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ABSTRAK 
 

Analisis Jaringan Komunikasi Kerajaan Hindu-Budha hingga 
Kerajaan Islam di Nusantara 

 
Oleh:  

Ritdza Gianjar Laiqi 
166120200111002 

 
 

Penelitian ini berangkat dari penelitian Padgeet. Padgeet dan rekan-

rekannya meneliti jaringan komunikasi keluarga kerajaan Medici di Florence pada 

abad ke-15. Sedangakan untuk penelitian ini adalah untuk mengetahui jaringan 

komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara. Selain 

untuk mengetahui pola jaringannya, pada penelitian ini juga mencari aktor mana 

saja yang berpengaruh dalam jaringan. Untuk mengetahui pola keterhubungan 

antara kerajaan Hindu-Budha dengan kerajaan Islam di Nusantara, peneliti 

menggunakan aplikasi UCINET. Sedangkan untuk mengetahui aktor mana saja 

yang berpengaruh dalam jaringan, peneliti menggunakan indikator pengukuran. 

Indikator pengukuran yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

centrality degree, centrality betweeness, centrality closeness, centrality 

eigenvector, clique, geodesic disntance, dan density. Setelah mengetahui aktor 

mana saja yang menduduki posisi nilai centrality berdasarkan indikator 

pengukuran, maka masing-masing aktor dianalisis berdasarkan tipologi 

hubungannya. Tipologi hubungan yang dimiliki masing-masing aktor dilihat 

berdasarkan jaringan ego. Tipologi hubungan yang dimiliki masing-masing aktor 

tersbut dianalisis menggunakan tradisi sibernetika dan dikaitakan dengan sistem 

politik Mandala yang digunakan masing-masing aktor. 

 

 

Kata Kunci : Studi Jaringan Komunikasi, Tipologi Hubungan, Sibernetika, 

Sistem Politik Mandala, 
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ABSTRACT 

 
Analysis of the Communication Network of the Hindu-Buddhist 

Kingdom up to Islamic Kingdom in the Nusantara 
 

By:  
Ritdza Gianjar Laiqi 
166120200111002 

 
 
This research departs from Padgeet's research. Padgeet and his 

colleagues examined the communication network of the Medici royal family in 

Florence in the 15th century. While for this research is to know the 

communication network of Hindu-Buddhist kingdoms to Islamic kingdoms in the 

archipelago. In addition to knowing the network pattern, in this study also 

searched for which actors had influence in the network. To find out the pattern of 

connection between the Hindu-Buddhist kingdom and the Islamic kingdom in the 

archipelago, researchers used the UCINET application. Meanwhile, to find out 

which actors influence the network, researchers use measurement indicators. 

The measurement indicators used by researchers in this study are centrality 

degree, centrality betweeness, centrality closeness, centrality eigenvector, clique, 

geodesic disruption, and density. After knowing which actors occupy the position 

of centrality values based on measurement indicators, each actor is analyzed 

based on the relationship typology. Typology of relationships that each actor has 

is seen based on ego networks. The typology of the relationships that each actor 

has is analyzed using the cybernetics tradition and related to the Mandala 

political system used by each actor. 

 
 
 
 
Keywords : Communication Network Study, Relations Typology, 

Cybernetics, Mandala Political System 
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KATA PENGANTAR 

 

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti pada sejarah Nusantara. 

ketertarikan tersebut dari keingintahuan peneliti pada siapakah yang memiliki 

peran penting dalam sejarah Nusantara. Setelah konsultasi hari pertama, pak 

Antoni menyarankan menggunakan penelitian Jaringan Komunikasi. Jaringan 

Komunikasi merupakan metode terpenting pada jaringan komunikasi. Melalui 

Jaringan Komunikasi, maka peneliti dapat mengetahui siapa saja yang memiliki 

peran penting dalam sejarah kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di 

Nusantara. Dengan menggunakan aplikasi UCINET, peneliti dapat mengetahui 

keterhubungan tiap tokoh mulai dari kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan 

Islam di Nusantara. 

Melalui Jaringan Komunikasi Kerajaan Hindu-Budha hingga Kerajaan 

Islam di Nusantara, peneliti dapat mengetahui bahwa tokoh yang selama ini 

diceritakan dalam buku teks sejarah tidak selamanya memiliki nilai sentralitas. 

Hal ini karena Jaringan Komunikasi dapat memetakan struktur dan posisi tokoh 

dalam jaringan. Sehingga kita akan mendapatkan informasi mengenai tokoh 

siapa saja yang terpenting dalam suatu struktur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sutau jaringan menggambarkan sistem komunikasi yang terdiri atas jalur 

komunikasi yang menyatukan antar individu dalam putaran sibernetika (Littlejhon 

& Foss, 2009). Jaringan komunikasi termasuk dalam tradisi sibernetika. 

Sibernetika merupakan tradisi sistem yang sangat kompleks yang di dalamnya 

terdapat orang saling berinteraksi, saling mempengaruhi (Littlejhon & Foss, 

2009). Interaksi yang terbentuk antar individu dipengaruhi oleh informasi. 

Penyebaran informasi dalam ilmu komunikasi adalah teori dari Everet Rogers 

(Littlejhon & Foss, 2009). Rogers menghubungkan penyebaran proses 

perubahan sosial terdiri dari komunikasi dan akibat. Pada penyebaran inovasi 

diperlukan waktu lama. Sehingga penyebaran adalah cara untuk mempersingkat 

keterlambatan suatu inovasi. Inovasi diperlukan karena tiap individu memiliki 

lingkar resistensi yang berbeda. 

Penelitian jaringan ini berangkat dari penelitian Padgeet dan asistennya 

yang meneliti tentang studi jaringan keluarga Medici di Florence pada abad ke-15 

melalui perekonomiannya (Borgatti, dkk, 2009). Pada penelitian tersebut, 

Padgget melakukan anaalisis studi jaringan komunikasi melalui data historis yang 

berkaitan dengan pernikahan, pajak, dan politik. Dari data historis tersebut, 

Padget menemukan aktor-aktor yang saling berkaitan dan merangkainya menjadi 

suatu mata rantai  komunikasi keluarga.  

1 
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Seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berangkat dari 

penelitian Padgget mengenai studi jaringan keluarga Medici. Medici yang 

merupakan keluarga yang berpengaruh di Italia pada masa Renaisans abad ke-

15 M. Sedangkan pada abad ke-15 di wilayah Nusantara telah berdiri kerajaan-

kerajaan besar. Pada abad ke-15 agama Islam masuk ke wilayah Nusantara. 

Namun jauh sebelum itu, pada abad ke-8 telah berkembang kerajaan Hindu dan 

Budha yaitu kerajaan Mataram Kuno. Hingga pada abad ke-13 muncul masa 

kerajaan Singhasari hingga Majapahit. Maka dari situ perlu pengembangan 

kajian jaringan komunikasi keluarga kerajaan di wilayah Nusantara. Hal ini dapat 

memberikan sumbangan bagi pengembang kajian jaringan komunikasi keluarga. 

Merujuk pada penelitian Padgeet tersebut, peneliti meneliti jaringan 

komunikasi keluarga kerajaan Hindu-Budha dan kerajaan Islam di Nusantara. 

Berbeda dengan penelitian Padgeet, pada penelitian ini data historis yang 

didapat dari sumber literatur mencari aktor yang berpengaruh dalam jaringan 

komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara.  

Sehingga untuk tahapan analisisnya salah satunya menggunakan 

pendekatan sejarah. Analisis jaringan komunikasi melalui pendekatan sejarah 

sangat penting dalam penelitian ini. Hal ini karena aktor-aktor yang terdapat 

dalam jaringan komunikasi keluarga kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan 

Islam di Nusantara. Jaringan komunikasi ini dimulai dari kerajaan Tarumanegara 

yang merupakan kerajaan dari Sunda yang berdiri pada abad ke-4 M (Achmad, 

2016). Hingga masuknya agama Islam di wilayah Nusantara.  

Terdapat  teori yang menjelaskan bahwa Islam masuk Nusantara pada 

abad ke-13 (Achmad, 2017). Snouck Hurgronje menjelaskan bahwa Islam di 

Nusantara dipengaruhi oleh India Selatan (Achmad, 2017). Orang-orang inilah 
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yang kemudian menyebarkan Islam di Melayu kemudian orang-orang Arab 

datang ke wilayah Nusantara (Suryanegara, 1996). Hal ini diperkuat dengan 

perjalanan Ibnu Batutah dan ditemukannya batu nisan pada abad ke-15 M di 

wilayah Pasai. Reid (2011) menjelaskan bahwa ketika Pasai dikunjungi ole Ibnu 

Batutah, wilayah tersebut telah terbentuk sebuah kerajaan yang memiliki 

hubungan dengan China.  

Untuk mengetahui pola keterhubungan antara due periode kerajaan di 

Nusantara yaitu kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara maka 

peneliti menggunakan program UCINET. Melalui UCINET, maka dapat diketahui 

jaringan yang terbentuk. Melalui jaringan, maka dapat diketahui keterhubungan 

aktor antar kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara. Setelah 

mengetahui keterhubungan antar aktor, maka pada penelitian ini ingin 

mengetahui aktor mana saja yang berpengaruh dalam jaringan kerajaan Hindu-

Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara.  

Untuk mengetahui aktor yang berpengaruh tersebut, maka penelitian ini 

menggunakan analisis jaringan utuh dan jaringn ego sebagai unit analisis data. 

Ukuran yang digunakan dalam jaringan ini menggunakan pengukuan analisis 

data centrality degree, centrality betweeness, sentrality closeness, centrality 

eigenvector, density, geodesic distance, serta clique. Ukuran ini merujuk pada 

posisi tiap aktor dalam keseluruhan jaringan komunikasi. Dalam analisis jaringan 

komunikasi, aktor yang paling menonjol merupakan aktor yang berpengaruh 

dalam jaringan. Bonacich (1987) menyebutkan bahwa siapa saja yang menonjol 

disebut sentralitas, yaitu orang yang memiliki posisi menonjol dalam jaringan. 

Ukuran sentralitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sentralitas 

tingkatan (degree), sentralitas kedekatan (closeness), sentralitas eigenvektor 
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(eigenvector), dan sentralitas  keperantaraan (betweenness). Ketika melukiskan 

posisi aktor dalam jaringan utuh, pada dasarnya untuk mengetahui aktor yang 

menempati posisi di sentralitas tingkatan, sentralitas kedekatan, sentralitas 

eigenvektor, serta sentralitas keperantaraan (Eriyanto, 2014). Selain pengukuran 

aktor dilihat berdasarkan ukuran sentralitasnya, pengukuran yang dilakukan 

dalam penelitian ini dilihat berdasarkan hubungan yang dimiliki antar aktor. 

Pengkuruan tersebut adalah ego network yang dilihat berdasarkan ukuran 

density, geodesic distance, serta klik.  

Density digunakan sebagai pengukuran untuk melihat seberapa jauh aktor 

saling berhubungan satu sama lain (Eriyanto, 2014). Antoni (2013) menyebutkan 

dalam disetrasinya tentang hubungan saling mengunci dalam jaringan 

komunikasi ditentukan dengan posisi. Aktor yang menempati posisi penting atau 

inti dapat dilihat berdasarkan kepadatannya atau density. Kepadatan yang tinggi 

dalam melakukakn hubungan dapat menunjukkan pentingnya posisi aktor dalam 

struktur jaringan (Antoni, 2013). 

Eriyanto (2014) geodesic distance untuk mengetahui jarak terjauh dan rata-

rata dari tiap aktor untuk dapat terhubung satu sama lain. Geodesic distance 

merupakan jarak yang paling pendek dalam jaringan yang dimiliki aktor dalam 

berkomunikasi dengan aktor lainnya (Antoni, 2013). Sehingga bisa dikatakan 

bahwa geodesic merupakan jarak terdekat antara aktor. 

Rogers & Kincaid (1981) menjelaskan bahwa klik dalam studi jaringan 

komunikasi dapat melihat keseluruhan dari sistem dan bagaimana pengaruh 

perilaku komunikasi dalam sistem. Sedangkan klik adalah untuk mengetahui 

berapa banyak keanggotaan aktor dalam klik (Eriyanto, 2014). Sehingga melalui 

klik dapat diketahui keterhubungan aktor dengan lainnya. 
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Setelah mengetahui posisi aktor siapa saja yang menempati sentralitas 

tingkatan, sentralitas kedekatan, sentralitas eigenvektor, sentralitas 

keperantaraan, density, geodesic distance, serta klik maka tiap aktor dianalisis 

berdasarkan tipologi hubungannya. Tipologi hubungan antar aktor dilihat 

berdasarkan egonetwork atau jaringan ego yang dimiliki oleh aktor dalam 

jaringannya. Melalui tipologi hubungan yang terbentuk dalam jaringan tersebut 

maka aktor yang menempati nilai centrality tinggi dianalisis berdasarkan latar 

belakang sejarah serta sistem politik mandala yang mereka gunakan.  

Tipologi hubungan antar aktor dapat terbangun karena berbagai faktor. 

Faktor tersebut adalah karena adanya pertukaran informasi, transfer sumber 

daya, keanggotaan, kekerabatan, dan uang (Maertens & Barrett, 2013). 

Sedangkan menurut Borgatti, Mehra, Brass, & Labianca (2009) tipologi 

hubungan dipengaruhi oleh kesamaan, hubungan sosial, interaksi, dan arus. 

Tipologi hubungan yang digunakan oleh peneliti adalah tipologi hubungan 

Borgatti, dkk berdasarkan aspek hubungan sosialnya. Hubungan sosial dapat 

terbentuk dari sistem kekerabatan, peran, afektif, dan kognitif (Borgatti, Mehra, 

Brass, & Labianca, 2009). 

Maka melalui hubungan sosial, maka dapat diketahui hubungan antar aktor 

dalam jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di 

Nusantara terhubung melalui kekerabatan, peran, afektif, atau kognitif. Hubungan 

kekerabatan yang dimiliki oleh aktor terbentuk karena hubungan ikatan darah, 

seperti hubungan saudara atau ayah dengan anak atau ibu dengan anak 

(Borgatti, Mehra, Brass, & Labianca, 2009). Borgatti, dkk (2009) menambahkan 

jika hubungan karena peran dicontohkan seperti pemimpin dengan anak buah, 

hubungan afektif seperti kebencian, dan hubungan kognitif seperti mengetahui. 
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Hubungan yang dilatar belakangi oleh kekerabatan diidentikan dengan 

keluarga. Kekerabatan merupakan kajian utama dalam antropologi. Bidang kajian 

ini digunakan untuk mempelajari sistem sosial secara holistik pada model 

struktural fungsional pada peneliti antropologi pada masa lalu (Malinowski, 1922). 

Keluarga dianggap sebagai bagian dari kajian sistem kekerabatan. Proses sosial 

pada suatu masyarakat dapat dianalisis dalam lingkup sistem kekerabatan.  

Sistem kekerabatan dapat mempresentasikan kedudukan sosial yang 

berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial seperti masyarakat yang seimbang 

dan harmonis (Malinowski, 1922). Kekerabatan merupakan suatu hubungan 

sosial yang didalamnya terdapat beberapa keluarga yang memiliki ikatan darah 

atau perkawinan (Hermaliza, 2011). Keluarga dianggap sebagai bagian dari 

sistem kekerabatan (Syaifuddin, 1999). Bagian dari kekerabtan terdiri dari orang 

tua, anak, menantu, cucu, kaka, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya 

(Mansur, 1988). Sedangkan menurut Lowie, kekerabatan merupakan hubungan 

yang terjadi antar individu dengan keluarganya melalui garis ayah maupun ibu 

(Fox, 1978). Sehingga dapat disimpulkan dalam sistem kekerabatan terdapat 

interaksi antar individu yang dilatarbelakangi oleh hubungan kekerabatan.  

Strauss menyebutkan bahwa kekerabatan dibedakan berdasarkan sistem 

simboliknya yaitu hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hubungan 

keturunan. Melalui hubungan darah, perkawinan, dan keturunan juga 

berpengaruh pada sistem politik. Sistem kekerabatan pada ranah politik juga 

terjadi di lingkungan kerajaan. Kekerabatan digunakan sebagai alat untuk 

memperluas kekuasaan politik raja-raja kecil di daerah (Sujarwoto, 2016).  

Berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut sehingga menjadi kokoh dipengaruhi 

oleh sistem politik yang mengikutsertakan kerabat terdekat. Kekerabatan yang 
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ada di lingkungan kerajaan pada masa lalu dipengaruhi oleh garis keturunan. 

Para raja di Nusantara khususnya di tanah Jawa pada masa lalu menggunakan 

garis keturuannya sebagai alat untuk menunjukkan kemajuan dan wilayah 

kekuasaan (Olthof, 2014). Garis keturunan yang digunakan sebagai alat politik 

tentunya berpengaruh terhadap pemerintahan kerajaan dari masa ke masa.  

Untuk itulah melalui sistem kekerabatan, kerajaan Hindu-Budha memiliki 

keterhubungan dengan kerajaan Islam di Nusantara. Seperti yang disebutkan 

oleh Achmad (2016) menyatakan bahwa wilayah Nusantara pada masa lampau 

telah berdiri kerajaan besar dan kerajaan kecil. Selain sistem kekerabatan yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas kekuasaan berpolitik para 

pemimpin, sistem berpolitik yang digunakan para pemimpin kerajaan terdahulu 

adalah menggunakan sistem politik Mandala.  

Latar belakang aktor yang memiliki nilai centrality tertinggi dalam jaringan 

selain dijabarkan berdasarkan menggunakan sejarahnya juga dijelaskan 

berdasarkan sistem politik Mandala yang digunakan. Sistem politik Mandala 

digunakan peneliti untuk menjelaskan praktek kebijakan para aktor. Hal ini 

karena sistem Mandala digunakan oleh kerajaan kuno di wilayah Asia Tenggara 

yang diadopsi dari sistem politik India (Hagesteijn, 1989). Pernyataan Hegesteijn 

dikuatkan oleh Dellios (2003) yang menjelaskan bahwa sistem politik Mandala 

merupakan formasi politik tradisional Asia Tenggara.  

Dellios (2003) menjelaskan bahwa sistem politik Mandala memiliki tiga 

prinsip yaitu berpusat, simetris, serta kardinal. Prinsip politik Mandala berpusat 

adalah kekuasaan seorang raja dianggap tidak memiliki batas yang dapat diatur 

secara duniawi (Dellios, 2003). Sehingga raja pada masa kerajaan Hindu-Budha 

digambarkan sebagai titisan dewa. Moertono (2017) menjelaskan bahwa 
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masyarakat Hindu-Budha meyakini bahwa raja yang sempurna adalah pemimpin 

yang mencari tuntunan dari dewa. Moertono menambahkan untuk raja pada 

masa kerajaan Islam di Nusantara, kedudukan raja sebagai kalipatullah. 

Hal ini karena dalam sistem politik Mandala, seorang pemimpin harus 

memiliki kharismatik. Sehingga seorang pemimpin harus memiliki kewibawaan. 

Untuk mendapatkan wibawa tersebut, maka seoarang pemimpin harus 

melakukan perluasan wilayah. Hagesteijn (1989)  tujuan dari sistem politik 

Mandala ini untuk membuat dunia bagi para pemimpin. Wolters (1986) sistem 

politik Mandala digunakan sebagai cara berpolitik dalam suatu wilayah geografis. 

Prinsip sistem politik Mandala yang kedua adalah simetris. Prinsip simetris 

adalah penanaman kesadaran yang tinggi (Brauen, 1997). Brauen (1997) pada 

prinsip simetris pemimpin laki-laki digambarkan memiliki kebijaksanaan dan ilmu 

pengetahuan. Sedangkan pemimpin perempuan digambarkan memiliki kasih 

sayang (Brauen, 1997). Sehingga dalam prinsip simetris kekuatan seoarang 

pemimpin dapat terlihat dari kebijakan yang digunakan dalam memerintah 

kerajaan. 

Prinsip ketiga dalam sistem politik Mandala adalah kardinal. Prinsip ini 

menunjukkan hubungan kerajaan dengan pihak luar (Dellios, 2003). Budac 

(2015) sistem politik Mandala digunakan untuk menggambarkan hubungan antar 

kerajaan dan hubungan kerajaan dengan pihak luar yang dilakukan dengan cara 

perdamaian atau perebutan kekuasaan. Melalui perinsip ini maka tercipta 

hubungan antara kerajaan dengan pihak luar. Hubungan ini dapat ditunjukkan 

dengan adanya perdagangan yang berbasis pelabuhan yang menyebar di batas 

luar wilayah (Dellios, 2003).  
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Sistem Politik Mandala sangat berpengaruh dalam kerajaan Hindu-Budha 

di Nusantara hal ini karena lokasi Indonesia yang strategis. Wilayah Indonesia 

menurut pandangan dunia sangat strategis karena berada di persimpangan jalan 

maritim yaitu antara Samudra Hindia dan Pasifik yangmana menjadi perantara 

bagi Daratan Eurasia dan Benua Australia (Supriyanto, 2013). Sjafei (1990), 

menjelaskan hubungan antar wilayah, antar benua di Asia dan Asia Tenggara 

memberikan dampak pada kesetaraan perkembangan sejarah sejak permulaan 

tahun Masehi. Kesetaraan yang menghasilkan pertukaran budaya berpengaruh 

pada hegemoni politik. Kesetaraan yang terjadi pada suatu kerajaan dapat 

mengakibatkan perebutan kekuasaan antar wilayah. 

Perebutan kekuasaan merupakan suatu bentuk cara untuk membentuk 

hubungan walaupun menyebabkan ketidaknyamanan (Littlejhon & Foss, 2009). 

Sehingga suatu hubungan tidak hanya bersifat positif melainkan juga bersifat 

negatif. Fitzpatrick menjelaskan bahwa hubungan yang bersifat negatif seperti 

pemberontakan (Littlejhon & Foss, 2009). Hubungan yang bersifat negatif ini jika 

dalam tipologi hubungan masuk dalam kategori hubungan sosial afektif.  

Sehingga keterhubungan antar aktor dalam jaringan komunikasi kerajaan 

Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara dapat terjalin karena adanya 

pemberontakan. Hubungan karena pemberontakan yang dijalankan oleh suatu 

kerajaan menunjukkan adanya suatu jaringan komunikasi. Di dalam perebutan 

kekuasaan atau pemberontakan tentunya terdapat interaksi yang terjadi antar 

aktor. Sistem politik yang sesuai dengan latar belakang sejarah kerajaan Hindu-

Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara adalah Sistem Politik Mandala. 

Pemberontakan yang terjadi di Nusantara pada masa kerajaan Hindu-

Budha yaitu pemberontakan era Mataram Kuno, pemberontakan masa kerajaan 
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Kediri, pemberontakan masa kerajaan Singhasari, pemberontakan masa 

Majapahit. Ketika agama Islam masuk wilayah Nusantara, juga terjadi 

pemberontakan. Pemberontakan terjadi pada masa kasultanan Demak, 

kasultanan Pajang, Mataram Islam, Kartasura, dan Surakarta. 

Adanya suatu pemberontakan menunjukkan bahwa pada masa itu, 

kerajaan di Nusantara menganut sistem politik Mandala. Asas terbentuknya 

sistem politik ini karena dampak dari sistem kekuasaan mandala dari India. 

Sehingga kebijakan politik mandala digunakan untuk kekuatan kerajaan terhadap 

pembrontakan. Adanya pemberontakan berdampak pada banyaknya kerajaan 

besar yang mengalami masa kejayaan mengalami keruntuhan (Achmad, 2016). 

Achmad menyebutkan bahwa pemberontakan dilakukan oleh keluarga kerajaan 

atau prajurit kerajaan.  

Melalui sistem politik Mandala yang dianut oleh kerajaan di Nusantara 

maka bisa diprediksi bahwa antar kerjaan memiliki keterhubungan. Seperti yang 

diutarakan oleh Borgatti, dkk (2009) bahwa dalam hubungan sosial, posisi aktor 

dipengaruhi karena persamaan, interaksi sosial, hubungan, dan arus. Hubungan 

kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara tentunya selain 

dipengaruhi oleh para raja yang mempimpin juga dipengaruhi oleh pihak lain.  

Sistem politik mandala pertama di Nusantara adalah kerajaan Sriwijaya. 

Kerajaan Sriwijaya menundukkan kerajaan di sekitarnya untuk memperoleh 

keuntungan. Kulke (1991) menyebutkan bahwa ekspedisi tentara Srwijaya yang 

menyerang kerajaan di Jawa yaitu Mataram. Jelas sekali bahwa untuk 

melebarkan wilayah kekuasaannya, kerajaan Sriwijaya menganut politik 

perluasan wilayah dengan menggunakan kekuatan militer. 
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Tidak hanya kerajaan Sriwijaya yang melebarkan wilayah kekuasaannya 

dengan sistem politik mandala. Sistem politik semacam ini juga terjadi pada 

kerajaan Bali, Kutai, Shinghasari, Tarumanegara Sundagaluh, Kahuripan, Kadiri, 

Jenggala dan Majapahit hingga kerajaan Islam di Nusantara. Sistem politik ini 

mengharuskan para raja atau pemimpin berdiri di atas kekuasan lainnya 

tujuannya untuk melebarkan wilayah kerajaan di tempat yang strategis. Untuk 

menjalankan politik mandala, maka seorang raja memperluas wialayah 

kekuasannya dengan merebut wilayah.   

Berdasarkan pemaparan di atas, maka nampak telah berlangsung adanya 

suatu keterhubungan antar aktor kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di 

Nusantara. Hubungan sosial yang terbentuk antar aktor dalam sejarah kerajaan 

Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara memiliki suatu keterhubungan. 

Hal ini karena adanya suatu interaksi yang disebabkan karena hubungan 

kekerabatan, peran, atau afektif serta kognitif yang terjadi sehingga membentuk 

suatu mata rantai jaringan komunikasi. Hubungan sosial yang terbentuk tersebut 

merupakan dampak dari adanya sistem Politik Mandala yang diterapkan oleh 

para aktor.  

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan 

Islam di Nusantara dihadapkan pada tantangan banyaknya aktor yang terlibat. 

Upaya yang mungkin dilakukan bagi keperluan studi ini adalah menemukan aktor 

yang menonjol dalam jaringan utuh yang didapat melalui sumber-sumber 

literatur. Sehingga rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini 

adalah: 
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1. Bagaimana struktur jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha dan 

kerajaan Islam di Nusantara 

2. Siapakah aktor yang memiliki peran penting dalam jaringan komunikasi 

kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara 

3. Siapakah aktor yang memiliki peran penting dalam jaringan komunikasi 

kerajaan Hindu-Budha dan kerajaan Islam di Nusantara 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini merujuk pada perumusan masalah di atas yaitu: 

1. Untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur jaringan komunikasi 

kerajaan Hindu-Budha dan kerajaan Islam di Nusantara 

2. Untuk mengetahui dan memaparkan aktor yang memiliki peran penting 

dalam jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam 

di Nusantara 

3. Untuk mengetahui dan memaparkan aktor yang memiliki peran penting 

dalam jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha di Nusantara dan 

kerajaan Islam di Nusantara 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi kajian ilmu komunikasi, studi ini akan memperkaya studi jaringan 

komunikasi. Yaitu menggunakan studi jaringan komunikasi melalui 

pendekatan sejarah melalui sumber literatur.  

2. Penelitian jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan 

Islam di Nusantara dapat digunakan oleh komunitas sejarah sebagai 
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bahan atau alat untuk memahami sejarah Indonesia dan untuk 

mengetahui identitas bangsa serta membangun kesadaran bangsa. 

1.5 Limitasi Penelitian 

Obyek penelitian ini berkaitan dengan kesejarahan sehingga tidak mungkin 

menggunakan riset lapangan. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan 

studi pustaka atau literatur. Literatur yang digunakan pada penelitian ini adalah 

jurnal, buku sejarah, dan buku akademik yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada studi jaringan komunikasi kerajaan pada 

masa Hindu-Budha hingga Islam di Nusantara. Karena cakupannya yang sangat 

luas maka diharapkan penelitian selanjutnya mampu menggambarkan studi 

jaringan komunikasi yang memfokuskan pada buku akademik.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 Fokus penelitian ini pada studi jaringan sosial pada masa kejayaan 

Kerajaan Hindu dan Budha hingga masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara. 

Analisis jaringan sosial merupakan teori yang mengaitkan antar aktor sehingga 

menjadi suatu mata rantai yang utuh. Nilai dari aktor yang memiliki peranan 

besar dalam menyatukan aktor lainnya dapat terlihat pada analisis jaringan 

sosial. 

2.1.1 State of Art Studi Jaringan Komunikasi 

 Analisis studi jaringan sosial telah menjadi hal utama dalam paradigma 

analitis pada sosiologi dan saat ini menduduki posisi strategis dalam 

permasalahan berbagai isu kajian keilmuan (Wetherell, 1998). Permasalahan 

sistem sosial sudah ada sejak zaman Plato yaitu bagaimana individu yang berdiri 

sendiri mampu berasosiasi menjadi suatu masyarakat yang saling memberi 

keuntungan sehingga membentuk suatu jaringan (Borgatti, dkk,  2009). 

 Gagasan utama analisis jaringan sosial merupakan kajian untuk 

memperlajari struktur sosial serta menganalisis pola hubungan antar individu 

atau kelompok. Berdasarkan penelitian ilmuwan psikolog Georg Simmel dari 

Universitas Berlin, tahun 1930-an hingga 1940-an merupakan awal 

perkembangan penelitian studi jaringan (Rogers, 1987). Scott mengungkapkan 

bahwa Simmel dianggap sebagai tonggak kajian studi jaringan. Simmel 

mencetuskan kajian tentang diadik (dyads) dan triadik (triads) (Antoni, 2013). 

14 
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 Dukungan ilmu sosial pada studi jaringan disebut sebagai sosiometri 

(Wetherell, 1998). Penemu metode sosiometri yang digunakan dalam studi 

jaringan adalah Moreno (Antoni, 2013).  Moreno dan rekannya, Helen Jennings 

memetakan jaringan sosial yang terjadi di sekolah khusus perempuan di Hudson 

pada tahun 1932 (Borgatti, dkk, 2009). Pada tahun tersebut, ketika musim semi 

kurun waktu 2 minggu, 14 anak perempuan telah melarikan diri. Moreno dan 

Jennings mengunakan teknik sosiometri melalui grafik yang mewakiliki tiap 

individu. Melalui jaringan sosial, Moreno dapat mengetahui arus penyebab anak 

perempuan melarikan diri. Sosiometri sangat membantu dalam pengembangan 

metode studi jaringan. Wilson mengungkapkan bahwa karya Moreno yang 

berupa sosiogram mampu sangat efektif dalam penempetan pilihan pertemanan, 

pola kepemimpinan, klik, serta individu yang terisolasi (Antoni, 2013). Sosiometri 

Moreno mampu memberikan gambaran struktur sosial yang riil. Tahun 1940-an 

hingga tahun 1950-an, jaringan sosial semakin maju di beberapa bidang 

(Borgatti, dkk, 2009). Salah satunya penggunaan matriks aljabar dan grafik yang 

diaplikasikan pada kajian sosial psikologis.  

 Pengembangan program laboratorium dalam penelitian jaringan semakin 

digalakkan. Laboratorium tersebut adalah Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) mulai mempelajari dampak komunikasi pada struktur jaringan yang 

berbeda yang dilihat dari kecepatan dan ketepatan kelompok dalam 

memecahkan masalah (Borgatti, dkk, 2009). Pekerjaan yang dilakukan oleh 

Bavelas dan rekan-rekannya di MIT menjadi pendorong bagi sejumlah peneliti 

psikologi, ilmu politik dan ekonomi. Peneliti yang terdorong oleh Bavelas adalah 

Kochen seorang matematikawan dan De Sola Pool ilmuwan politik. Pada tahun 

1950-an mereka menulis penelitian mengenai "dunia kecil" (Borgatti, dkk, 2009). 
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Penelelitiannya menggunakan dua orang yang diambil secara acak dari suatu 

populasi, kedua orang tersebut kemungkinan saling mengenal dan secara umum 

membentuk rantai kenalan.  

 Tahun 1960-an, perspektif jaringan berkembang dalam antropologi yang 

dipengaruhi oleh Radcliffe Brown (Borgatti, dkk, 2009). Jaringan sosial Brown 

pertama, dipengaruhi oleh pola hubungan antar individu yang mana tiap individu 

memiliki peran dalam kelompoknya. Kedua, sistem kekerabatan dalam suatu 

hubungan orang tua atau faktor perkawinan. Ketiga, ilmuwan antropologi 

menggunakan jaringan untuk menjelaskan hasil dari hubungan yang terjadi antar 

individu.  

 Tahun 1970-an pusat penelitian jaringan sosial beralih ke sosiologi. 

Kontribusi penting jaringan sosial pada tahun 1970-an adalah teori ikatan lemah 

dan kuat (SWT) yang dikembangkan oleh Granovetter (Borgatti, dkk, 2009). 

Granovetter membedakan jenis hubungan yaitu ikatan lemah dan ikatan kuat. 

Interaksi pada skala kecil pada jaringan sosial dapat memberikan pengaruh pada 

skala besar dan memberikan umpan balik pada kelompok kecil (Granovetter, 

1973). Ikatan lemah pada hubungan interpersonal mampu menjadi penghubung 

dengan kelompok di luar sistem jaringan sehingga menjadi pola jaringan yang 

memiliki skala lebih luas. Granovetter menyatakan bahwa hubungan yang kuat 

memiliki kecenderungan tiap individu saling mengenal.  

 Namun ilmu sosiometri mengalami kemunduran karena kemunculan 

analisis jaringan berbasis komputer. Penggunaan analisis jaringan berbasis 

komputer mempermudah untuk melihat hubungan antar individu, untuk 

mengetahui aktor utama, dan kesetaraan struktural atau pola hubungan. Tahun 

1976 dibentuk konferensi tahunan yaitu Jaringan Internasional untuk Analisis 
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Jaringan (INSNA), yang telah meluncurkan jurnal ilmiah "connections" (Rogers, 

1987). Konferensi tahunan memberikan angin segar bagi kajian studi analisis 

jaringan sosial. Analisis jaringan sosial menjadi paradigma analitis yang 

menduduki posisi strategis dalam berbagai bidang kajian. 

 Pengadopsian teknologi baru pada analisis jaringan dimanfaatkan oleh 

ilmuwan sosial. Tahun 1970-an hingga 1980-an ilmu sosiologi, psikologi, dan 

antropologi sebagai pegiat studi analisis jaringan sosial mengembangkan konsep 

analisisnya pada bidang ekonomi, politik, dan stuktur sosial pada dunia modern 

(Wetherell, 1998). Namun minat sejarahwan dalam mengembangkan analisis 

jaringan sosial berkuarang. Terdapat berbagai alasan mengapa para sejarawan 

mengadopsi pendekatan analisis jaringan sosial. Alasan pertama, konsep 

analisis jaringan sosial masih asing bagi sebagian sejarawan profesional; kedua, 

analisis jaringan sosial menggunakan metode statistik yang cenderung berisiko 

dalam kajian ilmu sejarah; ketiga, ketatnya persyaratan dalam analisis jaringan 

sosial (Wetherell, 1998).  

 Alasan ketiga ini mengharuskan bukti interaksi sosial antar semua 

anggota dalam sistem sosial sehingga membutuhkan kualitas catatan waktu, 

tempat, dan aktivitas yang tinggi. Namun, para sejarawan memiliki kekurangan 

dalam memiliki catatan bersejarah yang kurang lengkap dan pemahaman 

hubungan sosial yang kurang pada masa lalu.  

 Merujuk pada pernyataan Wheterell dalam mengembangkan konsep 

analisis studi jaringan melalui aspek ekonomi, politik, dan stuktur sosial maka 

peneliti mengumpulkan data dari aspek tersebut. Data yang terkumpul dari 

berbagai aspek tersebut dapat dilihat dari hubungan sosial antar individu. Melalui 

hubungan sosial antar individu maka dapat terlihat kompleksitas suatu hubungan 
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yang dimiliki oleh masing-masing individu. Sehingga, analisis jaringan sosial 

memiliki potensi nyata dalam analisis historis terlepas dari hambatan konseptual, 

metodologis, dan pembuktian (Wetherell, 1998).  

 Monge & Contractor, menyebutkan teori bidang Lewin pada tahun 1936 

menjadi dasar jaringan komunikasi yang digagas oleh Bavelas pada tahun 1948 

(Antoni, 2013). Lewin mengidentifikasi sejumlah jaringan komunikasi kelompok 

kecil pada suatu organisasi seperti rantai (chain), lingkaran (circle), roda (wheel) 

serta comcon atau completely connected dan diteorikan dengan melihat 

perbedaan bentuk jaringan komunikasi dalam mengolah informasi. Dalam proses 

pengolahan informasi, tingkah laku sosial tiap individu saling terhubung satu 

sama lain.  

 Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa Lewin memiliki 

kontribusi yang besar pada studi jaringan komunikasi. Rogers menyatakan 

bahwa Lewin memiliki posisi penting dalam kemajuan Ilmu Komunikasi (Antoni, 

2013). Di sisi lain, kelemahan dari penelitian sebelumnya yang menekankan 

jaringan komunikasi sebagai filasafat daripada teknik jaringan statistik. Maka dari 

itu, Rogers dan Kincaid berusaha mengatasi kelamahan analisis studi jaringan 

komunikasi. Mereka menyarankan pendekatan kualitatif dengan bantuan teknik 

analisis jaringan pada komputer dan metodologi analisis klik (Bauer, Rogers, & 

Kincaid, 1982).  

 Selain itu upaya untuk mengkrucutkan terminologi jaringan, dapat dilihat 

dari hubungan diadik serta kedekatan yang disajikan dari jarak komunikasi, jarak 

keterkaitan, dan kemiripan hubungan (Bauer, dkk, 1982). Berbeda dengan 

Rogers dan Kincaid jarak bisa menjadi penghalang. Hal ini jika terdapat 

penghalang dalam pertukaran infomasi bersifat negatif, namun pertukaran 
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informasi dapat bersifat positif jika dapat diterima oleh individu lain (Bonacich, 

1987 Bonacich). 

 Terdapat berbagai program komputer untuk menganalisis jaringan 

dengan menggunakan ukuran kedekatan adalah Negopy Richards. Negopy 

bersifat relasional atau berdasarkan hubungan (Richards & Rice, 1981). Negopy 

mengukur jarak komunikasi dari sejauh mana dua individu memiliki hubungan 

jaringan pribadi yang saling tumpang tindih (Bauer, dkk, 1982). Ketumpang 

tindihan hubungan disebabkan karena keragaman, keterhubungan, integrasi, dan 

sesuatu yang disebut "siapa yang terhubung dengan siapa".  

 Jika digambarkan sebagai bagan, maka perkembangan metode jaringan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Eriyanto, 2014, hal. 25 

Tabel 1: Perkembangan Jaringan dan Sumbangan dari Berbagai Disiplin Ilmu 



20 

 

Perkembangan studi jaringan juga tidak lepas dari kecanggihan teknologi 

komputer. Program yang dikembangan untuk membantu analisis studi jaringan 

adalah UCINET. Program UCINET yang merupakan perangkat lunak khusus 

untuk analisis jaringan sosial (Borgatti, Everett, & Freeman, 2002). Program 

UCINET merupakan perangkat lunak terpopuler dalam melakukan analisis 

jaringan (Leguina, 2016).  

Program ini populer karena memiliki puluhan rutinitas analisis jaringan 

seperti pengukuran sentralitas, kohesi diadik, atau klik. Selain itu UCINET 

menawarkan sejumlah piranti untuk mengelolah data dan transformasi mulai dari 

grafik hingga ke bahasa aljabar. Sehingga diharapkan mampu menjawab 

permasalahan peneliti yaitu tentang jaringan yang terjadi pada Kerajaan Hindu 

dan Budha hingga masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara 

2.1.2 Definisi Studi Jaringan Komunikasi 

Analisis jaringan sosial merupakan gabungan penelitian yang selalu 

berkembang berkaitan dengan pengukuran dan analisis pola hubungan (Butts, 

2008). Kompleksitas suatu hubungan diawali dari hubungan sosial antar individu. 

Hubungan yang terjalin antar sekelompok individu dapat menggambarkan pola 

perilaku sosial anggota dalam suatu kelompok tersebut (Mitchell, 1969).  

Melalaui perilaku sosial yang dimiliki tiap individu maka dapat mengetahui 

struktur sosial anggota dalam suatu kelompok. Hal ini dikuatkan oleh pendapat 

Rogers yaitu kunci utama atau kelebihan analisis jaringan bagi penelitian sosial 

adalah karena dapat mengukur struktur sosial (Rogers, 1987). Struktur sosial 

yang terdapat dalam suatu kelompok merupakan perilaku individu yang 

disengaja atau tidak disengaja. Perilaku individu dipandang sebagai obyek yang 

menggambarkan kegiatan disengaja atau tidak sadar (Wetherell, 1998). Kegiatan 
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individu yang disengaja maupun tidak disengaja dapat diketahui melalui analisis 

jaringan sosial. Pendapat Rogers dan Wetherell juga dikuatkan oleh Butts yang 

menyatakan bahwa jaringan sosial merupakan bidang kajian yang memprediksi 

struktur hubungan sosial dan dampak yang ditimbulkannya (Butts, 2008). 

Kegiatan individu yang secara spontan tersebut menjadikan analisis jaringan 

sosial menjadi kompleks.  

Maka dari itu tugas utama analisis jaringan sosial yaitu menciptakan grafik 

teroritis yang memiliki ciri terstruktr, posisi, dan berifat didik yang mencakup 

keseluruhan hubungan (Borgatti, dkk, 2009). Selain mencakup keseluruhan 

hubungan, Hambrick berpendapat lain. Analisis jaringan sosial merupakan cara 

untuk mengetahui jaringan sosial yang terdiri dari individu, kelompok, atau 

organisasi yang saling terhubung (Hambrick, 2017). 

Hubungan yang terjalin antar individu, kelompok, atau organisasi seperti 

yang telah diungkapkan oleh peneliti di atas didalamnya terdapat proses 

komunikasi. Proses komunikasi yang terjadi secara terus menerus akan 

membentuk suatu pola. Monge & Contractor menyebutkan timbulnya pola ini 

karena terdapat saluran informasi dari hubungan antar individu (Antoni, 2013). 

Hubungan antar individu atau kelompok yang saling menyalurkan informasi 

merupakan kajian dari studi jaringan komunikasi. Rogers & Kincaid menyatakan 

bahwa segala bentuk yang dilakukan individu dengan komunikasi merupakan 

fokus kajian jaringan komunikasi (Antoni, 2013). 

Bentuk keteraturan komunikasi akan timbul ketika antar individu saling 

berinteraksi. Keteraturan komunikasi mencakup kepada siapa berinteraksi dan 

peranannya dalam anggota. Peranan pada jaringan komunikasi yang diamati 

adalah (Pace & Faules, 2006): 
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a) Klik merupakan kumpulan individu yang memiliki anggota kelompok 

dan saling terhubung dengan kelompok lainnya. 

b) Isolate merupakan hubungan individu dengan anggota lain, 

biasanya individu menarik diri atau diasingkan dari kelompoknya. 

c) Bridge merupakan anggota kelompok atau Klik pada suatu 

organisasi yangmana kelompoknya dihubungkan dengan anggota 

kelompok lain. 

d) Liasion merupakan individu yang merupakan penjembatan antara 

kelompok satu dengan lainnya dan bukan merupakan anggota 

kelompok. 

e) Gate Keepers merupakan individu yang menyalurkan informasi 

antar kelompok. 

f) Opinion Leader merupakan individu yang memiliki pengaruh pada 

kelompok. 

g) Cosmopolites merupakan individu yang berperan mengubungkan 

kelompoknya dengan lingkungan sekitar.  

Terdapat pendapat mengenai jaringan yang dinilai memberikan 

keuntungan. Hubungan yang kuat dianggap memiliki nilai sehingga dianggap 

menguntungkan (Granovetter, 1985). Para peneliti sosiolog memiliki 

kecenderungan pada hubungan yang kuat pada kelompok sosial karena 

menganggap hubungan lemah tidak menguntungkan (Hamid, 2014).  

Melalui definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis jaringan 

komunikasi merupakan metode penelitian untuk mengetahui pola komunikasi 

yang terdapat pada suatu kelompok. Sehingga melalui peranan komunikasi yang 
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diutarakan oleh Pace & Faules maka peneliti dapat mengetahui hubungan yang 

terjadi antar entitas sosial dan dampak yang ditimbulkannya.  

2.1.3 Konsep-Konsep Pokok dan Pengukuran dalam Teori Jaringan 

Komunikasi 

Hubungan antar entitas sosial pada analisis studi jaringan digambarkan 

sebagai titik. Monge & Contractor menyebutkan bahwa unsur jaringan adalah titik 

atau nodes pada suatu analisis jaringan (Antoni, 2013). Titik pada jaringan 

komuikasi merupakan perwakilan dari tiap individu. 

Individu yang dipandang sebagai obyek hubungan antar individu atau 

antara individu dengan kelompoknya disebut sebagai aktor. Jaringan komunikasi 

merupakan paduan antara aktor dengan pola hubungannya. Pelaku pada 

jaringan sosial dikenal sebagai aktor atau node. Jaringan sosial sebagai 

penghubung antar aktor (Mahdi, dkk, 2012). Posisi aktor atau nodes dalam 

jaringan menentukan hasil seperti kinerja atau perilaku tiap individu.  

Monge & Contractor menyebutkan bahwa nodes yang saling berkaitan 

menampilkan suatu hubungan atau relations yang disebut link, ties, atau arcs. 

Link terdiri dari directinality dan strength. Directionality merupakan suatu 

hubungan memiliki sifat yang langsung dan tidak langsung. Sedangkan strength 

untuk melihat kapasitas hubungan (Antoni, 2013). Hubungan antar aktor pada 

sebuah jaringan sosial dapat digambarkan sebagai peta. Analasis jaringan sosial 

merupakan metode pemetaan dan menganalisis hubungan antar aktor (Yu & 

Wang, 2016).  

Analitis yang paling mendasar dari pendekatan jaringan komunikasi adalah 

keseluruhan jaringan dan pendekatan egosentris (Wetherell, 1998). Pendekatan 

keseluruhan jaringan berusaha untuk menghubungkan antar aktor penting dalam 
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sistem sosial (Wetherell, 1998). Sebaliknya pendekatan analisis jaringan 

egosentris mempelajari hubungan yang dimiliki oleh individu tunggal (Wetherell, 

1998).  

Pendekatan jaringan sosial yang diutarakan oleh Wetherell dikuatkan pada 

buku Eriyanto dalam penelitian Nugroho, Eriyanto memberikan desain 

pendekatan analisis jaringan.  

Tabel 2: Pendekatan Analisis Jaringan 

Level Analisis Desain Studi 

Jaringan Keseluruhan  Jaringan Egosentris 

Aktor   Sentralitas Tingkatan Ketertutupan Jaringan 

Sentralitas Kedekatan Celah Struktur 

Sentralitas 

Keperantaraan 

Kekuatan Ikatan 

Sentralitas Eigenvektor 

Kelompok Komponen Broker 

K-Core Analisis Homofili 

Klik Kesetaraan Posisi 

N-Clique 

K-Plexes 

Sistem Ukuran Ukuran 

Kepadatan Kepadatan 

Resiprositas Jarak dan Diameter 

Jarak dan Diameter 

Sentralisasi 

 

Sumber: Pengolahan Buku Analisis Jaringan Komunikasi (Eriyanto, 2014, hal. 168) 
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Tabel 2 di atas memperlihatkan desain studi yang dapat dilkukan pada 

pendekatan analisis jaringan komunikasi yang mencakup studi jaringan 

keseluruhan dan jaringan egosentris. Hal ini karena hubungan antar aktor 

tentunya memiliki posisi yang berbeda. Perbedaan posisi tiap aktor dapat dilihat 

dari aktor mana yang paling menonjol dalam penyebaran informasinya dalam 

jaringan. Melalui beberapa desain tersebut yang dapat dipakai untuk 

menganalisis jaringan komunikasi pada masa kejayaan Kerajaan Hindu dan 

Budha hingga masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara. Desain pengukuran 

sentralitas aktor menurut Monge dan Contractor (2003) dalam Antoni 2013) 

adalah: 

1. closeness yaitu keseluruhan node diukur melalui hubungan 

langsung maupun hubungan tidak langsung 

2. structural holes yaitu melihat sejauhmana tiap aktor mengisi celah 

struktur pada jaringannya 

3. directlink yaitu hubungan yang hanya melibatkan dua node dari 

sekian jumlah node 

4. structural equivalence yaitu hubungan tidak langsung yang terjadi 

antar aktor yang dapat dilihat melalui persamaan struktual yang 

berlandaskan pada pola interaksi yang sama 

5. clique yaitu bagian jaringan atau subgraph yang lengkap 

6. endegenous variables yaitu pola hubungan pada jaringan yang 

dapat memperlihatakan kencenderungan struktural 

7. exogenous variable yaitu karakteristik jaringan yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan kecenderungan struktual 
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8. network efficiency yaitu perlunya menjaga interaksi yang lebih 

intens sehingga berdampak pada kemudahan akses informasi. 

Selain pendapat Monge dan Contractor, peneliti menambahkan 

pengukuran antar aktor dari buku Eriyanto (2014). Pengukuran tersebut adalah 

sentralitas (centrality) menggambarkan popularitas tiap aktor; kedekatan 

(closeness) menggambarkan kedekatan antar aktor; keperantaraan 

(betweenness) posisi aktor sebagai perantara hubungan antar aktor lainnya; 

eigenvektor (eigenvector) menggambarkan seberapa penting aktor dalam 

kelompoknnya; komponen, pengelompokkan semua aktor yang memiliki link 

pada jaringannya; hubungan timbal balik (reciprosity), menggambarkan relasi 

anggota kelompok; serta jarak terjauh antar aktor (diameter)  dan seberapa jauh 

anatar aktor saling terhubung (distance) (Eriyanto, 2014). 

Posisi aktor dalam jaringan komunikasi dapat dilihat dari tingkatan 

posisinya dalam kelompok. Tingkatan posisi aktor dirangkum oleh Wesserman 

dan Faust dalam disertasi Antoni. Wasserman dan Faust (1994, dalam Antoni, 

2013) menyatakan bahwa analisis jaringan memiliki lima level yaitu:  

1. level aktor individual, yaitu partispan digambarkan melalui model dalam 

jaringan baik inidividu, kelompok, atau organisasi 

2. level dyad, yaitu melihat hubungan antar anggota dari partnernya 

3. level triad, yaitu memperhatikan tiga aktor dalam waktu yang sama dan 

mempertimbangkan keseluruhan rangkaian pada jaringan 

4. subgrup, yaitu mencari siapa yang termasuk dalam sebuah subgrup dan 

yang tidak 

5. level global, merupakan suatu keseluruhan jaringan yang memusatkan 

pada hubungan yang saling berkaitan dalam jaringan. 
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Hubungan antar aktor yang saling berkiatan akan membentuk suatu pola. 

Snow dan Gordon (1980) menjelaskan bahwa untuk menggambarkan pola 

jaringan diperlukan untuk mempertimbangkan sebagai berikut yaitu: 

1. Structural features : Karakteristik struktur jaringan. Karakteristik jaringan 

dapat dilihat dari ukuran atau kepadatannya seperti melihat sejauh 

mana hubungan yang terjadi baik secara hubungan langsung maupun 

hubungan tidak langsung. 

2. Dynamic features : Hubungan yang terbentuk dari sisi positif atau negatif 

dari interaksi yang terjadi. Hubungan yang intensif antar individu 

memiliki peluang yang besar dalam anggotanya. Sehingga kepercayaan 

tunggal merupakan hal terpenting dalam jaringan sosial.  

3. The individual's subjective view  : Jaringan sosial melihat individu 

sebagai subyek yang memiliki kekuatan hubungan afektif. Hubungan 

afektif dilihat dari tingkat keterlibatan individu yang meliputi motivasi, 

psikologi, dan faktor afektif berpengaruh dalam jaringan sosial sosialnya. 

4. The influence of significant life events : Pengaruh fenomena kehidupan 

yang berarti seperti meninggalnya anggota jaringan yang penting, 

perubahan tempat tinggal, pensiun, perubahan fisik serta status 

kesehatan anggota jaringan. Fenomena kehidupan yang menimbulkan 

tekanan pada individu dapat berpengaruh pada pertisipasi individu pada 

jaringan sosialnya.  

5. The individual's behavior : Karakter individu yang mampu memecahkan 

masalah memiliki pengaruh besar pada keterlibatannya dalam 

kelompoknya.  
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Pendekatan yang diutarakan oleh Snow dan Gordon merupakan kunci 

utama untuk melihat hubungan aktor pada kelompoknya. Berbeda dengan Snow 

dan Gordon yang menyebutkan bahwa karakteristik struktur jaringan dapat dilihat 

sejauh mana hubungan yang dimiliki oleh aktor. Hubungan yang dimiliki oleh 

aktor atau anggota kelompok sosial terhubung melalui keterikatan internal 

yangmana reputasi internal memiliki peran utama (Larsen & Ellersgaard, 2017). 

Pernyataan  Snow dan Gordon pada poin lima mengenai karakter individu 

dikuatkan oleh pendapat C. Wight Mills. Menurut Mills (1956) dalam  (Larsen & 

Ellersgaard, 2017) pada skala kelembagaan di masyarakat terdiri dari pemimpin 

yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Larsen dan Ellersgaard 

menambahkan bahwa kekuatan menggerakan massa, manarik perhatian media 

atau ekonomi dapat dilakukan oleh individu yang berada diluar jaringan. 

Pertimbangan dalam menggambar pola jaringan yang diutarakan oleh 

Snow dan Gordon memberikan asumsi terhadap aktor. Asumsi dasar perspektif 

jaringan sosial terdiri dari aktor yang dipandang bukan sebagai individu tunggal 

namun individu yang saling memiliki keterikatan, keterkaitan antar aktor 

mengalirkan informasi, keterikatan antar aktor memiliki keterbatasan, dan pola 

hubungan antar aktor mengintepretasikan struktur sosial, ekonomi, dan politik 

(Wetherell, 1998). Melalui pernyataan Wetherell, maka dapat diktehui bahwa tiap 

aktor memiliki memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya.  

Hubungan pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi antara dua orang 

atau lebih. Interaksi dapat terjadi jika setiap individu mampu memprediksi respon 

dari pihak lainnya. Interaksi yang terjadi seperti itu disebut sistematik karena 

terjadi secara terus menerus yang memiliki pola sama. Pola interkasi yang terjadi 

akan membentuk suatu hubungan sosial yang dapat membentuk suatu jaringan 
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sosial yang tidak hanya pada antar individu tetapi juga di lingkungan sosial 

masyarakat. Pola interaksi yang membentuk jaringan sosial memiliki keteraturan 

hubungan sosial. Keteraturan hubungan sosial dibedakan menjadi keteraturan 

struktural, keteraturan katagorikal, dan keteraturan personal (Mitchell, 1969). 

Keteraturan struktural, dimana perilaku tiap individu digambarkan sesuai 

dengan posisi yang mereka duduki (Mitchell, 1969). Contoh keteraturan struktural 

pada jaringan sosial adalah pada perusahaan, partai, atau keluarga. Keteraturan 

kategorikal yangmana perilaku individu pada situasi yang dinamis digambarkan 

dengan bentuk stereotip seperti ras atau suku (Mitchell, 1969). Kegiatan tiap 

individu pada studi analisis jaringan melihat hubungan antar individu atau 

kelompok sebagai unit analisis yang esensial. Keteraturan personal, dimana 

hubungan yang terjalin antar individu atau antar kelompok yang terjadi baik pada 

situasi tersetruktur maupun tidak tersetruktur (Mitchell, 1969). 

 Keteraturan hubungan yang dikemukakan oleh Mitcehll, dikuatkan oleh 

pendapat Wellman. Keteraturan struktural dapat diketahui dengan mempelajari 

pola hubungan tiap anggota yang secara struktural bukan pada aktor sukarela 

(Wellman, 1983). Pusat perhatian teori jaringan sosial adalah pada struktur yang 

terkecil hingga terluar sehingga aktor bisa merupakan individu (Wellman & 

Wortley, 1990) atau kelompok (Baker, 1990). Sehingga suatu jaringan dapat 

memiliki suatu hubungan yang memiliki tingkat terkecil hingga skala yang lebih 

luas.  

 Hubungan yang pada skala kecil seperti memiliki keterkaitan antara 

hubungan pribadi dengan struktur hubungan tersebut (Granovetter, 1985). 

Hubungan ini dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki oleh aktor baik 
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individu maupun kelompok (Hamid, 2014). Dampak dari hubungan ini menjadikan 

terdapat strata sosial pada hubungan antar aktor. 

 Strata yang  sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang 

seperti ras atau suku seperti yang telah dikemukakan oleh Mitchell berpengaruh 

pada hubungan antar aktor. Hubungan yang dilatarbelakangi oleh kesamaan 

akan menjadi suatu ikatan yang kuat. Hubungan antar individu atau kelompok 

pada suatu komunitas dapat mengurangi adanya penyimpangan norma, 

penyebaran infromasi menjadi cepat, selain itu dapat memperkuat jaringan sosial 

(Coleman, 1988). Kuatnya jaringan sosial karena hubungan yang terjalin menjadi 

asosiasi atau koneksi biologis (kekerabatan) dengan lainnya (Wetherell, 1998). 

