sungai Brantas hingga Pantai Selatan
dengan berjalan kaki. Setibanya di Pantai Selatan,
pasukan kembali ke utara. Konsep yang diterapkan
pertama kali di dunia ini sangat berhasil membersihkan
anggota PKI.
Demi mengenang penumpasan PKI yang telah
terjadi dibangunlah Monumen Trisula yang berada di atas
lahan seluas 5.625 meter kubik. Diresmikan pada tanggal
18 Desember 1972 oleh M. Yasin selaku Letnan Jenderal
TNI Angakatan Darat yang menjabat Deputi Kepala Staf
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Sejarah Monumen Trisula terdiri atas 17 pilar
penyangga, jalan melingkar yang berbentuk angka 8, 45
buah trap, serta 5 buah di tangga bawah. Hal tersebut
mengandung makna bahwa Indonesia merdeka pada
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tanggal 17 Agustus 1945. Sementara untuk anak tangga
bawah menunjukkan jumlah Batalyon yang bergabung
dalam operasi. Terdapat juga 5 patung dengan tiga ABRI
dan dua rakyat. Perpaduan antara ABRI dan rakyat
menunjukkan kemanunggalan. Kemudian salah satu
pantung menunjuk ke suatu tempat dengan artian bahwa
di sinilah pernah terjadi sejarah hitam akibat PKI.
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RAMBUT MONTE
Oleh : Puput Ellisya

Di Kerajaan Majapahit dahulu kala hiduplah
keluarga kerajaan yang dipimpin oleh Raja Monte dan
Ratu Baka. Rakyat sangat mencintai raja dan ratu mereka.
Raja dan ratu memiliki dua anak laki-laki namun ketika
proses kelahirannya tabib kerajaan berkata kelahiran dua
orang anak ini akan menyebabkan pertumpahan darah di
masa yang akan datang. Anak pertama bernama Rahwana
dan anak kedua bernama Nagasari. Kerajaan tersebut
memiliki pedang yang sakti warisan dari nenek
moyangnya. Pedang tersebut diberi nama Manbok.
Manbok dipercaya bisa menjadikan pemiliknya memiliki
segalanya dan bisa membawa dunia ke genggamannya.
Pedang Manbok tidak boleh dimiliki selain raja sebelum
raja tersebut sudah sah mewariskan ke penerus tahkta
selanjutnya.
Akhirnya kedua anak dari Raja Monte dan Ratu
Baka tersebut sudah tumbuh dewasa yang terlihat sudah
mampu memimpin kerajaan jika Raja sudah tiada. Suatu
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hari Rahwana pergi ke perpustakaan ayahnya, dia melihat
pedang Manbok tersebut dipajang di tembok. Rahwana
membaca buku sejarah Manbok dan membaca kegunaan
pedang tersebut akhirnya dia mempunyai keinginan
untuk

memilikinya.

Keesokan

harinya,

Rahwana

memberi tahu saudaranya letak keberadaan dan fungsi
pedang

tersebut.

Dengan

rasa

egois

mereka

merencanakan untuk mencuri pedang tersebut dari Raja.
Mereka merencakan pencurian dan mengumpulkan
prajurit, para prajurit di iming-imingi akan diberi emas
jika berhasil menemukan dunia lain dari Manbok tersebut.
Hingga suatu malam, hari pertumpahan darah
yang diperkirakan oleh tabib kerajaan tersebut terjadi.
Rahwana mengumpulkan para prajurit, saat itu raja
berada di perpustakaan bersama ratu. Rahwana dan
Nagasari memimpin untuk menuju ke perpustakaan.
Prajurit yang mengawal raja dan ratu banyak yang tewas
dibunuh oleh prajurit yang mengawal Rahwana dan
Nagasari.
Raja:"Apa yang kalian lakukan?" (berteriak kepada
prajurit)
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Rahwana:"Mereka sedang membantuku, Raja"
Raja:"Apa yang sebenarnya kau rencanakan?"
Rahwana: "Masih tidak tahu apa yang aku lakukan?"
Raja:"Turunkan pedang itu, ini pengkhianatan"
Nagasari:"Menurutmu ini pengkhianatan, tapi kami
menggunakan pedang ini demi pencapaian yang besar"
Nagasari mengutus prajurit untuk menyandera raja dan
ratu. Nagasari dan Rahwana segera mengambil pedang
tersebut.
Ratu: "Jadi sebenarnya kalian ingin merebut pedang
tersebut dari raja?"
Raja: "Hahaha, percumah kalian mengambilnya. Pedang
tersebut tidak akan bisa berfungsi dengan sempurna jika
aku belum sah mewariskan ke penerus selanjutnya dan
sampai aku belum meninggal. Kau tidak membaca buku
Manbok dengan teliti nak." Dengan penuh rasa kecewa
Raja Monte mengutuk Rahwana dan Nagasari menjadi
Candi dan prajurit yang berkhianat dikutuk menjadi ikan.
Setelah kejadian tersebut selang beberapa tahun Raja
Monte meninggal karena penyakit yang dideritanya dan
kerajaan serta Pedang Manbok diwariskan ke Ratu Baka.
31

Untuk mengenang sang raja, pemakaman sang raja
disemayamkan di dekat telaga dan Ratu Baka memberi
nama telaga dan candi dengan nama sang raja.
Akhirnya sampai saat ini candi tersebut diberi nama
Candi Rambut Monte dan dibawahnya ada telaga yang
namanya mengikuti nama candi. Telaga tersebut berisi
ikan kutukan yang diberi nama Ikan Sengkarin konon
menurut masyarakat ikan tersebut tidak berkurang atau
bertambah jumlahnya. Barang siapa yang mengambil,
membunuh, memakan ikan tersebut akan mendapatkan
musibah.
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RITUAL RAMPOGAN MACAN
Oleh : Ahmad Fuadi
Salah satu ikon Kota Blitar adalah alun-alunnya
yang terkesan sakral. Di pinggir utara selatan dan timur
serta di tengahnya terdapat pohon beringin tua yang
rindang dipagari. Konon pohon ini termasuk sakral. Dulu
ada yang mengatakan, jika alun-alun dilihat dari puncak
Gunung Kelud, pohon beringin yang terlihat hanya yang
ada di tengah itu. Padahal di sana banyak pohon beringin
di pinggir utara selatan dan timur.
Alun-alun Blitar dibangun kisaran tahun 1875
bersamaan dengan pembangunan kediaman Bupati Blitar
KPH. Warsoekoesomo di sebelah utara. Pembangunan
tersebut terjadi karena peralihan pusat pemeritahan yang
sebelumnya terletak di pinggir kali Pakunden terkena
erupsi Gunung Kelud.
Pada masa Kolonial Belanda, Alun-Alun Blitar
juga mendapat pengaruh. Dibuktikan dengan adanya
bangunan sel tahanan di timur alun-alun. Pengaruh yang
lain yaitu mulai terjadi pergeseran fungsi, yang
sebelumnya digunakan sebagai kegiatan sakral lebih
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banyak digunakan sebagai kegiatan masyarakat. Bahkan
juga dijadikan tempat penyambutan pejabat asisten
residen ataupun gubernur jendral.
Penampilan fisik Alun-Alun Blitar kini telah
mengalami banyak perubahan. Tidak ada lagi pohon
beringin kembar yang menjadi simbol utama alun-alun
tersebut. Yang ada hanya satu pohon beringin yang diberi
kurung di tengah alun-alun. Selain itu di pinggir alunalun juga telah ditanami berbagai macam tanaman seperti
pohon palem yang lebih menggambarkan alun-alun masa
kini. Dan di sebelah timur telah dibangun fasilitas olah
raga

permanen

dari

besi

yang dapat

digunakan

masyarakat untuk melakukan aktivfitas olah raga setiap
akhir pekan.
Di balik keindahan alun-alun Blitar, orang banyak
yang tidak mengetahui siapa arsitek alun-alun tersebut,
ialah Bawadiman Djojodigdo. Beliau lahir di Kulonprogo
pada tanggal 29 Juli 1827. Dia merupakan Patih Blitar
sebagai administratrur tertinggi di bawah seorang Bupati.
Dan dia pula yang mewariskan budaya Rampogan Macan
di alun-alun Blitar.
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Tradisi Rampogan Macan di Alun-Alun Blitar.
Ritual Rampogan Macan di Alun-Alun Blitar biasanya
dilaksanakan pada hari raya ke-7 (hari raya ketupat).
Tujuannya sebagai tolak balak agar terhindar dari erupsi
Gunung Kelud. Adanya ritual rampogan macan ini
dibuktikan dengan adanya bekas kandang macan yang
terletak di sudut alun-alun utara, dan adanya bekas
cakaran pada sebuah batu yang dapat memperkuat
argumen bahwa macan tersebut memang sengaja
dipelihara sebelum diadu. Namun setelah adanya
larangan, rampogan macan hanya dilaksanakan secara
simbolis.
Menjadi ironi apabila seluk-beluk sejarah AlunAlun Blitar tidak digali dan dipelajari. Karena alun-alun
sendiri telah termaktub dalam kitab Negarakertagama
karangan Empu Prapanca, yang mana masyarakat tani
saat itu mempunyai kepercayaan bahwa sebelum
melakukan cocok tanam haruslah meminta izin kepada
Dewi Tanah dengan membuat sebuah lapangan atau
tanah sakral yang kemudian dikenal sebagai alun-alun.
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Alun-alun Blitar dari masa ke masa mengalami
peralihan fungsi. Dulu, ruang publik ini merupakan
tempat sakral yang dibanjiri dengan ritual dan upacaraupacara keagamaan. Kini telah bergeser menjadi ruang
publik masyarakat modern.
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MBAH PUTRI GUNUNG NYAMIL
Oleh : Arla Dinasti
Alkisah, pada tahun 1831, di selatan Gunung
Kendeng (Dogong), dibukalah hutan lebat oleh orang
dari Mataram yaitu Ki Wirokromo, Raden Sunda dan
Raden Kantil. Mereka membuka hutan tersebut untuk
dijadikan ladang pertanian. Dimulai dari daerah yang
setiap kali ditanami tanaman kedelai namun tidak pernah
terdapat isinya lalu disebut sebagai Dusun Kepek karena
tanaman yang ditanami selalu tidak ada isinya atau
kepek. Mereka melanjutkan membabat hutan tersebut
sampai ke Desa Sumber Glagah yang hutannya dipenuhi
rumput glagah dan tanaman comboh. Dilanjutkan
membabat sebuah hutan yang terdapat pohon arin, maka
dari itu tempat tersebut disebut sebagai Dukuh Ponggok.
Ki Wirokromo, Raden Sunda dan Raden Kantil
pun akhirnya merasa lelah dan memilih untuk istirahat
sambil berpikir untuk mencari kehidupan yang aman,
damai, dan makmur. Lalu, mereka menemukan lahan
yang cocok untuk bertanam dan cocok dihuni, maka
mereka menyebut lahan itu sebagai Ngening atau
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sekarang dikenal sebagai Desa Ngeni.Seiring berjalannya
waktu, kabar tentang ketiga tokoh tersebut berhasil
membabat hutan rimba dan menjadikannya tempat
tinggal pun terdengar sampai ke pihak keluarga di
Mataram dan Sunda dan akhirnya hutan tersebut menjadi
perkampungan.
Namun, terdapat sebuah cerita ketika Ki Wiro
Kromo, Raden Sunda dan Raden Kantil memperluas
babatan untuk dijadikan hunian. Setiap pukul 12 siang,
terlihat seorang putri yang sangat cantik. Ia memiliki
kulit berwarna kuning langsat, mata yang lebar, hidung
mancung, rambut terurai panjang, bibir tebal, gigi rapi,
dan mengenakan jarik. Putri tersebut memandang mereka
bertiga sambil tersenyum ramah. Meskipun dipandang
dari jauh, senyum ramah itu tetap terlihat sehingga
diantara teman Ki Wiro Kromo ada yang merasa
terpesona.
Salah satu teman Ki Wiro Kromo yang terpesona
dengan putri tersebut berjalan setapak demi setapak
menemui putri cantik tersebut. Akan tetapi, setelah
berjarak cukup dekat, sang putri cantik tersebut hilang
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dalam sekejap mata. Rupanya, putri cantik tersebut kerap
kali menggoda para pembuka hutan hingga membuat Ki
Wiro Kromo serta kawan-kawannya murka. Maka,
mereka menebaskan alat pemotong kayu tersebut ke arah
bayangan putri cantik itu. Seketika, putri cantik berubah
menjadi batu menyerupai arca wanita namun sangat
disayangkan karena sebagian dari wajah arca tersebut
hilang karena ditebas oleh pembabat hutan. Adapun
pembabat hutan tersebut langsung meninggal dunia
setelah menebas arcar tersebut. Maka dari itu, tempat
tersebut dinamai dengan Makam Leluhur Mbah Putri
yang terletak di Gunung Nyamil, Desa Ngeni.
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SEJARAH PLOSOREJO
Oleh: Silvia Desy Andriani
Pada tahun 1704-1719 Masehi hiduplah tokoh yang
bernama Kyai Raden Gunondiko, Kyai Raden Conomo,
dan Kyai Raden Marsidiq (Kyai Singoyudho) pada saat
Lodoyo dipimpimpin oleh Pangeran Prabu. Mereka
bertiga adalah keturunan Bathara Kathong atau yang
biasa dikenal sebagai Sunan Kathong dari Ponorogo dan
Sunan Tembayat dari Klaten Jawa Tengah.
Mereka bertiga sempat terpisahkan karena tidak
tinggal dan tumbuh bersama-sama. Sempat terpisah oleh
jarak akhirnya mereka bertemu disuatu daerah yang
dikenal dengan nama Lodoyo. Kemudian, mereka bertiga
berencana untuk tinggal bersama-sama disuatu tempat
didekat Lodoyo. Mereka berencana membuat desa baru
dan memulai kehidupan baru bersama-sama disana .
Akhirnya, mereka bertiga berjalan kearah barat Lodoyo .
Melewati hutan dan semak belukar, melewati gunung dan
mereka terus berjalan kearah barat. Kemudian mereka
berhenti pada suatu tempat untuk beristirahat sejenak.
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Pada tempat itu tumbuhlah suatu tanaman yang sangat
lebat , yaitu pohon ploso.
Mereka terus menyusuri tempat itu. Kemudian Kyai
Raden Gunondiko berkata, “lihatlah tempat ini udaranya
sejuk, tanahnya juga subur, ini adalah tempat yang cocok
untuk kita bermukim, kita bisa bercocok tanam disini
untuk bertahan hidup” . dan kedua adiknya pun
menyetujui perkataannya. Akhirnya mereka bertiga
memutuskan untuk membuka desa baru ditempat itu.
Mereka mulai menebang pohon untuk membuat tempat
berteduh. Mulai membersihkan semak belukar dan mulai
mencoba bercocok tanam untuk bertahan hidup. Berkat
usaha dan kerja keras mereka berdirilah sebuah desa.
Lalu, Kyai Raden Gunondiko bertanya kepada kedua
rekannya, “Kita sudah berhasil mendirikan sebuah desa
disini, lalu kita beri nama apa desa ini? ”. Lalu Raden
Conomo menjawab, “Lihatlah tempat ini. Disini banyak
sekali tanaman Ploso yang tumbuh subur. Bagaimana
jika tempat ini kita namakan tempat ini Plosorejo saja?
Plosorejo berarti banyak tanaman Ploso dan juga sebagai
doa dan harapan suatu saat tempat ini akan rejo, ramai
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dikunjungi banyak orang” . Kyai Raden Gunondiko dan
Kyai Raden Marsidiq menyetujui nama itu. Satu persatu
orang mulai datang ketempat itu. Kebanyakan dari
mereka adalah orang yang berkelana dan orang yang
memang tidak mempunyai tujuan akan pergi kemana.
Pada akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal
ditempat itu. Kyai Raden Gunondiko, Kyai Raden
Conomo,

dan

Kyai

Raden

Marsidiq

menyambut

kedatangan orang-orang yang ingin tinggal ditempat itu
dengan penuh suka cita. Desa itu akhirnya berkembang
menjadi desa yang besar , menjadi desa yang ramai
dengan keindahan alamnya dan kesuburan tanahnya yang
luar biasa dengan hasil alam yang melimpah .
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JEJAK PERADABAN KUNO
DI BLITAR SELATAN
Oleh : Wilda Eka
Nama daerah Lodoyo mungkin sudah cukup
popular di kalangan orang Blitar dan sekitarnya. Nama
ini masih biasa digunakan untuk menyebut daerah di
selatan Sungai Brantas Blitar, walau secara administratif
tidak ada lagi daerah di Blitar Selatan yang bernama
Lodoyo. Saat ini daerah yang biasa disebut Lodoyo yakni
wilayah Kecamatan Sutojayan. Dulunya nama Lodoyo
merupakan sebuah nama kawedanan, yakni wilayah
administrasi

pemerintahan

yang

berada

di

bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku
pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah
kemerdekaan Indonesia. Saat ini kawedanan Lodoyo
hanya mengambil peran sebagai pemangku budaya.
Jauh sebelum itu, nama Lodoyo merupakan nama
kuno yang sudah dikenal sebelum adanya kawedanan.
Bahkan lebih kuno dari pada era Surakarta dan mitosmitos

bentukannya

yang

menggambarkan

Lodoyo

sebagai daerah bromocorah. Bahkan nama Lodoyo sudah
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ada dan disebut dalam Kakawin Desa Warnnana/ Negara
Krtagama (kakawin karangan Mpu Prapanca yang
menyingkap kejayaan Kerajaan Majapahit). Dalam
kakawin tersebut, terungkap bahwa Maharaja Rajasa
Nagara (Hayam Wuruk) pernah melakukan perjalanan
dan bermalam beberapa hari di Lodoyo.
Berikut

Kutipan dari Kakawin Negara Krtagama

tersebut: "Janjan sangke balitar angidul tut margga,
sangkan poryyang gatarasa tahenyadoh wwe, ndah
prapteng lodhaya sira pirang ratryangher, sakterumning
jaladhi jinalah tut pinggir ("Tidak peduli dari Blitar
menuju ke selatan sepanjang jalan, mendaki kayu-kayu
mengering kekurangan air tak sedap dipandang, maka
Baginda Raja tiba di Lodaya beberapa malam tinggal
disana, tertegun pada keindahan laut dijelajahi menyisir
pantai.")
Perjalanan yang dilakukan oleh Maharaja Hayam
Wuruk tentunya bukanlah perjalanan yang main-main.
Perjalanan

tersebut

merupakan

agenda

perjalanan

tahunan Hayam Wuruk untuk berkeliling hingga ke luar
ibu kota. Perjalanan sang raja tersebut dilakukan pada
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akhir musim dingin atau setelah panen. Beliau pergi
menggunakan pedati yang ditarik sapi dan diiringi
rombongan. Perjalanan tersebut tercatat dalam Kitab
Nagarakertagama karya Mpu Prapanca, pujangga yang
turut dalam perjalanan tersebut.Candi Simping, Candi
Bacem, dan Kekunaan Jimbe yang dikunjungi di awal
perjalanan

menunjukkan

kesan

bahwa

Lodoyo

merupakan daerah yang cukup istimewa di mata
Maharaja Hayam Wuruk. Seperti dalam kutipan Kitab
Negarakertagama tersebut disebutkan bahwa Raja Hayam
Wuruk sempat bermalam beberapa hari di Lodoyo dan
juga menikmati pemandangan indah di pantai selatan.
Daerah Lodoyo dulunya merupakan sebuah
kerajaan kecil yang berdiri sejak abad ke-11 yang
bernama Kerajaan Lodoyo yang kekuasaanya hingga
wilayah Malang Donomulyo dan wilayah barat hingga
daerah Tulungagung termasuk Kalidawir. Berdasarkan
beberapa catatan sejarah, disebutkan Kerajaan Lodoyo
berkuasa cukup lama, yakni sekitar satu abad dan
mencapai

puncak

kejayaan

pada

masa

Raja

Singokusumo. Pada masa pemerintahannya, Lodoyo
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terkenal dengan kemajuan seni budayanya, yakni dengan
kesenian 'jaranan jur' yang masih terus dilestarikan
hingga saat ini. Cerita terjadinya jaranan jur dari Lodoyo
berawal dari kisah perseteruan antara Lodoyo dan
Ponorogo. Tenatang konflik sayembara perebutan Dewi
Songgo Langit, putri Kediri, mau dipersunting siapa pun
yang bisa menyuguhkan suatu kesenian yang belum
pernah ada di penjuru dunia mana pun.
Sayembara kesenian tersebut terjadi di tengah
perjalanan prajurit Kerajaan Lodoyo dengan pasukan
berkudanya bertemu dengan prajurit Bantaran Ponorogo
dan akhirnya terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran
dua kerajaan yang sama-sama kuat tersebut, tersisa babak
antara dua adipati yang bersaing memperebutkan Dewi
Songgo

Langit.

