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Napak Tilas Akar Sejarah Unair 
 
Siapa dan bagaimana sebenaranya sosok Prabu Airlangga yang namanya menjadi nama 
Universitas Airlangga? Merasa perlu mengetahui asal usul jatidirinya, Universitas Airlangga pun 
bergegas menggali informasi tersebut di daerah Lamongan, Jawa Timur. 
 
Senin 20 Juni 2011 tim peneliti FIB 
Unair mengunjungi sejumlah lokasi 
guna melakukan observasi 
lapangan, di antaranya Desa 
Sendanglor (Kecamatan Sugio), 
Desa Nogojatisari dan Desa 
Kedungwangi (Kecamatan 
Sambeng). Tim yang dikepalai oleh 
La Ode Rabani, dosen Pogram 
Studi Ilmu Sejarah ini, di beberapa 
lokasi harus melintasi jalan setapak 
hutan untuk mencapai situs. 
 
“Nama Airlangga sejatinya tidak 
begitu saja menempel pada 
universitas berjas biru ini, selalu ada 
hal yang melatarbelakangi 
penggunaan nama tersebut. Sebelumnya kita perlu tahu apa dan siapa Airlangga ini, bukan 
hanya melalui catatan sejarah melainkan dengan terjun langsung ke lokasinya,” ungkap Adi 
Setijowati, dosen Progam Studi Sastra Indonesia, selaku anggota tim peneliti. 
 

Fenomena lain ditemui saat terjun di 
lokasi yaitu adanya wacana yang 
muncul tentang pemindahan situs-
situs tersebut ke daerah yang lebih 
kondusif oleh pemerintah. “Untuk ke 
lokasi, tim harus berjalan hampir 2 km, 
kendaraan tidak dapat menjangkaunya 
karena tekstur tanah yang lunak dan 
berlumpur. Berjalan pun medannya 
seperti mendaki, naik-turun, dengan 
rimbunnya tanaman liar dan 
pepohonan membuat hawa dan 
suasana seperti berpetualang mencari 
harta karun,” tuturnya. 
 
Itulah langkah awal tim peneliti untuk 
menemukan akar sejarah Universitas 
Airlangga. “Semoga survei kemarin 
berujung keberhasilan. Meskipun 
berat, kami merasa puas bila mampu 
menyelesaikan dengan hasil yang 
maksimal,” pungkasnya. 
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Selang satu bulan 
kemudian, tim peneliti 
FIB Unair kembali 
terjun ke lapangan 
untuk menggali lebih 
banyak informasi. 
Bertolak dari Surabaya 
pukul 06.30, tujuan 
pertama yang 
direncanakan adalah 
Balai Pelestarian 
Peninggalan Purbakala 
di Mojokerto, Jawa 
Timur. Sebelum 
mencapai lokasi, tim 
keluar dari jalan utama 
Surabaya-Mojokerto 
untuk melihat salah 
satu situs yang ada di Desa Candi Negoro, Krian berupa sebuah candi bernama Candi Dermo. 
Candi tersebut terletak di sebuah lapangan di tengah pemukiman penduduk sehingga untuk 
mencapainya tim harus melewati gang-gang kecil di antara rumah penduduk. Candi yang 
terbuat dari batu bata merah tersebut, menurut warga setempat, telah mengalami pemugaran 
pada masa penjajahan, tampak pada bagian bagian-bagian dinding yang susunan batu batanya 
lebih rapat dan halus. Di lokasi tersebut juga dijumpai beberapa arca yang tidak lagi utuh dan 
yoni. 
 