Selain hubungan biologis, kuatnya jaringan sosial juga dilandasi oleh peraturan 

yang mengikat. Norma dan rasa saling percaya merupakan dimensi yang 

mendukung terwujudnya suatu jaringan sosial (Mudiarta, 2009).  

 Ritzer & Goodman (2008) menjelaskan prinsip hubungan yang dimiliki 

oleh para aktor berdasarkan: 

1. Hubungan yang dimiliki oleh para aktor bersifat simetris baik dalam 

skala kecil hingga skala yang lebih luas. Tiap aktor saling memberi 

dengan sesuatu yang tidak sama dan tiap aktor tersebut melakukannya 

dengan intensitas yang makin luas atau makin kecil. 

2. Hubungan antar individu patut dianalisis dala struktur jaringan yang lebih 

luas. 

3. Hubungan jaringan sosial yang terjalin bisa berupa jaringan yang 

terstruktur. Misalnya jika antara hubungan A, dan B, serta C, terdapat 

kemungkinan A dan C memiliki suatu hubungan. Sehingga ada 

kemungkinan terdapat jaringan antara A, B, dan C. Namun, terdapat 
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keterbatasan seberapa kuat hubungan tersebut. Dampaknya, terdapat 

keterpisahan antara kelompok jaringan dengan batas tertentu dengan 

lainnya. 

 

 

 

4. Hubungan antar kelompok atau individu bisa dicipatakan karena adanya 

hubungan silang pada kelompok jaringan maupun antar individu. 

5. Sumber daya yang terbatas menjadikan ikatan terstruktur tersalurkan 

secara tidak merata 

6. Saluran sumber daya yang tidak merata menimbulkan adanya 

kompetisi. Sumber daya yang terbatas, menjadikan beberapa kelompok 

bergabung untuk mendapatkannya. Sehingga karena faktor 

keterbatasan sumber daya, maka akan menimbulkan suatu bentuk 

koalisi atau konflik pada sistem jaringan sosial. 

Selain prinsip yang membentuk suatu hubungan antar aktor, posisi aktor 

dalam kelompok sosialnya juga memiliki pengaruh dalam hubungan. Posisi aktor 

dalam suatu hubungan dapat dilihat melalui hubungan interpersonal individu 

(seperti pernikahan, keluarga, atau kerabat), keterlibatan individu pada 

jaringannya, kemudahan pelayanan (seperti kesehatan, pelayanan sosial, atau 

transportasi  (Snow & Gordon, 1980). Posisi aktor memiliki peran yang sangat 

pentingan baik itu memiliki pengaruh yang besar maupun kecil. Posisi aktor 

dalam hubungan sosialnya dipengaruhi oleh adanya kesamaan, hubungan 

sosial, interaksi, dan arus (Borgatti, dkk, 2009).  

A B C 

Gambar 1: Ilustrasi Jenis Jaringan 

Sosial Transitif 
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Tabel 3: Tipologi Hubungan dalam Analisis Jaringan Sosial 

Kesamaan Hubungan Sosial Interaksi Arus 

Lokasi Anggota Atribut Kekerabatan Peran  Afektif Kognitif Berbicara 

Saling 

membantu 

Informasi 

Keyakinan 

Anggota 

Sumber 

Daya 

Contoh: 

Ruang 

yang 

sama  

Contoh: 

Klub 

yang 

sama 

Acara 

yang 

sama 

Contoh:  

Gender 

yang 

sama 

Perilaku 

yang 

sama 

Contoh: 

Hubungan 

ibu 

Hubungan 

saudara 

kandung 

Contoh: 

Teman 

Pimpinan 

Murid 

Saingan 

Contoh: 

Suka 

Benci 

Contoh: 

Mengetahui  

 

 

  

Selain posisi yang dimiliki oleh tiap aktor, hubungan sosial dapat terbentuk 

karena adanya berbagai faktor. Faktor terbentuknya hubungan antar aktor 

karena adanya peretukaran informasi, transfer sumber daya, keanggotaan, 

kekerabatan, dan uang (Maertens & Barrett, 2013). Melalui tipologi hubungan 

antar aktor maka dapat diketahui proses masuknya agama Hindu dan Budha 

serta agama Islam di Nusantara, dan mengetahui, mendeskripsikan, serta 

menganalisis jaringan komunikasi pada masa kejayaan Kerajaan Hindu dan 

Budha hingga masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara. 

Untuk mengetahui pola jaringan yang terjadi pada Kerajaan Hindu dan 

Budha hingga masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara maka diperlukan 

tahapan pengumpulan data analisis jaringan. Pada tahapan pengumpulan data 

analisis jaringan sosial sangat penting untuk menentukan batasan jaringan 

secara substantif yang cocok dan perlu untuk memperhatikan bahwa tahapan 

Sumber: (Borgatti, Mehra, Brass, & Labianca, 2009) 



33 

 

selanjutnya menggambarkan batasanannya (Butts, 2008). Batasan ditentukan 

dengan memperhatikan entitas yang sesuai dan memiliki keterikatan untuk 

analisis selanjutnya (Butts, 2008). Untuk itu diperlukan pencocokan nama para 

aktor.dengan melihat daftar anggota atau daftar tiap aktor yang terdapat pada 

jaringan sosial. Sehingga diperlukan pembuatan daftar jaringan dapat dilihat dari 

homogenitasnya. Homogenitas merujuk pada kesamaan antar individu seperti 

perilaku atau struktur sosial  (Borgatti, dkk, 2009a).  

2.1.4 Tradisi Sibernetika 

Sibernetika merupakan tradisi sistem yang sangat kompleks yang di 

dalamnya terdapat orang saling berinteraksi, saling mempengaruhi (Littlejhon & 

Foss, 2009). Sehingga teori pada tradisi sibernetika menjelaskan tentang proses 

fisik, biologis, sosial, serta perilaku. Pada teori sibernetika, komunikasi dipahami 

sebagai bagian dari sistem atau variabel yang saling berpengaruh membangun 

dan mengontrol karakter sebuah sistem. Sibernetika merupakan cabang dari 

teori sistem yang menitikberatkan pada putaran timbal balik dan proses kontrol 

(Littlejhon & Foss, 2009). 

Sistem merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang 

membentuk sesuatu yang lebih dari sekedar sejumlah bagian (Hall & Fagen, 

1968). Sistem tidak akan bertahan tanpa adanya masukan atau input. Sehingga 

sebuah sistem mendapatkan input dari lingkungan yang memproses dan 

mencitptakan timbal balik berupa hasil kepada lingkungan (Littlejhon & Foss, 

2009). Oleh sebab itu, sistem diidentikan dengan regulasi dari kontrol diri. 

Dengan kata lain, sistem mengatur dan mengontrol output atau keluaran agar 

mencapai tujuan. Sehingga sistem tersebut dapat beradaptasi serta mampu 
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berubah karena sistem adda dalam lingkungan yang dinamis (Hall & Fagen, 

1968). 

Tradisi sibernetika sangat cocok untuk memahami terhadap suatu 

hubungan (Littlejhon & Foss, 2009). Maka tradisi sibernetika merupakan tradisi 

yang saling berpengaruh dengan cara yang tidak ada ujungnya, bagaimana 

sistem mempertahankan kontrol, bagaimana arus timbal balik, serta bagaimana 

putaran timbal balik dapat bertahan dalam keseimbangan dan membuat 

perubahan. Hubungan dalam tradisi sibernetika bukanlah entitas statis yang tidak 

pernah berubah. Namun hubungan terdiri dari pola interaksi dan perilaku individu 

memberikan pengaruh kepada lainnya. 

Subyek penting yang memiliki keterkaitan dengan komunikasi khususnya 

komunikasi interpersonal adalah hubungan. Dari kacamata ilmu komunikasi, 

bahwa hubungan terbentuk melalui interaksi yang tersusun dari adanya perilaku 

responif yang dinamis (Littlejhon & Foss, 2009). Suatu hubungan dapat terbentuk 

melalui komunikasi. Hal ini juga terjadi pada jaringan komunikasi keluarga 

kerajaan Hindu-Budha di Nusantara hingga kerajaan Islam di Nusantara yang 

memiliki suatu hubungan yang terjadi karena adanya komunikasi. Suatu 

hubungan memilliki sifat yang dinamis yang terus berubah dan stabil. Sehingga 

suatu hubungan dapat digambarkan melalui pola interaksi.  

Terdapat tipe pola penting dalam pola hubungan yaitu hubungan simetris 

dan pelengkapan. Hubungan simetris dicontohkan sebagai ketika lawan bicara 

menunjukkan kendali dan yang lainnya memaksakan kendali. Tipe pola ini 

terkesan menunjukkan pertentangan kekuasaan namun kedua pelaku 

memberikan tanggapan pasif, tanggapan balasan, atau keduanya saling menjaga 
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sikap (Littlejhon & Foss, 2009). Pola hubungan pelengkap, pelaku komunikasi 

merespon dengan cara berlawanan. Ketika seseorang bersikap mendominasi, 

yang lainnya patuh, ketika seseorang bersifat argumentatif yang lainnya diam 

(Litteljhon & Foss, 2009).  

Teori Sandra Petronio tentang pengaturan privasi sangat bermanfaat 

dalam memahami pola interaksi yang dianggap penting dalam mempertahankan 

pola yang sudah ada atau pola yang baru yang terbentuk (Littlejhon & Foss, 

2009). Carl Rogers dalam Littlejhon  & Foss (2009) memberitahu kita bahwa 

interaksi yang dilakukan dengan sadar atau sengaja sangat berpengaruh dalam 

menciptakan suatu hubungan yang positif. Dari dua pakar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa cara seseorang berkomunikasi berpengaruh terhadap jenis 

hubungan yang dimiliki, sehingga interaksi harus mengatur hubungan dalam 

suatu cara yang memberikan ciri khas tertentu pada suatu hubungan. 

Salah satu contoh dari hubungan interaksi yang positif terlihat dari 

fenomena kelompok elit Bohemian Grove. Bohemian grove merupakan kaum elit 

yang ada di Amerika Serikat. Bohemian Grove berdiri pada tahun 1872 pada 

awal musim yang terdiri dari wartawan, penulis, aktor dan pengacara di San 

Francisco (Domhoff, 1974). Bisa dikatakan bahwa keanggotaan dari Bohemian 

Grove adalah orang kaya, terkenal atau yang berkecimpung dalam dunia politik. 

Keanggotaan klub ini adalah orang-orang yang mencintai akan kesenian.  

Anggota Bohemian Grove dapat saling terhubung karena memiliki 

kedekatan fisik yang mengarah pada solidaritas kelompoknya. Semakin 

intensnya pertemuan kelompok elit ini tiap tahunnya menunjukkan interaksi yang 
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tinggi sehingga berdampak pada sikap saling menyukai. Hal ini karena Bohemian 

Grove memaksimalkan interkasi pribadi antar anggotanya.  

Ciri khas suatu hubungan adalah dinamis. Pada kehidupan modern yang 

dihadapkan pada masa-masa stabil yangmana perubahan sering terjadi dalam 

suatu hubungan. Koerner dan Fitzpatrick menunjukkan bahwa suatu keluarga 

dapat dibedakan menjadi beberapa tipe (Littlejhon & Foss, 2009). Tipe keluarga 

Koerner dan Fitzpatrick adalah keluarga konsensual, pluralistis, protektif, dan 

laissez faire.  

Tipe keluarga konsensual merupaka tipe keluarga yang memiliki tingkat 

percakapan dan kesesuaian yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dari seringnya 

intensitaf komunikasi yang terjadi dalam keluarga. Kepala keluarga atau orang 

tua dalam tipe keluarga ini memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan. 

Tipe keluarga kedua adalah pluralis yang memiliki tingkat percakapan tinggi 

namun rendah dalam kesesuaian. Tipe keluarga ini kebebasan anggota keluarga 

dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan orang tua keluarga konsensual 

yang dianggap konvensional, orang tua keluaga pluralis cenderung mandiri. Tipe 

keluarga selanjutnya adalah protektif. Tipe keluarga ini adalah memiliki intensitas 

percakapan yang rendah namun tinggi dalam kesesuaian. Sehingga tipe 

keluarga protektif, orang tua jarang berkomunikasi dengan anaknya atau anggota 

keluarga lainnya. Sedangkan tipe keluarga laissez fire merupakan tipe keluarga 

yang tidak suka ikut campur dan rendah dalam keterlibatan anggota keluarga 

lainnya. 

Tipe keluarga yang diutarakan oleh Koerner dan Fitzpatrick dapat 

menggambarkan bahwa pola interaksi adalah jelas adanya. Pola interaksi yang 
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dapat digambarkan adalah simetri dan pelengkapan. Pola-pola dalam suatu 

hubungan dapat bersifat fungsional dan memberikan rasa nyaman atau bersifat 

merusak dan memberikan rasa tidak nyaman. Salah satunya dalah dalam 

sebuah perebutan kekuasaan dalam hal ini seperti pemberontakan yang 

dilakukan oleh para raja untuk melebarkan wilayah kekuasannya. Perebutan 

kekuasaan bisanya memberikan ketidaknyamanan adalah sebuah cara untuk 

membentuk suatu hubungan (Littlejhon & Foss, 2009).  

Berbeda dengan Fitzpatrick dan rekannya yang memandang suatu 

hubungan adalah stabil, Baxter dan rekannya melihat suatu hubungan memiliki 

sifat yang dinamis dan merujuk pada prosesnya. Baxter, menilai bahwa suatu 

komunikasi untuk menyelesaikan masalah yang bersinggungan yang terjadi pada 

suatu hubungan. Baxter menggambarkan teorinya sebagai dialektis yang 

menunjukkan bahwa hubungan dalah sebuah wadah untuk mengatasi 

pertentangan (Littlejhon & Foss, 2009). Sehingga suatu hubungan tidak hanya 

dapat dilihat sebagai sesuatu yang stabil namun juga dinamis.  

Teori hubungan dalam analisis jaringan komunikasi dapat menunjukkan 

bahwa suatu hubungan tidak hanya bersifat positif melainkan juga bersifat 

negatif. Hubungan yang bersifat negatif atau yang seperti diutarakan oleh 

Fitzpatrick adalah pemberontakan. Hubungan yang disebabkan karena 

pemberontakan dalam tipologi hubungan analisis jaringan komunikasi masuk 

dalam katagori afektif. Borgatti, Mehra, Brass, & Labianca, (2009) membagi 

tipologi menjadi tiga bagian yaitu kesamaan, hubungan sosial, interaksi, dan 

arus. Hubungan afektif termasuk dalam katagori hubungan sosial.  
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Hubungan afektif seperti pemberontakan dalam masa kerajaan Hindu-

Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara dilakukan untuk menaklukan daerah. 

Hal ini berkaitan dengan sistem politik Mandala yang dianut oleh para penguasa 

pada jaman dahulu. 

2.2 Sistem Politik 

Garis keturunan sebagai alat legitimati para raja semasa kerajaan Hindu-

Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara masih dirasakan pada era sekarang. 

Politik dinasti merupakan pergantian kekuasaan yang meneruskan dari 

kekuasaan sebelumnya dan politik lokal menjadi bidang dari berbagai studi yang 

sudah ada (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018). Thompson (2012) menjelaskan 

bahwa dinasti politik merupakan pergantian kekuasaan yang melibatkan anggota 

keluarga secara langsung maupun tidak langsung. Asako, dkk (2015) juga 

menyebutkan bahwa dinasti politik sebagai sekumpulan politisi yang meneruskan 

jabatan dari salah satu anggota keluarganya.  

Tradisi dinasti politik, anggota keluarga yang menduduki jabatan akan 

memberikan hak istimewa pada anggota keluarga atau kerabatnya dengan 

tujuan untuk memperkuat jaringannya (Sutisna, 2017). Pemimpin dinasti dapat 

menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi tanpa takut digantikan 

atau mendapat sanksi (Mendoza, dkk, 2012). Agustino (2014) mengkritisi bahwa 

monopoli kekuasaan pada politik dinasti berdampak pada perkembangan sistem 

sosial-politik dan sosial-ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dinasti politik 

memiliki dampak negatif terhadap kesetaraan politik sehingga berpengaruh pada 

sistem sosial dan perekonomian.  
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Politik dinasti menjadi kekhawatiran karena tidak mencerminkan sistem 

demokrasi yang sempurna (Dal Bó, Dal Bó, & Snyder, 2009). Praktik politik 

dinasti tentunya menciutkan keterlibatan publik dan tidak mencerminkan asas 

demokrasi yaitu kesetaraan politik (Sutisna, 2017). Selain itu, dinasti politik 

menunjukkan tidak adanya komunikasi efektif antar anggotanya. Hal ini karena 

terdapat kecondongan memihak pada kelompok tertentu. Sehingga individu yang 

memiliki kelebihan merasa dirugikan. Walaupun dinasti politik memiliki sisi 

negatif, dinasti politik mampu memberikan warna baru pada kebijakan jangka 

panjang yang sangat efektif (Mendoza, dkk, 2012). 

Keikutsertaan anggota keluarga sebagai penerus pada pusaran politik di 

Indonesia di awali pada masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto dan 

tekanan politik lebih mengarah pada politik sentripetal atau desentralisasi setelah 

kepemimpinan Soeharto (Nordholt, 2005). Munculnya anggota keluarga pada 

ranah politik sehingga memunculkan elit lokal atau local bossims diakibatkan 

oleh reformasi, desentralisasi, dan otonomi daerah (Rusnaedy & Purwaningsih, 

2018). Rusnaedy & Purwaningsih menambahkan bahwa ilmuwan menyebut 

fenomena tersebut sebagai neopatrimonialistik yaitu jaringan kekerabatan 

digunakan sebagai alat untuk memperluas kekuasaan politik raja-raja kecil di 

daerah. Melalui dinasti politik, maka dapat diketahui hubungan kekerabatan 

diwilayah kerajaan di Nusantara. Hubungan kekerabatan tersebut tentunya 

berpengaruh pada sistem jaringan komunikasi di lingkungan kerajaan. 

Jaringan komunikasi yang terjadi pada raja-raja pada masa lalu 

dipengaruhi oleh politik dinasti. Garis keturunan sebagai alat legitimati para raja 

semasa kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara masih 

dirasakan pada era sekarang. Politik dinasti merupakan pergantian kekuasaan 
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yang meneruskan dari kekuasaan sebelumnya dan politik lokal menjadi bidang 

dari berbagai studi yang sudah ada (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018). 

Thompson (2012) menjelaskan bahwa dinasti politik merupakan pergantian 

kekuasaan yang melibatkan anggota keluarga secara langsung maupun tidak 

langsung. Asako, dkk (2012) juga menyebutkan bahwa dinasti politik sebagai 

sekumpulan politisi yang meneruskan jabatan dari salah satu anggota 

keluarganya.  

Tradisi dinasti politik, anggota keluarga yang menduduki jabatan akan 

memberikan hak istimewa pada anggota keluarga atau kerabatnya dengan 

tujuan untuk memperkuat jaringannya (Sutisna, 2017). Pemimpin dinasti dapat 

menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi tanpa takut digantikan 

atau mendapat sanksi (Mendoza, Beja, Venida, & Yap, 2012). Agustino (2014) 

mengkritisi bahwa monopoli kekuasaan pada politik dinasti berdampak pada 

perkembangan sistem sosial-politik dan sosial-ekonomi. Hal ini menunjukkan 

bahwa dinasti politik memiliki dampak negatif terhadap kesetaraan politik 

sehingga berpengaruh pada sistem sosial dan perekonomian.  

Politik dinasti menjadi kekhawatiran karena tidak mencerminkan sistem 

demokrasi yang sempurna (Dal Bó, Dal Bó, & Snyder, 2009). Praktik politik 

dinasti tentunya menciutkan keterlibatan publik dan tidak mencerminkan asas 

demokrasi yaitu kesetaraan politik (Sutisna, 2017). Selain itu, dinasti politik 

menunjukkan tidak adanya komunikasi efektif antar anggotanya. Hal ini karena 

terdapat kecondongan memihak pada kelompok tertentu. Sehingga individu yang 

memiliki kelebihan merasa dirugikan. Walaupun dinasti politik memiliki sisi 

negatif, dinasti politik mampu memberikan warna baru pada kebijakan jangka 

panjang yang sangat efektif (Mendoza et al., 2012). 
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 Keikutsertaan anggota keluarga sebagai penerus pada pusaran politik di 

Indonesia di awali pada masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto dan 

tekanan politik lebih mengarah pada politik sentripetal atau desentralisasi setelah 

kepemimpinan Soeharto (Nordholt, 2005). Munculnya anggota keluarga pada 

ranah politik sehingga memunculkan elit lokal atau local bossims diakibatkan 

oleh reformasi, desentralisasi, dan otonomi daerah (Rusnaedy & Purwaningsih, 

2018). Ilmuwan menyebut fenomena tersebut sebagai neopatrimonialistik yaitu 

jaringan kekerabatan digunakan sebagai alat untuk memperluas kekuasaan 

politik raja-raja kecil di daerah (Sujarwoto, 2016). 

 Hubungan jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan 

Islam di Nusantara karena faktor garis keturunan juga bisa dilatarbelakangi oleh 

adanya pemberontakan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa 

tiap kerajaan di wilayah Nusantara menjalin hubungan kerjasama dengan negara 

lain dengan berdangang. Dampak perdangan yang terjadi tidak hanya 

menghasilkan kerjasama politik nemun juga akulturasi dan asimilasi kebudayaan. 

Persamaan corak budaya misalnya gaya kesenian bangunan candi dan masjid. 

Pencapaian diri yang merupakan kunci utama dalam sistem politik 

Mandala. Posisi aktor dalam hubungan sosialnya dipengaruhi oleh adanya 

kesamaan, hubungan sosial, interaksi, dan arus (Borgatti, dkk, 2009). Posisi 

aktor yang dilatarbelakangi oleh hubungan sosial paling nampak pada jaringan 

komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara. 

Hubungan sosial dalam jaringan komunikasi dipengaruhi oleh kekerabatan yang 

didalmnya terdapat hubungan keluarga, peran seperti hubungan pertemanan 

atau raja dengan perdana mentri, afektif seperti pernikahan atau pemberontakan, 

dan kognitif. 
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Hubungan sosial karena dilatarbelakangi oleh kekeluargaan juga terdapat 

dalam jaringan kerajaan di Nusantara ini. Jaringan komunikasi yang terjadi pada 

lingkungan kerajaan juga dilatarbelakangi karena adanya komunikasi yang terjadi 

dalam anggotanya. Komunikasi yang terjadi dalam lingkup kerajaan dipengaruhi 

oleh orang penting kerajaan yaitu anggota keluarga kerajaan sendiri. Hal ini 

kerena keluarga merupakan tempat pertama kali bagi tiap individu dalam 

berkomunikasi (Odenweller, Rittenour, Myer & Brann, 2011). Odenweller, 

Rittenour, Myer & Brann (2011), juga menjelaskan bahwa komunikasi keluarga 

sangat penting.   

Pertama, anggota keluarga merupakan saluran atau komunikasi pertama 

kali bagi anak-anak ketika mempelajari nilai dan norma dalam lingkungan 

keluarga maupun bermasyarakat. Kedua, keluarga memiliki suatu karakteristik 

yang tidak dimiliki oleh anggota keluarga lainnya dalam hal ideologi, nilai, dan 

keyakinan yang berpengaruh pada lingkungan sosial. Ketiga, gaya komunikasi 

yang dimiliki oleh anggota keluarga baik yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja menunjukkan nilai, ideologi, dan norma yang diharapkan dapat 

diterima oleh lingkungannya. Sedangkan menurut Ledbetter (2015) menjelaskan 

bahwa keluarga merupakan sebuah sistem sosial yang anggotanya memiliki 

peran dan fungsinya. Koerner & Fitzpatrick dalam Soltani dkk (2013) 

menjelaskan bahwa komunikasi yang terjadi pada tiap anggota keluarga memiliki 

peran penting dalam perkembangan mempertahankan keberhasilan hubungan 

interpersonal. 

Berdasarkan penjelasan tentang komunikasi keluarga di atas tidak heran 

jika hasil kerja keras seorang untuk mencapai posisi puncak selalu diturunkan 

kepada anaknya atau orang kepercayaannya. Hal inilah mengapa, ketika 
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seseorang yang telah menerapkan politik Mandala demi tercapainya tujuannya 

tidak ingin kehilangan kedudukannya. Sehingga banyak raja yang memberikan 

tahtanya kepada keturunanya. Kedudukan raja khususnya di Jawa dipengaruhi 

oleh garis keturunan sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan 

kekuasannya (Olthof, 2014). Pernyataan Olthof tentang Babad Tanah Jawi ini 

dikuatkan oleh Moertono. Moertono (2017) kedudukan raja sering dibuktikan 

dengan pembuktian yang saling berhubungan. Hubungan tersebut bisa berupa 

hubungan darah, pengalaman yang sama, atau pengaruh orang pendahulu yang 

berdampak pada pengikutnya (Moertono, 2017). Melalui hubungan tersebut, 

maka raja-raja pada masa lalu senang memamerkan garis keturunannya. Hingga 

datangnya agama Islam di wilayah Nusantara tidak menyurutkan kebiasaan 

pembuktian silsilah kekerabatan.  

Moertono menuliskan dalam bukunya bahwa warisan tahta disebut sebagai 

kalungguhan seperti yang terjadi pada Kasunan Surakarta. Moertono (2017) 

menuliskan aturan siapa yang harus didahulukan dalam memperoleh tahata 

yaitu: 

1. putra yang paling tua, yang didahulukan adalah putra dari istri pertama 

kemudian baru putra yang lainnya 

2. putri paling tua yang terwakili oleh suaminya, jika nantinya memiliki putra 

maka putranya akan menjadi penerus kerajaan jika hanya memiliki putri 

memiliki priotitas lebih dibandingkan dengan kelompok pada nomer tiga 

3. saudara laki-laki, saudara laki-laki dari ayah, keponakan atau misan dari 

garis ayah atau orang yang lebih disukai oleh raja. 
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Jadi bisa dilihat bahwa walaupun raja pada jaman dahulu menonjolkan garis 

keturunannya namun jabatan sebagai raja atau pejabat negara bukan dari turun 

temurun. Hal ini karena raja memiliki keputusan yang mutlak. Misalnya pada 

kedudukan kaum ningrat atau pejabat negara. Jabatan adipati, pengulu, jaksa, 

perdana mentri atau patih dapat diduduki oleh orang kepercayaan raja. 

Pemilihanya tergantung dari pertimbangan raja, namun kecenderungan memilih 

berdasarkan garis keturunan juga dapat terjadi (Moertono, 2017). 

Kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh orang berpangkat dalam kerajaan 

dengan menggabungkan nama salah satu leluhurnya dengan namanya sendiri. 

Jika suatu dinasti yang memimpin suatu kerajaan tidak memiliki hubungan darah 

dengan dinasti sebelumnya, maka biasanya orang pada masa lalu 

mengusahaknnya untuk menghubungkannya.  

Jika ditarik pada masa sekarang, komunikasi keluarga yang berpengaruh 

dalam jaringan komunikasi dalam lingkungan kerajaan sama dengan sistem 

politik dinasti. Sistem politik yang terjadi pada jaringan komunikasi tersebut 

adalah politik dinasti yang mana didalamnya terdapat suatu kekuatan yang 

dimiliki oleh aktor dalam menjalankan kekuasaannya dan meneruskan 

pemerintahannya kepada penerusnya. 

2.2.1 Sistem Politik Mandala 

Bukti arkeologi dan sejarah menunjukkan bahwa Asia Tenggara khususnya 

wilayah nusantara memiliki keterikatan dengan anak benua India (Supriyanto, 

2013). Pengaruh budaya India terlihat dari arsitek kuno, sastra, tarian, musik, 

bahasa, bahkan sistem politiknya. Indonesia menerapkan konsep "mandala" 

India sebagai sistem sosial politik. Mandala dalam bahasa sansekerta adalah 
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lingkaran yang merupakan proyeksi dunia sebagai alam semesta dalam bentuk 

esensialnya (Budac, 2015).  

Wolters (1986) menyebutkan bahwa mandala dalam prakteknya digunakan 

sebagai perwakilan politik pada suatu wilayah geografis. Seorang raja memiliki 

hak preogratif menerima upeti dan mengirim pejabat sebagai perwakilannya 

tujuannya untuk membangun jaringan pengikut (Wolters, 1986) 

Budac (2015) menjelaskan bahwa mandala digunakan untuk 

menggambarkan hubungan antar kerajaan atau hubungan luar negeri tujuannya 

untuk peperangan atau perdamaian. Pada tulisannya, Budac menyebutkan 

bahwa mandala menggambarkan serangkaian lingkaran yang terdiri dari musuh 

dan sekutu. Raja dan kerajaannya berada di pusat sistem. Lingkaran pertama 

merupakan musuh politik, lingkaran kedua adalah sekutu. Seorang raja harus 

memiliki keterampilan menggunakan kedua lingkaran tersebut.  

Berdasarkan sistem politik mandala, sorang raja yang memiliki kekuasaan 

harus memiliki sikap netral. Wolters, menyatakan sistem politik mandalah 

berpusat pada batin dalam menunjukkan hubungan pemerintahan (Zakharov, 

2009). Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sistem politik di Florentine. Politik 

Florentine hanya terhubung dengan kekuasaan dan mengusai politik  (Budac, 

2015). Sedangkan kerajaan kuno di Nusantara yang menggunakan sistem politik 

manda adalh Sriwijaya dan Majapahit. Sebagian besar kendali menyebar di 

sepanjang pinggiran anak sungai (Supriyanto, 2013). 

Perebutan kekuasaan dapat diakibatkan karena beberapa sebab, misalnya 

sistem politik yang dianut oleh kerajaan-kerajaan di wilayah Asia Tenggara. 

Pengaruh sistem politik dalam perebutan kekuasaan juga sangat berpengaruh 

terhadap jaringan komunikasi. Untuk itu, peneliti pada tahap analisis kedua 
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adalah menganalisis aktor berdasarkan sistem politik yang dianutnya. Salah satu 

contohnya adalah kerajaan di Vietnam yaitu Funan hingga kerajaan di Nusantara 

yaitu Majapahit. Politik yang dianut disebut sebagai sistem tributari. Arkhi (2011) 

menyebutkan tributari memiliki arti pihak terlemah yang kalah dapat bertahan 

setelah memberikan upeti atau imbalan kepada pihak yang kuat. Tren politik ini 

disebut sebagai lingkaran raja, yaitu terdapat suatu kekuasaan tertinggi yang 

menguasai penguasa lainnya (Hagesteijn, 1989). 

Hagesteijn (1989) menyebutkan bahwa bentuk negara di wilayah Asia 

Tenggara terbentuk berdasarkan kebudayaan India yang dibawa oleh para 

pedagang, pendeta Hindu dan Budha, aspek organisasi politik, serta pembaruan 

teknologi dalam bidang pertanian. Hagesteijn menambahkan bahwa sistem 

politik yang dianut kerajaan kuno di wilayah Asia Tenggara diyakini dari konsep 

Mandala yang diadopsi oleh para pemimpin politik di wilayah Asia Tenggara dari 

India yang memiliki maksud untuk menciptakan dunia bagi para raja dan 

pemimpin. 

Menurut Wolters dan Mabbet istilah Mandala merupakan formasi politik 

tradisional Asia Tenggara (Dellios, 2003). Selain itu, istilah Mandala dipakai oleh 

sejarawan pra-kolonial Asia Tenggara untuk menyebut "negara" yang berarti 

kerajaan dalam bahasa Sansekerta (Geertz, 1980). Gray (2001) menyebutkan 

bahwa Mandala berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti lingkaran suci yang 

mana manusia di dalamnya terpusat dan menyebar ke luar. Secara harfiah, 

maka Mandala digambarkan sebagai suatu lingkaran. Menurut Jakob Soemardjo 

lingkaran melambangkan waktu (Arkhi, 2011). 
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Penelitian ini mengambil prinsip dari sistem politik Mandala. Sistem politik 

Mandala menganut tiga prinsip yaitu, berpusat, simetris, dan kardinal (Dellios, 

2003). Maksud dari prinsip berpusat adalah seorang pemimpin atau raja yang 

memiliki kekuatan kosmik dan institusional. Kekuatan kosmik adalah raja sebagai 

perwakilan ilahi atau dewa. Sedangkan kekuatan institusional ditunjukkan 

dengan kuatnya pertahanan militer yang dilakukan dengan penaklukan wilayah.  

Berpusat 

 Kekuasaan seorang raja dianggap tidak memiliki batas yang tidak dapat 

diatur secara duniawi. Kerena dalam raganya terdapat kekuatan Ruh Dewa atau 

Hyang Suksma Kawekas. Masyarakat Hindu-Budha percaya bahwa raja yang 

sempurna adalah pemimpin yang terus mencari tuntunan dewa dari dalam batin 

(Moertono, 2017).  Sehingga di dalam istana memiliki pejabat penting seperti 

pendeta, ahli nujum, pertapa. Panembahan Senapati mengatakan kepada 

Pangeran Benawa untuk mengangkat ketiga pejabat penting ini. Seperti yang 

tertulis pada buku Babad Tanah Jawi halaman 96. 

 "pertama sorang pandita (pendeta), kedua sorang tiyang petang iladuning 

palak palakiyah (ahli nujum), ketiga seorang ahli tapa. Bila Anda menemui 

kesulitan dalam pemerintahan kerajaan anda, tanyakan pendeta, bila ingin 

mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan tanyakan pada hali nujum, dan 

bila ingin mengetahui kekuatan gaib tanyakan pada pertapa". 

Kedudukan seorang raja dalam wilayahnya memiliki konsep seperti 

mikroskosmos dan mikroskosmos. Mikroskosmos merupakan pandangan 

tentang lingkungan dan makroskosmos merupakan kehidupan supra individu. 

Masyarakat Hindu-Budha pada masa lalu memandang bahwa konsep ini penting. 
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Sehingga dalam kehidupan bernegara dibutuhkan kesejajaran dan adanya 

hubungan timbal balik. 

Kerajaan Islam di Nusantara tidak memberlakukan kesetaraan 

mikroskosmos dengan makroskosmos. Dalam pandangan Islam, kedudukan 

seorang raja tidak semulia atau seagung raja pada masa Hindu-Budha. 

Perbedaan antara masa Kerajaan Hindu-Budha dengan Kerajaan Islam adalah 

dalam penempatan konsep mikroskosmos pada raja. Raja Jawa yang percaya 

bahwa raja merupakan perantara antara mikrokosmos dengan makroskosmos 

terlihat pada kisah Pangeran Puger. Hal ini disebabkan karena adanya desakan 

dari Pangeran Ckraningrat untuk menentang Amangkurat III. 

"...bila orang berani menentang rajanya, nasib malang akan menimpanya, 

karena raja adalah warana Allah" (Moertono, 2017). 

Warana merupakan utusan atau wakil. Secara harfiah, seorang raja 

merupakan perantara antara manusia dengan Tuhan. Sehingga kekuasaan 

seorang raja adalah mutlak karena keputusannya adalah kehendak Tuhan. 

Posisi seorang raja digambarkan sebagai cerminan posisi Tuhan yang disebut 

Murbawisesa atau Penguasa Tertinggi. Sehingga posisi seorang raja adalah jauh 

dari jangkauan rakyatnya. Namun pandangan ini memperlihatkan bahwa seorang 

raja memiliki politik tidak aktif. Seperti raja pendeta yang memiliki sifat dermawan 

yang berpengaruh terhadap lingkungannya. Peran aktif berpolitik diberikan 

kepada patih kepercayaan. 

Kedudukan raja pada masa kerajaan Islam di Nusantara adalah sebagai 

kalipatullah yaitu wali Tuhan di dunia. Tidak berlakunya kesamaan mikroskosmos 

dengan makroskosmos pada raja-raja Islam di Nusantara tidak mengurangi 
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kekuasaan seorang raja yang mutlak dan menyeluruh. Kemunculan Islam 

sebagai agama baru di Nusantara mengharuskan para pemimpin untuk menuntut 

kekuasannya pada pembawa agama Islam. Hal ini karena kegiatan keagmaan 

Islam berpengaruh dalam sistem politik kerajaan. Hal ini menunjukkan prinsip 

Mandala berpusat berdasarkan aspek kekuatan institusional. Aspek kekuatan 

isntitusional ditunjukkan dengan kuatnya pertahanan militer yang dilakukan 

dengan penaklukan wilayah.  

Mandala memfokuskan pentingnya seorang pemimpin yang memiliki 

kharismatik. Seorang pemimpin yang memerintah suatu daerah harus memiliki 

wibawa bagi dirinya sendiri dan rakyatnya. Seorang raja memiliki peran sebagai 

eksekutif, legislatif, dan lembaga peradilan diwaktu yang bersamaan 

(Harkrisnowo, 2018). Sehingga raja dilambangkan sebagai kepala komunitas 

atau orang tua dari suatu komunitas yang membuat dan mengadopsi suatu 

undang-undang serta mengawasi pelaksaannya. Untuk mendapatkan wibawa 

tersebut, seorang pemimpin harus melakukan perluasan wilayah kekuasannya. 

Melalui konsep pilitik Mandala maka tidak heran jika antar kerajaan akan terjadi 

pemberontakan.  

Pemberontakan disini adalah penaklukan suatu daerah. Daerah yang telah 

ditaklukkan wajib memberikan upeti sebagai tanda pengakuan kekuasaan 

penguasa yang menaklukannya. Dengan kata lain, daerah yang ditaklukkan oleh 

suatu kerajaan yang lebih kuat dapat dihilangkan atau mengakui kekuasaan 

penakuknya. Meskipun telah menjadi wilayah bawahan kerajaan, yang 

mendapatkan perlindungan secara ekonomi dan militer namun secara 

administratif wilayah tersebut memiliki peraturan sendiri. Arkhi (2011) 

mengatakan dalam prasasti dan berita perjalanan pedagan China dan Arab 



50 

 

menyebutkan sistem politik penaklukan seperti ini digunakan oleh beberapa 

kerajaan di Nusantara. 

Pusat sistem Mandala memiliki dimensi suci yang tujuannya aspek 

spiritual. Ketika Mandala diterapkan dalam sistem politik maka berorientasi pada 

agama. Untuk itu, seorang pemimpin politik harus melambangkan keilahian. 

Sistem politik Mandala menganut tiga prinsip yaitu, berpusat, simetris, dan 

kardinal (Dellios, 2003). Maksud dari prinsip berpusat adalah seorang pemimpin 

atau raja yang memiliki kekuatan kosmik dan institusional. Kekuatan kosmik 

adalah raja sebagai perwakilan ilahi atau dewa. Sedangkan kekuatan 

institusional ditunjukkan dengan kuatnya pertahanan militer yang dilakukan 

dengan penaklukan wilayah.  

Oleh sebab itu, seorang raja harus menjadi manusia yang memiliki 

pengetahuan, agama, dan keadilan serta mampu menjadi pelindung. Hubungan 

antara pemimpin atau raja dengan rakyatnya menunjukkan kekuatan kosmik. 

Terdapat konsep pokok tentang hubungan raja dengan rakyatnya yaitu: 

1. Model utama komunikasi pada komunikasi sosial adalah ubungan pribadi 

yang akrab dibarengi dengan sifat saling menghormati dan mengasihi. 

2. Kedudukan manusia dalam lingkungan masyarakat ditakdirkan semenjak 

lahir, apakah menjadi abdi atau tuan. Faktor ini terlihat dalam sistem 

pemerintahan kerajaan. Sehingga manusia tidak memiliki pilihan hidup 

selain takdir yang telah ditentukan. 

3. Kebijkasanaan seorang pemimpin kepada rakyatnya dalah seperti orang 

tua yang merawat anak-anaknya. Sehingga seorang pemimpin harus 
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memiliki kelebihan yang dapat mengayomi, sedangkan yang dipimpin 

harus memiliki sikap menghormati. 

Pada masyarakat Nusantara, disebut sebagai kawula-gusti yang tidak 

hanya menunjukkan kekuasaan dan bawahan namun juga menunjukkan tiap 

individu saling membutuhkan. Bentuk dari kawula-gusti adalah dengan adanya 

unsur mistik pada suatu benda. Benda terebut menggambarkan keutuhan yang 

menyeluruh yang melingkupi segala sesuatu dalam pemikiran orang Hindu-

Budha pada masa lalu. Dalam hal ini, raja diwujudkan dalam dewa Sang Hyang 

Wenang atau Yang Mahakuasa atau Sang Hyang Tunggal yang berarti Yang 

Esa. Orang Hindu-Budha melambangkan kawula-gusti ini dengan benda-benda 

seperti keris atau senjata. Mata Keris menggambarkan kekuatan raja dalam 

memimpin negara sedangkan sarung keris menggambarkan rakyat.  

Untuk itu seorang raja pada masa kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan 

Islam di Nusantara harus memiliki kelebihan dan ketangkasan. Kelebihan raja 

dapat dilihat dari sinar wajahnya, dan raja yang buruk diartikan dengan tidak 

kesempuranaan fisik. Salah satu raja yang memiliki cacat fisik adalah anak 

Raden Mas Jolang yang bernama Raden Mas Wuryah. Raden Mas Wuryah 

menjadi raja Mataram hanya sehari kemudian digantikan oleh Sultan Agung. 

Selain digambarkan cacat fisik, raja yang buruk juga digambarkan sebagai wajah 

yang pucat. Seorang raja yang sedang berputus asa dalam perebutan 

kekuasaan digamabarkan memiliki wajah pucat. Pada Bababd Tanah Jawi, 

Jayangrana melihat Pangeran Puger "Dan raja kemudian, saya lihat, kehilangan 

cahaya wajahnya seperti orang China yang sedang sakit perut yaitu pucat pasi" 

(Moertono, 2017). Pandangan Jayangrana pada Pangeran Puger adalah ketika 

terjadi pemberontakan Pangeran Puger kepada Amangkurat III. Pengeran Puger 
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atau Pakubuwana I yang mendapatkan dukungan sebagai raja di Kasunan 

Kartasura menyerang Kartasura. Penyerangan Pangeran Purang ke Kasunan 

Kartasuran dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa I. 

Simetris 

Prinsip simetris dari sistem politik Mandala adalah bersifat bilateral atau 

dinamis. Brauen menjelaskan prinsip pertama ini berusaha menunjukkan tentang 

ilusi dunia atau realitas sebagai "kosong" tanpa esensi dan tanpa pusat yang 

stabil (Dellios, 2003). Kosong dalam filosofi ini maksutnya dalah tiap individu 

tidak memiliki kemandirian dan saling berhubungan satu sama lain. Hal ini sama 

dengan pemikiran agama Budha yang mengajarkan keterbukaan dalam 

kehidupan atau memiliki rasa saling welas asih kepada orang lain (Dellios, 2003). 

Prinsip simetris adalah penanaman kesadaran yang tinggi. Pada sistem 

politik Mandala laki-laki menggambarkan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan 

dalam kekosongan atas segala sesuatu sedangkan perempuan menggambarkan 

kasih sayang (Brauen, 1997). Hal ini menunjukkan bahwa dalam prinsip simetris 

kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan melambangkan laki-laki sedangkan kasih 

sayang melambangkan perempuan. Kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan serta 

kasih sayang yang dimiliki oleh aktor ditunjukkan dalam melaksanakan tata 

negara demi kesejahteraan dan perdamaian rakyatnya. 

Kebijakan yang dimiliki seorang raja merupakan wujud kebijaksanaan ilahi. 

Kebijaksanaan seorang raja menggambarkan kelebihan, keterampilan, 

pengalaman, kecerdasan, dan ilmu pengetahuan. Kebijaksanaan dalam bahasa 

sansekertanya adalah wicaksana menunjukkan keterampilan yang ahli tidak 

hanya dalam menimbang keuntungan dan kerugian tetapi kemampuan untuk 
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memberikan penilaian yang akurat dalam menghadapi suatu fenomena 

(Moertono, 2017). Fenomena tersebut bisa berupa bagaimana seorang raja 

menempatkan diri hingga bagaimana menyikapi dalam pemilihan pegawainya 

atau menghadai hal yang tabu. Dalam praktinya, kebijkasanaan seorang raja 

adalah menjaga kestabilan jika terjadi pertentangan. Kebijaksanaan juga 

menunjukkan kekuasaan mutlak dan tunggal yang dimiliki seorang raja dalam 

mengambil keputusan.  

Tulisan yang paling terkenal tentang sikap raja adalah Serat Rama. Serat 

Rama merupakan nasihat Rama kepada Brata adiknya yang menggantikan 

dirinya dalam memimpin Ngayogya. Serat tersebut menjelaskan menjelaskan 

kebijaksanaan yang harus dilakukan seorang raja. Maka seorang raja 

seharusnya memiliki kebijaksanaan seperti yang disebutkan Moertono (2017): 

1. Sifat Batara Endra yang memiliki sifat kedermawanan kepada semua 

dewa bawahannya 

2. Sifat Yama dewa maut yang mampu membasmi kejahatan 

3. Sifat Surya dewa matahari yang mampu membujuk dengan sikap sopan 

dan bijaksana dalam berperilaku 

4. Batara Candra yang memiliki sifat kasih sayang 

5. Sifat Bayu, dewa angin yang memiliki ketelitian dan pemikiran yang 

cerdas 

6. Sifat Kuwera, dewa harta duniawi yang memiliki kedermawanan dalam 

bersedekah  
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7. Sifat Baruna dewa lautan yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan 

dalam menghadapi masalah 

8. Sifat Brama dewa api yang memiliki keberanian dan tekad kuat dalam 

mengahadapi musuh. 

  Kebijaksanaan di atas terlihat pada Pakubuwono I atau Pangeran Puger. 

Ketika Pangeran Puger yang sudah lanjut usia menjadi pemimpin Kasultanan 

Kartasura dilukiskan sebagai Gunung kendeng semune kenya musoni 

(Moertono, 2017). Gunung kendeng atau gunung panjang menggambarkan usia 

Pakubuwono I yang sudah tua. Sedangkan kebiasaannya sangat teliti dalam 

bertindak sehingga digambarkan sebagai anak perempuan yang membersihkan 

kapas. Sebelum menjadi pemimpin Kartasura, Pangeran Puger yang melarikan 

diri ke Semarang mampu menjadi pemimpin di Semarang. Kebijakan 

Pakubuwana selama meimpin Semarang adalah dengan memperluas wilayah 

kekuasannya. Pakubuwana dapat menaklukan Demak dan Tegal. Kebijakan 

yang digambarkan oleh Pakubuwono I tersebut termasuk dalam sistem politik 

Mandala yang mengandung prinsip simetris. 

Kardinal 

Prinsip ketiga adalah titik poin yang berhubungan dengan prinsip simetri. 

Arguelles menjelaskan titik poin pada sistem politik Mandala jumlahnya tidak 

terbatas dan tidak terhingga seperti lingkaran (Dellios, 2003). Prinsip ini 

menunjukkan hubungan dengan lingkungan luar hal tersebut dapat ditunjukkan 

dengan perdagangan berbasis pelabuhan yang memerlukan jaringan inteljen 

yang menyebar baik di batas luar wilayah. Hal inilah yang menyebabkan 

banyaknya pedagang dari China, India, Arba, Afrika, dan Eropa yang berkunjung 
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ke Nusantara. Dalam hal pertahanan, bala tentara dapat menyebar hingga Asia 

Timur Laut (Dellios, 2003). Selain itu, untuk mencapai titik pusat dalam sistem 

politik Mandala tidak dipengaruhi oleh garis keturunan namun dicapai melalui 

pencapaian diri (Wolters, 1999). 

Hubungan bilateral dengan negara lain menunjukkan bahwa kerajaan 

Hindu-Budha pada masa lalu sudah menggunakan prinsip kardinal. Prinsip ini 

menunjukkan hubungan kerajaan dengan pihak luar. Semasa pemerintahan 

Sanjaya, Sanjaya menjalin kerjasama dengan Kamboja. Hal itu dilakukan dengan 

menikahkan anak Sanjaya yang bernama Panangkaran dengan putri Raja Funan 

di Kamboja. Melalui pernikahan tersebut, raja-raja Jawa mengklaim sebagian 

wilayah Kamboja melalui penyerbuan wilayah tersebut. 

Kerajaan yang menerapkan kerjasama dengan pihak luar adalah Sriijaya. 

Kerajaan Shi-li-fo-shih merupakan kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti 

Kotakapur, Sriwijaya menganut sistem politik perluasan wilayah dengan 

penaklukan militer kepada wilayah sekitarnya (Arkhi, 2011). Kerajaan Sriwijaya 

yang merupakan kerajaan Budha terbesar di Asia Tenggara memiliki wilayah 

jajahan mulai dari Laut Natuna, Semenjanjung Malaya, Tanah Genting Kra, Selat 

Malaka, Laut Jawa, Ligor, Klantan, Pahang, Jambi, serta Selat Sunda (Achmad, 

2018). 

 Kerajaan Sriwijaya yang unggul dalam sektor perdagangan 

dilatarbelakangi karena wilayahnya yang strategis yaitu dilalui jalur perdagangan 

India dan China, Armada laut yang kuat sehingga mampu menjalin kerjasama 

dengan India dan China, menguasai wilayah jajahan dengan dijadikan pusat 

perdagangan, serta memiliki hasil bumi yang melimpah seperti rempah-rempah 
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dan emas (Achmad, 2018). Kekuatan dan wilayahnya yang strategis inilah 

menjadikan Sriwijaya mendapatkan keuntungan karena mendapat dukungan dari 

China (Arkhi, 2011). Hal ini karena China merupakan kerajaan yang sangat kuat 

dalam sistem politik, militer, serta perekonomiannya. Keuntungan Sriwijaya yang 

dapat menjalin persahabatan dengan China digunakan sebagai tameng dalam 

melawan musuh. 

 Keberadaan sistem politik seperti ini nampak nyata dan terus dipertahankan 

hingga masa kerajaan Majapahit kepada kerajaan China. Arkhi (2011) 

menyatakan banyak pedagang dari China dan Arab serta prasasti yang 

menyebutkan secara implisit sistem politik penaklukan seperti ini digunakan oleh 

beberapa kerajaan di wilayah Nusantara. 

Melalui sistem sosial politik mandala yang dianut oleh kerajaan Sriwijaya 

dan Majapahit, dapat diketahui bagaimana studi jaringan komunikasi agama 

Islam masuk di wilayah nusantara. 

2.3 Komunikasi Perspektif Asia 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperkaya khazanah analisis studi 

jaringan komunikasi dengan menggunakan perspektif nusantara dalam 

menjelaskan fenomena anlisis jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga 

kerajaan Islam di Nusantara. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti 

menggunakan komunikasi perspektif Asia. Salah satu ketidaksesuaian ilmu 

pengetahuan sosial Barat jika dipelajari dengan perspektif Asia adalah fenomena 

komunikasi. 

Komunikasi adalah proses dimana kita saling terikat dan saling bergantung 

pada diri sendiri dan alam semesta (Miike, 2007). Pemikiran teoritik komunikasi 
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Barat dianggap masih belum bisa menggambarkan fenomena komunikasi di 

Asia. Teori komunikasi berprespektif Asia memandang bahwa hasil dari 

komunikasi tidak direncanakan dan merupakan dampak dari sifat alami individu 

yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Komunikasi Asia memiliki ajaran 

filosofis dan kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh Komunikasi Barat. Ajaran 

filosofis dan kearifan lokal menjadikan suatu pandangan hidup tiap individu 

memahami lingkungannya.  

Asia memliki keanekaragaman budaya dan tradisi klasik merupakan akar 

dari komunikasi Asia. Komunikasi perspektif Asia sangat penting karena Asia 

memiliki wilayah yang luas, jika diartikan dalam bahasa sangat kompleks dan 

memesona, sedangkan secara budaya sangat indah dan memukau (Chen & 

Starosta, 2003; Inoguchi, 2015). Hal ini karena budaya antara Asia dan Barat 

terdapat perbedaan. Budaya Asia melihat komunikasi merupakan suatu proses 

yang alamiah yaitu memiliki aspek spiritual dan emosional (Miike, 2006). Aspek-

aspek tersebut telah mengakar lama di Asia. Negara-negara seperti China, India, 

Jepang, Korea telah mengembangkan konsep ilmu komunikasi mereka sendiri. 

Prespektif yang mereka gunakan adalah melalui budaya. Budaya tersebut 

mereka dibangun dari peradaban yang kaya dan komplek selam bertahun-tahun. 

Naskah-naskah klasik Asia yang dimiliki oleh kebudayaan Asia merupakan 

rujukan bagi komunikasi di Timur dan menjadikan sebagai refleksi kritis terhadap 

teori komunikasi Barat. 

Terdapat peneliti yang menyatakan bahwa Barat merupakan bagian dari 

low context culture yang lebih menojolkan komunikasi verbal pada kehidupan 

sehari-hari (Nishimura, Nevgi, & Tella, 2011). Menurut Ting-Toomey bahwa 

orang Barat dianggap memiliki gaya komunikasi yang konfrontasi atau terang-



58 

 

terangan dalam menyelesaikan masalah (Chen, 2006). Melalui gaya komunikasi 

yang terang-terangan maka dapat dilihat, ilmu pengetahuan Barat memiliki ciri 

yang sistematis, terkontrol, penilaian berdasarkan data konkrit, tujuan kegiatan 

tersebut adalaha untuk membentuk suatu teori (Wang, 2000). Teori Barat 

merujuk pada diri sebagai individu yang mampu memahami fenomena di alam 

semesta. Sehingga asumsi dasar komunikasi Barat adalah bagaimana proses 

diri dalam meningkatkan harga diri dan melindungi kepentingan peribadi (Miike, 

2007). Proses komunikasi Barat yang merujuk pada pengembangan diri 

dianggap egois dan tidak sesuai dengan budaya Asia. 

Tentunya sangat berbeda dengan Asia yang memiliki high context culture 

yang menonjolkan komunikasi nonverbal pada kehidupan sehari-hari 

(Sentharamai & Chandran, 2015). Komunikasi yang terjalin pada budaya Asia 

yaitu tidak menggunakan kekuatan namun lebih mengarah pada rasa saling 

bergantung. Sehingga, komunikasi yang didasarkan pada harmoni dapat 

menumbuhkan rasa saling bekerjasama yang terlihat dari hati yang tulus. Seperti 

yang dikatakan oleh Miike, bahwa komunikasi merupakan proses dimana tiap 

individu mengurangi keegoisan dalam berinteraksi (Miike, 2007). Interaksi yang 

didasari melalui perasaan maka orang Asia cenderung untuk menghindari konflik.  

Sebaiknya penelitian komunikasi perspektif Asia perlu dilakukan tanpa 

menghilangkan keunikan dari budaya Asia itu sendiri, hal ini karena sebagian 

peneliti komunikasi Asia banyak yang melakukan penlitian yang lebih khusus 

pada suatu negara tertentu (Chen & Strarosta, 2003). Sehingga jika melakukan 

penelitian di Asia kurang terpat jika menggunakan perspektif barat (Jirathun, 

2011). 
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Sejauh ini, pembelajaran komunikasi dan jurnalisme didominasi oleh 

perspektif barat (Pearson, 2015). Dominasi keilmuan Barat terhadap keilmuan 

Timur sangat besar. Rujukan keilmuan sangat ditentukan oleh pihak yang 

berkuasa. Barat cenderung menolak keilmuan Timur karena dianggap keilmuan 

Timur tidak mewakili kriteria-kriteria keilmuan. Keilmuan Timur dianggap tidak 

mewakili keilmuan dianggap tidak ilmiah atau rasional, tidak sistematis, dan tidak 

kritis. Sebagian besar ilmu komunikasi bercermin pada pendekatan Barat.   

Ketidaktepatan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial yang 

berkembang di Asia diawali oleh para sarjana dan pemegang kekuasaan pada 

masa penjajahan sejak abad ke delapan belas (Alatas, 2003). Banyaknya 

sarjana komunikasi Asia yang mencari ilmu di negara Barat dan kemudahan 

fasilitas buku, jurnal, dan makalah penelitian maka banyak komunikasi Asia 

dilihat dari kacamata Barat (Dissanayake, 2003). Pada masa itu, penggunaan 

ilmu sosial Barat dikonsumsi oleh masyarakat Asia. Dissayanake dalam Ayish 

(2003) menyebutkan bahwa 70% materi komunikasi di wilayah Asia Selatan 

berasal dari Amerika. Penyebabnya adalah belum adanya distribusi akademik 

teori dan model Asia yang dapat dipakai dengan sederhana oleh tenaga pendidik 

dan pelajar (Dissayanake, 2003). Ditambah, sejauh ini tidak banyak teori 

komunikasi yang bisa diberikan cap Asia (Wang & Shen, 2000). Sehingga Miike 

(2006) menjelaskan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh ilmuwan komunikasi 

untuk mengembangkan teori Asia. Pertama, pengetahuan teori diambil dari 

budaya Asia. Kedua, fokus keilmuan dengan memperluas geografis. Ketiga, 

mencampurkan dan memilah budaya Asia. Keempat, perbedaan budaya dan 

sejara yang ada di Asia digunakan sebagai perspektif keilmuan. Kelima, 

menghadirkan pertanyaan metateori dan metodologi.  
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Banyaknya sarjana Asia yang mempelajari ilmu pengetahuan Barat telah 

menganggap bahwa terdapat ketidaksesuaian konteks politik dan budaya Barat 

dengan Asia (Alatas, 2003). Hal ini karena kebudayaan Barat sangat berbeda 

dengan budaya Asia. Budaya Barat memiliki citra diri yang kuat dan peran 

kelompok memiliki peran yang lebih besar (Servaes, 2000). Citra diri yang dimiliki 

kebudayaan Barat sangat berbeda dengan citra diri Asia. Jika komunikasi 

perspektif Asia di lihat dari kacamata Barat maka akan terlihat perbedaannya. 