Adipati

Singokusumo

dengan

kekuatannya yang bisa berubah menjadi seekor macan
bertempur
Klewandono

habis-habisan
dengan

dengan

senjata

Adipati

Klono

andalannya,

pecut

Samandiman. Dalam cerita tutur tersebut, Adipati
Singokusumo gugur dan menjelma menjadi seekor
macan. Kepalanya terpenggal oleh kesaktian pecut
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Samandiman milik Adipati Klono Klewandono. Di
situlah

merak

klangenan

(kesayangan)

Adipati

Singokusumo datang menghampiri kepala tuannya dan
mengembangkan ekornya.
Melihat
Klewandono

kejadian
lantas

tersebut,

Adipati

membawa

kepala

Klono
Adipati

Singokusumo bersama burung merak klangenan untuk
dipersembahkan menjadi sebuah kesenian yang belum
pernah ada sebelumnya, yakni kesenian dadak merak,
kepada Dewi Songgo Langit. Jadi, kepala dadak merak
reog Ponorogo adalah kepala Adipati Singokusumo dari
Lodoyo. Vesi cerita ini, sebagian masyarakat Ponorogo
ada yang mengakui dan ada yang tidak. Mungkin karena
masalah politik pada waktu itu.
Menurut beberapa sumber sejarah, Kerajaan
Lodoyo runtuh setelah terjadi peperangan dengan
Kerajaan

Kadiri.

Beberapa

situs

peninggalannya

kemudian banyak digunakan untuk kepentingan masa
Kerajaan Kadiri, seperti Situs Besole yang berupa
reruntuhan sebuah pintu gerbang yang tersusun dari bata
kuno.

Jejak-jejak

peninggalan

tersebut

semakin
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memperkuat dugaan posisi Lodoyo sebagai kota kuno di
Blitar selatan meski kebenarannya belum diketahui
secara pasti.
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CANDI KOTES
Oleh: Niken Putri Pangestu

Candi Kotes adalah candi yang terletak di sebelah
selatan lereng Gunung Kelud, tepatnya di Desa Kotes,
Kecamatan

Gandusari,

Kabupaten

Blitar,

Jawa

Timur. Menurut ceritanya, konon pada jaman dahulu di
daerah sekitar candi tersebut terdapat sebuah kolam yang
berisi banyak ikan gabus, anak ikan gabus tersebut biasa
disebut Kotesan, oleh karena itu munculah sebuah nama
yaitu Kotes, dan menjadi nama Candi sekaligus desa
Kotes.
Candi Kotes berdiri sejak tahun 1302 Masehi.
Merupakan aset warisan budaya sejarah leluhur. Candi
ini masih sejenis dengan Candi Penataran yang terletak di
Kecamatan Nglegok, Blitar. Walaupun candi Kotes ini
tidak terkenal seperti Candi Penataran, namun ternyata
lebih tua sekitar 8 tahun dibanding Candi Penataran.
Candi Kotes adalah sebuah peninggalan jaman Majapahit
yang berada di Desa Sukosewu.
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Candi ini terdiri dari sebuah altar dan sebuah bangunan
utama di belakangnya. Pada bangunan utama Candi
Kotes terdapat beberapa umpak yang biasanya berfungsi
untuk menopang atap candi. Candi Kotes terdiri dari dua
bangunan yaitu bangunan candi I dan bangunan candi II.
Pada bangunan I berupa sebuah batur yang berukuran
panjang 3,5 meter, lebar 2,4 meter, dan tinggi 1,4 meter.
Candi ini terbuat dari batu jenis andesit. Diatas
batur terdapat tiga buah bangunan kecil yang berjajar
utara-selatan. Bangunan sisi utara dan tengah berupa
altar, sedangkan bangunan sisi selatan berupa candi kecil
(miniatur candi) yang mirip dengan bangunan candi Jawa
Timur yang ramping dan tinggi. Pada bangunan sisi utara
bangunan batur (tengah) terdapat pahatan angka tahun
Jawa Kuna 1223 Saka atau 1301 Masehi. Bangunan
candi I menghadap ke barat, pipi tangga bermotif ukel
dengan 6 buah undakan / tangga naik. Bangunan candi I
tidak terdapat hiasan (polos). Hanya pada bagian atas
pintu masuk dan relung-relungnya terdapat hiasan atau
pahatan Kala (Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
Jawa Timur, 1999/2000: 3-4).
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Dibelakang bangunan II terdapat tinggalan yang
ditata memanjang dari utara ke selatan, benda tersebut
diantaranya adalah yoni yang ceratnya sudah hilang,
bongkahan

batu

candi,

umpak,

dan

sebagainya.

Keberadaan yoni inilah yang menandakan bahwa Candi
Kotes bernafaskan agama Hindu. Candi ini terletak
cukup strategis letaknya dan sangat terawat dengan baik
juga lingkungan candi bersih dari sampah-sampah.
Keberadaan bangunan suci Candi Kotes juga mencatat
dan memberi bukti sejarah bahwa Blitar merupakan
wilayah penting di masa pemerintahan Raja pertama
Majapahit.
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MASJID AGUNG KOTA BLITAR
Oleh: Helvy Novita Sari

Masjid Agung Kota Blitar merupakan sebuah
bangunan kuno penyimpan sejarah panjang syiar Islam
dan perkembangan masyarakat Kota Blitar. Secara
administratif saat ini masjid ini terletak di pusat Kota
Blitar, tepatnya di sebelah barat Alun-alun Kota Blitar.
Menurut sejarah, dulunya sebutan Kabupaten Blitar
masih bernama Kabupaten Srengat. Pada waktu itu yang
bertindak sebagai penghulu atau hakim agama Kabupaten
Srengat adalah KY.R. Mohammad Kasiman.
Setelah

nama

Kabupaten

Srengat

berubah

menjadi Kabupaten Blitar pada tahun 1820, yang menjadi
penghulu pertamanya ialah KY.R. Imam Besari, di sana
pula awal mula peletakan batu pertama Masjid Agung
Blitar. Awalnya, bangunan masjid ini terdiri dari
bangunan gebyog dan beratap sirap (dinding dana tap
terbuat dari kayu jati) dan berdiri kokoh di sisi utara
jembatan kali Lahar Kelurahan Pakunden, Kecamatan
Sukorejo, Kota Blitar.
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Meski berbentuk sederhana dan berbahan dasar
kayu jati, masjid ini mampu bertahan cukup lama
menghadapi berbagai bencana alam yang menimpa.
Letaknya yang berada di pinggiran kali lahar memang
membuat masjid tersebut rentan terjangan banjir lahar
dingin dari Gunung Kelud. Tercatat tiga kali lahar dingin
menerjang masjid tersebut yaitu pada 1826, 1835 dan
1848.
Pada terjangan banjir yang ke tiga, tepatnya 1848,
masjid mengalami kerusakan yang cukup parah. Bencana
yang disebabkan meletusnya Gunung Kelud tersebut
tidak hanya merusak masjid tetapi juga mempengaruhi
pemikiran tentang kelayakan Srengat sebagai ibukota
Blitar. Karena banjir lahar yang kerap terjadi membuat
jalannya pemerintahan terganggu. Apalagi kemudian,
banjir juga menghantam rumah kediaman bupati.
Akhirnya, pasca

bencana

tahun itu, pusat

pemerintahan Kabupaten Blitar, dan juga Masjid Agung,
dipindahkan ke tempat sekarang ini. Saat itu, Bupati
Blitar dijabat oleh Raden Mas Aryo Ronggo Hadinegoro,
sedang yang menjabat sebagai penghulu dan merangkap
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ketua masjid yaitu KY.R. Kamaludin, keturunan dari
KY.R. Kasiman, penghulu Kabupaten Srengat, yang
menggantikan Penghulu III KY.R. Kasan Soehodo yang
diangkat sejak tanggal 31 Maret 1946 hingga tahun 1848.
Ketika itu, bupati menunjuk tanah bagian timur sebagai
Bumi Kanjengan (Batas sebelah barat Jl. Masjid, sebelah
timur Sungai Urung – Urung, sebelah selatan Jl. Merdeka
– Jl. A. Yani, sebelah Utara Jl. Anjasmoro – Jl. Pahlawan
bila dilihat wujud sekarang). Untuk tempat kediaman
Kanjeng Bupati dan kegiatan dinas sehari-hari dibangun
rumah dinas bupati lama (sekarang komplek pertokoan
sebelah timur Gedung Dipayana yang pernah dipakai
sebagai kantor CPM).
Sedangkan tanah sebelah barat bumi Kanjengan hingga
Sungai
penghulu

Lahar,
Blitar

diserahkan
untuk

pengaturannya
bangunan

kepada

masjid

dan

menempatkan etnis Arab di sebelah utara Masjid kearah
barat. Dulu dikenal dengan nama Kampung Arab,
selanjutnya setelah mengalami perkembangan menjadi
nama Kauman. Melalui kegotongroyongan dan bantuan
dana dari beberapa pihak, masjid dapat dibangun pada
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tahun itu juga (1848) dengan bahan kayu. Bahkan hingga
sekarang sebagian besar bagian dalam masjid hingga kini
masih mempertahankan bangunan aslinya.
Pasca

pembangunan

1890

masjid

pernah

mengalami beberapa renovasi dan penambahan unsurunsurnya. Pada 1927 dibuat gapura dan setahun
kemudian, 1928, dibangun menara di sebelah kanan
(selatan) masjid. Dan pada 1933 masjid diperluas dengan
penambahan serambi di kanan dan kirinya yang diarsiteki
oleh KH. Muchsin Dawuhan yang masih kerabat
Penghulu Imam Boerhan. Desain tersebut masih bertahan
hingga kini, yang sekarang menjadi bagian dalam masjid.
Tetapi gapura dan menaranya telah runtuh akibat gempa
bumi yang terjadi di Blitar pada 20 Oktober 1958. Pada
tahun 1967 menara yang rusak dibangun kembali oleh
Biro Pembangunan Masjid Besar Kodya/Kabupaten
Blitar

dengan

Prawirokoesoemo.

ketuanya
Dalam

Wali

Kota

Blitar

pelaksanaannya,

R.

menara

dibangun tidak lagi di tempat semula, tetapi di sebelah
utara. Kemudian untuk memperluas daya tampung
jamaah yang semakin meningkat sejak peristiwa 1965,
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dibangun pula serambi bertingkat yang diperkirakan akan
dapat

menampung

hingga

5000

jamaah.

Proses

pembangunan tersebut dapat diselesaikan pada akhir
1971.
Hingga kini Masjid Agung kota Blitar ditetapkan
sebagai salah satu cagar budaya yang menyimpan sejarah
peradaban Islam di kota dan Kabupaten Blitar. Beberapa
kegiatan syiar Islam masih tetap terjaga hingga sekarang.
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PETILASAN SYEKH BELABELU
Oleh : Putri Nurshaidatul Nissa
Goa Jedog merupakan
sebuah gua alam yang
di

dalamnya

penuh

dengan stalagmit dan st
alaktit.

Goa

menyajikan

yang
keelokan

nan menakjubkan ini
terletak di lereng pegunungan kapur tepatnya di Desa
Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.
Goa Jedog mungkin sudah erat sebagai tempat wisata
alam dan mencari kesejukan. Namun siapa sangka,
tempat ini juga menyimpan cerita dan sejarah pertapaan
Syekh Belabelu, salah satu trah keturunan Prabu
Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit.
Syekh Belabelu mempunyai nama kecil Raden
Jaka Bandem. Pada awalnya Syekh Belabelu atau Raden
Jaka Bandem bukan pemeluk agama Islam. Semasa
hidupnya beliau banyak menghabiskan waktu untuk
berkelana menyusuri wilayah selatan jawa dari timur ke
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barat hingga perbukitan Parangtritis. Syekh Belabelu
pernah menetap di Goa Jedog setelah Majapahit
mengalami keruntuhan akibat serangan Patih Udara atas
perintah Raja Grindrawardhani yang bermaksa di Kediri.
Sedangkan Raja Brawijaya V dan sejumlah pengikutnya
menyingkir ke selatan dan pernah menetap di goa
tersebut.
Selanjutnya, Syekh Belabelu berjalan ke barat
hingga sampai dan menetap di wilayah perbukitan
Parangtritis. Menurut sejarah, Syekh Belabelu tidak
sendirian, beliau ditemani oleh saudaranya yang bernama
Syekh Damiaking. Mereka berdua masuk agama Islam
mengikuti jejak gurunya, yaitu Panembahan Selohening
yang telah masuk Islam terlebih dahulu setelah beliau
kalah dalam berdebat dan beradu ilmu dengan Syekh
Maulana Magribi di Pantai Parangtritis.
Setelah

masuk

Islam,

Syekh

Belabelu

menyebarkan agama Islam di daerah Pantai Selatan yang
dulunya banyak dihuni gerombolan jin penganut Ratu
Kidul yang bersemayam di Pantai Parangtritis. Beliau
berdakwah bersama Syekh Maulana Magribi yang
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bertempat tinggal di bukit Parangtritis. Hingga akhir
hayatnya beliau tinggal dan disemayamkan di sekitar
bukit tersebut.
"Ceritanya mbah-mbah sini, dulunya Goa Jedog
adalah pertapaan Syekh Belabelu. Beliau adalah salah
satu keturunan bangsawan Majapahit yang konon
ditugaskan untuk menjaga pendharmaan leluhurnya yakni
Raden Wijaya yang didharmakan di Candi Simping Desa
Sumberjati," ungkap Katmiran.
Cerita tutur yang menjelaskan keberadaan Syekh
Belabelu tersebut juga diperkuat dengan banyaknya
temuan struktur batu andesit dan batu bata merah
berukuran besar yang tercecer di pintu masuk goa. Jika
dilihat dari ukurannya, struktur batu bata merah tersebut
mirip dengan ukuran batu bata yang dibuat pada masa
kerajaan Majapahit.
"Selain temuan batu bata di depan tersebut di
dalam goa ada batu berbentuk kubus mirip tempat untuk
mewarangi keris dan beberapa pecahan gerabah yang
sudah ada sejak dulu. Selain itu, dulunya menurut para
sesepuh dulu di depan juga ada batu yang diukir mirip
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bentuk candi Brawijaya namun ukurannya kecil,"
sambung Katmiran. Goa Jedog terletak di sebelah selatan
Kota Blitar atau tepatnya 10 Km dari pusat kota Blitar.
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USAKA GONG KYAI PRADAH
Oleh : Sesilia Febrianti

Dalam kisah, antara
tahun 1704 – 1719
Masehi di Surakarta
bertahtalah seorang
Raja bemama Sri
Susuhunan

Paku

Buwono I. Raja ini mempunyai saudara tua yang lahir
dari istri ampeyan (bukan Permaisuri) bernama Pangeran
Prabu. Pada saat penobatan Sri Susuhunan Paku Buwono
I sebagai Raja, hati Pangeran Prabu sangat kecewa
karena sebagai saudara tua Pangeran Prabu tidak
dinobatkan sebagai Raja di Surakarta sehingga timbullah
keinginannya untuk membunuh Sri Susuhunan Paku
Buwoono I.
Namun akhirnya keinginan Pangeran Prabu
tersebut tercium oleh Sri Susuhunan Paku Buwono I dan
sebagai hukumannya Pangeran Prabu diperintahkan
untuk membuka hutan di daerah Lodoyo yang pada saat
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itu merupakan hutan yang sangat lebat yang dihuni oleh
binatang – binatang buas serta hutan tersebut dianggap
sebagai tempat yang sangat angker dimana banyak roh –
roh jahat berkeliaran disana.
Hukuman

yang

diberikan

oleh

Raja

Sri

Susuhunan Paku Buwono I kepada Pangeran Prabu itu
sebenarnya ialah agar Pangeran Prabu menemui ajalnya
di tempat hukuman karena dimakan oleh binatang –
binatang buas atau sebab – sebab lain yang bisa terjadi di
hutan yang masih liar tersebut Pangeran Prabu mengakui
akan kesalahannya serta bersedia melaksanakan hukuman
yang diberikan oleh Raja yaitu membuka hutan di daerah
Lodoyo.
Keberangkatannya diikuti oleh istrinya yaitu Putri
Wandansari serta abdi kesayangannya bemama Ki Amat
Tariman dengan membawa Pusaka berupa bende yang
disebut Kyai Becak. Pusaka tersebut akan digunakan
untuk tumbal hutan Lodoyo yang dianggap angker serta
banyak dihuni oleh roh – roh jahat.
Menurut beberapa cerita bahwa bende Kyai
Becak pernah digunakan oleh Demang Bocor untuk
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memadam- kan pemberontakan Ki Ageng Mangir
seorang sakti yang tidak setia kepada Raja. Pangeran
Prabu beserta pengikutnya berangkat dari Surakarta
menuju kearah timur. Selang beberapa bulan mereka
sampai di daerah Lodoyo. Pertama mereka datang di
rumah seorang janda bemama Nyi Partasuta di hutan
Ngekul.