Setelah melakukan observasi dan pencatatan di Candi 
Dermo, sekitar dua jam kemudian tim mencapai Balai 
Pelestarian Peninggalan Purbakala, Mojokerto. Di sini tim 
berusaha memperoleh informasi tentang pemetaan situs-
stitus purbakala di Jawa Timur, khususnya yang berkaitan 
dengan masa Prabu Airlangga. Dengan adanya kerja sama 
yang baik dari pihak Balai, data tersebut pun berhasil 
diperoleh dalam waktu singkat. Meskipun demikian, tim 
tetap merasa perlu untuk mengalokasikan waktu lebih lama 
pada kesempatan lain untuk menggali informasi lebih 
banyak tentang situs peninggalan Prabu Airlangga. 
 
Terik matahari siang itu tidak menyurutkan semangat tim 
untuk menelusuri lebih jauh keberadaan situs-situs 

peninggalan Prabu Airlangga. 
Selepas dhuhur tim 
melanjutkan perjalanan ke 
Museum Airlangga di Kediri. 
Sekitar pukul 14.00 tim 
mencapai museum. Di 
museum yang kondisinya 
cukup minimalis ini, terdapat 
patung Prabu Airlangga dan 
sejumlah artefak lain yang 
berasal dari masa Prabu 
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Airlangga. Tidak jauh dari Museum Airlangga 
terdapat Goa Selomangleng yang oleh masyarakat 
setempat diyakini sebagai pertapaan Kili Suci, salah 
seorang keturunan Prabu Airlangga. Goa yang 
memiliki sepasang mulut tersebut memiliki tiga 
rongga utama dan di dalamnya yang saling 
berhubungan dan cukup luas sehingga dapat 

dimasuki oleh beberapa orang 
sekaligus. Di sejumlah sisi 
dinding goa terdapat relief, baik 
berupa sosok manusia maupun ornamen yang berbentuk melingkar, dan 
ceruk untuk meletakkan benda-benda. Tidak hanya bagian dalamnya, di 

bagian luar yang tampak sebagai pijakan kasar 
menuju mulut goa juga terdapat relief melingkar dan 
beberapa arca. Suasana di sekitar goa yang rindang 
dan tenang menjadikan lokasi situs ini cocok untuk 
area wisata sejarah. 
 

 
Satu jam selepas ashar, tim peneliti meninggalkan 
Museum Airlangga dan Goa Selomangleng untuk 
menuju Museum Trowoluan di Mojokerto. 
Semestinya Museum Trowulan dapat dicapai setelah 
mengunjungi Balai Pelestarian Peninggalan 
Purbakala, tetapi tim memutuskan ke Museum 
Airlangga terlebih dulu untuk mengejar jam 
operasional museum tersebut.  
 
Mengingat sudah sekitar pukul 17.00, tim tidak bisa mengakses 
bagian dalam gedung dan hanya bisa berkeliling area luar museum. 
Di salah satu bagian museum yang menyerupai pendopo terdapat 
arca Prabu Airlangga menunggang Garuda yang menjadi lambang 
Unair. Di area tersebut juga terdapat arca tunggal Garuda yang 
membawa guci.  

 
Di samping segala macam artefak dalam jumlah besar yang 
terpajang baik di dalam maupun di halaman museum, 
Museum Trowulan memiliki daya tarik lain berupa sebuah 
struktur menyerupai tenda putih besar pada rangka besi yang 
berdiri di sisi belakang museum. Tenda tersebut berfungsi 
sebagai semacam menara bagi para pengunjung untuk 
melihat sisa-sisa pemukiman pada masa lalu di bagian yang 
dinaungi atap tenda. 

 
Satu jam pun berlalu di Museum 
Trowulan. Langit mulai mengelam 
menyisakan selarik warna 
lembayung. Sayup-sayup 
terdengar kumandang azan 
maghrib. Setelah seharian 
menelusuri jejak-jejak peninggalan 
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Prabu Airlangga, tim peneliti pun memutuskan mengakhiri perjalanan dengan membawa 
setumpuk pekerjaan rumah untuk diseselesaikan sekaligus keingintahuan yang semakin 
menguat untuk menguak akar sejarah Universitas Airlangga. 