Ilmu pengetahuan Barat menurut Shen, dapat dilihat dari sejarah Yunani tentang 

thoria yaitu pencarian kebenaran yang tidak dapat dicari dan keingintahuan 

pengetahuan (Wang, 2000).  

Ketidaksesuaian antara teori Barat dengan Asia karena ilmu pengetahuan 

Asia memiliki hubungan dengan kebudayaan. Negara-negara Asia memiliki 

tradisi kebudayaan dan nilai filosofis yang tidak dimiliki oleh Barat. Sehingga ilmu 

pengetahuan Asia tidak condong ke teoritis melainkan secara pragmatis. Ilmu 

pengetahuan Asia diawali dengan sikap peduli sehingga terbentuk kearifan pada 

pribadi dan kelompok (Wang, 2000).  

Terdapat kebutuhan yang nyata untuk mengembangkan teori komunikasi 

dari berbagai sudut pandang selain pemikiran Barat (Dissayanake, 2003). 

Sehingga jika dibandingkan dengan keilmuan Amerika maka keilmuan Asia jauh 

lebih memandang sesuatu sebagai sebuah yang utuh. Budaya Asia melihat 

komunikasi merupakan sebuah proses alamiah dan tidak terencana. Komunikasi 

Asia berwujud sebagai harmoni yaitu berkaitan dengan alam semesta (Chen & 

Starosta, 2003) yang berpusat pada emosi sehingga menimbulkan ekspresi dan 

perasaan dalam menjalin suatu interaksi (Chen, 2006). Menurut Chen dan 

Starosta, gaya komunikasi Asia berasal dari kehidupan orang Asia, yang 
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cenderung "merasa" daripada menganalisis dalam menjalin interaksi. Sehingga 

dalam proses komunikasi, harmoni sebagai pusat nilai budaya Asia digunakan 

sebagai dasar berkomunikasi.  

Fenomena komunikasi di Asia jika diteliti menggunakan perspektif Asia, 

maka harus terhubung dengan pengetahuan dan cara pemikiran lokal 

(Dissanayake, 2003). Studi komunikasi Asia di masa depan harus: (1) 

memperoleh wawasan teoretis dari budaya Asia; (2) memperluas fokus studi 

geografis; (3) membandingkan dan membedakan budaya Asia; (4) plural dan 

historisisasi lensa teoretis; Dan (5) menghadapi pertanyaan metatheoretis dan 

metodologis (Miike, 2006). Komunikasi perspekstif Asia atau Asiacentricity 

adalah fenomena Asia yang dilihat dari kacamata Asia sebagai subyek yang 

mencakup ide metatheoretis yang didalamnya terdapat nilai-nilai dan cita-cita 

Asia (Miike, 2006). Nilai-nilai dan cita-cita Asia tidak dapat dilihat dari perspektif 

Barat. Pada konteks Asia, nilai-nilai Asia memiliki hubungan antara budaya dan 

komunikasi interpersonal (Servaes, 2000). Berdasarkan posisi pradigmatik maka 

komunikasi Asia diteliti dari sudut pandang Asia. 

Sejalan dengan Miike, Dissayanake (2003) merangkum beberapa langkah 

yang harus dilakukan untuk mengembangkan teori komunikasi perspektif Asia. 

Dissayanake (2003) merumuskan empat cara untuk mengembangkan teori Asia, 

namun pada perkembangannya menjadi sepuluh (Wang, 2011). Langkah-

langkah tersebut adalah: 

1. Menguji teks klasik 

2. Tradisi klasik menjadi kumpulan konsep 

3. Ritual, acara, dan pertunjukkan 

4. Perilaku komunikasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 
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5. Tradisi intelektual dan agama di Asia 

6. Bias gender 

7. Membangun elitism sebagai karakter dan ciri khas komunikasi Asia 

8. Keterhubungan teori Asia yang dapat berpengarih komunikasi modern 

9. Pertanyaan-pertanyaan akan kesamaan dan penerjemahan konsep 

Asia 

10. Dekonstruksi teori komunikasi. 

Berkaitan dengan penelitian yang menggunakan perspektif non western, terdapat 

suatu penelitian analisis studi jaringan keluarga kerajaan pada masa Hindu-

Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara.  

 Miike (2003) tujuan penelitian Asia adalah untuk mengkritik studi Eropa 

yang menyesatkan perilaku komunikasi manusia. Tujuan penelitian Asia kedua 

adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya Asia. Perbedaan tajam dalam tradisi 

budaya tentu ada di seluruh Asia di mana ada beberapa helai yang telah 

berkembang dari waktu ke waktu karena berbagai agama, filsafat, politik, 

ekonomi, dan faktor geografis. Tujuan penelitian Asia yang ketiga adalah untuk 

mengeksplorasi kedalaman suatu ritual melalui komunikasi. Nilai agama sangat 

diprioritaskan di Asia, tujuannya untuk mencapai keselarasan antara manusia, 

antara manusia dan alam, antara masa lalu dan masa kini, antara sekarang dan 

masa depan, dan antara satu ruang dan ruang lainnya.  

Tujuan penelitian Asia keempat adalah untuk menggambarakan kerukunan 

dan suatu hubungan yang kompleks. Tujuan penelitian Asia kelima adalah untuk 

mengetahui kebutuhan komunikasi dan masalah komunikasi dilihat melalui kaca 

mata Asia. Yang pertama adalah penyelidikan teks-teks klasik, yang akan berisi 

konsep berharga komunikasi. Ini adalah teks yang bersifat filosofis. Di negara-
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negara seperti China dan India dan Jepang, dengan tradisi yang sangat kaya 

dan kompleks pemikiran yang telah berkembang selama berabad-abad, ada 

beberapa teks klasik yang bisa ditambang untuk tujuan ini. 

Dari deskripsi di atas, peneliti membuat beberapa simpulan. Pertama, perlu 

dilakukan penelitian terkait pengembangan studi komunikasi non western di 

Indonesia, mengembangkan kajian studi jaringan khususnya jaringan 

kekerabatan di Nusantara, menggambarkan keterhubungan kerajaan Hindu-

Budha hingga kerajaan Islam, serta pengembangan studi komunikasi dengan 

pendekatan sejarah.   

2.4 Penelitian Terdahulu 

2.4.1 Medici Family 

Medici merupakan salah satu keluarga di Italia yang paling kuat dan 

kekayaan yang berlimpah melalui perdagangan dan politik pada masa Renaisans 

Italia (Giuffra, dkk,  2016). Untuk mempertahankan kekayaannya, keluarga 

Medici menjalin perkawinan dengan para bangsawan di Eropa. Sehingga, 

keluarga Medici memperoleh gelar grand duke of Tuscany, yang menghasilkan 

tiga paus yaitu Leo X, Clement VII, dan Leo XI, dua ratu Perancis yaitu Chaterine 

de' Medici dan Marie de' Medici, serta beberapa Gereja Katerdal Katolik Roma 

(Facts, 2013).  

Gereja Katerdal digunakan oleh keluarga Medici untuk menyebarkan pesan 

kekuatan mereka atau mempresentasikan diri sejak abad ke-15 hingga abad ke-

16, (Paoletti, 2006). Keterampilannya berkomunikasi Medici dengan orang lian, 

menjadikannya mamiliki peranan dalam pengambil keputusan politik. 

Keterampilan Medici tersebut dilakukan sebagai strategi membangun citra 

(Paoletti, 2006). Citra yang dibangunnya adalah dengan kemampuan Medici 
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dalam berpolitik di kotanya mampu membawa wilayah Florence dibawah 

kekuasaannya. Medici mampu membawa kesenian dan kebudayaan di 

lingkungannya. Kesenian dan kebudayaan yang dibawa oleh keluarga Medici 

adalah dengan membangun monumen pemakaman keluarga di sekitar Katerdal 

Florence. Tujuan pembuatan monumen ini adalah sebagai bentuk kepedulian 

anggota keluarga yang telah meninggal (Paoletti, 2006). Paoletti menambahkan 

bahwa keluarga Medici menerapkan kebijakan dalam pengelolahan monumen. 

Pembangunan monumen disesuiakan dnegan struktur patrinialnya. Sehingga 

menunjukkan sebuah kompetisis dan kepemimpinan yang menonjol dalam antar 

klan Medici.  

Keluarga elit ini menutup pintu molititas sosial, untuk menjaga 

kekayaannya. Sehingga mereka sangat memperhatikan garis keturunan 

keluarga. Fungsi garis keturunan pada awalnya untuk militer telah bergeser untuk 

kepentingan ekonomi dan politik. Pada penelitian Padget dan rekannya 

menemukan bahwa stabilitas politik anggota keluarga dipengaruhi dari dimensi 

kekayaan dan kekuatan politik yang selaras.  

Garis keturunan ditentukan oleh kekayaan, kekuasaan politik, dan garis 

keturunan (Padgett, 2010). Padget mengawali analisis datanya melalui garis 

keturunan keluarga di Florentine. Padget menemukan bahwa kata keluarga 

bukan merujuk pada biologi tetapi pada identifikasi sosial. Dari data pajak 

anggota keluarga Medici adalah nama keluarga yang bersifat patrilinial.  

Salah satu contohnya nama di Florentine adalah Jhon, anak dari Francis 

Smith seorang pandai besi. Nama ini mengidentifikasikan diri sebagai anggota 

kelompok atau keturunan. Mendapatkan nama belakang, merupakan suatu 

ukutan mobillias sosial di Florintine. Goldthwaite pada tahun 1968 menyatakan 
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bahwa garis keturunan tidak digunakan lagi untuk mengelompokkan keluarga 

pada masa Renaisans di Florentine. Namun Molho pada tahun 1994 menyajikan 

data tentang pajak dengan nama akhiran yang dilaporkan dalam patrilinial. 

Melalui analisis jaringan sosial, maka hubungan patrinial pada keluarga Medici 

berpengaruh pada lingkungan sosial.   

2.4.2 Jaringan Komunikasi di Asia   

Penelitian Mahdi, dkk pada taun 2012 berjudul Social Network Analysis of 

Kuwait Publicly-Held Corporations. Penelitian ini membahas tentang studi 

jaringan yang terjadi di suatu perusahaan Kuwait Stock Exchange (KSE). Tujuan 

dari penelitian Mahdi, dkk adalah untuk mengetahui elemen utama tata kelola 

keuangan perusahaan. Penelitian yang bersifat kuantitatif tersebut dilakukan 

dengan analisis regresi bertahap. Analisis regresi dilakukan untuk menguji 

hubungan interlocks sebagai variabel dependen, yang meliputi ukuran 

perusahaan, ukuran dewan, hutang perusahaan, dan profitabilitas sebagai 

variabel independen. Data pada penelitian Mahdi, dkk tersebut dikumpulkan dari 

berbagai arsip yang tersedia secara publik seperti web perusahaan KSE, situs 

perusahaan, dan laporan tahunan.  

Penelitian Mahdi, dkk menggunakan program Pajek untuk melihat derajat 

sentralitas atau interlock dan clustering atau klik. Melalui program tersebut maka 

dapat mengetahui pelaku utama dan subkelompok dalam jaringan pasar 

perusahaan KSE melalui sentralitas dan pengelompokkan drajat koefisien. Selain 

itu, melalui analisis jaringan sosial  

Hasil dari penelitian tersebut membuktikkan bahwa pada tingkat sentralitas, 

perusahaan tidak secara langsung saling terkait dengan perusahaan yang 

memiliki usaha serupa. Namun, perusahaan Egyot Kuwait Holding Company 
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memiliki hubungan interlock dengan bank. Bank-bank ini saling berinteraksi 

sehingga perusahaan besar seperti KSE dapat saling berhubungan. Sedangkan 

untuk formasi klik, pasar saham menjadi sumber hubungan antar perusahaan 

dengan pasar bisnis. Karena sebagian besar klik di KSE relatif dekat satu 

dengan lainya dan tidak ada klik yang mendominasi pasar.  

Melalui analisis jaringan dapat diketahui pengelempokkan keuangan 

perusahaan melalui tingkat sentralitas tertinggi dalam jaringan interlock serta 

aktor yang paling berpengaruh dalam jaringannya. Temuan lain membuktikkan 

bahwa keluarga di Kuwait mendominasi kelompok bisnis. Terdapat sekitar 53 

anggota keluarga yang mendominasi di perusahaan KSE dan lima perwakilan 

keluarga menjadi dewan direksi di perusahaan KSE. Keluarga dianggap sebagai 

klik aktif dalam sub kelompok walaupun tidak muncul sebagai interlock langsung. 

Hal ini juga membuktikkan bahwa kelompok keluarga menjadi sumber keuangan 

utama perusahaan KSE.  

Sehingga pada perusahaan KSE tidak terdapat keterkitan antara hutang 

perusahaan dengan hubungan interlock. Selain itu, pada penelitian Mahdi, dkk 

mejelaskan bahwa jika perusahaan dikontrol oleh keluarga maka proses 

keuangan dilakukan secara sukarela oleh anggota keluarga sehingga tidak perlu 

mengandalkan bank. 

Penelitian Jhony, dkk pada tahun 2017 tentang Caracterizing Social and 

Their Effect on Income Dibersification in Rural Kerala, India. Penelitian Jhonu, 

dkk berkaitan dengan dampak jaringan sosial pada pendapatan rumah tangga di 

salah satu daerah miskin di India. Penelitan Jhony dilakukan di Meeenangdi 

Panchayat Kabupaten Wayand di Kerla, India bagian selatan. Sumber 

pendapatan wilayah ini adalah perkebunan seperti kopu, teh, kakao, lada, dan 
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karet. Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi kemunduran dalam 

perkerjaan hasil bumi tersebut.  

Banyak masyarakat yang sudah mulai bekerja sebagai pengusaha ritel, 

bekerja di pemerintahan, toko, transportasi. Walaupun banyak masyarakat yang 

telah meninggalkan pertanian, kuangan mereka tergolong miskin. Hal ini karena 

masyarakat masih menganut sistem kasta. Jhony menuliskan bahwa kasta 

dibawa secara turun temurun secara endogami. Sehingga sangat berpengaruh 

pada dunia kerja masyaratnya. Masyarakat di Kerla memiliki lima suku yaitu 

Kurichya, Kuruma, Paniya, Adiya, dan Kattunaika. Suku Kurichya dan Kuruma 

dianggap sebagai suku yang maju sedangkan Paniya, Adiya, dan Kattunika 

dianggap sebagai suku terbelakang. 

Hasil penelitian Jhony, dkk menyebutkan bahwa sistem kasta yang 

didalamnya terdapat berbagai kasta atau kelompok etnis berpengaruh pada 

perekonomian rumah tangga di Kerla. Sebanyak 20% masyarakat memperoleh 

pendapatan tunggal sisanya 80% mereka mendapatakan uang dari hasil 

pertanian dan non-pertanian.  

Penelitian Keller tahun 2017 tentang Moving Beyond Fctions: Using Social 

Network Analysis to Uncover Patronage Networks Among Chinese Elites. 

Penelitian Keller tujuannya untuk mengetahui hubungan antar faksi politik di 

China yang terbentuk melalui pendekatan jaringan. Elit politik di China memiliki 

pengaruh yang besar mengenai siapa yang memimpin dan siapa yang menjadi 

kaki tangannya dalam hubungan informal. 

Penelitian ini mencoba mengidentifikasikan dua pendekatan untuk 

mengetahui hubungan aliansi dengan insider melalui penilaian kualitatif, data 

yang yang didapat nantinya untuk melihat karakteristik dari faksi. Penelitian ini 
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menggabungkan keduanya dengan pendapat bahwa politik informal digambarkan 

dengan baik sebagai proses pembentukan aliansi yang dibangun oleh struktur 

jaringan sosial.  

Strategi pertama yaitu hubungan antar individu dalam suatu jaringan yang 

memiliki kesamaan diukur menggunakan metode eksplorasi. Strategi kedua, 

keseluruhan struktur dinilai dari jaringan terstruktur dengan melihat kekuatan elit 

politiknya dalam memegang posisi jaringannya yang ditunjukkan dari peringkat 

partai. Struktur sosial dapat dilihat dari hubungan yang terkuat dengan bukti 

siapa yang lebih baik. Struktur jaringan sosial juga dapat dilihat melalui rekan 

kerja dengan memperhatikan kerjasama dan promosi dalam pekerjaan. 

Berdasarkan ketiga penelitan di atas, dapat diketahui bahwa posisi aktor 

dalam hubungan sosialnya dipengaruhi oleh adanya hubungan kekerabatan. 

Seperti yang telah disebutkan dalam halaman 22 tentang tipologi hubungan, 

keluraga termasuk dalam kolom kekerabatan. Hubungan kekerabatan pada 

penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keluarga dianggap sebagai klik aktif. 

2.4.3 Jaringan Komunikasi di Indonesia 

 

Perkembangan studi jaringan di Indonesia tidak lepas dari metode jaringan 

M. Alwi Dahlan. Dahlan mengaplikasikan metode jaringan pada tiga desa di 

Provinsi Sumatra Barat serta tiga desa di wilayah Jawa Tengah pada tahun 1976 

hingga tahun 1978 (Eriyanto, 2014). Dahlan meneliti pengaruh program 

pembangunan pada jaringan komunikasi yang terdapat pada provinsi tersebut. 

Studi Dahlan memiliki tujuan untuk menemukan jaringan sosial yang terefektif 

untuk informasi pembangunan (Eriyanto, 2014). Antoni (2013) tujuan dari 

penelitian Dahlan adalah untuk menemukan jaringan sosial terefektif dan efesien 
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untuk informasi pembangunan yang dapat mencapai kelas ekonomi terendah di 

pedesasaan, yangmana para penduduknya merupakan sasaran tersulit untuk 

dicapai. Sehingga melalui studi jaringan yang dikembangkan oleh Dahlan dapat 

mengetahui status sosial ekonomi penduduk terendah. Adhikarya menjelaskan 

bahwa pada penelitiannya, Dahlan menggunakan konsep jaringan komunikasi 

serta aliran informasi dengan menggunakan variabel budaya (Eriyanto, 2014). 

Variabel budaya digunakan Dahlan digunakan untuk mengetahui interaksi serta 

kohesi sosial.  

Peneletian studi jaringan juga dilakukan oleh Adhikarya pada tahun 1978. 

Adhikarya meneliti jaringan di Lampung tepatnya di Pematang Panggang (Antoni, 

2013). Eriyanto (2014) menjelaskan bahwa Adhikarya menggunakan metode 

jaringan untuk mengetahui pemuka pendapat tradisional atau lokal serta pola 

aliran informasi pada masyarakat pedesaan.  

Penelitian Bambang Setiawan tentang informasi memiliki nilai ekonomi 

tinggi dibagi dan disebarkan antara jaringan elit baru yang memiliki anggota lebih 

berorientasi pada bisnis dan jenis enterprenur (Antoni, 2013). Adhikarya 

menjelaskan bahwa dalam penelitian Bambang Setiawan tersebut, jaringan baru 

terhubung dengan jaringan birokrasi formal yang memiliki kekuatan menyebarkan 

akses informasi pembangunan yang menguntungkan (Antoni, 2013). 

Disertasi Antoni tahun 2013 tentang jaringan komunikasi di Indonesia 

dengan topik korupsi. Alasan Antoni meneiti topik korupsi karena korupsi 

merupakan sebuah proses komunikasi. Studi kasus penelitian Antoni adalah 

kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Gayus merupakan pegawai pajak memiliki 

hubungan kerjasama dengan pihak konsultan pajak, perusahaan yang memiliki 

masalah pajak, serta hubungan Gayus dengan pejabat pajak. Pada kasus 



70 

 

Gayus, terlukiskan bagaimana hubungan antara pihak kepolisisan, jaksa, dan 

hakim ketika menangani kasus ini. Keterhubungan antar pihak tersebut dapat 

dijelaskan melalui perspektif jaringan komunikasi.  

Jenis komunikasi tertutup merupakan tipologi yang dimemiliki oleh 

komunikasi korupsi. Komunikasi tertutup merupakan proses pertukaran informasi 

yang hanya terjadi pada anggota kelompok dan anggota lain tidak dapat 

mengaksesnya. Penelitian Antoni mengkaji korupsi sebagai fenomena jaringan 

komunikasi serta lebih khusus pada fenomena jaringan komunikasi interlocking 

directorate. Pada konteks masyarakat Indonesia, Antoni menjelaskan bahwa 

hubungan interlocking cenderung berkaitan dengan aktivitas keagamaan, asal 

sekolah, organisasi, tempat tinggal, tempat kerja, dan keluarga.  

Studi jaringan komunikasi interlocking directorate pada kasus Gayus, 

Antoni memaparkan struktur jaringan keseluruhan atau global network serta 

jaringan per kasus. Struktur jaringan tersebut dilihat melalui density, sentalitas 

degree, sentralitas betweenes, sentralitas closeness, geodesic distance, serta 

klik dengan merujuka pada pendekatan kajian analisis jaringan sosial. Antoni 

menggunakan program UCINET untuk mengetahui struktur jaringannya. 

Sehingga dapat di lihat bahwa kegiatan korupasi merupakan hubungan antar 

aktor yang ditandai dengan konflik kepentingan yang terjadi dalam struktur sosial.  

Struktur jaringan korupsi Gayus memiliki density yang rendah dengan 

jaringan tidak terpusat. Sementara jaringan sosial pada kasus koripsi memiliki 

kohesif yang tinggi. Kohesif yang tinggi karena antar aktor memiliki hubungan 

satu sama lain.  

Tiga unsur yang mampu mengendalikan arus informasi dan memiliki 

hubungan dalam struktur keseluruhan jaringan adalah penyidik, pengacara, dan 
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tersangka. Ketiga aktor ini memiliki peran dalam kasus korupsi Gayus. Terdapat 

pelaku korupsi yang dinilai memiliki kekuasaan namun tidak menjadi terpidana 

korupsi. Pelaku korupsi pada pusat jaringan ditunjukkan berada pada posisi 

pinggiran. Penyebab terjadinya kasus korupsi Gayus dilihat dari interlocking 

directorate adalah hubungan keluarga, teman, dan pekerjaan. Hubungan 

tersebut dilakukan untuk memenuhi sumber daya yang dibutuhkan.  

2.5 Studi Literatur 

Penelitian analisis jaringan komunikasi raja Kerajaan Hindu dan Budha 

hingga masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara menggunakan pendekatan 

studi litaratur atau studi pustaka. Studi pustaka merupakan upaya untuk 

meringkas tentang informasi atau pengetahuan yang digunakan untuk menyusun 

penelitian (Knopf, 2006). Sedangkan menurut Denney dan Tewksbury, studi 

pustaka merupakan gambaran menyeluruh dari penelitian terdahulu tentang topik 

tertentu (Denney & Tewksbury, 2013). Tujuan studi literatur adalah membangun 

dan mengkontruksi konsepsi secara lebih utuh berdasarkan penelitian empiris 

yang telah ada (Tjahjono, 2008). Pengetahuan pada konteks ini bukan berarti 

kebenaran namun mengacu pada keyakinan. Keyakinan mengacu pada tingkat 

kepercayaan diri yang dimiliki oleh individu karena faktor pengalaman atau ilmu 

pengetahuannya. Pada ilmu sosial banyak penelitian yang memiliki hipotesis 

yang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Oleh karena itu, studi pustaka 

ditawarkan untuk memberikan argumen  pada pengetahuan. Pengetahuan 

memiliki dua elemen yaitu apa yang kita percaya dan seberapa kuat kita 

mempercayainya (Knopf, 2006). 

Sebuah studi merupakan upaya untuk memberikan kesimpulan dari 

sekumpulan bukti melalui proses sintesis dan analisis dan diterbitkan sebagai 
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makalah ilmiah (Steward, 2004). Steward membedakan studi pustaka sesuai 

dengan format penelitian: 

1. Studi pustaka sistematis merupakan penelitian yang mengikuti 

metodologi yang digunakan untuk membatasi bias atau mengurangi item 

yang tidak dibutuhkan sehingga memberikan hasil yang dapat 

diandalkan dan dapat ditarik kesimpulan. 

2. Studi pustaka sebagai data sekunder penelitian. Penggunaan studi 

pustaka sebagai analisis data sekunder bersumber pada berbagai jenis 

publikasi dan data yang tidak dipublikasikan seperti dokumen yang tidak 

dipublikasikan, konferensi makalah, tesis, dan laporan internal.  

3. Studi pustaka sebagai data primer penelitian. Sebuah studi pustaka juga 

merupakan bagian dari penelitian dengan memetakan konteks yang 

luas, mengidentifikasi teori, menemukan dan mendefinisikan konsep dan 

istilah. Kajian ini sangat penting sebagai pengantar penelitian untuk 

memberikan dasar dalam merumuskan hasil penelitian. 

 Kelebihan studi literatur adalah mampu memberikan gambaran umum 

terhadap penelitian; mampu mengungkapkan apa yang seharusnya dilakukan, 

memberikan gagasan baru yang dapat digunakan pada penelitian; membantu 

menentukan masalah dan kekurangan penelitian; dan memungkinkan 

menempatkan penelitian pada konteks yang lebih luas sehingga mampu 

menjawab hasi penelitian (Knopf, 2006) 

Studi pustaka terdiri dari beberapa konteks yaitu sebuah studi literatur 

menjadi bagian akhir dari penelitan, menjadi tahapan awal dari penelitian, dan 

dapat menjadi komponen laporan penelitian yang telah selesai (Knopf, 2006). 

Pertama, Sebuah tinjauan pustaka menjadi rujukan praktis dan teoritis di dunia 
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akademis. Banyak para sarjana yang mereview esai para ilmuwan yang telah 

mengususlkan beberapa fenomena. Studi pustaka dapat digunakan untuk 

menentukan kecenderungan yang efektif pada penelitian. Pada konteks ini, 

peneliti memfokuskan pada "pelajaran yang dipetik" (Knopf, 2006) untuk 

menjawab masalah penelitian. Sumber yang didapat menjadi tujuan bagi peneliti 

tidak hanya diringkas namun diatasi secara kritis. Analisis kritis harus dilakukan 

secara tidak eksklusif. Tujuannya untuk mengidentifikasikan hal-hal yang 

dianggap penting.  

Kedua, studi literatur dapat menjadi langkah awal dalam penelitian yang 

digunakan untuk tesis atau proposal disertasi. Elemen penting pada proposal 

untuk penelitian menggunakan studi literatur digunakan sebagai tinjauan 

pustaka. Tinjauan pustaka pada konteks ini untuk menjawab pertanyaan masalah 

penelitian yang belum terpecahkan. Sebelum memulai penelitian, maka studi 

literatur digunakan untuk meyakinkan jawaban dari pertanyaan pada sebuah 

penelitian. Berdasarkan asumsi ini maka maka tujuan dari studi pustaka adalah 

sebagai konstributor pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi peneliti. Selain itu 

dengan studi pustaka mampu memberikan informasi bagi peneliti sehingga 

peneliti dapat membandingkan dengan temuan penelitian yang ada. Melakukan 

tinjauan pustaka pada tahap awal pada penelitian dapat membantu dalam 

merangsang pemikiran. Studi literatur memungkinkan sebuah studi pustaka 

mampu mengungkapkan hipoteda baru, metode penelitian, atau rekomendasi 

yang ingin dimasukkan dalam penelitian.  

Ketiga, studi pustaka bisa menjadi komponen laporan penelitian yang telah 

selesai. Pada bagaian ini, studi pustaka mampu membangun dan memperbaiki 

penelitian. Tujuannya untuk menunjukkan kesimpulan penelitian. Maka, melalui 
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studi pustaka peneliti dapat menggunakan semua informasi dan pemikiran yang 

berhubungan dengan penelitan. 

Berg dalam Denney dan Tewksbury (2013) memberikan sumber yang 

potensial dan memiliki nilai untuk penelitian kajian studi pustaka yaitu artikel 

empiris, disertasi, dan buku ilmiah; artikel dan esai imliah non empiris; buku teks, 

ensiklopedi, dan kamus; jurnal; dan m ajalah yang diakui secara nasional 

maupun internasional.  

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini, peneliti membatasi dan menggambarkan hal-hal 

yang diteliti. Kerangka pikir juga dijadikan sebagai arah atau bahan acuan agar 

penelitian nantinya tidak keluar dari tujuan penelitian. Pada kerangka penelitian 

ini, peneliti melihat analisis jaringan sosial pada masa kejayaan Kerajaan Hindu 

dan Budha hingga masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara berdasarkan 

hubungan yang dimiliki oleh antar aktor, hubungan yang bersifat simetris. 

Hubungan antar aktor dapat tercipta karena hubungan silang pada kelompok 

jaringan. Untuk melihat hubungan antar aktor maka peneliti mengacu pada 

sumber-sumber literatur tentang buku-buku sejarah Nusantara. Buku-buku 

tersebut mulai dari masa kejayaan Kerajaan Hindu-Budha hingga masa Kerajaan 

Islam di Nusantara.  
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Gambar 2 di atas merupakan kerangka berpikir menjadi pedoman peneliti 

dalam meneliti jaringan komunikasi para raja Kerajaan Hindu dan Budha hingga 

masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara. Langkah pertama yang dilakukan 

peneliti adalah mengumpulkan data dari berbagai literatur. Tahapan ini, peneliti 

merujuk pada Knopf. Langkah-langkah untuk mengumpulkan data melalui studi 

literatur menurut Knopf (2006) adalah:  

1. Membaca beberapa esai untuk mengetahui penelitian bagaimana 

penelitian lain melakukan review. Tujuannya adalah meniru cara berpikir 

yang efektif dan menghindari hal-hal yang tidak diperlukan. 

2. Pastikan setiap bacaan yang telah direview, diringkas pokok 

masalahnya. Bacaan yang telah direview membantu untuk 

membandingkan beberapa data dari setiap literatur yang telah dibaca. 

3. Penyaringan ulasan yang ditulis. Tujuan dari penyaringan adalah untuk 

memfokuskan pada masalah penelitian. 

4. Menulis studi literatur tidak hanya sekedar meringkas berdasarkan item 

tertentu tetapi keseluruhan dari buku atau jurnal yang telah dibaca. 

5. Sebuah tinjauan pustaka secara umum mengharuskan memasukkan 

bahan yang dibutuhkan. Bagian ini membantu peneliti untuk 

mengkatagorikan metodologi apa yang digunakan. 

6. Menandai beberapa bidang penelitian yang dimiliki penelitian lain 

merupakan hal penting agar tidak bergantung pada satu peneliti. Seperti 

membaca sumber yang terpenting dan sumber yang diminati dan 

sumber yang menarik bagi peneliti.  

7. Mengumpulkan masing-masing ulasan pada satu tenda yang sama. 

Pada penuliasan akademis, peneliti selalu menggunakan nama 
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belakang penulis untuk merujuk pada teori atau argumen yang diajukan 

oleh penulis. 

Setelah mengumpulkan data dan mengelompokkan para aktor berdasarkan 

kerajaan dan hubungan antar aktor pada jaringan keseluruhan. Maka melalui 

program UCINET, peneliti dapat mengetahui aktor yang memiliki nilai tertinggi 

dari sentralitas tingkatan, sentralitas kedekatan, sentralitas eigenvektor, 

sentralitas keperantaraan, density, geodesic distance, serta klik. Aktor yang 

memiliki nilai tertinggi dari masing-masing sentralitas dianalisis menggunakan 

pendekatan sejarah, politik, serta tipologi hubungannya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma merupakan hal yang dibutuhkan dalam ilmu sosial karena dapat 

membantu peneliti untuk mengarahkan cara pandang yang sesuai dalam 

memahami suatu fenomena, selain itu paradigma memiliki fungsi sebagai 

penentu teori dan metode yang sesuai bagi peneliti (Creswell, 1994). 

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini merupakan postpositivisme. 

Paradigma postpositivisme merupakan paradigma yang memperbaiki dari 

kekurangan positivisme yang memfokuskan pada pengamatan obyek secara 

langsung (Guba & Lincoln, 1994). Paradigma postpositivisme mencoba 

menjawab kritik dari kelompok positivis dengan pengembangan pemahaman 

yang berbeda. Paradigma postpositivisme menyakini bahwa relitas obyektif itu 

ada namun hanya mampu didekati dan tidak perlu untuk digambarkan 

keseluruhan. Poerwandari (2007) menjelaskan bahwa paradigma ini 

menggunakan berbagai metode pada penelitiannya dengan menitikbertakan 

pada penemuan (discovery) dan pembuktian teori (theory verification).  

Secara ontologis, paradigma ini memiliki sifat critical ralism yang melihat 

suatu realitas benar adanya dan sesuai dengan hukum alam, namun suatu hal 

yang tidak mungkin apabila suatu realitas dapat dilihat secara baik oleh peneliti 

(Guba & Lincoln, 1994). Guba & Lincoln menambahkan, secara epitemologis 

hubungan peneliti dengan realitas atau obyek yang diteliti tidak dapat terpisah. 

Hal ini menunjukkan bahwa penliti tidak dapat melihat suatu ralitas secara baik 

jika tidak ikut terlibat langsung dengan obyek penelitiannya. Secara metodologis, 
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penelitian berlangsung secara alami dengan menggunakan metode kualitatif 

berdasarkan pada teori yang digunakan. Postpositivisme melihat suatu fenomena 

itu merupakan realitas yang ada namun dengan keterbatasan manusia sehingga 

realitas itu tidak dapat dimaknai secara utuh (Guba & Lincoln, 1994). 

Guba & Lincoln (1994) menambahkan bahwa nilai memiliki pengaruh 

diluar, maksudnya adalah nilai tidak memiliki posisi kecuali pada saat 

menentukan topik sehingga di sini ilmu adalah bebas, sedangkan etika memiliki 

posisi dari luar dan menyangkal adanya manipulasi. 

3.2 Pandekatan Penelitian 

Antoni (2013) menjelaskan bahwa jaringan komunikasi sudah dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan eksperiment seperti yang dilakukan Marta & 

Bissy Genova, survei yang dilakukan Parson, Bernad, dan Berry, serta 

obeservasi yang dilakukan Bernand pada tahun 1979. Selain menggunakan 

pendekatan eksperiment, survei, dan observasi, studi jaringan juga dapat 

dilakukan berdasarkan data dari sumber teks atau arsip. Antoni (2013) 

menambahkan bahwa perhatian terhadap studi jaringan dari data sudah 

dilakukan oleh Marsden pada tahun 2005. 

Cara yang dilakukan dalam pendekatan studi jaringan menggunakan data 

adalah menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian analisis jaringan 

komunikasi yang terdapat pada lingkungan kerajaan di Nusantara pada masa 

lampau ini menggunakan kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk 

melukiskan permasalahan penelitian ini yang hasilnya dapat digeneralisasikan 

(Kriyantono, 2014). Untuk membantu melukiskan jaringan komunikasi kerajaan di 

Nusantara mulai kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam, peneliti 

menggunakan program UCINET. 
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Analisis jaringan pada penelitian ini mengkaji individu dalam sistem sosial 

kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara. Melalui literatur yang 

diperoleh oleh peneliti, tahap selanjutnya peneliti mencatat nama-nama aktor dan 

memasukkannya pada program UCINET. 

Melalui program UCINET maka akan diketahui aktor mana saja yang 

menduduki posisi sentral dalam jarngan komunikasi kerajaan Hindu-Budha 

hingga kerajaan Islam di Nusantara. Sehingga untuk penjabaran aktor-aktor 

tersebut digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kulaitiatif memiliki 

karakteristik yaitu sifat latarnya yang ilmiah, penelitian merupakan alat utama 

peneliti, metode kualitatif, analisis data yang induktif, proses lebih penting 

daripada hasil dalam membangun teori, fokus penelitian menjadi batas 

permasalahan, keabsahan data memiliki kriteria khusus (Sumarsono, 2003). 

Melalui pendektan kualitatif maka dapat diketahui keterhubungan antar aktor 

dalam lingkungan sosialnya. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian merupakan batasan masalah 

penelitian (Sugiono, 2007). Moleong (2012) menjelaskan bahwa fokus penelitian 

bertujuan agar peneliti dapat terarah, terperinci, serta tidak menyimpang dari 

rumusan masalah yang telah ditentukan. Fokus permasalah pada penelitian 

kualitatif bersifat umum dan berpusat pada satu masalah. Melalui fokus 

penelitian, maka peneliti dapat memilah data yang dibutuhkan dan yang tidak 

dibutuhkan. Fokus penelitian ini adalah:   
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Tabel 4. Fokus Penelitian 

Rumusan Maslah Fokus penelitian 

1. Bagaimana struktur jaringan 

komunikasi kerajaan Hindu-

Budha dan kerajaan Islam di 

Nusantara 

a. Menggambarkan jaringan 

keseluruhan Kerajaan Hindu-

Budha hingga Kerajaan Islam di 

Nusantara 

b. Menggambarkan jaringan 

komunikasi Kerajaan Hindu-Budha 

di Nusantara 

c. Menggambarkan jaringan 

komunikasi Kerajaan Islam di 

Nusantara 

2. Siapakah aktor yang memiliki 

peran penting dalam jaringan 

komunikasi kerajaan Hindu-

Budha hingga kerajaan Islam di 

Nusantara 

a. Untuk mengetahui aktor dalam 

jaringan keseluruhan yang paling 

banyak menjalin kontak dengan 

aktor lainnya 

b. Untuk mengetahui siapa aktor 

yang paling dekat dengan aktor 

lainnya 

c. Untuk mengetahui siapa aktor 

yang berperan sebagai perantara  

d. Untuk mengetahui jumlah 

keanggotaan aktor dalam klik 

e. Untuk mengetahui seberapa aktor 

saling berhubungan satu sama 

3. Siapakah aktor yang memiliki 

peran penting dalam jaringan 

komunikasi kerajaan Hindu-

Budha dan kerajaan Islam di 

Nusantara 
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lian 

f. Menjelaskan hubungan sosial dari 

aktor yang memiliki nilai tertinggi 

dalam centrality dan klik serta 

jarak antar aktor yang saling 

terhubung dengan pendekatan 

sistem politik 

  

3.4 Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 

 Penelitian ini berkaitan dengan sejarah masa kejayaan Kerajaan Hindu 

dan Budha hingga masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara sehingga 

masalah penelitian dapat terjawab melalui penelitian kajian pustaka. Sehingga 

penelitian ini membatasi pada kegiatan pada pengumpulan teks-teks. Ciri-ciri 

data pustaka memiliki sifat siap untuk dipakai sehingga peneliti hanya 

berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan sehingga 

tidak perlu pergi kemana-mana (Zed, 2008). Sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan literatur maka peneliti dapat mencari literatur di perustakaan 

Univeristas Brawijaya dan perpustakaan kota Malang. Sehingga melalui sumber 

literatur yang ada diharapkan mampu menjawab studi jaringan yang terjadi pada 

para raja masa kejayaan Kerajaan Hindu dan Budha hingga masa kejayaan 

Kerajaan Islam di Nusantara. 
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 3.5 Jadwal Penelitian 

Tabel 5. Jadwal Penelitian  

 

 

10 Oktober 

2017 Semi sempro   

11 Oktober- 8 

Desember 

2017 Penyusunan BAB 1, 2, 3   

  Mereview literatur   

  Penyaringan ulasan yang dibaca Membandingkan beberapa data 

  

Mengumpulkan masing-masing ulasan 

pada satu tenda yang sama   

  

Menandai beberapa aktor 

  

Mengelompokkan aktor 

  

Memastikan bahwa semua nama 

merujuk pada aktor yang sama  

  

Mengulas kembali berdasarkan hubungan 

antar aktor   

7 November 

2018  Seminar Proposal  

29 November 

2018 Seminar Hasil  

14 Desember 

2018 Ujian Tesis  

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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Penelitian ini mulai dikerjakan ketika peneliti memperoleh persetujuan dari 

dosen pembimbing serta dosen penguji ketika ujian proposal bab 1 hingga bab 3. 

Penelitian akan berakhir jika data yang diperoleh peneliti telah berada pada titik 

jenuh yaitu dirasa mencukupi dan siap diseminarkan melalui seminar hasil.  

 3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan 

Islam ini menggunakan analisis teks atau dokumen. Dalam hal ini sumber 

dokumen dari studi pustaka yang berhubungan dengan sejarah nusantara. Studi 

pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan pada buku, 

literatur, catatan, dan laporan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

peneliti (Nazir, 1988). Tahapan pengumpulan data analis jaringan (Larsen & 

Ellersgaard, 2017): 

1. Pembuatan daftar jaringan, tahapan awal adalah pembuatan daftar awal 

yang mencangkup keseluruhan pembentuk jaringan pokok.  

2. Pengumpulan data jaringan, pengumpulan data jaringan terdiri dari 

sumber informasi yang meliputi aktor sentral hingga aktor pendukung.  

3. Tahapan ini memastikan bahwa semua nama merujuk pada aktor yang 

sama dan pada data tiap aktor diwakili dengan satu nama. Tahapan ini 

memerlukan waktu yang lama karena mengharuskan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang ada. 

4. Kontrol kualitas, pada tahapn ini memastikan bahwa kualitas data 

dengan melihat keserasian atau kecocokan data (Larsen & Ellersgaard, 

2017).   
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Pada tahap awal pembuatan daftar awal, peneliti melakukan langkah-

langkah mengumpulkan data studi literatur berdasarkan Knopf pada bab 2 

halaman 26. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai studi pustaka.  

Sumber yang didapat dari buku tersebut di telaah dan dikaji bahan pustaka 

yang sesuai dengan penelitian. Peneliti mulai mengumpulkan beberapa aktor dan 

mencocokkan nama-nama aktor. Setelah pengumpulan data telah dilakukan, 

untuk membantu menganalisis data peneliti menggunakan UCINET 6 versi 

6.627. Data yang telah terkumpul dari berbagai literatur dimasukkan dalam 

program UCINET kemudian dibuatlah gambaran sosiometri berdasarkan data 

yang ada kemudian di tahapan terakhir menganalisis data sesuai dengan 

rumusan masalah peneliti. Jika dibentuk seperti diagram maka cara 

pengumpulan data adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Cara Pengumpulan Data Studi Literatur 

Studi literatur 

Pengumpulan data 

Konseptualisasi 

Analisa 

Kesimpulan dan 

Saran 

n 

Penyaringan data 
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3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan kegiatan mengolah data yang telah 

terkumpul yang berupa penemuan atau kebenaran hipotesis (Hasyim, 1982). 

Sehingga teknik analisis dapat diartikan sebagai kegiatan peneliti mulai dari 

mengolah data yang diperoleh menjadi sebuah hasil yang dapat digunakan untuk 

menjawab masalah yang diteliti. Untuk menjawab masalah penulis tentang studi 

jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara 

peneliti menggunakan program UCINET.  

Melalui UCINET akan menampilkan struktur sosial secara matematis. Pada 

Ilmu Komunikasi, analisis jaringan telah dipakai untuk mengkaji struktur sosial 

yang berhubungan dengan karakteristik aktor dan hubungannya dalam berbagai 

level (Shapiro, dkk, 2001). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan level aktor 

sentralitas untuk mengetahui posisi aktor dalam struktur sosialnya. Sentralitas 

berdasarkan level aktor dilihat melalui sentralitas tingkatan, sentralitas 

kedekatan, sentralitas keperantaraan, sentralitas eigenvektornya, density, 

geodesic distance, serta klik. Berikut merupakan rancangan analisis data jika 

diringkas menjadi tabel. 

Tabel 6: Parameter Pengukuran 

Desain Studi Analisis Data Parameter dan 

Kategori Pengukuran 

Informasi yang 

Ingin Diperoleh 

Jaringan 

keseluruhan 

Sentralitas 

tingkatan (degree 

centrality) 

Diperoleh dari hasil 

pengukuran 

menggunakan 

UCINET dengan 

kategori: 

Siapa aktor dalam 

jaringan kerajaan 

Hindu-Budha, 

kerajaan Islam, 

serta kerajaan 
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1. Rendah (0-

100) 

2. Sedang (100-

200) 

3. Tinggi (>200) 

Hindu-Budha 

hingga kerajaan 

Islam yang populer 

(aktor yang memiliki 

banyak kontak 

dengan aktor 

lainnya). 

Sentralitas 

kedekatan 

(closness 

centrality) 

Diperoleh dari hasil 

pengukuran 

menggunakan 

UCINET dengan 

kategori: 

1. Rendah (500-

599) 

2. Sedang (600-

699) 

3. Tinggi (>700) 

Siapa aktor dalam 

jaringan kerajaan 

Hindu-Budha, 

kerajaan Islam, 

serta kerajaan 

Hindu-Budha 

hingga kerajaan 

Islam yang paling 

dekat (aktor yang 

dapat menghubungi 

aktor lain dalam 

jarak paling dekat). 

Sentralitas 

keperantaraan 

(betweenness 

centrality) 

Diperoleh dari hasil 

pengukuran 

menggunakan 

UCINET dengan 

kategori: 

1. Rendah (0-

Siapa aktor dalam 

jaringan kerajaan 

Hindu-Budha, 

kerajaan Islam, 

serta kerajaan 

Hindu-Budha 
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100) 

2. Sedang (100-

200) 

3. Tinggi (>200) 

hingga kerajaan 

Islam yang memiliki 

peran sebagai 

perantara antar 

aktor. 

Sentralitas 

eigenvektor 

Diperoleh dari hasil 

pengukuran 

menggunakan 

UCINET dengan 

kategori: 

1. Rendah (0.00-

0.99) 

2. Sedang (0.1-

1.99) 

3. Tinggi (>2.00) 

Siapa aktor dalam 

jaringan kerajaan 

Hindu-Budha, 

kerajaan Islam, 

serta kerajaan 

Hindu-Budha 

hingga kerajaan 

Islam yang paling 

penting dalam 

jaringan. 

Clique   Berapa banyak klik 

yang terbentuk 

serta berapa 

keanggotaan aktor 

dalam klik. 

Kepadatan 

jaringan 

(density) 

Diperoleh dari hasil 

pengukuran 

menggunakan 

UCINET dengan 

kategori: 

Seberapa banyak 

antar aktor saling 

berhubungan. 



89 

 

1. Rendah (0.00-

0.05) 

2. Sedang (0.06-

0.10) 

3. Tinggi (>0.10) 

Jarak   Seberapa jauh 

aktor terhubung 

dengan aktor 

lainnya. 

Jaringan ego Kepadatan 

jaringan ego 

 Seberapa 

kohesifitas yang 

dimiliki aktor dalam 

jaringan. 

 

 

Setelah peneliti memperoleh penggambaran sistem jaringannya dan 

mengetahui aktor siapa saja yang berada pada posisi sentralitas level aktor, dan 

density, geodesic distance, serta klik maka peneliti menganalisisnya 

menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif diawali dengan 

pengumpulan data yang telah direduksi sesuai dengan masalah kemudian 

penyajian data dan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).  

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif pada tahapan 

analisisnya adalah karena berusaha untuk mendiskripsikan latar belakang aktor 

yang menempati posisi sentralitas dan posisi terpenting. Latar belakang aktor 

dianalisis berdasarkan pendekatan sejarah, politik, serta tipologi hubungannya. 

Sumber: Jurnal Dhellitya F Tentang Studi Jaringan KOMPAK 
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Sehingga nantinya akan dapat diketahui keunggulan aktor tersebut dan 

hubungannya dengan aktor lainnya dalam lingkungan sosialnya. 

3.8  Kondensasi Data 

 Kondensasi data atau redukasi data merupakan bentuk analisis yang 

memusatkan, mengelompokkan, menempatkan, dan mengesampingkan yang 

tidak dibutuhkan, serta mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Pendapat lain tentang reduksi 

data adalah proses merangkum, pemilihan hal-hal yang dibutuhkan, memusatkan 

pada hal-hal yang dibutuhkan, serta mencari tema dan alurnya (Sugiono, 2007). 

Sehingga data yang direduksi merupakan keseluruhan data yang terkumpul dari 

beberapa literatur dan dikaji secara lebih kuat kemudian dikelompokkan sesuai 

fokus penelitian. Melalui pengelompokkan data maka dapat diketahui data yang 

tidak sesuai dan data yang sesuai dengan sejarah para raja masa kejayaan 

Kerajaan Hindu dan Budha hingga masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara. 

Data yang sesuai dengan sejarah para raja masa kejayaan Kerajaan Hindu dan 

Budha hingga masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara dibuat bagan sesuai 

dengan teori analisis jaringan sosial. 

 Tahapan reduksi data ini, peneliti mengelompokkan tiap aktor pada satu 

payung yang sama. Selain itu, peneliti mengelompokkan berdasarkan 

pendekatan sejarah, pendekatan politik serta tipologi hubungan antar aktor. 

Tipologi hubungan mencakup kesamaan, hubungan sosial, interaksi, dan arus. 

Karena penelitian ini berhubungan dengan aktor-aktor pada masa kerajaan 

maka menggunakan pendekatan sejarah. Sehingga analisis tiap aktor yang 

menempati posisi sentral dianalisis berdasarkan latar belakang sejarahnya. 

Selanjutnya dianalisis berdasarkan sistem politiknya. Sistem politik berdasarkan 
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temuan penelitian bahwa raja pada masa kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan 

Islam di Nusantara menggunakan sistem Politik Mandala. Sehingga dalam tahap 

analisis sistem politik, tiap aktor dilihat melalui kebijakan-kebijakannya dalam 

melangsungkan sistem Politik Mandala. 

Tahap reduksi yang selanjutnya dalam analisis jaringan komunikasi 

kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam berdasarkan tipologi hubungannya. 

Tipologi hubungan tiap aktor dilihat berdasarkan hubungan sosialnya. Hubungan 

sosial tiap aktor dapat diketahui melalui sistem kekerabatannya, peran, afektif, 

dan kognitif. Sehingga melalui penjabaran di atas maka dapat diketahui latar 

belakang aktor sentral  dan hubungan aktor sentral dengan aktor lainnya dalam 

lingkungan sosialnya. 

3.9 Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun 

dan dapat memberikan suatu kesimpulan serta pengambilan tindakan (Miles, 

Huberman, & Saldana, 2014). Penyajian pada penelitian ini dengan menyusun 

setiap informasi dengan komposisi yang mudah dipahami. Pada BAB IV akan 

dijabarkan jaringan keseluruhan kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di 

Nusantara. Selain itu pada BAB IV disajikan grafik sosiometri dari kerajaan 

Hindu-Budha dan kerajaan Islam. Sedangkan pada penyajian data penelitian ini 

adalah dalam bentuk tabel level aktor berdasarkan sentralitasnya yaitu sentralitas 

tingkatan, sentralitas kedekatan, sentralitas keperantaraan, dan sentralitas 

eigenvektor. Selain melihat posisi aktor berdasarkan ukuran sentralitasnya, aktor 

juga dilihat dari density, geodesic distance, serta klik.  Aktor-aktor yang 

menempati posisi sentralitas dan density, geodesic distance, serta klik tersebut 

dianalisis berdasarkan pendekatan sejarah, politik, dan tipologi hubungannya. 
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3.10 Keabsahan Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memerikasa 

keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data 

yang menggunakan sesuatu diluar data tujuannya untuk membandingkan data  

(Moleong, 2002). Triangulasi di bagi menjadi sumber, metode, dan teori (Denzin, 

2009) Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber, dimana peneliti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan 

suatu sumber yang diperoleh.  
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BAB IV 

SAJIAN DATA 

 

 Berikut ini akan dipaparkan data hasil penelitian tentang studi jaringan 

sosial pada masa kejayaan Kerajaan Hindu dan Budha hingga masa kejayaan 

Kerajaan Islam di Nusantara. Sumber data berasal dari studi literatur yang telah 

disaring dan dikelompokkan. Studi jaringan komunikasi kejayaan Kerajaan Hindu 

dan Budha hingga masa kejayaan Kerajaan Islam di Nusantara akan 

memaparkan: 

 Pertama, pemaparan menganai jaringan komunikasi studi jaringan sosial 

para raja pada masa kejayaan Kerajaan Hindu dan Budha hingga masa kejayaan 

Kerajaan Islam di Nusantara terbentuk baik dari jaringan keseluruhan atau global 

network dan jaringan per kerajaan di Nusantara. 

 Kedua, tahapan ini menemukan aktor mana saja yang menempati posisi 

degree, closeness, betweenness, dan eigenvector, density, geodesic distance, 

serta klik pada jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam 

di Nusantara 

 Ketiga, tahapan ini memaparkan latar belakang aktor yang menempati 

posisi degree, closeness, betweenness, dan eigenvector, density, geodesic 

distance, serta klik berdasarkan sejarahnya, politik, dan tipologi hubungannya. 

Tipologi hubungan dalam jaringan komunikasi para raja di Nusantara pada masa 

Kerajaan Hindu-Budha hingga Kerajaan Islam mencakup kesamaan, hubungan 

sosial, interaksi, dan arus.   
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4.1 Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

Berdasarkan penelitian Coe terhadap peradaban Maya dan Khmer, 

menduga bahwa peradaban Jawa kuno memiliki karakteristik yang unilateral, 

yang dibuktikan dengan berdirinya candi Borobudur (Rahardjo, 2011). Rahardjo 

menyebutkan bahwa karakteristik masyarakat yang unilateral adalah solidaritas 

yang terbentuk oleh anggota masyarakatnya. Mementingkan nilai kesamaan, 

adanya sistem sanksi yang memaksa untuk pengendalian sosial, patuh terhadap 

terhadap tradisi, serta sumber moral dari agama menjadi penanda masyarakat 

yang unilateral. 

Peradaban unilateral dari sudut lingkungan, berada di wilayah yang 

dikelilingi oleh hutan yang sukar untuk ditembus oleh transportasi yang 

mendukung. Selain itu, perekonomian berasal dari hasil pertanian. Kegiatan 

pertanian yang menghasilkan panen seragam, permanen, dan terpusat tidak 

terkondisikan merupakan bukan kondisi kehidupan perkotaan. Desa memiliki 

kekuasaan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga pedesaan 

memiliki otonomi yang mandiri (Rahardjo, 2011 h.39). Namun ada pendapat lain 

yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan di desa karena pengaruh dari 

pemerintahan pusat khususnya dalam bidang perekonomian. Benda 

menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan kerajaan di Asia Tenggara Kuno selain 

dipengaruhi oleh agama juga dipengaruhi faktor lingkungan dan tekno-ekonomi 

(Rahardjo, 2011 h.39). Bentuk pemerintahan kerajaan Asia Tenggara Kuno yang 

bersifat hidraulik menjadikan sistem birokrasi untuk mengontrol masyarakat desa 

menjadi masiv. 

Berdasarkan tulisan I-tsing yang melakukan perjalanan ke India singgah di 

wilayah Nusantara. Ada yang beranggapan I-tsing singgah di Sumatra. 
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Perjalanan I-tsing antara tahun 671 M hingga 692 M melakukan komunikasi 

dengan kapal India dan China yang melewati Malaya. Menurut sumber catatan I-

tsing kerajaan yang terdapat di wilayah Nusantara adalah di Sumatra memiliki 

dua kerajaan. Kerajaan yang terletak di utara adalah Kerajaan Melayu dan 

kerajaan yang terletak di selatan adalah Kerajaan Sriwijaya. Tulisan I-tsing 

terbukti dengan kekuasaan Sriwijaya yang menguasai Melayu dan Semenanjung 

Malaya serta pelabuhan di Sumatra. Sehingga Kerajaan Sriwijaya dikenal 

sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan lautnya. Sedangkan di wilayah Jawa 

juga terdapat kerajaan yang berdiri kokoh. Kerajaan tersebut adalah Ho-ling atau 

jika diterjemahkan dalam bahsa Indonesia adalah Kalingga. Kalingga merupakan 

suatu kerajaan Hindu di India bagian timur. Namun dalam sastra Jawa "Kling" 

berarti orang asing. Jadi bisa disebut bahwa di Jawa terdapat kerajaan Hindu 

yang dibawa oleh India. Kerajaan Jawa yang menganut Hindu menempatkan 

Sanjaya adalah pendiri kerajaan. 

Sanjaya yang merupakan pendiri dinasti Sanjaya memiliki kebijakan dalam 

kepemimpinannya. Berdasarkan karya sastra Sunda, Sanjaya mampu 

menaklukan  Bali, Sumatra, Kamboja, India, dan China (Vlekke, 2016).  Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti Canggal di Kedu yang didirikan pada 

tahun 732 M. Selama menjadi raja Mataram Kuno periode Jawa Tengah, 

Sanjaya memiliki kebijaksanaan dalam hal perekonomian kerajaannya. Sanjaya 

memiliki kebijakan dalam hal sektor pertanian sehingga Kerajaan Mataram 

dikenal sebagai wilayah agraris. Selain meningkatkan sistem perekonomian 

kerajaan, Sanjaya juga berpengaruh dalam penyebaran agama Hindu aliran 

Siwa. 
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Kerajaan di Jawa selanjutnya adalah di bagian timur. Bukti dari adanya 

kerajaan ini adalah perkembangan kerajaan yang sangat maju. Selain itu, di 

wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan Taruma. Namun sumber-sumber yang 

muncul kemudian, menempatkan Padjajaran sebagai kerajaan di wilayah Jawa 

bagian barat. Bukti arkeologis yang kurang juga dalam menentukan kerajaan di 

Kalimantan. 