Pangeran

Prabu

yang

masih

merasakan

penderitaan dan kesedihan itu tidak lama tinggal di
rumah janda Nyi Partasuta dan ingin bertapa di hutan
Pakel (Wilayah Lodoyo bagian barat) dan untuk itu
Pusaka Kyai Becak dititipkan kepada Nyi Partasuta
dengan pesan agar,Setiap tanggal 1 Syawal (bertepatan
dengan Hari Raya Idul Fitri ) dan setiap tanggal 12
Rabiulawal ( ber-tepatan dengan Hari Kelahiran Nabi
Muhammad SAW) Pusaka tersebut harus dimandikan
dengan air bunga setaman.
Air bekas memandikan Pusaka ter-sebut dapat
digunakan

menyembuhkan

penyakit

serta

dapat

menentram kan hati bagi siapa yang mau meminumnya.
Pada suatu waktu Ki Amat Tariman sangat kebingungan
karena terpisah dengan Pangeran Prabu, sehingga
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akhirnya Ki Amat Tariman ingin mencoba membunyikan
Gong Kyai Becak sebanyak tujuh kali dengan maksud
agar apabila Pangeran Prabu Mendengar bunyi bende /
Gong tersebut tentu akan mencari kearah sumber suara
itu.Tetapi yang datang ternyata bukan Pangeran Prabu
seperti yang diharapkan namun beberapa ekor harimau
besar. Anehnya harimau – harimau itu tidak mengganggu
kepada Ki Amat Tariman bahkan memberikan petunjuk
dimana Pangeran Prabu berada sehingga Kyai Becak juga
disebut Kyai Macan atau Kyai Pradah.
Di pesanggrahan hutan Pakel, hati Pangeran
Prabu tetap tidak dapat tenang sehingga Pangeran Prabu
akan meninggalkan tempat itu namun pakaiannya tetap
ditinggalkan di Padepokan hutan Pakel dan sampai
sekarang tempat itu masih dikeramatkan oleh penduduk
setempat dan sekitarnya. Dari Pesanggrahan Pakel
Pangeran Prabu menuju kearah barat namun tidak lama
berselang mereka bertemu dengan para prajurit – prajurit
utusan dari Kerajaan Surakarta yang akhimya timbul
perselisihan

dan

terjadilah

peperangan

yang

di

menangkan oleh Pangeran Prabu. Setelah keadaan
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dianggap aman Pangeran Prabu masih menunggu di bukit
Gelung kemungkinan masih ada perajurit Surakarta yang
datang kembali.
Setelah dirasa sudah betul – betul aman Pangeran
Prabu melanjutkan perjalanannya menuju kearah barat
yaitu kehutan Keluk yang sekarang di sebut Desa Ngrejo.
Di tempat ini Pangeran Prabu memangkas rambutnya
dan

ditanam

bersama

–

sama

dengan

mahkota

kebangsawanannya. Tempat penanaman itu sampai
sekarang masih dikeramatkan oleh penduduk setempat
dan sekitarnya. Pangeran Prabu melanjutkan perjalannya
menuju hutan Dawuhan. Di tempat itu Pangeran Prabu
membuka ladang pertanian dengan menanami padi Gaga.
Namun karena tanahnya pusa sehingga tanaman padi
Gaga tersebut tidak dapat dipanen dan akhirnya tempat
itu diberi nama Gagawurung.
Dari Gagawurung Pangeran Prabu melanjutkan
perjalanan menuju kearah timur dan sampailah mereka di
hutan Darungan. Di tempat ini istrinya melahirkan
seorang putra namun putra tersebut tidak berumur
panjang karena meninggal dunia dan dimakamkan di
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gunung

Pandan

disebelah

utara

Gunung

Bebek.

Perjalanan Pangeran Prabu dilanjutkan lagi menuju
kearah timur melewati Jegu dan sampailah di hutan
Kedungwungu. Beberapa bulan di tempat ini Nyi
Wandansari akhimya mengalami hamil tua. Oleh
Pangeran Prabu, Nyi Wandansari diajak naik ke gunung
di Kaulon dan disinilah Nyi Wandansari melahirkan
putra kembar namun putra kembar tersebut juga tidak ber
umur panjang dan meninggal dunia.
Pada suatu ketika, karena Kyai Imam Sampurna
dipanggil ke istana Surakarta, maka Pusaka Kyai Becak
atau Kyai Pradah diserahkan kepada adiknya bemama
Kyai Imam Seco yang berdiam di Sukoanyar (sekarang
disebut Desa Sukorejo), yang pada waktu itu menjabat
sebagai wakil Pengulu di Blitar. Pada tahun 1793 Kyai
Imam Seco meninggal dunia dan Kyai Pradah dirawat
dan

dipelihara

oleh

Raden

Ronggokertarejo

dan

ditempatkan di Desa Kalipang Lodoyo sampai sekarang.
(pada waktu itu Sukoanyar masih berawa – rawa).
Bentuk Kyai Pradah berupa Gong (kempul) laras lima
yang dahulu dibalut/ ditutup dengan sutera Pelangi /
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Cinde dan disamping itu masih ada juga beberapa
wayang krucil, kecer dan beberapa benda lainnya.
Sampai sekarang pesan Pangeran Prabu untuk
memelihara Pusaka Kyai Pradah tetap dilaksanakan
dengan baik serta menjadi suatu Upacara Adat /
Tradisional Siraman Pusaka Kyai Pradah setiap tanggal 1
Syawal dan setiap tgl. 12 Rabiul awal menurut Serat
Babat Tanah Jawi.
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JARANAN BLITAR
Oleh : Fita Diyah Ratna Sari

Seni jaranan mulai muncul sejak abad ke 10
hijriah tepatnya pada tahun 1041 atau bersamaan dengan
kerajaan kahuripan dibagi menjadi dua yaitu bagian timur
kerajaan jenggala dengan ibu kota Kahuripan dan sebelah
barat kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota
Dhapura.
Sebelumnya Raja Airliangga memiliki seorang
putri yang bernama Dewi Sangga Langit. Dia adalah
orang Kediri yang sangat cantik. pada waktu itu banyak
sekali yang melamar, maka dia mengadakan sayembara.
pelamar-pelamar Dewi Sangga Langit semuanya sakti.
mereka sama-sama memiliki kekuatan dan ilmu yang
tinggi. Dewi Sangga Langit

sebenarnya tidak mau

menikah dan ia ingin menjadi petapa saja. Raja Airlangga
memaksa Dewi Sangga Langit untuk menikah. akhirnya
dia mau menikah dengan satu permintaan. barang siapa
yang bisa membuat kesenian yang belum ada dipulau
jawa dia akan menjadi suaminya.
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Awal mula Blitar dikenal juga dengan adanya
jaranan bermula dari Dewi Sangga Langit yang dilamar
oleh Klono Sewandono dari Wengker, toh bagus utusan
Singo barong dari Blitar, kalawraha seorang adipati dari
pesisir kidul, dan 4 prajurit yang berasal dari Blitar. para
pelamar bersama-sama mengikuti sayembara

yang

diadakan oleh Dewi Sangga Langit . mereka berangkat
dari tempat masing-masing ke Kediri untuk melamar
Dewi Sangga Langit .
Dari beberapa pelamar itu mereka bertemu dijalan
dan bertarung terlebih dahulu sebelum mengikuti
sayembara di Kediri. Pertarungan tersebut dimenangkan
oleh Klana Sewandono atau Pujangganom. dalam
pertempuran itu Pujangganom menang dan Singo ludoyo
kalah. pada saat kekalahan Singo Ludoyo, rupanya Singo
Ludoyo memiliki janji dengan Pujangganom. Singo
ludoyo meminta jangan dibunuh. Pujangganom rupanya
menyepakati kesepakatan itu. akan tetapi Pujangganom
memiliki syarat yaitu Singo barong harus mengiring
teman-temannya dengan Dewi Sangga Langit
Wengker.
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ke

Iring-iringan temanten itu harus diiringi oleh
jaran-jaran dengan melewati bawah tanah dengan diiringi
oleh alat musik yang berasal dari bambu dan besi. Pada
zaman sekarang besi ini menjadi kenong dan bambu itu
menjadi terompet dan jaranan. Dalam perjalanan
mengiringi temantennya Dewi Sangga Langit

dengan

Pujangganom itu, Singo ludoyo beranggapan bahwa
dirinya sudah sampai ke Wengker, tetapi ternyata dia
masih sampai digunung liman dia marah-marah pada
waktu itu sehingga dia mengobrak abrik gunung liman
itu dan sekarang tempat itu menjadi Simoroto. Akhirnya
sebelum dia sampai sampai ke tanah Wengker dia
kembali

lagi

ke

Kediri.

Dia

keluar

di

gua

Selomangklung. sekarang nama tempat itu adalah
Selomangkleng.
Karena Dewi Sangga Langit sudah diboyong ke
Wengker oleh Pujangganom dan tidak mau menjadi raja
Kediri, maka kekuasaan Kahuripan diberikan kepada
kedua adiknya yang bernama Lembu Amiluhut dan
Lembu Amijaya. setelah Songgo Langit diboyong oleh
Pujangganom ke daerah Wengker bantar angin, Dewi
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Sangga Langit

mengubah nama tempat itu menjadi

ponorogo. jaranan muncul di Kediri itu hanya untuk
menggambarkan boyongnya Dewi Sangga Langit dari
Kediri menuju Wengker bantar angin. Pada saat
boyongan ke Wengker, Dewi Sangga Langit dan Klana
Sewandono diarak oleh Singo barong. pengarakan itu
dilakukan dengan menerobos dari dalam tanah sambil
berjoget. Alat musik yang dimainkan adalah berasal dari
bambu dan besi.pada zaman sekarang sekarang besi ini
menjadi kenong.
Untuk mengenang sayembara yang diadakan oleh
Dewi Sangga Langit dan pernikahannya dengan Klana
Sewandono atau Pujangganom inilah masyarakat Kediri
membuat kesenian jaranan. sedangkan di ponorogo
muncul reog. di Blitar juga diiringi muncul kesenian
jaranan khas Blitar yang disenangi oleh penikmatnya.
dua kesenian ini sebenarnya memiliki akar historis yang
hampir sama. Seni jaranan ini diturunkan secara turuntemurun hingga sekarang ini.
Di Blitar, jaranan atau jarang kepang ini sudah
mulai naik daun karena kemistisannya. salah satu desa
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yang masih melestarikan kesenian ini adalah desa
Sukoreno, kecamatan Gandusari, kabupaten Blitar. Pada
awalnya jaran kepang lahir sebagai simbol bahwa rakyat
juga mempunyai kemampuan untuk menghadapi musuh
atau melawan kekuatan bagsawan kerajaan yang
memiliki bala tentara. tarian tradisional telah lahir
dengan keadaan tidak berpola tersebut, digemari oleh
masyarakat khususnya dijawa sejak adanya kerajaankerajaan tempo dulu.
Jaran kepang sendiri memiliki arti sebuah tarian
tradisional

daerah

jawa,

menampikan

sekelompok

prajurit kerajaan yang menunggangi kuda. menurut bapak
Slamet Afriadi, ketua sanggar seni di desa sukoreno
mengatakan bahwa, pemain jaran kepang sebenarnya
adalah seorang putri yang berpenampilan sebagai prajurit
kerajaan. putri tersebut menyamar sebagai laki-laki
tangguh. Namun, sekarang pertunjukan itu mayoritas
dimainkan oleh laki –laki sungguhan, bukan perempuan
lagi. Sejarah munculnya seni jaranan adalah pada zaman
dahulu, Raja

Kediri

yaitu Raja

Airlangga

menikahkan putrinya Dewi Sangga Langit .
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PELATARAN CANDI PENATARAN
Oleh: Andara Whebe Zega

Desa Penataran Kecamatan Nglegok, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur dihiasi mahakarya indah berupa
tumpukan bebatuan alam andesit atau biasa dikenal orang
dengan sebutan Candi Penataran. Batu eksotis ini
tersusun rapi di lereng barat daya Gunung Kelud dalam
ketinggian 450 meter. Siapapun mata akan dibuat
terpesona dengan bangunan di bagian utara Kota Blitar
ini. Candi Penataran terletak di lereng barat daya Gunung
Kelud di ketinggian 450 meter. Candi Penataran atau
dapat disebut sebagai Candi Palah ialah salah satu candi
besar yang berada di wilayah Jawa Timur.
Konon Tahun 1194 M, Raja Kerajaan Kediri yang
bernama Raja Srengga adalah pendiri candi. Raja
Srengga biasa disebut Sri Maharaja Sri Sarweqwara
Triwikramawataranindita CrengalancanaDigwijayottunga
dewa. Ia menjadi penguasa tahun 1190-1200 M di
kerajaan ini. Awal pembangunannya, Candi besar di
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Blitar ini berfungsi sebagai sarana untuk upacara
pemujaan Hindu, sebuah upacara yang memiliki tujuan
untuk menangkal bahaya Gunung Kelud yang sering
meletus pada waktu itu. Tahun 1286 Kuil Naga dibangun
tepat berada di kompleks Candi Penataran. Di Kuil Naga
ini, terdapat relief 9 orang yang mendukung atau
menyangga naga, sebuah simbol dari Candrasengkala
pada tahun 1208 Saka.
Selama

pemerintahan

Jayanegara,

Candi

Penataran mendapatkan suatu perhatian luar biasa. Para
pemimpin

berikutnya,

Hayam

Wuruk

dan

Tribuanatunggadewi juga memastikan bahwa candi ini
menjadi kuil resmi negara dengan status Dharma
dimatikan. Dalam kitab Negarakertagama karangan
Empu Prapanca (1365) dinyatakan bahwa Raja Hayam
Wuruk

mengunjungi

kuil

penataran

selama

kunjungannya ke Jawa Timur. Raja Hayam Wuruk
mengunjungi kuil ini dengan tujuan menyembah Hyang
Acalapat, perwujudan Dewa Siwa sebagai Raja Gunung
atau Girindra.
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Dalam sebuah kronik abad ke-15, disebut bahwa
Candi Penataran adalah sebuah tempat yang digunakan
untuk sarana pembelajaran agama dan situs ziarah yang
ramai dikunjungi dengan pengunjung. Kronik ini
menceritakan perjalanan seorang bangsawan kerajaan
Sinan ke kuil Penataran, yang disebut dalam kronik
sebagai Rabut Palah.
Cerita Bubhuksah dan Gagang Aking terukir rapi
di

sepanjang

dinding

pendopo

teras.

Relief

ini

menceritakan Bhuksa yang digambarkan sebagai sesosok
makhluk yang berbadan besar, suka memakan apapun,
ikhlas dan tidak pernah tidur. Sedang Gagang Aking,
kurus kering, suka berpuasa dan juga suka tidur. Suatu
saat Dewa Siwa menjelma menjadi macan putih guna
menguji kedua orang tersebut. Gagang Aking menjawab,
”saya orang yang kurus, jangan makan saya tetapi
makanlah teman saya yang gemuk”. Sementara si Bhuksa
“silakan, makanlah tubuh saya”. Dalam ujian tersebut
Bhuksa lulus dan ia kemudian masuk Surga. Hikmah
yang bisa dipetik dari kisah tersebut yakni manusia harus
ikhlas dalam menjalani hidup ini.
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Kisah Sri Tanjung juga menjadi mutiara kisah
yang menarik untuk dikupas dalam relief candi ini. Sri
Tanjung berkisah tentang Raden Sidapaksa yang
mengabdi kepada Raja Sulakrama di Negeri Sindurejo. Ia
dipaksa, diutus mencari obat oleh raja kepada kakeknya
Bhagawan Tamba Petra. Di tempat ini, Sidapaksa justru
menjalin cinta dengan Sri Tanjung. Setelah menjadi
istrinya, Sri Tanjung diboyong ke Sindurejo. Namun
ternyata, Raja Sulakrama justru tergila-gila dengan
kecantikan Sri Tanjung. Sidapaksa lantas diutus ke
Surga, dengan membawa surat yang isinya bahwa
pembawa surat akan menyerang Surga. Sidapaksa bisa
mencapai Surga atas bantuan selendang warisan ayah Sri
Tanjung yakni Raden Sudamala. Sepeninggal Sidapaksa,
Sri Tanjung dipaksa meladeni nafsu Sulakrama, namun
Sri Tanjung menolak. Mendadak datang Sidapaksa, Sri
Tanjung difitnah mengajak raja berzina. Dengan garang
Sidapaksa membunuh Sri Tanjung. Namun Sri Tanjung
dihidupkan kembali oleh para dewa. Sidapaksa pun
diharuskan membunuh Raja Sulakrama.
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Candi Penataran juga melukis kisah Kresnayana.
Kisah

yang

mempersunting

menceritakan
Rukmini.

Krisna
Kisah

menculik

dan

Ramayana

dan

Kresnayana dipahatkan pada dinding candi Penataran.
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CANDI BACEM
Oleh: Aprillia Ayu Kusuma Ningrum

Candi Bacem adalah sebuah candi yang terletak
di

Dusun

Cungkup,

Sutojayan, Kabupaten

Desa

Bacem,

Blitar, Jawa

Timur.

Kecamatan
Letaknya

cukup strategis karena berada tidak jauh dari rute menuju
Pantai Serang dan pantai pantai Ngadipuro. Untuk
menuju Candi Bacem, dari Kota Blitar arahkan
perjalanan ke Lodoyo (Sutojayan). Pasar Lodoyo lurus ke
selatan ke arah Ngeni sampai menemukan papan
petunjuk arah Candi Bacem. Ikuti saja arah yang
ditunjukkan. Candi Bacem berada di belakang SDN
BACEM 03. Masyarakat setempat menyebutnya dengan
nama "Sadran Cungkup".
Situs

tersebut

masih

dikeramatkan

oleh

masyarakat setempat. Struktur candi terdiri dari candi
induk dan Candi perwara (pendamping). Candi yang
terbuat dari batu bata ini terdiri dari dua buah candi yaitu
candi Bacem I (Candi Induk) dan Candi Bacem II (Candi
Perwara). Candi induk mempunyai ukuran tinggi 109 cm,
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panjang 310 cm, lebar 300 cm. Candi Bacem II (Candi
Perwara) berukuran tinggi 110 cm, panjang 540 cm, dan
lebar 500 cm. Candi tersusun atas bata dan sedikit batu
trasit. Bentuk dari kedua candi ini tidak beraturan karena
susunan batu bata sudah tidak menunjukkan profil yang
jelas. Bagian tubuh dan atap candi sudah tidak ditemukan
lagi. Candi ini mempunyai tangga naik yang terbuat dari
batu andesit terletak di sebelah utara. Bangunan candi
pertama terdapat puing tiga tingkat anak tangga yang
menuju ke dalam bagian badannya dan berada di bagian
barat. Bacem I (Candi Induk) mempunyai 6 buah umpak
batu dan dua buah batu candi dengan batu sudut antefik.
Candi Induk berada di utara Candi Perwara
menghadap ke arah barat. Hal ini bisa dilihat dari sisasisa tangga masuk yang masih tersisa. Di atas Candi
Induk terdapat sembilan umpak bermotif hias, dua umpak
polos, fragmen antefik, dan kemuncak. Sedangkan di
Candi Bacem II (Candi Perwara) ditemukan 11 buah
umpak, baik yang masih polos maupun yang sudah
mempunyai hiasan. Di bagian ini terdiri atas lima buah
batu candi dan satu buah puncak candi. Ukuran umpak
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tersebut tidak sama. Struktur Candi Perwara relatif lebih
utuh. Di sisi utara masih terlihat struktur dinding yang
kokoh. Di atas candi dapat dijumpai enam umpak polos
dan sebuah kemuncak. Umpak biasanya digunakan
sebagai batu penyangga tiang, terbuat dari kayu atau
bahan lainnya. Juga ditemukan kepingan genteng di
dekat candi pertama. Jarak antara Candi Bacem I dan
Candi Bacem II sekitar 500 m. Ditilik dari sisa-sisa
struktur yang masih ada, diduga bentuk asli Candi Bacem
ini merupakan bangunan terbuka, dengan tubuh dan atap
candi berupa struktur tiang kayu (hilang/lapuk) dengan
umpak batu di bawah dan atap genting di atas. Dugaan
tersebut didukung oleh banyaknya pecahan tembikar
yang turut tertumpuk bersama pecahan batu bata.
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KAMPUNG COKLAT
Oleh: Febrian Rubben

Kampung Coklat adalah suatu tempat pariwisata
yang bergerak di bidang budidaya dan pengembangan
hasil produksi coklat yang dikelola oleh warga setempat.
Kampung Coklat atau bisa disebut "Wisata Edukasi
Kampung Coklat" merupakan sebuah area wisata edukasi
keluarga yang berlokasi di Jl. Banteng - Blorok No. 18,
Desa Plosorejo, RT. 01 / 06, Kademangan, Plosorejo,
Kademangan, Blitar, Jawa Timur.
Kampung Coklat berdiri saat peternakan ayam
petelur milik Bapak Kholid Mustofa yang merupakan
pimpinan Kampung Coklat mengalami kerugian besar
akibat terjangkit virus Flu Burung di tahun 2004. Pada
saat itu, keluarga yang memiliki kebun seluas 750 m2
dan sudah ditanami Kakao sejak tahun 2000 berfikir
hebat. Beribu cara dan upaya dilakukan oleh Pak Kholid.
Hasil panen Kakao pertama laku dengan harga Rp
9.000,00 per kilo membuat pria ini turus berupaya keras
untuk berinovasi. Kebun tersebut disulap menjadi sebuah
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Kampung Coklat. Beliau berpikir, "Yang tidak dirawat
saja bisa laku segitu apalagi jika dirawat." Keputusan
besar diambil, Pria Kademangan ini pun mendalami
budidaya kakao dengan magang di PTPN XII BLitar dan
Puslit Kota Jember.
Setelah mengikuti magang, rekan-rekannya diajak
untuk membentuk Gapoktan Guyub Sentoso pada 1
Januari 2005. Gapoktan Guyub Santoso melakukan
pengembangan dengan memulai memproduksi olahan
coklat sejak tahun 2013. Hasil produksi dengan merk
GuSant merupakan produk unggulan Guyub Santoso.
Dan akhirnya, kampung Coklat resmi didirikan pada
tanggal 17 Agustus 2014.
Kampung Coklat bukan hanya wisata yang berisi
pohon-pohon coklat. Terdapat banyak fasilitas yang
ditawarkan olehnya. Di Kampung Coklat kita dapat
menyaksikan seluruh proses penanaman hingga produksi
coklat. Bukan hanya menyaksikan, para pengunjung
dapat ikut serta dalam pembuatan kudapan yang menjadi
favorit semua orang ini. Pengunjung dapat ikut secara
langsung dalam pemilihan bibit yang baik, penanaman
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pohon kakao, panen, sampai produksi kakao menjadi
bahan olahan cokelat yang sering kita konsumsi. Selain
hamparan pohon kakao, Kampung Coklat memiliki
fasilitas lengkap untuk ditawarkan.
Saat kita pertama masuk, di lorong menuju tiket
dipenuhi olah gambar yang berisi cerita awal mula
Cokelat masuk ke Indonesia serta sejarah berdirinya
Kampung Coklat itu sendiri. Loket tempat kita membeli
tiket masuk ke Kampung Coklat. Lounge merupakan caf
terbuka

di

Kampung

Coklat.

Pengunjung

dapat

menikmati pemandangan sambil duduk santai di bawah
rindangnya pohon kakao yang ada. Kampung Coklat juga
memproduksi hasil olahan cokelatnya sendiri. Semua
hasil olahan tersebut berada di Chocolate Gallery. Galeri
Cokelat ini tidak hanya berisi hasil produksi coklat
namun juga ada oalahan coklat yang lain seperti keripik
pisang cokelat, brownies, juga beberapa souvenir seperti
mug, tas, dan baju dengan khas Kampung Coklat.
Selain dapat ikut serta dalam budidaya cokelat,
pengunjung juga dapat ikut serja dalam pembuatan
cokelat itu sendiri. Salah satu fasilitas favorit di
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Kampung Coklat adalah Cooking Class yaitu tempat di
mana pengunjung dapat mendekorasi cokelat sesuai
dengan keinginan masing-masing. Kampung Coklat tidak
berisi hal yang berhubungan dengan coklat saja, juga ada
terapi

ikan

yang

memberikan

manfaat

seperti

menenangkan pikiran dan melancarkan sirkulasi darah.
Warung

prasmanan

yang

menyediakan

hidangan-

hidangan jawa juga memanjakan pengunjung. Pada hari
Sabtu, Minggu, atau tanggal merah. Bale Coklat biasa
digunakan untuk acara Live Music. Tempat ini juga
menyediakan spot foto yang bernama Classic Garage. Di
sana terdapat mobil dan motor antik yang sangat estetik
untuk dijadikan background foto.
Makanan-makanan siap saji berbahan dasar
cokleat berjajar rapi di stand. Ada jajaran outlet yang
berisi makanan olahan cokelat seperti coklat mix, es krim
coklat, pop corn coklat, mie coklat, dan pisang coklat.
Wahana untuk anak-anak seperti mobil-mobilan, perahu
gayung, istana balon disediakan dengan rapi. Fasilitas
yang lain adalah Pulo Coklat.
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SEJARAH CANDI SIMPING
Oleh: Lina Ika Damayanti

Candi Simping merupakan salah satu peninggalan
sejarah

bercorak

Hindu

dari

kerajaan

Majapahit.

Bangunan ini terletak di Dusun Krajan, Desa Sumberjati,
Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Tempat ini
memiliki nilai sejarah tinggi karena merupakan perabuan
raja pertama Kerajaan Majapahit Raden Wijaya. Di candi
tersebut dulu pernah ditemukan arca Harihara, dewa
gabungan Siwa dan Wisnu sebagai penggambaran Raden
Wijaya. Arca Harihara yang masih dalam kondisi bagus
dan utuh itu sekarang disimpan di Museum Nasional
Republik Indonesia, Jakarta. Raden Wijaya, sang
proklamator Kerajaan Majapahit wafat pada tahun 1309
Masehi dan abunya didarmakan di Candi Simping.
Penegasan tentang keberadaan candi ini tertulis dalam
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Kitab Negarakertagama Pupuh XLVII/3 bagian yang
ketiga, berbunyi: “Tahun Saka Surya mengitari bulan
(1231 Saka atau 1309 M), Sang Prabu (Raden Wijaya)
mangkat, ditanam di dalam pura Antahpura, begitu nama
makam dia, dan di makam Simping ditegakkan arca
Siwa”.
Candi ini terbuat dari bahan dasar batu andesit.
Tempat berbeda dengan candi-candi yang ditemukan di
wilayah Trowulan. Candi Simping menghadap ke arah
barat dengan ukuran panjang 10,5 meter dan lebar 8,2
meter. Di sisi barat terdapat tangga (flight step) yang dulu
digunakan sebagai jalan masuk ke ruang candi. Menurut
sketsa dari Balai Purbakala, rekonstruksi Candi Simping
tergambar bentuk candi yang ramping tinggi ke atas
dengan ketinggian sekitar 18 meter. Sepintas, bentuk
candi Simping mirip dengan Candi Sawentar dan Candi
Kidal. Dan karena ketiadaan dana, Candi Simping ini tak
pernah direkonstruksi. Padahal, Kitab Negarakertagama
mencatat bahwa Raja Hayam Wuruk merenovasi candi
ini pada tahun 1285 Saka (1363 M).
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BUMI BUNG KARNO
Oleh: Ryesha Shandhira P.

Bumi Bung Karno adalah Julukan bagi Kota
Blitar-Jawa Timur. Julukan itu karena di daerah yang
bersih, rapi, dan berhawa sejuk ini terdapat beberapa
tempat yang menjadi jejak sejarah Bung Karno, Presiden
Republik Indonesia yang pertama. Tempat itu adalah
Ndalem Gebang, Makam Bung Karno, dan Museum
Bung Karno. Berada di sana akan membawa kita
menikmati nuansa sejarah dan jejak perjuangan Sang
Proklamator itu.
Di Ndalem Gebang, foto lama tentang Bung
Karno itu berwarna sephia dan tampak kusam. Bung
Karno tampil gagah dengan mengenakan peci, jas, dan
berbagai atributnya sebagai seorang presiden. Sayang,
beberapa bagian pada foto itu terlihat mengelupas dan
sepertinya dibiarkan apa adanya. Foto itu sangat menarik
karena selain tampak kuno yang menampilkan sosok
Presiden Republik Indonesia yang pertama, juga karena
tempat dipajangnya foto itu sendiri. Foto itu berada di
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Ndalem Gebang yang berada di Kota Blitar - Jawa Timur.
Ndalem Gebang ini identik dengan Bung Karno dan
begitu pula sebaliknya. Ndalem Gebang (Rumah tinggal
Bung Karno) merupakan rumah tempat tinggal orang tua
Bung Karno. Rumah ini letaknya tidak jauh dari makam
Bung Karno. Tepatnya di Jalan Sultan Agung No. 59
Blitar yang berjarak sekitar 2 km ke arah selatan dari
makam Bung Karno. Sejak tahun 2012, Ndalem Gebang
ini dibeli oleh Pemerintah Kota Blitar dari ahli waris
Ndalem Gebang. Rumah ini awalnya milik bapak
Poegoeh, suami dari Sukarmini, kakak kandung Bung
Karno. Selain ditempati oleh kedua orang tua Bung
Karno, di tempat ini pula Sang Proklamator pernah
tinggal

ketika

masa-masa

remaja. Banyak

sekali

kenangan Bung Karno pada Ndalem Gebang ini.
Makam Bung Karno berada pada lahan yang
sangat luas di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan
Sananwetan, sekitar 3 km dari pusat kota. Cukup mudah
untuk menuju ke lokasinya. Untuk memasuki makam
Bung Karno ini tidak dipungut tiket masuk. Masuk
makam ini, pengunjung akan melihat sebuah gapura
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Agung menghadap ke selatan. Bentuk gapura menyerupai
gapura Bentar atau gapura yang terbelah seperti pada
Candi Wringin Agung di Mojokerto. Makam Bung
Karno dinaungi sebuah bangunan berbentuk Joglo, yakni
bentuk seni bangunan khas budaya Jawa. Makam itu di
apit oleh makam kedua orang tua beliau. Di sebelah kiri
makam terdapat

makam ayahanda

Sosrodihardjo. Di sebelah kanan,

yaitu R. Soekeni
ada makam sang

ibunda yaitu Ida Aju Njoman Rai. Cungkup Makam
Bung Karno diberi nama Astono Mulyo. Pada bagian atas
cungkup terdapat kayu yang berukir dan motif yang
indah. Di atas makam diletakkan sebuah batu nisan yang
terbuat dari batu pualam berwarna hitam yang bertuliskan
"Di sini di makamkan Bung Karno Proklamator
Kemerdekaan Dan Presiden Pertama Republik Indonesia,
Penyambung Lidah Rakyat".
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ISTANA GEBANG
Oleh: Sindy Mona Elista

Istana Gebang adalah rumah kediaman mantan
Presiden Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur. Rumah
ini berada di Jalan Sultan Agung Blitar, sekitar 2
kilometer dari Makam Bung Karno. Setiap tanggal 6
Juni, hari kelahiran Bung Karno, di rumah ini
diselenggarakan acara peringatan hari lahir Bung Karno.
Dengan semangat mewujudkan TRI SAKTI Bung Karno
yang

salah

satunya

"Berkepribadian

di

bidang

kebudayaan", pemerintah Kota Blitar melalui Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar menampilkan
kesenian tradisional setiap minggu pagi. Kota Blitar
memang sangat identik dengan sosok proklamator RI, Ir.
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Soekarno. Pahlawan yang juga menjadi presiden pertama
RI ini lahir di Surabaya dan dimakamkan di Kota Blitar.
Selain makam Ir. Soekarno yang akrab dipanggil bung
Karno, terdapat peninggalan lain yang berkaitan erat
dengan beliau. Peninggalan itu berupa kompleks rumah
tua yang menjadi tempat tinggal beliau ketika masih
kecil, yaitu Istana Gebang.
Bung Karno sempat menetap di Blitar usai Sang
Ayahanda, R. Soekeni Sosrodiharjo dipindah tugaskan.
Ayah Sang Proklamator bekerja sebagai guru di Sekolah
Guru Laki-laki, atau kini dikenal sebagai SMAN 1 Blitar.
Tak heran jika Bung Karno banyak menghabiskan masa
kecilnya di sini. Hampir semua waktunya dihabiskan
bercengkrama bersama kedua orang tua serta Sukarni,
sang kakak. Hampir tiap sudut kediaman Bung Karno
menyimpan cerita menarik. Salah satunya adalah fakta
bahwa beliau jarang tidur di kamar sendiri ketika
mengunjungi kedua orang tuanya. Putra Sang Fajar itu
lebih suka menggelar tikar di bawah ranjang yang
ditempati ayah dan ibunya.

91

Dahulu keberadaan Istana Gebang tidak begitu
dikenal dan kurang familiar, karena pada awalnya tempat
ini masih dimiliki dan dikuasai oleh ahli waris atau
kerabat Bung karno. Hal ini menyebabkan masyarakat
tidak bisa leluasa mengunjungi rumah tersebut. Hanya
orang tertentu saja yang mendapatkan akses untuk masuk
ke dalam rumah. Namun sekarang tidak, semua orang
dapat mengakses tempat ini. Ada satu tempat favorit
yang bisa menjadi pilihan utama bagi para pengunjung di
Istana Gebang, yaitu sebuah sumur tua di belakang
rumah yang sampai sekarang tetap memancarkan mata
air yang jernih dan dipercaya memiliki khasiat lebih dan
juga

menyehatkan.

Para

pengunjung

selalu

menyempatkan waktu untuk mengambil air jernih dari
sumur yang sudah dikemas dalam plastik-plastik kecil
oleh pengelola, untuk sekadar diminum ataupun dibawa
pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.
Istana Gebang berdiri di atas lahan sekitar dua
hektar. Di Istana gebang terdapat rumah utama, bagian
ini terdiri dari ruang tamu yang cukup luas dengan
perabot kursi model lama dan beberapa meja dan almari
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kecil di sisi barat. Selain itu juga terdapat ruang keluarga
yang juga cukup lapang dengan deretan kursi kayu
berkombinasi anyaman rotan. Di sana juga terdapat kursi
kayu santai lengkap dengan bangku kecil sebagai
penopang kaki di bawahnya. Kursi ini biasa digunakan
Soekarmini Wardojo, atau yang lebih dikenal dengan
panggilan Ibu Wardojo di masa hidup. Soekarmini adalah
kakak dari Soekarno, menikah dengan Wardojo sebagai
suami keduanya. Karena itu pula Istana Gebang lebih
akrab bagi masyarakat setempat dengan sebutan rumah
Ibu Wardojo.
Di sebelah kanan rumah utama terdapat Balai Kesenian.
Dahulu balai kesenian itu memang digunakan sebagai
tempat berekspresi bagi para seniman di sana. Di masa
hidup Soekarmini Wardojo, bangunan ini juga sering
digunakan untuk pementasan wayang.
Setiap tanggal 6 Juni, yakni tanggal kelahiran
Bung Karno, rumah ini diselenggarakan haul dan
berbagai macam kesenian untuk memperingati hari jadi
Bung Karno dan sebagai ajang hiburan rakyat.
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LARUNG SESAJI PANTAI TAMBAKREJO
Oleh: Tomy Alvindo Danu Argo

Desa

Tambakrejo

terletak

di

Kecamatan

Wonotirto Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Desa
ini memiliki pantai yang indah dan juga tradisi upacara
adat, biasa disebut Larungan atau Larung Sesaji. Tradisi
Upacara adat ini merupakan suatu ungkapan syukur atas
hasil laut yang diperoleh selama setahun, dengan harapan
menjadi lebih baik dan dihilangkan rintanganya di
kemudian hari. Simbol rasa syukur tersebut, diwujudkan
dalam bentuk tumpeng nasi raksasa, gunungan dengan
berisikan hasil bumi, dan kepala hewan ternak, yang
selanjutnya

akan

diarak,

dan

dilarungkan

atau

dihanyutkan ke tengah laut.
Tradisi Larung Sesaji ini, konon berawal dari
larung sesaji yang dilakukan oleh salah satu prajurit dari
Mataram, anak buah Pangeran Diponorogo, yaitu Atmaja
atau Atmo Wijoyo. Atmaja melarikan diri ke Pantai
Tambakrejo. Setelah itu, ia melakukan Tasyakuran atau
yang sekarang dikenal sebagai Larung Sesaji. Tidak
94

hanya itu, banyak juga yang mengatakan bahwa tradisi
tersebut mempunyai kaitan dengan sosok Mbok Ratu
Mas. Ratu ini berdiam di laut selatan dan dalam
kehidupan sehari-hari bersinggungan dengan warga Desa
Tambakrejo. Oleh karena itu, warga Desa Tambakrejo
melakukan tradisi tersebut. Hal ini dilakukan untuk
menghormati sosok Mbok Ratu Mas yang memimpin
keraton gaib di bawah laut ini. Ada kemungkinan, sosok
Mbok Ratu Mas tersebut adalah sosok Nyai Roro Kidul
yang dikenal oleh sebagian orang.
Meskipun begitu, tradisi upacara adat Larung
Sesaji Desa Tambakrejo ini mengandung penghormatan
dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
telah memberi kenikmatan yang melimpah. Ini

juga

sebagai penghormatan kepada alam dan sesama makhluk.
Ini juga sebagai wujud perbuatan yang mulia bahwa kita
manusia tidak sendirian di alam ini, masih banyak
makhluk lain. Kita juga hidup dengan ketergatungan.
Oleh sebab itu, penghormatan tersebut di wujudkan
dengan

tradisi

upaca

adat

Larung

Sesaji

yang

dilaksanakan setiap satu tahun sekali, tepatnya saat
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menjelang pergantian tahun Muharam atau tanggal 1
Suro.
Upacara Adat Larung Sesaji berlangsung sejak
tahun 1838, dengan kondisi sederhana. Uniknya, gagasan
upacara adat ini dapat diubah tanpa menghilangkan
makna aslinya dan biasanya gagasan-gagasan perubahan
tersebut datang dari pihak luar yang memiliki kepedulian
terhadap tradisi adat Larung Sesaji ini. Misal, gagasan
mengadakan perubahan secara kolektif upacara adat
Larung Sesaji, yang datang dari Kepala Desa Tambakrejo
yang pertama tahun 1969, Soebadi. Tak hanya itu,
gagasan lain juga datang dari Bupati Blitar saat ini,
Rijanto. Yang memberikan gagasan berupa menambah
dan membuat ukuran tumpeng menjadi besar dan
menggemparkan acara adat ini, agar dikenal oleh banyak
khalayak hingga di luar daerah.
Walaupun gagasannya dapat dirubah, namun
persembahan seperti nasi tumpeng emas, takir plontang,
dan cok bakal serta yang lainnya tidak dapat dirubah,
karena sebagai ciri khas dari tradisi adat ini. Tumpeng
emas adalah hal paling penting yang mewakili doa,
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keselamatan, dan upaya untuk menghormati keberadaan
Mbok Ratu Mas dan memetri

keselamatan dan

kesejahteraan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tradisi Larung Sesaji ini digelar dengan didahului
pagelaran wayang kulit pada malam hari sebelum tradisi
Larung Sesaji tersebut digelar. Pada esok paginya,
Larung sesaji tersebut dibuka dengan pemukulan gong
dan penyerahan selendang kepada juru kunci Desa
Tambakrejo, Ladi ( Mbah Sangkrah) oleh Bupati atau
tokoh lain yang mewakili.
Upacara ini biasa didahului dengan pembacaan
sejarah Desa Tambakrejo dan tujuan Larung Sesaji
tersebut. Sejarah tersebut berupa kisah Ki Atmojo
Wijoyo, prajurit Pangeran Diponorogo yang datang ke
tepi pantai, dahulu adalah hutan belantara.
Saat tiba di hutan tersebut, Ki Atmaja langsung
melepas baju keprajuritannya dan bersatu dengan alam
sekitar dan bertahan hidup dengan memanfaatkan yang
ada di sekitarnya. Tak hanya itu, Ki Atmaja juga bertahan
hidup dengan menghadapi kelaparan, gangguan dari
makhluk halus, dan gangguan lain. Namun, Ki Atmaja
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tetap kuat menghadapi semua itu. Setelah pembacaan
sejarah Ki Atmojo, hasil bumi serta kepala sapi diarak
dari Balai Desa Tambakrejo ke dermaga dengan diiringi
kesenian khas Jawa. Setelah sampai di dermaga, hasil
bumi dan kepala sapi tersebut di doakan terlebih dahulu,
lalu setelah itu dinaikkan perahu untuk dilarungkan
sekitar 3 kilometer ke tengah laut.
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PEMBERONTAKAN PETA DI BLITAR
Oleh: Yunita Widyaningrum

Tanggal 14 Februari 1945 Kota Blitar memiliki
catatan

peristiwa

besar

dalam

sejarah

Indonesia.