Kerajaan di Kalimantan yang di pimpin Mulawarman tidak memiliki prasasti. 

Meskipun tidak memiliki prasasti, kerajaan di Kalimantan benar adanya. 

Munculnya kerajaan Kutai di dekat Sungai Mahakam yang menjalin hubungan 

dengan India. Kerjasama Kerajaan Kutai dengan India adalah dengan adanya 

ajaran Brahmana yang dianut Kerajaan Kutai. Pada abad ke-8 ini, kerajaan di 

wilayah Nusantara sudah memiliki perkembangan dalam hal kebudayaan. 

Perkembangan kerajaan di Jawa lebih cepat daripada di Sumatra. Hal ini 

terbukti dari banyaknya bangunan seperti candi. Antara abad ke-5 dan abad ke-

9, pusat budaya Hindu-Budha yang paling menonjol adalah Sriwijaya dan Jawa 

bagian tengah. Namun pada periode berikutnya, kerajaan Jawa bagian tengah 

mengalami kemunduran dan digantikan dengan kerajaan Jawa bagian timur. 

Sistem pemerintahan masa Jawa Kun memiliki beberapa dinamika 

pemerintahan. Dinamika pemerintahan ini disebabkan karena persaingan antar 

kerajaan yang  mengharuskan untuk hidup mandiri, perpindahan pusat 

pemerintahan, dan kehancuran kerajaan (Rahardjo, 2011 h.40). 

Penyelenggaraan pemerintahan pada masa Jawa Kuno dapat bagi 

berdasarkan sistem administratifnya. Sistem adminisratif penyelenggara di 

tingkat kerajaan dan sistem penyelenggara di tingkat desa. Pada tatanan 
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pemerintahan pada kerajaan Jawa Kuno, para penyelenggara pemerintahan 

dibagi menjadi raja, dewan pertimbangan kerajaan, pejabat non keagamaan, 

pejabat keagamaan, dan pejabat lainnya (Rahardjo, 2011 h.53). Pemerintahan 

Jawa Kuno dalam waktu 754 tahun kurang lebih terdapat 50 raja yang pernah 

memimpin (Rahardjo, 2011 h.53). Kerajaan pada masa itu dapat dikelompokkan 

menjadi lima periode. Periode kerajaan Mataram (732-928), Tamwlang-

Kahuripan (929-1051), Jenggala-Kadiri (1052-1222), Singhasari (1222-1292), 

dan Majapahit (1293-1486). 

Masalah persaingan antar kerajaan adalah disebabkan karena munculnya 

dua dinasti pada masa pemerintahan Mataram Kuno pada abad ke-8 hingga 

abad ke-9. Kedua dinasti ini adalah dinasti Sanjaya yang menganut Siwaisme 

dan Sailendra yang menganut Budhisme. Selama pemerintahan dinasti 

Sailendra, banyak didirikan bangunan Budhis dan prasasti yang berbahasa 

sansekerta. Sementara itu dinasti Sanjaya tersisih ke pinggiran. Namun dinasti 

Sanjaya berhasil merebut kembali kekuasaan dari dinasti Sailendra. Menurut 

Poerbatjaraka dan Boechari menjelaskan bahwa sesungguhnya keluarga 

Sailendra merupakan keturunan Sanjaya yang pada masa itu berpindah agama 

dari Siwa ke Budha (Rahardjo, 2011 h.40). Menurut Boechari, sistem 

pemerintahan masa Jawa Kuno adalah sistem pemerintah yang tidak terpusat 

atau kerajaan memiliki sejumlah wilayah yang dipimpin oleh pangeran yang 

bertindak sebagai raja (Rahardjo, 2011 h.40). Sistem pemerintahan ini menurut 

Naerssen disebut sebagai polykraton (Rahardjo, 2011 h.41). 

Masalah kedua adalah perpindahan pusat pemerintahan kerajaan di Jawa 

Tengah ke Jawa Timur. Penyebab utama perpindahan karena masyarakat Jawa 

Tengah yang mata pencahariannya bertani diharuskan untuk membangun 
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monumen-monumen keagamaan dalam waktu yang singkat. Hal ini yang menjadi 

beban masyarakat Jawa Tengah sehingga mendorong mereka pindah ke Jawa 

Timur. 

Masalah ketiga adalah keruntuhan kerajaan Jawa Kuno. Masalah 

keruntuhan kerajaan Jawa Kuno karena adanya pemberontakan dari raja Demak, 

serangan kerajaan Hindu lainnya dari Kadiri, dan pertikaian di dalam kerajaan. 

Namun Sampurno dan Bandono menjelaskan faktor bencana alam gunung 

meletus merupakan fakto yang menghancurkan kerajaan Jawa Kuno (Rahardjo, 

2011 h.40). 

Negara Indonesia sebelum terbentuk merupakan wilayah yang dihuni oleh 

berbagai kerajaan, mulai dari kerajaan besar hingga kerajaan kecil. Misalnya di 

Sumatra terdapat Kerajaan Sriwijaya, Samudra Pasai, di Kalimantan terdapat 

Kerajaan Kutai, di Sulawesi salah satunya terdapat Kerajaan Goa, di Jawa 

terdapat Kerajaan Majapahit, Mataran, Kediri, Singosari, dan lain-lain.  

Banyaknya kerajaan di wilayah Nusantara disebabkan karena para raja 

pada masa lalu khususnya di Jawa memilih garis keturunan sebagai alat untuk 

melebarkan kekuasannya. Sebelum para raja Jawa menguasai Nusantara, para 

raja di tanah Jawa berawal dari Nabi Adam yang memiliki putra bernama Esis. 

Esis memiliki anak bernama Nurcahya yang kemudian memiliki cucu bernama 

Nurasa. Nurasa memiliki anak bernama Sanghyang Wening dan memiliki cucu 

bernama Sanghyang Tunggal. Sanghyang Tunggal memiliki anak bernama 

Batara Guru, Batara Guru yang tinggal di Sura-Laya  memiliki lima anak. Anak 

Batara Guru adalah Batara Sambo, Batara Brama, Batara Maha Dewa, Batara 
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Wisnu, dan Dewi Sri. Anak ke empat Batara Guru yang bernama Batara Wisnu 

inilah yang menjadi raja di pulau Jawa dengan gelar Prabu Set. 

Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Budha terbesar di Asia Tenggara. 

Kerajaan yang berdiri pada abad ke 7 memiliki wilayah jajahan yang meliputi Laut 

Natuna, Semanjung Malaya, Tanah Genting Kra, Selat Malaka, Laut Jawa, Ligor, 

Kelantan, Pahang, Jambi, hingga Selat Sunda (Achmad, 2016). Selain hasil laut 

Sriwijaya yang melimpah, letak kerajaan diantara India dan China menjadikan 

Kerajaan Sriwijaya menjadi tempat yang strategis untuk berdagang. Hubungan 

baik yang terjalin dengan India dengan China, menjadikan Sriwijaya memiliki 

armada laut yang sangat kuat. Hasil alam yang melimpah dan pertahanan 

kerajaan yang kuat didukung oleh para raja yang memimpin.  

A. Kerajaan di Tanah Sumatra 

Raja pertama Kerajaan Sriwijaya adalah Depunta Hyang atau Sri 

Jayanasa. Pada masa pemerintahan Sri Jayanasa, pusat pemerintahan kerajaan 

Sriwijaya di Swamadwipa atau Sumatra. Setelah Sri Jayanasa meninggal, 

pemerintahan Sriwijaya dikuasai oleh Sri Indrawarman pada abad ke 8. Setelah 

Sri Indrawarman, Sriwijaya di bawah kekuasaan Rudra Vikraman. Sepeningal 

Rudra Vikraman, ibu kota Sriwijaya yang awalnya berada di Swarnadwipa 

dipindah ke Jawadwipa atau Jawa. Pemindahan ibu kota tersebut di bawah 

pimpinan Sri Maharaja. Pemerintahan Sriwijaya yang terletak di Jawa diteruskan 

oleh Dharaninda. Selain menjadi raja di Sriwijaya pada tahun 782 hingga 812, 

Dharaninda menjabat sebagai raja Medang periode Jawa Tengah. 

Berbeda dengan kerajaan Sriwijaya yang memiliki hasil laut yang 

melimpah, Kerajaan Medang memiliki hasil pertanian yang sangat subur. 
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Kerajaan Medang yang beribukota di Bhumi Mataram merupakan kerjaan yang 

dibangun oleh Sanjaya (Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya) (Achmad, 2016). 

Sanjaya merupakan anak dari Sannaha atau cucu dari Ratu Shima yang 

merupakan raja Sunda, Galuh, Kuningan, Galunggung, dan Kalingga (Achmad, 

2016). Masa pemerintahan Sanjaya berakhir setelah kerena dilengser oleh Rakai 

Panangkaran Dyah Pancapana pada tahun 760. Sehingga pada masa itu, 

Kerajaan Medang dikuasai oleh keturunan Sailendra yang berasal dari Kalingga, 

India Selatam menurut catatan India; Funan, Kamboja menurut catatan Kamboja; 

atau Sumatra menurut catatan sejarah Nusantara (Achmad, 2016). Sehingga 

bisa disimpulkan bahwa Kerajaan Medang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya di 

bawah pimpinan Rakai Panangkaran Dyah Pancapana atau Dharanindra. 

Wilayah ibu kota Kerajaan Medang menjadi ibu kota Kerajaan Sriwijaya. 

Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya maka lahirlah Kerajaan Pagaruyung. 

Semasa kepemimpinan Ananggawarman, Pagaruyung mendapat serangan dari 

Majapahit. Selain Pagaruyung yang mendapat serangan dari Majapahit, 

Kasultanan Samudra Pasai juga mendapatkan serangan dari kerajaan Jawa 

tersebut. Samudra Pasar mendapat serangan dari Portugis pada tahun 1521. 

Setelah Portugis masuk wilayah Nusantara, wilayah Nusantara juga diduduki 

oleh VOC. Kerajaan Islam di Sumatra yang runtuh akibat VOC adalah 

Kasultanan Aceh Darussalam dan Kasultanan Siak Sri Inderapura. 

B. Kerajaan di Tanah Sunda 

Sejarah kerajaan di Sunda dimulai dari Kerajaan Salakanagara. 

Salakanagara merupakan kerajaan sebelum Tarumanegara berdiri didirikan oleh 

Rajadirajaguru Jayasingawarman atau menantu Dewawarman VIII (Achmad, 
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2018). Kerajaan Salakanagara juga disebut sebagai Negara Perak. Kerajaan 

Salakanagara didirikan oleh duta keliling dan pedangan dari India yaitu 

Dewawarman I. Selama pemerintahan Dewawarman, Negara Perak mampu 

melebarkan wilayah kekuasannya dengan menyerang kerajaan Agnynusa yang 

berada di Pulau Krakatau (Achmad, 2018). Surutnya Kerajaan Salakanagara 

karena mendapat serangan dari Kerajaan Maurya. 

Akibat runtuhnya Kerajaan Salakanagara maka kerajaan yang ada di tanah 

Sunda adalah Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan 

yang sudah ada sejak abad ke-4. Naskah Wangsakerta menjelaskan bahwa 

kerajaan yang terletak di tanah Sunda didirikan oleh Jayasingawarman (Achmad, 

2016). Tarumanegara merupakan kerajaan besar di Tanah Sunda yang 

menganut agama Hindu aliran Wisnu. Setelah pendiri Kerajaan Tarumanegara 

meninggal, yang menjadi raja adalah Dharmayawarman anak Jayasingawarman. 

Setelah Dharmayawarman mengakhiri tahtanya, Purnawarman membuat ibu 

kota baru untuk Trumanegara. Ibu kota yang dibangun pada tahun 397 

dinamakan dengan Sundapura. 

Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan pada masa 

Purnawarman. Semasa pemerintahan Purnawarman, Tarumanegara mampu 

melebarkan wilayah kekuasannya hingga Pantai Selat Sunda hingga 

Purwalingga dan Salakanagara. Kejayaan Tarumanegara berakhir pada masa 

pemerintahan Linggawarman. Kerajaan yang berakhir pada abad ke-7. Hal ini 

disebabkan karena Tarusbawa yang seharusnya menjadi raja memindahkan 

pusat ibu kota di Sunda. Selain itu, surutnya Kerajaan Tarumanegara juga 

disebabkan karena ada serangan dari Sriwijaya. 
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Selain Kerjaan Tarumanegara yang berada di Sunda. Di tanah Sunda juga 

terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawa pimpinan Kerajaan 

Tarumanegara. Salah satu kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kendan yang 

nantinya menjadi Kerajaan Galuh. Semasa pemerintahan Suryawarman, 

Kerajaan Kendan berdiri. Kerajaan yang didirikan oleh Resiguru Manikmaya yang 

merupakan putra menantu dari Suryawarman. Suryawarman mendukung 

berdirinya Manikmaya sebagai raja bawahan Suryawarman. 

Resiguru Manikmaya yang menikah dengan Tirtakancana memiliki anak 

bernama Rajaputra Suraliman. Rajaputra Suraliman inilah yang menggantikan 

ayahnya sebagai raja Kendan. Selama menjabat sebagai raja, Suraliman 

didampingi istrinya yang berasal dari Kerajaan Kutai yang bernama Dewi 

Mutyasari. Bersama Mutyasari, Suraliman memiliki dua anak yaitu Kandiawan 

dan Kandiawati. Ketika Suraliman meninggal pada tahun 597, Kandiawan yang 

semula menjadi raja Medang Jati atau Medang Gana naik tahta menjadi raja 

Kendan. Kandiawan yang memiliki lima anak. Ke lima anak Kandiawan menjadi 

raja bawahan yang berada di Kulikuli, Surawulan, Peles Awi, Rawung Langit, dan 

Menir (Achmad, 2016). Ketika Kandiawan memutuskan sebagai pertapa, 

Kerajaan Kendan diberikan kepada anak bungsunya yang menjabat sebagai raja 

di Menir yaitu Wretikandayun. Selama menjabat sebagi raja Kendan, 

Wretikandayun memindahkan pusat pemerintahan di Galuh. Selama menjabat 

sebagai raja Kendan di Galuh, Wretikandayun dan istrinya Manawati atau 

Candraresmi memiliki anak bernama Sempakwaja, Jantaka, dan Amara. Selama 

menjadi raja Kendan, Wretikandayun menjadi raja bawahan Sri Maharaja 

Kretawarman, raja Tarumanegara. Setelah  Sri Maharaja Kretawarman 
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meninggal, Wretikandayun menjadi raja bawahan semasa pemerintahan 

Sudarwarman, Dewamurti, Nagajayawarman, hingga Linggawarman. 

Setelah Linggarwarman meninggal, Kerajaan Terumanegara dipimpin oleh 

Tarusbawa. Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa tidak memiliki umur 

panjang. Ketika Tarusbawa pemipin pemerintahan Kerajaan Tarumanegara 

menjadi Kerajaan Sunda menikahi anak pertama Linggawarman yaitu Dewi 

Manasih. Sehingga hal ini mejadikan Wretikandayun melepaskan diri dari 

Kerajaan Trumanegara yang telah berubah menjadi Kerajaan Sunda. Sejak saat 

itu, Kerajaan Trumanegara menjadi dua kerajaan yaitu Kerajaan Sunda yang 

dipimpin Tarusbawa dengan Kerajaan Kendan yang pimpin Wretikandayun. 

Ketika menjabat sebagai raja Sunda, anak Tarusbawa yang nantinya 

meneruskan Kerajaan meninggal. Sehingga ketika Tarusbawa meninggal, tahta 

Kerajaan Sunda diduduki oleh Sanjaya atau Harisdarma. Sanjaya merupakan 

putra Bratasenawa, cucu Wretikandayun dari putranya yang bernama 

Mandiminyak dari Kerajaan Galuh. Ibu Sanjaya adalah putri Kalingga dari Ratu 

Shima. Semasa memerintah Kerajaan Sunda, Sanjaya didampingi istrinya yang 

merupakan anak Rakryan Sundasambawa atau cucu dari Tarusbawa yaitu 

Sekarkancana. Kerajaan Sunda yang sempat diserang oleh Purbasora anak 

Sempakwaja atau cucu Wretikandayun dapat direbut kembali oleh Sanjaya. 

Sanjaya yang dibantu oleh kakek istrinya atau Trusbawa berhasil menyatukan 

kedua kerjaan tersebut pada tahun 723.  

Setelah mengalahkan Purbasora, Sanjaya menemui Sempakwaja yang 

merupakan ayah Purbasora. Pertemuan Sanjaya dengan ewaknya, Sanjaya 

meminta agar adik Purbasora yang bernama Demunawan direstui menjadi raja 
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Galuh. Hal ini disebabkan karena Sanjaya tidak berniat untuk menjadi raja Galuh. 

Karena Sempakwaja tidak mengijinkan Demunawan untuk menjadi raja Galuh, 

Sanjaya mengangkat cucu Purbasora sebagai raja. Cucu Purbasora yang 

bernama Permana Dikusuma dinikahkan dengan Dewi Pangrenyep seorang putri 

patih Sunda. Walaupun Permana Dikusuma mendapatkan tahta kerajaan, tidak 

menjadikan Permana Dikusuma bangga. Permana Dikusuma merasa harus 

mematuhi Sanjaya yang merupakan telah membunuh kakeknya yaitu Purbasora. 

Sehingga, Permana Dikusuma memilih menjadi pertapa dan meninggalkan 

Pangrenyep. 

Bertepatan dengan penyerahan Kerajaan Galuh kepada Permana 

Dikusuma, Sanjaya memberikan Kerajaan Sunda kepada Temperan. Temperan 

yang berselingkuh dengan Pengrenyep istri Permana Dikusuma yang merupakan 

Raja Galuh, melahirkan Banga atau Kamarasa. Sebagai keturunan Sanjaya, 

Temperan menjadi raja Sunda-Galuh. Semasa Temperan memerintah Sunda-

Galuh, terdapat kudeta dari Manarah. Kudeta dimenangkan oleh Manarah yang 

menwaskan Tamperan dan Pangrenyep membuat Sanjaya murka. Sanjaya yang 

pada saat itu memerintah Medang periode Jawa Tengah atau Mataram Kuna 

menyerang Galuh. 

Perang antar keturunan Wretikandayun berhasil padam melalui perjanjian 

Galuh. Peperangan yang dilerai oleh Raja Saunggalah, Resi Demunawan. 

Perjanjian Galuh menghasilkan keputusan bahwa Galuh diberikan kepada 

Manarah dan Banga, anak Temperan pemimpin Sunda. Perjanjian Galuh 

semakin kuat dengan diselenggarakan pernikahan kedua cicit Demunawan 

dengan Manarah dan Banga. Cicit Demunawan yang bernama Kancanawangi 

menikah dengan Demunawan. Sedangkan Banga menikah dengan cicit 



105 

 

Demunawan yang bernama Kancanasari. Pernikahan Banga dengan 

Kancanasari melahirkan Rakyan Medang yang nantinya menggantikan Banga 

menjadi raja Sunda. Rakyan Medang yang memiliki anak perempuan, 

memberikan tahtanya kepada menantunya. Kekuasaan Sunda setelah Rakyan 

Medang dipimpin oleh Rakyan Hujungkulon. Setelah Rakyan Hujungkulon 

menjadi raja Sunda, kekuasannya diberikan kepada menantunya yaitu Rakyan 

Diwus. Setelah Diwus, Kerajaan Sunda diberikan kepada putranya yang menikah 

dengan putri Welengan yang merupakan anak raja Galuh yaitu Rakyan Wuwus. 

Ketika Rakryan Wuwus meninggal, Sunda-Galuh dikuasai Arya Kadatwan 

atau Prabu Darmakasra. Setelah Arya Kadatwan meninggal karena dibunuh, 

kekuasaan Sunda-Galuh jatuh di tangan anaknya yaitu Rakryan Windusakti. 

Rakryan Windusakti ketika mengakhiri masa pemerintahannya, Sunda-Galuh 

diperintah Rakryan Kamuninggading. Ketika Rakryan Kamuninggading, terjadi 

pemberontakan yang dilakukan oleh adiknya sendiri yaitu Rakryan Jayagiri. 

Pemberontakan tersebut dimenangkan oleh Rakryan Jayagiri. Sepeninggal 

Rakryan Jayagiri, Sunda-Galuh diperintah menantunya yaitu Rakryan 

Watuagung. Merasa tidak terima karena ayahnya pernah dikudeta oleh 

pamannya, Limburkancana putra Kamuninggading menyerang Rakryan 

Watuagung.  

Setelah Limburkancana menguasai Sunda-Galuh, tahta berikutnya 

diberikan kepada anaknya yang bernama Rakryan Sundasambawa. Karena 

Sundasambawa tidak memiliki anak, kekuasannya diberikan kepada iparnya 

yang bernama Rakryan Jayagiri. Setelah Rakryan Jayagiri berkuasa, Sunda-

Galuh diduduki oleh Rakryan Gendang (989), Prabu Dewa Sanghyang (1012), 

Prabu Sanghyang Ageng (1019), Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati (1030). 
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Sri Jayabupati yang merupakan anak Sangyang Ageng masih keturunan 

Kerajaan Sriwijaya. Ibu Sri Jayabaya merupakan putri Kerajaan Sriwijaya dan 

kerabat dekat Haji Wurawaru sekutu Sriwijaya yang tinggal di Medang periode 

Jawa Timur. 

Setelah Sri Jayabupati mangkat, kerajaan diperintah Dharmaraja (1042), 

Prabu Langlangbhumi (1064), Rakryan Jayagiri (1154), Prabu Dharmakusuma 

(1156), hingga Prabu Guru Dharmasiksa (1175) (Achmad, 2016). Ketika 

Dharmasiksa menjadi raja, pusat pemerintahan Sunda-Galuh dipindahkan ke 

Pakuan Pajajaran. 

Setelah Dharmasiksa, Sunda-Galuh diperintah oleh Rakryan Saunggalah 

(1297), Prabhu Citraganda (1303), Prabu Linggadewata (1311), Prabu Ajiguna 

Linggawisesa (1333), Prabu Ragamulya Luhurpurabawa (1340), dan Parabu 

Maharaja Linggabuanawisesa. Karena semasa menjabat sebagai sebagai raja, 

Linggabuanawisesa meninggal ketika perang Bubat tahun 1357, Kerajaan 

Sunda-Galuh dijabat oleh Patih Mangkubumi Sang Prabu Bunisora. Hal ini 

disebabkan karena anak Linggabuanawisesa masih kecil. Setelah Patih 

Mangkubumi Sang Prabu Bunisora anak Linggabuanawisesa yang bernama 

Niskalawastukancana naik tahta. Niskalawastukancana memiliki dua istri. Istri 

pertama bernama Nay Ratna Sarkati, Niskalawastkancana memiliki putra 

bernama Haliwungan. Haliwungan ketika besar menjadi raja bawahan yang 

berkuasa di barat Citarum. Bersama istri kedua yang bernama Nay Ratna 

Mayangsari, Niskalawastakancana memiliki anak bernama Ningratkancana. 

Ningratkancana meneruskan tahta Niskalawastukancana pada tahun 1475 

hingga 1482. Semasa pemerintahannya, Ningratkancana menyatukan 

kekuasaan ayahnya dengan menikahkan putranya dengan putri Haliwungan. 
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Jayadewata putra  Ningratkancana yang menikahi Ambetkasih mampu 

menyatukan kembali Sunda dan Galuh.  

Kerajaan Sunda-Galuh yang dipimpin oleh Prabu Niskala Wastu Kancana 

mendapatkan serangan dari Kasultanan Banten pada tahun 1527. Kemudian 

muncul Kerajaan Pakuan Pajajaran yang runtuh akibat serangan dari Banten. 

Setelah ditaklukkan oleh Banten, Pakuan Pajajaran menjadi wilayah bawahan 

Sumedang Larang. Sumedang Larang semasa dipimpin oleh Prabu Geusan Ulun 

mengalami kemunduran. Hal ini karena terjadi pemberontakan dari Kasultanan 

Cirebon. Sehingga di tanah Sunda yang berkuasa adalah Kasultanan Cirebon. 

Kerajaan yang melebarkan wilayah kekuasaan dengan cara penaklukan 

juga terjadi pada kerajaan pertama di Jawa yaitu pada era Kalingga atau Ho-ling. 

Raja pertama Kalingga adalah Kartikeyasingha. Selama menjadi raja Kalingga, 

Kartikeyasingha menjalin kerjasama dengan China dengan menikahi Ratu Jay 

Shima. Jay Shima merupakan putri Depunta Hyang Sri Jayanaga dari Sriwijaya. 

Sepeninggal suaminya, Kalingga dipimpin oleh Jay Shima. Selama menjadi 

pemimpin Kalingga, Jay Shima menjalin kerjasama dengan Sriwijaya dan 

Kerajaan Galuh. Persahabatan ketiga kerajaan tersebut dikenal dengan Mitra 

Pasamayan (Achmad, 2018). Melalui persahabatan tersebut, ketiga kerajaan 

saling memberikan bantuan dan tidak ada penyerangan. 

Setelah Jay Shima mangkat, raja Kalingga adalah Sanjaya yang pernah 

menjadi raja di Sunda. Sanjaya menjadi raja Mataram setelah berhasil 

menguasai Kalingga Utara dan Selatan yang sebelumnya dikuasai Dewa Singha. 

Sanjaya mengalami kemunduran karena pemberontakan dari Rakai 

Panangkaran Dyah Prapanca dari Dinasti Syailendra. Setelah Dyah Prapanca, 
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Mataram dikuasai oleh keturunan Sailendra hingga pemerintahan 

Pramodhawardhani. Pramodhawardhani merupakan pemimpin Mataram yang 

menikah dengan Mpu Manuku yang berasal dari Dinasti Sanjaya.  

C. Kerajaan di Tanah Jawa 

Setelah Dharanindra raja Sriwijaya pertama yang menjadi raja di Medang, 

Rakai Warak Dyah Samaragrawira atau Dyah Samaratungga menjadi penerus 

Dhranindra. Di bawa kepeimpinan Samaratungga, Kerajaan Medang dapat 

memperluas wilayah kekuasaannya dari Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, 

daratan Indocina dan menjadikan Ligor sebagai alat untuk menaklukkan 

Kamboja. Kejayaan Kerajaan Medang tidak hanya luasnya kekuasaan namun 

perkembangan agama dan kebudayaan juga mengalami perkembangan ketika  

pemerintahan Rakai Warak Dyah Samaragrawira atau Dyah Samaratungga. 

Samaragriwa merupakan raja Medang pada abad ke-8. Setelah Samaragrawira, 

Raja Sriwijaya yang pusat pemerintahannya di Jawadwipa atau di Kerajaan 

Medang adalah Samaratungga. Semasa pemerintahan Samaratungga, tahun 

825 dibangun Candi Jinalaya atau Candi Borobudur. Candi Jinalaya diresmikan 

oleh Pramodhawardhani pada tahun 856. Pramodyawardani menjadi raja 

Medang yang dengan didampingi oleh suaminya dari Dinsati Sanjaya yaitu Rakai 

Pikatan Mpu Manuku periode Jawa Tengah pada tahun 833 (Achmad, 2016). 

Selain Candi Borobudur yang diresmikan oleh Pramodhawardhani pada tahun 

856, sebelumnya Rakai Pikatan telah mewariskan Candi Prambanan pada tahun 

855 sebelum meninggal. 

Sepeninggal Pramodhawardhani dan suaminya, Kerajaan Medang 

diperintah oleh Rakai Kayumwangi. Semasa Rakai Kayumwangi menjadi raja, 
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keadaan Medang menjadi tidak kondusif. Salah satunya terjadi penculikan 

terhadap istri dan anak Rakai Kayumwangi yang dilakukan oleh Rakyan 

Londhayan. Selain itu, anak sulung Rakai Pikatan dengan Pramodhyawardhani 

yang bernama Rakai Gurunwangi Dyah Saladu atau Dyah Badra melakukan 

pemberontakan. Akibat pemberontakan, Kerajaan Medang mengalami 

kekosongan pemerintahan. Kekosongan pemerintahan tersebut diisi oleh 

saudara tiri Dyah Badra yang merupakan anak dari Rakai Pikatan dengan Rakai 

Watan Mpu Tamer yaitu Rakai Panumwangan. Setelah Rakai Panumwangan 

meninggal, Kerajaan Medang diperintah oleh Rakai Watukura Dyah Balitung 

yang merupakan menantunya. Semasa pemerintahannya, ibu kota Medang yang 

awalnya berada di Mamatripura dipindah ke Poh Pitu. Selama pemerintahnnya, 

Kerajaan Medang mulai bangkit yang terbukti dengan perluasan wilayah kerajaan 

mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Namun, kebangkitan Medang yang 

berhasil melebarkan kekuasaannya mengalami pemberontakan. Pemberontakan 

dipimpin oleh anak Rakai Gurunwangi atau cucu Rakai Pikatan dengan 

Pramodhyawardhani yang bernama Rakai Hino Mpu Daksa. Pemberontakan 

yang dimenangkan oleh Rakai Hino, menjadikan ia sebagai raja Medang. Setelah 

Rakai Hino, Kerajaan Medang diperintah oleh Rakai Layang Dyah Tulodong yang 

merupakan menantunya sendiri. Ketika menantu Rakai Hino menjadi raja, terjadi 

pemberontakan yang dilakukan oleh Rakai Sumba Dyah Wawa yang dibantu 

oleh Mpu Sendok. Pertarungan yang dimenangan oleh Rakai Sumba Dyah 

Wawa, Kerajaan Medang dipindahkan pusat pemerintahannya di Bhumi Mataram 

seperti pertamakali berdirinya Kerajaan Medang.  

Pemberontakan setelah masa kepemimpinan Pramodyawarhadani adalah  

pemberontakan adalah dari Rakai Sumba Dyah Wawa yang dibantu oleh Mpu 
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Sendok. Pemberontakan yang dimenangkan oleh Sumba Dyah Wawa 

menjadikannya sebagai raja Mataram. Namun pada tahun 928 M terjadi bencana 

alam yaitu Gunung Merapi meletus yang mengakibatkan kerajaan Mataram atau 

Medang runtuh. Pasca runtuhnya Medang, Mpu Sendok mendirikan kerajaan di 

wilayah Jawa Timur. 

Rakai Sumba Dyah Wawa yang menjabat hanya selama empat tahun. Hal 

tersebut disebabkan karena terjadi bencana alam yang sangat besar. Meletusnya 

Gunung Merapai pada tahun 928 mengakibatkan Kerajaan Medang hancur. 

Karena Mpu Sendok selamat, dia memindahkan ibu kota Medang dari Bhumi 

Mataram di Jawa Tengah ke Tamlang pada tahun 928, dan yang terakhir pada 

tahun 929 di Watugaluh di Jawa Timur. 

Peran penting Mpu Sendok memindahkan pusat pemerintahan Medang 

dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, menjadikan dia sebagai raja Medang dari 

dinasti Isana. Mpu Sendok memerintah Medang didampingi oleh istrinya yang 

merupakan anak dari Rakai Sumba Dyah Wawa yang bernama Sri 

Wijaualokanamottungga atau Sri Prameswari Sri Wardhani Mpu Kbi. 

Selama menjadi raja, Mpu Sendok tidak mengalami pemberontakan hingga 

pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh. Setelah  Mpu Sendok 

meninggal, tahta Karajaan Medang diberikan kepada putrinya yang bernama Sri 

Isana Tunggawijaya dengan suaminya Sri Lokapala. Paskah pemerintahan Sri 

Isana Tunggawijaya, Kerajaan Medang diperintah oleh Sri 

Makuthawangsawardhana.  

Sri Makuthawangsawardhana memiliki dua anak. Anak pertama bernama 

Dharmawangsa Teguh yang nantinya meneruskan pemerintahan ayahnya. Anak 
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kedua Sri Makuthawangsawardhana bernama Mahendratta menikah dengan 

Raja Udayana di Bali dan memiliki anak bernama Airlangga. 

Ketika Dharmawangsa Teguh menjadi raja mendapatkan serangan dari 

Haji Wurawuri yang mendapat dukungan dari Sriwijaya. Pemberontakan tersebut 

dikenal sebagai Mahapralaya. Akibat peristiwa tersebut, Kerajaan Medang 

periode Jawa Timur mengalami kehancuran. Setelah Kerajaan Medang berakhir, 

maka muncul Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan 

yang didirikan oleh Airlangga menantu Dharmawangsa Teguh. Karena anak-

anak Airlangga tidak menginginkan menjadi raja maka Kahuripan dibagi menjadi 

Jenggala yang diberikan kepada Mapanji Grasakan. Sedangkan Kadiri diberikan 

kepada Sri Samarawijaya. Kerajaan Jenggala mengalami pemberontakan dari 

Kadiri.  

Selama Pramodhawardhani menjadi raja di Medang periode Jawa Tengah 

menggantikan Samaratungga, putra Samaratungga pergi ke Swarnadwipa. Putra 

Samaratungga yang bernama Balaputradewa menjadi raja Sriwijaya dengan 

pusat ibu kota di Sumatra. Semasa pemerintahan Balaputradewa, Kerajaan 

Sriwijaya mengalami puncak kejayaan pada abad ke-7 hingga abad ke-8. 

Kerajaan Sriwijaya pada masa itu menjalin kerjasama dengan Kerajaan India 

yaitu Raja Dewapala. Tujuan kerjasama antar kedua kerajaan adalah untuk 

menjadikan Kerajaan Sriwijaya semakin kuat, mempererat kerjasama dibidang 

perdagangan, dan memperdalam ilmu keagamaan yaitu agama Budha di 

Nalanda (Achmad, 2016). 

Adanya dua keturunan dari Dinasti Sailendra pada dua kerjaan besar, 

terjadi pertikaian antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Medang periode 
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Jawa Tengah. Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Balaputradewa bertarung 

melawan Pramodawardhani berserta Rakai Pikatan suaminya. Sejak saat itu, 

hubungan Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Medang tidak harmonis. Puncak 

pertikaian antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Medang semakin panas 

ketika Dharmawangsa Teguh dari Kerajaan Medang menyerang Kerajaan 

Sriwijaya pada tahun 990.  

Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Sri Cudamanivarmadewa pada 

tahun 1016 meminta bantuan Haji Wurawaru yang merupakan sekutu Kerajaan 

Sriwijaya di Jawa untuk mengkudeta tahta Dhamawangsa Teguh. Kudeta yang 

dipimpin oleh Haji Wurawaru karena alasan Dhamawangsa Teguh menolak 

lamaran Raja Sriwijaya. Kudeta yang terjadi ketika pernikahan anak 

Dharmawangsa Teguh yang bernama Dewi Laksmi dengan Airlangga sepupunya 

mengakibatkan banyak orang yang tewas. Peristiwa yang mengakibatkan banyak 

orang yang tewas termasuk Dharmawangsa  disebut sebagai peristiwa 

Mahapralaya. Akibat peristiwa ini, Kerajaan Sriwijaya menang dan Kerajaan 

Medang Periode Jawa Timur berakhir. 

Setelah Sri Cudamani Warmadewa berhasil menumpaskan kerajaan 

Medang, pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Sri 

Marawijayottunggawarman. Pusat pemerintahan Sri Marawijayottunggawarman 

yang berada di Katana diganti ke Kadaram. Pemindahan pusat pemerintahan 

oleh Sangrama Wijayottunggawarman setelah Sri Marawijayottunggawarman 

meninggal. Ketika Sangrama Wijayottunggawarman memipin, terjadi ekspedisi 

laut yang dilakukan oleh Rajendra Chola I yaitu raja India dari Dinasti Chola yang 

tinggal di daerah Koromandel. Rajendra Chola berhasil menaklukkan wilayah 

yang dikuasai oleh Sriwijaya. Serangan Rajendra Chola menjadikan Sriwijaya 
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mengalami masa kemunduran. Salah satunya terdapat kerajaan pernah dijajah 

oleh Sriwijaya melakukan kudeta. Kerajaan tersebut adalah Dharmasraya dan 

Pagaruyung. Selain itu, Airlangga yang selamat dari peristiwa Mahapralaya 

mendirikan kerajaan baru  di wilayah Medang dengan ibu kota Wwatan Mas pada 

tahun 1019 dan di Kahuripan pada tahun 1032. 

Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Haji Wurawuri kepada 

Dharmawangsa Teguh yang menolak putrinya Dewi Laksmi untuk dipinang 

menjadikan Airlangga bersembunyi di pegunungan Wonogiri. Tiga tahun 

menjalani kehidupan sebagai pelarian, Airlangga diminta untuk membangun 

kembali Kerajaan Medang yang telah hancur oleh salah seorang perwakilan 

rakyat Medang. Airlangga dengan didukung oleh Mpu Narotama mendirikan 

kerjaan di sekitaran Gunung Penanggungan dan pusat pemerintahannya di 

Wwatan Mas. Airlangga selama menjadi raja mulai tahun 1019 yang merupakan 

trah Isana atau cucu Mpu Sendok bergelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri 

Dharmawangsa Airlangga Anantawikramotunggadewa.  

Kekalahan Kerajaan Sriwijaya dari Kerajaan Cola menjadikan Airlangga 

berusaha untuk membangkitkan kembali wangsa Isana di Pulau Jawa. 

Kebangkitan Airlangga mempimpin Kerajaan Kahuripan dibuktikan dengan 

keberhasilannya menaklukkan Raja Hasin, Wisnuprabhawa atau Raja Wuratan 

dan Panuda atau Raja Lewa. Setelah mengalahakan Raja Lewa yang menjabat 

sebagai raja Tulungagung, Kerajaan Kahuripan mendapat serangan dari putri 

Raja Lewa. Serangan kerajaan dari putri Raja Lewa, menjadikan Airlangga 

bersama Mapanji Tumanggala melarikan diri. Namun pada tahun yang sama, 

Airlangga dapat menaklukan putri Panuda. Setelah memenangkan 
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pemberontakan, pusat pemerintahan kerajaan yang semula berada di Wwatan 

Mas dipindah di Kahuripan pada tahun 1032 oleh Airlangga. 

Mpu Narotama yang membantu Airlangga menyerang Haji Wurawuri dapat 

mengelahkan Haji Wurawuri di daerah Lwaram. Setelah menumpas Haji 

Wurawuri, tahun 1035 Airlangga menumpas Wijayawarma dari Wengker. 

Keberhasilan Arilangga menumpas para pemberontak menjadikan wilayah 

kekuasaan Kahuripan membentang dari Pasuruan hingga Madiun, Pantai Utara 

Jawa, Surabaya, dan Tuban. 

Airlangga yang ditunjuk sebagai pelindung agama Hindu, Siwa, dan Budha 

mengakhiri kedudukannya sebagai raja pada tahun 1042. Hal ini karena 

Airlangga ingin menjadi pertama dan menobatkan putrinya Sanggramawijaya 

Tunggadewi sebagai raja. Namun, Sanggramawijaya Tunggadewi menolak untuk 

menjadi raja dan memilih menjadi pertapa yang bergelar Dewi Kilisuci. Putri 

Airlangga yang menolak untuk menjadi raja akhirnya dengan bantuan Mpu 

Bharada Airlangga membagi kerajaan menjadi dua. Wilayah kerajaan sebelah 

utara atau di daerah Hujung Galuh atau Jenggala diberikan kepada Lembu 

Amiluhung atau Sri Jayantaka. Wilayah kerajaan sebelah selatan atau di daerah 

Dhaha atau Kediri diberikan kepada Lembu Amisena atau Sri Jayawarsa. 

Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Lembu Amiluhung mengalami 

kejayaan. Kerajaan Jenggala yang menguasai daerah perairan salah satunya 

sungai Porong. Sungai Porong memiliki pelabuhan besar dengan pajak rendah 

dengan kantor dagang disepanjang pelabuhan. Bandar dagang yang terbesar 

setelah Kerajaan Sriwijaya menjadikan perekonomian Kerajaan Jenggala lebih 

baik daripada Kerajaan Dhaha. Hal inilah yang menimbulkan perpecahan antara 
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Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Dhaha. Setelah Lembu Amiluhung meninggal, 

Kerajaan Jenggala diperintah oleh Sri Maharaja Mapanji Garasakan. Semasa 

pemerintahan Sri Maharaja Mapanji Garasakan, Kerajaan Jenggala mengalami 

kemunduran karena mendapat serangan dari Kerajaan Dhaha yang waktu itu 

dipimpin oleh Kameswara. 

Kameswara merupakan raja Kerajaan Dhaha setelah Lembu Amisena. 

Setelah Kameswara meninggal, Kerajaan Dhaha atau Kediri dipimpin oleh 

Jayabhaya Warmeswara Mdhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama 

Uttunggadewa. Jayabhaya merupakan raja yang dikenal oleh masyarakan Jawa 

karena ramalannya tentang Zaman Kalatidha atau Zaman Kalabendu. Di bawah 

pemerintahan Jayabhaya Kerajaan Kediri mengalami puncak kejayaan. 

Pernikahan Jayabhaya dengan Dewi Sara melahirkan anak bernama Jaya 

Amijaya, Dewi Pramestu, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Putra Jayabhaya 

yang bernama Jaya Amijaya nantinya menurunkan raja-raja di tanah Jawa 

seperti raja-raja Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Dewi Pramesti yang 

dipersunting Atradarma, raja Yawastina melahirkan Anglingdarama raja 

Malawapati. 

Jayabhaya memerintah Kediri sekitar tahun 1135 hingga 1157. Jayabhaya 

dinilai sebagai seorang raja besar yang kekuasaannya tidak dapat dikalahkan 

oleh kerajaan di pulau lain. Jayabhaya yang dinilai raja besar tersebut memiliki 

kemampuan meramal. Jayabhaya meramalkan kehancuran Jawa hingga pada 

akhirnya bangkit setelah bartahun-tahun lamanya (Vlekke, 2016). Ramalan 

Jayabhaya menunjukkan bahwa seorang raja harus memiliki kepribadian yang 

tidak memiliki kekuarangan saja tetapi keadilan yang tidak runtuh. 
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Setelah Jayabhaya meninggal, tahta kerajaan diberikan kepada Rakai 

Sirikan, Sri Aryeswara, Sri Gendra, dan Kertajaya. Selama menjadi raja, 

Kertajaya yang merupakan raja terakhir Kerajaan Kediri bergelar Sri Maharaja Sri 

Sarweswara Triwikramawatara Anindita Srenggalancana Digjaya Uttunggadewa. 

Kerajaan Kadiri mengalami serangan dari Ken Arok dari Singhasari semasa 

kepemimpinan Kertajaya. 

Kertajaya merupakan raja yang tinggi hati. Kerena kesombongannya 

banyak pendeta Hindu dan Budha mengabdi kepada Ken Arok. Ken Arok yang 

berhasil menggulingkan Akuwu Tunggul Ametung di Tumapel yang merupakan 

wialayah bawahan Kediri. Setelah menggulingkan Tumapel, Ken Arok 

menyerang Kediri. Penyerangan yang dimenangkan oleh Ken Arok, Kerajaan 

Kediri menjadi wilayah bawahan Tumapel atau Singhasari. 

Selama menjabat sebagai raja Singhasari, Ken Arok memperistri Ken 

Dedes istri dari Akuwu Tunggul Ametung dan memiliki selir bernama Ken 

Umang. Menurut kitab Negarakertagama Ken Arok yang bergelar Ranggah 

Rajasa Sang Girinathaputra  sedangkan menurut kitab Pararaton, bergelar 

Rajasa Bhatara Sang Amurwabi.  

Ken Arok meninggal karena dibunuh oleh Anusapati menggunakan keris 

Mpu Gandring. Setelah Ken Arok wafat, Kerajaan Shinghasari jatuh ke tangan 

putra Tunggul Ametung dengan Ken Dedes tersebut. Anusapati yang menjabat 

baru dua tahun mendapat serangan oleh Apanji Tohjaya. Setelah memenangkan 

pertempuran, Apanji Tohjaya yang merupakan anak Ken Arok dengan Ken 

Umang menjadi raja Kerajaan Shinghasari. Ketika menjabat sebagai raja, Apanji 

Tohjaya mendapat serangan dari Ranggawuni atau purta dari Anusapatih dan 
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serangan dari Mahisa Campaka yang merupakan putra Mahisa Wong Ateleng 

atau cucu Ken Arok dengan Kendedes (pihak Kendedes). Akibat serangan dari 

Ranggawuni dan Mahisa Campaka, Apanji Tohjaya pergi ke Desa Lulumbang. 

Apanji Tohjaya yang meninggalkan kerajaan, maka Ranggawuni naik tahta 

dengan gelar Sri Jayawisnuwardhana Sang Mapanji Seminingrat Sri Sakala 

Kalana Kulama Dhurmadana Kamaleksana. Sedangkan Mahisa Campaka 

menjadi Ratu Angbhaya dengan gelar Bhatara Narasinga.  

Sesudah Ranggwuni meninggal, Kerajaan Singhasari dipimpin oleh 

anaknya yang yaitu Kertanegara. Raja yang lahir di Waning Hyung tersebut 

bergelar Sri Maharaja Sri Lokawijaya Prusittama Wira Asta Basudewadhipa 

Aniwariwiryanindita Parakrama Murddaja Namottunggdewa. Semasa 

pemerintahannya Kertanegara menyerang Kerajaan Sriwijaya. Tujuan 

menundukkan Kerajaan Sriwijaya disebut dengan Ekspedisi Pamalayu yang 

terjadi pada tahun 1275. Ketika menjalankan misi menundukkan  Kerajaan 

Sriwijaya, Kertanegara dapat menguasai Campa dengan menikahkan adik 

perempuannya dengan raja Campa. Selain Campa, Kertanegara mampu 

menaklukkan wilayah Bakulapura, Sunda, Madura, Bali, dan Gurun.  

Kemampuan Kertanegara menaklukkan beberapa wilayah Nusantara tidak 

diimbangi dengan kebijaksanaan dalam mengelolah kabinetnya. Akibatnya, 

terjadi pemberontakan Kalana Bayangkara atau Cayaraja yang dipimpin Mahisa 

Rangkuh. Pemberontakan itu dapat dipadamkan oleh Kertanegara. Setelah 

mempu meredakan pemberontakan Mahisa Rangkuh, terjadi pemberontakan 

Jayakatwang yang dilakukan oleh Bupati Gelang-Gelang dari Kadiri yang 

merupakan keturunan Kertajaya. Sepeninggal Kertanegara akibat 

pemberontakan Jayakatwang, Kerajaan Shinghasari dipimpin oleh Jayakatwang. 
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Semasa pemerintahannya, Kerajaan Shinghasari mengalami masa surut salah 

satunya akibat serangan gabungan Raden Wijaya dari Kerajaan Majapahit 

dengan tentara Tartar dari Mongolia.  

D. Kerajaan di Tanah Kalimantan 

Wilayah Kalimantan juga terdapat kerajaan besar yang muncul pada abad 

ke-13. Kerajaan tersebut adalah Kutai Martapura yang menganut agama Hindu. 

Kerajaan Kutai Martapura yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara 

didirikan oleh Maharaja Sri Kudungga. Kerajaan yang berdiri selama 350 tahun 

memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Hal ini karena Kutai Martapura 

menganut sistem pemerintahan Naladuta.  

Sistem pemerintahan Naladhuta adalah raja merupakan maharaja dan dua 

wakil raja adalah Maharaja Negeri dan Maharaja Penghulu (Achmad, 2018). 

Sedangkan para pejabat yang lain yang merupakan raja bawahan juga disebut 

Naladuta bagi wilayahnya. Kerajaan Kutai Martapura memiliki wilayah yang 

sangat luas yang melingkupi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, 

Kutai Timur, Bontang, Samarinda, serta Balikpapan (Achmad, 2018). Melalui 

wilayah kekuasannya yang luas, Kutai Martapura memiliki sektor perekonomian 

dari hasil perdagangan. Selain itu, bukti kebesaran Kerajaan Kutai Martapura 

terlihat melalui upacara keagamaan. Upacara keagamaan pertamakali 

diselenggarakan pada masa pemerintahan Aswawarman. Runtuhnya Kutai 

Martapura karena mendapat serangan dari Kasultanan Kutai Kartanegara. 

Karena mendapat serangan dari Belanda maka Kutai Kartangegara mengalami 

kehancuran. 
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E. Kerajaan di Tanah Sulawesi 

Sistem politik Mandala juga terlihat dari Kerajaan di wilayah Sulawesi. 

Kerajaan pertama di Sulawesi adalah kerajaan Gowa yang berdiri pada tahun 

1320 dengan raja bernama Tumanurung. Ekspansi wilayah kekuasaan Kerajaan 

Gowa dipengaruhi oleh keunggulan dalam bidang politik dan ekonomi. Kerajaan 

Gowa berhasil melebarkan wilayah kekuasannya dengan cara menaklukan 

kerajaan lain dan menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Keinginan raja Gowa 

untuk merealisasikan pelebaran wilayah kekuasaan dengan menjalin kerjasama 

dengan kerajaan lain menjadikan kerajaan Gowa berubah status menjadi 

Kasultanan Gowa pada tahun 1593. 

Kerajaan di Sulawesi selain Gowa adalah kerajaan Bone dan Buton. 

Kerajaan Bone berdiri pada tahun 1330 dan Kerajaan Buton berdiri pada tahun 

1332. Kedua kerajaan yang merupakan kerajaan Islam mendat serangan dari 

Belanda. Akibat serangan tersebut, kerajaan di Sulawesi mengalami kehancuran. 

Sebagai simpulan, kerajaan pertama di Sumatra, Sunda, Jawa, 

Kalimantan, dan Sulawesi merupakan kerajaan besar yang melakukan perluasan 

wilayah kekuasaan dengan melakukan penguatan politik dengan wilayah 

kekuasannya. Dasar penguatan politik tersebut dapat dilatarbelakangi oleh 

pengaruh sistem politik Mandala dari India yang mengharuskan pemimpin 

tertinggi berdiri di atas kekuasaan lainnya demi menopang dirinya. Selain itu, 

sistem politik ini digunakan oleh para pemimpin untuk pertahanan kekuatan dari 

serangan musuh atau pemberontakan.  
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4.2 Kerajaan Islam di Nusantara 

Pada masa kerajaan Jawa Kuno, terdapat agama besar yang berpengaruh 

terhadap peradaban masyarakat. Agama tersebut yaitu Budha dan Hindu, kedua 

agama yang berbeda ini dapat berkembang dalam waktu yang hampir 

bersamaan. Namun, sebelum Budha dan Hindu muncul, masyarakat Jawa Kuno 

telah memiliki kepercayaan sendiri yaitu animisme dan dinamisme. Sehingga 

pada masa kerajaan Mataram, agama Budha dan Hindu menyesuaikan dengan 

kepercayaan masyarakat setempat. Agama Budha dan Hindu mengalami 

perubahan tertentu sehingga berbeda dengan tempat asalnya. Pada masa itu, 

agama Budha dan Hindu ditempatkan dalam konteks sistem kepercayaan asli 

yaitu pemujaan terhadap arwah nenek moyang.  

Perkembangan agama Budha dan Hindu yang telah tercampur dengan 

budaya lokal tersebut saling berpengaruh satu sama lainnya sehingga terdapat 

keselarsan diantara kedua agama tersebut. Perkembangan agama Budha dan 

Hindu yang selaras terjadi pada abad ke-8 yaitu masa kerajaan Mataram dan 

abad ke-13 pada masa kerajaan Singhasari dan Majapahit. 

 Setelah agama Budha dan Hindu berkembang luas di wilayah nusantara, 

muncul agama Islam di wilayah nusantara pada abad ke-15. Agama Islam masuk 

di wilayah nusantara ketika masa kerajaan Majapahit yang menganut agama 

Budha dan Hindu berakhir atau menjelang berakhirnya periode Jawa Kuno. 

Agama Islam masuk melalui pantai utara Jawa Timur, dekat Gresik pada abad ke 

ke-11 dan masuk ke pusat pemerintahan yang bercorak Hindu pada abad ke-14. 

Ketika agama Islam masuk ke wilayah pusat pemerintahan, kerajaan Majapahit 

sedang dalam puncak kejayaannya. Sehingga pengaruh agama Islam tidak 

begitu menonjol sampai abad ke-15. 
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4.2.1 Sejarah Islam di Nusantara 

Menurut Azyumardi Azra, asal usul Islam masuk di Nusantara digolongkan 

pada asal-usul perkembangan Islam di Nusantara, pembawa agama Islam di 

Nusantara, dan pendakwah agama Islam di Nusantara (Achmad, 2017). 

1. Teori India atau Gujarat 

 Asal mula kedatangan agama Islam di Nusantara adalah pada abad ke-

13. Menurut Pinjnappel, terdapat kesamaan Mazhab Safi'i yang terdapat di 

Benua India dengan yang ada di Indonesia. Kesamaan mazhab ini karena orang 

Arab yang bermazhab Safi'i melakukan  perjalanan ke Gujarat dan Malabar. 

Mereka singgah dan menetap di sana, dan menyebarkan agama Islam di 

Nusantara. Snouck Hurggronje menyatakan pendapat lain yaitu bahwa Islam 

yang berkembang di Nusantara berasal dari India Selatan. Banyaknya muslim 

Dhaka yang pergi ke India Selatan kemudian menyebarkan agama Islam ke 

wilayah Nusantara.  

 Hal ini dibuktikan dengan catatn Ibnu Batutah adanya makam muslim 

yaitu pangeran dari Dinasti Abbasiyah di wilayah Pasai pada abad ke-15. Namun 

Moquette mengemukakan bahwa batu nisan yang ada di Pasai memiliki 

kesamaan dengan batu nisan di Cambay, Gujarat adalah makam Maulana Malik 

Ibrahim di Gresik yang memiliki Anthony Reid menyatakan bahwa Ibnu Batutah 

yang seorang penjelajah dan penulis menyatakan bahwa di wilayah Nusantara 

yaitu di Pasai terdapat kerajaan yang tertata rapi dengan bentuk kesulatanan dan 

memiliki hubungan dagang di wilayah Samudra India dan China (Achmad, 2017). 

Kerajaan Pasai yang menjadikan emas sebagai uang logam, penghasil sutra dan 

lada yang dijual ke China menjadikan Pasai kerajaan yang kaya. Kerajaan Pasai 
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yang merupakan kerajaan Islam yang berkembang pesat di Selat Malaka 

menjadi pusat pembelajaran agama Islam di Asia Tenggara pada abad ke-15. 

Hal ini karena letak Selat Malaka yang strategis bagi para pedagang Asia Timur 

dan Asia Barat untuk berdagang dan menyebarkan ajaran agama Islam. 

 2. Teori Arab atau Mekkah 

 Islam yang masuk di wilayah Nusantara menurut Sir Thomas Arnold 

bukan hanya dari Coromandel dan Malabar tetapi juga dari Arab. Para pedangan 

yang singga di Pasai selain berdagang, mereka memiliki peran dalam 

penyerbaran agama Islam. Para pedagang Arab Islam tersebut membuat 

perkampungan Arab di Pantai Barat Sumatra pada tahun 674 Masehi atau abad 

ke-7. Salah satu pedagang Arab yang bernama Syekh Ismail dan Sultan 

Muhammad yang merupakan keturunan Abu Bakar Siddiq yang berasal dari 

Mekkah mengislamkan Raja Pasai yaitu Marah Silu. Setelah menjadi mualaf, 

Marah Silu berganti nama menjadi Malik al-Salih.  

 3. Teori Persia 

 Menurut P.A Hoesein, Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh 

pedagang Persia pada abad ke-13. Pandangan Islam di Nusantara berasal dari 

Persia kerena adanya persamaan kebudayaan antara masyarakat Islam di 

Indonesia dengan di Persia. Persamaan itu seperti peringatan 10 Muharam 

sebagai peringatan atas meninggalnya Husein. Peringatan Syi'ah tersebut 

dirayakan dengan pembuatan bubur Syura. Ajaran Syekh Siti Jenar yang sama 

dengan ajaran Sufi Iran al-Hllaj. Batu nisan makan Malik Saleh dengan makan 

Malik Ibrahim di Gresik yang dipesan dari Gujarat. Teori Persia dan teori Gujarat 
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memiliki persamaan dalam hal ini. Selain itu, Mahzab Syafi'i sebagai mahzab 

utama di wilayah Malabar. 

 4. Teori China 

 Banyaknya muslim China di Kanton dan China Selatan berimigrasi ke 

Jawa, Sumatra, dan Kedah pada abad ke-9. Islam menyebar ke wilayah 

Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pada 

abad ke-15. Pedagang China yang berasal dari Kanton yang singgah di Jawa 

menetap di wilayah Gresik, Tuban, dan Surabaya. Banyaknya pedangan China 

dan India yang singgah di wilayah Nusantara karena Nusantara berada di antara 

Samudra Hindia dan Samudra Pasifik atau antara Teluk Bengala dan Laut China 

Selatan. Selat Malaka yang menjadi penghubung Pantai Timur Pulau Sumatra 

dan wilayah barat Semenanjung menjadikan Selat Malaka wilayah terpenting 

pada masa Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-10.  

 Penghubung antara Lampung di Sumatra dengan Jawa Barat di Jawa 

yaitu Selat Sunda juga menjadi wilayah terpenting pada abad ke-16 dan ke-17. 