Peristiwa tersebut terjadi kurang lebih setengah tahun
sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
diproklamirkan.
pemberontakan

Pada
yang

tanggal
dilakukan

tersebut
oleh

terjadi

sekelompok

Pasukan Peta (Pembela Tanah Air). Pasukan ini adalah
organisasi militer yang dibentuk oleh Pemerintah Militer
Pendudukan Jepang di Indonesia yang didirikan pada
bulan Oktober 1943. Jepang merekrut para pemuda
Indonesia untuk dijadikan sebagai tentara teritorial guna
mempertahankan Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera sebagai
antisipasi jika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh
pasukan Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Australia,
Belanda) yang berada di Front Pertempuran Asia Pasifik
pada

Perang

Dunia

II.

Tentara-tentara

PETA

mendapatkan pelatihan militer dari tentara Pendudukan
Jepang di Indonesia.
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Berbeda dengan tentara pada umumnya, tentara
PETA belum pernah mengalami pengalaman tempur. Hal
ini terjadi karena memang tujuan pembentukan PETA
sendiri untuk mempertahankan wilayah Indonesia,
khususnya Pulau Jawa. Shodancho Supriyadi, Shodancho
Muradi, dan rekan-rekannya adalah lulusan angkatan
pertama pendidikan komandan peleton PETA di Bogor.
Mereka lantas dikembalikan ke daerah asalnya untuk
bertugas di bawah Daidan (Batalyon) Blitar. Para
komandan melihat penderitaan rakyat Indonesia yang
diperlakukan tidak semestinya oleh tentara Jepang.
Kondisi Romusha, yakni orang-orang yang dikerahkan
untuk bekerja paksa membangun benteng-benteng di
pantai sangat menyedihkan, bagaikan budak yang harus
bekerja tanpa mengenal batas waktu dan mendapatkan
perlakuan yang intimidatif. Banyak Romusha tewas
akibat kelaparan dan terkena berbagai macam penyakit.
Para prajurit PETA geram melihat kelakuan tentaratentara Jepang yang suka melecehkan harkat dan
martabat wanita-wanita Indonesia.
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Para wanita ini pada awalnya dijanjikan akan
mendapatkan pendidikan di Jakarta, namun ternyata
malah menjadi pemuas nafsu seksual para tentara Jepang.
Selain itu, ada aturan yang mewajibkan tentara PETA
memberi hormat kepada serdadu Jepang, walaupun
pangkat prajurit Jepang itu lebih rendah dari pada
anggota PETA. Hal tersebut dinilai merendahkan harga
diri beberapa Perwira Peta. Sejak bulan September 1944
sudah

digelar

pertemuan

yang

bersifat

rahasia.

Shudancho Supriyadi menyusun rencana revolusi yang
bertujuan mewujudkan kemerdekaan Indonesia, jauh dari
beberapa catatan yang kita ketahui bahwa peristiwa
tersebut hanya bersifat pemberontakan. Tanggal 14
Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat untuk
melaksanakan pemberontakan karena saat itu akan ada
pertemuan besar seluruh anggota dan komandan PETA di
Blitar, sehingga diharapkan anggota-anggota PETA yang
lain akan ikut bergabung dalam aksi perlawanan.
Tujuannya adalah untuk menguasai Kota Blitar dan
mengobarkan semangat pemberontakan di daerah-daerah
lain.
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Namun di lain pihak ternyata secara mendadak
terjadi pembatalan pertemuan besar seluruh anggota dan
komandan PETA di Blitar. Hal tersebut terjadi karena
Kempetai sudah menerima informasi mengenai rencana
pemberontakan

yang

akan

dilakukan.

Shodancho

Supriyadi beserta para komandan dan anggota PETA di
Blitar juga dihadapkan pada posisi sulit. Apabila terus
melanjutkan perlawanan, mereka akan kalah karena
jumlah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan
jumlah tentara Pendudukan Jepang. Jika perlawanan
dibatalkan pun tentara Pendudukan Jepang sudah
mengetahui rencana aksi mereka, sehingga kemungkinan
besar para pemberontak akan ditangkap, lalu dijatuhi
hukuman yang sangat berat, yakni hukuman mati.
Ketika Sukarno pulang ke Blitar, yang merupakan
kota lokasi rumah dan tempat tinggal orangtuanya,
datanglah beberapa perwira PETA menemui. "Kami
sudah merencakan pemberontakan, tetapi kami ingin tahu
pendapat

Bung

Karno

sendiri,"

ujar

Shodancho

Supriyadi, Pemimpin Perwira PETA yang menemui
Bung Karno. Sukarno begitu lama terdiam, sampai
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akhirnya Shodancho Supriyadi menegaskan, "Kita akan
berhasil!" Sukarno akhirnya mengeluarkan pendapat.
"Pertimbangkanlah masak-masak. Pertimbangkan untung
dan ruginya," ujar Bung Karno. Masih dengan nada suara
tertekan karena hati kecilnya tidak setuju langkah
Supriyadi dan kawan-kawan, Sukarno melanjutkan,
"Saya minta saudara-saudara memikirkan tindakan
pemberontakan tidak hanya dari satu segi." Shodancho
Supriyadi pun menimpali pendapat Bung Karno dengan
penuh semangat, "Saya menjamin. Kita akan berhasil!".
"Saya berpendapat, saudara-saudara terlalu lemah dalam
kekuatan militer untuk dapat melancarkan gerakan
semacam itu pada waktu sekarang," tegas Bung Karno
yang kembali mengutarakan pendapatnya. Usai bertutur
kata, Bung Karno kemudian memandangi wajah-wajah
para

pemuda

yang

penuh

semangat

dan

berani

menyabung nyawa demi Indonesia merdeka. Bung Karno
lantas menyatakan, "Kalau sekiranya saudara-saudara
gagal dalam usaha ini, hendaknya sudah siap memikul
akibatnya. Jepang akan menembak mati saudara-saudara
semua."
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"Apakah Bung Karno tidak bisa membela kami?",
tanya seorang pemuda. "Tidak. Saudara anggota tentara,
bukan orang preman. Dalam hukum militer, hukumannya
otomatis," jawab Bung Karno seraya menambahkan
bahwa kalau sekiranya mereka tetap bertekad bulat
hendak memberontak, Bung Karno tidak lagi melarang.
Jika perlu, Bung Karno akan ikut membuat rancangan
pemberontakan. Akan tetapi, Bung Karno juga harus
tetap menjaga hubungan dengan pemerintahan Jepang di
Jakarta, yang sedang intens digarap Sukarno dan para
tokoh pergerakan lain seperti Mohammad Hatta dan
Sutan Sjahrir dalam rangka menuju kemerdekaan
Indonesia pada masa transisi tahun 1945. Atas beberapa
pertimbangan dan persiapan yang masih diragukan
kesiapannya. Shodancho Supriyadi memuruskan pada
tanggal 13 Febuari 1945 bahwa pemberontakan akan
tetap dilakukan. Pemberontakan ini tetap dilakukan untuk
membalas perlakukan tentara Pendudukan Jepang.
Supriyadi mengingatkan anggota yang akan melakukan
pemberontakan untuk siap mengorbankan nya melawan
tentara Jepang.
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Perlu diketahui bahwa tidak semua anggota
Daidan Blitar ikut memberontak. Shodancho Supriyadi
meminta para pemberontak tidak menyakiti sesama
anggota PETA walaupun tak mau memberontak. Akan
tetapi, terdapat perintah untuk membunuh semua orang
Jepang. Tepat tanggal 14 Februari 1945 dini hari pukul
03.00 WIB, pasukan PETA pimpinan Shodancho
Supriyadi menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang
menjadi

kediaman

para

perwira

militer

tentara

Pendudukan Jepang. Markas Kempetai juga ditembaki
senapan mesin. Akan tetapi ternyata kedua bangunan
tersebut sudah dikosongkan, karena pihak Jepang telah
mencium rencana aksi pemberontakan PETA. Dalam aksi
yang lain, salah seorang bhudancho (bintara) PETA
merobek poster bertuliskan "Indonesia Akan Merdeka"
dan menggantinya dengan tulisan "Indonesia Sudah
Merdeka!". Pemberontakan PETA sendiri akhirnya tidak
berjalan sesuai rencana. Shodancho Supriyadi gagal
menggerakkan satuan lain untuk memberontak dan
rencana pemberontakan ini pun terbukti telah diketahui
oleh pihak Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang
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mengirimkan pasukan militer untuk menghentikan
pemberontakan PETA. Para pemberontak pun terdesak.
Difasilitasi oleh Dinas Propaganda Jepang, Kolonel
Katagiri menemui Shodancho Muradi, salah satu
pentolan pemberontak, dan meminta seluruh pasukan
pemberontak kembali ke markas batalyon. Shodancho
Muradi mengajukan syarat kepada Kolonel Katagiri,
yakni: Senjata para pemberontak tidak boleh dilucuti
Jepang; dan Para pemberontak tidak boleh diperiksa atau
diadili Jepang.
Kolonel Katagiri pun setuju. Dia memberikan
pedangnya sebagai jaminan. pemberian pedang tersebut
sebagai janji seorang samurai yang harus ditepati. Akan
tetapi, janji Katagiri ternyata tidak bisa diterima oleh
Komandan Tentara Jepang XVI. Mereka malah mengirim
Kempetai untuk mengusut pemberontakan PETA. Jepang
pun melanggar janjinya. Pasca pemberontakan sebanyak
78 orang perwira dan prajurit PETA dari Daidan Blitar
ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara untuk
kemudian diadili secara militer di Jakarta. Sebanyak
enam orang divonis hukuman mati di Ancol pada tanggal
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16 Mei 1945, enam orang dipenjara seumur hidup, dan
sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan.
Nasib Shodancho Supriyadi tidak diketahui. Shodancho
Supriyadi menghilang secara misterius tanpa ada seorang
pun

yang

mengetahui

kabarnya.

Sebagian

orang

meyakini Shodancho Supriyadi tewas di tangan tentara
Jepang dalam pertempuran. Sebagian orang juga ada
yang meyakini Shodancho Supriyadi tewas diterkam
binatang buas di hutan-hutan sekitar Kota Blitar.
Setelah

Indonesia

merdeka,

Shodancho

Supriyadi

diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri
Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia yang
pertama. Namun, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul
untuk menerima mandat tersebut hingga saat pelantikan
para menteri. Kemudian saat para menteri dilantik oleh
Presiden Soekarno, tertulis "Menteri Pertahanan belum
diangkat". Akhirnya, karena Supriyadi benar-benar,
Presiden Soekarno pun mengangkat dan melantik Imam
Muhammad

Suliyoadikusumo

sebagai

Menteri

Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia.
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SUDANCO SUPRIADI
Oleh: Feni Agustin

Supriyadi adalah salah satu pahlawan muda yang
dipercaya

Bung

Karno.

Ia

pula

yang menyulut

perjuangan para pemuda di seluruh Indonesia. Supriyadi
merupakan figur pemimpin yang hebat meski kala itu
usianya baru 20-an tahun. Kegigihan, semangat juangnya
mampu mengobarkan semangat kaum muda kala itu.
Gelar “shodancho” atau pimpinan peleton diberikan
Jepang kepadanya. Ia diembani tugas untuk memimpin
sebuah gerakan milisi bernama PETA atau pasukan
Pembela Tanah Air. Pasukan ini dibentuk Jepang untuk
mempersiapkan perlawanan terhadap sekutu. Mereka
semua dilatih berperang di kamp militer hingga
dinyatakan siap bertarung untuk membela Jepang yang
kala itu sudah menyingkirkan kekuasaan Belanda.
Pria kelahiran 13 April 1923 di Trenggalek, Jawa
Timur, kehidupan masa mudanya dihabiskan dengan
bersekolah di ELS setingkat SD saat ini, sekolah milik
pemerintah Belanda. Setelah lulus, sang Supriadi
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melanjutkan ke MULO yang setingkat SMP. Beberapa
tahun berselang, pria fenomenal ini melanjutkan ke
Sekolah Pamong Praja di Magelang. Namun sayang, ia
tak sempat lulus karena Jepang mulai menyerang bumi
pertiwi. Laki-laki ini dipaksa Jepang untuk mengikuti
pelatihan Seimendoyo di Tangerang, Jawa Barat.
Sekitar bulan Oktober 1943, Jepang yang kala itu
menggebrak Belanda mulai mengatur strategi perang.
Mereka membuat sebuah organisasi milisi yang terdiri
dari warga lokal. Mereka mendirikan PETA dan
mempekerjakan warga lokal untuk berperang. Kelak saat
sekutu yang dipimpin Amerika mendekat, anggota PETA
bisa dikirim ke garda depan. Supriyadi akhirnya
bergabung dengan organisasi PETA ini dan diberi jabatan
shondancho. Ia bertugas menjadi pemimpin gerakan ini
di Blitar. Selain menjadi pentolan PETA, ia juga bertugas
menjadi pengawas romusha atau pekerja yang dipaksa
membangun jalan dan benteng di Blitar. Melihat saudara
sendiri yang selalu dipaksa, bahkan kadang tak diberi
makan dengan layak hingga banyak yang mati, Supriyadi
murka. Jiwa patriotismenya membuncah. Semangat
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perlawananya tak dapat dibendung. Merencanakan
sebuah gerakan pemberontakanpun dipilihnya.
Supriyadi dan pasukannya tak mau kehilangan
kesempatan saat Bung Karno berkunjung ke Blitar dalam
suatu waktu. Dengan tegas mereka menghadap Bung
Karno. Rencana demi rencana yang matang disampaikan.
Bung Karno pun memberikan wejangan dan peringatan
tentang dampak pemberontakan. Namun, tekad telah
bulat. Tepat 14 Februari 1945, tentara PETA di Blitar
memberontak. Namun sayang, Jepang terlalu jeli untuk
dikelabuhi. Strategi Supriadi telah tercium oleh tentara
jepang. Pasukan PETA ditangkap dan diadili. Jeruji besi
dan hukuman mati telah menanti. Persidangan digelar,
namun tak nampak Supriadi. Ia hilang dan tidak
ditemukan hingga sekarang.
Banyak hal aneh dan misterius terkait hilangnya
Supriyadi hingga sekarang. Beberapa orang lokal Blitar
mengatakan jika ia hilang di Gunung Kelud dan tak
pernah kembali. Ia menyatu dengan alam hingga tentara
Jepang tak dapat menangkapnya kembali. Orang-orang di
Blitar masih percaya jika Supriyadi saat ini mungkin
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masih hidup dan berbaur dengan masyarakat di lereng
Gunung Kelud. Hal berlawanan justru diungkapkan oleh
Ki Utomo Darmadi. Ia adalah adik tiri dari Supriyadi
yang merupakan anak Raden Darmadi, Bupati Blitar
zaman kemerdekaan. Utomo mengatakan jika Supriyadi
mungkin sudah wafat dibunuh tentara Jepang. Ia juga
yakin jika Supriyadi tidak punya ajian atau ilmu untuk
menghilang.
Kisah hilangnya Supriyadi masih berlanjut. Seorang
kepala Desa Sumberagung, Blitar mengatakan jika ia
pernah menyembunyikan Supriyadi selama beberapa
hari. Lalu berlanjut ke persembunyian Supriyadi di gua
dekat air terjun Sedudo Nganjuk. Pada Maret 1945,
seorang warga Jepang bernama Nakajima yang dulu guru
Supriyadi juga mengakui didatangi Supriyadi untuk
menyembunyikannya. Namun hal itu tak berselang lama
hingga Supriyadi pamit dan pergi ke Banten Selatan
untuk bersembunyi (Tan Malaka juga bersembunyi di
sini.)
Seorang

tokoh

di

Bayah,

Banten

Selatan

mengatakan pernah merawat pemuda yang kena disentri.
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Namun sayang ia meninggal. Diduga pemuda itu adalah
Supriyadi. Tokoh Bayah bernama H. Mukandar itu kaget
saat ditunjukkan foto Supriyadi. Ia menyakini jika
pemuda dalam foto adalah si pemberontak dari
Blitar.Wacana hidup dan matinya Supriyadi memang tak
ada habisnya. Meski demikian ia telah dianugerahi
sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1975. Jasanya
yang besar hingga membuat banyak pasukan PETA
memberontak

membuat

ia

patut

dihargai.

Meski

hilangnya Supriyadi masih menjadi misteri, ia tetaplah
pahlawan Indonesia. Ia nyata dan berjuang mati-matian
untuk kemerdekaan NKRI.
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BUMI SANG PROKLAMATOR
Oleh: Putri Nasifatu Zahra
“Blitar Kutho Cilik Sing Kawentar”. Cuplikan
syair lagu ini mungkin yang dapat mewakili untuk
menyebut salah satu kota di Provinsi Jawa Timur bagian
selatan. Kata “Blitar” memiliki makna yang simpang siur
hingga saat ini. Jika melihat peninggalan karya sastra
masa lampau, Kitab Kartanegara akan menjadi acuan.
Perjalanan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit
yang dilaksanakan tiap tahun yaitu “Yan tan mangka
mareng phalah marejeki Jong hyang acala Pati Bhakti
sadara, pantes yan panulus dhateng ri Balitar” yang
artinya “bila tidak demikian Baginda pergi ke palah
memuja Hyang Acala Pati, dengan bersujud biasa juga
terus ke Balitar.
Nama Blitar juga disinggung dari uraian naskah
perjalanan Bujangga Manik. Diuraikan bahwa setelah
dari Rabut Palah, Bujangga melewati Waliring dan
Polaman. Nama Palah atau Rabut Palah kini berubah
menjadi kompleks Candi Penataran. Di depan Candi
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Induk terdapat Prasasti Palah pada masa era Kerajaan
Panjalu (Kadiri) di bawah pemerintahan Raja Crangga
atau Kertajaya. Sebagai pendukung keletakan kelurahan
Blitar pada masa lampau, pada tahun 1848 kediaman
Bupati Blitar yaitu R.M. Aryo Ronggo Hadinegoro di
Desa Blitar dan Masjid yang dibangun oleh penghulu
Blitar yaitu Kyai Imam Besari pada tahun 1820 Masehi.
Berdasarkan legenda, asul-usul Blitar bermula
saat bangsa Asia Timur sempat menguasai daerah Blitar
yang kala itu belum bernama Blitar. Majapahit saat itu
merasa perlu untuk merebutnya. Kerajaan adidaya
tersebut
memukul

kemudian
mundur

mengutus
bangsa

Nilasuwarna

Tartar.

untuk

Keberuntungan

berpihak pada Nilasuwarna, ia dapat mengusir bangsa
dari Mongolia itu. Atas jasanya, ia dianugerahi gelar
sebagai Adipati Aryo Blitar I untuk kemudian memimpin
daerah yang berhasil direbutnya tersebut. Ia menamakan
tanah

yang

berhasil

ia

bebaskan

dengan

nama Balitar yang berarti kembali pulangnya bangsa
Tartar.
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Akan tetapi, pada perkembangannya terjadi
konflik antara Aryo Blitar I dengan Ki Sengguruh
Kinareja yang tak lain adalah patihnya sendiri. Konflik
ini terjadi karena Sengguruh ingin mempersunting Dewi
Rayung Wulan, istri Aryo Blitar I. Aryo Blitar I lengser
dan Sengguruh meraih tahta dengan gelar Adipati Aryo
Blitar II. Akan tetapi, pemberontakan kembali terjadi.
Aryo Blitar II dipaksa turun oleh Joko Kandung, putra
dari Aryo Blitar I. Kepemimpinan Joko Kandung
dihentikan oleh kedatangan bangsa Belanda. Rakyat
Blitar

yang multietnis saat

itu telah melakukan

perlawanan, tetapi dapat diredam oleh Belanda.
Meskipun banyak cerita tentang Blitar yang
masih belum terungkap, tetapi Blitar memiliki kekayaan
budaya yang melimpah. Sebagai contoh kekayaan itu
adalah kesenian “Kentrung”. Kentrung sama halnya
dengan ketoprak. Ini menjadi salah satu hiburan. Kita
dapat mengambil pesan dari tokoh atau cerita yang
dibawakan sang dalang. Kentrung merupakan kesenian
tradisional yang mencoba melestarikan cerita rakyat yang
bercorak Islam asli dari Jawa Timur.
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Kota Blitar juga tidak bisa lepas dari tempat
“Makam Bung Karno”. Blitar dikenal dengan makam
Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Di
tempat ini, pengunjung dapat berziarah langsung ke
makam Soekarno. Tak hanya berziarah tetapi di sana juga
terdapat museum dan perpustakaan. Museum ini berisi
koleksi baju, potret Bung Karno dari masa kecil hingga
tua. Tidak hanya makam Bung Karno, Istana Gebang
juga

menjadi

tempat

bersejarah di

Blitar.

Sang

Proklamator menghabiskan masa kecil di tempat ini.
Bangunan ini masih mempertahankan arsitektur asli
sebagai destinasi untuk melengkapi wisata sejarah di
Blitar.
Selain menjadi tempat peristirahatan terakhir
Soekarno, Blitar juga dikenal sebagai kota PETA . Blitar
menjadi

tempat

pertama

Laskar

Peta

melakukan

perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Tak jauh dari
Monumen PETA, di Blitar juga terdapat Monumen
Trisula. Monumen ini dibangun pada 18 Desember 1972
untuk memperingati tragedi penumpasan PKI di Blitar.
Blitar juga memiliki Candi Penataran. Candi ini
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merupakan sekumpulan bangunan kuno yang berjajar
dari barat-laut ke timur kemudian berlanjut ke tenggara.
Candi ini merupakan candi termegah dan terluas di Jawa
Timur. Dalam kitab Kartanegara, Candi Penataran
disebut dengan nama Candi Palah. Candi Palah sengaja
dibangun di kawasan dengan latar belakang Gunung
Kelud. Hal ini mengandung maksud bahwa candi ini
sebagai tempat untuk memuja gunung.
Monumen Supriyadi juga menjadi salah satu
deretan kearifan Blitar. Monumen Supriyadi merupakan
sebuah monumen untuk mengenang pahlawan Supriyadi.
Pada tahun 1945, Blitar menjadi pusat pemberontakan
tentara PETA yang dipimpin oleh Shodancho Soeprijadi
melawan tentara Jepang. Monumen ini terletak di depan
bekas Markas PETA dan Taman Makam Pahlawan
Raden Wijaya. Selain itu, di tempat ini juga dibangun
sebuah patung setengah dada Supriyadi yang terletak di
depan Pendapa Rangga Hadinegara.
Selain Monumen Supriyadi, Kebon Rojo juga
menjadi salah satu jejak Bumi Laya Eka Tantra. Kebon
Rojo merupakan taman hiburan dan rekreasi keluarga
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yang berada di belakang kompleks rumah dinas Wali
Kota Blitar. Tempat ini disediakan untuk masyarakat
umum maupun wisatawan secara cuma-cuma. Di taman
tersebut terdapat beberapa jenis hewan peliharaan,
fasilitas bermain anak-anak, tempat bersantai, panggung
apresiasi seniman, air mancur, dan juga berbagai jenis
tanaman langka sebagai paru-paru kota.
Taman air Sumberudel merupakan salah satu
sumber kekayaan alam Blitar. Taman air yang terletak di
Jalan Kali Brantas ini menarik untuk dikunjungi. Taman
air ini diresmikan kembali oleh Wali Kota Blitar pada
tanggal tanggal 10 Oktober 2007 setelah direnovasi
selama kurang lebih satu setengah tahun. Fasilitas yang
dimilikinya cukup lengkap bila dibandingkan dengan
taman-taman air lain di Jawa Timur . Green Park
merupakan taman hijau terbuka yang terletak di
Kelurahan Bandogerit, Sananwetan. Fasilitas yang ada di
taman ini berupa gazebo, tempat duduk, jungkat-jungkit,
dan beberapa permainan lain untuk anak-anak.
Taman Pecut menjadi ruang terbuka hijau yang
terletak di sebelah selatan Alun-Alun Kota Blitar.
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Masyarakat dapat berlibur atau paling tidak melepas
penat ke taman ini. Taman ini diresmikan hari Kamis, 22
Juni 2017 oleh Wali kota Blitar. Di taman ini,
pengunjung bisa menyaksikan atraksi air mancur dengan
sinar lampu berwarna-warni yang bisa menari dengan
iringan suara musik setiap malam Minggu. Taman Pecut
juga menyediakan fasilitas seperti gazebo dan beberapa
titik swafoto.
Kota Blitar juga mempunyai beberapa makanan
khas yang wajib di nikmati saat berkunjung. Wajik
Klethik termasuk dalam makanan zaman Majapahit. Hal
ini tertulis dalam kitab Nawuruci.
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MONUMEN POTLOT
Oleh: Hana Aulia Rochimah

Sebelum berkibar pada saat Proklamasi 17
Agustus 1945 di Jakarta, bendera merah putih sempat
berkibar di Blitar pada era kolonialisme Jepang. Setelah
menang dalam perang di asia timur raya, bangsa Jepang
diakui sebagai Macan Asia. Dengan begitu bangsa
Jepang menginjakan kaki di Indonesia seolah memasang
muka manis dan sebagai saudara tua yang membebaskan
Indonesia dari penjajahan oleh bangsa Belanda. Janjijanji manis terus terucap dari mulut bangsa Jepang.
Tetapi, dengan berjalannya waktu bangsa Jepang berubah
menjadi sosok ganas karena didesak oleh kebutuhan
tenaga dan biaya perang, alhasil bangsa Jepang menindas
rakyat Indonesia.
Bersamaan dengan pemberontakan PETA di
Blitar, bangsa Jepang seperti tuan yang memaksa para
rakyat untuk berkerja paksa atau bisa disebut romusha.
Rakyat Blitar seolah-oleh menjadi budak di tanah sendiri.
Para laki-laki dipaksa membantu bangsa jepang untuk
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membangun benteng dan parit-parit pertahanan untuk
menghadapi

tentara

sekutu.

Rakyat

glondongan

kayu

dengan

gerobak

mematoknya.

Kempetai

datang

mengangkut
kemudian

mencambuki

dan

menyiksa para romusha. Banyak yang sakit malaria dan
desentri dan akhirnya mati. Mayat mereka ditumpuk
menjadi bangkai makanan burung gagak. Penindasan
semakin jelas. Penyiksaan kian tampak. Penderitaan
rakyat kian tak dapat ditutupi lagi.
Para wanita pun tidak jauh lebih parah dari
siksaan bangsa Jepang. Mereka dijadikan sebagai hiburan
untuk tentara Jepang yang sedang perang suci melawan
sekutu. Para wanita itu diperkosa dan dihamili, mereka
membunuhnya dan membuang mayatnya atau ditumpuk
seperti derita para lelaki. Pada akhirnya wanita-wanita itu
tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka. Berita
penindasan bangsa Jepang membuat jiwa para pemuda
yang tergabung dalam pasukan PETA teriris. Memang,
dalam pasukan PETA, Supriyadi dan kawan-kawan
digembleng dengan semangat bushido oleh tentara
Jepang guna menghadapi serangan tentara sekutu.
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Namun jiwa Supriyadi dan kawan-kawan berkecamuk.
Rasa nasionalisme Supriyadi dan kawan-kawan pun
berontak

setelah

menyaksikan

penderitaan

rakyat

indonesia akibat penjajahan bangsa Jepang. Kebencian
pemuda ini kepada Jepang kian membara.
Pada suatu malam, Di kamar Bhudancho Halir
Mangkudijaya dengan didesak rasa kebersamaan ingin
memberontak. Shodancho Supriyadi memimpin rapat
rahasia yang dihadiri oleh: Shodancho Supriyadi,
Chudancho dr. Suryo Ismangil, Shodancho Muradi,
Shodancho

Parto

Hardjono,

Budancho

Halir

Mangkudijaya, Sudhancho Sudarmo, dan Budhancho
Sunanto.

Situasi

dalam

pertemuan

itu

sangat

mencengkram karena Supriyadi mengusulkan bahwa
mereka harus menanggalkan pangkat mereka masingmasing. Tentunya mereka setuju dengan usulan tersebut.
Tak hanya Supriyadi, Parto Harjono juga mengusulkan
suatu saat nanti dia akan mengibarkan sang merah putih
di lapangan upacara Daidan. Karena pada dasarnya tiang
yang ada di lapangan Daidan, setiap pukul 06.30 akan
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dikibarkan bendera Hinomaru Jepang dan bendera Merah
Putih hanya dikibarkan selama 3 jam.
Supriadi sadar bahwa rencana ini akan berisiko
berat dan membutuhkan pengorbanan. Waktu berjalan
cepat, mereka terus mempersiapakan pemberontakan ini
dengan matang agar tidak diketahui para tentara Jepang.
Mereka

menuju

padepokan

mbah

Kasan

bendo.

Setibanya di padepokan, Supriyadi dan kawan-kawan
mengutarakan rasa tidak tahan akan penderitaan rakyat
dari penindasan tentara Jepang yang semakin hari
semakin
Supriyadi

tak berperikemanusiaan. Dengan lantang,
mengucapakan

bahwa

akan

melakukan

pemberontakan terhadap tentara Jepang agar rakyat lepas
dari belengu penindasan yang diberikan setiap hari.
Mbah kasan bendo pun terkejut akan niat Supriyadi dan
kawan-kawan, beliau akhirnya memberikan nasehat agar
tidak terburu-buru akan nafsu.
Mbah kasan bendo juga memberi peringatan
karena terlalu dini untuk mengangkat senjata melawan
tentara jepang. Tetapi Supriadi tetap bertekad keras untuk
melakukan pemberontakan secepat mungkin. Dengan
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ikhlas Mbah Kasan Bendo memberikan restu dengan
memberi sebuah keris pusaka. Keris pusaka tersebut
bergagang deling (bambu). Mereka berterimakasih dan
segera pergi dari padepokan.
Setelah mereka pergi jauh dari padepokan,
Supriyadi ingin pemberontakan dilakukan malam itu
juga. Tetapi Halir tiba tiba berbicara bahwa mungkin
pemberontakan ini sudah diketahui oleh tentara Jepang.
Namun tekad telah mengaum bagaikan singa yang siap
menerjang mangsa. Malam yang dingin datang, mereka
berangkat untuk melakukan pemberontakan di sektor
perjuangan mereka. Pukul 03.30 tembakan mortir
diarahkan ke hotel tugu sakura sebagai tanda mulainya
pemberontakan. Di sisi lain, Shodanco Parto Harjono
menunaikan nazarnya yaitu mengibarkan sang merah
putih di lapangan Daidan. 163 tentara atau sepertiga
batalyon PETA Blitar melakukan pemberontakan.
Perjuangan tak semulus rencana. Korban tak
dapat dielakkan. Sebanyak 60 tentara ditangkap. 15 orang
dalam pengadilan divonis bervariasi masa tahanannya.
Enam orang divonis dengan hukuman mati, selebihnya
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dibebaskan. Enam tentara yang dihukum mati itu adalah
Sudanco Muradi, Sudanco Sunanto, Sudanco Suparyono,
Budanco Sudarmo, Budanco Halir Mangkuprojo, dan dr.
Ismangil. Shodanco Supriyadi pada saat dipersidangan
menghilang atau tidak pernah tertangkap.
Satu tahun pun telah berlalu, untuk mengenang
perjuangan

tentara

PETA

Blitar

dan

mengenang

pengibaran bendera merah putih pada detik-detik
pemberontakan pasukan PETA Blitar. Tentara Republik
Indonesia Pelajar atau TRIP membangun monumen di
bekas tiang bendera yang digunakan Shodancho Parto
Harjono mengibarkan bendera. Mereka membangun
monumen dengan bentuk potlot atau pensil, sesuai
dengan semboyan pasukan TRIP yaitu “ BERJUANG
DAN BELAJAR”. Monumen potlot diresmikan langsung
oleh Jenderal sudirman pada 1946.
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SEJARAH MAKAM GANTUNG
Oleh: RAHMA DEWI LESTARI

Kisah ini berawal dari Kulon Progo, Yogyakarta.
Ditengah berkecamuknya perang Diponegoro di Pulau
Jawa, seorang bangsawan laki-laki lahir di Barat
Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 1827 dan diberi nama
Pawadiman

Djojodigdo.

Ayahnya

bernama

Raden

Tumenggung Kartodiwiryo yang menjabat sebagai
Adipati di Nggetan Kulon Progo. Pada masa itu Kulon
Progo

adalah

basis terkuat

perlawanan

Pangeran

Diponegoro sehingga tentu saja sang Tumenggung
memihak Pangeran Yogyakarta dan ikut bergerilya. Saat
sang Pangeran Diponegoro tertangkap berakhirlah karir
Kartodiwiryo sebagai Adipati.
Anak Djojodigdo pada akhirnya menjadi pribadi
yang mandiri. Di usianya yang masih belasan tahun
Djojodigdo sudah mengerjakan tirakat dan tapa brata
yang rutin dilakukanya hingga ia beranjak dewasa.
Sesuatu yang umum dilakukan orang-orang Jawa pada
masa itu. Karena kegigihanya itu, konon salah satu ilmu
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kanuragan yang dikuasainya adalah ilmu yang tidak
umum dikuasai oleh orang – orang pada masa itu yakni
Ajian Pancasona. Ajian Pancasona ini dikenal juga
dengan Ajian Rawa Rontek. Ilmu ini adalah ilmu kuno
nan legendaris yang tidak mudah didapatkan oleh
seseorang bahkan meski ia sudah melakukan berbagai
laku batin yang amat sulit.
Konon seseorang yang memiliki Ajian Pancasona
disebut akan hidup kembali walau sudah dinyatakan
mati. Bagaimanapun jalan matinya ia akan tetap hidup
kecuali ia menginginkan untuk mati dan melepaskan
Ajian Pancasona itu dengan ikhlas seikhlas ikhlasnya.
Selain itu seseorang dengan ajian ini dikatakan hanya
akan mati jika tubuhnya dipisah menyebrangi sungai dan
digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasatnya
menyentuh tanah bagian-bagian tubuh tersebut dapat
kembali bersatu dan orang yang memiliki ajian ini akan
hidup kembali.
Djojodigdo tentu saja memiliki guru spiritual.
Dua gurunya yang terkemuka berasal dari padepokan
atau pertapan Gunung Kawi Malang yang juga masih
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keturunan Pangeran Diponegoro yakni Eyang Sajugo
yang mempunyai nama asli Raden Mas Suryo Diatmojo
putra Ulama besar Keraton Yogyakarta Kanjeng Kyai
Zakaria, sementara satunya lagi Bentoro Raden Mas
Imam

Sujono

Bangsawan

Yogyakarta

yang juga

memihak Pangeran Diponegoro dan lantas menyingkir
bersama-sama

Eyang

Sajugo

Kepadepokannya

di

Gunung Kawi. Di pertapaan lereng Gunung Kawi inilah
Djojodigdo mendalami berbagai ilmu dan pengetahuan.
Seiring

berjalanya

waktu

jalan

hidup

membawanya ke Blitar. Konon pada masa itu Blitar
daerah yang wingit bukan karena aryanya masih angker,
namun karena munculnya pembegalan yang dipimpin
orang-orang berilmu kanuragan tinggi. Mereka sulit
diatasi dan menjalankan aksi-aksinya nyaris tanpa
halangan berarti. Meski korbannya dikawal oleh kaum
Peguron yang memiliki keahlian bela diri dan mampu
melawan beberapa orang sekaligus, namun mereka pasti
selesai saat ditangani oleh pimpinan begal yang Tedas
Tapak Paluning Pandhe Sisaning Gurinda. Bupati Blitar
Kanjeng Adipati Warso Kusumo resah kenyamanan di
128

daerah tanggung jawabnya

terganggu. Di

tengah

keresahan ini Djojodigdo menghadap dan memberanikan
diri untuk menyelesaikan permasalahan yang juga
meresahkannya. Penanganan yang dilakukan Djojodigdo
membuat aksi – aksi pembegalan di wilayah Blitar pada
akhirnya perlahan berhenti. Tidak ada lagi yang berani
beraksi di sana.
Terutama karena isu sangat kuat berhembus di
kalangan pimpinan para pembegal bahwa mereka
menghadapi seorang yang memiliki Ajian Pancasona
yang artinya perlawanan mereka akan sia-sia dan bahkan
menjadi bomerang jika tetap menghadapi utusan Bupati
Blitar ini. Namun yang paling membuat Bupati Blitar
kagum dalam suatu peristiwa Djojodigdo juga mampu
menahan lahar Gunung Kelud yang mengarah ke Blitar
dengan pusaka sakti yang dimilikinya yakni Pecut
Samandiman. Saat lahar Kelud datang dari arah utara
mengalir cepat menuju Pendopo Agung, Djojodigdo
menyungsungnya sambil melecutkan Pecut Samandiman.
Suaranya menggelegar sampai angkasa dan lahar terbelah
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menjadi dua sehingga amanlah pusat kota dan terutama
Pendopo Ageng.
Belakangan Pecut Samandiman ini dimiliki oleh
bupati Blitar ke tiga yakni Kanjeng Pangeran Haryo
Sosro Hadi Negoro. Namun sejak itu tidak ada lagi yang
mengetahui

dimana

keberadaan

selanjutnya.