Kedua wilayah yang dipisahkan oleh Selat Sunda ini berada dibawah 

kepemimpinan Kasultanan Banten. Pada masa kejayaan Majapahit, Laut Jawa 

menjadi penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan. Wilayah 

Nusantara yang terbuka karena dikelilingi oleh lautan maka banyak pedagang 

muslim dari India, Arab, Persia, dan China singgah. Selain itu perjalanan 

Laksamana Cheng Ho dari China yang memasuki wilayah Nusantara 

memperkuat bahwa agama Islam masuk di Nusantara berasal dari China. 
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4.2.2 Islam di Jawa 

Sebelum agama Islam masuk di wilayah Nusantara, agama yang dianut 

oleh masyarakat adalah Hindu dan Budha. Prasasti Tukumas dan Prasasti 

Sajamerta menandai adanya agama Hindu di Kalingga. Sedangkan agama 

Budha masuk di wilayah Kalingga ditandai dengan datangnya pendeta Budha 

dari China yaitu Hwi Ning. Agama Islam memasuki wilayah Asia Tenggara pada 

abad ke-7, Kerjaan Kalingga dipimpin oleh Krtiyasingha (648-647) kemudian 

Kalingga di duduki oleh istrinya yaitu Ratu Jay Shima (647-695). Pada masa 

pemerintahan Ratu Shima, Kerajaan Kalingga menjalin kerjasama dengan 

Kerajaan Sunda dan Kerajaan Sriwijaya. 

Ketika jaman Kerajaan Medang periode Jawa Tengah, dibangunnya Candi 

Siwaghra pada masa pemerintahan Rakai Pikatan pada tahun 838 hingga 855 

menjadi penanda adanya agama Hindu. Sedangkan bangunan Cadi 

Tarabhavanam, Abhayagirivihara, dan Manjusrigraha pada masa pemerintahan 

Rakai Panangkaran Dyah Prapanca pada tahun 760 hingga 775 dan adanya 

Candi Jinalaya atau Borobudur pada pemerintahan Rakai Warak Samaratungga 

pada tahun 812 hingga 833 menjadi penanda adanya agama Budha. Ketika 

Islam mulai memasuki wilayah Nusantara pada abad ke-9, wilayah Jawa 

dipimpin oleh Rakai Warak Samaragriwa dari Dinasti Syailendra hingga pada 

mas pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung (800-898). 

Ketika Kerajaan Medang periode Jawa Tengah runtuh dan dipindahkan ke 

Jawa Timur dan munculnya Kerajaan Singhasari, agama Hindu dan Budha dapat 

bersatu. Pada tahun 1292, Kertanegara raja Singhasari menyatukan agama 

Hindu aliran Siwa dengan agama Budha aliran Tantrayana. Islam yang mulai 

berkembang di Sumatra setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada masa 
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pemetintahan Srimat Trailokyarara Maulibhusana Warmadewa pada abad ke-12. 

Kerajaan Kadiri yang mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan 

Mapanji Jayabhaya, agam Islam masih belum memasuki wilayah Jawa.  

Hingga pada masa Kerajaan Majapahit agama Hindu dan Budha masih 

memiliki banyak pengikut. Namun pada masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya 

Tunggadewi (1328-1350) sampai Hayam Wuruk (1350-1389), agama Islam mulai 

memasuki wilayah Jawa. Syekh Jumadil Qubra yang tinggal di Trowulan 

menyebarkan agama Islam pada masyarakat Majapahit. Pesisir Laut Jawa 

menjadikan pintu masuk agama Islam di wilayah Jawa. Ketika kemepimpinan 

Wikramawardhana (1390-1428), Sultan Muhammad I dari Turki pada tahun 1404 

membentuk Majelis Dakwah Walisanga yang terdiri dari Syekh Jumadil Qubra, 

Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Ishaw, al-Imam Jafar Ibrahim Ibn Barkat 

Zainal Abidin, al-Imam al-Qutb Sayyid Ibrahim Asmara Qandy, dan Syekh 

Subakir. Hingga pada tahun 1404, para pemuka agama ini membentuk Majelis 

Dakwah Walisanga periode I.  

Pada tahun 1405, setahun setelah pembentukan Majelis Dakwah 

Walisanga, utusan Kaisar Yong Le, yaitu Admiral Cheng Ho tiba di Jawa. 

Laksamana Cheng Ho merupakan pelaut muslim dari suku Hui. Ketika Cheng Ho 

tiba di Jawa, Kerajaan Majapahit mengalami Perang Paregreg antara 

Wikramawardhana dari Kerajaan Majapahit Barat dengan Bhre Wirabhumi dari 

Majapahit Timur. Pada serat Kanda, Perang Paregreg diidentifikasikan dengan 

peperangan antara Ratu Kencanawungu dari Kerajaan Majapahit dengan 

Urubisma atau Menak Jingga dari Kadipaten Blambangan. Ratu Kencanawungu 

yang dibantunoleh Raden Darmawulan berhasil menumpaskan Menak Jingga. 

Dari keberhasilannya tersebut, Ratu Kencanawungu menikahi Raden 
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Darmawulan. Pernikahan Ratu Kencanawungu dengan Raden Darmawulan 

melahirkan Prabu Brawijaya.  

Sebelum Majapahit runtuh, telah berdiri Kasultanan Demak yang didirikan 

oleh Raden Patah. Masa kerajaan Majapahit pada tahun 1923 M hingga 1478 M 

dalam konfigurasi kekhalifahan besar di dunia. Pada zaman kebesaran 

Majapahit, telah berdiri kekhalifahan Islam di Andalusia pada tahun 711 M hingga 

1492 M, Mamalik di Mesi pada tahun 1250 M hingga 1517 M, Safawi di Iran 

tahun 1252 M hingga 1736 M, Mughol di India tahun 1482 M hingga 1858, serta 

Utsmani di Turki pada tahun 1290 M hingga 1924 (Isno, 2015). Hasyimi 

menjelaskan kerajaan Islam di wilayah Nusantara telah berdiri Samudra Pasai 

pada tahun 1207 M hingga 1524 M (Saridjo, 1980). Berakhirnya Majapahit 

ditandai dengan banyaknya makam Islam di Tralaya atau sebelah selatan bekas 

istana Majapahit dengan nisan tertua tahun 1376 M dan nisan termuda 1611 M 

(Isno, 2015). Sunyoto (2008) menjelaskan bahwa makam Tralaya merupakan 

makam khusus penganut aliran Yoga-tantra. Aliran Yoga-tantra merupakan sekte 

dari agama Hindu yang banyak diikuti oleh kerabat kerajaan. Salah satu tokoh 

penganut aliran Yoga-tantra merupakan Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil 

Kubro merupakan teman dari Syekh Siti Jenar yang memiliki kekuatan (Sunyoto, 

2008). 

Sunyoto (2008) pada analisisnya menyatakan bahwa agama Hindu-Budha 

yang berkembang di Majapahit hanya dianut oleh keluarga kerajaan. Sedangkan 

banyak masyarakat Majapahit yang melestarikan ajaran Kapitayan. Isno (2015) 

menjelaskan ajaran Kapitayan memiliki kemiripan dengan ajaran Islam. Disiniliha 

kearifan yang telah ditunjukkan oleh ulama terdahulu. Para ulama pada zaman 

kerajaan Majapahit tidak memaksakan konsep Islam secara utuh, namun mereka 
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dengan kebijaksanaannya ngemong kepada masyarakat dengan tetap menjaga 

kebudayaan yang sudah ada. 

Istilah kapitayan tidak dibuang begitu saja, namun masih digunakan untuk 

menyamakan dengan istilah ajaran Islam (Isno, 2015). Misalnya dalam 

melakukan shalat tetap memakai istilah sembahyang. Begitu juga dengan tempat 

pemujaan para dewa yang disebut sanggar, namun oleh para ulama diganti 

menjadi langgar (Sunyoto, 2008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada masa 

kejayaan Majapahit, Islamisasi yang dibawa oleh para mubaligh menarik 

perhatian masyarakat Majapahit. Kepedulian, saling menyantuni, kesabaran, 

serta tata karma yang diajarkan dalam Islam menjadi tempat di hati masyarakat 

Majapahit yang tidak mengenal hal seperti itu (Isno, 2015). Sunyoto (2008) 

menjelaskan bahwa masyarakat Majapahit memiliki pringai kasar, sombong, dan 

tidak mengenal mengalah. 

Islamisasi yang mulai tumbuh sejak kerajaan Majapahit, semakin kuat 

ketika berdirinya Kasultanan Demak di wilayah Jawa Tengah. Kasultanan Demak 

mengalami keruntuhan ketika dipimpin Sunan Prawata karena serangan dari 

Arya Penangsang. Akibat serangan tersebut Sunan Prawata tewas sehingga 

tahta Kasultanan Demak diambil oleh Arya Penangsang. Namun belum lama 

menjadi raja, Arya Penangsang mendapat serangan dari Sultan Hadiwijaya 

melalui Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, Danang Sutawijaya, dan Ki Juru 

Mrentani (Achmad, 2018). Setelah Arya Panangsang dibunuh, Sunan Prawata 

memimpin Demak dan Jipang. Sepeninggal Sunan Prawata, Dnang Sutawijaya 

yang merupakan anak Ki Ageng Pemanahan mendirikan Kasultanan Mataram. 
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A. Kasultanan Mataram 

Kasultanan Mataram mengalami masa kerjayaan dibawa kepemimpinan 

Sultan Agung. Pasca runtuhnya Kasultanan Mataram, lahir Kasunan Kartasura 

yang didirkan oleh Sunan Amangkurat II. Akibat Geger Pecinan, mengakibatkan 

Kasunan Kartasura dipindahkan ke Surakarta.Kasultanan Mataram yang 

dipimpin oleh Raden Bagus muncul pada tahun 1587. Selama memerintah 

Kasultanan Mataram, Raden Bagus dikenal sebagai Panembahan Senapati. 

Langkah awal yang dia lakukan dalam memperluas Mataram adalah menyatukan 

Pajang, Demak, dan Pati.  

Selain itu, Panembahan Senapati memperluas wilayahnya hingga ke 

Madiun yang waktu itu dipimpin oleh Rangga Jumena. Anak Rangga Jumena 

yang bernama Pangeran Lontang ketika mendapatkan serangan dari Mataram 

melarikan diri ke Surabaya. Sedangkan anak perempuan Rangga Jumena yaitu 

Retna Dumilah diperistri oleh Panembahan Senapati. Setelah menaklukan 

Madiun, Panembahan Senapati menundukkan Pasuruan pada tahun 1596. 

Selama memipin Mataram, Panembahan Senapati mampu menguasai Pajang, 

Demak, Pati, Madiun, dan Pasuruan. Ketika akan melanjutkan ekspansi, 

Panembahan Senapati meninggal di Desa Kajenar pada tahun 1601. Sehingga 

setelah Panembahan Senapati meninggal, kakuasaan Mataram diduduki oleh 

anak Panembahan Senapati dengan Ratu Mas Mustikajawi, Raden Mas Jolang. 

 Selama menjabat sebagai raja Mataram, Raden Mas Jolang memiliki 

gelar Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati Senapati ing Nglaga Mataram. 

Raden Mas Jolang ketika memerintah Mataram, hanya mampu melumpuhkan 

perekonomian Surabaya namun tidak bisa menaklukkan Surabaya. Selain 
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masalah eksternal tersebut, masa pemerintahan Raden Mas Jolang 

mendapatkan masalah internal kerajaan. Ternjadinya perlawanan yang dilakukan 

oleh Pangeran Puger atau Raden Mas Kentol Kejuron, anak tertua Panembahan 

Senapati tertua yang dilahirkan dari Nyai Adisara, Adipati Demak. 

Pemberontakan kedua dilakukan oleh Pangeran Jayaraga adik Raden Mas 

Jolang pemimpin Panaraga. Karena mendapatkan kudeta internal kerjaan, 

semasa kepemimpinan Raden Mas Jolang wilayah Mataram mulai goyah. 

Setelah Raden Mas Joalang meninggal, kakuasaan Mataram dipimpin oleh 

Raden Mas Wurah. 

Raden Mas Wurah merupakan anak Raden Mas Jolang dengan Ratu 

Tulungayu dari Panaraga. Karena Raden Mas Wurah memilki kekurangan fisik, 

dia hanya dinobatkan sebagai raja hanya dalam sehari pada tahun 1613. 

Pengganti Raden Mas Wurah adalah Raden Mas Rangsang, anak Raden Mas 

Jolang dengan Dyah Banowati. Selama menjabat di Kasultanan Mataram, Raden 

Mas Rangsang bergelar Panembahan Hanyakrakusuma, Prabu Pandhita 

Hanyakrakusuma atau Sultan Agung Senapati ing Nglaga Abdurrahman. 

Semasa pemerintahan Raden Mas Rangsang, wilayah Surabaya dapat 

ditaklukkan dengan bantuan Tumenggung Surantani dan Tumenggung Alap-

Alap. Selain mampu menaklukkan Surabaya, Wirasaba atau Jombang dapat 

ditaklukkan pada tahun 1615, Lasem dan Pasuruan pada tahun 1616. Wilayah 

Pajak dapat direbut kembali pada tahun 1617 setelah terjadi pemberontakan 

yang dilakukan oleh Adipati Pajang. Selain itu, Raden Mas Rangsang dapat 

menaklukkan Sukadana atau wilayah Kalimantan Barat Daya dan Madura. 

Raden Mas Rangsang yang lebih dikenal sebagai Sultan Agung dinobatkan 

sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 3 November 1975. 
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Setelah Sultan Agung meninggal, pemerintahan Mataram dipimpin oleh 

anak Sultan Agung yaitu Raden Mas Sayidin. Raden Mas Sayidin yang bergelar 

Sri Sususuhan Amangkurat Agung atau Sunan Amangkurat I memindahkan 

ibukota yang semula di Kerta ke Plered pada tahun 1674. Semasa 

kepemimpinan Sunan Amangkurat I, Mataram mengalami kemunduran. Hal ini 

ditunjukkan dengan banyaknya tokoh senior Mataram yang dibuang. Hubungan 

diplomatik dengan Banten dan Makasar semakin buruk. Selain pengaruh 

eksternal, penyebab kemunduran pemerintahan Sunan Amangkurat I karena 

Raden Mas Rahmat anak Sunan Amangkurat I menjalin hubungan dengan calon 

istri ayahnya. Akibat dari hubungan yang tidak direstui tersebut, Raden Mas 

Rahmat meminta bantuan Trunajaya dari Madura untuk menyerang ayahnya. 

Penyerangan Trunajaya yang dibantu oleh Kraeng Galengsong dari Makassar 

pada tahun 1677. Akibat pemberontakan tersebut, menyebankan kehancuran 

bagi Mataram. Sehingga Sunan Amangkurat I dan Raden Mas Rahmat 

meninggalkan Plered.  

B. Kasultanan Demak  

Menurut cerita sejarah, setelah kerajaan Majapahit runtuh maka muncul 

kerajaan Demak memimpin Jawa. Sebelum menyerang ayahnya, Raden Patah 

meminta izin kepada Sunan Ampel. Selain itu, Raden patah juga meminta restu 

kepada Sunan Kalijaga. Hal ini menunjukkan menempatkan Wali Sanga 

mendapatkan posisi berpolitik dalam kerjaan. Perang Paregreg yang 

dimenangkan oleh Wikarawardhana, Majapahit Timur bersatu dengan Majapahit 

Barat. Namun banyak wilayah Kerajaan Majapahit yang melapaskan diri. 

Kalimantan Barat China pada tahun 1405, Kerajaan Palembang, Malayu, dana 
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Malaka melepaskan diri medapat kedaulatan dari Kerajaan Majapahit, dan Brunei 

yang berada di utara Pulau Kalimantan melepaskan diri dari Kerajaan Majapahit. 

Paskah meninggalnya Wikrawardhana pemerintahan Kerajaan Majapahit di 

pimpin oleh putri Wikrawardhana dengan Bhre Daha II yaitu Sri Suhita. Sri Suhita 

yang merupakan cucu dari Bhre Wirabhumi, memenggal kepala Raden Gajah 

yang telah membunuh kakeknya ketika Perang Paregreg. Sri Suhita yang tidak 

memiliki anak, maka setelah pemerintahannya, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh 

saudara tirinya yaitu Dyah Kertawijaya. Pemerintahan Kerajaan Majapahit di 

pimpin oleh Kertawijaya berhasil digulingkan oleh Rajasa Wardhana pada tahun 

1453. Setelah Rajasa Wardhana meninggal, terjadi kekosongan pemerintahan 

hingga tahun 1456.  

Kekosongan tersebut diisi oleh Girishawardhana Dyah Suryawikrama. 

Hanya setahun menjabat sebagai raja, Girishawardhana meninggal dan 

digantikan oleh Singhawikramawardhana pada tahun 1466 hingga 1474. Pada 

tahun 1474, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh putra Rajasawardhana 

yaitu Bhre Kertabhumi atau ayah Raden Patah. Pemberontakan dimenangkan 

oleh Bhre Kertabhumi. Bhre Kertabhumi memerintah Kerajaan Majapahit mulai 

tahun 1474 hingga 1486. Pada masa pemerintahan Bhre Kertabhumi, ibu kota 

Kerajaan Majapahit yang awalnya di Majakerta dipindah ke Kadiri. 

 Selama di Tanah Jawa, Cheng Ho bukan hanya membangun Klenteng 

Sam Po Kong dan Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sam Po Kong tetapi 

juga mengajarkan bercocok tanam, membuat bangunan, dan menyebarkan 

agama Islam bersama Syekh Qura dan Syekh Nurjati. Setelah itu, Syekh Qura 
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menyebarkan agama Islam di Karawang sedangkan Syekh Nurjati menyebarkan 

agama Islam di Cirebon. 

 Penyebaran agama Islam di wilayah Majapahit mulai marak pada masa 

pemerintaan Bhre Kertabhumi (1474-1486). Semasa pemerintahan Bhre 

Kertabhumi, Sunan Ampel dari Surabaya meminta Raden Patah yang 

merupakan muridnya untuk membuka Hutan Glagahwangi sebagai pedukuhan 

pada tahun 1475. Raden Patah merupakan anak Bhre Kertabhumi dengan selir 

dari China yang bernama Siu Ban Ci. Siu Ban Ci atau ibu Raden Patah adalah 

putri Tan Go Hwat atau Sunan Bonang dengan Siu Te Yo dari Gresik. Pada 

tahun 1478, Glagahwangi diresmikan menjadi kerajaan Islam dan dikenal 

sebagai Kasultanan Demak Bintara. Sebagai pemimpin Kasultanan Demak, 

Raden Patah bergelar Senapati Jimbun Ngabdurahman Panembahan 

Palembang Sayidin Panatagama. Raden Patah memerintah Kasultanan Demak 

mulai tahun 1478 hingga 1518. Sehingga pada masa itu, terdapat dua kerajaan 

di Jawa yaitu Kerjaan Majapahit dengan corak Hindu di Jawa Timur dan Kerajaan 

Demak dengan corak Islam di Jawa Tengah. 

 Islam mulai berkembang di wilayah Demak dibawah kepemimpinan 

Raden Patah dengan pusat ibu kota Bintara pada tahin 1478. Berdirinya 

Kasultanan Demak, menjadikan agama Islam menyebar hingga ke wilayah Jawa 

Timur dan luar Pulau Jawa. Namun penyebaran agama Islam di Jawa Timur 

tidak merata ketika kekuasaan Bhre Wirabhumi pada tahun 1486 digulingkan 

oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya atau putra Singhawikramawardhana 

yang merupakan ipar dari Raden Patah. Karena merasa ayahnya diberontak, 

maka Raden Patah menyerang Girindrawardhana. 
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 Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Majelis Dakwah Walisanga 

semakin lancar karena Raden Patah berhasil mengalahkan Girindrawardhana 

Dyah Ranawijaya raja Majapahit yang mengkudeta Bhre Kertabhumi. Walaupun 

Majaphit didukung oleh Portugis, Kerjaan Majaphit mengalami kekalahan. Hal ini 

mengakibatkan masyarakat Hindu Majapahit yang tidak mau memeluk agama 

Islam melarikan diri ke Bali. Kemenangan yang berada di pihak Kerajaan Demak. 

Kasultanan Demak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena memiliki 

tentara yang sangat tangguh. Pada tahun 1513, Raden Patah melaksanakan 

Ekspedisi I untuk melakukan penyerangan terhadap Portugis. Namun Raden 

Patah dan anaknya yang bernama Raden Surya gugur dalam penyerangan 

tersebut.  

 Setelah Raden Patah gugur dalam perang, tahta kerajaan diduduki oleh 

Pati Unus. Pati Unus merupakan adipati Jepara setelah menikah dengan putri 

Raden Patah pada tahun 1500. Selain menikah dengan putri Raden Patah, Pati 

Unus menikah dengan putri Sunan Gunungjati pada tahun 1511. Pernikahannya 

dengan putri Sunan Gunungjati menjadikan Pati Unus menjadi Panglima 

Gabungan Armada Islam yang menaungi Kasultanan Banten, Demak, dan 

Cirebon dengan tugas merebut Malaka dari Portugis sehingga Pati Unus 

mendapat gelar Senapati Sarjawala. Pati Unus memiliki garis keturunan dengan 

Nabi Muhammad. Ibu Pati Unus yang bernama Syarifah Ummu Banin Al-Hasani 

adalah keturunan Imam Hasan Bin Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Ketika 

menjabat sebagai pemimpin di Kasultanan Demak, Pati Unus mengambil kembali 

Malaka dari Portugis. Namun dalam pertempuran itu, Pati Unus bersama putra 

pertama dan putra ketiganya meninggal di medan pertempuran. Putra Pati Unus 

yang ke-2 yaitu Raden Abdullah selamat berhasil kembali ke Jawa. 
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 Pati Unus yang gugur pada tahun 1521, maka kepemimpinan Kasultanan 

Demak dipimpin oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana merupakan anak 

Raden Patah dengan Nyi Gedhe Maloka atau Ratu Asyikah binti Sunan Ampel. 

Sultan Trenggana memiliki beberapa anak yaitu Raden Mukmin atau Sunan 

Prawata (Sultan Demak ke-4), Ratu Kalinyamat (Bupati Jepara), Ratu Mas 

Campaka (istri Mas Krebet atau Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya dari 

Pajang), dan Pangeran Timur atau Rangga Jumena (Adipati Madiun). Semasa 

pemerintahan Sultan Trenggana, Demak mampu melebarkan kekuasannya 

hingga Tuban, Madiun, Blora, Surabaya, Pasuruhan, Lamongan, Blitar, 

Jombang, Gunung Panganggunggan yang merupakan tempat pelarian 

masyarakat Kerajaan Majapahit, dan Sengguruh di Malang. Setelah Sultan 

Trenggana meninggal maka Kasultanan Demak dipimpin oleh Raden Mukmin 

anak Sultan Trenggana yang pertama.  

 Ketika menjabat sebagai sultan di Demak, Raden Mukmin memindahkan 

ibu kota Demak yang awalnya di Bintara ke Gunung Prawata. Pemindahan pusat 

pemerintahan ini menjadikan Raden Mukmin mendapat julukan Raden Prawata. 

Selama pemerintahannya, Raden Prawata hanya berfokus pada masalah 

keagamaan dan lebih memihak pada Sunan Kalijaga. Keberpihakan tersebut 

membuat Sunan Kudus iri dan membongkar rahasia Raden Prawata kepada 

Arya Penangsangan atau Arya Jipang. Rahasia tersebut adalah bahwa Raden 

Prawata telah membunuh pamannya sendiri yaitu Raden Kikin yang merupakan 

ayah dari Arya Penangsangan.  

 Melalui bantuan Rangkud, Raden Prawata dan istrinya berhasil dibunuh. 

Sehari setelah terjadi pembunuhan terhadap Raden Prawata, Pangeran 

Kalinyamat dan Ratu Kalinyamat datang ke Kasunanan Kudus untuk meminta 
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penjelasan atas pembunuhan saudara kandungnya. Karena merasa kecewa, 

Pangeran Kalinyamat dan Ratu Kalinyamat meninggalkan kasunanan. Namun 

dalam perjalanan mereka dihadang, Arya Penangsangan.  

 Arya penangsangan membunuh Pengeran Kalinyamat. Sepeninggal 

Pangeran Kalinyamat, Ratu Kalinyamat bertapa di Gunung Danaraja. Dalam 

pertapaannya, Ratu Kalinyamat akan memenuhi permintaan seseorang yang 

berhasil membunuh Arya Penangsangan.  

 Setelah berhasil membunuh Raden Prawata, Arya Pengangsangan 

menjadi Sultan Demak dengan beribukotakan di Jipang pada tahun 1549. Ketika 

menjadi Sultan, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Hadiwijaya 

atau Jaka Tingkir yang merupakan ipar dari Raden Prawata dan Ratu 

Kalinyamat. Pemberontakan tersebut bukan untuk memperebutkan Demak 

melainkan atas permintaan Ratu Kalinyamat. Bersama dengan Pemanahan 

Penjawi dan Danang Sutawijaya, Jaka Tingkir berhasil menumpas Arya 

Penangsang. 

C. Kasultanan Pajang 

Semasa Sultan Trenggana menjadi pemimpin di Kasultanan Demak, Jaka 

Tingkir diangkat menjadi menantu dan dinobatkan sebagai Adipati Pajang 

dengan gelar Adipati Hadiwijaya. Ketika Adipati Hadiwijaya memerintah Pajang, 

wilayah Mataram yang dipimpin oleh Pemanahan atau Panembahan Senapati 

merupakan daerah bawahan Pajang. Setelah Pamenahan meninggal, anak 

Pamenahan yang bernama Raden Bagus berencana melepaskan Mataram dari 

Pajang. Keinginan Raden Bagus tersebut terdengar oleh Sultan Hadiwijaya. 

Penyerangan Mataram terhadap Pajang yang terjadi di Jatijajar dianggap 
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sebagai bentuk perlawanan Raden Bagus terhadap raja Pajang. Akibat 

pemberontakan tersebut, Sultan Hadiwijaya sakit dan meninggal. Setelah 

kepergian Sultan Hadiwijaya, Sunan Kudus memberikan kekuasaan Pajang 

kepada Arya Pangiri putra Sunan Prawata yang merupakan menantu Hadiwijaya. 

Selama memimpin Pajang, Arya Pangiri memiliki banyak kelemahan. 

Kebijakan Arya Pangiri yang mendatangkan penduduk Demak menjadikan 

penduduk Pajang merasa tersingkir. Akibatnya, banyak warga Pajang pindah ke 

Jipang dan mengadu pada Pangeran Banawa. Setelah mendengar keluh kesah 

warga Pajang, Pangeran Banawa meminta bantuan Raden Bagus untuk 

menumpas Arya Pangiri. Pemberontakan yang dimenangkan oleh Pangeran 

Banawa mengharuskan Arya Pangiri kembali ke Demak.  

Pangeran Banawa yang berhasil mengusir Arya Pangiri menjadikan dia 

sebagai raja Pajang dengan gelar Sultan Prabuwijaya. Hubungan baik dengan 

Raden bagus sangat erat ketika Prabuwijaya menikahkan putrinya yang bernama 

Dyah Banowati dengan anak Raden Bagus yang bernama Raden Mas Jolang. 

Hasil pernikahan antara Dyah Banowati dengan Raden Mas Jolang melahirkan 

Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Sepeninggal Prabuwijaya, Raden 

Bagus dinobatkan sebagai Adipati di Pajang. Sehingga menjadikan Kasultanan 

Pajang menjadi kadipaten bawahan Mataram. 

D. Kasunan Kartasura 

Kematian Sunan Amangkurat I pada tahun 1677, Raden Mas Rahmat 

secara resmi menjadi pemimpin Kasunan Kartasura. Semasa kepemimpinan 

Raden Mas Rahmat, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran 

Puger. Namun pada tahun 28 November 1681, Pangeran Puger menyatakan 
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damai dengan Raden Mas Rahmat. Setelah terjadi pemberontakan Pangeran 

Puger, terjadi pemberontakan Ki Ageng Wanakusuma pada tahun 1683. Berkat 

bantuan Pangeran Puger dan Nyoman Luyangan dari Bali, pemberontakan dapat 

diselesaikan. Dua tahun kemudian, Untung Surapati menyerang Kasunan 

Kartasura dengan bantuan Patih Nerangkusuma dengan VOC. Raden Mas 

Rahmat yang tidak menyukai Untung Surapati berada di Kartasura, maka dia 

memberikan Untung Surapati Pasuruan. Karena Untung Surapati memperoleh 

Pasuruan, maka Anggajaya Adipati Pasuruhan melarikan diri bergabung dengan 

Anngawangsa Adipati Jangrana di Surabaya. 

Sepeninggal Raden Mas Rahmat, Raden Mas Sutikna menjabat Kasunan 

Kartasura dengan gelar Sri Susuhan Amangkurat Mat atau Amangkurat III pada 

tahun 1702. Selama pemimpin Kasuanan, Mataram mengalami pemberontakan 

yang diakibatkan oleh masalah percintaan. Hal ini bermula ketika Raden Ayu 

Lembah putri Pangeran Puger atau istri Amangkurat III selingkuh dengan Raden 

Sukra. Akibat perselingkuhan itu mereka dihukum mati, dan Amangkurat III 

menikahi adik Raden Ayu Lembah yang bernama Raden Ayu Himpun namun 

langsung diceriakkan. Setlah menceraikan Raden Ayu Himpun, Amangkurat III 

menikahi wanita di Desa Onje. Akibat perlakuan Amangkurat III yang 

menceraikan Raden Ayu Himpun, cucu Pangeran Puger malakukan 

pemberontakan. Pada tahun 1704 banyak masyarkat yang menginginkan 

Pangeran Puger memimpin Kartasura. Pada tahun 1704 hingga 1708 terjadi 

peristiwa yaitu Perang Suksesi Jawa I. Perang Suksesi Jawa I merupakan 

pertempuran antara Amangkurat III yang ingin mempertahankan kekuasaannya 

dengan Pangeran Puger yang ingin menggulingkan Amangkurat III yang 
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merupakan keponakannya. Akibat pertempuran tersebut, Raden Mas Sutikna 

atau Amangkurat III menyerah kepada Pangeran Puger. 

Ketika menjadi pemimpin Kasunan Kartasura, Pangeran Puger bergelar 

Sunan Pakubuwana I pada tahun 1705. Sunan Pakubuwana meninggal pada 

tahun 1719 sehingga kepemimpinannya diduduki oleh anaknya. Anak Sunan 

Pakubuwana I yang menggantikan ayahnya adalah Raden Mas Suryaputra. 

Selama menjadi raja Kasunanan Kartasura, banyak terjadi pemberontakan yaitu 

pemberontakan Arya Dipanegara, pemberontakan Pangeran Blitar, 

pemberontakan Pangeran Purbaya, dan Pemberontakan Arya Mataram.  

 Sepeninggal Raden Mas Suryaputra, raja di Kasunan Kartasura dipimpin 

oleh Raden Mas Prabasuyasa. Karena ketika memipin Kartasura, Raden Mas 

Prabasuyasa masih berumur 15 tahun terdapat kelompok yang ingin menguasai 

raja. Kelompok pertama adalah Ratu Amangkurat atau ibu Suri yang didukung 

oleh VOC, kelompok kedua adalah yang dipimpin oleh Patih Cakrajaya, dan 

kelompok ketiga adalah dipimpin Arya Mangkunegara. 

 Ketika menjadi raja di Kartasura, Raden Mas Prabasuyasa didesak untuk 

mengusir VOC yang telah memberontak orang-orang China. Pemberontakan itu 

terjadi ketika ada peristiwa banyaknya warga China yang dibantai oleh 

masyarakat Eropa di Batavia. Karena Raden Mas Prabasuyasa mendukung 

masyrakat China untuk menyerang VOC, VOC  menggandeng Adipati 

Cakraningrat IV dari Madura. Pemberontakan yang terjadi antara Raden Mas 

Prabasuyasa dengan VOC, dimenangkan oleh VOC.  

 Akibat dari kekalahan tersebut maka Raden Mas Prabasuyasa harus 

menyetujui perjanjian perdamaian dengan VOC pada bulan Maret 1742. Pada 
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bulan Juni 1742, pemberontakan anti VOC terjadi di Kasunan Kartasura yang 

dipimpin Sunan Kuning didukung oleh Raden Mas Said. Pada tahun 1743, 

Raden Mas Prabasuyasa memindahkan Kasunan Kartasura yang sudah hancur 

di Desa Sala. Karena pusat ibukota yang dipindah ke Sala maka kasunan 

berganti menjadi Kasunan Surakarta. Sehingga Raden Mas Prabasuya 

merupakan raja terakhir di Kasunan Kartasura (1726 hingga 1742) dan menjadi 

raja pertama di Kasunan Surakarta pada tahun 1745. 

 Akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said, Raden Mas 

Prabasuyasa melakukan sayembara untuk merebut tanah Sokawati tempat 

tinggal Raden Mas Said. Sayembara yang diikuti oleh Raden Mas Sujana, tanah 

Sokawati dapat direbut oleh Raden Mas Sujana. Namun karena tanah Sokawati 

disewakan kepada VOC oleh Raden Mas Prabasuyasa, Raden Mas Sujana 

meninggalkan Kartasura pada tahun 1746 dan bergabung dengan Raden Mas 

Said. Pada tahun 1747 terjadi perang Sukesi Jawa III antara Raden Mas Sujana 

dan Raden Mas Said dengan Raden Mas Prabasuya yang dibantu VOC 

E. Kasunan Surakarta 

Dampak perang Sukesi Jawa III, Raden Mas Prabasuya gugur dalam 

pertempuran. Sehingga kepemimpinan Kasunan Surakarta dipimpin oleh anak 

Raden Mas Prabasuya yaitu Raden Mas Suryadi. Raden Mas Suryadi bergelar 

Sunan Pakubuwana III. Semasa pemerintahan Sunan Pakubuwana III, perang 

Sukesi Jawa III masih berlangsung. Perang Sukesi Jawa III yang membuat 

perpecahan antara Raden Mas Sujana dengan Raden Mas Suryadi, VOC 

membentuk suatu perjajian. Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Giyanti yang 

terjadi pada tanggal 13 Februari 1755.   
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Isi perjanjian tersebut adalah pengakuan VOC pada kedaulatan Raden 

Mas Sujana sebagai Pangeran Mangkubumi, sebagai raja keturunan Mataram 

yang memimpin sebagian wilayah Raden Mas Suryadi. Pada tahun 1757, karena 

hubungan antara Raden Mas Said dan Raden Mas Suryadi semakin buruk maka 

diadakan Perjanjian Salatatiga. Pada perjanjian tersebut, Raden Mas Said 

mendapatkan kekuasaan Mangkunegaran dibawah kepemimpinan Surakarta. 

Setelah dinobatkan menjadi raja di Mangknegaran, Raden Mas Said mendapat 

gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara atau Mangkunegara I. 

Setelah Raden Mas Suryadi wafat, Raden Mas Subadya menjadi raja dengan 

gelar Sunan Pakubuwana IV. Karena Sunan Pakubuwana IV menykai tokoh-

tokoh kejawen, para tokoh Islam yang didukung oleh VOC dengan menggandeng 

Sri Sultan Hamengkubuwana I dan KGPA Mangkunegara I untuk memberontak 

Pakubuwana IV.  

Akibat serangan tersebut, Pakubuwana melakukan perjanjian bahwa 

Kasunan Surakarta setara dengan Kasultanan Yogyakarta dan Praja 

Mangkunegara. Raden Mas Subadya meninggal pada 2 Oktober 1820, dan 

digantikan oleh Raden Mas Sugandi. Raden Mas Sugandi merupakan anak dari 

Raden Mas Subadya dengan Raden Ayu Handoyo bergelar Sri Susuhan 

Pakubuwana V. Pakubuwana V memiliki kesamaan dengan ayahnya yaitu 

menyukai karya sastra. Ketika masa pemerintahan Pakubuwana V muncul karya 

sastra Serat Centhini. 

Sepeninggal Pakubuwana V, Kasunan Surakarta dipimpin oleh Raden Mas 

Supardan yang bergelar Pakubuwana VI. Pakubuwana VI mendukung Pangeran 

Dipanegara dari Kasultanan Yogyakarta terhadap Belanda. Namun pada tanggal 

8 Maret 1830, Pangeran Dipanegara tertangkap oleh pemerintah Hindia Belanda 
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dan Pakubuwana VI ditangkap pada tanggal 8 Juni 1830 dan dibung ke Ambon. 

Kegigihan Raden Mas Supardan atau Pakubuwana VI, pemerintah Indonesia 

menetapkannya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Karena Raden Mas 

Supardan dibuang ke Ambon, pemerintahan Kasunan Surakarta digantikan oleh 

pamannya yitu Raden Mas Malikis Solikin, putra Pakubuwana IV dengan Raden 

Ayu Sukaptinah atau Ratu Kencanawungu. Semasa pemerintahannya, Kasunan 

Surakarta dalam keadaan kondusif. Pakubuwana VI semasa kepemimpinannya 

menetepkan undang-undang dalam pemerintahnnya.  

Pakubuwana VI tidak memiliki putra sehingga setelah meninggal, Kasunan 

Surakarta dipimpin oleh kakaknya yaitu Raden Mas Kusen. Raden Mas Kusen 

yang bergelar Pakubuwana VII juga tidak memiliki putra sehingga digantikan oleh 

Raden Mas Duksina. Raden Mas Duksina merupakan anak dari Raden Mas 

Supardan atau Pakubuwana VI yang dibuang ke Ambon. Raden Mas Supardan 

bergerlar Pakubuwana VIII. Setelah pemerintahan Pakubuwana VIII, Kasunan 

Kartasura diduduki oleh Raden Mas Malikus Kusna.Raden Mas Maliku Kusna 

yang bergelar Pakubuwana IX meninggal pada tahun 1939. Sepeninggal 

Pakubuwana IX, Kasunan Surakarta dipimpin oleh Raden Mas Antasena. 

Semasa pemerintahan Raden Mas Antasena atau Pakubuwana X, terjadi Perang 

Dunia II. Pakubuwana X meninggal pada tahun 1944 digantikan oleh Raden Mas 

Suryaguritna. Raden Mas Suryaguritna bergelar Pakubuwana XI. Ketika masa 

kepemimpinannya, Indonesia merdeka dari penjajahan. Pada Tanggal 1 Juni 

1946 Kasunan Surakarta menjadi bagian dari provinsi Jawa Tengah.  
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F. Kasultanan Yogyakarta 

Pada perjanjian Giyanti, Raden Mas Sujana mendapatkan sebagian tanah 

Surakarta. Wilayah tersebut didirikan sebuah kasultanan dengan pusat ibu kota 

di Pabringan pada tahun 1755. Raden Mas Sujana dalam memerintah 

Kasultanan Yogyakarta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana I. 

Hamengkubuwana I dikenal sebagai raja keturunan Raden Mas Rangsang atau 

Sultan Agung dari Matram Islam. Setelah Raden Mas Sujana, Raden Mas 

Sundra menduduki kepemimpinan di Kasultanan Yogyakarta. Semasa Raden 

Mas Sundra menjadi raja, banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya 

pemberontakan yang dilakukan oleh Herman Dandels yang merendahkan 

derajad raja-raja Jawa.  

Akibat pemberontakan tersebut, Herman Dandels mengganti kedudukan 

Raden Mas Sundra dengan Raden Mas Suraja. Namun pada tahun 1811 ketika 

Inggris dapat merebut Belanda, Raden Mas Sundra atau Hamengkubuwana II 

kembali naik tahta. Pada tahun 1812, Raden Mas Sundara dibuang oleh Thomas 

Rafles ke Pulau Pinang. Sehingga posisi Raden Mas Sundara ditempati kembali 

oleh anaknya yaitu Raden Mas Suraya. Raden Mas Sundara kembali menjadi 

raja di Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1826. Pada tahun 1828, Raden Mas 

Sundara meninggal sehingga kekuasaan Yogyakarta dipimpin oleh Raden Mas 

Mustaya. Semasa Raden Mas Sundara digulingkan oleh Inggris, Raden Mas 

Suraya menggantikan ayahnya. Akibat Kasultanan Yogyakarta yang menentang 

Inggris, Thomas Rafles memberikan sanksi. Sanksi tersebut adalah, daerah 

Kedua, Pacitan, Japan, Jipang, dan Grobongan dikuasai oleh Inggris, angkatan 

perang Kasultanan Yogyakarta hanya mencakup tentara keamanan keraton, dan 

sebagian kekuasaan keraton diberikan kepada Pangeran Natakusuma yang 
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memihak Inggris. Pangeran Natakusuma wakil raja yang memihak Inggris 

diangkat sebagai Paku Alam I.  

Raja Kasulatanan Yogyakarta yang ke-4 adalah Raden Mas Ibnu Jarot 

yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana IV. Hamengkubuwana IV, 

memerintah Yogyakarta ketika masih berusia 10 tahu. Kerena masih kecil, 

pemerintahan Yogyakarta disetir oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun pada 

tanggal 20 Januari 1822, Raden Mas Ibnu Jarot dapat memerintah Yogyakarta 

sendiri. Sepeninggal Raden Mas Ibnu Jarot ketika bertamasya, Raden Mas 

Mustaya yang menjadi raja masih berusia dua tahun. Ketika Raden Mas Mustaya 

atau Sri Sultan Hamengkubuwana V memerintah, terjadi pemberontakan 

Diponegoro terhadap Hindia Belanda di Yogyakarta.  

Raden Mas Mustaya meninggal pada tahun 1855. Sepeninggal Raden Mas 

Mustaya, Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh Raden Mas Ariajaya. Semasa 

pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana VI tersebut terjadi bencana alam dan 

pemberontakan . Pemberontakan yang dapat dipadamkan dan Yogyakarta 

menjalin hubungan baik dengan beberapa daerah. Salahsatunya Raden Mas 

Ariajaya menikahi putri Kasultanan Brunei. Sepeninggal Sri Sultan 

Hamengkubuwana VI, Raden Mas Murteja menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana 

VII. Semasa kepemimpinannya, Kasultanan Yogyakarta mengalami modernisasi. 

Yogyakarta memiliki 17 pabrik gula. Sehingga Sri Sultan Hamengkubuwana VI 

mendapat julukan Sultan Sugih. Sepeninggal  Raden Mas Murteja, Sri Sultan 

Hamengkubuwana ke VIII adalah GPH Purubaya. Semasa pemerintahannya, 

Yogyakarta memiliki banyak biaya yang digunakan untuk sekolah. Setelah GPH 

Purubaya, Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh BRM Darajatun. BRM Darajatun 

yang menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana IX bergelar Sampeyan Dalem 
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Ingkang Sinumun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati Ing Nglaga 

Abdurahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Kaping Sanga. 

G. Kasultanan Banten 

Kasultanan Banten yang berada di wilayah Jawa Barat merupakan bagian 

Kerajaan Sunda yang dikenal dengan Banten Girang. Agama Islam masuk di 

wilayah Banten ketika Maulana Hasanudin dari Kasultanan Demak datang ke 

Sunda untuk memperlebar Kasultanan Demak dan penyebarkan agama Islam. 

Pada waktu itu, Kasultanan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggana memberikan 

tugas untuk Maulana Hasanudin dan Fatahillah untuk menyerang Pelabuhan 

Kelapa miliki Kerajaan Sunda pada tahun 1527. Setelah berhasil melumpuhkan 

Banten, Maulana Hasanudin menaklukan Lampung. Di Lampung, Maulana 

Hasanudin menjalin hubungan dagang dengan Sultan Munawar Syah. Ketika 

berada di Minangkabau, Raja Malangkubu dari Kerajaan Inderapura memberikan 

keris kepada Maulana Hasanudin. 

Banten yang telah kalah, akhirnya dipimpin oleh Maulana Yusuf putra 

Maulana Hasanudin dibawah kepeminpinan Kasultanan Demak pada tahun 

1570. Pada tahun 1579, Pakuan Pajajaran berhasil dikuasai oleh Maulana Yusuf. 

Pada tahun 1596, ketika Maulana Yusuf akan menaklukan Palembang, Maulana 

Yusuf meninggal sehingga Kasultanan Banten dipimpin oleh Maulana 

Muhammad. Sepeninggal Maulana Muhammad pada tahun 1638, Kasultanan 

Banten dipimpin oleh anaknya yitu Pangeran Ratu. Ketika memimpin Kasulanan 

Banten, Pangeran Ratu bergelar Sultan Abu al-Mafakhir Mahmud Abdulkadir 

menjalin hubungan dengan James I dan Charles I Raja Inggris.  
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Setelah Pangeran Ratu meninggal, Sultan Ageng Tirtayasa memipin 

Kasultanan Banten. Semasa Sultan Ageng Tirtayasa menjadi raja, Kasultanan 

Banten mengalami masa kejayaan. Namun pada tahun 1680, terjadi 

pemberontakan yang dilakukan oleh Sultan Haji anak Sultan Ageng Tirtayasa. 

Akibat pemberontakan tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa meninggalkan 

Kasultanan Banten menuju Tirtayasa. Pada 28 Desember 1682, VOC membantu 

Sultan Haji menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa 

tertangkap dan ditawan di Batavia pada 14 Maret 1683. Berkat bantuan VOC 

yang telah menangkap ayahnya, Sultan Haji harus rela memberikan Lampung 

sebagai bayaran. 

Ketika Sultan Haji meninggal, VOC terus membayangi Kasultanan Banten 

hingga pada masa pemerintahan Sultan Abdull Fatih Muhammad Syifa Zainul 

Arifin. Semasa pemerintahannya, terjadi pemberontakan antara Ratu Bagus 

Buang dengan Kyai Tapa. 

H. Kasultanan Cirebon 

Sunan Gunungjati yang merupakan penguasa kerajaan tersebut 

merupakan orang asing. Sebelum Sunan Gunungjati menjadi pemimpin Cirebon, 

Raden Walangsungsang merupakan pendiri Kerajaan Cirebon. Sunan 

Gunungjati mendapatkn tahta Cirebon dari hasil rintisan pemerintahan 

berlandasakan Islam. Sunan Gunungjati yang menyebarkan agama Islam di 

tanah Sunda merupakan bukan penduduk asli tanah Sunda. Namun jika 

dihubungkan dengan raja Pajajaran maka Sunan Gunungjati merupakan 

keturuanan penguasa Sunda. Hal ini dibuktikan dengan seorang putri bernama 

Nyi Dalem Stang yang menikah dengan raja Banusaril dari Arab kemudian 
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melahirkan Hidayat Sarip. Ketika kembali ke Jawa menjadi Sunan Gunungjati 

sebagai leluhur wangsa Cirebon (Moertono, 2017).  

Latar belakang Raden Walangsungsang pendiri Kasultanan Cirebon 

merupakan Kerajaan Hindu-Budha di Padjajaran. Raden Walangsungsang 

merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi merupakan raja yang 

berkuasa di Pakuan Padjajaran. Sedangkan ibu Raden Walangsungsang 

merupakan putri Ki Gedheng Tapa seoarang Mangkubumi Nagari Singapura. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahawa dinasti yang 

samasekali baru pada kerajaan di Nusantara adalah Singhasari dan Mataram. 

Sedangkan  aktor yang berpengaruh dalam jaringan komunikasi kerajaan di 

Nusantara dipengaruhi oleh garis keturunan. 

 

Kasultanan Cirebon awalnya merupakan pedukuhan milik Kyai Gedeng 

Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati pada tahun 1445. Awalnya, Cirebon yang 

bernama Caruban dipimpin oleh Ki Gedeng Alangalang dan wakilnya anak Prabu 

Siliwangi yang bernama Raden Walangsungsang yang masih cucu dari Kyai 

Gedeng Tapa. Ketika Ki Gedeng Alangalang meninggal Raden Walangsungsang 

menjadi raja dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana yang 

merupakan anak pertama Prabu Siliwangi menganut agama Islam hanya 

sdiangkat sebagai raja Caruban dibawah Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ketika 

kakek Pangeran Cakrabuana meninggal yaitu Kyai Gedeng Tapa, Pangeran 

Cakrabuana mendirikan Istana Pakungwati di Caruban. 

Kebijakan Cakrabuana dalam memimpin Cirebon adalah penyebaran 

agama Islam sehingga membuka peradaban Islam di Cirebon. Raden 
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Walangsungsang yang lebih dikenal sebagai Pangeran Cakrabuwana mendirikan 

Istana Pakungwati sebagai simbol kekuasaan kerajaan Islam di Cirebon. Di 

bawah kepemimpinannya, perekonomian Cirebon meningkat dari hasil lautnya. 

Selain mampu menangani masalah perekonomian, kelebihan Raden 

Walangsungsang dalam hal sosial terlihat dari kebudayaan Cirebon. Cirebon 

yang terletak antara budaya Jawa dan Sunda membentuk budaya baru yang 

tidak meninggalkan budaya lamanya. Hal ini terlihat dari bangunan kerajaan yang 

menunjukkan bahwa Raden Walangsungsang memiliki nilai solidaritas tinggi. 

Posisi Wali Sanga yang nampak pada data UCINET adalah Sunan 

Gunungjati. Sunan Gunungjati yang merupakan Wali Sanga menempati posisi 

penting di kerajaan Cirebon. Raden Walangsungsang memberikan tahtanya 

kepada Sunan Gunungjati salah satunya adalah adanya dukungan dari para Wali 

Sanga sehingga memudahkan untuk membentuk kerajaan Islam di Cirebon. 

Sepeninggal Pangeran Cakrabuana, Kasultanan Cirebon dipimpin oleh 

Syarif Hidayatulla atau Sunan Gunungjati adik Pangeran Cakrabuana. Semasa 

kepemimpinan Syarif Hidayatullah, Kasultanan Cirebon mengalami masa 

kejayaan. Ketika dalam masa kejayaan, Syarif Hidayatullah meninggalkan istana 

untuk berdakwah di Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. 

Karena Syarif Hidayatullah meninggalkan istana, maka kekosongan 

pemerintahan diambil alih oleh Fatahillah dari Kasultanan Demak.  

Setelah Fatahillah menjadi pemimpin Kasultanan Cirebon, cicit Syarif 

Hidayatullah yang bernama Pangeran Mas menjadi raja. Pangeran Mas bergelar 

Panembahan Ratu I. Sepeninggal Panembahan Ratu I, Kasultanan Cirebon 

dipimpin oleh Pangeran Rasmi atau cucu dari Panembahan Ratu I. Pangeran 
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Rasmi bergelar Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu II. Semasa 

pemerintahan Panembahan Girilaya terjadi kecurigaan antara Sultan Ageng 

Tirtayasa dari Kasultanan Banten yang mengira Panembahan Girilaya berpihak 

pada Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung dan sebaliknya. 

Sepeninggal Panembahan Girilaya di Kartasura, dan ditawnnya Pangeran 

Martawijaya dan Kartawijaya di Mataram, terjadi kekosongan kepemimpinan di 

Kasultanan Cirebon. Sehingga Pangeran Wangsakerta meminta bantuan Sultan 

Ageng Tirtayasa dari Kasultanan Banten untuk mengangkat Pangeran 

Martawijaya sebagai Sultan Kasepuhan dan Pangeran Kartawijaya sebagai 

Sultan Kanoman. Sukesi di Kasultanan Cirebon terjadi lagi pada masa 

pemerintahan Sultan Anom IV . Anak Sultan Anom IV yang dibantu Belanda 

membentuk Kasultanan Kacirebonan pada tahun 1807. Masa surut Kasultanan 

Cirebon akibat campur tangan Belanda memuncak pada tahun 1906. Pada tahun 

tersebut, Kasultanan Cirebon dihapus.  

I. Sumedang Larang 

 Sumedang Larang adalah pecahan kerajaan Sunda-Galuh sebelum 

Keraton Galuh dipindah ke Pajajaran. Kerajaan Sumedang Larang didirikan oleh 

Parbu Aji Putih yang diperintah oleh Parabu Suryadewata. Sebelumnya, pada 

abad ke-12 Sumedang Larang dikenal sebagai Kerjaan Tembong Agung yang 

dipimpin oleh Prabu Taji Malela. Sepeninggal Prabu Taji Malela dipimipin oleh 

Gajah Agung pada tahun 980. Prabu Gajah Agung memiliki anak bernama Ratu 

Istri Rajamantri yang menikah dengan Prabu Siliwangi yang kemudian 

mendampingi suaminya mempimpin Pakuan Pajajaran. Anak kedua Prabu Gajah 

Agung bernama Sunan Guling yang menggantikan ayahnya menjadi raja di 

Sumedang Larang pada tahun 1000. Sepeninggal Sunan Guling, pemerintahan 
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Sumedang Larang dipimpin oleh Sunan Tuakan pada tahun 1200, Nyi Mas Ratu 

Patukan pada tahunn 1450, dan Nyi Mas Ratu Inten Dewata pada tahun 1530 

hingga 1578. 

 Semasa pemerintahan Nyi Mas Ratu Inten Dewata, ia bergelar Ratu Pucuk 

Umum. Sepeninggal Ratu Pucuk Umum, anaknya yang bernama  Prabu Geusan 

Ulun naik tahta. Pada awal pemerintahannya, Kerjaan Pakuan Pajajajaran 

mendapat serangan dari Kasultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana 

Yusuf. Ketika Kerajaan Pakuan Pajajaran berhasil ditaklukan oleh Banten, Prabu 

Siliwangi memberikan mahkota kerajaannya kepada Prabu Geusun Ulun. 

 Prabu Geusun Ulun yang mendapatkan mahkota Prabu Siliwangi 

menjadikan Kasultanan Banten tidak terima. Selain itu, dampak dari pemberian 

kekuasaan Prabu Siliwangi kepada Prabu Geusun Ulun adalah Kasultanan 

Cirebon mengkhawatirkan jika Sumedang Larang bergabung dengan Kasultanan 

Banten dan adanya VOC di Jayakarta. Karena tiga sebab tersebut, Prabu 

Geusun Ulun bergabung dengan Kasultanan Mataram. Sepeninggal Geusun 

Ulun, Sumedang Larang diambil alih oleh Rangga Gempol pada tahu 1620. 

Ketika Rangga Gempol memimpin, Sumedang Larang menjadi wilayah bawahan 

Kasultanan Mataram yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Agung.  

4.2.3 Majelis Dakwah Walisanga 

A. Asal-Usul Anggota 

Terdapat pendapat yang memaknai Walisanga. Pendapat pertama 

Walisanga berasal dari wali = wali dan sanga = mulia yang memiliki arti wali yang 

mulia. Pendapat kedua adalah wali = wali dan sanga = tempat yang memiliki arti 



150 

 

tempat para wali. Pendapat ketiga adalah wali = wali dan sanga = penyangga 

yang memiliki arti wali sebagai penyangga perkembangan agama Islam.  

Menurut al-Baqir (1998) dalam bukunya Thariqah Manuju Kebahagiaan 

menjelaskan bahwa anggota Majelis Dakwa tidak berasal dari Samarkand atau 

Champa melainkan dari Hadramaut atau Yaman. Hal ini karena Smarkand atau 

Champa merupakan jalur penyebaran para mubaligh daripada asal usul anggota 

Majelis Dakwah Walisanga. Pendapat al-Baqir didukung oleh L.W.C Van den 

Berg. Berg  menjelaskan bahwa pada abad ke-15 merupakan abad kedatangan 

sebagian besar anggota Majelis Dakwah Walisanga di Pulau Jawa (Achmad, 

2017). Namun pendapat al-Baqir dan Berg ditentang oleh Slamet Muljana. 

Muljana (2005) menjelaskan bahwa anggota Majelis Dakwah Walisanga 

merupakan keturunan Tionghoa Muslim. 

B. Periodisasi 

Majelis Dakwah Walisanga muncul sebelum berdirinya kasultanan Demak 

yaitu pada masa kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Sejak era Majapahit dan 

Pajajaran hingga Demak, Majelis Dakwah Walisanga mengalami 8 periode 

(Achmad, 2017). Pendapat ini berdasarkan buku Haul Sunan Ampel ke-555 yang 

ditulis oleh KH. Mohmmad Dahlan. Berikut merupakan penjelasan periodisasi 

Majelis Dakwah Walisanga dari tahun 1404 hingga tahun 1650 menurut versi KH. 

Mohammad Dahlan dan tahun 1404 hingga 1897 berdasarkan versi al-Habib 

Hadi bin Abdullah al-Haddar dan as-Sayyid Bahruddin Ba'alwi al-Husnaini. 

1. Periode Pertama (1404-1435) 

Raja Turki yang bernama Mehmed I Celeby mengirim utusan kepada 

pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isi surat tersebut adalah raja 

Turki meminta para ulama untuk ke Pulau Jawa untuk melakukan syiar Islam. Hal 
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ini didasari kerena Pulau Jawa dikuasai oleh Majapahit dan Pajajaran yang 

berasal dari Hindu-Budha. Para anggota Majelis Dakwah Walisanga periode 

pertama adalah Syekh Jumadil Qubra. Terdapat sumber yang menyebutkan 

Syekh Jumadil Qubra berasal dari Samarkand. Namun ada yang menyebutkan 

berasal dari Mesir. Syekh Jumadil Qubra datang ke Jawa pada masa 

pemerintahan Bhre Kertabhumi. Ia menyebarkan agama Islam kepada 

masyarakat Majapahit, Semarang dan Sleman. Pendapat ini berdasarkan 

petilasan di Semarang dan di Turga, Purwobinangun, Pakem, Sleman, 

Yogyakarta (Achmad, 2017).  

Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan 

anak Syekh Jumadil Qubra. Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai wali yang 

pertamakali yang mendakwahkan Islam di Gresik. Ia mengajarkan cara bercocok 

tanam dan membangun pondok di Leran di Gresik. Serta membangun masjid 

pertama di Tanah Jawa yang dikenal sebagai masjid Jami' di Gresik. Maulana 

Malik Ibrahim meninggal pada tahun 1419 dimakamkan di Gapura Wetan, 

Gresik. 

Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq merupakan adik Maulana 

Malik Ibrahim. Maulana Ishaq yang dikenal sebagai ahli pengobatan menetap di 

Lamongan. Setelah tugas dakwahnya di Jawa telah selesai, ia berpindah ke 

Samudra Pasai.  

Syekh Subakir. Syekh Subakhir datang dari Turki namun ada yang 

menyebutkan bahwa ia datang dari Persia. Syekh Subakhir dikenal sebagai ahli 

rukyah mendirikan pondok pesantren di Gunung Tidar. 
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Syekh Maulana Muhammad al-Maghribi. Memiliki nama lain Arya Gajah 

Mada yang berasal dari Turki dan meninggal di makamkan di Gunung Santri, 

Cilegon, Banten.  

Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar. Ahli dalam bidang kedokteran yang 

berdakwah di daerah Cilegon. Ali Akbar mengajarkan kitab Thibb an-Nabawi. 

Ajaran Ali Akbra dikenal dengan ajaran Ishlah Khamsah. Ajaran tersebut adalah 

berdamai dengan Allah, berdamai dengan Rasul, berdamai dengan kaum 

muslimin, berdamai dengan alam semesta, serta berdamai dengan diri sendiri. 

Syekh Maulana Hasanudin. Merupakan pendakwah keliling dari Palestina 

yang meninggal pada tahun 1462. Dimakamkan di Banten Lama. 

2. Periode Kedua (1435-1463) 

Periode kedua terdapat Raden Ahmad Ali Rahmatullah. Berasal dari 

Champa yang menggantikan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tinggal di 

Ampeldenta; Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Sahadiq atau Sunan Kudus 

mendirikan masjid Menara Kudus. Masjid yang bergaya Hindu-Islam; Syarif 

Hidayatullah berhasil menyebarkan agama Islam di Banten. 

3. Periode Ketiga (1463-1466) 

Raden Paku atau Sunan Giri, mendirikan pemerintahan di Giri Kedaton 

atau Gresik. Dalam perkembangannya Giri Kedaton merupakan pusat dakwah 

Islam di Jawa Timur hingga Maluku; Raden Said atau Sunan Kalijaga berdakwah 

menggunakan kesenian dan kebudayaan seperti wayang kulit, sekaten, dan lagu 

ilir-ilir serta lagu gundhul-gundhul pacul; Raden Makdum Ibrahim biasa disebut 

sebagai Sunan Bonang. Dalam dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan seni 

musik, lagu, dan suluk. Sunan Bonang dimakamkan di Tuban pada tahun 1525; 

Sunan Qasim dikenal sebagai Sunan Drajat. Ia merupakan pelopor penyantun 
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anak-anak yatim piatu dan orang sakit. Ia melakukan dakwah dengan 

menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran. 

4. Periode Keempat (1466-1513) 

Majelis Dakwah Walisanga periode keempat berlangsung pada masa 

pemerintahan Girishwardhana. Pada periode ini terdapat dua wali yang menjadi 

anggota Majelis Dakwah Walisanga yaitu Raden Patah dan Fathullah Khan. 

Setelah Raden Patah dan Fathullah Khan menjadi anggota baru, Majelis Dakwah 

Walisanga memiliki 9 anggota yaitu Raden Paku (Sunan Giri), Raden Said 

(Sunan Kalijaga), Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang), Raden Qasim 

(Sunan Drajat), Raden Ahmad Ali Rahmatullah (Sunan Ampel), Raden Patah, 

Fathullah Khan, Sayyid Ja'fat Shadiq (Sunan Kudus), dan Syarif Hidayatullah 

(Sunan Gunung Jati). 

5. Periode Kelima (1513-1533) 

Pada periode kelima, telah berlangsung masa pemerintahan 

Girindrawardhana di Majapahit, Raden Patah, Patiunus, dan Sultan Trenggana di 

Demak. Anggota baru Majelis Dakwah Islam adalah Raden Umar Said atau 

Sunan Muria dan Syekh Siti Jenar. Sehingga anggota Majelis Dakwah Islam 

menjadi Syekh Siti Jenar, Raden Faqih (Sunan Ampel II), Raden Patah, 

Fathullah Khan, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan 

Drajat, dan Sunan Muria. 

6. Periode Keenam (1533-1546) 

Periode keenam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggana dan 

awal pemerintahan Sunan Prawata di Demak. Anggota Majelis Dakwah pada 
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periode keenam adalah Syekh Abdul Qahhar (Sunan Sedayu), Raden Zainal 

Abidin (Sunan Demak), Sultan Trenggana, Fathullah Khan, Sayyid Amir Hasan, 

Sunan Gunung Jati, Sunan Pakuan, dan Sunan Muria. 

7. Periode Ketujuh (1546-1591) 

Pada masa periode ketujuh, kasultanan Demak dipimpin oleh Sunan 

Prawata. Dan era pemerintahan kasultanan Pajang dan Mataram yang dipimpin 

oleh Raden Bagus. Majelis Dakwah Islam terdiri dari Sunan Sedayu, Sunan 

Prepen, Sunan Prawata, Syekh Maulana Yusuf, Sayyid Amir Hasan, Maulana 

Hasanuddin, Sunan Majaagung, Sunan Cendana, dan Sayyid Shaleh. 

8. Periode Kedelapan (1592-1650) 

Pada periode kedelapan, telah berdiri Mataram Islam yang dimpimpin 

oleh Raden Bagus hingga Sunan Amangkurat I. Anggota Majelis Dakwah 

menjadi Sunan Magelang, Baba Daud ar-Rumi al-Jawi, Sultan Hadiwijaya, 

Maulana Yusuf, Syekh Syamsuddin Abdullah al-Sumantri, dan Syekh Abdul 

Ghafur bin Abbas al-Manduri. 

9. Periode Kesembilan (1650-1750) 

Majelis Dakwah Islam pada periode kesembilan pada masa Sunan 

Amangkurat I hingga Kasunan Surakarta di bawah kepemimpinan Sunan 

Pakubuwana III. Anggotanya terdiri dari Syekh Abdul Muhyi Apamijahan, Syekh 

Sahihabuddin al-Jawi, Raden Pratanu Madura, Syekh Haji Abdur Rauf al-

Bantani, Syekh Nawawi al-Bantani, Sultan Abdulmufahir Muhammad Abdul 

Kadir, Sultan Abulmu'ali Ahmad, Syekh Abdul Ghafur bin Abbas al Manduri, dan 

Sayyid Ahmad Baidhawi Azmatkhan. 
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10. Periode Kesepuluh (1751-1897). 

Periode ini berlangsung pada era Kasunan Surakarta di bawah 

kepemimpinan Sunan Pakubuwana III hingga Sunan Pakubuwana X. Sedangkan 

pada masa itu di Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwana I hingga 

Sri Sultan Hamengkubuwana VII. Anggota Majelis Dakwah adalah Pangeran 

Dipanegara, Sentot Ali Basyah Prawiradirja, Kyai Maja, Sultan Ageng Tirtayasa 

Abdul Fatah, Pangeran Sadeli, Sayyid Abdul Wahid Azmatkhan, Sayyid Abdul 

Rahman, dan Syekh Nawawi al-Batani. 

4.3 Jaringan Keseluruhan Kerajaan Hindu-Budha hingga Kerajaan Islam di 

Nusantara 

Gambar 4. Jaringan Keseluruhan Kerajaan Hindu-Budha Hingga 

Kerajaan Islam di Nusantara 
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Tabel 7: Nama Aktor Kerajaan Hindu-Budha Hingga Kerajaan Islam di 

Nusantara 

NO NAMA AKTOR DENSITY DEGREE 

1 Sri Udayana Marwadewa 0.333 4 

2 Airlangga  0.097 9 

3 Dharmawangsa Teguh 0.214 7 

4 Purnawarman 1.000 2 

5 Linggawarman 0.167 4 

6 Dewi Manasih 1.000 2 

7 Sanjaya 0.050 5 

8 Rakai Panangkaran Dyah Pancapana 0.083 4 

9 Dharanindra 0.500 2 

10 Purbasora   1 

11 Sri Makuthawangsawardhana 1.000 2 

12 Sri Suradipa 1.000 2 

13 Kebo Iwa 0.333 3 

14 Gajahmada 0.238 7 

15 Jayanegara 0.267 6 

16 Ra Kunti 1.000 2 

17 Ra Tanca 1.000 2 

18 Jayabhaya 0.333 3 

19 Dewi Pramesti 1.000 2 

20 Anglingdarama 1.000 2 

21 Ken Arok 0.306 9 

22 Ken Dedes 1.000 5 

23 Tunggul Ametung  1.000 5 

24 Anusapati 1.000 5 

25 Ken Umang 1.000 5 

26 Apanji Tohjaya 1.000 5 

27 Dyah Gitarja  0.367 6 

28 Bhre Tumapel 0.350 5 

29 Hayam Wuruk 0.286 7 

30 Wikramawardhana 0.500 6 

31 Sri Suhita 0.333 9 

32 Dyah Kertawijaya 0.286 7 

33 Rajasawardhana 0.467 6 

34 Giriswardhana 0.268 3 

35 Singhawikaramawardhana 0.100 3 
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NO NAMA AKTOR DENSITY DEGREE 

36 Girindhawardhana 0.167 4 

37 Kebo Anabrang 0.119 7 

38 Kertanegara 0.143 7 

39 Tarusbawa 0.000 4 

40 Kertajaya 0.000 7 

41 Raden Wijaya 0.100 6 

42 Rakai Suma Dyah Wawa 0.167 4 

43 Mpu Sendok 0.167 4 

44 Kyai Tapa 0.000 3 

45 Ki Gedeng Alang Alang 0.000 5 

46 Raden Walangsungsang 0.000 3 

47 Prabu Siliwangi 0.054 8 

48 Nyi Mas Subanglarang 0.050 5 

49 Sunan Gunungjati  0.054 8 

50 Nyai Rara Santang 0.100 6 

51 Maulana Sultan Muhammad 0.500 5 

52 Pangeran Mas   3 

53 Pangeran Rasmi    5 

54 Panembahan Adiningkusumah 0.050 5 

55 Maulana Hasanudin   3 

56 Sultan Trenggono 0.208 9 

57 Sultan Hadiwijaya   2 

58 Raden Bagus 0.212 14 

59 Raden Mas Jolang 0.054 8 

60 Pangeran Puger 0.167 7 

61 Ratu Tulungayu   3 

62 Raden Mas Wuryah 0.033 6 

63 Dyah Banowati 0.100 5 

64 Bhre Kertabhumi 0.069 9 

65 Raden Patah 0.143 7 

66 Patiunus  0.000 5 

67 Raden Mukmin 0.000 3 

68 Rangkud Arya Pangiri 0.214 7 

6 Sunan Kudus 0.400 6 

70 Raden Mas Rahmat 0.000 2 

71 Raden Mas Sutikna 0.000 3 

72 Raden Mas Suryaputa  0.000 2 

73 Raden Mas Prabasuyasa 0.000 4 

74 Raden Mas Said   1 

75 Raden Mas Sujana 0.333 1 
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NO NAMA AKTOR DENSITY DEGREE 

76 Raden Mas Subadya   1 

77 Raden Mas Sundara   1 

78 Sunan Ampel   1 

79 Sunan Kalijaga 1.000 2 

80 Sunan Prawata 0.400 5 

81 Arya Penangsang 0.600 5 

 

 

4.3.1 Pengukuran Aktor Kerajaan Hindu-Budha hingga Kerajaan Islam di 

Nusantara 

4.3.1.1 Sentralitas Tingkatan (degree) 

Nilai sentralitas tingkatan aktor dilihat berdasarkan nilai derajat keluar dan 

derajat masuk. Nilai derajat keluar berkaitan dengan pola hubungan yang ada 

dalam jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di 

Nusantara. Nilai derajat keluar atau out degree tertinggi adalah Sri Suhita dengan 

nilai 9.00. Sri Suhita memiliki nilai drajat keluar tinggi hal ini karena nilainya lebih 

besar daripada aktor yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktor Sri 

Suhita memiliki banyak hubungan dengan aktor lainnya. Hubungan tersebut bisa 

berupa kekerabatan ataupun musuh. Sedangkan nilai derajat masuk atau in 

degree diduduki oleh Raden Bagus dengan nilai 10.000. Sedangkan nilai derajat 

masuk menunjukkan bahwa banyaknya aktor lain yang memiliki hubungan 

dengan Raden Bagus.  

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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4.3.1.2 Sentralitas Kedekatan (closeness) 

Tabel 8: Sentralitas Kedekatan Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara hingga 
Kerajaan Islam di Nusantara 

Statistik Deskriptif Derajat 

In Closeness Out Closeness 

Minumum  1.205 1.205 

Maksimum  7.354 25.387 

Rata-rata 5.809 14.968 

Standar Deviasi 0.627 6.586 

 

 

Sentralitas kedekatan mengukur aktor mana yang paling cepat ketika 

menjangkau aktor lainnya dalam suatu jaringan. Kedekatan tersebut dilihat dari 

hubungan langsung maupun tidak langsung. Aktor yang menempati posisi 

sentralitas tingkatan tinggi tidak menjamin memiliki sentralitas kedekatan yang 

tinggi juga (Eriyanto, 2014). Semakin kecil nilai sentralitas kedekatan aktor dalam 

jaringan komunikasi maka akan semakin baik.  

Aktor yang berada dalam posisi closeness tertinggi adalah Sri Suhita. Osisi 

closness tertinggi dalam jaringan keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa 

aktor tersebut memiliki nilai closness paling besar daripada aktor lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktor Sri Suhita yang merupakan raja kerajaan Majapahit 

memiliki hubungan yang tinggi dengan aktor lainnya.  

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 
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4.3.1.3 Sentralitas Eigenvektor (eigenvector) 

Sentralitas eigenvektor menggambarkan seberapa penting aktor dalam 

jaringan komunikasi. Banyaknya jaringan yang dimiliki oleh aktor menunjukkan 

hubungannya dengan aktor lainnya. Berbeda dengan sentralitas tingkatan yang 

melihat banyaknya aktor yang memiliki hubungan dengan aktor lainnya. 

Eigenvektor melihat seberapa penting node yang memiliki hubungan dengan 

aktor.  

Rata-rata sentralitas eigenvektor pada jaringan kerajaan Hindu-Budha 

hingga kerajaan Islam di Nusantara adalah 0.082. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengukuran eigenvektor jaringan kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di 

Nusantara dalam kategori rendah. Nilai eginvekor rendah jika parameter 

pengukuran antara 0.00 hingga 0.009. Aktor yang memiliki nilai tertinggi 

menunjukkan memiliki eigenvektor yang tinggi. Pada jaringan komunikasi 

kerajaan Hindu-Budha hingga Kerajaan Islam di Nusantara, aktor yang memiliki 

eigenvektor tertinggi adalah Raden Bagus. Raden Bagus memiliki nilai 

eigenvektor 0.391. Namun nilai eigenvektor Raden Bagus termasuk sedang 

karena pada parameter pengukuran yang menggunakan program UCINET 

bahwa tingkatan eigenvektor sedang adalah antara 0.1 hingga 1,99.  

4.3.1.4 Sentralitas Keperantaraan (betweenness) 

Dari hubungan aktor-aktor di atas, terdapat aktor yang memiliki peranan 

paling penting dalam jaringan Kerajaan Hindu-Budha dan Kerajaan Islam di 

Nusantara. Aktor tersebut menempati posisi betweeness. Prell, Borgatti, Everett, 

dan Johnson dalam Eriyanto (2014) menyatakan bahwa posisi betweeness atau 

perantara sebagai aktor penting. Aktor yang memiliki nilai tinggi dalam 
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keperantaraan diyakini sebagai aktor terpenting dalam jaringan. Hal ini didasari 

karena aktor ini sebagai penghubung antar kelompok yang berbeda dalam 

jaringan, aktor ini juga memiliki kontrol informasi dan komunikasi. Karena 

informasi dan komunikasi harus melawati aktor ini, maka aktor ini memilki peran 

sebagai pengontrol dan memanipulasi informasi. Selain itu, aktor ini dianggap 

penting karena posisi aktor ini memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan 

aktor lainnya. 

Tabel 9: Sentralitas Keperantaraan Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

hingga Kerajaan Islam di Nusantara 

Statistik Deskriptif Derajat 

Betweenness nBetweenness 

Minumum  0.000 0.000 

Maksimum  2552.562 38.431 

Rata-rata 269.000 4.050 

Standar Deviasi 464.942 7.000 

 

Berdasarkan hasil data melalui UCINET, menunjukkan bahwa sentralitas 

keperantaraan kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara dalam 

kategori tinggi yaitu dengan nilai rata-rata 269.000. Aktor yang memiliki nilai 

keperantaraan tertinggi adalah Bhre Kertabhumi. Bhre Kertabhumi memiliki nilai 

perantara tertinggi dalam jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga 

kerajaan Islam di Nusantara.  Bhre Kertabhumi memiliki nilai keperantaraan lebih 

tinggi daripada aktor lainnya yaitu 2552.562. Sedangkan nilai terendah sentralitas 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 
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perantara adalah 0.000. Bhre Kertabhumi menduduki posisi betweeness tinggi 

karena dala parameter pengukuran, nilai betweeness tinggi jika memiliki nilai 

lebih dari 200. 

Hal ini menunjukkan bahwa Bhre Kertabhumi merupakan aktor 

penghubung atau broker. Hal tersebut mengakibatkan bahwa Bhre Kertabhumi 

adalah aktor yang memiliki pengaruh dalam jaringan kerajaan Hindu-Budha 

hingga kerajaan Islam di Nusantara. Banyak aktor dalam jaringan tersebut yang 

memiliki hubungan dengan Bhre Kertabhumi.  

4.3.1.5 Density 

 Jaringan komunikasi keluarga kerajaan Hindu-Budha di Nusantara ini 

memiliki ties sebanyak 267. 

Tabel 10: Density kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

NO NAMA AKTOR DEGREE DENSITY 

1 Sri Udayana Marwadewa 4 0.333 

2 Airlangga  9 0.097 

3 Dharmawangsa Teguh 7 0.214 

4 Purnawarman 2 1.000 

5 Linggawarman 4 0.167 

6 Dewi Manasih 2 1.000 

7 Sanjaya 5 0.050 

8 Rakai Panangkaran Dyah Pancapana 4 0.083 

9 Dharanindra 2 0.500 

10 Purbasora 1   

11 Sri Makuthawangsawardhana 2 1.000 

12 Sri Suradipa 2 1.000 

13 Kebo Iwa 3 0.333 

14 Gajahmada 7 0.238 

15 Jayanegara 6 0.267 

16 Ra Kunti 2 1.000 

17 Ra Tanca 2 1.000 

18 Jayabhaya 3 0.333 

19 Dewi Pramesti 2 1.000 
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NO NAMA AKTOR DEGREE DENSITY 

20 Anglingdarama 2 1.000 

21 Ken Arok 9 0.306 

22 Ken Dedes 5 1.000 

23 Tunggul Ametung  5 1.000 

24 Anusapati 5 1.000 

25 Ken Umang 5 1.000 

26 Apanji Tohjaya 5 1.000 

27 Dyah Gitarja  6 0.367 

28 Bhre Tumapel 5 0.350 

29 Hayam Wuruk 7 0.286 

30 Wikramawardhana 6 0.500 

31 Sri Suhita 9 0.333 

32 Dyah Kertawijaya 7 0.286 

33 Rajasawardhana 6 0.467 

34 Giriswardhana 3 0.268 

35 Singhawikaramawardhana 3 0.100 

36 Girindhawardhana 4 0.167 

37 Kebo Anabrang 7 0.119 

38 Kertanegara 7 0.143 

39 Tarusbawa 4   

40 Kertajaya 7 0.100 

41 Raden Wijaya 6 0.167 

42 Rakai Suma Dyah Wawa 4 0.167 

43 Mpu Sendok 4   

44 Kyai Tapa 3   

45 Ki Gedeng Alang Alang 5   

46 Raden Walangsungsang 3   

47 Prabu Siliwangi 8 0.054 

48 Nyi Mas Subanglarang 5 0.050 

49 Sunan Gunungjati  8 0.054 

50 Nyai Rara Santang 6 0.100 

51 Maulana Sultan Muhammad 5 0.500 

52 Pangeran Mas 3   

53 Pangeran Rasmi  5   

54 Panembahan Adiningkusumah 5 0.050 

55 Maulana Hasanudin 3   

56 Sultan Trenggono 9 0.208 

57 Sultan Hadiwijaya 2   

58 Raden Bagus 14 0.212 

59 Raden Mas Jolang 8 0.054 
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NO NAMA AKTOR DEGREE DENSITY 

60 Pangeran Puger 7 0.167 

61 Ratu Tulungayu 3   

62 Raden Mas Wuryah 6 0.033 

63 Dyah Banowati 5 0.100 

64 Bhre Kertabhumi 9 0.069 

65 Raden Patah 7 0.143 

66 Patiunus  5 0.000 

67 Raden Mukmin 3 0.000 

68 Rangkud Arya Pangiri 7 0.214 

6 Sunan Kudus 6 0.400 

70 Raden Mas Rahmat 2 0.000 

71 Raden Mas Sutikna 3 0.000 

72 Raden Mas Suryaputa  2 0.000 

73 Raden Mas Prabasuyasa 4 0.000 

74 Raden Mas Said 1   

75 Raden Mas Sujana 3 0.333 

76 Raden Mas Subadya 1   

77 Raden Mas Sundara 1   

78 Sunan Ampel 1   

79 Sunan Kalijaga 2 1.000 

80 Sunan Prawata 5 0.400 

81 Arya Penangsang 5 0.500 
 

 

Jaringan ini menunjukkan keterhubungan antar aktor secara sempurna 

sebagaimana nampak pada rata-rata nilai density yang bernilai 0.355. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterhubungan antar aktor kerajaan Hindu-Budha hingga 

kerajaan Islam di Nusantara adalah tinggi. Tingkat kepadatan atau density 

jaringan keseluruhan kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara 

tergolong tinggi. Hal ini karena dalam parameter pengukuran jika nilai lebih dari 

0.10 tergolong memiliki kepadatan tinggi. 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 
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4.3.1.6 Geodesic Distance  

Rata-rata jarak kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara 

ada 4.9. Hal ini menunjukkan jarak antar aktor Kerajaan Hindu-Budha hingga 

kerajaan Islam di Nusantata dengan jarak 4.9. Keseluruhan aktor kerajaan 

Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara tidak bisa mengontak aktor 

secara langsung. Melainkan melewati perantara agar dapat terhubung dengan 

aktor lainnya.  

4.3.1.7 Clique 

Jaringan komunikasi Kerajaan Hindu-Budha hingga  Kerajaan Islam di 

Nusantara memiliki 44 klik. Klik yang menggambarkan keterhubungan antar aktor 

pada masa kerajaan Mataram Kuno periode Jawa Tengah adalah Sanjaya-Rakai 

Panangkaran Dyah Pancapana-Dharanindra. Klik yang menggambarkan aktor 

dari kerajaan Kutai adalah Purnawarman-Linggawarman-Dewi Manasih. 

Klik yang menggambarkan keterhubungan aktor pada masa kerajaan 

Mataram Kuno periode Jawa Timur adalah Airlangga-Dharmawangsa Teguh-

Rajasawardhana; Airlangga-Dharmawangsa Teguh-Rakai Suma Dyah Wawa; 

Airlangga-Dharmawangsa Teguh-Mpu Sendok; Sri Udayana Marwadewa-

Airlangga-Dharmawangsa Teguh; Airlangga-Bhre Tumapel-Rajasa Kusuma; 

Dharmawangsa-Teguh Rajasawardhana-Giriswardhana; Sri Udayana 

Marwadewa-Dharmawangsa Teguh-Sri Makuthawangsawardhana. 

Klik yang menggambarkan keterhubungan antar aktor pada masa kerajaan 

Kediri dan Singhasari adalah Wikrawardhana-Rajasa Kusuma-Kertanegara; 

Jayabhaya-Dewi Pramesti-Anglingdarama; Ken Arok-Ken Dedes-Tunggul 
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Ametung-Anusapati-Ken Umang-Apanji Tohjaya; Ken Arok-Bhre Tumapel-Rajasa 

Kusuma 

Sedangkan klik yang menggambarkan aktor dari kerajaan Majapahit adalah 

Sri Suradipa-Kebo Iwa-Gajahmada; Gajahmada-Jayanegara-Ra Kunti; 

Gajahmada-Jayanegara-Ra Tanca; Gajahmada-Jayanegara-Dyah Gitarja; 

Gajahmada-Dyah Gitarja-Hayam Wuruk; Jayanegara-Dyah Gitarja-Raden 

Wijaya; Dyah Gitarja-Kertawardhana Bhre Tumapel-Hayam Wuruk-Sri Suhita; 

Dyah Gitarja-Sri Suhita-Raden Wijaya; Kertawardhana Bhre Tumapel-Hayam 

Wuruk-Sri Suhita-Kebo Anabrang; Kertawardhana Bhre Tumapel-Hayam Wuruk-

Kertanegara; Hayam Wuruk-Wikrawardhana-Sri Suhita; Hayam Wuruk-

Wikrawardhana-Kertanegara; Wikrawardhana-Sri Suhita-Dyah Kertawijaya-Bhre 

Tumapel-Rajasa Kusuma; Girinwardhana-Bhre Kertabhumi-Raden Patah; Prabu 

Siliwangi-Bhre Kertabhumi-Raden Patah. 

Klik yang menggambarkan keterhubungan kerajaan Islam di Nusatara 

mulai dari kerajaan Demak hingga kasultanan Yogyakarta adalah Sultan 

Trenggono-Raden Bagus-Sunan Kudus-Sunan Prawata-Arya Penangsang; 

Sultan Trenggono-Raden Bagus-Rangkud Arya Pangiri-Sunan Kudus-Arya 

Penangsang; Sultan Trenggono-Raden Bagus-Raden Patah; Nyai Rara Santang-

Raden Bagus-Pangeran Puger; Maulana Sultan Muhammad-Raden Bagus-

Raden Mas Jolang; Panembahan Adiningkusumah-Raden Bagus-Raden Mas 

Jolang; Nyi Mas Subanglarang-Raden Bagus-Raden Mas Jolang; Raden Bagus-

Pangeran Puger-Rangkud Arya Pangiri; Raden Bagus-Bhre Kertabhumi-Raden 

Patah. Nyai Rara Santang-Pangeran Puger-Raden Mas Wuryah; Nyai Rara 

Santang-Pangeran Puger-Dyah Banowati; Bhre Kertabhumi-Raden Patah-Raden 

Mas Sujan; Sunan Kudus-Sunan Kalijaga-Sunan Prawata. 
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Klik yang menggambarkan keterhubungan aktor pada masa kasultanan 

Cirebon adalah Kebo Anabrang-Prabu Siliwangi-Sunan Gunungjati; Prabu 

Siliwangi-Bhre Kertabhumi-Raden Patah; Sunan Gunungjati-Pangeran Puger-

Dyah Banowati; Sunan Gunungjati-Pangeran Puger-Rangkud Arya Pangiri 

Tabel 11: Klik yang Terbentuk dalam Jaringan Aktor Kerajaan Hindu-Budha 

hingga Kerajaan Islam di Nusantara 

NO NAMA AKTOR 
JUMLAH 
KLIK 

1 Sri Udayana Marwadewa 2 

2 Airlangga  5 

3 Dharmawangsa Teguh 6 

4 Purnawarman 1 

5 Linggawarman 1 

6 Dewi Manasih 1 

7 Sanjaya 1 

8 Rakai Panangkaran Dyah Pancapana 1 

9 Dharanindra 1 

10 Purbasora  

11 Sri Makuthawangsawardhana 1 

12 Sri Suradipa 1 

13 Kebo Iwa 1 

14 Gajahmada 5 

15 Jayanegara 4 

16 Ra Kunti 1 

17 Ra Tanca 1 

18 Jayabhaya 1 

19 Dewi Pramesti 1 

20 Anglingdarama 1 

21 Ken Arok 2 

22 Ken Dedes 1 

23 Tunggul Ametung  1 

24 Anusapati 1 

25 Ken Umang 1 

26 Apanji Tohjaya 1 

27 Dyah Gitarja  2 

28 Bhre Tumapel 6 

29 Hayam Wuruk 6 

30 Wikramawardhana  
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NO NAMA AKTOR 
JUMLAH 
KLIK 

31 Sri Suhita 5 

32 Dyah Kertawijaya 1 

33 Rajasawardhana 2 

34 Giriswardhana 1 

35 Singhawikaramawardhana  

36 Girindhawardhana  

37 Kebo Anabrang 2 

38 Kertanegara 3 

39 Tarusbawa  

40 Kertajaya  

41 Raden Wijaya 2 

42 Rakai Suma Dyah Wawa 1 

43 Mpu Sendok 1 

44 Kyai Tapa  

45 Ki Gedeng Alang Alang  

46 Raden Walangsungsang  

47 Prabu Siliwangi 2 

48 Nyi Mas Subanglarang 1 

49 Sunan Gunungjati   

50 Nyai Rara Santang 3 

51 Maulana Sultan Muhammad 1 

52 Pangeran Mas  

53 Pangeran Rasmi   

54 Panembahan Adiningkusumah 1 

55 Maulana Hasanudin  

56 Sultan Trenggono 3 

57 Sultan Hadiwijaya  

58 Raden Bagus 9 

59 Raden Mas Jolang 3 

60 Pangeran Puger 6 

61 Ratu Tulungayu  

62 Raden Mas Wuryah 1 

63 Dyah Banowati 2 

64 Bhre Kertabhumi 4 

65 Raden Patah 5 

66 Patiunus   

67 Raden Mukmin  

68 Rangkud Arya Pangiri 3 

6 Sunan Kudus 3 
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NO NAMA AKTOR 
JUMLAH 
KLIK 

70 Raden Mas Rahmat  

71 Raden Mas Sutikna  

72 Raden Mas Suryaputa   

73 Raden Mas Prabasuyasa  

74 Raden Mas Said  

75 Raden Mas Sujana  

76 Raden Mas Subadya  

77 Raden Mas Sundara  

78 Sunan Ampel  

79 Sunan Kalijaga 1 

80 Sunan Prawata 2 

81 Arya Penangsang 2 

  

Berdasarkan tebel klik jaringan keseluruahan kerajaan Hindu-Budha 

hingga kerajaan Islam di Nusantara, aktor Raden Bagus memiliki jumlah klik 

terbanyak yaitu 9 klik 

4.4 Jaringan Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

Pada bagian ini akan disajikan analisis jaringan keseluruhan kerajaan 

Hindu-Budha di wilayah Nusantara (Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Jaringan Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 
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Tabel 12: Nama Aktor Jaringan Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

Nama Aktor Atribut 

Sri Udayana Marwadewa Raja Bali 

Airlangga  Raja Kahuripan 

Dharmawangsa Teguh Raja Mataram Periode Jawa Timur 

Purnawarman Raja Kutai 

Linggawarman Raja Tarumanegara 

Dewi Manasih Putri Kutai 

Sanjaya Raja Mataram Periode Jawa 

Tengah 

Rakai Panangkaran Dyah Pancapana Raja Mataram Periode Jawa 

Tengah 

Dharanindra Raja Mataram Periode Jawa 

Tengah 

Purbasora Raja SundaGaluh 

Sri Makuthawangsawardhana Raja Bali 

Sri Suradipa Raja Bali 

Kebo Iwa Patih Bali 

Gajahmada Patih Majapahit 

Jayanegara Raja Kediri 

Ra Kunti Patih Majapahit 
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Nama Aktor Atribut  

Ra Tanca Patih Majapahit 

Jayabhaya Raja Kediri 

Dewi Pramesti Putri Jayabhaya 

Nama Aktor Atribut 

Anglingdarama Raja 

Ken Arok Raja Singhasari 

Ken Dedes Ratu Singhasari 

Tunggul Ametung  Pemimpin Tumapel 

Anusapati Raja Singhasari 

Ken Umang Selir Singhasari 

Apanji Tohjaya Raja Singhasari 

Dyah Gitarja  Raja Majapahit 

Kertawardhana Bhre Tumapel Raja Majapahit 

Hayam Wuruk Raja Majapahit 

Kebo Anabrang Panglima Majapahit 

Kertanegara Raja Singhasari 

Tarusbawa Raja Tarumanegara 

Kertajaya Raja Kediri 

Raden Wijaya Raja Majapahit 

Rakai Suma Dyah Wawa Raja Mataram Periode Jawa 

Tengah 

Mpu Sendok Raja Mataram Periode Jawa Timur 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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 Jaringan keseluruhan kerajaan Hindu-Budha ini menggambarkan 

hubungan tiap raja dapa kerseluruhan jaringan. Hubungan ini memperlihatkan 

secara keseluruhan saling keterhubungan antar aktor. Deskripsi ringkas dari hasil 

temuan peneliti mengenai jaringan keseluruhan menggambarkan keterhubungan 

antar aktor atau raja-raja yang menunjukkan bahwa antar aktor tersebut saling 

memiliki keterikatan. Berikut jaringan antar aktor kerajaan Hindu-Budha 

berdasarkan  density, degree, closeness, betweenness, eigenvector, density, 

geodesic distance, dan clique. 

4.4.1 Pengukuran Aktor Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

4.4.1.1 Sentralitas Tingkatan (degree) 

Parameter dan ketegori pengukuran nilai degree centrality rendah jika 

memiliki nilai 0 hingga 1.00; nilai sedang jika memiliki nilai 1.00 hingga 2.00; dan 

tinggi jika memiliki nilai lebih dari 2.00. Nilai sentralitas tingkatan aktor yang 

memiliki derajat keluar dan derajat masuk tertinggi adalah Gajah Mada. Gajah 

Mada memiliki nilai derajat keluar sebesar 7.00 dan nilai derajat masuk 7.00. Hal 

ini menunjukkan bahwa degree centrality Gajah Mada adalah dalam kategori 

tinggi. Nilai derajat keluar berkaitan dengan pola hubungan yang ada dalam 

jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha di Nusantara. Derajat keluar 

menunjukkan bahwa Gajah Mada memiliki hubungan dengan aktor lain. 

Hubungan tersebut bisa berupa kekerabatan ataupun musuh. Sedangkan nilai 

derajat masuk menunjukkan bahwa banyaknya aktor lain yang memiliki 

hubungan dengan Gajah Mada. Dengan kata lain Gajah Mada merupakan aktor 

yang paling banyak menjalin hubungan dengan aktor lainnya. 
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4.4.1.2 Sentralitas Kedekatan (closeness) 

Tabel 13: Sentralitas Kedekatan Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

Statistik Deskriptif Derajat 

In Closeness Out Closeness 

Minumum  2.564 2.439 

Maksimum  7.463 13.378 

Rata-rata 4.806 6.289 

Standar Deviasi 1.415 3.570 

 

Sentralitas kedekatan mengukur aktor mana yang paling cepat ketika 

menjangkau aktor lainnya dalam suatu jaringan. Kedekatan tersebut dilihat dari 

hubungan langsung maupun tidak langsung. Aktor yang menempati posisi 

sentralitas tingkatan tinggi tidak menjamin memiliki sentralitas kedekatan yang 

tinggi juga (Eriyanto, 2014). Semakin kecil nilai sentralitas kedekatan aktor dalam 

jaringan komunikasi maka akan semakin baik.  

Aktor yang berada dalam posisi closeness terendah adalah Purnawarman 

dan Dewi Minasih. Purnawarman dan Dewi Minasih menempati posisi closeness 

terendah menunjukkan bahwa aktor ini tidak memiliki hubungan dengan aktor 

lainnya. Sedangkan aktor yang menempati posisi closeness tertinggi adalah Ken 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 
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Arok. Hal ini menunjukkan bahwa aktor Ken Arok memiliki hubungan yang tinggi 

dengan aktor lainnya.   

4.4.1.3 Sentralitas Eigenvektor (eigenvector) 

Sentralitas eigenvektor menggambarkan seberapa penting aktor dalam 

jaringan komunikasi. Banyaknya jaringan yang dimiliki oleh aktor menunjukkan 

hubungannya dengan aktor lainnya. Berbeda dengan sentralitas tingkatan yang 

melihat banyaknya aktor yang memiliki hubungan dengan aktor lainnya. 

Eigenvektor melihat seberapa penting node yang memiliki hubungan dengan 

aktor.  

Berdasarkan parameter pengukuran menggunakan UCINET bahwa nilai 

eigenvektor dalam kategori rendah jika memiliki nilai 0.00 hingga 0.09, kategori 

sedang jika memiliki nilai 0.1 hingga 1.99, dan tinggi jika lebih dari 2.00. Rata-

rata nilai sentralitas eigenvektor kerajaan Hindu-Budha di Nusantara adalah 

rendah dengan nilai 0.060. Aktor yang memiliki nilai tertinggi menunjukkan 

memiliki eigenvektor yang tinggi. Pada jaringan komunikasi kerajaan Hindu-

Budha di Nusantara, aktor yang memiliki eigenvektor tertinggi atau paling besar 

nominalnya adalah Ken Arok. Ken Arok memiliki nilai eigenvektor 0.428. Namun 

dalam parameter pengukuran, nilai Ken Arok termasuk dalam kategori sedang. 

4.4.1.4 Sentralitas Keperantaraan (betweenness) 

Dari hubungan aktor-aktor di atas, terdapat aktor yang memiliki peranan 

paling penting dalam jaringan Kerajaan Hindu-Budha dan Kerajaan Islam di 

Nusantara. Aktor tersebut menempati posisi betweeness. Prell, Borgatti, Everett, 

dan Johnson dalam Eriyanto (2014) menyatakan bahwa posisi betweeness atau 

perantara sebagai aktor penting. Aktor yang memiliki nilai tinggi dalam 
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keperantaraan diyakini sebagai aktor terpenting dalam jaringan. Hal ini didasari 

karena aktor ini sebagai penghubung antar kelompok yang berbeda dalam 

jaringan, aktor ini juga memiliki kontrol informasi dan komunikasi. Karena 

informasi dan komunikasi harus melawati aktor ini, maka aktor ini memilki peran 

sebagai pengontrol dan memanipulasi informasi. Selain itu, aktor ini dianggap 

penting karena posisi aktor ini memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan 

aktor lainnya. 

Tabel 14: Sentralitas Keperantaraan Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

Statistik Deskriptif Derajat 

Betweenness nBetweenness 

Minumum  0.000 0.000 

Maksimum  236.483 15.159 

Rata-rata 59.463 3.812 

Standar Deviasi 77.481 4.967 

 

 Berdasarkan hasil data melalui UCINET maka dapat diketahui bahwa nilai 

rata-rata tingkat keperantaraan kerajaan Hindu-Budha di Nusantara adalah 

rendah. Nilai keperantaraan rendah jika memiliki nilai 0 hingga 100, kategori 

sedang jika memiliki nilai 100 hingga 200, dan tinggi jika memiliki nilai lebih dari 

200. Aktor yang memiliki nilai keperantaraan tertinggi adalah Gajahmada. 

Gajahmada memiliki nilai perantara tertinggi dalam jaringan komunikasi kerajaan 

Hindu-Budha di Nusantara. Gajahmada memiliki nilai keperantaraan lebih tinggi 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 



176 

 

daripada aktor lainnya yaitu 236.483. Sedangkan nilai terendah sentralitas 

perantara adalah 0.000.  

Hal ini menunjukkan bahwa Gajamada merupakan aktor penghubung atau 

broker. Hal tersebut mengakibatkan bahwa Gajahmada adalah aktor yang 

memiliki pengaruh dalam jaringan kerajaan Hindu-Budha di Nusantara. Banyak 

aktor dalam jaringan tersebut yang memiliki hubungan dengan Gajahmada.  

4.4.1.5 Density 

Jaringan komunikasi keluarga kerajaan Hindu-Budha di Nusantara ini 

memiliki ties sebanyak 125.  

Tabel 15: Density kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

NO NAMA AKTOR DENSITY 

1 Sri Udayana Marwadewa 0.333 

2 Arilangga 0.143 

3 Dharmawangsa Teguh 0.350 

4 Purnawarman 1.000 

5 Linggawarman 0.333 

6 Dewi Manasih 1.000 

7 Sanjaya 0.083 

8 Rakai Dyah Prapanca 0.167 

9 Dharanindra 0.500 

10 Purbasora   

11 Sri Makuthawardhana 1.000 

12 Sri Suradipa 1.000 

13 Kebo Iwa 0.333 

14 Gajah Mada 0.190 

15 Jayanegara 0.333 

16 Ra Kunti 1.000 

17 Ra Tanca 1.000 

18 Jayabhaya 0.333 

19 Dewi Pramesti 1.000 

20 Anglingdarma 1.000 

21 Ken Arok 0.476 
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NO NAMA AKTOR DENSITY 

22 Ken Dedes 1.000 

23 Tunggul Ametung 1.000 

24 Anusapati 1.000 

25 Ken Umang 1.000 

NO NAMA AKTOR DENSITY 

26 Apanji Tohjaya 1.000 

27 Dyah Gitarja 0.583 

28 Bhre Tumapel 0.750 

29 Hayam Wuruk 0.450 

30 Wikramawardhana   

31 Sri Suhita   

32 Dyah Kertawijaya   

33 Rajasawardhana   

34 Giriswardhana   

35 Singhawikaramawardhana   

36 Girindhawardhana   

37 Kebo Anabrang 1.000 

38 Kertanegara 0.750 

39 Tarusbawa 0.000 

40 Kertajaya 0.000 

41 Raden Wijaya 0.000 

42 
Rakai Dyah Sumba Dyah 
Wawa 

0.333 

43 Mpu Sendok 1.000 

 

 

Berdasarkan parameter pengukuran menggunakan UCINET menunjukkan 

bahwa tingkat kepadatan atau density rendah jika memiliki nilai antara 0.00 

hingga 0.05, sedang antara 0.06 hingga 0.10, dan tinggi jika lebih dari 0.10. 

Jaringan ini menunjukkan keterhubungan antar actor kerajaan Hindu-Budha di 

Nusantara memiliki nilai density rata-rata 0.48. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat kepadatan kerajaan Hindu-Budha di Nusantara adalah tinggi. 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 
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4.4.1.6 Geodesic Distance  

Rata-rata jarak kerajaan Hindu-Budha di Nusantara adalah 4.1. Hal ini 

menunjukkan jarak antar aktor harus menempu 4.1 langkah. 

4.4.1.7 Clique 

Jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha di Nusantara memiliki 21 klik. 

Klik pertama hingga klik keempat menunjukkan hubungan komunikasi dalam 

kerajaan Mataram Kuno periode Jawa Timur adalah Sri Udayana Marwadewa-

Airlangga-Dharmawangsa Teguh; Airlangga-Dharmawangsa-Teguh Rakai Suma 

Dyah Wawa; Airlangga-Dharmawangsa Teguh-Mpu Sendok; Sri Udayana 

Marwadewa Dharmawangsa Teguh Sri Makuthawangsawardhana. Klik kelima 

menunjukkan hubungan komunikasi dalam kerajaan Tarumanegara aktor-aktor 

tersebut adalah Purnawarman-Linggawarman-Dewi Manasih. Klik keenam 

menunjukkan hubungan dalam kerajaan Mataram Kuno periode Jawa Tengah 

yaitu Sanjaya-Rakai Panangkaran Dyah Pancapana-Dharanindra. Klik ketujuh 

menunjukkan hubungan komunikasi dari kerajaan Singhasari yaitu Ken Arok-Ken 

Dedes-Tunggul Ametung Anusapati-Ken Umang-Apanji Tohjaya.  

Klik terbanyak ditunjukkan dari hubungan aktor dalam masa kerajaan 

Majapahit. Hubungan tersebut adalah Jayabhaya-Dewi Pramesti-Anglingdarama 

walaupun Jayabhaya merupakan raja Kadiri, namun Jayabhaya merupakan raja 

yang menurunkan raja-raja di Majapahit; Sri-Suradipa-Kebo Iwa-Gajahmada; 

Gajahmada Jayanegara Ra Kunti; Gajahmada-Jayanegara-Ra Tanca; 

Gajahmada-Dyah Gitarja-Hayam Wuruk; Dyah Gitarja-Kertawardhana Bhre 

Tumapel-Hayam Wuruk Kertanegara; Kertawardhana Bhre Tumapel-Hayam 

Wuruk-Kebo Anabrang Kertanegara. 
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Selain Ken Arok yang memiliki nilai clique dalam lingkaran sosialnya 

terdapat juga nama aktor Sanjaya, Airlangga, Jayabhaya, Dyah Gitarja, dan 

Gajah Mada. Sanjaya memiliki hubungan dengan Rakai Panangkaran, Dyah 

Prapanca,Dharanindra, serta Purbasora. Sanjaya merupakan anak dari Sannaha 

atau cucu Ratu Shima dari kerajaan Kalingga. Sanjaya juga merupakan 

keponakan dari Sanna, raja Galuh yang dilengserkan oleh Purbasora. 

Sanjaya merupakan raja Sunda, Galuh, Kuningan, Galunggung, dan 

Kalingga sebelum menjadi raja di Mataram Kuno periode Jawa Tengah. 

Sedangkan wilayah kerajaannya di Sunda, Galuh, Kuningan, Galunggung, dan 

Kalingga diberikan kepada anaknya yang bernama Tamperan. Wilayah Kuningan 

dan Galunggung diberikan kepada anaknya yang bernama Resi Guru 

Demunawan. 

Sebagai pendiri kerajaan Mataram Kuno, Sanjaya menurunkan dinasti yaitu 

Dinasti Sanjaya. Eksistensi Dinasti Sanjaya ketika dipimpin oleh Rakai 

Panangkaran menjadi surut. Namun kembali muncul ketika Rakai Pikatan 

mneikahi Pramodhawardhani dari Dinasti Sailendra.  

Airlangga memiliki clique yang banyak terhubung hal ini menunjukkan 

bahwa memiliki jaringan atau subgraph yang utuh. Jika dilihat pada gambar 

jaringan 1, Airlangga memiliki garis panah yang menghubungkan kepada 

Kertajaya, Jayabhaya, Mpu Sendok, Dharmawangsa Teguh, Sri Udayana, Rakai 

Sumba Dyah Wawa. 

Arilangga merupakan keturunan dari Mpu Sendok. Mpu Sendok sendiri 

merupakan raja Mataram Kuno periode Jawa Timur. Namun sebelum menjadi 

raja, Mpu Sendok merupakan Rakryan Mahapati Halu semasa pemerintahan 
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Dyah Tulodong di Mataram Kuno periode Jawa Tengah. Setelah mampu 

menaklukkan Rakai Sumba Dyah Wawa, Mpu Sendok diangkat menjadi Rakryan 

Mapatih Hino. Hal ini menunjukkan bahwa Airlangga menjadi seorang raja 

karena pecapaian dari Mpu Sendok. Sehingga hal ini berpengaruh kepada 

Airlangga dalam kedudukan Airlangga menjadi seorang raja.  

Airlangga dalam sistem jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha di 

wilayah nusantara sangat berpengaruh. Hal ini karena masa pemerintahan 

Airlangga, kerajaan Kahuripan mencapai puncak kejayaan. Hal ini disebabkan 

karena Airlangga sangat mengutamakan pertahanan dan keamanan wilayahnya. 

Selain itu, pada masa pemerintahan Airlangga, pembangunan sangat pesat, 

karya sastra digalakkan, dan menjunjung semangat dalam keagamaan. 

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Airlangga merupakan 

bentuk dari prinsip sistem politik Mandala. Pembangunan bendungan dan jalan-

jalan yang menyambungkan kerajaan dan wilayah pesisir serta memperbaiki 

pelabuhan merupakan bentuk dari pertahanan kerajaan. Dengan tertatanya 

infrastruktur wilayah kerajaan menunjukkan bahwa pertahanan dan keamanan 

kerajaan kuat. 

Pertahanan kerajaan Airlangga juga dibuktikan denga melakukan ekspansi 

wilayah bersamaan dengan ditaklukkannya Sriwijaya oleh India (Achmad, 2016). 

Airlangga mampu menaklukkan Raja Hasin, Wisnuprabhawa, dan Panuda pada 

tahun 1030. Tujuan Arilangga menkalukan raja-raja tersebut adalah untuk 

menunjukkan kekuatan Wangsa Isana di Jawa. Lima tahun kemudian, kerajaan 

Kahuripan mampu membentang dari Pauruan hingga Madiun, wilayah utara 

Jawa, Surabaya, dan Tuban. 
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Selain itu, kebijakan Airlangga adalah menjunjung tinggi agama. Airlangga 

dikenal sebagai raja yang memiliki toleransi beragama. Sehingga Airlangga 

diangkat sebagai pelindung agama Hindu-Budha (Achamd, 2016). Diangkatnya 

Airlangga menjadi pelindung agama Hindu-Budha menunjukkan bahwa Airlangga 

memiliki kekuatan kosmik seperti prinsip politik Mandala. 

Berawal kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Airlangga, maka dua 

wilayah kerajaan muncul. Hal ini disebabkan karena keturuanan Airlangga lebih 

memilih menjadi pertapa seperti Airlangga. Kerajaan tersebut adalah Dhaha atau 

Kadiri dan Jenggala. Kerajaan Dhaha diberikan kepada Sri Samarawijaya. 

Kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Grasakan.  

Jayabhaya memiliki hubungan dengan Dewi Pramesti, dan Anglingdarma. 

Jayabhaya merupakan raja Kediri pada tahun 1135 hingga 1159. Selama 

menjabat sebagai raja Kadiri, prestasi Jayabhaya adalah mampu menundukkan 

Jenggala di bawah kekuasannya. Sehingga Jayabhaya mampu menyatukan 

Kediri dengan Jenggala yang merupakan warisan kerajaan Airlangga. Warisan 

Jayabhaya adalah Prasasti Ngantang, Prasasti Talang, dan Prasasti Jepun. 

Selain itu, Jayabhaya juga sebagai pengarang Serat Kalathida yang 

menggambarkan tentang kehancuran zaman. Pada Serat Kalathidha yang dibuat 

oleh Jayabhaya terdapat fenomena terjadinya Zaman Kalabendu.  

Tabel 16: Klik yang Terbentuk dalam Jaringan Aktor Kerajaan Hindu-Budha 

di Nusantara 

NO NAMA AKTOR 
JUMLAH 
KLIK 

1 Sri Udayana Marwadewa 2 

2 Arilangga 4 

3 Dharmawangsa Teguh 6 

4 Purnawarman 1 
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NO NAMA AKTOR 
JUMLAH 
KLIK 

5 Linggawarman 1 

6 Dewi Manasih 1 

7 Sanjaya   

8 Rakai Dyah Prapanca   

9 Dharanindra   

10 Purbasora   

11 Sri Makuthawardhana   

12 Sri Suradipa 1 

13 Kebo Iwa 1 

14 Gajah Mada 5 

15 Jayanegara 4 

16 Ra Kunti 1 

17 Ra Tanca 1 

18 Jayabhaya 1 

19 Dewi Pramesti 1 

20 Anglingdarma   

21 Ken Arok 1 

22 Ken Dedes 1 

23 Tunggul Ametung 1 

24 Anusapati 1 

25 Ken Umang 1 

26 Apanji Tohjaya 1 

27 Dyah Gitarja 5 

28 Bhre Tumapel   

29 Hayam Wuruk 5 

30 Wikramawardhana   

31 Sri Suhita   

32 Dyah Kertawijaya   

33 Rajasawardhana   

34 Giriswardhana   

35 Singhawikaramawardhana   

36 Girindhawardhana   

37 Kebo Anabrang   

38 Kertanegara 1 

39 Tarusbawa   

40 Kertajaya   

41 Raden Wijaya 2 

42 Rakai Dyah Sumba Dyah Wawa   
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NO NAMA AKTOR 
JUMLAH 
KLIK 

43 Mpu Sendok 1 

 

Berdasarkan tabel klik aktor kerajaan Hindu-Budha di Nusantara, aktor 

yang memiliki nilai klik tertinggi adalah Dharmawangsa Teguh, Gajah Mada, 

Dyah Gitarja, dan Hayam Wuruk. 

4.5 Jaringan Kerjaan Islam di Nusantara 

Pada bagian ini akan disajikan analisis jaringan keseluruhan kerajaan Islam 

di wilayah Nusantara (Gambar 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 17: Nama Aktor Jaringan Kerajaan Islam di Nusantara 

Nama Aktor Atribut 

Kyai Tapa Kasultanan Cirebon 

Ki Gedeng Alang Alang Kasultanan Cirebon 

Gambar 6: Jaringan Kerajaan Islam di Nusantara 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 
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Nama Aktor Atribut  

Raden Walangsungsang Kasultanan Cirebon 

Prabu Siliwangi Kasultanan Cirebon 

Nyi Mas Subanglarang Kasultanan Cirebon 

Nama Aktor Atribut 

Sunan Gunungjati  Kasultanan Cirebon 

Nyai Rara Santang Kasultanan Cirebon 

Maulana Sultan Muhammad Kasultanan Cirebon 

Pangeran Mas Kasultanan Banten 

Pangeran Rasmi  Kasultanan Banten 

Panembahan Adiningkusumah Kasultanan Banten 

Maulana Hasanudin Kasultanan Banten 

Sultan Trenggono Kasultanan Banten 

Sultan Hadiwijaya Mataram Islam 

Raden Bagus/Pengeran Benawa Mataram Islam 

Raden Mas Jolang Mataram Islam 

Pangeran Puger Mataram Islam 

Ratu Tulungayu Mataram Islam 

Raden Mas Wuryah Mataram Islam 

Dyah Banowati Mataram Islam 

Bhre Kertabhumi Kasultanan Demak 

Raden Patah Kasultanan Demak 

Nama Aktor Atribut 

Patiunus  Kasultanan Demak 
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Nama Aktor Atribut  

Raden Mukmin Kasultanan Demak 

Rangkud Arya Pangiri Kasultanan Demak 

Sunan Kudus Kasultanan Demak 

Raden Mas Rahmat Kasunan Kartasura 

Nama Aktor Atribut 

Raden Mas Sutikna Kasunan Kartasura 

Raden Mas Suryaputa  Kasunan Kartasura 

Raden Mas Prabasuyasa Kasunan Kartasura 

Raden Mas Said Kasunan Surakarta 

Raden Mas Sujana Kasultanan Yogyakarta 

Raden Mas Subadya Kasunan Surakarta 

Raden Mas Sundara Kasultanan Yogyakarta 

 

Deskripsi ringkas dari hasil temuan peneliti mengenai jaringan 

keseluruhan menggambarkan keterhubungan antar aktor atau raja-raja yang 

menunjukkan bahwa antar aktor tersebut saling memiliki keterikatan. Berikut 

jaringan antar aktor kerajaan Islam di Nusantara berdasarkan  density, degree, 

closeness, betweenness, eigenvector, density, geodesic distance, dan clique. 

4.5.2 Pengkuruan Aktor Kerajaan Islam di Nusantara 

4.5.1.1 Sentralitas Tingkatan (degree) 

Parameter dan ketegori pengukuran nilai degree centrality rendah jika 

memiliki nilai 0 hingga 1.00; nilai sedang jika memiliki nilai 1.00 hingga 2.00; dan 

tinggi jika memiliki nilai lebih dari 2.00. Nilai sentralitas tingkatan pada kerajaan 

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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Islam di Nusantara diduduki oleh Raden Bagus. Raden Bagus memiliki nilai 

derajat keluar sebesar 5.0 dan nilai derajat masuk sebesar 6.0. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai degree centrality aktor Raden Bagus dalam kategori 

tinggi. Nilai derajat keluar berkaitan dengan pola hubungan yang ada dalam 

jaringan komunikasi kerajaan Islam di Nusantara. Derajat keluar menunjukkan 

bahwa Raden Bagus memiliki hubungan dengan aktor lain. Hubungan tersebut 

bisa berupa kekerabatan ataupun musuh. Sedangkan nilai derajat masuk 

menunjukkan bahwa banyaknya aktor lain yang memiliki hubungan dengan 

Raden Bagus. Dengan kata lain Raden Bagus merupakan aktor yang paling 

banyak menjalin hubungan dengan aktor lainnya. 

4.5.1.2 Sentralitas Kedekatan (closeness) 

Tabel 18: Sentalitas Kedekatan Kerajaan Islam di Nusantara 

Statistik Deskriptif Derajat 

In Closeness Out Closeness 

Minumum  2.941 2.941 

Maksimum  13.525 13.469 

Rata-rata 9.245 9.690 

Standar Deviasi 2.709 3.174 

 

 Sentralitas kedekatan mengukur aktor mana yang paling cepat ketika 

menjangkau aktor lainnya dalam suatu jaringan. Kedekatan tersebut dilihat dari 

hubungan langsung maupun tidak langsung. Aktor yang menempati posisi 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 
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sentralitas tingkatan tinggi tidak menjamin memiliki sentralitas kedekatan yang 

tinggi juga (Eriyanto, 2014). Semakin kecil nilai sentralitas kedekatan aktor dalam 

jaringan komunikasi maka akan semakin baik. Aktor yang memiliki nilai 

sentralitas terendah adalah Pangeran Mas. Sedangkan aktor yang menempati 

posisi closeness tertinggi adalah Raden Bagus. 

4.5.1.3 Sentralitas Eigenvektor (eigenvector) 

Sentralitas eigenvektor menggambarkan seberapa penting aktor dalam 

jaringan komunikasi. Eigenvektor melihat seberapa penting node yang memiliki 

hubungan dengan aktor. Banyaknya jaringan yang dimiliki oleh aktor 

menunjukkan hubungannya dengan aktor lainnya. Berbeda dengan sentralitas 

tingkatan yang melihat banyaknya aktor yang memiliki hubungan dengan aktor 

lainnya.  