Atas

kemampuannya dalam menyelesaikan masalah pada
tanggal 8 September 1877 Bupati Blitar Warso Kusumo
kemudian mengangkat Raden Mas Ngabehi Pawadiman
Djoyodigdo sebagai Patih Blitar. Sang Bupati sangat
terkesan oleh kesaktian yang dimilikinya dan Djojodigdo
juga cakap menangani masalah-masalah admistrasi.
Piawainya dalam tata pemerintahan diduga turun dari
Ayahnya Karto Diwiryo yang pernah menjadi Adipati
Kulon Progo.
Nama dan kewibawaan Patih Djojodigdo itu
menjadi terkemuka di wilayah Blitar hingga Jawa Timur.
Selama hidupnya Djojodigdo mempunyai empat istri
dengan anak sebanyak 32 orang.
Setelah

sekian

lama

perjalanan

hidupnya,

Djojodigdo merasa waktunya telah tiba. Pada usia 82
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tahun Djojodigdo telah ikhlas melepaskan segalanya
termasuk keluarga dan berbagai ajian yang dimilikinya.
Dia bersiap bertemu Sang Pencipta. Namun setiap kali
jasatnya menyentuh tanah Djojodigdo kembali hidup. Hal
ini terjadi berkali-kali hingga akhirnya dalam hening
Djojodigdo bertemu dua guru yang telah mendahuluinya
ke alam kelanggengan. Perwujudan ghaib dua gurunya
itu melepaskan sesuatu yang sangat Supranatural dan
menghalangi perjalanannya.

Djojodigdo pun wafat

dalam damai pada tanggal 11 Maret 1909.
Banyak orang mempersepsikan jika jasat Patih
Djojodigdo dimakamkan secara menggantung alias tidak
menyentuh tanah karena memiliki Ajian Pancasona.
Namun

pada

kenyataanya

tidak

demikian,

Patih

Djojodigdo dimakamkan dengan cara sewajarnya seperti
manusia biasa. Segala ajiannya telah dilepaskan dan tidak
ada yang menghalangi perjalanan selanjutnya. Hanya saja
di atas pusaranya digantung kotak berbentuk empat
payung semacam mahkota. Di tempat inilah konon
tersimpan

sesuatu

yang

sangat

supranatural

dan

menggetarkan walau tak kasat mata. Sebagai tokoh yang
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dianggap memiliki kedigdayaan tidak biasa keberadaan
Makam Gantung Patih Djojodigdo ini tentu saja menarik
minat kalangan spiritual.
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SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DI BLITAR
Oleh: Aditya felix
Perkembangan dakwah Islam yang dilakukan
oleh para wali di Blitar dipandang sangat berhasil
mengalihkan keyakinan masyarakat dari agama
Hindu dan Budha sebagai agama negara sejak masa
pemerintahan Kediri, Singosari, dan Majapahit.
Bekasnya masih tampak nyata sampai sekarang yaitu
candi Penataran yang di bangun pada masa tiga
kerajaan besar tersebut. Dalam kehidupan dan
budaya masyarakat Blitar pengaruh masa lalu itu
masih terasa walaupun keyakinan keagamaan telah
berubah menjadi Islam. Hal ini tampak nyata dalam
perkara wali adlal yang menjadi kewenangan
pengadilan Agama di Blitar sekarang. Perkara wali
adlal kebanyakan disebabkan karena wali nikah tidak
bersedia menikahkan anak perempuanya disebabkan
karena hal-hal yang di anggap melanggar tradisi
lama. Tradisi ini seperti kedua calon pengantin
berhadap-hadapan rumah, rumah berseberangan
jalan atau berseberangan sungai, weton yang tidak
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pas, tunggal buyut dan lain-lain. Di antara penyebar
islam pada masa awal tersebut adalah Syekh Subakir
yang

menurut

masyarakat

Blitar,

petilasanya

(monumen peringatan) terletak di desa Nglegok,
Kecamatan

Nglegok

Kabupaten

Blitar

atau

berdekatan dengan Candi Penataran.
Syekh Subakir adalah penyebar Islam di Tanah
Jawa generasi awal pada zaman kediri, masa
pemerintahan Joyoboyo, berasal dari Persia jauh
sebelum generasi Wali Songo. Beliau berhadapan
langsung dengan tokoh-tokoh agama Jawa, Hindu,
dan Budha di pusat kekuasaanya, pada masa jayajayanya dan di dukung oleh kerajaan-kerajaan besar
yang melindunginya. Ia berhasil mengislamkan
masyarakat Jawa termasuk di dalamnya masyarakat
Blitar. Keberhasilanya itu tercatat dalam berbagai
catatan kuno, walau kapan meninggalnya dan di
mana kuburnya menjadi polemik dalam Babad
Tanah Jawi, dan Serat Jangka Joyoboyo Syekh
Subakir. Akan tetapi keberadaan kepetilasanya di
Blitar menunjukkan bahwa beliau pernah berdakwah
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di daerah Blitar sebagai salah satu pusat agama Jawa,
Hindu, dan Budha pada masa kejayaan tiga kerajaan
besar yaitu Kediri, Singosari, dan Majapahit. Ini juga
karena letak Blitar sendiri berada dalam garis
bangunan segi tiga dari ketiga kerajaan besar
tersebut. Seorang tokoh sufi lainya dari kerajaan
Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat yang
juga merupakan pejuang melawan Belanda yaitu
Joyodigdo.
Secara turun temurun masyarakat Kelurahan
Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar,
mempercayai sebuah makam yang berada di dekat
Candi Penataran itu makam seorang ulama penyiar
Islam pertama di tanah Jawa, Syekh Syubakir.
Makam itu pula yang menjadi cikal bakal berdirinya
Masjid Makam Syekh Syubakir di kelurahan
setempat. Menurut

Babad

Tanah

Jawa,

Syekh

Subakir adalah pembuka masa Islam di tanah Jawa
sebelum Walisongo. Syekh Subakir adalah salah
seorang ulama Wali Songo periode pertama yang
dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyyah
135

Sultan Muhammad 1 untuk menyebarkan agama
Islam di wilayah Nusantara. Konon, Syekh Subakir
adalah seorang ulama besar yang telah menumbal
tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat
awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara.
Maka dari itu, wajar ada beberapa makam atau
petilasan Syekh Subakir di Jawa. Selain di Blitar,
makam atau petilasan Syekh Subakir juga ada di
Gunung Tidar, Magelang. Cerita rakyat yang
berkembang, dulu Syekh Subakir menumbali tanah
Jawa di puncak Gunung Tidar. Gunung Tidar di
anggap sentral Tu saka-nya tanah Jawa. Ada cerita
setelah berhasil membuka siar Islam di tanah Jawa,
Syekh Subakir kembali pulang ke negara asalnya
yaitu Persia. Terlepas dari itu, makam maupun
petilasan menjadi jejak Syekh Subakir dalam
menyiarkan Islam di tanah Jawa, termasuk di Blitar.
Seperti yang di ceritakan, secara turun temurun
masyarakat Penataran mempercayai Syekh Subakir
pernah menyebarkan Islam di Blitar. Hal itu di
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buktikan dengan makam Syekh Subakir yang ada di
kampung itu.
Di kota blitar ada saksi sejarah dan bukti syiar
Islam di Nusantara, tak terkecuali di Kota Blitar,
Jawa Timur yaitu Masjid Agung. Masjid ini menjadi
saksi yang menyimpan sejarah panjang penyebaran
Islam di kota tempat makam Bung Karno itu. Lokasi
masjid ini yang berdiri di area seluas 2.000 meter
persegi ini semula terletak di tepi sungai Lahar
Kepunden, namun pada tahun 1884, dengan tujuan
untuk menghindari banjir masjid ini dipindahkan ke
sisi barat alun-alun Kota Blitar.
Peristiwa pemberontakan G30S/PKI pada 1965
berdampak pada kekhawatiran umat Islam di daerah
tersebut. Hal ini mengakibatkan jumlah jamaah yang
mengonsolidasi diri di masjid membludak hingga
meluap ke luar masjid. Akhirnya, warga setempat
sepakat memperluas areal masjid agung tersebut
sehingga menampung jamaah sebanyak 10 ribu
orang. Masjid Agung memang sebuah sosok tua
penyimpan

sejarah

panjang

siar

Islam

dan
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perkembangan Kota Blitar, Jawa Timur. Awalnya,
tempat ibadah yang dibangun pada 1820 ini hanya
terbuat dari kayu jati yang berdiri kokoh di sisi
sungai Lahar Pakunden.
Pada tahun 1890, guna menyelamatkan Masjid
Agung, warga setempat bergotong royong merombak
bangunan dan menggantinya dengan yang lebih
kokoh bergaya arsitektur rumah Jawa Kuno. Bahkan,
perluasan area

pun ikut

dilakukan menyusul

bertambah jamaah pasca peristiwa G30S/PKI 1965.
Tak heran bila Masjid Agung mampu menampung
banyak jamaah. Bahkan, hingga saat ini, bangunan
sarat nuansa jawa ini juga masih memancarkan sinar
keagungan sebuh rumah ibadah, terutama dari pilar
berukuran besar dan atapnya yang terbuat dari kayu
jati.
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KEKUNAAN MLERI
Oleh: Oktovia Putri Dewitasari

Kekunaan Mleri merupakan kumpulan reruntuhan
candi-candi yang berada di antara makam-makam lama.
Situs Mleri dipercaya sebagai tempat perdarmaan raja
ketiga Kerajaan Singasari. Konon katanya, candi Mleri
merupakan candi paling tua yang ada di Blitar yang
didirikan pada abad 12. Kekunaan Mleri berada di Desa
Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Situs
ini berada di kaki Gunung Pegat dan tak jauh dari candi
pertapaan di puncak Gunung Pegat. Candi Mleri
merupakan Candi yang bercorak Hindu, hal ini ditandai
dengan adanya patung Ganesha di bagian luar makam.
Kekunaan Mleri diyakini sebagai makam raja
Singasari lll yang bergelar Sri Wisnuwardhana yang
bersebelahan

dengan

makam

selirnya

dan

enam

pengawal beliau. Nama aslinya adalah Ranggawuni,
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putra Anusapati atau cucu Tunggul Ametung dengan Ken
Dedes. Menurut kitab Negarakertagama, Wisnuwardhana
didharmakan dengan wujud arca Siwa di Weleri (Mleri)
dan dalam bentuk arca Sugata (Budha) di Jajaghu (Candi
Jago).
Terdapat prasasti yang berhuruf Pallawa dengan
lambang kalamakara (wujud raksasa), yang mendasarkan
bahwa kekunaan ini diperkirakan sudah ada sejak tahun
1222 M. Pembuktian lainnya terpahat di balik arca durga
dengan angka tahun 1102 saka. Prasasti yang terdapat di
kekunaan

Mleri

terdapat

lencana

Ganesha

yang

merupakan ciri khas Raja Aryeswara dari Kadhiri.
Sehingga bisa jadi, kekunaan Mleri dari kerajaan Kadhiri.
Selain makam dan tulisan, di dalam Candi Mleri
terdapat relief bergambar seorang ibu dan anak yang
bermakna kasih sayang ibu kepada anaknya, ada juga
relief berbentuk orang bertapa, dan terdapat beberapa
patung dewa. Sedangkan di luar makam, terdapat batu
relief kala, batu berlambang lingga (laki-laki) dan yoni
(perempuan). Ada juga bak mandi yang difungsikan
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untuk pitonan bayi. Batu kalamakara yang berada di
depan bermakna sebagai penjaga.
Kekunaan Mleri masih sering dikunjungi para
peziarah atau sekadar berhajat (menginginkan berkah)
ataupun nyadran baik warga sekitar atau warga dari luar.
Pada saat memasuki kawasan Candi Mleri ada bau
kemenyan dan banyak ditemui kembang setaman di area
makam. Di candi Mleri ada aturan yang wajib ditaati,
salah satunya adalah ketika ingin berkunjung hendaklah
dalam keadaan suci atau sedang tidak berhalangan serta
bersikap sopan sebagai wujud menghargai kepada leluhur.
Mbah Nami selaku juru kunci pernah mengatakan
bahwa pernah ada kejadian seseorang yang mengencingi
salah satu patung yang dianggap sakral, akibatnya ketika
meninggalkan candi yang bersangkutan mengalami sakit
di kemaluannya. Setelah menyadari kesalahannya, yang
bersangkutan kembali ke Candi Mleri untuk meminta
maaf kepada para leluhur hingga akhirnya sembuh. Ada
juga mitos macan putih yang menampakkan diri pada
hari-hari tertentu. Warga percaya bahawa macan putih
tersebut salah satu penjaga gaib yang menjaga Candi
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Mleri. Menurut Mbah Nami, macan tersebut mendiami
relief patung yang ada di depan makam raja Ranggawuni.
Mitos lain yang beredar adalah penampakan seorang
putri yang diyakini selir raja Wisnuwardhana.
Selain untuk ziarah dan laku spiritual, kegiatan adat
budaya juga diadakan di Candi Mleri, yaitu Kirab Bedol
Pusaka Candi Mleri. Kegiatan ini dilakukan pertama kali
pada tahun 2018 sebagai bentuk kepedulian terutama
dalam melestarikan peninggalan nenek moyang. Pusakapusaka seperti gong, kentongan, dan tombang yang
tersimpan di Candi Mleri di kirab dari candi menuju
lapangan Kauman Kecamatan Srengat untuk dilakukan
ruwatan.
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SEJARAH KOTA BLITAR
Oleh: Wahyu Tri Lestari

Seperti diketahui, menurut sejumlah buku sejarah,
terutama buku Bale Latar, Blitar didirikan pada sekitar
abad ke-15. Nilasuwarna atau Gusti Sudomo, anak dari
Adipati Wilatika Tuban, adalah orang kepercayaan
Kerajaan Majapahit, yang di yakini sebagai tokoh yang
mbabat alas. Sesuai dengan sejarahnya, Blitar dahulu
adalah hamparan hutan yang masih belum terjamah
manusia.
Nilasuwarna ketika itu, mengemban tugas dari
Majapahit untuk menumpas pasukan Tartar yang
bersembunyi di dalam hutan selatan (Blitar dan
sekitarnya). Sebab, bala tentara Tartar itu telah
melakukan

sejumlah

pemberontakan

yang

dapat

mengancam eksistensi Kerajaan Majapahit.
Berdasarkan legenda, dahulu bangsa Tartar dari
Asia Timur sempat menguasai daerah Blitar yang kala itu
belum

bernama

merebutnya,

Blitar.

kerajaan

Majapahit

adidaya
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merasa

tersebut

ingin

kemudian

mengutus Nilasuwarna untuk memukul mundur bangsa
Tartar.

Nilasuwarna pun telah berhasil menunaikan

tugasnya dengan baik. Bala pasukan Tartar yang
bersembunyi di hutan selatan dapat dikalahkan.
Sebagai imbalan atas jasa-jasanya oleh Majapahit,
Nilasuwarna diberikan hadiah untuk mengelola hutan
selatan, yakni medan perang yang di pergunakannya
melawan bala tentara Tartar yang telah berhasil dia
taklukkan. Lebih itu, Nilasuwarna kemudian juga di
anugerahi gelar Adipati Ariyo Blitar I dengan daerah
kekuasaan di hutan selatan.
Kawasan hutan selatan inilah yang dalam
perjalanannya kemudian dinamakan oleh Adipati Ariyo
Blitar I sebagai Balitar (Bali Tartar). Nama Balitar
mempunyai arti kembali pulangnya bangsa Tartar. Nama
tersebut adalah sebagai tanda atau pangingat untuk
mengenang keberhasilannya menaklukkan hutan tersebut.
Sejak
menjalankan

itu,

Adipati

kepemimpinan

Ariyo
di

Blitar
bawah

I

mulai

Kerajaan

Majapahit dengan baik. Dia menikah dengan Gutri atau
Dewi Rayung Wulan, dan dianugerahi anak Djoko
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Kandung. Namun di tengah perjalanan kepemimpinan
Adipati Ariyo Blitar I, terjadi sebuah pemberontakan
yang dilakukan oleh Ki Sengguruh Kinareja, yang tidak
lain

adalah

Patih

Kadipaten

Blitar

sendiri.

Pemberontakan ini terjadi karena Ki Sengguruh ingin
mempersunting Dewi Rayung Wulan, istri Adipati Aryo
Blitar I. Ki Sengguruh pun berhasil merebut kekuasaan
dari tangan Adipati Ariyo Blitar I, yang dalam
pertempuran dengan Ki Sengguruh dikabarkan tewas.
Selanjutnya Ki Sengguruh berhasil meraih tahta
dan memimpin Kadipaten Blitar dengan gelar Adipati
Ariyo Blitar II. Mengetahui bahwa ayah kandungnya
(Adipati Ariyo Blitar I) dibunuh oleh Sengguruh atau
Adipati Ariyo Blitar II maka Djoko Kandung pun
memaksa turun Adipati Aryo Blitar II

dari tahtanya.

Djoko

melaksanakan

Kandung

kemudian

pemberontakan atas Ariyo Blitar II dan berhasil
memenangkannya.
Djoko Kandung kemudian dianugerahi gelar
Adipati Ariyo Blitar III. Namun sayangnya dalam sejarah
tercatat bahwa Joko Kandung tidak pernah mau
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menerima tahta itu, kendati secara de facto dia tetap
memimpin warga Kadipaten Blitar.
Pada fase kepemimpinan Djoko Kandung atau
Adipati Ariyo Blitar III, pada sekitar tahun 1723 dan di
bawah Kerajaan Kartasura Hadiningrat pimpinan Raja
Amangkurat, Blitar jatuh ke tangan penjajah Belanda.
Karena Raja Amangkurat menghadiahkan Blitar sebagai
daerah kekuasaannya kepada Belanda.
Karena

dianggap telah berjasa membantu

Amangkurat dalam perang saudara termasuk perang
dengan Ariyo Blitar III yang berupaya merebut
kekuasaannya. Blitar pun kemudian beralih ke dalam
genggaman

kekuasaan

Belanda

yang

sekaligus

mengakhiri eksistensi Kadipaten Blitar sebagai daerah
pradikan.
Penjajahan di Blitar berlangsung dalam suasana
serba menyedihkan karena memakan banyak korban,
baik nyawa maupun harta dan akhirnya rakyat Blitar pun
kemudian bersatu padu dan bahu membahu melakukan
berbagai bentuk perlawanan kepada Belanda.
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Dan untuk meredam perlawanan rakyat Blitar,
pada

tahun

1906 pemerintahan kolonial

Belanda

mengeluarkan sebuah Staatsblad van Nederlandche Indie
Tahun 1906

Nomor 150 tanggal 1 April 1906, yang

isinya adalah menetapkan pembentukan Gemeente Blitar.
Dengan

status

sebagai

gameente,

Belanda

memberikan gelar kepada Kota Blitar dengan dibentuk
dewan Kota Praja Blitar yang beranggotakan 13 orang.
Dewan ini mendapatkan subsidi sebesar 11.850 gulden
dari pemerintah Hindia Belanda. Untuk sementara,
jabatan burgemeester (wali kota) dirangkap oleh Residen
Kediri.
Momentum pembentukan Gemeente Blitar inilah
yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota
Blitar. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa kota lain di
Indonesia

antara

lain

kota

Batavia,

Buitenzorg,

Bandoeng, Cheribon, Magelang Semarang, Madioen,
Blitar, Malang, Surabaya dan Pasoeroean.
Pada tahun 1928, Kota Blitar pernah menjadi
Kota Karisidenan dengan nama "Residen Blitar. Tahun
1928 Nomor 497 Gemeente Blitar ditetapkan kembali.
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Pada tahun 1930, Kota Praja Blitar sudah memiliki
lambang daerah sendiri.
Lambang itu bergambar sebuah gunung dan
Candi Penataran dengan latar belakang gambar berwarna
kuning kecoklatan. Di belakang terdapat gambar gunung
yang di yakini menggambarkan Gunung Kelud dan
berwarna biru. Alasan yang mendasari adalah Blitar
selama ini identik dengan Candi Penataran dan Gunung
Kelud. Sehingga, tanpa melihat kondisi geografis,
lambang Kotapraja Blitar pun mengikuti identitas itu.
Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki
Kota Blitar dan istilah Gementee Blitar berubah menjadi
“Blitar Shi”, dengan luas wilayah 16,1 km² dan dipimpin
oleh seorang shin-cho yang diperkuat dengan produk
hukum yang bernama Osamu Seerai. Di masa ini,
penjajah Jepang menggunakan isu sebagai saudara tua
bangsa Indonesia.
Kota Blitar pun masih belum berhenti dari
pergolakan.

Bukti

yang

paling

hebat

adalah

pemberontakan PETA Blitar yang di pimpin Soedancho
Suprijadi. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 14
148

Februari 1945 itu merupakan perlawanan yang paling
dahsyat atas kependudukan Jepang di Indonesia yang
dipicu dari rasa empati serta kepedulian para tentara
PETA atas siksaan, baik lahir maupun batin yang dialami
rakyat Indonesia oleh penjajah Jepang.
Konon kabarnya, menurut Cindy Adams di dalam
otobiografi Bung Karno, pada tanggal 14 Februari 1945
itu

pula,

Soeprijadi

dan

kawan-kawan

sebelum

melakukan pemberontakan sempat berdiskusi tentang
rencana pemberontakan ini dengan Ir. Soekarno yang
ketika itu tengah berkunjung ke Ndalem Gebang. Namun,
Soekarno ketika itu tidak memberikan dukungan secara
nyata. Hal ini disebabkan karena Soekarno beranggapan
lebih penting untuk mempertahankan eksistensi pasukan
PETA sebagai salah satu komponen penting perjuangan
memperebutkan kemerdekaan.
Di luar pemberontakan yang fenomenal itu, untuk
kali pertamanya di bumi pertiwi ini Sang Saka Merah
Putih berkibar. Partohardjono, salah seorang anggota
pasukan Suprijadi mengibarkan Sang Merah Putih di
tiang bendera yang berada di seberang asrama PETA.
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Kini tiang bendera itu berada di dalam kompleks TMP
Raden Widjaya yang dikenal pula sebagai Monumen
Potlot.
Pemberontakan PETA ini walaupun dari sisi
kejadiannya

terlihat

kurang efektif

karena

hanya

berlangsung dalam beberapa jam dan mengakibatkan
tertangkapnya hampir seluruh anggota pasukan PETA
yang memberontak kecuali Suprijadi, namun dari sisi
dampak yang ditimbulkan peristiwa ini telah mampu
membuka mata dunia dan menggoreskan tinta emas
dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia karena
peristiwa

tersebut

merupakan

satu-satunya

pemberontakan yang dilakukan oleh tentara didikan
Jepang.
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SUKARNI: PUTRA BLITAR DI BALIK
PROKLAMASI
Oleh: Sheila Najwa

Soekarni Kartodiwirdjo merupakan seorang tokoh
muda pejuang kemerdekaan Indonesia yang menjadi
salah

satu

Bersama

penggagas

peristiwa

kawan-kawannya

yang

Rengasdengklok.
tergabung

dalam

golongan muda, ia merencanakan penculikan terhadap
Bung Karno dan juga Bung Hatta demi memerdekakan
Indonesia. Peristiwa tersebut akhirnya membuahkan hasil
dengan

dipercepatnya

proklamasi

kemerdekaan

Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sukarni lahir pada 14
Juli 1916 di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum,
Kabupaten Blitar. Ia merupakan anak keempat dari
sembilan bersaudara. Ayahnya, Kartodiwirjo merupakan
keturunan

Eyang

Onggo,

juru

masak

Pangeran

Diponegoro. Sedangkan Ibunya, Supiah merupakan
wanita yang berasal dari Kediri.
Kedua orang tua Sukarni memiliki sebuah toko
daging yang cukup terkenal di pasar Garum. Sehingga
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keluarganya bisa dikatakan berkecukupan. Semasa kecil,
Sukarni bersekolah di Mardisiswo Blitar. Ia belajar
banyak tentang nasionalisme dari gurunya, Moh. Anwar,
seorang tokoh pergerakan Indonesia yang berasal dari
Banyumas.
Sukarni kecil terkenal nakal dan keras kepala. Sejak
bersekolah, rasa nasionalismenya perlahan-lahan tumbuh.
Sukarni membenci para penjajah Belanda dan mulai
sering berkelahi dengan anak-anak Belanda seusianya.
Salah satu peristiwa yang berkesan semasa ia kecil,
adalah saat ia mengirimkan surat tantangan kepada anakanak belanda. Bersama kawan-kawannya, ia terlibat
dalam tawuran yang melibatkan lebih dari lima puluh
orang di kebun raya Blitar. Tawuran massal tersebut
akhirnya

dihentikan

oleh

Polisi

Belanda

karena

mengganggu ketertiban masyarakat.
Lulus

dari

Mardisiswo,

Sukarni

melanjutkan

pendidikannya di MULO. Disana ia bergabung dengan
Partai Indonesia dan mengikuti pendidikan kader muda
bimbingan Ir. Soekarno di Bandung. Pada masa-masa
inilah,

Sukarni

menjalin

persahabatan

dengan
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Wikana, Asmara

Hadi, dan SK

Trimurti.

Sukarni

bergabung dengan organisasi Indonesia Muda. Hingga ia
menjadi pemuda yang militan dan revolusioner. Sukarni
juga menjadi pimpinan organisasi Indonesia Muda
cabang Blitar dan mendirikan organisasi bernama
Persatuan Pemuda Kita.
Karir Sukarni dalam Indonesia Muda meningkat dari
Ketua Cabang Blitar menjadi Ketua Umum Pengurus
Besar Indonesia Muda pada tahun 1935. Kegiatannya
memimpin Indonesia Muda membuat incaran polisi
rahasia Belanda. Suatu saat, ketika ia sedang berpidato di
sebuah rapat umum, polisi memaksanya turun dari
podium. Ia kemudian dibawa untuk diinterogasi oleh
Residen Van der Plas. Residen memerintahkan direktur
sekolah MULO untuk memberikan pilihan pada Sukarni,
sekolah atau organisasi. Direktur MULO yang bersimpati
pada sepak terjang Sukarni di dalam organisasi
memberinya

kesempatan

menempuh

ujian

khusus

sehingga dapat lulus dan memperoleh ijazah.
Lulus dari MULO, ia meneruskan pendidikannya
di Yogyakarta. Ia mendaftar sekolah kejuruan guru.
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Namun,

dengan bantuan Ibu Wardoyo (Kakak Bung

Karno), Sukarni melanjutkan pendidikannya di Bandung.
Di sana, ia mendalami studi dalam bidang jurnalistik.
Tahun 1936 pemerintah kolonial Belanda melakukan
penggerebekan terhadap para pengurus Indonesia Muda,
tetapi Sukarni berhasil kabur dan hidup dalam pelarian.
Sukarni menyelamatkan diri ke Jawa Timur dan
bersembunyi di beberapa pondok pesantren yang
berlokasi di Kediri dan Banyuwangi.
Dengan menggunakan nama samaran Maidi, pada
tahun 1938 Sukarni menyeberang ke Kalimantan melalui
pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Di

sana ia

menyamar sebagai penjual soto keliling. Ia juga beberapa
kali

berganti

profesi

agar

penyamarannya

tidak

terbongkar. Hingga akhirnya pada tahun 1941, Sukarni
tertangkap di Balikpapan saat bekerja pada Dinas
Tipografi Pemerintah Hindia Belanda.
Semasa dalam tahanan, ia beberapa kali dipindahkan.
Dari Balikpapan, ia kemudian dipindahkan ke penjara
Samarinda, Surabaya, dan akhirnya ditahan di seksi III
Kepolisian Kebayoran Baru, Jakarta. Namun, setelah
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jepang menduduki Indonesia, Sukarni beserta beberapa
tokoh pergerakan Indonesia yang lain seperti Wikana,
dan Adam Malik dibebaskan. Beberapa saat setelahnya,
Sukarni memutuskan untuk bekerja di kantor berita
Antara yang didirikan oleh Adam Malik selama beberapa
waktu. Setelah situasi membaik, Sukarni bekerja di
Sendenbu (Departemen Propaganda). Lalu dibentuklah
Angkatan Baru Indonesia oleh Adam Malik bersama
beberapa tokoh pemuda lainnya di Jalan Menteng 31,
Jakarta.

Dan

menjadikan

Sukarni

sebagai

ketua

asramanya.
Hingga pada suatu ketika, Jepang menyerah terhadap
sekutu. Para pemuda yang mendengar kabar tersebut
menginginkan

agar

Indonesia

secepatnya

diproklamasikan. Namun karena perbedaan pendapat
dengan golongan tua, akhirnya tidak tercapai kesepakatan
tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berkaca dari
pengalaman tersebut, Sukarni dan golongan muda lainya
melakukan rapat pada 15 Agustus 1945 yang berujung
pada rencana penculikan Rengasdengklok.
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Sukarni dan kawan-kawan golongan muda dari
asrama

Menteng

akhirnya

melaksanakan

rencana

penculikan tersebut pada 16 Agustus 1945 pukul 03.00
dini hari.

Di Rengasdengklok, Karawang, Sukarni

beserta golongan muda mendesak Bung Karno dan Bung
Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan.
Namun, keduanya menolak desakan tersebut sehingga
kembali terjadi perdebatan di antara mereka.
Perdebatan panjang tak dapat dielakkan, akhirnya
dicapai kesepakatan untuk melaksanakan proklamasi
pada 17 Agustus 1945. Sehingga pada sore harinya,
kedua tokoh tersebut telah dipulangkan kembali ke
Jakarta.

Malamnya

dilakukan

perumusan

naskah

proklamasi di Jalan Imam Bonjol No.1, Jakarta (rumah
Laksamana Tadashi Maeda). Sukarni, Wikana dan
beberapa anggota golongan muda juga menghadiri
perumusan naskah proklamasi tersebut.
Keesokan paginya saat proklamasi dikumandangkan,
Sukarni beserta kawan-kawannya membentuk comite van
aksi yang bekerja sama dengan seluruh organisasi
pemuda di Indonesia guna menyebarkan kabar tentang
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kemerdekaan kepada masyarakat. Pada 3 September
1945, Sukarni menghimpun kekuatan pemuda untuk
mengambil alih Jawatan Kereta Api, bengkel Manggarai
dan stasiun-stasiun kereta api lainnya. Sukarni dan para
pemuda juga mengambil alih angkutan umum dalam kota
dan stasiun radio dari pemerintah kolonial.
Pada 19 September 1945 Sukarni dan kawan-kawan
menyelenggarakan “rapat raksasa” di lapangan Ikada.
Dengan

disertai

pidato

dari

Bung

Karno,

yang

menegaskan kepada rakyat bahwa Indonesia telah
merdeka. Pada saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta,
tepatnya pada tahun 1946, Sukarni menjabat sebagai
sekretaris Jenderal partai Persatuan Perjuangan (PP) yang
diketuai oleh Tan Malaka. Saat tergabung dengan partai
tersebut, Sukarni termasuk dalam kelompok yang
menentang perundingan dengan Belanda. Karena aksinya
yang menentang konferensi tersebut, akhirnya Sukarni
kembali dijebloskan ke dalam penjara-penjara yang
berlokasi di daerah komunis Muso. Ia dibebaskan
kembali pada masa pemerintahan Amir Syarifudin.
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Tahun 1948, Sukarni dan Tan Malaka membentuk
sebuah partai bernama Partai Murba. Yang pada akhirnya
Sukarni kembali terpilih sebagai ketua umumnya. Pada
tahun 1955, Sukarni terpilih menjadi salah satu anggota
kontituante. Dan sejak tahun 1961 ia menjadi duta besar
Indonesia di Peking, China. Hingga sekembalinya ia ke
tanah air pada 1964. Sepulangnya dari China, Sukarni
memperingatkan Bung Karno tentang kegiatan yang
dilakukan oleh PKI. Namun pada akhirnya, Sukarni
beserta para pemimpin Partai Murba lainnya malah
dijebloskan ke penjara.
Memasuki era Orde Baru, larangan Partai Murba
dihapuskan. Sehingga Sukarni dibebaskan dari penjara
dan ditunjuk sebagai anggota DPA. Sukarni wafat pada 7
Mei 1971, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan
Kalibata dengan disertai upacara kenegaraan.
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BLITARKU
Oleh: Berliana
Sinar mentari menyambut hangat cerahnya tempat
yang terletak di bagian selatan Jawa Timur. Sekitar 167
km sebelah barat daya Surabaya dan 80 km sebelah
barat Malang, di mana presiden pertama Republik
Indonesia dimakamkan. Kota yang penuh sejarah ini
menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Selain karena
Makam Bung Karno, wisata indah lainnya pun menjadi
daya tarik tersendiri bagi mereka. Ya, Blitar.
Bermula dari legenda, kota ini diperebutkan oleh
Kerajaan Majapahit dan Bangsa Tartar, Mongolia.
Nilasuwarna, dari pihak Kerajaan majapahit terus
berusaha untuk mengalahkan Bangsa Tartar. Semangat
dan kerja keras beliau pun membuahkan hasil yang
sangat baik. Keberuntungan memihak kepadanya. Tanah
yang telah berhasil beliau rebut dari bangsa asing ini
dinamai “Balitar” dimana menyiratkan arti kembali
pulangnya Bangsa Tartar. Nilasuwarna pun dijuluki
dengan Adipati Aryo Blitar I atas keberhasilannya
menguasai tanah ini kembali.
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Adipati Aryo Blitar I tinggal bersama istrinya
(Dewi Rayung Wulan), putranya (Joko Kandung), dan
patih bernama Ki Sengguruh Kinareja. Hidup damai pun
dinikmati

oleh mereka. Hingga

keadaan menjadi

berbanding terbalik. Kegaduhan terjadi dikarenakan Ki
Sengguh ingin mempersunting istri Adipati Aryo Blitar I.
Konflik ini mengakibatkan lengsernya Nilasuwarna.
Adipati Aryo Blitar II pun disematkan pada Ki Sengguh.
Beberapa lama kemudian, Joko Kandung memberontak
dan memaksa Ki Sengguh untuk turun jabatan. Tanah
Balitar pun dipimpin oleh Joko Kandung. Namun,
Bangsa

Belanda

datang

dan

menghentikan

kepemimpinan dari Joko Kandung.
Singkat cerita, pada 1 April 1906 Kota Blitar
berstatus menjadi

gemeen-te (kotapraja) berdasarkan

peraturan Staatsblad

van

Nederlandsche

Indie No.

150/1906. Setelah resmi memiliki status gemeente,
dibentuklah

Dewan

Kotapradja

Blitar

yang

beranggotakan 13 orang dan mendapatkan subsidi
sebesar 11.850 gulden dari Pemerintah Hindia Belanda.
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Untuk

sementara,

jabatan burgemeester (wali

kota)

dirangkap oleh Residen Kediri.
Tahun 1942 marak penjajahan Jepang, kota ini
disebut sebagai Blitar-shi dengan luas wilayah 16,1 km²
dan dipimpin oleh seorang shi-chō. Nama Balitar diganti
dengan Kotamadya Balitar, dan yang terakhir Kota Blitar.
Setelah masa Indonesia merdeka, pada tanggal 21
Juni

1970,

Ir.

Soekarno

menghembuskan

nafas

terakhirnya kemudian dimakamkan di samping makam
ibunya, Blitar. Oleh karena itu Blitar dijuluki sebagai
Kota Proklamator, Kota Patria, dan PETA (Pembela
Tanah

Air).

Hal

ini

kepemimpinan Soeprijadi,

disebabkan
Laskar

Peta

karena

saat

melakukan

perlawanan terhadap pemerintahan Jepang untuk pertama
kalinya pada tanggal 14 Februari 1945 yang mengilhami
timbulnya perlawanan menuju kemerdekaan di daerah
lain. Ikan koi dari Jepang dibudidayakan di Blitar.
Masyarakat membuat ikan koi menjadi ikon kota ini
dengan membuat patung.
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