Peremeter pengukuran dengan menggunakan UCINET menunjukkan jika 

nilai eigenvektor rendah memiliki nilai antara 0.00 hingga 0.05, nilai sedang jika 

memiliki nilai antara 0.06 hingga 0.10, dan tinggi jika memiliki nilai lebih dari 0.10. 

Rata-rata nilai tingkatan eigenvektor kerajaan Islam di Nusantara adalah 0.114 

yang termasuk dalam kategoi tinggo. Sedangkan untuk aktor yang memiliki nilai 

sentralitas eigenvektor tertinggi dimiliki oleh Raden Mas Jolang dengan 

perolehan nilai 0.478.  

 

 



188 

 

4.5.1.4 Sentralitas Keperantaraan (betweenness) 

Tabel 19: Sentralitas Keperantaraan Kerajaan Islam di Nusantara 

Statistik Deskriptif Derajat 

Betweenness nBetweenness 

Minumum  0.000 0.000 

Maksimum  405.000 38.352 

Rata-rata 85.735 8.119 

Standar Deviasi 129.574 12.270 

 

Paremeter dan kategori pengukuran betweeness centrality adalah antara 0 

hingga 100 masuk dalam kategori rendah, antara 100 hingga 200 masuk dalam 

kategori sedang, dan lebih dari 200 masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan 

hasil data melalui UCINET maka dapat diketahui bahwa rata-rata nilai tingkat 

keperantaraan kerajaan Islam di Nusantara adalah rendah. Untuk aktor yang 

menempati posisi sebagai keperantaraan pada masa Kerajaan Islam di 

Nusantara adalah Raden Bagus. Raden Bagus memiliki nilai keperantaraan 

tertinggi dalam jaringan kerajaan Islam di Nusantara dengan  nilai 405.000.  

 

 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 
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4.5.1.5 Density 

Jaringan komunikasi keluarga kerajaan Islam di Nusantara ini memiliki 38 

aktor.  

Tabel 20: Density kerajaan Islam di Nusantara 

NO NAMA AKTOR DENSITY 

1 Kyai Tapa   

2 Ki Gedeng Alang Alang 0.333 

3 Raden Walangsungsang 0.417 

4 Prabu Siliwangi 0.500 

5 Nyi Mas Subalarang 0.833 

6 Sunan Gunungjati 0.300 

7 Nyai Rara Santang 0.000 

8 Maulana Sultan Muhammad   

9 Pangeran Mas 1.000 

10 Pangeran Rasmi 0.333 

11 Panembahan Adiningkusumah 0.500 

12 Maulana Hasanudin 0.000 

13 Sultan Trenggono 0.150 

14 Sultan Hadiwijaua 1.000 

15 Raden Bagus 0.200 

16 Raden Mas Jolang 0.333 

17 Pangeran Puger 0.200 

18 Ratu Tulungayu 1.000 

19 Raden Mas Wuryah 0.500 

20 Dyah Banowati 0.667 

21 Bhre Kertabhumi 1.000 

22 Raden Patah 1.000 

23 Patiunus 1.000 

24 Raden Mukmin 0.300 

25 Rungkud Arya Pangiri 0.167 

26 Sunan Kudus 1.000 

27 Raden Mas Rahmat 1.000 

28 Raden Mas Sutikna 0.333 

29 Raden Mas Suryaputra 0.000 

30 Raden Mas Prabusuyasa 0.000 

31 Raden Mas Said   

32 Raden Mas Sujana 0.000 
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NO NAMA AKTOR DENSITY 

33 Raden Mas Subadya   

34 Raden Mas Sundara   

35 Sunan Ampel   

36 Sunan Kalijaga 1.000 

37 Sunan Prawata 0.400 

38 Arya Penangsang 0.600 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata density jaringan komunikasi kerajaan 

Islam di Nusantara adalah 0.42. Nilai kepadatan kerajaan Islam di Nusantara 

karena nilainya lebih dari 0.10 masuk dalam kategori tinggi, jika nilainya antara 

0.00 hingga 0.05 masuk dalam katergori rendah, dan kategori sedang jika 

nilainya antara 0.06 hingga 0.10. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat 

kepadatan kerajaan Islam di Nusantara adalah tinggi.  

4.5.1.6 Geodesic Distance  

Jaringan komunikasi kerajaan Islam di Nusantara adalah 4.7. Hal ini 

menunjukkan jarak antar aktor merata adalah membutuhkan 4.7 langkah. 

4.5.1.7 Clique 

Jaringan komunikasi kerajaan Islam di Nusantara memiliki 13 klik. 

Hubungan komunikasi yang berasal dari kerajaan Mataram Islam adalah Sultan 

Hadiwijaya-Raden Bagus-Raden Mas Jolang; Raden Bagus-Raden Mas Jolang-

Pangeran Puger; Raden Bagus-Raden Mas Jolang-Dyah Banowati; Raden Mas 

Jolang-Raden Mas Wuryah-Dyah Banowati; Raden Bagus-Rangkud Arya 

Pangiri-Sunan Kudus. Hubungan komunikasi yang terlihat berdasarkan klik dari 

Kasultanan Cirebon adalah Ki Gedeng Alang Alang-Raden Walangsungsang-

Prabu Siliwangi; Raden Walangsungsang-Prabu Siliwangi-Nyi Mas 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 
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Subanglarang-Sunan Gunungjati; Pangeran Mas-Pangeran Rasmi-Panembahan 

Adiningkusumah. Sedangkan klik pada jaringan komunikasi kerajaan Islam di 

Nusantara yang menunjukkan hubungan dari kerajaan Demak hingga Kasunan 

Surakarta adalah Sultan Trenggono-Raden Patah-Raden Mukmin; Sultan 

Trenggono-Patiunus-Raden Mukmin; Sultan Trenggono-Bhre Kertabhumi-Raden 

Mukmin; Raden Mas Jolang-Ratu Tulungayu-Raden Mas Wuryah; Pangeran 

Puger-Raden Mas Rahmat-Raden Mas Sutikna. 

Tabel 21: Klik yang Terbentuk dalam Jaringan Kerajaan Islam di Nusantara 

NO NAMA AKTOR 
JUMLAH 
KLIK 

1 Kyai Tapa   

2 Ki Gedeng Alang Alang 1 

3 Raden Walangsungsang 2 

4 Prabu Siliwangi 2 

5 Nyi Mas Subalarang  

6 Sunan Gunungjati 1 

7 Nyai Rara Santang  

8 Maulana Sultan Muhammad  

9 Pangeran Mas 1 

10 Pangeran Rasmi 1 

11 Panembahan Adiningkusumah 1 

12 Maulana Hasanudin  

13 Sultan Trenggono 3 

14 Sultan Hadiwijaya 1 

15 Raden Bagus 4 

16 Raden Mas Jolang 5 

17 Pangeran Puger 2 

18 Ratu Tulungayu 1 

19 Raden Mas Wuryah 2 

20 Dyah Banowati 2 
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NO 
NAMA AKTOR 

JUMLAH 
KLIK 

21 Bhre Kertabhumi 1 

22 Raden Patah 1 

23 Patiunus 1 

24 Raden Mukmin  

25 Rungkud Arya Pangiri 1 

26 Sunan Kudus 1 

27 Raden Mas Rahmat 1 

28 Raden Mas Sutikna 1 

29 Raden Mas Suryaputra  

30 Raden Mas Prabusuyasa  

31 Raden Mas Said  

32 Raden Mas Sujana  

33 Raden Mas Subadya  

34 Raden Mas Sundara  

35 Sunan Ampel  

36 Sunan Kalijaga  

37 Sunan Prawata  

38 Arya Penangsang  

 

Berdasarkan tabel di atas, aktor dalam jaringan komunikasi kerajaan Islam 

di Nusantara yang memiliki klik tertinggi adalah Raden Mas Jolang dan Raden 

Bagus. Hasil data di atas, berikut merupakan pengelompokkan aktor 

berdasarkan ukuran sentralitasnya. 

 

Sumber: Hasil Perhitungan Berdasarkan UCINET 
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Tabel 22: Analisis Sentralitas Degree, Sentralitas Betweeness, dan 

Sentralitas Closeness, Sentralitas Eigenvector, dan Clique 

Kerajaan Hindu-Budha hingga Kerajaan Islam di Nusantara 

Degree Betweeness Closeness Eigenvector Clique 

Raden Bagus Bhre Kertabhumi Sri Suhita Raden Bagus 

 

Raden Bagus 

 

Berdasarkan tabel 22 di atas, pada jaringan keseluruhan yaitu jaringan 

komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara, aktor 

Raden Bagus menempati posisi sentralitas degree tinggi dan eigenvector  

tertinggi. Sedangkan nilai sentralitas betweeness tertinggi ditempati oleh Bhre 

Kertabhumi dari Kerajaan Majapahit.  

Dengan kata lain Raden Bagus merupakan aktor yang paling banyak 

menjalin hubungan dengan aktor lainnya. Aktor Raden Bagus yang menduduki 

posisi eigenvektor tertinggi menunjukkan bahwa Raden Bagus memiliki posisi 

penting dalam jaringan kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di 

Nusantara. Pentingnya Raden Bagus dalam jaringan kerajaan Hindu-Budha 

hingga kerajaan Islam di Nusantara karena aktor ini merupakan pendiri kerajaan 

Mataram Islam. Mataram Islam merupakan kerajaan yang mampu menaklukan 

kerajaan Demak dan Pajang dan merupakan cikal bakal kasultanan di Tanah 

Jawa.  

Sentralitas closeness tertinggi pada jaringan komunikasi kerajaan Hindu-

Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara diduduki oleh Sri Suhita, raja kerajaan 

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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Majapahit. Kedekatan Sri Suhita dengan aktor lainnya dilatarbelakangi karena Sri 

Suhita merupakan pemimpin kerajaan Majapahit. Sri Suhita merupakan anak dari 

Wikramawardhana raja Majapahit dengan Bhre Daha II (Achmad, 2017). Melalui 

posisinya sebagai pemimpin Majapahit tersebut, menjadikan mudahnya menjalin 

hubungan dengan aktor lainnya. 

Posisi Bhre Kertabhumi sebagai betweeness dalam jaringan kerajaan 

Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara karena aktor ini merupakan 

perantara dua periode kerajaan. Bhre Kertabhumi merupakan raja terakhir 

kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Budha yang ditaklukkan oleh Raden 

Patah dari kerajaan Demak yang bercorak Islam.  

Tabel 23: Analisis Sentralitas Degree, Sentralitas Betweeness, dan 

Sentralitas Closeness, Sentralitas Eigenvector, dan Clique 

Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

Degree Betweeness Closeness Eigenvector Clique 

Gajah 

Mada 

Gajah Mada Ken Arok Ken Arok 

 

Dharmawangsa 

Teguh 

Gajah Mada 

Dyah Gitarja 

Hayam Wuruk 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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Berdasarkan tabel 23 di atas menunjukkan bahwa dalam jaringan 

komunikasi kerajaan Hindu-Budha di Nusantara aktor Ken Arok memiliki nilai 

sentralitas tertinggi dalam level closeness. Ken Arok yang merupakan raja 

kerajaan Singhasari juga menempati posisi tertinggi dalam sentralitas 

eigenvektor. Tingginya nilai sentralitas keperantaraan dan sentralitas eigenvektor 

yang dimiliki Ken Arok karena merupakan pendiri kerajaan Singhasari. Ken Arok 

yang merupakan pendiri dinasti Rajasa, menjadi leluhur dari kerajaan Majapahit 

melalui Dyah Wijaya. 

Untuk nilai sentralitas betweeness tertinggi dan sentralitas degree ditempati 

oleh Gajah Mada. Gajah Mada merupakan aktor yang menjadi patih di kerajaan 

Majapahit. Banyaknya hubungan Gajah Mada dengan aktor lainnya disinyalir 

semasa Gajah Mada menjabat sebagai patih, aktor ini banyak menjalin 

hubungan pihak luar. Selama Gajah Mada menjadi patih, Majapahit mampu 

mencapai puncak kejayaan. Puncak kejayaan Majapahit ditandai dengan 

penyatuan wilayah-wilayah di Nusantara. 

Berdasarkan latarbelakang sejarahnya, posisi broker yang ditempati oleh 

Gajah Mada, Majapahit mampu menyatukan wilayah Nusantara. Penyatuan 

wilayah Nusantara direalisasikan dalam Sumpah Palapa. Sumpah Palapa 

merupakan sumpah politis Nusantara Gajah Mada yang berbunyi, tidak akan 

menikmati makanan enak atau rempah-rempah sebelum berhasil menaklukan 

wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit (Achmad, 2017). 
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Tabel 24: Analisis Sentralitas Degree, Sentralitas Betweeness, dan 

Sentralitas Closeness, Sentralitas Eigenvector, dan Clique 

Kerajaan Islam di Nusantara 

Degree Betweeness Closeness Eigenvector Clique 

Raden 

Bagus 

Raden 

Bagus 

Raden 

Bagus 

Raden Bagus  Raden Mas 

Jolang 

 

Aktor Raden Bagus yang merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam 

merupakan aktor yang sangat berpengaruh dalam kerajaan Islam di Nusantara. 

Hal ini nampak pada tingginya nilai sentralitas degree, sentral betweeness, dan 

sentralitas closeness yang dimiliki Raden Bagus. 

Tingginya nilai sentralitas Raden Bagus dapat disinyalir karena aktor ini 

merupakan pendiri Kerajaan Mataram Islam. Semasa menjadi pemimpin 

Mataram Islam, Raden Bagus dapat menaklukkan daerah Pajang, Demak, dan 

Pati yang saat itu dimpimpin oleh Adipati Rangga Jumena atau putra Sultan 

Trenggana (Achmad, 2017). Melalui penaklukannya pada daerah tersebut, 

Madiun dapat dikuasai oleh Mataram. Selain itu, Rangga Kaniten yang 

merupakan adipati Pasuruan dapat ditaklukan oleh Raden Bagus (Achmad, 

2017). 

  

 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan data di BAB IV maka melalui pengukuran degree centrality, 

closeness centrality, betweenness centrality, eigenvector centrality, dan clique 

serta kepdatan jaringan ego maka dapat diketahui aktor mana saja yang 

berpengaruh dalam jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha di Nusantara 

hingga kerajaan Islam di Nusantara. Selain membahas aktor-aktor yang 

menonjol dari jaringan keseluruhan, peneliti juga akan membahas aktor-aktor 

yang menonjol dari kerajaan Hindu-Budha di Nusantara dan kerajaan Islam di 

Nusantara.  

Hasil temuan aktor-aktor ini dianalisis berdasarkan tipologi hubungannya 

dan sistem politik mandala serta latar belakang sejarahnya. Bab pembahasan ini 

akan menampilkan penjelasan mengenai studi jaringan komunikasi yang terjadi 

pada raja-raja di Nusantara pada masa Hindu-Budha hingga Islam. Penjelasan 

ini juga mengikuti pendapat para ahli studi jaringan, tujuannya untuk 

mengembangkan aspek teoritis studi jaringan dengan menggunakan perspektif 

teoritis yang telah bekembang dalam Ilmu Komunikasi. Pada bab pembahasan 

ini peneliti menggunakan level analisis jaringan keseluruhan dengan unit analisis 

yang digunakan adalah aktor tunggal. Aktor tunggal pada jaringan komunikasi 

kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara merupakan individu 

yang merupakan seorang raja, selir, patih, atau panglima kerajaan. 
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A. Raden Bagus 

Raden Bagus pada jaringan keseluruhan yaitu jaringan kerajaan Hindu-

Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara memiliki nilai tertinggi pada degree 

centrality, eigenvector centrality, serta memiliki jumlah klik terbanyak. Selain itu, 

Raden Bagus juga memiliki nilai centrality tinggi dalam jaringan kerajaan Islam di 

Nusantara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 25: Atribut Hubungan Sosial Raden Bagus 

 

Nama Aktor Atribut Lambang Warna 

Raden Bagus Pendiri kerajaan  

Mataram Islam 

Kotak Merah 

Dyah Banowati Anak Raden Bagus Kotak Ungu 

Gambar 7: Jaringan Ego Raden Bagus 

Kepadatan Jaringan: 0.200 
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Nama Aktor Atribut Lambang Warna 

Raden Mas 

Jolang 

Anak Raden Bagus 

Raja Mataram Islam 

ke-2 

Segitiga Putih 

Pangeran Puger Anak Raden Bagus 

Raja Kasunan 

Kartasura 

Titik Hitam 

Sultan Hadiwijaya Raja Kasultanan 

Pajang  

Segitiga Hijau 

Sunan Kudus Patih Majapahit Lingkaran Biru 

Rungkud Arya 

Pangiri 

Patih Majapahit Diamond Hijau 

 

Aktor Raden Bagus yang merupakan raja pertama Mataram Islam 

memiliki nilai density  0.200. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan aktor 

Raden Bagus adalah tinggi. Relasi yang terjadi pada aktor Raden Bagus memiliki 

jaringan terbuka. Jaringan terbuka yang dimaksud dalam relasi aktor Raden 

Bagus adalah relasi hanya terjadi pada aktor Raden Bagus dan alternya. 

Sedangkan alter-alter yang lainnya tidak saling terhubung.  

Berdasarkan tipologi hubungannya jika dilihat berdasarkan relasi yang 

nampak adalah Raden Bagus atau Panembahan Senapati merupakan anak 

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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Pemenahan. Raden Bagus merupakan anak Pemanahan dengan Nyai Sabinah 

yang masih keturunan Sunan Giri. Berdasarkan Babad Tanah Jawa, Raden 

Bagus masih keturunan Prabu Brawijaya dari Bondan Kejawan (Achmad, 2016). 

Hubungan sosial yang dilatarbelakangi oleh peran terlihat pada hubungan 

Raden Bagus dengan Sultan Hadiwijaya. Sehingga Raden Bagus juga dikenal 

dengan Danang Suta Wijaya yang memiliki arti anak Sultan Hadiwijaya (Achmad, 

2017). Hubungan sosial peran tersebut ketika Raden Bagus melaksanakan 

perintah Sultan Hadiwijaya untuk membunuh Arya Penangsang. Sedangkan 

hubungan antara Raden Bagus dengan Sultan Hadiwijaya juga dilatarbelakangi 

karena afektif. Konflik Mataram Islam dengan Kasultanan Pajang yang kedua 

adalah karena Raden Bagus yang tidak membayar upeti kepada Kasultanan 

Pajang. Walaupun hubungan Raden Bagus dengan Sultan Hadiwijaya karena 

peran, namun hubungan kedua aktor tersebut berubah menjadi afektif. 

Hubungan afektif pada tradisi sibernetika menunjukkan bahwa terdapat 

penyangkalan terhadap keyakinan. Hal ini menyebabkan terjadinya velence 

negatif. Velence negatif mengakibatkan perubahan sikap dan kepercayaan 

menjadi negatif. Dampak dari perubahan sikap Raden Bagus kepada Sultan 

Hadiwijaya menunjukkan teori konsisntensi. Teori konsistensi dalam tradisi 

sibernetika merupakan prinsip aturan utama dalam proses kognitif serta 

perubahan sikap yang dapat dihasilkan dari informasi yang mangacaukan 

keseimbangan (Littlejhon & Foss, 2009).  

Kekacauan kesimbangan terlihat dari hubungan afektif Raden Bagus 

adalah dengan melakukan pemberontakan kepada Sultan Hadiwijaya. Timbulnya 

pemberontakan pada masa kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam kerena 
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seorang raja tidak ingin ada negara yang menyamai kerajaannya. Moedjanto 

(1994) menjelaskan kebesaran raja adalah pertama, luasnya wilayah kerajaan. 

Luasnya daerah yang ditaklukan dan berbagai macam persembahan diberikan 

kepada raja yang menaklukan daerah tersebut; kedua, kesetiaan para pengikut 

raja seperti bupati dan punggawa dalam menjalankan tugas kerajaan; ketiga, 

kemegahan uapacara yang diadakan oleh suatu kerajaan terlihat dari 

perlengkapan upacara serta banyaknya benda pusaka yang dimiliki; keempat, 

memiliki armada angkatan perang yang kuat; kelima, kekayaan dan gelar yang 

dimiliki; keenam seluruh kekuasaan berada dalam genggamannya tanpa ada 

yang menyamai dan mengungguli. 

Strategi yang dilakukan oleh Raden Bagus untuk memberontak Sultan 

Hadiwijaya adalah dengan: 

1. Mendirikan benteng pertahanan dan melatih prajurit sebagai pasukan 

perang 

2. Penghentian pembayaran pajak dari Kedu dan Bagelan kepada Pajang 

3. Berhenti memberikan upeti kepada Sultan Hadiwijaya 

4. Menjalin hubungan dengan Ratu Kidul 

 Pertemuan Raden Bagus dengan Ratu Kidul adalah untuk memperoleh 

kedaulatan wilayah Mataram yang letaknya berdampingan dengan Laut Selatan 

(Sujarweni, 2017). Sujarweni menuliskan dalam bukunya percakapan antara 

Raden Bagus atau Gusti Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul: 

Ratu Kidul: "Mari Kangmas Priyagung agigit, bersama dengan kami, 

tinggalkan saja sang permasisuri serta abdi sentana putri. Anda di alam kami 
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akan mendapatkan ganti yang lebih menyenangkan hati. Pindahlah dari 

Mataram, aku akan menerima dengan suka cita. Di kerajaan kami, Paduka akan 

memiliki kewibawaan penuh dan kami akan mengabdi hingga akhir zaman." 

Raden Bagus: " Karena sudah sangat cinta Dinda dengan saya, saya juga 

tidak akan menyiakan, sehingga saya menerima uluran kasih persahabatan 

Dinda. Tetapi leluhur kami berpesan, bangsa manusia itu kerena berasal dari 

bumi sebaiknya sampai meninggal juga dikebumikan. Tidak pantas dan 

merupakan pantangan bagi kami mengubah jenis menjadi makhluk halus. 

Sehingga itu jangan khawatir saya ingkar janji, setiap waktu selalu terbayang 

kecantikan Adinda. Dalam waktu tertentu kita akan mengadakan pertemuan." 

Pertemuan Raden Bagus dengan Ratu Kidul di Cepuri Parangkususmo 

dekat Pantai Parangteritis yang berupa petilasan batu ( Sujarweni, 2017). 

Petilasan batu pertemuan Raden Bagus dengan Ratu Kidul kemudian dilanjutkan 

oleh raja-raja Mataram Islam berikutnya.  

Strategi yang dilakukan Raden Bagus ketika memberontak Sultan 

Hadiwijaya yang merupakan pemimpin Kasultanana Pajang adalah bentuk 

sistem politik Mandala. Pada sistem politik Mandala, mengharuskan seorang 

pemimpin memiliki kharismatik dan wibawa bagi dirinya dan rakyatnya. Untuk itu 

Harkrisnowo (2018) menyebutkan seorang raja harus memiliki peran sebagai 

eksekutif, legislatif, serta lembaga peradilan diwaktu yang bersamaan. Salah satu 

cara untuk menunjukkan kewibawaan seorang pemimpin adalah dengan 

melakukan perluasan wilayah kekuasaan.  

Perluasan wilayah kekuasaan dilakukan dengan cara pemberontakan. 

Littelejhon & Foss (2009) menjelasakan bahwa perebutan kekuasaan akan 
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memberikan ketidaknyamanan merupakan sebuah cara untuk membentuk 

hubungan. Maka dari itu, relasi yang terdapat dalam jaringan Raden Bagus 

terdapat hubungan yang dilatarbelakangi oleh pemberontakan. Selain 

pemberontakan dengan Sultan Hadiwijaya, hubungan afektif Raden Bagus juga 

terlihat dari relasinya dengan Rungkud Arya Pangiri.  

Raden Bagus yang mendirikan benteng pertahanan dan melatih prajurit 

sebagai pasukan perang, menunjukkan prinsip Mandala berpusat berdasarkan 

aspek kekuatan institusional. Dellios (2003) menjelaskan aspek kekuatan 

institusional ditunjukkan dengan kuatnya pertahanan militer yang dilakukan 

dengan penaklukan suatu wilayah.  

Selain itu, penghentian pembayaran pajak dan upeti yang dilakukan Raden 

Bagus merupakan cara agar Mataram Islam tidak menjadi negara bawahan 

Kasultanan Pajang. Arkhi (2011) menjelaskan bahwa negara yang kalah dalam 

peperangan agar dapat bertajan harus membayar upeti. Sehingga aksi yang 

dilakukan oleh Raden Bagus yang tidak membayar upeti dan pajak pada 

Kasultanan Pajang agar Mataram Islam menjadi kerajaan seutuhnya. 

 Setelah menjadi raja, Raden Bagus memiliki kebijakan dalam 

memperluas kerajaannya. Perluasan wilayah kerajaan Mataram Islam 

merupakan penggambarkan prinsip kardinal dalam sistem Politik Mandala. 

Strategi yang dilakukan Raden Bagus adalah menyatukan Pajang, Demak, dan 

Pati dibawah kekuasaan Mataram Islam. Wilayah Jawa Timur yang merupakan 

kekuasaan Raden Bagus adalah Madiun, Pasuruan, dan Kadiri. Saat ini, sisa 

kerajaan Mataram Islam berupa reruntuhan keraton Kotagede yang dapat 

dijumpai tidak jauh dari makam raja-raja Mataram Kotagede (Sujarweni, 2017). 
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Sistem politik Mandala yang terlihat dari kebijakan Raden Bagus terhadap 

kekuasaan Kasultanan Pajang menunjukkan hubungan disonansi. Hubungan 

tidak cocok atau disonansi merupakan ketidaksesuaian yang terjadi ketika salah 

satu elemen tidak dapat diharapkan untuk mengikuti yang lain (Littlejhon & Foss, 

2009). Terdapat dua dasar pemikiran dari teori disonansi. Pemikiran pertama 

adalah mengasilkan ketegangan atau tekanan yang mengharuskan terciptanya 

perubahan (Littlejhon & Foss, 2009). Sedangkan pemikiran kedua adalah 

menurut Littlejhon & Foss (2009) adalah mengikuti dasar pemikiran, sehingga 

individu yang lain akan mengurangi dan mencoba menghindari adanya 

disonansi. Hubungan disonansi yang tergambarkan berdasarkan latarbelakang 

sejarah Raden Bagus dalam bentuk pemberontakan. 

Raden Bagus juga memiliki hubungan dengan Sunan Kudus. Hal ini 

menunjukkan bahwa posisi Raden Bagus ketika menjadi raja Mataram Islam 

digambarkan sebagai wali Tuhan. Posisi raja dalam kerajaan Islam sangat 

berbeda dengan raja pada kerajaan Hindu-Budha. Ketika agama Islam masuk di 

wilayah Nusantara, mengharuskan para pemimpin memasukan unsur agama 

Islam dalam kekuasannya (Moertono, 2017). Sehingga sistem politik kerajaan 

dan sistem pemerintahan dipengaruhi oleh agama Islam. 

Hubungan sosial Raden Bagus yang dilatarbelakangi karena faktor 

kekerabatan adalah terlihat dari hubungannya dengan Raden Mas Jolang dan 

Pangeran Puger. Raden Bagus yang menikah dengan Ratu Mas Mustikajawi 

putri penguasa Pati melahirkan Raden Mas Jolang yang kemudian menggantikan 

Raden Bagus menjadi raja Mataram. Bersama Nyai Adisara, Raden Bagus 

memiliki anak bernama Pangeran Puger. Pangeran Puger naik tahta menjadi raja 

Kasunan Kartasura setelah Kerajaan Mataram Islam runtuh dengan gelar 
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Pakubuwono I. Sehingga hubungan sosial Raden Bagus dengan Raden Mas 

Jolang dan Pangeran Puger adalah kekerabatan yaitu hubungan ayah dengan 

anak. 

B. Bhre Kertabhumi 

Bhre Kertabhumi merupakan raja Majapahit pada tahun 1468 M hingga 

1478 M. Bhre Kertabhumi dalam Babad Tanah Jawa disebut sebagai Prabu 

Brawijaya atau Brawijaya V (Achmad, 2017). Brawijaya diyakini berasal dari kata 

Bhra Wijaya yang merupakan singkatan dari Bhatara Wijaya (Achamd, 2018). 

Pada jaringan keseluruhan kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di 

Nusantara, Bhre Kertabhumi menempati centrality betweeness tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 26: Atribut Hubungan Sosial Bhre Kertabhumi  

Aktor Atribut Lambang Warna 

Bhre Kertabhumi Raja Majapahit Lingkaran Ungu 

Aktor Atribut Lambang Warna 

Gambar 8: Jaringan Ego Bhre Kertabhumi 

Kepadatan Jaringan: 0.069 
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Aktor  Atribut  Lambang  Warna  

Sultan Trenggono Raja Kasultanan 

Demak 

Kotak Ungu 

Raden Patah Anak 

Pendiri 

Kasultanan 

Demak 

Kotak Hijau 

Giriswardhana Raja Majapahit Kotak Biru Muda 

Singhawikramawardhana Raja Majapahit Kotak Hitam 

Kebo Anabrang Patih Majapahit Kotak Hitam 

 

 

Nilai kepadatan yang dimiliki oleh aktor Bhre Kertabhumi tergolong sedang 

yaitu 0.069. Berdasarkan tipologi hubungan Bhre Kertabhumi dengan aktor 

lainnya dilatarbelakangi oleh kekerabatan. Bhre Kertabhumi merupakan anak 

dari Rajasawardhana. Bhre Kertabhumi memiliki permaisuri bernama Ratu 

Dwarawati yang merupakan orang muslim dari Campa dan beberapa selir. Dari 

selirnya, Bhre Kertabhumi memiliki anak yaitu Arya Damar yang menjadi Bupati 

Palembang, Raden Patah menjadi Bupati Demak, Batara Katong menjadi Bupati 

Panaraga, serta Bondan Kejawan yang menjadi leluhur raja-raja di Kasultanan 

Mataram Islam. 

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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Namun dalam hubungan kekerabatan tersebut terdapat hubungan afektif. 

Sepeninggal Giriswardhana pada tahun 1466 M, kerajaan Majapahit dipimpin 

oleh Singhawikramawardhana. Selama pemerintahan Singhawikramawardhana 

terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Bhre Kertabhumi pada tahun 1474 M. 

Bhre Kertabhumi merupakan keponakan dari Singhawikramawardhana. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa Rajasawardhana dengan 

Singhawikramawardhana merupakan saudara.  

Berdasarkan kronik china menjelaskan bahwa pengganti Giriswardhana 

adalah Kung-ta-bu-mi atau Dyah Kertabhumi yang memimpin hingga tahun 1474 

M hingga 1486 M (Achmad, 2018). Menurut Slamet Muljana, Bhre Prabhu Sang 

Mokta ring Kadaton i saka suny-bora-yuganing-wing atau Bhre Kertabhumi 

melakukan moksa di istana Majapahit pada tahun 1400 Saka (Achamd, 2018). 

Berdasarkan Kronik China, Bhre Kertabhumi yang merupakan raja terakhir 

Majapahit dikalahkan oleh Demak yang dipimpin oleh Raden Patah (Achmad, 

2017).  Kerajaan Majapahit mengalami kehancuran pada tahun 1478 M. Setelah 

penaklukan yang dilakukan oleh Raden Patah, Majapahit menjadi wilayah 

bawahan Kasultanan Demak. 

Berdasarkan hubungan sosial kerajaan Majapahit dengan Raden Patah 

merupakan hubungan kekerabatan. Namun hubungan kekerabatan tersebut 

berubah menjadi hubungan afektif. Akibat timbulnya peperangan antara 

Majapahit dengan Demak kerena Raden Patah yang merupakan anak Bhre 

Kertabhumi melegitimasi Majapahit dari Girindrawardhana Dyah Ranawijaya 

yang merupakan anak Singhawardhana (Achmad, 2018).  
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Semasa pemerintahan Bhre Kertabhumi, Sunan Ampel menyuruh Raden 

Patah untuk membuka Hutan Glagahwangi sebagai pedukuhan pada tahun 1475 

M (Achmad, 2017).  Tahun 1478 M, Glagahwangi diresmikan sebagai Kerajaan 

Islam oleh Raden Patah yang dikenal sebagai Kasultanan Demak Bintara. 

Sehingga kerajaan di Jawa pada masa itu terdapat dua pusat pemerintahan yaitu 

Majapahit yang terletak di Jawa Timur dan Demak di Jawa Tengah.  

Perkembangan agama Islam di Kasultanan Demak yang pesat karena 

peran dari Majelis Dakwah Walisanga. Upaya pengembangan Islam di Jawa 

Timur tidak kondusif. Hal ini ketika Majapahit yang dipimpin Bhre Wirabhumi 

digulingkan oleh Girindrawardhana anak Singhawikramawardhana tahun 1486 M 

(Achmad, 2017). Berdasarkan hal inilah Raden Patah melakukan pemberontakan 

terhadap Girindrawardhana. 

Pemberontakan yang dilakukan oleh Demak terhadap Majapahit juga 

dijelaskan dalam Babad Tanah Jawa dan Serat Darmagandhul. Berdasarkan 

Babad Tanah Jawa versi W.L. Olthof perang antara Majapahit dengan Demak 

karena Raden Patah ingin mengkudeta ayahnya yaitu Bhre Kertabhumi atau 

Prabu Brawijaya V (Olthof, 2014). Kudeta yang dilakukan oleh Raden Patah 

mendapatkan dukungan dari Sunan Bonang dan Sunan Giri yang dikenal dengan 

perang Sudarma-Wisuta atau perang ayah dengan anak (Achmad, 2018). 

Pendapat Babad Tanah Jawa terhadap perang Sudarma-Wisuta disangkal 

kebenarannya oleh beberapa sejarawan. Sangkalan tersebut adalah (Achmad, 

2018): 

1. Kasultanan Demak berdiri pada tahun 1478, semasa Prabu 

Brawijaya yang diidentifikasi Bhre Kertabhumi yang memimpin 
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Majapahit pada tahun 1474 hingga 1486. Sehingga, pernyataan 

Babad Tanah Jawa tentang perang ayah dengan anak diragukan 

kebenarannya. Hal ini didasari atas Prabu Brawijaya memberikan 

izin terhadap Raden Patah untuk mendirikan kerajaan Islam yang 

berstatus kasultanan. 

2. Raden Patah merupakan pemimpin yang toleran terhadap agama 

lain. Sehingga perang Sudarma-Wisuta tidak pernah terjadi jika 

pemberontakan didasari karena alasan Bhre Kertabhumi adalah 

kafir atau pemeluk agama selain Islam. 

 Salah satu hubungan yang dimiliki oleh Bhre Kertabhumi dengan aktor 

lainnya jika di analisis menggunakan interaksi Fisher merupakan bentuk dari 

sebuah interaksi. Sebuah interkasi merupakan tindakan dari seseorang yang 

diikuti dengan tindakan (Littlejhon & Foss, 2009). Pada teori Fisher menunjukkan 

bahwa pentingnya interaksi sebagai dasar proses komunikasi. Interaksi yang 

tergambarkan dalam hubungan Bhre Kertabhumi dengan 

Singhawikramawardhana adalah karena pemberontakan. Hubungan Bhre 

Kertabhumi dengan Raden Patah juga diwarnai adanya pemberontakan. 

Pemberontakan merupakan salah satu bentuk hubungan disonansi. Hubungan 

tidak cocok atau disonansi merupakan ketidaksesuaian yang terjadi ketika salah 

satu elemen tidak dapat diharapkan untuk mengikuti yang lain (Littlejhon & Foss, 

2009). Disonansi merupakan hasil dari elemen kognitif dan hubungan yang tidak 

sesuai. Dengan kata lain, pemberontakan yang merupakan hubungan negatif 

merupakan wujud dari disonansi yang besar.  
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Disonansi menunjukkan bahwa terjadi pertentangan kekuasaan. Menurut 

Palo Alto dalam Littlejhon & Foss (2009) terdapat hubungan simetris dan 

hubungan pelengkap. Hubungan simetris merupakan hubungan yang terjadi 

karena pertentangan kekuasaan. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu lawan 

bicara menunjukkan kendali dan yang lainnya memaksakan kendali. Hubungan 

inilah yang mengakibatkan pertentangan. Sehingga dalam penelitian ini terlihat 

dari hubungan afektif yang dilatarbelakangi karena pemberontakan. 

C. Sri Suhita 

 Sri Suhita merupakan raja Majapahit VI dengan gelar Bhatara 

Parameswara. Sri Suhita menjadi pemimpin Majapahit setelah perang Paregreg, 

mulai tahun 1429 M hingga 1447 M (Achmad, 2017). Sri Suhita juga merupakan 

raja perempuan yang mempimpin Majapahit setelah Dyha Gitarja atau 

Tribhuwana Wijayatunggadewi. Sri Suhita menduduki tahta Majapahit setelah 

Wikramawardhana atau ayahnya meninggal. Sebelum menjadi raja Majapahit, 

menurut kronik China Sri Suhita menjabat sebagai Bhre Daha III (Adji, 2016). 

Selama menjalankan pemerintahan Majapahit, Sri Suhita didampingi oleh Bhra 

Hyang Parameswara yang merupakan suaminya. Selama mempimpin Majapahit, 

Sri Suhita bergelar Bhatara Parameswara. 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Jaringan Ego Sri Suhita 

Kepadatan Jaringan: 0.233 
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Table 27: Atribut Hubungan Sosial Sri Suhita 

 

 

 Aktor Sri Suhita pada jaringan keseluruhan kerajaan Hindu-Budha hingga 

kerajaan Islam di Nusantara memiliki nilai centrality closness tinggi dan memiliki 

nilai density 0.233. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan aktor Sri Suhita 

adalah tinggi. Relasi yang terjadi pada aktor Sri Suhita memiliki jaringan hampir 

tertutup. Hal ini terlihat dari hubungan antar aktor saling terhubung namun pada 

aktor Dyah Kertawijaya dengan Raden Wijaya tidak terhubung. 

Berdasarkan tipologi hubungan sosial aktor Sri Suhita banyak 

dilatarbelakangi oleh kekerabatan. Sri Suhita yang merupakan raja Majapahit 

masih satu garis keturunan dengan Raden Wijaya. Sri Suhita merupakan anak 

dari Wikramawardhana dengan Bhre Daha atau Bhre Wirabhumi. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa Sri Suhita merupakan cucu dari Hayam Wuruk atau cucu 

Nama Aktor Atribut Lambang Warna 

Sri Suhita Raja Majapahit Kotak Hijau 

Raden Wijaya Raja Majapahit Segitiga Hijau 

Kebo Anabrang Patih Majapahit Kotak Putih 

Dyah Kertawijaya Raja Majapahit Kotak Biru Muda 

Dyah Gitarja Raja Majapahit Lingkaran Ungu 

Wikramawardhana Raja Majapahit Diamond Biru 

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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buyut dari Dyah Gitarja. Sedangkan hubungan Sri Suhita dengan Dyah 

Kertawijaya merupakan saudara tiri. Dyah Kertawijaya merupakan anak 

Wikramawardhana dengan selir. 

Sehingga hubungan sosial yang dilatarbelakangi oleh kekeluargaan 

tercermin pada masa kerajaan Majapahit. Kedudukan raja pada masa kerajaan 

Majapahit dibuktikan dengan hubungan darah. Untuk itu, garis keturunan sangat 

berpengaruh pada masa kerajaan Majapahit. Berdasarkan tulisan Moertono 

(2017) yang menuliskan aturan siapa yang didahulukan untuk menempati posisi 

raja sebagai berikut: 

1. putra yang paling tua, yang didahulukan adalah putra dari istri pertama 

kemudian baru putra yang lainnya 

2. putri paling tua yang terwakili oleh suaminya, jika nantinya memiliki putra 

maka putranya akan menjadi penerus kerajaan jika hanya memiliki putri 

memiliki priotitas lebih dibandingkan dengan kelompok pada nomer tiga 

3. saudara laki-laki, saudara laki-laki dari ayah, keponakan atau misan dari 

garis ayah atau orang yang lebih disukai oleh raja. 

Maka posisi Sri Suhita ada di poin nomer 2. Namun pendapat Moertono ini 

tidak sesuai dengan Kerajaan Majapahit. Hal itu terlihat bahwa pemilihan 

seorang raja yang pertama adalah putra tertua dari istri pertama kemudian putra 

lainnya. Hal tersebut berbeda dengan Sri Suhita. Walaupun Sri Suhita anak 

tertua Wikramawardhana dengan Bhre Daha namun Sri Suhita memiliki saudara 

tiri laki-laki bernama Dyah Kertawijaya. Seharusnya berdasarkan pernyataan 

Moertono, yang seharusnya menjadi raja menggantikan Wikramawardhana 
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adalah Dyah Kertawijaya. Namun Dyah Kertawijaya mendapatkan tahta kerajaan 

ketika Sri Suhita meninggal dan tidak ada penerusnya. Karena Sri Suhita tidak 

memiliki keturuanan maka tahta kerajaan Majapahit diserahkan ke saudara 

tirinya yaitu Dyah Kertawijaya. 

Sedangkan prinsip simetris pada sistem politik Mandala yang 

menggambarkan kekuatan seorang perempuan adalah kebijakan Sri Suhita. Sri 

Suhita merupakan raja Majapahit. Kebijakan Sri Suhita selama menjalankan roda 

pemerintahan Majapahit yaitu menjatuhkan hukuman mati terhadap Raden 

Gajah. Hukuman mati terhadap Raden Gajah terjadi pada tahun 1433. Hal itu 

dikarenakan untuk membalas kematian kakeknya yaitu Bhre Wirabhumi dengan 

memancung Raden Gajah.  

Raden Gajah berdasarkan Serat Kanda diidentikkan dengan Damarwulan. 

Serat Kanda yang mengisahkan Darmawulan adalah sebagai berikut (Achmad, 

2017). 

"Pada mulanya, Damarwulan mengabdi sebagai tukang potong rumput 

pada Patih Loh Gender dari Majapahit. Karena Damarwulan pandai, maka Patih 

Loh Gender menjadikan Damarwulan sebagai abdi dan Anjasmara anak Patih 

Loh Gender jatuh cintah pada Damarwulan. Damarwulan medapatkan tugas dari 

Ratu Kancanawungu, raja putri Majapahit untuk memberontak Minakjingga yang 

merupakan penguasa Blambang.  

Ketampanan Darmawulan membuat kedua selir Minakjingga yaitu Waeta 

dan Puyengan tertatik dengannya. Dengan bantuan kedua selir Minakjingga, 

Darmawulan berhasil mendapatkan Wesi Kuning yang merupakan senjata 

Minakjingga. Sehingga Minakjingga dapat ditaklukkan oleh Darmawulan. 
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Setelah berhasil membunuh Minakjingga, Darmawulan kembali ke 

Majapahit dengan membawa kedua selir Minakjingga. Kepala Minakjingga yang 

berhasil dipenggalnya diberikan kepada Ratu Kencana Wungu. Dikisahkan 

bahwa perkawinan Ratu Kencana Wungu dengan Darmawulan melahirkan putra 

bernama Brawijaya." 

Selain menjatuhkan hukuman mati, Sri Suhita menobatkan Arya Teja 

sebagai pemimpin masyarakat China di Tuban. Arya Teja merupakan ayah 

Tumenggung Wilwatikta atau kakek Raden Said yang nantinya bergelar Sunan 

Kalijaga (Adji, 2016).  

Sri Suhita meninggal pada tahun 1447 setelah sepuluh tahun kematian 

suaminya. Sri Suhita dan suaminya dicandikan di Singhajaya. Sepeninggal Sri 

Suhita, kerajaan Majapahit dipimpin oleh Dyah Kertawijaya yang merupakan adik 

tirinya. Hal ini dikarenakan Sri Suhita tidak memiliki anak. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang sejarah yang dimiliki Sri Suhita 

menunjukkan Sri Suhita memiliki tipe hubungan pelengkap. Palo Alto membagi 

tipe pola hubungan menjadi hubungan simetris dan pelengkap (Littlejhon & Foss, 

2009). Jika hubungan simetris menimbulkan pertentangan. Dalam aktor Sri 

Suhita termasuk dalam hubungan pelengkap. Pada hubungan ini, pelaku 

komunikasi merespon dengan cara berlawanan. Ketika seseorang bersifat 

mendominasi yang lainnya mematuhinya.  

Ketika seseorang membuat sebuah pernyataan yang tegas, orang lain 

dapat meresponnya dengan salah satu dengan cara berikut. Ia dapat menerima 

penyataan yang merupakan gerakan one down. Kedua, membuat penyataan 

balasan atau one-up dan ketiga one-across yaitu gerakan menerima dan 
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menolak kendali orang pertama namun memberikan tanggapan yang tidak terlalu 

mengakui kendali orang lain (Littlejhon & Foss, 2009). Hal ini terlihat dari 

kebijakan Sri Suhita ketika melakukan hukum penggal kepada Raden Gajah. Sri 

Suhita yang merupakan raja Majapahit memiliki wewenang sedangkan Raden 

Gajah mematuhi keputusan Sri Suhita. Hal yang dilakukan oleh Raden Gajah 

tersebut adalah gerakan one-down.  

D. Ken Arok 

Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan bahwa Ken Arok merupakan 

aktor yang memiliki posisi penting dalam jaringan komunikasi Kerajaan Hindu-

Budha di Nusantara. Ken Arok memiliki nilai centrality closness dan centrality 

eigenvector tinggi pada jaringan kerajaan Hindu-Budha di Nusantara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 28: Atribut Hubungan Sosial Ken Arok 

Nama Aktor Atribut Lambang Warna 

Ken Arok Raja Kerajaan Singhasari Diamon Merah 

Gambar 10: Jaringan Ego Ken Arok 

Kepadatan Jaringan: 0.476 
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Nama Aktor Atribut Lambang Warna 

Ken Umang Selir Segitiga Hijau 

Ken Dedes Permaisuri Segitiga Hitam 

Apanji Tohjaya Anak Ken Arok dengan 

Ken Umang 

Kotak Biru 

Anusapati Anak Ken Dedes dengan 

Tunggul Ametung 

Segitiga Ungu 

Tunggul Ametung Suami Ken Dedes 

(penguasa Tumapel 

Diamon Ungu 

Kertajaya Raja Kadiri Kotak Hijau 

Dyah Wijaya Pendiri Majapahit Diamon Biru 

 

Ken Arok pada jaringan kerajaan Hindu-Budha di Nusantara memiliki nilai 

density 0.476. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan aktor Ken Arok 

adalah tinggi. Nilai kepadatan yang dimiliki Ken Arok yang merupakan pendiri 

wangsa Rajasa berpengaruh dalam hubungannya dalam menyebarkan informasi 

kepada aktor lainnya. Relasi yang terjadi pada aktor Ken Arok memiliki jaringan 

terbuka. Hal ini terlihat dari hubungan antar aktor tidak saling terhubung hanya 

terhubung pada aktor Ken Arok. Aktor yang saling terhubung dengan Ken Arok, 

menunjukkan bahwa Ken Arok memiliki penyebaran informasi yang kuat 

daripada aktor lainnya. 

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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Keterhubungan Ken Arok dengan aktor lainnya jika di analisis 

menggunakan interaksi Fisher merupakan bentuk dari sebuah interaksi. Sebuah 

interkasi merupakan tindakan dari seseorang yang diikuti dengan tindakan 

(Littlejhon & Foss, 2009). Pada teori Fisher menunjukkan bahwa pentingnya 

interaksi sebagai dasar proses komunikasi. Interaksi yang tergambarkan dalam 

hubungan Ken Arok dengan Tunggul Ametung dan Kertajaya adalah karena 

pemberontakan. Pemberontakan merupakan salah satu bentuk hubungan 

disonansi. Hubungan tidak cocok atau disonansi merupakan ketidaksesuaian 

yang terjadi ketika salah satu elemen tidak dapat diharapkan untuk mengikuti 

yang lain (Littlejhon & Foss, 2009). Disonansi merupakan hasil dari elemen 

kognitif dan hubungan yang tidak sesuai. Dengan kata lain, pemberontakan yang 

merupakan hubungan negatif merupakan wujud dari disonansi yang besar.  

Disonansi menunjukkan bahwa terjadi pertentangan kekuasaan. Menurut 

Palo Alto dalam Littlejhon & Foss (2009) terdapat hubungan simetris dan 

hubungan pelengkap. Hubungan simetris merupakan hubungan yang terjadi 

karena pertentangan kekuasaan. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu lawan 

bicara menunjukkan kendali dan yang lainnya memaksakan kendali. Hubungan 

inilah yang mengakibatkan pertentangan. Sehingga dalam penelitian ini terlihat 

dari hubungan afektif yang dilatarbelakangi karena pemberontakan. 

Berdasarkan tipologi hubungannya, hubungan sosial Ken Arok 

dilatarbelakangi oleh hubungan afektif. Usaha Ken Arok menjadi raja Singhasari 

adalah dengan membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan keberhasilannya 

menumpas Kertajaya. Ken Arok memberontak Tunggul Ametung dengan 

menggunakan keris Mpu Gandring. Keris atau senjata pada masa kerajaan 

Hindu-Budha di Nusantara melambangkan kekuatan raja dalam memimpin 
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kerajaan (Moertono, 2017). Pusaka seperti tombak, keris, atau bendera yang 

berada dalam istana Sultan memiliki kekuatan gaib yang mampu membantu 

Sultan dalam memerintah negaranya (Soemardjan, 1962). Sehingga keris Mpu 

Gandring menjadi kekuasaan pusaka. Pusaka dianggap mampu sebagai 

penunjang seorang raja dalam memimpin kerajaan.  

Moertono menambahkan bahwa keris dilambangkan sebagai kawula gusti 

dalam masyarakat Hindu-Budha pada masal lalu. Dalam hal ini seorang 

pemimpin diwujudkan sebagai dewa Sang Hyang Wenang (Moertono, 2017). 

Moertono menambahkan bahwa masyarakat Hindu-Budha meyakini bahwa raja 

yang sempurna merupakan pemimpin yang terus mencari kekuatan dewa dalam 

batinnya. Keberhasilan dan pencapaian besar seorang raja dianggap bersumber 

dari kekuatan gaib yang diperoleh dari para dewa (Vlekke, 2016). Sehingga 

posisi seorang raja pada masa kerajaan Hindu-Budha dilambangkan sebagai 

cerminan Tuhan atau Dewa.  

Cerminan Dewa pada diri seorang raja, dalam hal ini adalah Ken Arok 

adalah Ken Arok digambarkan sebagai keturunan dewa. Ken Arok yang 

merupakan pendiri Kerajaan Singhasari merupakan anak Brahma dengan 

seorang perempuan petani dan Shiwa mengangkatnya sebagai anak sedangkan 

tubuh Ken Arok merupakan titisan Wishnu (Vlekke, 2016). Vlekke menambhkan 

kekuatan gaib diyakini hanya dimiliki oleh orang yang sebenarnya adalah dewa 

yang dilahirkan sebagai manusia. Hal ini juga tergambar pada aktor Ken Arok. 

Kisah Ken Arok dalam Serat Pararaton dikisahkan sebagai anak keturunan Dewa 

Brahmana. 
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Kekuatan dewa yang dimiliki oleh aktor Ken Arok terlihat dari hubungannya 

dengan Kertajaya. Ken Arok memiliki hubungan afektif dengan Kertajaya atau 

Dandang Gendis. Ketika melakukan pemberontakan terhadap Kertajaya, Ken 

Arok digambarkan sebagai  Bhatara Guru (Achamd, 2016). Hal ini 

dilatarbelakangi karena Kertajaya menyuruh para pendeta Hindu-Budha untuk 

menyembahnya. Sebagai pemimpin kerajaan, Kertajaya digambarkan sebagai 

Bhatara Guru yang memiliki tangan empat dan mata tiga. Hal ini juga sama 

dengan Ken Arok ketika menyerang Kertajaya juga bergelar Bhatara Guru. 

Hubungan sosial berdasarkan kekerabatan terlihat dari hubungan Ken 

Umang dengan Apanji Tohjaya. Apanji Tohjaya merupakan anak dari Ken Arok 

dengan Ken Umang. Hubungan sosial antara ibu dengan anak juga nampak 

pada aktor Ken Dedes dengan Anusapati. Anusapati merupakan anak dari Ken 

Dedes dengan Tunggul Ametung. Hubungan Ken Arok dengan Anusapati 

meskipun digambarkan sebagai ayah dan anak tiri, namun hubungan sosial 

mereka adalah afektif.  

Hubungan afektif tersebut adalah dengan terbunuhnya Ken Arok di tangan 

Anusapati menggunakan keris Mpu Gandring. Hal ini dilatar belakangi ketika 

Anusapati mengetahui bahwa dirinya bukan anak Ken Arok melainkan Akuwu 

Tunggul Ametung dari Ken Dedes (Adji, 2016). Hubungan afektif pada masa 

kerajaan Singhasari juga terlihat dari hubungan antara Apanji Tohjaya dengan 

Anusapati. Apanji Tohjaya membunuh Anusapati untuk mendapatkan 

pemerintahan kerajaan Singhasari. 

Berdasarkan Kitab Para Datu dalam Adji (2016) yang mengisahkan bahwa 

Anusapati mengetahui bahwa Apanji Tohjaya ingin membunuhnya. Sehingga 
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Anusapati membuat tempat tidur di tengah kolam. Para penjaga menjaga pintu 

rumahnya. Selang beberapa lama, Apanji Tohjaya bertamu ke rumah Anusapati 

dengan membawa ayam jantan. Apanji Tohjaya berkata "Kakakanda, aku 

meminta keris ayahanda buatan Mpu Gandring yang kau simpan." 

Keris Mpu Gandring diserahkan kepada Apanji Tohjaya dan disempatkan di 

sakunya. Kemudian Apanji Tohjaya berkata "Baiklah kakanda, mari kita siapkan 

ayam jantan untuk kita adu di gelanggang.". "Baiklah Andinda." jawab Anusapati. 

Bersama Anusapati, Apanji Tohjaya meninggalkan rumah dan menuju 

gelanggang. Ketika sampai di gelanggang, Anuspati menyuruh bawahannya 

untuk mengambil ayam jantan di kurungan. "Nah Adinda, mari kita segera 

bersambung" kata Anusapati. "Baiklah Kanda" jawab Apanji Tohjaya. 

Mereka bersama-sama memasang aji. Anuspati merasa bosan dengan adu 

ayam dan tidak wasapada. Akibatnya, Anusapati tidak mengetahui bahwa Apanji 

Tohjaya telah menancapkan keris Mpu Gandring ke tubuhnya. Anusapati 

meninggal pada tahun Saka 1171 dan dicandikan di Kidal. 

Bentuk kebijakan Ken Arok selama menjabat sebagai raja singhasari mulai 

tahun 1222 hingga 1227 adalah menyejahterahkan rakyat dan pemberian 

anugerah (Adji, 2017). Adji (2017) menjelaskan bahwa Ken Arok memiliki sifat 

bhirawa anoraga yaitu memiliki kekuatan secara fisik dan kelembutan secara 

spiritual. Sehingga dalam pemerintahannya, Ken Arok mengutamakan 

kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan yang dimiliki Ken Arok selanjutnya adalah 

pemberian anugerah kepada Dang Hyang Lohgawe sebagai pendeta istana 

(Adji, 2017). Memberikan hak istimewa kepada Bango Samparan yang 

merupakan anak Mpu Gandring (Adji, 2017). 
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E. Gajah Mada 

Ketika kerajaan Majapahit dipimpin oleh Jayanegara atau raja setelah 

Raden Wijaya, nama Gajah Mada mulai muncul (Adji, 2017). Pada jaringan 

komunikasi kerajaan Hindu-Budha di Nusantara, Gajah Mada menduduki nilai 

centrality degree dan centrality betweeness yang tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gajah Mada memiliki nilai density 0.238 hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat kepadatan aktor Gajah Mada adalah tinggi. Untuk relasi yang terjadi pada 

aktor Gajah Mada memiliki jaringan terbuka. Hal ini terlihat dari hubungan antar 

aktor tidak saling terhubung hanya terhubung pada aktor Gajah Mada. 

Tabel 29: Atribut Hubungan Sosial Gajah Mada 

Nama Aktor Atribut Lambang Warna 

Gajah Mada Patih Majapahit Kotak Biru Muda 

Gambar 11: Jaringan Ego Gajah Mada 
Kepadatan Jaringan: 0.238 
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Nama Aktor Atribut Lambang Warna 

Dyah Gitarja Raja Majapahit Lingkaran  Ungu 

Sri Suradipa Raja Bali Plus Hitam 

Kebo Iwa Patih Bali Segitiga Hijau 

Jayanagara Raja Majapahit  Kotak Putih 

Ra Tanca Patih Majapahit Diamon Biru 

Ra Kunti Patih Majapahit Kotak Hijau 

Hayam Wuruk Raja Majapahit Segitiga Hitam 

 

Tipologi hubungan yang melatarbelakangi posisi Gajah Mada menjadi aktor 

terpenting dalam jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha di Nusantara karena 

hubungan sosial karena peranannya. Gajah Mada merupakan sahabat Raden 

Wijaya.  

Hubungan antara Gajah Mada dengan Jayanegara, Dyah Gitarja, dan 

Hayam Wuruk adalah hubungan kerena peran. Nurhayati (2018) menjelaskan 

bahwa Gajah Mada mengabdi kepada Majapahit selama empat puluh lima tahun. 

Gajah Mada mulai mengabdi pada tahun 1319 M setia pada tiga mahkota 

Majapahit secara berututan. Tiga mahkota raja tersebut adalah Raja Jayanegara, 

Dyah Gitarja, dan Hayam Wuruk. 

Posisi Gajah Mada sebagai patih kerajaan Majapahit mencerminkan sistem 

politik Mandala dengan prinsip berpusat. Peran aktif seorang raja dipercayakan 

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti 
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kepada seorang patih (Moertono, 2017). Gajah Mada memiliki pengaruh yang 

mampu melebihi rajanya yaitu Hayam Wuruk dan anggota Saptabrabhu yaitu 

dewan pertimbangan agung kerajaan yang berisi anggota keluarga kerajaan 

(Achmad, 2016). Posisi Gajah Mada menjadi seoarang patih adalah karena 

perjuangannya. Hal ini terlihat dari hubungan Gajah Mada dengan Dyah Gitarja. 

Keberhasilan Gajah Mada dalam menumpas pemberontakan Sadeng dan 

Kerta, Dyah Gitarja memberikan hadiah jabatan Patih Hamangkubhumi kepada 

Gajah Mada (Achamd, 2016). Setelah Tribhuwana meninggal, Gadjah Mada 

tetap menjadi Patih Amangkubumi mendampingi Hayam Wuruk. Hubungan 

Gajah Mada dengan Hayam wuruk juga merupakan hubungan sosial peran yaitu 

hubungan patih dengan raja 

Keterhubungan Gajah Mada dengan aktor lainnya jika di analisis 

menggunakan interaksi Fisher merupakan bentuk dari sebuah interaksi. Sebuah 

interkasi merupakan tindakan dari seseorang yang diikuti dengan tindakan 

(Littlejhon & Foss, 2009). Pada teori Fisher menunjukkan bahwa pentingnya 

interaksi sebagai dasar proses komunikasi. Interaksi yang tergambarkan dalam 

hubungan Gajah Mada dengan Ra Tanca, Ra Kunti, Kebo Iwa, dan Sri Suradipa 

adalah karena pemberontakan.  

Akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Gajah Mada terhadap Kebo 

Iwa, mengakibatkan Kebo Iwa tewas. Penyerahan diri Patih Kebo Iwa kepada 

Gajah Mada menunjukkan hubungan kedua aktor ini adalah hubungan 

pelengkap. Palo Alto membagi tipe pola hubungan menjadi hubungan simetris 

dan pelengkap (Littlejhon & Foss, 2009). Jika hubungan simetris menimbulkan 

pertentangan. Pada hubungan ini, pelaku komunikasi merespon dengan cara 
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berlawanan. Ketika seseorang bersifat mendominasi yang lainnya mematuhinya. 

Achmad (2016) menjelaskan bahwa Patih Kebo Iwa menyerahkan diri pada 

Gajah Mada dan rela untuk dibunuh. Melalui pemberontakan tersebut, Bali 

menjadi wilayah dari Majapahit. 

Berdasarkan Serat Pararaton ketika masa pemerintahan Jayanegara 

terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Ra Kunti dengan Ra Tanca (Achmad, 

2016). Dalam pemberontakan tersebut mengakibatkan Raja Jayanegara 

meninggal. Akibat meninggalnya Jayanegara, Gajah Mada merencanakan 

pembalasan kepada Ra Kunti dan Ra Tanca.  

"Diamlah, bukankah Anda semua tidak menginginkan jika Ra Tanca 

menjadi raja?" kata Gajah Mada kepada para pejabat yang menangisi kepergian 

Jayanegara.  

Pemberontakan merupakan salah satu bentuk hubungan disonansi. 

Hubungan tidak cocok atau disonansi merupakan ketidaksesuaian yang terjadi 

ketika salah satu elemen tidak dapat diharapkan untuk mengikuti yang lain 

(Littlejhon & Foss, 2009). Disonansi merupakan hasil dari elemen kognitif dan 

hubungan yang tidak sesuai. Dengan kata lain, pemberontakan yang merupakan 

hubungan negatif merupakan wujud dari disonansi yang besar.  

Disonansi menunjukkan bahwa terjadi pertentangan kekuasaan. Menurut 

Palo Alto dalam Littlejhon & Foss (2009) terdapat hubungan simetris dan 

hubungan pelengkap. Hubungan simetris merupakan hubungan yang terjadi 

karena pertentangan kekuasaan. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu lawan 

bicara menunjukkan kendali dan yang lainnya memaksakan kendali. Hubungan 
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inilah yang mengakibatkan pertentangan. Sehingga dalam penelitian ini terlihat 

dari hubungan afektif yang dilatarbelakangi karena pemberontakan. 

Berdasarkan lamanya Gajah Mada mengabdi kepada Majapahit 

menunjukkan kesetiaan Gajah Mada terhadap rajanya. Hal ini menunjukkan 

bahwa prinsip dalam sistem politik Mandala yang tergambarkan dari sosok aktor 

Gajah Mada adalah simetris yaitu memiliki kesadaran yang tinggi. Gajah Mada 

yang bukan merupakan seorang raja, juga memiliki sikap kebijaksanaan dalam 

membantu raja Majapahit. Bukti kebijaksanaan Gajah Mada yang merupakan 

seorang Bekel Bhayangkara memiliki tanggung jawab pada keselamatan rajanya 

(Nurhayati, 2018). Adji (2017) menjelaskan bahwa Gajah Mada dikenal sebagai 

penggagas filsafat Tri Dharma kepemimpinan yang terdiri dari: 

1. Dimensi spiritual 

Pada dimensi spiritual, seorang pemimpin harus memiliki prinsip: 

 Wijaya, yaitu tenang, sabar, dan bijaksana 

 Masihi samasta buwana, yaitu menjaga alam semesta 

 Prasaja, yaitu mampu hidup dan bersikap sederhana 

2. Dimensi moral 

Pada dimensi moral, seorang pemimpin harus memiliki prinsip 

 Wantriwira, yaitu tidak takut dalam membela dan 

menegakkan kebenaran dan keadilan 

 Sarjawa upasama, yaitu memiliki kerendahan hati 
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 Tan sutrisna, yaitu tidak pilih kasih 

 Sumantri, yaitu memiliki sikap tegas, jujur, bersih, serta 

memiliki wibawa 

 Sih samasta bhuwana, yaitu mencintai semua rakyat 

 Nagara gineng pratijna, yaitu mengesampingkan 

kepentingan pribadi untuk kepentingan negara 

3. Dimensi manajerial 

Pada dimensi manajerial, seorang pemimpin harus memiliki prinsip: 

 Natangguan, yaitu dapat menjaga kepercayaan 

 Saty bhakti prabhu, yaitu setia pada nusa dan bangsa 

 Wagmiwag, yaitu memiliki sopan santun dalam bertutur 

 Wicaksaneng naya, yaitu pandai dalam berstrategi 

 Dhirotsaha, yaitu memiliki ketekunan dalam bekerja 

 Dibyacitta, yaitu memiliki kelapangan dada serta terbuka 

pada pendapat orang lain 

 Nayaken musuh, yaitu mampu menguasai musuh 

 Ambek paamartha, yaitu mengutamakan prioritas utama 

 Waspada purwartha, yaitu waspada dan selalu intropeksi 

dalam berbuat. 



227 

 

Berdasarkan filsafat kepemimpinan yang digagas oleh Gajah Mada 

menunjukkan bahwa Gajah Mada merupakan pribadi yang bijaksana. Nurhayati 

(2018) menjelaskan bahwa Gajah Mada sebagai seoarang tentara kerajaan 

memiliki kebijaksanaan dalam kepemimpinan, dapat dipercaya, lugas dalam 

berbicara, berkata sesuai fakta, dan patuh terhadap raja. 

Prinsip kardinal dalam sistem politik Mandala juga terlihat dari aktor Gajah 

Mada. Selama menjadi patih, Gajah Mada mampu menyusun revolusi dengan 

mengalahkan kerajaan-kerajaan yang menentang Majapahit. Ekspedisi pertama 

Gajah Mada adalah ketika melawan pemberontakan di wilayah timur Jawa. Bukti 

kepatuhan Gajah Mada kepada Dyah Gitarja adalah melalui Sumpah Palapa. 

Bukti keberhasilan Sumpah Palapa Gajah Mada adalah pada masa Hayam 

Wuruk. Dibantu Gajah Mada, Majapahit mampu menaklukkan Melayu, 

Tnjungpura, Semenanjung Melayu, Jawa kecuali Kerajaan Sunda, Nusa 

Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat (Adji, 2018).  

Bukti kebijakan Gajah Mada dalam sistem politik Mandala adalah dengan 

hubungan diplomatik Majapahit dengan berbagai negeri. Hubungan dengan 

pihak luar merupakan prinsip kardinal dalam sistem politik Mandala. Dellios 

(2003) menjelaskan bahwa prinsip kardinal ditunjukkan dengan hubungan 

perdagangan yang berbasis pelabuhan. Negeri yang menjalin kerjasama dengan 

Majapahit adalah Champa, Syangka, dan Ayudhya (Achmad, 2017). 

Champa dianggap sebagai mitra sehingga Majapahit tidak mengizinkan 

Mongol untuk menggunakan pelabuhan Majapahit. Hal ini karena Majapahit tidak 

memperbolehkan pengiriman logistik kepada Kubilai Khan. Hal tersebut juga 

terjadi pada Syangka yang menentang Chola yang mendominasi perdangangan 
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di sub benua India. Sehingga Majapahit menolak menerima hasil perdagangan 

dari Chola. Hubungan baik Majapahit dengan Syangka karena menerapkan 

prinsip "musuh teman saya adalah musuh saya" (Achmad, 2017).  

Hubungan kerjasama Majapahit dengan Ayudhya adalah banyaknya 

populasi masyarakat Tionghoa di sepanjang semenanjung. Banyaknya orang 

Tionghoa di Majapahit juga berpengaruh pada kekaisaran Majapahit. Hubungan 

erat Majapahit dengan Ayudhya adalah ketika masa pemerintahan Hayam 

Wuruk, Gajah Mada mampu menjalin kerjasama dengan Tionghoa. Banyak 

pedagang dari China yang membeli barang dari Majapahit. Majapahit juga 

menjalankan kerjasama politik dengan Kerajaan China, Kerajaan Siam, Kerajaan 

Champa, dan Kerajaan Kamboja. Hal ini terbukti pada tahun 1370 hingga 1381, 

Majapahit sering mengirim utusan ke China (Achmad, 2017). 

Sistem politik Mandala yang terdapat pada aktor Gajah Mada adalah 

berpusat. Latar belakang Gajah Mada mirip dengan kisah Ken Arok yang 

merupakan putra Dewa Brahma dengan seorang petani bernama Ken Endok 

(Achmad, 2016). Selain itu nama Gajah Mada dihubungkan dengan dewa 

Ganesha, yaitu anak dewa Uiva dengan Parwarti yang memiliki kepala gajah dan 

berbadan manusia (Nurhayati, 2018).  

Ganesha dipuja sebagai pengusir bala dan dianggap sebagai dewa 

pengetahuan. Jika dihubungkan dengan aktor Gajah Mada maka dapat 

ditafsirkan bahwa Gajah Mada memiliki sifat vahana dan indra. Vanaha 

merupakan pelaksana perintah raja seperti Gajah Airavata yang menjadi vanaha 

para dewa (Nurhayati, 2018). Sedangkan indra, Gajah Mada ditafsirkan sebagai 

beringas jika menghadapi masalah yang menghalangi kemajuan kerajaan 
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(Nurhayati, 2018). Bentuk kebringasan Gajah Mada dalam kemajuan Majapahit 

adalah dengan sumpah palapanya.  

Bhre Kertabhumi Aktor Broker 

Aktor yang menempati centrality betweeness disebut juga dengan broker. 

Broker atau perantara menggambarkan posisi aktor ketika berhadapan dengan 

aktor lainnya (Eriyanto, 2014). Analisis broker memusatkan pada posisi ego di 

antara aktor lain dalam jaringan kelompok. Fernandes & Gould (1994) 

menjelaskan bahwa broker sebagai hubungan di mana aktor memediasi aliran 

sumber atau informasi antar aktor atau lebih yang tidak saling terhubung. 

Menurut Fernandes dan Gould terdapat lima kemungkinan posisi ego sebagai 

perantara.  

Pertama, broker koordinator atau yang biasa disebut broker lokal. Broker 

koordinator merupakan aktor yang memiliki peran sebagai broer yang berasal 

dari satu kelompok bersama dengan aktor lain yang dimediasi. Kedua, broker 

konsultan berasal dari kelompok yang berbeda. Ketiga, broker perwakilan, aktor 

dalam posisi ini berperan sebagai perwakilan dari salah satu pihak dan 

berkomunikasi dengan aktor lain. Keempat, broker penjaga merupakan aktor 

yang memiliki peran sebagai penyaring informasi dari pihak luar yang masuk ke 

kelompok. Kelima, broker penghubung atau liasion broker, merupakan aktor dari 

kelompok berbeda. 

Peran broker dalam tradisi sibernetika merupakan suatu komponen yang 

saling berinteraksi yang membentuk suatu sistem komunikasi. Peran broker 

sebagai sistem yang mendatangkan asupan dalam bentuk input. Dalam hal ini 

asupan tersebut adalah sumber informasi.  
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Informasi bagi pelaku komunikasiberpusat merupakan cara untuk mengatur 

indormasi tentang semua orang, obyek, situasi, serta gagasan yang berpengaruh 

terhadap sikap baik itu secara positif maupun negatif (Littlejhon & Foss, 2009). 

Sehingga peran broker selain memiliki keuntungan dalam mengelolah sumber 

informasi dari aktor lainnya juga berpengaruh dalam pembentukan informasi 

yang berpengaruh pada perubahan sikap aktor lainnya. Perubahan sikap ini 

dibagi menjadi dua yaitu valence atau arahan yang mengacu pada apakah 

informasi mendukung keyakinan atau menyangkal (Littlejhon & Foss, 2009). Jika 

valence tersebut mendukung keyakinan maka memiliki valence positif. Namun 

jika valence tidak menyokong maka memiliki valence negatif. 

Pada penelitian ini, aktor yang memiliki posisi sebagai penghubung 

informasi atau broker adalah Bhre Kertabhumi. Aktor tersebut berasal dari 

kerajaan Majapahit. Hal ini menunjukkan pada masa kerajaan Majapahit 

merupakan masa peralihan antara kerajaan Hindu-Budha dengan kerajaan Islam 

di Nusantara. Majapahit merupakan kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, 

khususnya di Trowulan Mojokerto. Muljana (2012) menjelaskan bahwa pada 

kakawin Nagarakertagama merupakan sumber pengetahuan utama tentang 

kebudayaan dan sejarah Majapahit dari abad ke-14, dan prapanca sebagai 

pembesar urusan agama Budha yang pernah tinggal di Majapahit. Muljana 

menambahkan bahwa Prapanca dalam Negarakertagama merupakan keturunan 

dari pujangga yang bernama Sameneka. 

Letak Majapahit sangat strategis karena dapat diakses melalui jalur darat 

maupun jalan air dan sangat dekat dengan kerajaan terdahulu seperti Kediri, 

Singhasari, Jenggala, dan Panjalu (Wahyudi, 2013). Hal ini sangat 

memungkinkan terjadinya hubungan antar daerah tersebut baik dalam 
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kepentingan perdagangan, sosial budaya, dan politik. Selian itu, Majapahit  juga 

terletak tidak jauh dari pelabuhan Surabaya, Gresik, Tuban, dan Pasuruan ( 

Adrisijanti, 2012). Majapahit secara umum dapat disebut sebagai puncak 

kebudayaan Hindu di Tanah Jawa (Cribb & Kahin, 2012). 

Runtuhnya kerajaan Majapahit dalam tradisi Jawa terdapat dalam sebuah 

konogram atau candrasengkala yang berbunyi sirna ilang kertaning bumi 

(Wahyudi, 2013). Sengkala merupakan tahun berakhirnya Majapahit yaitu tahun 

1400 tahun Saka ataun 1478 Masehi. Arti dari sengkala ini merupakan sirna 

hilanglah kemakmuran bumi. Soekmono menjelaskan bahwa yang tergambarkan 

oleh konogram adalah gugurnya Bhre Kertabhumi pada tahun 1478 M (Wahyudi, 

2013). Siagian dalam (Wahyudi, 2013) berdasarkan berita Portugis bahwa 

runtuhnya Majapahit pada awal abad 16 atau tahun 1520 M, menurut berita 

tersebut pada tahun 1489 masyarakat sebelah timur masih menyembah berhala 

kecuali di Malaka-Sumatra, pesisir pantai Jawa, dan Kepulauan Maluku yang 

sudah memeluk agama Islam. 

Sejak saat itulah banyak pedangan Muslim dan para penyebar agama 

Islam yang mulai memasuki wilayah Nusantara. Melalui kebudayaan besar yang 

dimiliki oleh Majapahit, terdapat campur tangan agama Islam. Hal ini karena di 

Jawa proses masuknya agama Islam sudah berlangsung oleh masyarakat 

muslim yang datang dari Timur Tengah (Suryanegara, 2012). Mereka melakukan 

penyebaran agama Islam melalui perdagangan dan perkawinan. Bukti terjadinya 

proses islamisasi salah sataunya ditemukannya makam Trowulan (Wahyudi, 

2013). 
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Akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 pengaruh Majapahit mulai luntur. 

Hal ini  karena munculnya kerajaan Malaka yang beragaam Islam di wilayah 

barat Nusantara. Kebangkitan kerajaan Malaka yang terjadi pada pertengahan 

abad ke-15 mulai menyebar hingga pulau Jawa (Wahyudi, 2013). Hal ini ditandai 

dengan banyaknya Mubaligh yang datang ke Jawa untuk menyebarkan agama 

Islam. Salah satunya adalah Syekh Maulana Ishaq atau ayah Sunan Giri yang 

menjadi pemuka agama Islam di Blambangan (Mukahrom, 2010). 

Selain Malaka, terdapat kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. 

Kerajaan Demak mampu meliputi wilayah Jepara, Surabaya, Kudus, dan Banten 

(Wahyudi, 2013). Kehancuran kerajaan Majapahit juga tidak lepas dari pengaruh 

kerajaan Demak. Serangan dari Demak mengakibatkan terjadinya perubahan 

dalam bidang keagamaan di masyarakat Majapahit, yang semula beragama 

Hindu-Budha menjadi pemeluk agama Islam. 

Masuknya agama Islam di Majapahit ditandai dengan kedatangan Ceng Ho 

ketika terjadi perang paregreg. Ceng Ho tiba di Jawa pada tahun 1405 hingga 

tahun 1433 (Suryanegara, 2012). Arisanta menjelaskan Islam masuk ketika 

terjadi perang Paregreg antara tahun 1405 hingga 1406 yaitu perang antara 

Wirabhumi dengan Wikramawardhana (Wahyudi, 2013). Perang yang 

dimenangkan oleh Wikramawardhana menjadikan banyaknya pedagang 

Tiongkok yang singgah di Majapahit.  

Runtuhnya kerajaan Majapahit ketika kepemimpinan Bhre Kertabhumi 

menunjukkan bahwa aktor ini memiliki valence negatif. Valence negatif 

ditunjukkan dengan perubahan sikap yang muncul dalam keyakinan dengan tidak 

mendukung keyakinan (Littlejhon & Foss, 2009). Pada kasus ini akibat adanya 
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serangan dari kerajaan Islam yaitu Demak dan Malaka, banyak penduduk 

Majapahit yang berganti agama menjadi Islam. Hal ini menunjukkan perubahan 

sikap dalam hal keyakinan dari agama Hindu-Budha ke agama Islam. 

Selain Raden Bagus, Sri Suhita, Bhre Kertabhumi, Ken Arok, dan Gajah 

Mada yang menempati posisi sentralitas tinggi, peneliti akan membahas aktor 

yang memiliki jumlah klik terbanyak dalam jaringannya. Aktor yang memiliki 

jumlah klik terbanyak dalam jaringan kerajaan Hindu-Budha di Nusantara ada 

Dharmawangsa Teguh, Dyah Gitarja, dan Hayam Wuruk. Sedangkan aktor yang 

memiliki klik tertinggi dalam jaringan komunikasi kerajaan Islam adalah Raden 

Mas Jolang. 

A. Dharmawangsa Teguh 

Dharmawangsa Teguh merupakan raja Medang atau Mataram Kuno 

periode Jawa Timur. Dharamawangsa Teguh merupakan anak dari Sri 

Makuthawangsawardhaan dan memiliki saudara dengan Mahendrata (Achmad, 

2016). Sehingga Dharmawangsa Teguh merupakan cucu dari Sri Isana 

Tunggawijaya anak Mpu Sendok.  

Berdasarkan prasasti Tanjore atau prasasti Leiden (1044), Dharmawangsa 

Teguh bergelar Sri Maharaja Isana Dharmawangsa Teguh 

Anantawikramottunggadewa (Achmad, 2016). Dalam prasati tersebut dikisahkan 

bahwa Dharmawangsa Teguh menyerang Sriwijaya yang dipimpin oleh Sri 

Culamaniveramarwadewa. Dari penyerangan tersebut, Dharamwangsa Teguh 

berhasil menaklukan Sriwijaya (Achmad, 2016). Akibat pemberontakan tersebut, 

kerajaan Sriwijaya meminta bantuan kepada Tiongkok. 
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Sumber sejarah China menceritakan ketika masa pemerintahan 

Dharmawangsa Teguh, terdapat kerajaan yang mengirim utusan kepada 

Tiongkok untuk mendapatkan perlindungan dari kerajaan Mataram Kuno. Karya 

I-Tsing dan dalam sejarah T-ang mengisahkan kerajaan Shi-li-fo-shih merupakan 

kerajaan yang sering mengirim utusan ke Tiongkok pada tahun 670 hingga 673 

M dan 713 hingga 741 M (Muljana, 2006). Kerajaan Shi-li-fo-shih tersebut adalah 

Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menyerang Medang melalui pasukan Haji Wurawuri 

untuk mengkudeta Dharmawangsa Teguh (Achmad, 2016). Pemberontakan 

tersebut dikenal dengan peristiwa Mahaparalaya. Akibat peristiwa tersebut, 

pemerintahan Dharmawangsa Teguh berakhir dan berakhir pula masa kerajaan 

Mataram Kuno atau kerajaan Medang. 

Peristiwa Mahaparalaya yang terjadi pada tahun 1017 M, maka Hahi 

Wurawuri menguasai Mataram Kuno selama 18 tahun (Achmad, 2016). Achmad 

menambahkan hal ini berdasarkan ketika Airlangga yang menjadi raja Kahuripan 

berhasil menaklukan Haji Wurawuri pada tahun 1035 M. 

B. Dyah Gitarja 

Dyah Gitarja memiliki hubungan klik dengan Kertawardhana, Bhre 

Tumapel, dan Hayam Wuruk. Dyah Gitarja atau Tribhuwana Wijayatunggadewi 

merupakan raja Majapahit setelah Jayanegara. Dyah Gitarja yang menjabat 

sebagai raja atas perintah ibunya yaitu Gayatri. Pemerintahan Dyah Gitarja 

berakhir setelah meninggalnya ibunya. Dyah Gitarja atau Tribhuwana 

Wijayatunggadewi merupakan raja kerajaan Majapahit mulai tahun 1328 hingga 

1350 (Achmad, 2016). Achmad menambahkan bahwa ketika memimpin 

Majapahit, Dyah Gitarja didampinhi suaminya yang bernama Bhre Tumapel yang 
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merupakan anak Keno Anabrang atau cucu Kertanegara. Selama Dyah Gitarja 

menjadi raja, Majapahit mengalami masa kejayaannya. 

Kejayaan kerajaan Majapahit terbukti dari semakin luasnya wilayah 

kekuasaan Majapahit. Achmad (2016) menjelaskan bahwa wilayah Majapahit 

mampu meliputi Pejeng, Dalem Bedahulu, Bali dan mampu menaklukkan sisa-

sisa wilayah Sriwijaya serta Melayu. Bentuk kebijakan sistem Politik Mandala 

yang tercermin pada masa pemerintahannya Tribhuwana Wijayatunggadewi, 

kerajaan Majapahit memiliki hubungan dengan kerajaan Swarnabhumi dari 

Sumatra (Adji, 2016). Kedatangan Raja Swarnabhumi sang Adityawarman 

digambarkan dengan menggunakan kapal perang besar. Kapal perang inilah 

yang nantinya menjadi contoh teknologi bagi armada laut kerajaan Majapahit 

(Adji, 2016). Masa berkahirnya pemerintahan Dyah Gitarja adalah dengan 

mendirikan Prasasti Singhasari. Kemudian Dyah Gitarja kembali menjadi Bhre 

Kahuripan yang tegabung dalam Saptaprabhu yaitu dewan pertimbangan agung 

yang beranggotakan keluarga kerajaan (Adji, 2018). 

Semasa pemerintahan Dyah Gitarja, Islam mulai memasuki wilayah 

Majapahit yang dibawa oleh Syekh Jumadil Qubra (Achmad, 2017). Achmad 

menambahkan bahwa Syekh Jumadil Qubra berasal dari Gujarat. Berdasarkan 

Naskah Mertasinga menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Qubra merupakan ayah 

dari Ibrahim Asmarakandi dari Champa. Sehingga Syekh Jumadil Qubra 

merupakan kakek Sunan Ampel atau kakek buyut Sunan Bonang atau Sunan 

Drajat (Achmad, 2017). 

Syekh Jumadil Qubra juga disebut sebagai ayah Raja Odhara Ali Nurul 

Alam dari Mesir. Sehingga Syekh Jumadil Qubra merupakan kakaek buyut 
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Sunan Gunungjati. Namun ada yang menyebutkan bahwa Syekh Jumadi Qubra 

merupakan ayah dari Sunan Giri (Achmad, 2017).  

C. Hayam Wuruk 

Hayam Wuruk merupakan anak Dyah Gitarja dengan Bhre Tumapel (Adji, 

2017). Berdasarkan Kakawin Nagarakartagama, Hayam Wuruk menjadi raja 

Majapahit selama 39 tahun. Selama menjadi raja, Hayam Wuruk bergelar 

Abhiseka Maharaja Sri Rajasanagara (Adji, 2017). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Hayam Wuruk merupakan keturunanan Wangsa Rajasa dari Ken Arok.  

Selama menjadi raja, Majapahit mengalami masa kejayaan berkat peran 

Gajah Mada. Dengan sistem politik Mandala yang terwujud dalam Sumpah 

Palapa Gajah Mada, menurut Mohammad Yamin wilayah Majapahit meluas 

hingga Syangka, Thai, Dharmanagara, Martaban atau Myanmar, Kalingga, 

Singhasari, Champa, Kamboja, hingga Yawana (Adji, 2016). 

Kebijakan Hayam Wuruk selama menjadi raja adalah mendukung karya 

sastra. Karya sastra gubahan para pujangga Majapahit ketika kepemimpinan 

Hayam Wuruk adalah kakawin Nagarakartagama dan kakawin Nirathaprakertha 

karya Dang Acarya Nadenra, kakawin Sotasoma dan kakawin Arjunawiwaha  

karya Mpu Tantular, kakawin Lubdhaka dan kakawin Wrttasancaya karya Mpu 

Tanakung, dan kakawin Kunjarakarna Dhanakathana karya Mpu Dusun (Adji, 

2017).  

Selain memiliki perhatian terhadap karya sastra, Hayam wuruk memiliki 

perhatian pada karya seni. Hayam wuruk merupakan seorang penari, dalang, 

dan pelawak dalam memainkan pewayangan. Adji (2017), Hayam Wuruk selalu 
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memerankan Pager Antimun, yaitu peran wanita dalam menari, menjadi dalang 

dengan gelar Tirtaraju, dan menjadi pelawak dengan peran Gagak Ketawang. 

Kebijakan Hayam Wuruk dalam karya sastra merupakan bentuk sistem 

politik Mandala. Yaitu seorang raja harus menjadi manusia yang memiliki 

pengetahuan, agama, dan keadilan serta menjadi pelindung (Dellios, 2003). 

Selain kejayaan yang mewarnai kekuasaan Hayam Wuruk, semasa 

pemerintahannya terjadi peristiwa perang Bubat. 

Perang Bubat terjadi pada tahun 1279 tahun Saka ataun 1357 M yang 

bermula dari keinginan Hayam Wuruk untuk menikahi Dyah Pitaloka Citrarasemi 

dari Kerajaan Sunda (Adji, 2016). Berdasarkan catatan sejarah Pajajaran yang 

ditulis oleh Saleh Danasasmita serta naskah perang bubat yang ditulis oleh 

Yoseph Iskandar adalah keinginan Hayam Wuruk untuk mempererat 

persaudaraan antara Majapahit dengan Sunda (Adji, 2016). Namun karena 

Gajah Mada yang ingin memenuhi Sumpah Palapa-nya ingin menguasai Sunda. 

Gajah Mada menganggap kedatangan kerajaan Sunda ke Majapahit adalah 

bentuk kekalahan kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Gajah Mada mendesak 

Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka sebagai tanda takluk kerajaan 

bukan sebagai pengantin (Adji, 2016). 

Hayam Wuruk yang belum memberikan keputusan, Gajah Mada telah 

melakukan penyerangan terhadap rombongan kerajaan Sunda. Penyerangan 

Gajah Mada terhadap Sunda dikenal dengan perang Bubat. Akibat perang 

Bubat, menandai surutnya peran Gajah Mada pada Majapahit. Surutnya peran 

Gajah Mada ditandai dengan tanah perdikan di Madakaripura atau Probolingo 

yang dianugrahi oleh Hayam Wuruk (Adji, 2016).  
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Semasa pemerintahan Dyah Gitarja dan Hayam Wuruk, masyarakat 

Islam di Majapahit masih menjadi minoritas. Hal ini karena agama Islam baru 

saja dibawa oleh Syekh Jumadil Qubra. Hal ini menunjukkan bahwa Majapahit 

sangat terbuka dengan kedatangan agama baru. Bukti keterbukaan Majapahit 

terhadap agama baru adalah ketika kedatangan Admiral Ceng Ho saat terjadi 

perang Paregreg. Ceng Ho tidak mengalami hambatan saat membangun 

klenteng Sam Po Kong yang semula sebagai masjid dan melakukan syiar Islam 

bersama Syekh Qura dan Syekh Nurjati (Achmad, 2017).  

Bentuk solidaritas Majapahit terhadap agama Islam terbukti dari tidak 

adanya halangan terhadap terbentuknya Majelis Dakwah Walisanga pada tahun 

1404 M (Achmad, 2017). Sehingga pengaruh Islam dapat tersebar mulai 

kalangan masyarakat kecil hingga kalangan bangsawan. 

D. Raden Mas Jolang 

Keturunan Raden Bagus yang memiliki nilai clique tinggi adalah Raden 

Mas Jolang. Raden Mas Jolang merupakan anak dari Raden Bagus dengan Ratu 

Mas Mustikajawi. Sebelum menjadi raja Mataram, Raden Mas Jolang merupakan 

Adipati Anom yang menikah dengan Ratu Tulungayu dari Ponorogi (Adji, 2018). 

Raden Mas Jolang memiliki anak bernama Raden Mas Wuryah yang menjabat 

sebagai Adipati Martapura. Bersama istrinya yang bernama Dyah Banowati anak 

Pangeran Benawa, Raden Mas Jolang memiliki anak bernama Raden Mas 

Rangsang atau Sultan Agung. 

Selama menjabat sebagai raja Mataram, Raden Mas Jolang memiliki 

gelar Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati Senapati ing Nglaga Mataram 

(Achmad, 2017). Selama menjadi raja, Mataram banyak diwarnai kudeta. Kudeta 
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datang dari saudara tiri Raden Mas Jolang yaitu Pangeran Puger dan saudara 

kandung Raden Mas Jolang yaitu Jayaraga. Pangeran Puger merupakan Adipati 

Demak yang merasa Raden Mas Jolang tidak berhak menjadi raja. Pangeran 

Puger lebih memilih Pangeran Rangga Samudra yang meninggal ketika berusia 

12 tahun sebagai raja. Karena Pangeran Rangga meninggal maka Pangeran 

Puger merasa berhak menjadi raja. Walaupun bukan anak tertua Raden Bagus, 

namun Raden Mas Jolang adalah anak dari permaisuri merasa harus 

mempertahankan kekuasaannya. Pada pemberontakan tersebut, Pangeran 

Puger diasingkan ke Kudus oleh Raden Mas Jolang. 

Sehingga hubungan sosial yang melatarbelakangi pemberontakan yang 

terjadi pada Raden Mas Jolang adalah hubungan kekerabatan yang berubah 

menjadi afektif. Raden Mas Jolang yang merupakan anak Raden Bagus dengan 

permaisuri sesuai dengan tulisan Moertono. Berdasarkan tulisan Moertono 

(2017) yang menuliskan aturan siapa yang didahulukan untuk menempati posisi 

raja sebagai berikut: 

1. putra yang paling tua, yang didahulukan adalah putra dari istri pertama 

kemudian baru putra yang lainnya 

2. putri paling tua yang terwakili oleh suaminya, jika nantinya memiliki putra 

maka putranya akan menjadi penerus kerajaan jika hanya memiliki putri 

memiliki priotitas lebih dibandingkan dengan kelompok pada nomer tiga 

3. saudara laki-laki, saudara laki-laki dari ayah, keponakan atau misan dari 

garis ayah atau orang yang lebih disukai oleh raja. 



240 

 

Berdasarkan pernyataan Moertono di atas, maka posisi Raden Mas 

Jolang sesuai dengan poin pertama. Akibat pemberontakan yang dilakukan oleh 

Pangeran Puger dan Jayaraga maka cita-cita Raden Mas Jolang untuk 

menaklukan Surabaya gagal. Sehingga Raden Mas Jolang hanya mampu 

melumpuhkan perekonomian Surabaya. 

Selain itu, semasa pemerintahan Raden Mas Jolang, wilayah Mataram 

Islam tidak mengalami perkembangan. Sehingga Raden Mas Jolang yang 

meninggal pada tahun 1613 di Hutan Krapyak tidak berhasil melanjutkan cita-cita 

Raden Bagus (Achamd, 2017).  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Sebagaimana di awal yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui aktor yang berpengaruh dalam jaringan komunikasi Kerajaan Hindu-

Budha hingga Kerajaan Islam di Nusantara. Berikut ini akan disajikan beberapa 

kesimpulan dan rekomendasi penelitian selanjutnya. 

6.1 Kesimpulan  

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian jaringan 

komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara adalah 

sebagai berikut:  

1. Bhre Kertabhumi merupakan aktor yang menempati posisi betweeness 

kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktor Bhre Kertabhumi menjadi aktor terpenting 

dalam jaringan. Aktor Bhre Kertabhumi merupakan aktor yang 

menghubungkan dua kelompok yang berbeda dalam jaringan. Yaitu 

masa kerajaan Hindu-Budha di Nusantara dan masa kerajaan Islam di 

Nusantara. 

2. Raden Bagus merupakan aktor yang memiliki nilai centrality degree, 

centrality betweeness, centrality closness, dan centrality eigenvector 

tertinggi dalam jaringan kerajaan Islam di Nusantara. Sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa Raden Bagus merupakan aktor yang berpengaruh 

dalam masa kerajaan Islam di Nusantara. 
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3. Sejarah kerajaan Hindu-Budha di Nusantara memiliki keterhubungan 

dengan kerajaan Islam di Nusantara. Keterhubungan dua periode 

kerajaan tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor garis keturunan. 

Namun juga disebabkan karena hubungan afektif yang terlihat dari 

banyaknya pemberontakan yang terjadi.  

4. Hubungan afektif yang terlihat dalam jaringan komunikasi Kerajaan 

Hindu-Budha hingga Kerajaan Islam adalah peristiwa Mahaparalaya, 

Perang Bubad, perang Sudarma-Wisuta, pemberontakan Bhre 

Kertabhumi, serta perang saudara era pemerintahan Raden Mas Jolang.  

5. Peralihan antara kerajaan Hindu-Budha di Nusantara dengan kerajaan 

Islam di Nusantara berpengaruh terhadap peran pemimpin dalam 

menerapkan sistem politik Mandala. Sistem Politik Mandala 

mengharuskan seorang pemimpin memiliki kekuatan. Pada Masa 

kerajaan Hindu-Budha kekuatan seoarang raja dianggap sebagai titisan 

dewa yang terlihat dari aktor Ken Arok dan Gajah Mada. Ken Arok 

digambarkan sebagai sosok titisan dewa Brahma sedangkan Gajah 

Mada digambarkan sebagai sosok titisan dewa Ganesha. Sedangkan 

pada masa agama Islam masuk di wilayah Nusantara, seorang 

pemimpin merupakan kapilatullah. Hal ini terlihat dari hubungan Raden 

Bagus dengan Sunan Kudus sebagai penasihat kerajaan, dukungan 

Sunan Giri dan Sunan Bonang terhadap Raden Patah untuk menyerang 

Bhre Kertabhumi. 
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6.2 Saran  

1. Studi ini hanya memfokuskan pada sumber literatur. Studi berikutnya 

mengenai jaringan komunikasi kerajaan Hindu-Budha hingga kerajaan 

Islam di Nusantara dapat mengkases melalui sumber sejarah seperti 

peninggalan sejarah. Selain itu, penentuan sentralitas aktor untuk 

penelitian selanjutnya tidak hanya berpatokan pada nama individu 

melainkan bisa berupa arca, prasasti, atau candi. 

2. Berdasarkan pemaparan temuan penelitian ini menjadi relefan karena 

sesuai dengan kondisi di Indonesia saat ini. Hal ini karena pendekatan 

sejarah khususnya sistem politik mandala  yang dianut oleh para raja 

pada masa lampau, berpengaruh pada sistem politik di Indonesia. 

Sistem politik tersebut yaitu politik dinasti. Sistem politik yang 

dipengaruhi oleh latar belakang garis keturunan atau kekerabatan 

disebut juga dengan politik dinasti.  Politik dinasti merupakan sistem 

kekuasaan yang diturunkan kepada penerusnya. Adanya sistem politik 

dinasti diidentikan dengan keikutsertaan suami, istri, anak, atau kerabat 

dalam ranah politik. 
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Intisari  
Posisi aktor dalam jaringan komunikasi tidak dipengaruhi oleh atribut yang 

dibawanya. Ken Arok merupakan tokoh penting dalam perkembangan kerajaan 
Singhasari, namun terdapat aktor-aktor lain yang memiliki pengaruh dalam jaringan 
komunikasi keluarga kerajaan Singhasari. Aktor-aktor ini dipengaruhi oleh posisinya 
dalam level sentralitas. Untuk mengetahui posisi aktor berdasarkan level sentralitas, 
dibutuhkan program UCINET 6 versi 6.629. Melalui program UCINET maka dapat 
terlihat aktor mana yang paling dominan dan yang paling berpengaruh dalam 
jaringannya. Selain itu juga, melalui program UCINET pada penelitian ini, ditemukan 
bahwa terdapat satu aktor dapat memiliki dua posisi sentralitas. 

 
Kata kunci: Jaringan komunikasi, Aktor, Sentralitas aktor 

 
 

Abstract 
The position of the actor in the network communication is not affected by the 

attributes it carries. Ken Arok is an important figure in the development of Singhasari 
kingdom, but there are other actors who have influence in the network communications of 
the royal family Singhasari. These actors are influenced by their position within the 
centrality level. To know the position of actors based on centrality level, UCINET 6 version 
6.629 is required. Through the UCINET program it can be seen which actors are the most 
dominant and the most influential in the network. In addition, through the UCINET 
program in this study, it was found that one actor can have two centrality positions. 

Key words: Network communication, Actor, Centrality actor 
 
 

A. PENDAHULUAN 

Para raja di Nusantara khususnya di tanah Jawa pada masa lalu menggunakan garis 
keturuannya sebagai alat untuk menunjukkan kemajuan dan wilayah kekuasaan (Olthof, 
2014). Namun tidak dengan Kerajaan Singhasari. Singhasari yang dikenal Tumapel 
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merupakan wilayah bawahan Kadiri yang dipimpin oleh Akuwu Tunggul Ametung 
sebelum oleh Ken Arok menggulingkan Kertajaya (Achmad, 2016). Ken Arok berhasil 
menggulingkan Kertajaya pada tahun 1222 di sekitar desa Ganter (Achmad, 2016).  

Keberhasilan Ken Arok, menjadikan dia sebagai raja pertama Kerajaan Singhasari. 
Kerajaan Singhasari yang berdiri selama 70 tahun tidak lepas dari intrik politik di 
lingkungan istana. Intrik politik, kekuasaan, dan power ini tentunya memiliki suatu 
keterhubungan antar indiviu yang mengalaminya. Hubungan, keterikatan, struktur atau 
utilitas sosial merupakan hal pokok dalam penelitian jaringan sosial (Kilduff & Brass, 
2010). Hubungan sosial yang terjalin menjadi suatu ikatan bukan merujuk pada berbagai 
entitas melainkan pada satu entitas (Bojanowski & Corten, 2014).  

Hubungan yang terus berkembang dan saling berkaitan merupakan suatu proses 
jaringan. Jaringan sosial merupakan struktur sosial yang terbentuk dari suatu hubungan 
antar individu atau institusi yang memiliki tujuan sama (Baird & Gray, 2014). Jaringan 
sosial yang didalamnya terdapat proses pertukaran informasi dan pembentukan makna 
dapat membangun suatu hubungan komunikasi.  
 Penelitian ini merujuk pada penelitian keluarga Medici di wilayah Eropa. Keluarga 
Medici memerintah Florance pada tahun 1430-an hingga 1730-an (Weisz, Matucci-Cerinic, 
Lippi, & Albury, 2011). Padgett dan asistennya mengumpulkan data untuk melihat jaringan 
sosial keluarga kaya ini melalui hubungan partinial, pernikahan, lingkungan, kekayaan 
pribadi, jabatan politik, kenggotaan kelas sosial (Padgett & McLean, 2011). Penelitian 
Padget dan McLean menyoroti aliran kredit antar bank, aliran dana produksi kain wol dan 
sutra menggunakan aplikasi Pajek. 
 Berbeda dengan penelitian Padget dan McLean yang menyoroti aliran dana 
keluarga bangsawan untuk mengetahui jaringan sosial. Pada penelitian ini, peneliti 
berfokus pada sistem kekuasaan atau power keluarga kerajaan Singhasari dengan aplikasi 
UCINET.  

Melalui deskripsi di atas, peneliti membuat kesimpulan. Perlu adanya penelitian 
terkait studi jaringan komunikasi keluarga kerajaan. Berdasarkan kesimpulan tersebut akan 
memunculkan suatu keingintahuan. Bagaimana studi jaringan komunikasi keluarga 
Kerajaan Singhasari melalui kekuasaan atau power. 

 
 

B. TINJAUAN PUSTAKA 
 

1. Studi Jaringan Komunikasi 
Rogers & Kincaid (1981) menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian jaringan 

komunikasi yaitu untuk mengetahui fenomena akan interaksi antar individu pada sistem 
sosial serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkannya. Hal ini juga dikuatkan oleh 
Eriyanto (2014) yaitu melalui analisis jaringan komunikasi maka dapat diketahui posisi dan 
kekuatan aktor dalam struktur sosial. Aktor merupakan salah satu elemen penting dalam 
analisis studi jaringan komunikasi. Analisis jaringan komunikasi memfokuskan perhatian 
pada aktor dalam suatu jaringan (Eriyanto, 2014). Posisi tiap aktor dipengaruhi oleh 
hubungnnya dengan aktor lain. Untuk mengetahui posisi tiap aktor maka dibutuhkan 
pengukuran sentralitas aktor. Pengukuran tersebut adalah sentralitas tingkatan (degree) 
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menggambarkan popularitas tiap aktor; kedekatan (closeness) menggambarkan kedekatan 
antar aktor; keperantaraan (betweenness) posisi aktor sebagai perantara hubungan antar 
aktor lainnya; eigenvektor (eigenvector) menggambarkan seberapa penting aktor dalam 
kelompoknnya (Eriyanto, 2014). 

Posisi sentralitas aktor seperti yang disebutkan di atas, dapat diketahui berdasarkan 
peranannya dalam jaringan. Pace & Faules (2006) menyebutkan klik, kumpulan aktor yang 
saling terhubung; isolate, aktor yang menarik diri dari jaringannya; bridge, aktor yang 
sebagai penjembatan dengan kelompok di luar jaringannya; liasion, aktor yang bukan 
merupakan anggota jaringan namun sebagai penjembatan antar kelompok; gate keepers, 
aktor yang menyalurkan informasi; opinion leader, aktor yang berpengaruh pada 
kelompoknya; cosmopolites, aktor yang menghubungkan kelompoknya dengan lingkungan 
sekitar. Selain itu terdapat cutpoints yangmana aktor sebagai pelekat dari jaringannya 
(Borgatti & Dejody 2013).  Jika tidak terdapat aktor ini maka jaringan komunikasi akan 
terberai. 
 
 
C. METODOLOGI 

 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang lebih berfokus pada jaringan 

utuh pada level aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Tipe penelitan kualitatif adalah bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian secara 
mendalam dengan mengumpulkan data secara mendalam dengan deskripsi yang secara 
terarah, nyata, dan terpecaya (Kriyantono, 2014). Pendekatan historis dipilih oleh peneliti 
karena fenomena komunikasi telah terjadi pada masa lampau. Teknik pengumpulan data 
menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui 
penelaahan pada buku, literatur, catatan, dan laporan yang memiliki keterkaitan dengan 
penelitian peneliti (Nazir, 1985). Setelah pengumpulan data telah dilakukan, untuk 
membantu menganalisis data peneliti menggunakan UCINET 6 versi 6.629. 

 
 

D. PEMBAHASAN 
 

Berikut ini merupakan studi jaringan komunikasi keluarga Kerajaan Singhasari 
berdasarkan kekuasaan atau power: 

1. Silsilah Keluarga vs Studi Jringan Komunikasi 
Analisis jaringan komunikasi tentunya berbeda dengan silsilah keluarga atau struktur 

organisasi. Untuk mempermudah pemahaman berikut ini merupakan ilustrasi perbedaan 
silsilah keluarga atau struktur organisasi dengan jaringan komunikasi. 

Menurut Lipnack dan Stamps (1994) tipe orgnisasi dibedakan menjadi hierarkis, 
birokrasi, dan jaringan (Eriyanto, 2014). Organisasi yang dilaksanakan berdasarkan 
hierarkis menunjukkan komunikasi dari atas ke bawah. Sedangkan tipe birokrasi 
menunjukkan komunikasi yang setara. Kedua tipe ini juga tergambar jika kita melihat 
silsilah keluarga. Bentuk komunikasi yang terlihat dalam silsilah tergambar secara vertikal 
dari kakek ke cucunya atau horizontal dari ayah dengan paman.   
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Salah satu contoh berbedaan antara silsilah keluarga kerajaan Singhasari dengan 
jaringan komunikasi keluarga kerajaan Singhasari adalah posisi aktor Apanji Tohjaya. 
Gambar 1 memperlihatkan bahwa Apanji Tohjaya merupakan anak Ken Arok dan Ken 
Umang dan tidak ada penjelasan lebih lanjut menganai hubungannya dengan aktor lainnya. 
Sedangakan pada gambar 2 menunjukkan bahawa Apanji Tohjaya selain memiliki 
hubungan komunikasi dengan Ken Arok dan Ken Umang, juga berhubungan dengan 
Mahisa Wong Ateleng, Mahisa Campaka, serta Ranggawuni. Sehingga dapat diketahui 
walaupun Ranggawuni tidak terdapat pada silsilah keluarga, namun aktor ini memiliki 

Tunggu 
A  

Ken Dedes Ken Arok Ken Umang 

Anusapati  

Wisnuwardha
  

kertanegara 

Mahisa 
W l  

Mahisa 
C k  

Lembu Tal 

Raden Wijaya 

Toh Jaya 

Gambar 1: Silsilah Keluarga Kerajaan 
 

Gambar 2: Jaringan Komunikasi raja Kerajaan 
Singhasari 
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keterikatan dengan Apanji Tohjaya. Melalui pada jaringan maka dapat diketahui aktor yang 
dominan pada struktur sosial. Dominasi ini muncul karena adanya hubungan antar aktor.  

 
2. Struktur Jaringan Komunikasi Keluarga Kerjaan Singhasari 
Jaringan kerajaan Singhasari ini menggambarkan hubungan antar aktor. Hubungan 

tersebut menunjukkan keterikatan antar aktor di dalamnya. Seperti yang dipaparkan pada 
bab pertama, bahwa intrik politik kerajaan Singhasari sangat berpengaruh pada hubungan 
antar aktor. 

Tabel berikut menggambarkan aktor dan perannya dalam jaringan kerajaan 
Singhasari. 

 
Node Nama Aktor Atribut Lambang Warna 
 1. Ken Arok   Raja  Lingkaran  Hijau lumut  
 2. Ken Dedes   Istri Ketupat  Biru  
 3. Tunggul Ametung   Pemimpin Tumapel Segitiga  Hitam  
 4. Ken Umang  Istri Ketupat  Ungu  
 5. Anusapati  Raja  Lingkaran  Merah muda 
 6. Apanji Tohjaya  Raja  Lingkaran  Biru laut  
 7. Ranggawuni  Raja  Lingkaran  Biru  

 8. Mahisa Campaka  
 Putra mahisa wong 
ateleng Tanda plus  Hitam   

 9. 
Mahisa Wong 
Ateleng   Anak Ken Arok Tanda plus Merah   

 10. Kertanegara  Raja  Lingkaran  Toska   
 11. Mahisa Rangkuh  Pemberontak Singhasari Kotak  Putih   
 12. Jayakatwang  Bupati Galenggelang Kotak  Hijau   
 13. Raden Wijaya   Raja Majapahit  Segitiga  Toska    

 14. 
Dang Hyang 
Lohgawe  Pendeta istana Kotak  Putih   

 15. Bango Samparam  Pemberontak Singhasari Kotak  Hitam   
 16. Mpu Gandring  Pembuat Keris Segitiga  Hijau   

 
Tabel 1. Aktor Jaringan Kerajaan Singhasari 

 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui posisi aktor berdasarkan tingkat 

sentralitas aktor dan pengaruhnya terhadap struktur jaringan komunikasi. 
a. Sentralitas Tingkatan (Degree Centrality) 
Sentralitas tingkatan (degree) menunjukkan popularitas aktor pada jaringan sosial 

(Eriyanto, 2014). Jumlah tingkatan aktor dilihat dari jumlah link atau arah panah. Link pada 
jaringan komunikasi bisa berupa indegree atau link yang mengarah ke aktor serta outdegree 
yaitu link yang keluar dari aktor.  
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Pada jaringan komunikasi keluarga kerajaan Singhasari dapat diketahui bahwa total 

indegree dan outdegree sebanyak 16 link. Angka tingkat sentralitas tingkatan diukur 
berdasarkan skala 0 hingga 1. Total sentralitas indegree adalah 0.2711 dan total sentralitas 
outdegree adalah 0.3422. Aktor yang memiliki sentralitas tingkatan tinggi adalah Ken 
Arok. Outdegree Ken Arok adalah 0.4 dengan jumlah link sebanyak 6 ties. Indegree paling 
banyak juga terdapat pada aktor Ken Arok sebanyak 0.467 dengan jumlah 7 ties. 
Sedangkan untuk indegree 0 adalah Mahisa Campaka, Mahisa Wong Ateleng, dan Mahisa 
Rangkuh. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satupun aktor yang menghubungi ketiga 
aktor tersebut. Untuk nilai outdegree yang paling kecil adalah Mahisa Campaka, Mahisa 
Wong Ateleng, Raden Wijaya, Dang Hyang Lohgawe, Bango Samparam, serta Mpu 
Gandring dengan nilai 0.067. 

b. Sentralitas Kedekatan (Closeness Centrality) 
Sentralitas kedekatan menggambarkan kedekatan tiap aktor dalam jaringannya 

(Eriyanto, 2014). Kedekatan tiap aktor dapat diketahui dari berapa tahapan tiap aktor untuk 
menjalin hubungan dengan aktor lain. Sentralitas kedekatan melihat aktor mana yang 
tercepat menjangkau aktor lainnya. Aktor yang memiliki tingkat sentralitas kedekatan 
rendah adalah Raden Wijaya dengan nilai 0.197. Sedangkan sentralitas kedekatan tinggi 
adalah Anusapati dengan nilai 0.319. Nilai terendah menunjukkan kedekatan antar aktor 
pada jaringan. Sehingga Raden Wijaya yang memiliki nilai terendah menunjukkan bahwa 
aktor ini memiliki kedekatan dengan aktor yang lain. Raden Wijaya hanya membutuhkan 
rata-rata 0.242 kali jalur untuk bisa menjalin hubungan dengan semua aktor yang ada di 

Gambar 3: Jaringan Komunikasi Keluarga 
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dalam jaringan. Walaupun Ken Arok memiliki tingkatan sentralitas tinggi, untuk 
menghubungi dengan aktor lainnya dalam jaringan komunikasi keluarga kerajaan, 
membutuhkan rata-rata 0.513 langkah. Raden Wijaya yang memiliki sentralitas kedekatan 
teridentifikasi sebagai cutpoint atau aktor yang mampu menjadi perekat dengan aktor 
lainnya. 

c. Sentralitas Keperantaraan (Betweenness Centrality) 
Posisi aktor dapat dilihat dari perantara antar aktor satu dengan lainnya melalui 

sentralitas keperantaraan (Eriyanto, 2014). Indeks sentralitas keperantaraan jaringan 
komunikasi keluarga kerajaan Singhasari adalah 32.444%. Tingkat sentralitas 
keperantaraan tertinggi adalah Ranggawuni. Nilai sentralitas keperantaraan dengan nilai 0 
adalah Mahisa Wong Ateleng, Mahisa Rangkuh, Mahisa Campaka, Raden Wijaya, Dang 
Hyang Lohgawe, Bango Samparam, dan Mpu Gandring. Nilai sentralitas 0 menunjukkan 
bahwa aktor tidak memiliki peran sebagai perantara dengan aktor lainnya. Berdasarkan 
analisis sentralis keperantaraan, peran Ranggawuni adalah sebagai liasion. Ranggawuni 
bukan merupakan anggota kelompok jaringannya namun berperan sebagai penjembatan 
antara kelompok jaringan.  

d. Sentralitas Eigenvektor (Eigenvector Centrality) 
Sentralitas eigenvektor yaitu melihat seberapa penting aktor dalam jaringannya 

(Eriyanto, 2014). Aktor yang memiliki nilai eigenvektor tertinggia adalah Ken Arok 
dengan nilai 0.543. Sedangkan aktor yang memiliki nilai eigenvektor terendah adalah 
Raden Wijaya dengan nilai 0.004. Nilai eigenvektor tinggi menunjukkan bahwa aktor 
tersebut memiliki peran penting dalam jaringannya. 

Level Aktor Sentralitas 

Sentralitas 
Tingkatan 

Sentralitas 
Kedekatan 

Sentralitas 
Keperantaraan 

Sentralitas 
Eigenvektor 

Ken Arok Raden Wijaya Ranggawuni  Ken Arok 

Tabel 2. Level Aktor Sentralitas 
Ken Arok memiliki nilai sentralitas tingkatan tinggi dan sentralitas eigenvektor tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa Ken Arok merupakan aktor yang memiliki posisi dominan 
dalam penyebaran arus informasi kepada aktor lain. Hal ini juga dipengaruhi oleh modal 
sosial aktor. Coleman (1990) tiga modal aktor adalah modal fisik seperti kesehatan, bentuk 
tubuh; modal manusia seperti kepribadian, kepandaian; modal sosial. Modal sosial sangat 
berpengaruh terhadap analisis jaringan komunikasi. Melalui modal sosial, aktor dapat 
diterima oleh lingkungan sosialnya. Hal inilah yang juga terjadi pada aktor Ken Arok. 
Penelitian jaringan komunikasi tidak melihat atribut dari aktor seperti status sosialnya 
(Eriyanto, 2014). Penyebab Ken Arok memiliki sentralitas tingkatan dan sentralitas 
eigenvektor tinggi bukan karena aktor ini adalah seorang raja. Melainkan jaringan yang 
dibentuk oleh Ken Arok dalam menjalin relasi dengan aktor lainnya.  

Sentralitas kedekatan diduduki oleh Raden Wijaya yang merupakan pendiri kerajaan 
Majapahit. Hal ini karena Raden Wijaya memiliki kedekatan menjangkau aktor lainnya 
lebih cepat daripada aktor lainnya. Sedangkan sentralitas keperantaraan tertinggi adalah 
Ranggawuni. Pada gambar 3 menunjukkan bahwa Ranggawuni merupakan aktor yang 
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menjadi penghubung antara aktor dalam jaringannya dengan aktor di luar jaringannya. 
Ranggawuni memiliki posisi kuat dan menguntungkan karena menjadi penghubung dua 
kelompok yang berbeda pada jaringan komunikasi.  

 
 

E. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian tentang studi jaringan komunikasi berdasarkan 
kekuasaan atau power, penelitian mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Posisi sentralitas aktor sangat berpengaruh terhadap jaringan komunikasi keluarga 
kerajaan Singhasari.  

2. Posisi sentralitas aktor tidak dipengaruhi karena latar belakang aktor tersebut 
adalah seorang raja. Melainkan bagaimana aktor dalam menyalurkan informasi 
kepada aktor lainnya.  
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